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︨﹟ ︨︣د︋﹫︣

﹤︺﹞︀︗ ﹩︪︋ ﹩﹨︀﹎ا︑﹫︧﹛ و آ

ـــــ﹫︤د﹨﹛ ﹁︣ورد﹟ ﹝︀ه را در   ︨︀ ︣ا︋︣︋   ︋﹏روز دوم آور ︡︐﹞ ﹏﹚﹞ ــــ︀ز﹝︀ن ــــ︀ل 2007︨  از︨ 

﹋︪ـ﹢ر﹨︀”روز ︗︀﹡﹩ آ﹎︀﹨﹩ ا︑﹫︧ـ﹛” ﹡︀﹝﹫︡ ﹋﹥ ﹨︡ف آن ︀دآوری و ︑︣︾﹫︉ ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی ︻︱ــ﹢ 

﹥ ا︠︐﹑ل ︵﹫︿ ا︑﹫︧ـ﹛ در  ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹝︐︡ در ︗️ ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨﹩ در ﹝﹢رد ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

︣ای ا﹟ روز”﹁︣ا﹎﹫︣ی در ﹝﹫︳ ﹋︀ر،  ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏︋  ــ︀ل 2021︨  ـ︺︀ر︨  ︨ـ︣ا︨ـ︣ ︗︀ن ا︨ـ️.︫ 

 ﹉ ︡ون︫  ︧ـــ︀﹋︣و﹡︀)”ا︨️.︋  ︦ از  ﹨﹞﹥ ﹎﹫︣ی ﹋︣و﹡︀ (︗︀ن︎  ︀﹜︪ـــ︀ و ﹁︣︮︐︀ در ︗︀ن︎ 

︀ل ﹎︫︢ـ︐﹥   ︨﹉ ﹩︵ ︣ار داده و﹇ ︣﹫︔︀︑ ️︑ ︀ن را︗ ︨︣︣ا ﹋﹢و︡ 19 ز﹡︡﹎﹩ ︑﹞︀م ﹝︣دم در︨ 

﹫﹞︀ری ﹝﹢︗︉ ﹡︀︋︣ا︋︣ی   ︋﹟︧ـــــــــــــــ﹫︀ری را از ﹝︣دم ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ا ا﹝﹊︀﹡︀ت و ﹁︣︮︐︀ی︋ 

︣ای ﹋﹢د﹋︀ن  ﹥ و︥ه︋  ︡﹝︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︱ـ﹢ر در ا︗︐﹞︀ع︋  ︋﹫︪︐︣ی در ا﹝﹊︀ن ا︨︐﹀︀ده از︠ 

︡ه   ︫︀﹡اده آ﹢﹡︀ ︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی و︥ه و︠  ﹥ ا︠︐﹑ل ︵﹫︿ ا︑﹫︧ــــ﹛ و ا﹁︣اد︋  ︤ر﹎︧ــــ︀﹐ن ﹝︊︐﹑︋  و︋ 

ا︨️.

﹫︩ از ا﹟ ﹡﹫︤ ﹡︀︋︣ا︋︣ی ﹨︀ی ز︀دی را   ︎︀﹡اده آ﹢﹡︀ ﹥ ا︠︐﹑ل ︵﹫︿ ا︑﹫︧ــ﹛ و︠  ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

در ا︾﹙︉ ﹋︪ــــــ﹢ر﹨︀ ︑﹞﹏ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و ︵﹩ دوران ﹨﹞﹥  ﹎﹫︣ی ﹋︣و﹡︀ ﹝︪ــــــ﹊﹑ت ا﹟ ا﹁︣اد 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹝︪ـ﹊﹑︑﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︻︡م ا﹝﹊︀ن ︱ـ﹢ر در ﹝︡ر︨﹥   ︋،️﹁︀ ︩ا﹁︤ا

︣ه ﹝﹠︡ی از ﹁︣︮︐︀ی آ﹝﹢زش ﹎︣و﹨﹩، ︻︡م ا﹝﹊︀ن ︱ــــــ﹢ر در  و ﹝︣ا﹋︤ ︑﹢ا﹡︊︪ـــــ﹩ و︋ 

﹢د، ︑︪ــ︡︡ ﹝︪ــ﹊﹑ت  ﹥ ﹋︀﹨︩ ︑︣ک و ا﹁︤ا︩ ﹝︪ــ﹊﹑ت ر﹁︐︀ری ﹝﹩︫   ︋︣︖﹠﹞ ﹤﹋ ﹤︺﹞︀︗

﹫﹠﹥ از  ︣ه ﹝﹠︡ی︋  ︀﹡﹢اده ﹨︀ و ︻︡م︋   ︠﹩﹞︣﹎︣ ︀﹡﹢اده ﹨︀،︨  ︡ن︠  آ︎︀ر︑﹞︀ن ﹡︪﹫﹠﹩، ا︤و﹜﹥︫ 

︣د. ︀︣ دا﹡︩ آ﹝﹢زان را ﹡︀م︋  ︠︡﹝︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︖︀زی ﹝︀﹡﹠︨︡ 

﹥ ا﹟ ﹇︪ـــ︣  ︡﹝︀ت︋   ︠﹤در ارا ︀︫︣د﹨︀ و رو﹊رو ︣﹫﹫︽︑ ︀ ︐﹢ا﹡﹫﹛︋  ︀ل ︗︀ری︋  ا﹝﹫︡ ا︨️ در︨ 

︣ای ا︖︀د ﹁︣︮️   ︋︣︑ ️﹫﹀﹫﹋ ︀ ︣︺︐︣ و︋   ︨﹤︣﹨ ،﹩﹛﹢︐﹞ ︀د﹨︀ی﹡ ️︀﹝ ︀ ︢︣ و︋  آ︨﹫︉︎ 

︣ای ا﹡︐﹆︀ل ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑  ︡﹝︀ت ︑﹢ا﹡︊︪ــ﹩ و آ﹝﹢ز︫﹩ را︋  ︀زی︠  ︣ا︋︣، ار︑﹆︀ و ﹝﹠︀︨︉︨  ﹨︀ی︋ 

.﹜︣دار  ︋﹩︀﹨ د﹋︀ن ﹇︡م﹢﹋ ﹟︤ر﹎︧︀﹜﹩ و ا︫︐︽︀ل ا ﹥ دوران︋  ︋﹥ ا︠︐﹑ل ︵﹫︿ ا︑﹫︧﹛︋ 

﹥ ا︠︐﹑ل ︵﹫︿ ا︑﹫︧ـ﹛  ︀ص ﹡﹫︤ در ︗ ️﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︊︐﹑︀ن︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋ 

﹫﹍﹫︣ی  ︀﹜︀ی ا︠﹫︣ ︲﹞﹟︎  ︀﹡﹢اده آ﹡︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︗﹙︉ ︑﹢︗﹥ ﹝︧ــــــ﹢و﹜﹫﹟ ذ︣︋︳، در︨  و︠ 

︣ورش و وزارت  ︡ا︫ـ️، وزارت آ﹝﹢زش و︎  ا﹝﹢ر از ︵︣﹅ ر︀︨️ ﹝︐︣م ︗﹞﹢ری، وزارت︋ 

︣﹎︤اری ﹡︪ـــ︧ـــ️ ﹨︀ی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︑﹫︧ــ﹛،︋  ︀﹐﹡﹥ ﹝﹙﹩ و     ︋  ︣﹎︤اری ﹨﹞︀︪ــ︀ی︨   ︋︀ ر﹁︀ه،︋ 

︣﹎︤اری  ︣و︫﹢ر و︋  ︣ای وا﹜ ،﹟︡︀پ ﹋︐︀ب و︋  ︣﹎︤اری ﹋﹑︨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩︋  ︑︭ـــــ︭ـــــ﹩،︋ 

 ﹟︤اری ︗︪ــ﹠﹢اره ا︑﹫︧ــ﹛ و ︑︪ـــ﹊﹫﹏ ﹋﹞﹫︐﹥ را﹨︊︣دی ا︑﹫︧ـــ﹛ در ا﹎︣  ︋،﹩︣﹀︑ اردو﹨︀ی

ز﹝﹫﹠﹥ ﹡﹆︩ آ﹁︣﹠﹩ ﹋︣ده ا︨️.
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 ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د



در د︡ار ︋︀ ︗﹞︺﹩ از ﹝︡︣ان، ﹝︧﹢و﹐ن، ︠﹫︣﹟ و ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص ﹝︴︣ح ︫︡
 

آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩: ︀︋︡ ﹎︀م ﹨︀ی ﹝﹢︔︣ و ﹝﹀﹫︡ی 

 ﹜︋︣ای در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج ︋︣دار

﹫︧ــــ︐﹛   ︋﹤︊﹠ ︱ــــ︣ت آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــــ﹠︖︀﹡﹩ در روز︫ 

ارد︊︪ــ️ ﹝︀ه 1394 و در د︡ار ︗﹞︺﹩ از ﹝︡︣ان، ﹝︧ـــ﹢و﹐ن و 

 ،﹟︣ـــــ﹫ ︀ص و ︗﹞︺ـــــ﹩ از︠  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋ 

﹥ ﹨﹞﹠﹢ع ا︣اد دا︫ـــ︐﹠︡ و ︀﹝️ و  ︀ب ﹋﹞﹉︋  ︨ـــ﹠︀﹡﹩ را در︋ 

︣︵︣ف ﹋︣دن ﹝︪ـــــ﹊﹑ت ﹝︣دم را ︣﹋︐﹩ در  ︀ ﹨︡ف︋   ︋﹩﹛︡﹝﹨

︫︣﹞︣د﹡︡.  ︋﹩﹛را︨︐︀ی ﹇︣ب ا

ا︪ــــــ︀ن در ا﹟ د︡ار ﹁︣﹝﹢د﹡︡: از ﹋︧ــــــ︀﹡﹫﹊﹥ درد د﹍︣ان را 

﹥ ﹁﹊︣ ︻﹑ج ﹝﹩ ا﹁︐﹠︡، ﹝︐︪ـــ﹊︣م. ﹊﹩ از  ا︧ـــ︀س ﹝﹫﹊﹠﹠︡ و︋ 

﹢ب ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹙﹞﹥ ا︓︀ر،  ︤رگ ا﹡︧ــــــــ︀﹡︀ی︠  و﹫﹎︥︀ی︋ 

﹝︭﹢ص ︗﹠﹌ و ︗︀د ﹡﹫︧️ و ﹨﹞﹥ ︑﹑︫︀ از ا﹟ ﹡﹢ع در ﹨﹞﹥ 

«﹣︔ُِ︣ونَ ︻َ﹙َ﹩ ﹡ْ﹀ُِِ︧﹛ْ وَ﹜َ﹢ْ   ﹤︣د. و﹇︐﹩ آ﹫﹍﹫﹞ ︣ ︨ــــ︴﹢ح را در︋ 

 ﹟︣︗︀﹞ ،آن ز﹝︀ن ︗﹠﹍﹩ ﹡︊﹢د ،︡ َ︭ــــ︀َ︮﹤ٌ» ﹡︀زل︫   ْ︠﹜ِِ︋ َ︀ن﹋

 ﹩︀﹨ ️د﹜﹫﹏ اذ ﹤  ︋︡﹡︡ ︎︦ از آ﹡﹊﹥ ﹝︧ـــــــــــــــــــــــــــــ﹙﹞︀ن︫ 

︣د﹡︡ و  ﹠︀ه︋   ︎﹤﹠︡﹞ ﹤ ـــــــ︡﹡︡، از ﹝﹊﹥ ﹁︣ار ﹋︣ده و︋   ︫﹩﹞ ﹤﹋ 

 ﹤آ ﹟︣ده و ا︨﹊︀﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ داد﹡︡. ا﹋ ﹩︣ا︢ ا﹡︭ــ︀ر از آن ﹨︀︎ 

 ﹤ ﹢د︫ــــ︀ن ﹎︫︢ــــ︐﹠︡ و︋  ــــ︡ ﹋﹥ از︠  ︋︣ای ا︓︀ر﹎︣ا﹡﹩ ﹡︀زل︫ 

﹥ ﹨﹞﹠﹢ع را   ︋﹉﹝﹋ ︦ ﹟︣ان ﹋﹞﹉ ﹋︣د﹡︡.﹨︣ ا﹡︧ـــ︀﹡﹩ ا﹍د

︺︱ـ﹩  ﹍﹢﹫﹛ ﹁︣دی ﹁︀﹇︡ ا ﹟︦ ا︨️.︋  دارد و ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋ 

︡او﹡︡ ﹡﹫︤  ︡﹝️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︠  ﹨︀ ا ﹟︦ را ︑﹆﹢️ ﹋︣ده و︠ 

﹢ا﹨︡ ﹋︣د.  ︗︊︣ان︠ 

︀﹡︤ده آ﹥ در︋︀ره ﹋︧︀﹡﹩  ﹆︣ه، در ده︎  ﹢ره︋  ︠︡او﹡︡ در اوا︨︠︣ 

︣ ﹋︧ـــــــــــــ﹩ ﹨﹛ ﹝﹠ـ️ ﹡﹞﹩ ﹎︢ار﹡︡،  ﹋﹥ ا﹡ـ﹀︀ق ﹝﹩ ﹋ـ﹠﹠︡ و︋ 

︣ط ﹨︀ی ا﹡﹀︀ق ﹝﹢﹁﹅ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥  ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹝﹩ ﹎﹢ .︡﹊﹩ از︫ 

ا﹡︧︀ن ﹋︀ری ﹋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝﹠️ ﹡﹍︢ارد. 

︠﹫﹙﹩ ﹨︀ ا﹡﹀︀ق ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹋︧ـــ﹩ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹁﹞﹠︡، د︨️ را︨️ 

︡ه ا︨️.   ︫﹤ ﹤﹋ ︡ارد﹡ ︣︊  ︠︌ ️︨ا﹡﹀︀ق ﹝﹩ ﹋﹠︡ و د
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 ﹩︀﹨ د﹡︡ ﹋﹥ ︸︣ف﹢ اول ا︨ــ﹑م ﹨﹛ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︵︣ا﹩ ﹋︣ده︋ 

﹀﹢ف ﹡﹞︀ز  ﹢د و در︮  ︣ش ﹎︪ــ︀د︋  ﹝︓﹏ ﹋︪ــ﹊﹢ل دا︫︐﹠︡ ﹋﹥︨ 

﹢ل ﹝﹩ ا﹡︡ا︠️ و ﹨︣ ﹋︧﹩  ﹝﹩ آورد﹡︡ و ﹨︣ ﹋︧﹩ ﹋﹥ دا︫️،︎ 

 ﹤ ﹤﹋ ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹩﹝﹡ ً﹑دا︫ـ️. ا︮ــ ﹩﹞ ︣ ﹢ل︋  ﹨﹛ ﹡︡ا︫ـ️،︎ 

︣دا︫︐﹥ ا︨️. ﹢ن  ﹢ل︋  ﹢ل ﹎︢ا︫︐﹥ و ﹥ ﹋︧ـــــ﹩︎  ﹋︧ــــ﹩︎ 

︀ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹋︀ر﹨︀، ﹇︭ــ︡  ︣ ﹝﹩ ﹎︪ــ️︋  د︨️ دا︠﹏ ﹝﹫︣﹁️ و︋ 

﹫︀﹝︊ـــ︣(ص)  ︡او﹡︡ را ︑﹆﹢️ ﹝ـــ﹩ ﹋ـــ︣د﹡︡.︎   ︠﹤ ﹇ـــ︣︋️︋ 

ـــ︣ادری ﹊ـــ﹩ از  ــ︣ورش داد. ﹇ــ︣ارداد︋  ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹝ــ︣دم را︎ 

 ︀﹡︀﹝﹚︧﹞ ﹤﹋ (ص) در آن روزی︣︊﹞︀﹫ ﹢د ﹋﹥︎  ︤ر﹎﹩︋  ﹋︀ر﹨︀ی︋ 

﹫﹟ آ﹡︀ ﹝﹠﹆︺︡ ﹋︣د. ﹁︱︀ آ﹡﹆︡ر  ﹢د﹡︡ را︋  ︠﹫﹙﹩ در ﹎︣﹁︐︀ری︋ 

﹢ا︨️، ﹝﹩ ر﹁️ از  ﹢د ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︧﹩ ﹫︤ی ﹝﹩︠  ︡ه︋   ︫︀﹀  ︮︀︋

ـ︣  ﹢ل︋  ـ︣ادر ﹇ـ︣اردادی ﹝ـ﹩ ﹎ـ︣﹁️ ︀ از دا︠﹏ ﹝︽︀زه︎   ︋﹤﹡︀︠

︣ود و ﹜︊︀س   ︋﹩﹡︀﹝﹞ ﹤ ﹢ا︨ــــــ️︋  ﹝﹩ دا︫ــــــ️، ﹝︓﹑ً ﹝﹩︠ 

ـ︣ادرش را   ︣ادرش ﹝﹩ ر﹁️  و ﹜ـ︊︀س︋  ︀﹡ـ﹥︋   ︠﹤ ﹡︡ا︫ـــــ️ ،︋ 

﹢د.  ︡ه︋  ﹢رت︫   ︮﹟ا ﹤ ﹢︫﹫︡ و ︗︀﹝︺﹥︋   ︎﹩﹞

︡ه ا﹝︀ ︻︡ه ای ﹨︧ـ︐﹠︡ ﹋﹥  ا﹐ن از آن ا︠﹢ت در ︗︀﹝︺﹥ ﹝︀ ﹋﹛︫ 

 .︫︡︀ ﹫﹟ ﹨﹞﹥ ﹝︧ــــــــــ﹙﹞︀ن ﹨︀︋   ︋︡︀ ا﹟ ﹋︀ر﹨︀ را ﹝﹫﹊﹠﹠︡ و︋ 

﹢د ﹋﹥   ︋﹩︊﹛︀︗ ︤﹫ ︀ص ﹫﹞︀ران︠  ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛ ﹋︀ر︋ 

﹢د﹡︡  ︣ای د︀﹡ ︤﹫﹛︀︀ر︋  ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀د. ا﹡︧ـ︀﹡︀﹩ را د︡م ﹋﹥︋ 

 ﹟و ا ︡﹠︨︣ ﹥ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩︋  ︣و﹡︡ ︑︀︋  دو︧ــــ️ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣︋ 

 ﹏︀︨︀ر ا︑﹀︀ق ﹝﹩ ا﹁︐︀د، آن ﹝﹢﹇︹ و  ︋﹤ ﹝︧︀﹜﹥ ﹨﹀︐﹥ ای دو ︑︀︨ 

 ﹤︺﹞︀︗ ﹉ ︉ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹠︀︨ــ ﹟︡م اا﹐ن ﹡︊﹢د و د ﹏︓﹞ ﹤﹫﹚﹆﹡

﹥ ﹝﹟ داد﹡︡ و ︑︭ــــــ﹞﹫﹛  ا︨﹑﹝﹩ ﹡﹫︧ــــــ️.﹎︤ارش ﹋︀﹝﹙﹩︋ 

ـــــ︣وع ﹋﹠﹫﹛. او﹜﹫﹟ ﹡﹆︴﹥ ﹋︀ر ﹝︀ از ﹝﹠︴﹆﹥  ﹎︣﹁︐﹫﹛ ﹋︀ر را︫ 

 ﹉ ︡ه ا﹝︀ آن ز﹝︀ن ﹢د، ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ا﹐ن ﹇︀︋﹏ ز﹡︡﹎﹩︫  واوان︋ 

 ﹟ا ﹤﹋ ﹜داد ﹫︗︣︑ .د﹢  ︋︣  ︫﹤﹫︫︀ ﹟﹫︪ـ﹡︣﹫﹆﹁ ﹤﹆︴﹠﹞

﹢د.  ︧ــــــــ︀ز﹛ ︑︀ د︨︐︨︣﹩ ﹝︣دم آ︨︀﹡︐︫︣  ﹝︣﹋︤ را در آ﹡︖︀︋ 

︧ـــــــــــ︀ز﹡︡ ︑︀ ﹝︣دم ﹁﹆﹫︣ در آ﹡︖︀   ︋﹤﹡︀ ﹎﹀︐﹛ در ﹨﹞︀ن ︗︀︠ 

 .︡﹠﹨︡ ︋﹞︀﹡﹠︡ و ﹋︀ر︫︀ن را ا﹡︖︀م︋ 

آن ز﹝︀ن ا︮ـ﹑ً د︨ـ︐﹍︀﹨﹩ در ا︠︐﹫︀ر ﹡︡ا︫ــ︐﹫﹛ و آ﹇︀ی ﹇︢ا﹁﹩ 

 ﹟ا ﹤ ﹥ ا﹠︖︀ آوردم و︋  ﹥ ﹝﹟ داد و︋  ﹠︡ د︨ــــــ︐﹍︀ه از ﹜﹫︊﹩︋ 

﹥ ا﹠︖︀ ر︨ـ﹫﹡ ﹉ ﹤﹋ ﹜︡︀د  ـ︡ ا﹝︀ ا﹐ن︋  ـ︣وع︫  ︮﹢رت ﹋︀ر︫ 

︡ه ا︨️ و ﹝︣دم ﹨﹛ ﹋﹞﹉   ︫﹤︐︠︀﹠ ︋︧ـــــــــــ﹫︀ر ﹡﹫︣و﹝﹠︡ و︫ 

﹢د︗﹥  ﹝﹫﹊﹠﹠︡. دو﹜️ ﹨﹛ ﹉ ﹝﹆︡ار ﹋﹞﹉ ﹝ـــــــ﹩ ﹋﹠︡ و در︋ 

︣ا︴﹩ ﹨︧ـــ︐﹫﹛  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ در︫  ﹫︤ی ﹝﹩ د﹨﹠︡ و﹜﹩︋ 

︀ز﹝︀﹡︀ را ﹇﹢ی و ﹇﹢ی ︑︣ ﹋﹠﹫﹛.   ︨﹤﹡﹢﹍﹠ا ︡︀  ︋﹤﹋

﹠﹫︡︡ ﹋﹥ در آ﹁︣﹆︀ آ﹝︡. وا﹇︺︀ً  ﹞︀ ﹇︱ـــــــ﹫﹥ ا︋﹢﹐ را︫   ︫﹤﹝﹨

﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ا ﹟﹉ و︋︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹉ ︵︀︻﹢ن ا︨️ و 

︫︤ـــ﹊︀ن و  ﹥ ﹋﹞﹉ آ﹝︡ و︎  ـــ︡. د﹡﹫︀︋  در د﹡﹫︀ ز﹜︤﹜﹥ ای ا︖︀د︫ 

﹥ ا︋﹢﹐   ︋﹜﹨ ︀﹡از آ ﹩︠︣ ︎︨︣ــــــــــ︐︀ران ﹁︡ار﹋︀ری ﹋︣د﹡︡ و︋ 

 ️︀﹡ آ﹡﹊﹥ 4 ︑︀ 5 ﹨︤ار ﹡﹀︣ ﹝︣د﹡︡ ا﹝︀ در ︀ ـــــــ︡﹡︡،︋   ︫﹑︐︊﹞

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ ا︋﹢﹐ از ﹝﹫︀ن ر﹁︐﹥ و ا﹟ ﹝︧ـــــ︀﹜﹥ 

 ﹟﹫﹠ ︣︋︣ا ﹥ ﹨﹛ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ در︋  ﹡︪ـــ︀ن داد ا﹎︣︋ 

.﹜﹫︨︣  ︋️︊︓﹞ ︕︀︐﹡ ﹤  ︋﹩︀﹨ ا︑﹀︀ق

﹩ ﹝︣︋﹢ط  ﹥ ای︋  ﹢د︋  ا﹐ن ﹉ ﹝︧ـــــــ︀﹜﹥ ﹝﹛ ﹋﹥ ﹝︴︣ح ﹝﹩︫ 

︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در   ︋︀︑ ︡﹫︐︨︣﹀ ا︨️، ا﹎︣ ﹐زم ا︨️ ︑﹫﹞﹩ را︋ 

﹍﹢﹫﹛ ︻﹑ج ﹡︢︎︀ـ︣  د﹡﹫︀ ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹇︴︺︀ً ﹡﹞ـ﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋ 

 ﹟ا ﹜ــ︣وع ﹋︣د ︀︡ ﹋︀ری ﹋︣د. در ا︋︐︡ا ﹋﹥ ﹋︀ر را︫  ا︨ـ️ و︋ 

﹫﹙﹩ ﹎︣ان  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹟︡اری از ا﹍﹡ ﹤﹋ ️و︗﹢د دا︫ــــ ︣﹊﹀︑

 ﹤﹠︤﹨ ﹤﹝﹨ ﹟اده ﹨︀ و دو﹜️ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹢﹡︀ ا︨ــــ️ و︠ 

﹫﹞︀ران ﹨﹛ ﹁︀︡﹨︀ی ﹡︡ارد   ︋﹟︡ن ا﹡︀﹞ ︣﹍د ﹩﹢ ﹋﹠﹠︡ و از︨ 

 .︡﹡︣﹫﹝ ﹢د︫ـــــ︀ن︋  ـــــ︊︣ ﹋﹠﹠︡ ︑︀︠   ︮︡︀ و ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡︋ 

 ︘﹫﹨ ﹤ ﹫ ﹡﹫︧ـــ️، ﹝︀︋  ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︑﹀﹊︣ی و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥︮ 

﹫︡ا ﹋ــ︣د. ا︠﹫ــ︣اً  ︀︡ را﹨ـ﹩︎  ﹊﹠﹫﹛ و︋  و︗﹥ ﹡︀︊︡ ا﹟ ﹋︀ر را︋ 

︡ن ز﹝﹫﹟  ︀ ﹎︣م︫  ﹢د ﹋﹥︋  ﹉ ﹝︧ــــــــ︃﹜﹥ در د﹡﹫︀ ﹝︴︣ح ﹝﹩︫ 

﹢ا﹨︡ ﹋ــ︣د و ﹝ـــ︣ض ﹨︀، د﹍ـــ︣  ــ︣وز︠  ︠︴ــ︣﹨︀ی ز︀دی︋ 

 ︳︣ا ︡ه ﹡﹫︧ــــــــــــ️ و و︣وس ﹨︀﹩ ﹋﹥ در آن︫   ︫﹤︐︠︀﹠︫

 ﹩︀﹨ ︣ف︸ ﹩︀﹨ ︣ف︸ ﹩︀﹨ ︸︣ف ﹋﹥ ︸︣ف ﹋﹥  ﹋﹥ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︋﹢د﹡︡  ﹢د﹡︡ ﹋︣ده ﹋︣ده  ︋﹢د﹡︡ ﹋︣ده︋   ﹩︣ا︵ ﹩︣ده ︵︣ا﹋ ﹩︣ده ﹋︣ده ︵︣ا﹋ ﹩︣ده ︵︣ا﹋  ﹤﹡﹢﹍﹠ا ﹤﹡﹢﹍﹠ا ﹩︣ا︵ ﹤﹡﹢﹍﹠ا ﹩︣ا︵  ﹜﹨ ﹜﹨ ﹤﹡﹢﹍﹠ا ﹜﹨ ﹤﹡﹢﹍﹠ا ﹤﹡﹢﹍﹠ا ﹜﹨ ﹤﹡﹢﹍﹠ا ا︨ــ﹑م 

﹡﹞︀ز ︮﹀﹢ف ﹡﹞︀ز ︮﹀﹢ف ﹡﹞︀ز  ﹀﹢ف در  ︮﹀﹢ف در︮  در و در و  و ︋﹢د و ︋﹢د  ﹢د ﹎︪ــ︀د ﹎︪ــ︀د  ︋﹢د ﹎︪ــ︀د︋  ﹎︪ــ︀د ︨︣ش ﹎︪ــ︀د ﹎︪ــ︀د ︨︣ش ﹎︪ــ︀د ︨︣ش ︨︣ش  ︣ش ﹋﹥ ﹋﹥  ︣ش ︨︣ش ﹋﹥︨  ︨︣ش ﹋﹥︨  ﹋﹥ دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ﹋﹥ دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ دا︫︐﹠︡ دا︫︐﹠︡ 

 ﹩︧﹋ ︣﹨ ﹩︧﹋ ︣﹨ ﹩︧﹋ ﹨︣ و ﹨︣ و  و ا﹡︡ا︠️ و ا﹡︡ا︠️  ا﹡︡ا︠️ ﹝﹩ ا﹡︡ا︠️ ﹝﹩  ﹝﹩ ︎﹢ل ﹝﹩ ︎﹢ل  ﹢ل دا︫️،  ︎﹢ل دا︫️،︎ 

 ﹤ ﹤﹋ ﹤ ﹤﹋ ﹤  ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹤﹋ ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹤﹋  ﹩﹝﹡ ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹩﹝﹡ ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹡﹞﹩ ا︮ــ﹑ً ﹡﹞﹩ ا︮ــ﹑ً 

︋︣دا︫︐﹥ 

﹇︢ا﹁﹩ آ﹇︀ی ﹇︢ا﹁﹩ آ﹇︀ی آ﹇︀ی ﹇︢ا﹁﹩ ﹇︢ا﹁﹩  آ﹇︀ی و آ﹇︀ی آ﹇︀ی و آ﹇︀ی و و  و ﹡︡ا︫ــ︐﹫﹛ و و ﹡︡ا︫ــ︐﹫﹛ و ﹡︡ا︫ــ︐﹫﹛ ﹡︡ا︫ــ︐﹫﹛  ﹡︡ا︫ــ︐﹫﹛ ا︠︐﹫︀ر ﹡︡ا︫ــ︐﹫﹛ ا︠︐﹫︀ر ا︠︐﹫︀ر  ا︠︐﹫︀ر در ا︠︐﹫︀ر ا︠︐﹫︀ر در ا︠︐﹫︀ر در در  در د︨ـ︐﹍︀﹨﹩ در در د︨ـ︐﹍︀﹨﹩ در د︨ـ︐﹍︀﹨﹩ د︨ـ︐﹍︀﹨﹩  د︨ـ︐﹍︀﹨﹩ ا︮ـ﹑ً د︨ـ︐﹍︀﹨﹩ ا︮ـ﹑ً  ا︮ـ﹑ً ز﹝︀ن ا︮ـ﹑ً ز﹝︀ن  ز﹝︀ن آن ز﹝︀ن آن 

 ︀︖﹠ا ﹤︋ ﹤︋ ︀︖﹠ا ﹤︋ ︀︖﹠ا ﹥ و و  ︋﹥ و︋  و داد و و داد و داد داد  داد ﹝﹟ داد داد ﹝﹟ داد ﹝﹟ ﹝﹟   ﹤︋ ﹤︋ ﹟﹞ ﹤︋ ﹟﹞  ﹩︊﹫﹛ ﹩︊﹫﹛ ﹤  ︋﹩︊﹫﹛ ﹤︋ ﹤  ︋﹩︊﹫﹛ ﹤︋ ﹜﹫︊﹩ از ﹜﹫︊﹩ از  از د︨ــــــ︐﹍︀ه از د︨ــــــ︐﹍︀ه   ︡﹠ د︨ــــــ︐﹍︀ه ︡﹠ د︨ــــــ︐﹍︀ه

ا﹝︀ ︫ـ︡ ا﹝︀ ︫ـ︡ ا﹝︀  ـ︡ ︫ـ︣وع  ︫ـ︡ ︫ـ︣وع︫  ـ︣وع ﹋︀ر  ︫ـ︣وع ﹋︀ر︫  ﹋︀ر ︮﹢رت ﹋︀ر ︮﹢رت 

︋︧ـــــــــــ﹫︀ر 
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︡ن ز﹝﹫﹟   ︫︣︐﹞︣﹎ ︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︧ــــــــــ︐﹠︡ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡، ا﹐ن︋ 

﹫﹙﹩ ﹝︧ــــــ︀﹏ در  ﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︠  ﹫﹢ع︎  ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︫︡ 

 ﹜﹨ ︀ ︀︫ــــ﹫﹛ ﹋﹥︋  ︀︡ آ﹝︀ده︋  ︀︫ـــ﹫﹛. ﹨﹞﹥ ﹝︀︋  آ﹠︡ه دا︫ـــ︐﹥︋ 

﹨﹞﹊︀ری ﹋﹠﹫﹛. 

﹢د را ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ در  ︋︀ و︗﹢د آن ﹋﹥ دا﹡︪ــ﹞﹠︡ان ︑﹞︀م ︑﹑ش︠ 

 ﹜︣د ا﹝︀ ﹡﹫︀ز دار﹫﹍ ـ﹢رت︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ ا﹇︡ام ﹝﹠︀︨︊﹩︮  ︋︣ا︋︣︋ 

︣ر︨﹩ ﹇︣ار  ﹢رت ﹝︧ــــــ︐﹞︣ ﹝﹢رد︋   ︮﹤ ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︣دم را︋   ︨︀︑

︐﹢ان   ︋︡︀ـــ  ︫﹩ داده و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠︡. ﹝︓﹑ در ﹝﹢رد ﹨﹞﹫﹟ ای︋ 

﹫︡ا  ﹢د ﹋﹥ راه ︻﹑ج آن را︎  ﹋︀ری ﹋︣د و ا﹁︐︀ری ﹡︭ــــ﹫︉ ﹝︀︫ 

﹩ ا︨ـــ️.  ︀﹡﹥  ای︋  ﹫︩ آ﹝︡ه،︠  ﹋﹠﹫﹛. او﹜﹫﹟ ﹫︤ی ﹋﹥ ︻﹞﹑ً︎ 

 ﹩︋﹢ ︀︠︐﹞︀ن ﹡︧︊︐︀ً︠   ︀﹞ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹩︐﹉ ﹁︱︀ و︨  ا﹟ ﹋︀ر︨ 

︫︤ــ﹊︀﹡﹩ در  ︨︣ــ︐︀ران ﹝﹠︀︨ــ︉ و︎   ︎︀﹡︣ای آ را ︑﹫﹥ ﹋﹠﹫﹛ و︋ 

﹍﹫︣﹡︡ و ﹋︧ـــــــــــــ︀﹡﹩ ﹋﹥   ︋︣︷﹡ ︣را ز ︀﹡آ ﹤﹋ ﹜︣﹫﹍  ︋︣︷﹡

﹥ آ﹡︖︀  ︙﹥ ﹨︀︪ــ︀ن را ﹡﹍﹥ دار﹡︡︋  ︀﹡﹢اده ﹨︀،︋  ﹡﹞﹫︐﹢ا﹡﹠︡ در︠ 

︣ا﹞ ︳﹫︀ و ا﹝﹊︀ن ︑﹫﹥ دارو   ︫︡︀ ︋﹀︨︣︐﹠︡. در ا﹟ ﹁︱ـــ︀︋ 

 ﹩︀︗ ︡︀ ︐﹢ا﹡﹫﹛ آ﹡︀ را در﹝︀ن ﹋︣د.︋  ︀︫ــــــ︡ ︑︀︋  ﹝﹠︀︨ـــــ︉︋ 

 ︣﹍︣ی د﹫ ︡﹨︡ و︠  ﹫︣ی ز﹝﹫﹟︋  ﹝﹠︀︨ـــــــــ︉ را ︑﹫﹥ ﹋︣د،︠ 

 ﹜﹨ ﹩﹡︀︖︣دا︠️ ﹋﹠︡. آ﹇︀ی د﹋︐︣ ﹐ر ـــ︀︠︐﹞︀ن را︎   ︨﹤﹠︤﹨

﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ و ︀﹨︤﹫﹩ را ﹋﹥ ﹝﹆︡ور︫︀ن ﹨︧ـــــــــ️، در آ﹡︖︀ 

﹩ را در︨ــــــ️ ﹋﹠﹫﹛.  ︀﹡﹥ ای︋  ﹢︋﹩ از︠  ︋﹍︢ار﹡︡ و ﹝︀ ﹡﹞﹢﹡﹥︠ 

﹫﹟ ﹝︣دم ﹝ـ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ﹇︊﹑ً ︗︢ام را ﹝︀ر ﹋︣د﹛ و آ﹡︀ ا﹐ن در︋ 

﹢د ﹋﹥ ﹎ـ︣و﹨ـ﹩ را در  ـ︣و﹡︡ و ا﹟ ︗ـ︤و ﹋︀ر﹨︀ی ﹝︀︋  ︋﹫︀﹠︡ و︋ 

﹍﹫︣د. ﹨︣ ﹝︣ض ︗︡︡ی ﹋﹥  ـ﹊﹏︋   ︫﹤﹋ ﹜در︨️ ﹋︣د ︤︣︊︑

︣ای آن در︨ــــ️ ﹋︣د ︑︀ ﹋︀ر﹨︀ی  ﹠﹫︀دی︋   ︋︡︀ ــــ﹢د︋  ︎﹫︡ا ﹝﹩︫ 

︡﹨︡. ﹝︀ از ﹡︷︣ د﹠﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹝﹠︐︷︣  ﹝︣︋﹢︵﹥ را ا﹡︖︀م︋ 

 ️  ︨﹩﹚﹫ ︺︱ـــــ﹩ ﹨︀ ︗︀﹨︀︠  ︀︡ در︋   ︫،﹜﹫︫︀ ﹝︣گ ﹋︧ــــ﹩︋ 

︀ ﹉ آ﹝︍﹢ل ا﹡︧ـــــــــــــــ︀ن را را️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ ﹝︀          ﹡︊︀︫︡ و︋ 

︙﹥ اش را  ︀﹡﹢اده ای ﹋﹥︋   ︠.﹜﹫﹠﹊ ﹡﹞ـــــــــ﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ا﹟ ﹋︀ر را︋ 

︀︫︡ و   ︋️آ︠︣ ︻﹞︣ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ را ︀︑ ،︡﹨︡ ا﹠﹍﹢﹡﹥ از د︨️︋ 

 ︡︀﹉ ﹋︀ر  ︣ز﹡︩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹜︢ا︋  ﹢د را︨  و︗︡ا﹡︩ ﹨﹞﹫︪ــ﹥︠ 

  

︣ای ا﹟ ﹋︀ر﹨︀  ︀ص︋  ﹠﹫︀د︠  ︠﹢︫ـــ︊︐︀﹡﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ﹋﹥ در︋ 

﹫︪ــ︐︣ی  ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ا﹟ آ﹝︀د﹎﹩ را دار﹡︡ ﹋﹥ ا﹇︡ا﹝︀ت︋ 

︣ای ﹇︀﹡﹢ن و ﹝︭ـــــــ︣ف   ︋﹩﹛︀﹞ ﹩﹎︡﹫︙﹫ را ا﹡︖︀م د﹨︡. دو﹜️︎ 

︡ه ای ا︨️   ︫﹤︐︠︀﹠ ︀ز﹝︀ن︫  ﹠﹫︀د ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹡﹫︧ـ️ و︨  دارد ا﹝︀︋ 

︣ای آ﹡︀ن  ︤ر﹎︀ن د︻﹢ت ﹋﹠︡ و ﹝︧ـــــــــــ︃﹜﹥ را︋  ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از︋ 

︧ـ﹫︀ر  ﹫︪ـ﹍﹫︣ی︋  ︀ز ﹝﹫︪ـ﹢د. ا﹠︖︀ ﹝︧ـ︃﹜﹥︎  ︑︪︣ ﹋﹠︡ ︑︀ راه︋ 

﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ︡ و   ︋﹤﹡﹢﹍ ﹩ ﹝﹛ ا︨ـ️، ا﹐ن ﹡﹞﹫︡ا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ای︋ 

﹫﹙﹩ ﹇﹢ی ا︨️،   ︠️︗ ﹟︡ه ﹡﹫︧ـــ️. ا﹐ن د﹡﹫︀ از ا  ︫﹤︐︠︀﹠︫

﹎︣وه ﹨︀﹩ ﹨︧ـ︐﹠︡ ﹋﹥ ︑︪ــ﹠﹥ ا﹟ ﹋︀ر﹡︡. ﹝︀ در ﹝﹠︴﹆﹥ ﹎︣﹎︀ن 

﹫﹙﹩ ز︀د ا︨ــ️. آ﹇︀ی  ︗︀﹩ دار﹛ ﹋﹥ در آ﹡︖︀ ﹊﹩ از ا﹝︣اض︠ 

ــــ︣ای ﹝︴︀﹜︺﹥  د﹋︐ـــ︣ ﹝﹙﹉ زاده ﹝ـــ﹩ ﹎﹀︐﹠︡ ﹋﹥ آ﹡︖︀ ︗︀ـــ﹩︋ 

ــ︡ه، ﹝﹩ آ﹠︡ و ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ا﹁︣اد ﹝︺︀﹜︖﹥  ﹝﹆﹆︀ن د﹡﹫︀︫ 

︣ای  ﹫﹞︀ری ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥︋   ︋﹉ ︀ ﹩ـــــ︱︣﹞ ﹉ .︡﹡﹢ و در﹝︀ن︫ 

 ،︡﹠﹝﹀ ﹋︧ـــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹆﹅ ﹨︧ــــ︐﹠︡ و ﹝﹫﹢ا﹨﹠︡ ︻﹙️ آن را︋ 

 ️﹋︣ ︀د﹫﹠ ﹢د︋   ︠︡︀ ︀ ارز︫ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا﹟ ﹋︀ر︋  ︨ــ﹢ژه︋ 

 .︡﹠﹋

﹠﹫︀د را ︑︃︨ـ﹫︦ ﹋︣د ،﹜﹉ ز﹝﹫﹟  ـ︀ل 75 ﹨﹞︀ن ﹝﹢﹇︹ ﹋﹥︋  در︨ 

ــــــــ︣ای ا﹟ ﹋︀ر  ﹫︀︋︀ن ﹨﹞️ در ︻︊︀س آ︋︀د︋  ︋ــــــــ︤رگ را در︠ 

︧ـ︀ز﹡︡. ا﹎︣ از آن ﹝﹢﹇︹ ادا﹝﹥  ︣︵︀ن︋   ︨︤﹋︣﹞ ﹉ ﹤﹋ ﹜﹫︐︫︢ا﹎

 ﹜د﹢ ︀︠︐﹥ ﹝﹫︪ـــ︡، ا﹐ن ﹝︀ ﹊﹩ از ﹝︣ا﹋︤ی︋  ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋︣د و︨ 

﹋﹥ از ﹝﹠︴﹆﹥ و ﹨ــــ︣ ︗︀ــــ﹩ ﹝ــــ︣دم ﹝ـــــ﹩ آ﹝︡﹡︡ و ﹝︺︀﹜︖﹥            

﹢د.  ︣ای ا︣ان︋  ︤ر﹎﹩︋  ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و ا︻︐︊︀ر︋ 

﹫︩ آ﹝︡ ﹋﹥ ︑︀زه ﹊ـــ﹩ دو  ﹫︙﹫︡﹎ــ﹩︎  ︋︺︡ از دو﹜️ ﹝﹟ آ﹡﹆︡ر︎ 

︨︀ل ﹇︊﹏ ︑﹢ا﹡︧︐﹫﹛ در ﹉ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ﹋﹥ ﹝︀ل ا﹝︀م ر︲︀(ع) 

ــــ︣وع  ﹥ 30 ﹝﹫﹙﹫︀رد ﹋︀ر را︫   ︋﹉︣دا︠️ ﹡︤د  ︎︀ ا︨ـــ️ آن ﹨﹛︋ 

︀︡ ﹋︀ر ︻﹙﹞﹩ آن را ︗﹙﹢  ﹋﹠﹫﹛ ا﹝︀ ا﹟ ﹝︧ــ︀﹜﹥ ︵﹢ل ﹝﹩ ﹋︪ــ︡.︋ 

ــــ︣︵︀ن  ︣ای ﹝︺︀﹜︖﹥︨   ︋﹤﹋ ﹜ا﹡︡ا︠️، ا﹐ن ﹝︀ دو︨ـــ︐︀﹡﹩ دار

 ﹤ ︀ ﹨﹢ا︎﹫﹞︀︋  ︡ه، ﹨︣ 4 ﹝︀ه︋  ﹫︪ــــــــ︣﹁︐﹥︫   ︎﹩﹚﹫ ︠﹢د︫︀ن ﹋﹥︠ 

ا︨︀︨﹩ ︋﹊﹠﹫﹛. 
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︀︡ در ﹨﹞﹫﹟ ﹢زه ﹨︀   ︋︀﹞ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹅و ︑︤ر ﹤﹫︑ ︀︖﹡را در آ ﹩︮︀ ﹥ ︀ر روز ﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ و آ﹝︍﹢ل︠  ﹉ ﹋︪ـــــ﹢ر ﹝﹩ رو﹡︡ و︨ 

﹫︣ و  ﹢ا﹨︡ ﹋︣د، ا﹁︣اد︠  ﹥ ﹝︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨﹛ ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ︐﹆︊︀ل︠  ︡او﹡︡︋  ︣و﹛. در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨﹛︠  ︣دا︫ـ︐﹥ و ︗﹙﹢︋  ﹎︀م︋ 

︀ز ﹋︣د و   ︋︀﹡︣ای آ ︀︡ را﹨﹩︋  ︡﹨﹠︡ و︋  ﹢ا﹨﹠︡ ﹋︀ری ا﹡︖︀م︋  ﹢﹜︪ــ︀ن را ﹥ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ ﹝﹩︠  ︎﹢﹜︡اری ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡︎ 

  .︡﹠︐︠︀ ﹫︪ـــ︐︣ از دو﹜️ ﹝︡ر︨﹥︨   ︋﹟︣﹫ ﹫︣﹟ را ︗︢ب ﹋︣د. ﹝︣دم و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹁﹞﹫︡﹡︡ ﹝︡ر︨﹥ در ﹋︪ـــ﹢ر ﹋﹛ ا︨️،︠   ︠﹟ا

 ﹏﹝︻ ︀ ﹥ ︗︀ذ︋﹥ دارد و ︗︀ذ︋﹥ ﹨﹛︋  ﹠﹫︀دی ︑︃︨ـ﹫︦ ﹋︣د﹡︡ و از ﹨︣ ︵︣ف ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ر︨ـ︡. ﹡﹫︀ز︋  ︫︤ـ﹊﹩ ﹡﹫︤︋  ︋︣ای ﹨﹞﹫﹟ ا﹝﹢ر︎ 

︀︡ از  ﹞﹫﹞︀﹡﹥ ︑︪ــــــ﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛ و︋  ︩ ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡،︮   ︋﹟در ا ﹤﹋ ︀﹝ ︀︡ ا﹇︡ام و ︻﹞﹏ ﹋﹠﹫﹛. از ﹨﹞﹥︫   ︋.︡و︗﹢د ﹝﹩ آ ﹤︋

﹢ا﹨﹠︡  ﹢د و ﹝﹩︠  ︣ده︫  ﹢ا﹨﹠︡ ﹡︀﹝︪︀ن︋   ︠﹩﹝﹡ ︀﹨ ﹩﹚﹫ ﹫︣ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ا︨︐﹆︊︀ل ﹋︣د.︠  ا﹁︣ادی ﹋﹥ داو︵﹙︊︀﹡﹥ در ﹉ ﹋︀ر︠ 

︡﹝️ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان و درد﹝﹠︡ان ﹨︧︐﹠︡، ز︀د ﹋﹠︡  ﹞︀ و ﹨﹞﹥ ﹋︧︀﹡﹩ را ﹋﹥ در︠  ︡او﹡︡ ︑﹢﹁﹫﹅︫  ︡ا﹡﹠︡.︠  ︡ا︪︀ن︋  ﹢د و︠   ︠︳﹆﹁

.︡﹨︡  ︋️﹋︣ ﹫︣ و︋   ︠︀﹝  ︫﹤ و︋ 

وا﹜︧﹑م ︻﹙﹫﹊﹛ و ر﹞﹥ اً و ︋︣﹋︀︑﹥

﹨︀ ﹢زه ﹨︀ ﹢زه ﹨︀  ﹢زه ﹨﹞﹫﹟ ﹢زه ﹨﹞﹫﹟  ﹨﹞﹫﹟ در ﹨﹞﹫﹟ در   ︡︀︋ در ︡︀︋ در  ︀﹞ ︡︀  ︋︀﹞ ︡︀︋  ︡﹠﹠﹋ ︀﹞ ︡﹠﹠﹋ ︀﹞  ﹩﹞ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹠﹠﹋  ﹅︤ر︑ ﹩﹞ ﹅︤ر︑ ﹩﹞ ︑︤ر﹅ و ︑︤ر﹅ و   ﹤﹫︑ و ﹤﹫︑ و ︑﹫﹥ آ﹡︖︀ ︑﹫﹥ آ﹡︖︀  آ﹡︖︀ در آ﹡︖︀ در  در را در را  را ︠︀︮﹩ را ︠︀︮﹩  ︀︮﹩ آ﹝︍﹢ل  ︠︀︮﹩ آ﹝︍﹢ل︠  آ﹝︍﹢ل و آ﹝︍﹢ل و  و ﹝︀﹡﹠︡ و ﹝︀﹡﹠︡   ﹩﹞ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹞ ︡﹠﹡︀﹞ ﹝﹩ روز ﹝﹩ روز  روز ︀ر روز ︀ر  ︀ر ︨﹥ ︀ر ︨﹥  ﹥ و  ︨﹥ و︨  و رو﹡︡ و رو﹡︡  رو﹡︡ ﹝﹩ رو﹡︡ ﹝﹩  ﹝﹩ ﹋︪ـــــ﹢ر ﹝﹩ ﹋︪ـــــ﹢ر 

﹢ا﹨︡  ﹢ا﹨︡ ا︨ــ︐﹆︊︀ل︠  ︠﹢ا﹨︡ ا︨ــ︐﹆︊︀ل︠  ا︨ــ︐﹆︊︀ل ︗︀﹝︺﹥ ا︨ــ︐﹆︊︀ل ︗︀﹝︺﹥   ﹜﹨ ﹤︺﹞︀︗ ﹜﹨ ﹤︺﹞︀︗ ﹨﹛ و ﹨﹛ و  و ﹋﹠︡ و ﹋﹠︡   ﹩﹞ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹠﹋  ﹉﹝﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ﹩﹞  ︀﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹞ ﹉﹝﹋  ﹤︋ ︀﹞ ﹤︋ ︀﹞ ﹥ ︠︡او﹡︡  ︋﹥ ︠︡او﹡︡︋  ︡او﹡︡ ﹨﹛  ︠︡او﹡︡ ﹨﹛︠  ﹨﹛ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨﹛ ز﹝﹫﹠﹥   ﹟ز﹝﹫﹠﹥ ا ﹟ز﹝﹫﹠﹥ ا ا﹟ در ا﹟ در   .﹜در ︋︣و .﹜در ︋︣و  ﹢﹚︗ .﹜︣و  ︋﹢﹚︗ .﹜︋︣و

 ︡﹠﹨︡ ︡﹨﹠︡ ا﹡︖︀م︋  ︋︡﹨﹠︡ ا﹡︖︀م︋  ا﹡︖︀م ﹋︀ری ا﹡︖︀م ﹋︀ری  ﹋︀ری ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︀ری ︠﹢ا﹨﹠︡  ﹢ا﹨﹠︡ ﹝﹩  ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹝﹩︠  ﹝﹩ ا﹝︀ ﹝﹩ ا﹝︀  ا﹝︀ ﹋﹠﹠︡ ا﹝︀ ﹋﹠﹠︡  ﹋﹠﹠︡ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡ ﹋︀ر   ﹤ ︀ر﹋ ﹤ ︀ر﹋ ﹥ را ﹥ را  را ︎﹢﹜︪ــ︀ن را ︎﹢﹜︪ــ︀ن  ﹢﹜︪ــ︀ن دا﹡﹠︡  ︎﹢﹜︪ــ︀ن دا﹡﹠︡︎ 

﹋︪ـــ﹢ر در ﹋︪ـــ﹢ر در ﹋︪ـــ﹢ر  در ﹝︡ر︨﹥ در ﹝︡ر︨﹥   ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹤︨︡ر﹞ ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹤︨︡ر﹞  ﹤﹋ ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹤﹋ ︡﹡︡﹫﹝﹁ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ﹋﹥ و﹇︐﹩ 

﹋︣د﹡︡ ︑︃︨ـ﹫︦ ﹋︣د﹡︡ ︑︃︨ـ﹫︦ ﹋︣د﹡︡ 
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︋︀﹡﹉ رو︫﹠︀﹩ در ر︨︐︀︠﹫︤ ︵︊﹫︺️

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

﹢ر︫ـــ﹫︡، آ︑︩ و   ︠﹤  ︋﹟﹋ ︀ر︨ـــ﹫︀ن ︀ز ا︣ا﹡﹫︀ن و︎   ︋︣از د

︀︎︣﹩ ﹝︣ا︨﹛ آ﹫﹟ ﹨︀ی   ︋︀ رو︫﹠︀﹩ ︻︪ـ﹅ ﹝﹩ ورز︡﹡︡ و︋ 

  ︀﹡︣ا﹝﹩ دا︫️ آ﹎ ﹤ ﹢د را ﹡︧ــ︊️︋  ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ﹝﹫﹏ ﹜︴﹫︿︠ 

﹢ر︫﹫︡ ﹡﹞︀د ز﹐﹜﹩ و در︪︠ـــــــــ﹠︡﹎﹩   ︠. ا︋︣از ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡

﹢د ﹡﹫︤ ︑︖︣︋﹥ ﹡︀ب ︻︣﹁︀﹡﹩  ﹋﹥ آد﹝﹩  ﹢د و آ︨﹞︀ن︠  آ︨﹞︀ن︋ 

﹙﹠︡ آ﹁︣﹠︩ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋︣د و او را  ـــــــــ︀️ ﹨︀ی︋   ︨﹤ را︋ 

 ﹏︊﹝ ︡ای ﹝︣︋︀ن ﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡. آ︑︩︨   ︠﹉︤د﹡ ﹤︀︧ـــــ﹝﹨

﹢د ﹋﹥ آد﹝﹫︀ن را د︻﹢ت ﹝ـ﹩ ﹋ــ︣د ︑︀ از  ﹎ـ︣﹝ـ﹩ و ︑︀︋﹠︡﹎ـ﹩︋ 

﹥ دور از د﹜︊︧ــ︐﹍﹩ ﹨︀ی  ︣ون آور﹡︡ و︋  ︣دی دل︋  ﹝﹙﹢﹜﹩ و︨ 

 ﹩︀ک و رو  ︎﹩︊﹚﹇ ︀ ﹫︀﹁︤ا︡ و︋  ﹢د︋  ︣︾﹠︀ی ﹡﹀︦︠  ﹋︀ذب،︋ 

ــ︀ز﹡︡ و  ــ︍︣ی︨  ـ﹀﹆️ ﹜︷﹥ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ را︨  ︎︣ از ﹝︣ و︫ 

︡︋﹫﹠﹩ و  ﹫︣ا︨ـــ︐﹟ ذ﹨﹟ از ︾︊︀ر︋  ﹢د از︎  رو︫ــ﹠︀﹩ ﹡﹞︀دی︋ 

﹇︱ــ︀وت ﹨︀ی ﹡︀روا و ﹁︣︋﹥ ﹋︣دن آن از ا﹡︪︡ــ﹥ ﹨︀ی ﹡︀ب و 

﹢ر︫﹫︡  ︀ ﹎︣ا﹝﹩ دا︫️︠  ﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ا︣ا﹡﹫︀ن︋   ︋. ︨︀ز﹡︡ه

︀ ارج  ﹩ ا︠﹑ق و ﹡﹫︤︋  ﹥ آ︑︩ در︎  ︀ ا︐︣ام︋  ﹩ ︻︪ــــ﹅︋  در︎ 

 ﹟﹫﹠ . ﹢د﹡︡ ﹩ ﹝︺︣﹁️ و آ﹎︀﹨﹩︋  ﹥ رو︫ـــ﹠︀﹩ در︎  ﹡︀دن︋ 

︀ر از   ︋﹤﹋ ️﹁︀ ﹩﹞ ﹩﹠﹫︻ ﹅﹆︑ ﹩﹞︀﹍﹠﹨ ،﹩︋︀﹡ ﹤︪ـــــ︡﹡ا

﹢د را ﹡︓︀ر ز﹡︡ه د﹐ن  راه ﹝﹩ ر︨﹫︡ وآ﹁︣﹠︩ ﹡︪ـ︀﹡﹥ ﹨︀ی︠ 

 ️︺﹫︊︵ ﹤﹡︀﹝︣﹋ ﹤︨︡ر﹞ و در ︡﹠︀︪ــ﹍ ﹝﹩ ﹋︣د ︑︀ ︪ـ﹛︋ 

﹫︀﹝﹢ز﹡︡. درس︋ 

﹥ ا﹡︡ازه ﹨﹞﹥ ﹝︺︣﹁️ ﹨︀ی ﹎︣ا﹡︊︀ی ﹝﹊︐︉ ﹨︀ و  در︨ـــــ﹩︋ 

︪ــــــــــ︣ آ﹁︣︡ه ا︨️. درس ا﹝﹫︡ و  ﹋︐︀ب﹨︀ی ﹁︀︠︣ی ﹋﹥︋ 

﹢د در  ﹢ز︠  ︣دی و︨   ︨﹤﹝﹨  ︀ ︣ ا﹠﹊﹥ ز﹝︧ــــــــ︐︀ن︋   ︋︡﹫﹋︀︑

︡ و ︗︀ی آن را  ﹢ا﹨︫︡  ︋︣ا︋︣ رو︫﹠︀﹩ و ز︀︊﹩ ︑︧ــــ﹙﹫﹛︠ 

﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.   ︠︣ ︣ور ز﹡︡﹎﹩، ر﹡﹌ و ﹡︪ــــ︀ط در︋  ︫﹢ر و︨ 

﹢ا﹨︡ داد  ﹥ آ︑︩︠  ﹢د را︋  ︀﹋︧ـ︐︣، ︗︀ی︠   ︠﹤﹊﹠ا ︣  ︋︡﹫﹋︀︑

. ︣ه ﹨︀ی  ﹢ا﹨︡ آورد ﹥ ﹨﹞︣اه︠   ︋﹩︀﹢ و آ︑︩ ︣﹋️ و︎ 

︀ ︵︣اوات ︑︽﹫﹫︣  ــــ﹢رت ﹨︀ی ﹎﹙﹍﹢ن و︋   ︮﹤ ﹩ ر﹝﹅︋  زرد و︋ 

﹥ دل ﹨︀ی ا︨ـ︐﹢ار  ︀﹜️ داده و ﹇﹙︉ ﹨︀ی ﹝︀﹢س و ﹡︀ ا﹝﹫︡︋ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹏︡︊︑ ︡﹠﹞و ﹡﹫︣و

︀ر را در︨ـــ﹩   از ﹨﹞﹫﹟ رو︨ــ️ ﹋﹥ ا︣ا﹡﹫︀ن ﹁︣ا ر︨ـــ﹫︡ن︋ 

︀ آ﹁ـ︣﹠︩ ﹝ـ﹩ ا﹡﹍︀ر﹡︡ و︑ ﹟﹫﹠﹢ل  ︋︣ای ﹍︀﹡﹍﹩ آد﹝﹩︋ 

 ﹩﹡︀︗ ر︨︀ی ﹌﹡︀  ︋﹟︋︤رگ ︵︊﹫︺﹩ را ︗︪ـ﹟ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ا

﹢د آ︡ و   ︠﹤ ﹢ا﹡︡ ﹋﹥︋  آد﹝ــــــــــ﹩ را ﹁ـــــــــــ︣ا ﹝ـــــــــــ﹩︠ 

︡ن  ︋︪ــــــــــــ︩ ﹋︣﹞︀﹡﹥، ︵︊﹫︺️ را ﹇︡ر︫﹠︀︨︡. ﹡﹢︫ 

ـــــــ﹫︣﹟ و﹝﹑﹛ ︑︀ ﹎﹢ش ﹨︀ی  ︵︊﹫︺️ آوا﹩ ا︨ــــــ️ ︫ 

︣ای  ︪﹠﹢﹡︡ و از ﹁︣︮︐﹩ ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹩︋  ﹆﹫﹆️ ︵﹙︉ آن را︋ 

︣ه﹝﹠︡ی   ︋︡︡ون ︑︣د آ﹡︀ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡.︋ 

  ️   ﹋  ︣     ــــــــ﹢ر و ﹥ ز﹡︡﹎﹩︫  ﹢︫ــــــــ﹩ ﹨︀ی روز﹎︀ر︋  از︠ 

﹥ ﹋︀ر   ︋︀  ︋،︣﹝︻ ﹩﹇︀ ︪ـ︡ ا﹝︀ ︻︀﹜﹩ ︑︣﹟ ا︨︐﹀︀ده از︋   ︋﹩﹞

︣ای ︾﹠﹩ ︑︣ ﹋︣دن ذ﹨﹟  ︋︣دن ا﹝﹊︀﹡︀ت در ا︠︐﹫︀ر ا︨ــ️︋ 

﹢رت   ︮﹟︣ا در ا︭ــ﹫️. ز  ︫﹟︐︠︀ و ︀﹐ک و وا﹐︑︨︣ 

 ︀ ︀ر، ﹡﹢ و︋  ا︨ـــــ️ ﹋﹥ آد﹝﹩ ﹡﹫︤ ﹨﹞︙﹢ن ﹁︣ا ر︨ـــــ﹫︡ن︋ 

︖︀ی  ــــ﹢د از ر﹁︐︀رش آ︔︀ری ﹡﹫﹊﹢ و ارز﹡︡ه︋  ︵︣اوت ﹝﹩︫ 

﹥ ا﹡  ︖ ︀   م  ﹝﹩ ﹝︀﹡︡ و ︑︀ ﹝︣د﹎﹩ ﹡︊︀︫ـــــــــــ︡ ﹨︣﹎︤ ︑﹢﹜︡ی︋ 

︀︫ــ﹠︡ ﹜︊︀س  ﹫︣ون ﹡﹫︀﹝︡ه︋  ﹡﹞﹩ر︨ـ︡ و ︑︀ ﹋﹠﹥ ﹨︀ از ︑﹟︋ 

﹢د. ︣از﹡︡ه ﹡﹞﹩︫  ︣ ︑﹟ ا﹡︧︀ن︋   ︋﹢﹡

﹞﹫︣د ﹋﹥  ︀︋︡ آد﹝﹩ از ا﹢ال ﹡︀︮ـ﹢اب و ا﹁﹊︀ر ﹡︀در︨ــ️︋ 

︀ ︑﹢﹜︡ی ︑︀زه  ﹢د و︋  ︭ــــــ﹫︐﹩ ︑︀زه ﹝︐﹢﹜︫︡  ︋︐﹢ا﹡︡ در︫ 

﹫︀ل  ︨︣ــ﹠︡ی  آ︨ــ﹢د﹎﹩︠  ا︨ـ️ ﹋﹥ ︻﹫︡ ﹁︣ا ﹝﹩ ر︨ـ︡.︠ 

︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︨︣ا︨︣ و︗﹢د آد﹝﹩ را در︋ 

︣︠﹢ا︨︐﹥ از  ﹊︀ف ز﹡︡﹎﹩ ،︋  ی دل︫  ︧ــــــ﹫︀ری از ر﹡︕   ︋︀﹨

﹫﹠﹥ ا﹡︧ــــــ︀ن ﹡﹀﹢ذ  ︻﹙︿ ﹨︀ی ﹨︣زی ا︨️ ﹋﹥ در ذ﹨﹟ و︨ 

﹫﹟ ﹋﹫﹠﹥ ︑﹢ز، ︗﹙﹢ه ﹨︀ی   ︋︡ ︭ـــــــ﹫️︋   ︫﹉ .︡﹡︣ده ا﹋

︣ از  ﹫﹠︡ ︐﹩ ا﹎︣ ︗︀ن︎  آ﹁︣﹠︩ را ز︫️ و ﹡︀︎︧﹠︡ ﹝﹩︋ 

. ︫︡︀  ︋﹩﹠︣﹫ ︫︣︋️ و︫ 

﹢د و ﹇﹙︊﹩ ﹋﹥ از ︻︪ـ﹅ آ﹋﹠︡ه  ﹫︣ا︨︐﹥ ﹝﹩︫  ا﹝︀ ﹡﹀︧﹩ ﹋﹥︎ 

﹢د را ﹎︪ــــ﹢ده و از ﹜︷﹥ ﹨︀ی   ︠﹟︵︀ ﹝﹩ ﹎︣دد ︪ــــ﹛︋ 

﹢د ﹝﹩ آ︡ و   ︠﹤ ︣د.آد﹝﹩ و﹇︐﹩︋  ︧ــــ﹫︀ر ﹝﹩︋  ︻﹞︣ ﹜︢ت︋ 

 ﹟ـــ﹩ ﹝ــــ﹩ ﹋﹠︡ در ا﹠︣︀ز آ﹁ـــ ﹢︩ را︋  ا﹁﹊︀ر و ا﹢ال︠ 

ـ︡ن آ︑︩ ﹋﹞︀ل و  ︺﹙﹥ ور︫  ﹝﹢﹇︺﹫️، ﹨﹞︀ن ︵﹙﹢ع آ﹁︐︀ب،︫ 

 ﹟ا ﹤ ﹢د.︋   ︫﹩﹞ ︀︊﹡︪ــــــــــ﹠︡﹎﹩ ﹡﹢ر، ا︮﹫﹏ و ﹎︣ا در︠ 

ــ︣︡ه و ﹜︊ـــ︣ـــ︤ از  ﹥ ︗︀ن︠  ︑ــ︣︑﹫︉ درس ︵︊﹫︺️ را︋ 

ــــ︀د﹝︀﹡﹩ ، ﹝︀﹡︡﹎︀ر ﹝﹩ ﹎︣دد. ا﹟ ا︨ـــــ️ راز  آرا﹝︩ و︫ 

 ﹤ ︀ز ذ﹨﹟ ا︣ا﹡﹫︀ن را︋   ︋︣︋︤رگ ︗︪ــــــــ﹟ ﹡﹢روز ﹋﹥ از د

﹢ده  ﹫︣﹟ و ﹎﹢ارا︋  ︠﹢د ﹝︪ـــــــ︽﹢ل ﹋︣ده ودر ﹝﹫︀ن ﹝︀ ︫ 

ا︨️.

﹩︫︀ ﹢︫︡ل︋  ︀ر ا︨️ در آن ﹋﹢ش ﹋﹥︠   ︋﹢﹡

﹋﹥ ︋︧﹩ ﹎﹏ ︋︡﹝︡ ︋︀ز ︑﹢در ﹎﹏ ︋︀︫﹩

︣ دو︨️ ﹫﹛ و ز﹝︀ ︑︀︋  ︣از︋  ﹎︣﹥ را﹨﹩ ا︨️︎ 

ر﹁︐﹟ آ︨︀ن ︋﹢د ار وا﹇︿ ﹝﹠︤ل ︋︀︫﹩
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︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ 18 ارد︊︪️ ﹝︀ه و ︋﹫︧️ و ︎﹠︖﹞﹫﹟ 

 ︨︀﹜﹍︣د ︑︀︨﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص 

از ︎﹫﹍﹫︣ی ︵︣ح ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ︑︀ 

︑︤ر﹅ وا﹋︧﹟ ﹋︣و﹡︀

︀ص و  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹩﹡︀︗ ︪ـــــ️ ﹝︀ه، روز︊18 ارد ️︊︨︀﹠﹞ ﹤  ︋﹩﹝︫︀﹨ ﹤﹝︵︀﹁ 

﹠﹫︀د در   ︋﹟︣د ︑︀︨﹫︦ ا﹍﹛︀  ︨﹟﹫﹝︖﹠ ﹫︧ــــــــــ️ و︎  ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 

 ﹏︀ص ﹝︧ـ﹢︭ ︊︣﹡﹍︀ران در︠  ︨︀﹍﹢ی︠  ︀ ا︮︀ب ر︨︀﹡﹥،︎  ﹡︪︧︐﹩ ﹝︖︀زی︋ 

︀ص ︗︑ ️﹫﹥ و ︑︀﹝﹫﹟ دارو،  ﹫﹞︀ران︠  و ﹝︪ـ﹊﹑ت ︗︀﹝︺﹥ ﹨︡ف، ﹝︪ــ﹊﹑ت︋ 

︒ وا﹋︧ــــ﹫﹠﹥ ﹋︣دن  ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ و︋  ﹝︪ــــ﹊﹏ ︻︡م ا﹡︖︀م ︾︣︋︀﹜﹍︣ی در︋ 

﹢ا﹨﹫﹛ دا︫️.  ︣ آن︠  ﹢د ﹋﹥ در ادا﹝﹥ ﹝︣وری︋   ︋︩︫﹢  ︎️︑ ا﹁︣اد

﹥ ا﹟  ﹡﹊ـ︐﹥ ا︫ــــــ︀ره و ︑︀﹋﹫︡ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ روزی ﹡︊ـ﹢ده ﹋﹥   ︋︡︀︋

︀︫ــ﹠︡ و  ︀︋️ ︑︀﹝﹫﹟ و ︑﹫﹥ دارو ﹎﹑﹥ ﹡︡ا︫ــ︐﹥︋  ︋﹫﹞︀ران از︋ 

﹢د.   ︫﹏ ︡︀  ︋﹤﹛︀︧﹞ ﹟ا

 ا﹝︀وا﹋︧﹫﹠︀︨﹫﹢ن د︣ ︫︣وع ︫︡
  ︋︀ز﹨﹛ ︠﹢ب و ﹇︀︋﹏︑﹆︡︣ ا︨️

︀ص  ﹫﹞︀ران︠   ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ در ﹝﹢رد وا﹋︧ـــــــــ﹫﹠﹥ ﹋︣دن︋ 

︣ای ﹨﹞﹥ ا︖︀د ﹋︣ده  ︧ــــ﹫︀ری را︋  ﹎﹀️: ﹋﹢︡ 19 ﹝︪ـــ﹊﹑ت︋ 

 ﹟︣ا︋︣ ا ا︨️، ﹨︣ ﹠︡ ︵︣ح وا﹋︧ــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن ﹋︣دن ︗︀﹝︺﹥︋ 

﹢ب و ﹇︀︋﹏ ︑﹆︡︣ ا︨ـــ️.  ︀ز﹨﹛︠  ــ︡ ا﹝︀︋  و︣وس د︣ آ︾︀ز︫ 

 ︡︀ ︣︠︴︣ ﹨︧ــــــ︐﹠︡ و︋  ︀ص در ﹝﹫︀ن ﹎︣وه ﹨︀ی︎  ︋﹫﹞︀ران︠ 

ـــــ︀ل  ﹢︫ــــ︊︐︀﹡﹥ از ا︋︐︡ای︨  ﹍﹫︣﹡︡ و︠  ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار︋ 

︣ا︋︣ ﹋﹢︡ 19 وا﹋︧﹫﹠﹥  ︫︀﹨︡ ﹨︧︐﹫﹛ ا﹟ ﹎︣وه از ︗︀﹝︺﹥ در︋ 

﹩ ﹡︷﹞﹩ ﹨︀﹩ در ا﹟ ﹝﹫︀ن و︗﹢د دارد، در  ـ﹢﹡︡. ا﹜︊︐﹥︋   ︫﹩﹞

ـ︣ای ﹨﹞﹊︀ری ا︻﹑م آ﹝︀د﹎ـ﹩   ︋﹤﹋ ﹜︣ان ﹝︣ا﹋︤ی دار︑ ﹟﹫﹝﹨

︀︨ــــــ﹩ در︀﹁️ ﹡﹊︣ده ا﹛. در ﹝﹠︴﹆﹥  ﹋︣ده ا﹡︡ ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز︎ 

 ﹤︀ت ارا﹞︡ ︀ص︠  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤  ︋﹤﹋ ﹜︠︀وران ﹝ـ︣﹋ــ︤ی  دار

ــ︣ای ﹨﹞﹊︀ری و  ﹢د را︋  ﹫︩ آ﹝︀د﹎ــ﹩︠  ﹝ـ﹩ د﹨︡ و از ﹝︡ت ﹨︀︎ 

︀ص ا︻﹑م ﹋︣د﹛ ا﹝︀ ا﹇︡ام  ﹫﹞︀ران︠  وا﹋︧ــــــــــــ﹫﹠﹥ ﹋︣دن︋ 

 .﹜︣د﹊﹡ ️﹁︀در ﹩︊︨︀﹠﹞ ︨︀ ﹢رت ﹡﹍︣﹁️ و︎   ︮﹩︊︨︀﹠﹞

﹝︪﹊﹏ ︑︀﹝﹫﹟ دارو ﹨﹞﹫︪﹥ و︗﹢د دا︫︐﹥ و دارد 
   
ـــــ﹢وال   ︨﹤  ︋︀︨ــــ ︀ص در︎  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

︀ص  ﹫﹞︀ران︠  ︠︊ــــــــ︣﹡﹍︀ران در ﹝﹢رد ︑﹫﹥ و ︑︀﹝﹫﹟ داروی︋ 

﹎﹀️: ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ا﹟ ﹝︧ـــــــــــ︀﹜﹥ و︗﹢د دارد و ﹡﹞﹩ ︑﹢ان آن را 

ـــــــ︣ ︻︡ه وزارت  ﹋︐﹞︀ن ﹋ـــــــ︣د. ا﹜︊︐﹥ و︸﹫﹀﹥ ︑︀﹝﹫﹟ دارو︋ 

﹫﹞︀ران و  ﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉﹙﹆﹥ وا︨︴﹥ ﹝﹫︀ن︋  ︋︡ا︫️ ا︨️ و ﹝︀︋ 

﹥ ﹎﹢ش  ا﹟ وزار︑︀﹡﹥ ﹇︣ار دار﹛ ︑︀ ﹝︪ـــــــــــــ﹊﹑ت آ﹡︀ن را︋ 

︑ ︒﹫﹥ و ︑︀﹝﹫﹟ دارو از ﹇︊﹏ و︗﹢د   ︋.﹜﹫﹡︀︨︣ ﹝︧ــــــ﹢و﹐ن︋ 

︧ـ﹫︀ری  دا︫︐﹥ و ا﹝︣وز ﹨﹛ و︗﹢د دارد و ا﹟ ﹝︧︀﹜﹥ ﹝︪ـ﹊﹑ت︋ 

﹥ و︗﹢د آورده ا︨️.  ︣ای ا﹁︣اد و ︗︀﹝︺﹥ ﹨︡ف︋  را︋ 

ـــــ﹢د  ﹫﹍﹫︣ی ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩︫  ﹫﹞︀ران و︎  ﹥ ﹡﹫︀ز︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

︒ ︑︀﹝﹫﹟ و  ﹨︣ روز ﹎ـ︤ارش ﹨︀ـ﹩ در︀﹁️ ﹝ـ﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ در︋ 

 ︀﹨ ﹜︣︑ ︪ـ﹊﹏ در ز﹝︀ن﹞ ﹟دارو ﹝︪﹊﹑︑﹩ و︗﹢د دارد و ا ﹤﹫︑

﹢د.   ︫﹩﹞ ﹜﹨ ︣︐︪﹫︋

︣ای ︑︀﹝﹫﹟ آن  ﹫﹞︀ران︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨دارو ﹟︣︐︪ــــــ﹫ وی ا﹁︤ود:︋ 

︣︵︀﹡﹩ و در  ﹫﹞︀ران︨  ﹢﹡︡ در ز﹝﹫﹠﹥︋  د︀ر ﹝︪ــــــــــ﹊﹏ ﹝﹩︫ 

﹫﹞︀ران  ﹫﹞︀ران ام اس ا︨ــ️،︋   ︋﹤ ︋︣︠﹩ از ﹝﹢ا﹇︹ ﹨﹛ ﹝︣︋﹢ط︋ 

﹢﹡︡ ا﹜︊︐﹥  د︀︋︐﹩ ﹨﹛ ﹎︀﹨︀ د︀ر ﹝︪ــــ﹊﹑ت ﹋﹞︊﹢د دارو ﹝﹩︫ 

ـ﹞︀ر ﹡﹞﹩ رو﹡︡ ا﹝︀ از   ︫﹤ ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ︋﹫﹞︀ران د︀︋︐﹩ ︗︤و︋ 

﹫﹞︀ران د︀︋︐﹩ در ﹋︪ــ﹢ر  ︣ای︋  ﹡︷︣ ا︀﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ︀﹞ ﹤﹊﹠﹩ را︋ 

﹫﹍﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. در ﹋﹏   آ︾︀ز ﹋︣ده ا﹛ ا﹟ ﹝︧ــــــــ︀﹏ را ﹨﹛︎ 

9



         ️﹁︀را در ﹩︀﹨ ︨︣ـــــــ︐︀ن ﹨︀ ﹨﹛ ﹎︤ارشـــــــ وی ﹎﹀️: از︫ 

﹍﹫ــ︣﹛. در  ﹝ـ﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ در ︗ـ︣︀ن آ︠ــ︣﹟ ا﹇︡ا﹝︀ت ﹇ــ︣ار︋ 

    ️﹁︀︀ران وا﹋︧ــــــــــــ﹟ ﹨︀ی ﹐زم را در﹝﹫ ︋︣︠﹩ از ا︨︐︀ن ﹨︀︋ 

︣︠﹩ ا︨︐︀ن ﹨︀ ﹡﹫︤ ﹨﹠﹢ز ﹝︪ـــــــ﹊﹑︑﹩ و︗﹢د  ﹋︣ده ا﹡︡ و در︋ 

ــــــــ︡ه ا﹝﹫︡وار﹛ در   ︫﹤︐﹁︣﹎ ︩﹫ ︀ رو﹡︡ی ﹋﹥ در︎  دارد ا﹝︀︋ 

︣ا︋︣ ﹋﹢︡ 19 وا﹋︧ــــ﹫﹠﹥  ︀ص در︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹋﹢︑︀ه ز﹝︀ن ︑﹞︀م︋ 

 .︡﹡﹢︫

6 ﹝︀ه ﹎︫︢ـــ︐﹥  ـــ︣︵︀﹡﹩ ﹋﹥ در  ﹫﹞︀ران︨  ﹨︀︫ـــ﹞﹩ ادا﹝﹥ داد:︋ 

 ﹅ــــــ︡ه ا﹡︡ در ﹡﹢︋️ ︑︤ر ︫ـــــ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ ︀ راد﹢︑︣ا︎﹩︫ 

︀︡ در   ︋︤﹫﹡ ﹩﹡︀︵︣ ﹫﹞︀ران︨   ︋︣︀ وا﹋︧ـ﹟ ﹇︣ار دار﹡︡، ا﹜︊︐﹥︨ 

﹢﹡︡ ︣ا ﹋﹥ آ﹡︀ ﹡﹫︤ در ﹝︺︣ض  ︋︣ا︋︣ ﹋﹢︡ 19 وا﹋︧ـــــــ﹫﹠﹥︫ 

︠︴︣ ﹇︣ار دار﹡︡. 

از ا﹁︐︐︀ح ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ︑︀ ︠︡﹝️ ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ ︋﹫﹞︀ران 

﹢د  ـــ﹠︀ن︠  ︀ص در ادا﹝﹥︨  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

﹥ ا﹁︐︐︀ح ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹨﹛ دا︫ـــــ️. وی در︋︀ره  ا︫ــــ︀ره ای︋ 

﹠﹫︀د  ︣داری از ︀ر ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ︑︭︭ـ﹩︋  ︣ه︋  و︲︺﹫️︋ 

ــــــــ︀ل  ﹞﹟ ﹝︀ه︨  ︀ص، ﹎﹀️: دو ﹝︣﹋︤ در︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ا﹝﹢ر︋ 

﹢د و د﹍︣ی در  ︖﹠﹢رد︋  ــــــ︡ ﹋﹥ ﹊﹩ در︋  ﹎︫︢ـــــ︐﹥ ا﹁︐︐︀ح︫ 

︣و﹋︣ا︨﹩ ز︀دی ﹋﹥ در وزارت  ︫︣︋︀︋﹉، ا﹜︊︐﹥ ﹝︪ـــــــ﹊﹑ت︋ 

︣ای راه ا﹡︡ازی  ︋︡ا︫️ و دا﹡︪ـــــــــ﹍︀﹨︀ و︗﹢د دارد، ﹋︀ر را︋ 

︀ ﹨﹞﹥ ﹝︪ــــ﹊﹑ت   ︋﹤﹡︀︐︊︫﹢ ﹝﹆︡اری ﹝︪ـــ﹊﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹝︀︠ 

 ﹤ ︡﹝️ ر︨ــ︀﹡﹩︋  ︣ای︠  ﹢د را︋  ـ︡﹛ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩︠   ︫﹅﹁﹢﹞

ا︤︻ ﹟︤ان ﹁︺︀ل ﹋﹠﹫﹛.

 ﹩︀﹨︣اد︣داری ا ︣ه︋  ︣ای︋   ﹝︪ــــــــــ﹊﹏ د﹍︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋ 

﹢د ﹋﹥ ﹝﹠︴﹆﹩ ﹡﹫︧ــــــــــ️ ﹝︓﹑ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ︑﹞︀م   ︫﹩﹞ ﹤︐﹁︣﹎

ـ﹢د  ـ︀در︫  ︣داری︮  ︣ه︋  ︺︡ ا︗︀زه︋  ـ﹢د ︑︀︋  د︨︐﹍︀ه ﹨︀ و︮ـ﹏︫ 

 ﹩︴︣ا  ︫﹤ ︀ ا﹝︀ ﹋︧ــ﹩ ﹡﹞﹩ ﹎﹢︡ ا︖︑ ﹟﹫︤ات ﹎︣ا﹡﹆﹫﹞️︋ 

 ﹤ ︀ ︀در ﹡︪ـــ﹢د︋  ﹢د و ا﹎︣ ا﹟ ا︗︀زه︮   ︡︀︋﹞﹏ و ﹡︭ـــ︉︫ 

︀ز﹎︣دا﹡︡.   ﹥ ا﹡︊︀ر﹨︀︋  ︀︡ دو︋︀ره ا︖︑ ﹟﹫︤ات را︋   ︋﹩︴︫︣ا

 ﹩﹊ ﹤﹋ ﹜︀وران دار ﹫﹞︀ر︨ـ︐︀﹡﹩ در ﹝﹠︴﹆﹥︠  وی ادا﹝﹥ داد:︋ 

﹫﹞︀ر︨︐︀﹡︀ی ﹋︪ــــــــــــــ﹢ر ا︨️ ﹋﹥ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در   ︋﹟︣︐ از︋ 

︪ـ︐﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥،    ︋︡﹫  ︫﹩﹊︫︤ ︋︣و﹋︣ا︨﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

︡ا︫ـ️ در ا︨ــ﹀﹠︡ 1399  ︋︀ و︗﹢د ا﹠﹊﹥ ﹝︺︀ون در﹝︀ن وزارت︋ 

ــ﹥  ︣ر︨ـ﹩ و د︨ــ︐﹢ر داد ︑︀ ﹝︖﹢ز ﹝﹢﹇️︨  ﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن را︋   ︋﹟ا

 ﹉ ﹤ ︀ز ﹨﹛ ﹨ـ︣ روز︋  ︡﹨﹠︡ ا﹝︀︋   ︋︀﹞ ﹤ ـ︣ای راه ا﹡︡ازی︋   ︋﹤﹨︀﹞

 ﹟ا ︀ ︨︀﹍﹢ ﹡﹫︧ــ️.︋  ︣︠﹢رد ﹝﹫﹊﹠﹫﹛ و ﹋︧ــ﹩ ﹨﹛︎  ﹝︪ــ﹊﹏︋ 

﹫﹞︀ر︨ـــ︐︀ن آ﹝︀ده ا︨ــــ️ و ﹝﹠︐︷︣﹝︖﹢ز  ︋﹟︤ات ا﹫︖︑ ︀ل

﹢︋﹩ دارد   ︠﹤ ︣︵︀ن ﹨﹛︋  ︡ا︫️ ﹨︧ــــ︐﹫﹛. ﹝︣﹋︨︤  وزارت︋ 

 ️ــ  ︨﹩﹚﹫ ـ︀ز︠  ـ︀︠️ و︨   ︨︳ـ︣ا  ︫ ︡﹠︣﹨ رود ﹩﹞ ︩﹫︎

︫ـــ︡ه، ا﹝︀ ا︐﹞︀﹐ د︨ـــ︐﹍︀﹨︀ی راد﹢︑︣ا︎﹩ آن از ﹝︀ه آ﹠︡ه 

 ﹤﹚︣﹞ ﹤  ︋﹤﹚︣﹞ و ︕︡ر︑ ﹤  ︋﹜و ا﹝﹫︡وار ︡﹡﹢  ︫﹩﹞ ︉︭﹡

﹥ رو﹡︡ ﹁︺︀﹜﹫️   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹝ــــــ︣﹋ـــــــ︤ را راه ا﹡︡ازی ﹋﹠﹫﹛ و︋ 

ـ︡ه و ﹝﹢رد  ـ︀ل ︑﹊﹞﹫﹏︫  ︀︀ن︨  ـ︣︵︀ن ︑︀︎   ︨︤﹋︣﹞ ﹜ا﹝﹫︡وار

︣داری ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋︣ه︋ 

︀وران ︐︑ 64﹢ا︋﹩  ﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن ﹝﹠︴﹆﹥︠  ﹨︀︫ـــ﹞﹩ ﹎﹀️:︋ 

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨ـــ️. ا﹜︊︐﹥ او﹜﹢️ اول ﹝︀   ︋﹉ ده و﹢︋

 ️﹁︀︀ن در﹍︀ت را﹞︡ ︀ص ﹨︧ــــ︐﹠︡ ﹋﹥ در آ﹡︖︀︠  ︋﹫﹞︀ران︠ 

 ︣︀ـــــــــ ﹫﹞︀ران ﹨﹞︀ن ﹝﹠︴﹆﹥ و︨  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. او﹜﹢️ دوم ﹝︀︋ 

﹥ آن ﹝︣﹋︤ ﹝︣ا︗︺﹥       ︣ای در﹝︀ن︋  ︋﹫﹞︀را﹡﹩ ﹨︧ــــــــــ︐﹠︡ ﹋﹥︋ 

﹢ده و  ـــ︣︵︀ن ﹨﹛ ︐︑ 200﹢ا︋﹩︋  ﹫﹞︀ر︨ـــ︐︀ن︨   ︋.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞

︀﹝﹏ 45 ﹋﹙﹫﹠﹫﹉، آز﹝︀︪ـــ﹍︀ه  ︣︵︀ن ا︨️ ﹋﹥︫  ︑︭ــ︭ـــ﹩︨ 

︫︤﹊﹩ ﹨︧︐﹥ ای ا︨️ ﹋﹥  ︑﹢︭︑ ︤﹋︣﹞ ،﹩︭︭︣︋︣داری و︎ 

︣︠﹩ از آ﹡︀ ﹡﹫︤ وارد  ـــ︡ه و︋  ︣︡اری︫  ︻﹞︡ه ︑︖﹫︤ات آن︠ 

︒ ارز و ︑︣︠﹫︬  ︡ه ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹝︪ـــ﹊﹑︑﹞︀ن ﹨﹛︋  ﹎﹞︣ک︫ 

 ︤﹫﹡ ﹉︋︀︋︣ــ ︖﹠﹢رد و︫  از ﹎﹞︣ک ا︨ــ️. دو ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ ﹡﹫︤ در︋ 

﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨ــــ﹞﹩، د︀﹜﹫︤ی،   ︋︬︐﹞ ﹤﹋ ﹜راه ا﹡︡ازی ﹋︣د

﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ و د︀︋️ ا︨️. ام اس،︫ 

︵︣ح ︎﹫︪﹍﹫︣ی و ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ︀︋︡ ︗︡ی ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د

︀ص در ﹝﹢رد و︲ـــــــــ︺﹫️  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

 ︀  ︋﹩︋﹢ ﹥ ︑︀﹐︨ــــــــــ﹞﹩ ﹎﹀️: ار︑︊︀ط︠  در﹝︀ن ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

ـــ︀ل ﹇︊﹏ و در ز﹝︀ن ر︀︨ـــ️   ︨25 ،﹜︀ران ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩ دار﹝﹫︋

﹫︪ـــــ﹍﹫︣ی از  ︗﹞﹢ری آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــــ﹠︖︀﹡﹩ ︵︣ح︎ 

︡ و در آن  ﹥ ︑︭ـــــــ﹢︉ ر︨﹫︡ و ا︗︊︀ری︫  ︋﹫﹞︀ری ︑︀﹐︨﹞﹩︋ 

﹫︪ــــــ﹍﹫︣ی از ︑︀﹐︨﹞﹩ را در ︵︣ح   ︎︩︀﹞آز ︡︀ ز﹝︀ن ﹨﹞﹥︋ 

︀ ︵︣ح ︗︡︡ی  ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد﹡︡، ا﹝︀ ﹝︐︀︨ـــ﹀︀﹡﹥︋ 

︡ون ﹨﹫︘ ﹝﹠︴﹅ ︻﹙﹞﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ در  ــــ︀ل ﹎︫︢ـــــ︐﹥︋   ︨﹤﹋

ـــــ︡، ا﹟ ﹡﹍︣ا﹡﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︾︣︋︀﹜﹍︣ی  ﹝︖﹙︦ ﹝︴︣ح︫ 

﹢د. ︀ ﹝︪﹊﹏ ︗︡ی ﹝﹢ا︗﹥︫   ︋﹩﹝︨﹐︀︑

︀ل 1375 ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥  ︡ا︫️ در︨  ﹨︀︫﹞﹩ ادا﹝﹥ داد: وزارت︋ 

﹥ د﹡﹫︀  ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ در ﹋︪ــ﹢ر︋   ︋︡︡︗ 1000 ﹝﹢رد ﹤﹡﹐︀︨

﹥ ︡ود 200 ﹡﹀︣ ر︨ــــــــــــ﹫︡ه و  ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن ا﹟ ر﹇﹛︋ 

︀ل ﹇︊﹏ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥   ︨︡﹠ ا﹨﹏ ︑︧ـــ﹠﹟ ﹨﹛ از ﹤﹡︀︐︊︫﹢︠

﹨﹞﹊︀ری ﹐زم را دا︫ــــــ︐﹠︡ و آ﹇︀ی ﹝﹢﹜﹢ی ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ﹨﹛ در 
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ــــ﹢د.   ︫﹩﹞ ﹤﹠︤﹨ ︀﹨راه ا﹡︡ازی ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و ︑︀﹝﹫﹟ دارو

 ﹤﹠︤﹨ ﹤﹋ ️︀︨ــــــ﹨ ﹤﹝﹫ ﹢د︗﹥ در ا︠︐﹫︀ر︋   ︋﹟ا ︣﹍د ︩︋

︀ص را ﹝﹫︡﹨﹠︡ ا﹜︊︐﹥ ﹝﹠︴﹆﹩ ا﹟ ا︨ـ️ ﹋﹥  ﹫﹞︀ران︠  در﹝︀ن︋ 

﹫﹞﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ︑︀  ـــ︊︡︋  ︀ص در︨  ﹫﹞︀ران︠  ︑﹞︀م ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︋ 

﹢د. در ﹨﹞﹥ ︗︀ی  ﹫︪ــــــ︐︣ی ا﹡︖︀م︫  ︣︻️ و د﹇️︋   ︨︀ ﹋︀ر﹨︀︋ 

︡ه   ︫︒︻︀  ︋﹤﹛︀︧﹞ ﹟ا︨️ و ا ︀﹨ ﹤﹝﹫ ﹥ ︻︡ه︋   ︋︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︀﹫﹡د

 ︣﹍د ﹩﹢︀︫ــ︡ و از︨ـــ  ︋︣︑ ️︣ای ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ را ︑︀ ﹋︀ر︋ 

 ﹤﹡﹢﹍ د﹇﹫﹆︀ ﹋︖︀ و ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹟د ﹋﹥ ا﹢  ︫﹩﹞ ︬︪ـــ﹞ ﹜﹨

︡ه ا︨️.  ︮︣ف︫ 

ـــ︣ای ﹝︀  ︀ص ︑︀﹋﹫︡ ﹋ـــ︣د:︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

﹢د︗﹥ 120 ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀﹡﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥   ︋﹉ ا﹝︧ـــــ︀ل ﹜﹨

﹢م ︑︀   ︨﹉ ︀︊︣﹆︑ ︼﹚︊﹞ ﹟ا︨️ ﹋﹥ ا ﹟ا ﹜﹞ ﹤﹛︀︫︡ه ا﹝︀ ﹝︧ــ

 ﹤﹊﹠︭ـ﹢︮︀ ا  ︠.︡﹨︡﹫﹞ ︩︫﹢  ﹉︀رم ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︀ را︎ 

 ﹤﹋ ﹜ـــــ︀︠️ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ را ﹨﹛ در د︨ـــــ︐﹢ر ﹋︀ر دار  ︨︀﹞

︣︵︀ن  ︣ای ا︑﹞︀م ﹝︣﹋︨︤  ︧ـــ﹫︀ری را ﹝﹩ ︵﹙︊︡.︋  ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︋ 

︀︫ـــ︡ ﹋﹥  ﹥ 1000 ﹝﹫﹙﹫︀رد ︑﹢﹝︀ن ﹨︤﹠﹥ ﹡﹫︀ز︋   ︋﹉︤د﹡ ︡︀︫ــ

در︮ــــــ︡ ز︀دی از ا︤﹨ ﹟﹠﹥ ﹨︀ از ︵︣﹅ ﹋﹞﹉ ﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩ 

﹥ ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹡﹫︤ ا︫ــ︣اف دا︫ــ️ ﹋﹥ از   ︋︡︀ ـ︡ه و︋  ︗︢ب︫ 

﹫︩ از 70 در︮ـــــــــــــ︡     ﹠﹫︀د ︑︀ ا﹝︣وز︋  ا︋︐︡ای آ︾︀ز ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

︡ه ا︨️. ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︀ از ︵︣﹅ ﹋﹞﹉ ﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩ ︑︀﹝﹫﹟︫ 

 19 ︡﹢﹋ ︣︋در ︋︣ا ︡︀︋ ︀ران ︠︀ص﹝﹫︋ ﹤﹝﹨

وا﹋︧﹫﹠﹥ ︫﹢﹡︡

ــــ︣ا︳ ﹝﹢︗﹢د ﹎﹀️: ﹨﹞﹥   ︫﹤ ︀ ا︫ــــ︀ره︋  ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫ــــ﹞﹩︋ 

﹢﹡︡. در ︀ل  ︀︡ ︻﹙﹫﹥ ﹋︣و﹡︀ وا﹋︧ـــــــ﹫﹠﹥︫  ︀ص︋  ︋﹫﹞︀ران︠ 

﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩،  ﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨﹞﹩، 7000︋   ︣︲︀︡ود 20 ﹨︤ار︋ 

﹫﹢﹡︡ی  ﹫﹞︀ر︎  ﹥ 50 ﹨ـ︤ار︋   ︋﹉ـ︤ی و ﹡ـ︤د﹫﹛︀︀ر د﹝﹫ 45 ﹨︤ار︋ 

﹫﹞︀ر  ﹫﹢﹡︡ ﹇﹙︉ و... دار﹛. 70 ﹨ــــــ︤ار︋   ︎،﹤﹫﹚﹋ ︡﹡﹢﹫ ا︻﹛ از︎ 

ــ︣︵︀﹡﹩  ﹫﹞︀ران︨  ـ︡ه ا﹝︀ از ︑︺︡اد︋  ﹥ ام اس ﹨﹛ ︔︊️︫   ︋﹑︐︊﹞

ـــ︀﹐﹡﹥ 100 ︑︀  ـــ﹢د ﹋﹥︨  آ﹝︀ر د﹇﹫﹆﹩ ﹡︡ار﹛، ا﹜︊︐﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩︫ 

 .︡﹡﹢ ︣︵︀ن ﹝﹩︫   ︨﹤ 120 ﹨︤ار ﹡﹀︣ ﹝︊︐﹑︋ 

 ﹩︐︋︀︀ران د﹝﹫ ﹫﹞︀ران د︀︋︐﹩ ﹨﹛ ﹨︧ـ︐﹠︡،︋  وی ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د:︋ 

 ︀︑ 1 ـ﹞︀ر﹝﹩ رو﹡︡ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹫︪ــ﹢د 1  ︫﹤  ︋︣︴︠︣ ︗︤و ا﹁︣اد︎ 

﹫﹞︀ری ﹨︧︐﹠︡. ا﹁︣ادی ﹋﹥   ︋﹟ا ﹤  ︋﹑︐︊﹞ ︀﹡︀︐︨15 در︮︡ در ا

 ﹤  ︋︡︀ ﹢﹡︡ و︋   ︡︀︐﹞︀ وا﹋︧ـ﹫﹠﹥︫  ﹫︪ـ︣﹁︐﹥ دار﹡︡︋   ︎️︋︀د

 ﹟︀ص در ا ﹫﹞︀ران︠  ــ︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی ﹋ــ︣د ﹋﹥ ﹨﹞﹥︋  ﹎﹢﹡﹥ ای︋ 

ــــــــ﹑﹝︐﹩ ا﹟ ا﹁︣اد ا︵﹞﹫﹠︀ن   ︨️︋︀ ︵︣ح ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡ ︑︀ از︋ 

﹢د.   ︫﹏︮︀

 ﹟ا ﹤ ︨﹠︣ا﹡﹩ ﹝︊︧ـــــ﹢︵﹩ ﹋﹥ در ﹡﹞︀ز ︗﹞︺﹥ دا︫️ ﹝︣دم را︋ 

﹫︡ا ﹋﹠︡.   ︎﹏﹊ ﹫︪﹍﹫︣ی در ا﹨﹏ ︑︧﹠﹟︫   ︎﹟︣د ﹋﹥ ا﹋ ﹅﹢︪︑ ︣﹞ا

﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹠︡ روزی ﹝﹫︨︣︡  ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛ ا﹎︣ ﹨﹞﹥︋ 

︨︣︡ و آن ﹝﹢﹇︹   ︋︣﹀  ︮﹤ ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ در ﹋︪ــــ﹢ر︋   ︋︡﹛﹢︑ ﹤﹋

 .﹜﹫︋︀ ️︨د د﹢ ﹥ ﹨︡ف︠  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋ 

﹢رت ﹎︣﹁︐﹥، ︑︭ــــــــــ︣ ﹋︣د:  ︣ر︨﹩ ﹨︀ی︮   ︋﹤ ︀ ا︫︀ره︋  وی︋ 

﹫︪ــ︐︣ ﹫︤ ︻﹞︡︑︀ ا︨︐︀ن ﹨︀﹩ ﹨︧ـ︐﹠︡ ﹋﹥︋  ا︨︐︀﹡︀ی ︑︀﹐︨﹞﹩︠ 

در ﹡︀﹫﹥ در︀ ﹇︣ار دار﹡︡ ﹝︀﹡﹠︡ ا︨ـ︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران و ﹨︣﹝︤﹎︀ن. 

︀﹨︡ ﹨︧ـ︐﹫﹛ ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑  ﹢رت ﹎︣﹁️ ا﹝︣وز︫  ︋︀ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥︮ 

 ﹐︀ ﹠︪ــ︀ن︋  ︋﹥ ︑︀﹐︨﹞﹩ ازدواج ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︑︭ــ﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︨ 

ر﹁︐﹥ ﹋﹥ ا﹟ از ا﹁︐︀رات ︗﹞﹢ری ا︨ـ﹑﹝﹩ ا︣ان ا︨ــ️ و ا︣ان 

︋︣ای ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ﹉ ا﹜﹍﹢ در ز﹝﹫﹠﹥ ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ︑︀﹐︨﹞﹩ 

︫ــــــــــــــ︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ در ا︗﹑س ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ا﹟ ︾︣︋︀﹜﹍︣ی را 

︧ـــــــ﹫︀ری از ﹋︪ـــــــ﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ا︻﹑م           ︋،﹜داد ﹩﹞ ﹫︲﹢︑

 ﹟ا﹜﹍﹢ ا︨ـــ️ و ا ﹉ ︀﹞ ︣ای ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ا︣ان در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥︋ 

﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د. ﹢د د﹡︊︀ل︠  ︵︣ح را در ﹋︪﹢ر︠ 

︀ص ﹎﹀️: و﹇︐ــــ﹩ ︵ــــ︣ح ︗︡︡ در  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د︋   ︋︦﹫ر

﹥ ﹝︖﹙︦ ر﹁️، در ﹢زه ︾ـــ︣︋︀﹜﹍ــــ︣ی  ز﹝﹫﹠﹥ ︾ـــ︣︋︀﹜﹍ـــ︣ی︋ 

﹫︪ــــــ﹍﹫︣ی از  ︡ ﹋﹥ در︨️ ﹡︊﹢د. در ز﹝﹫﹠﹥︎  ﹝︀︊︓﹩ ﹝︴︣ح︫ 

﹢د و  ـ︀ل ز︀د︋  ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹛ ︑︺︡اد ﹝︐﹢﹜︡﹟ در︨ 

﹥ ﹨﹫︀ت دو﹜️ ارا﹥ و  ﹠﹫︀د، ︵ـــــــ︣ـــــــ﹩ را︋  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹜︀ظ︋ 

︀︫ــــــــ︡ و ﹨︣ ﹋︦ ﹋﹥            ︑﹢︲ــــــــ﹫ داد ﹋﹥ ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ا︗︊︀ری︋ 

﹠︀︋ـــ︣ا﹟ ا︗︊︀ر  ﹢ا﹨︡ ازدواج ﹋﹠︡، ︾ـــ︣︋︀﹜﹍ـــ︣ی ﹋﹠︡.︋  ﹝ــ﹩︠ 

 ﹩︠︣ ــــــــ﹢د.︋  ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ازدواج ا﹟ ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ا﹡︖︀م︫ 

︺︡ از ︾︣︋︀﹜﹍︣ی ︑️ ﹝︪ــــــــــ︀وره ا﹁︣اد ﹨﹛ ﹇︊﹏ از ازدواج و︋ 

﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧ــــــــــــــ︐﹠︡ آز﹝︀︩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا﹎︣ 

﹥ ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹝︀ژور ﹝︊︐﹑ ا︨️، ا﹎︣ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡  ︗﹠﹫﹠︪ـــــــــــ︀ن︋ 

ـ﹆︳ ﹡︊﹢د. در  ︣ای︨  ︀ز ﹨﹛ ا︗︊︀ری︋  ﹆︳ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و︋  ︋﹢د﹡︨︡ 

︣ای ︗﹠﹫﹟ ﹝︊︐﹑ و︗﹢د ﹡︡ا︫ـــــــ️.   ـــــــ︣︻﹩︋  ﹝︖﹞﹢ع ﹝︀﹡︹︫ 

﹙﹊﹥ ا︗︊︀ر در ا﹡︖︀م  ــــــــ﹆︳ ︗﹠﹫﹟ ﹡︊﹢د،︋  ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︗︊︀ر در︨ 

﹢د︫︀ن آ﹎︀ه  ﹫﹞︀ری︠   ︋﹤ ﹢د ﹋﹥ زو︗﹫﹟ ﹡︧ــــــ︊️︋  آز﹝︀︪ـــــ﹩︋ 

.︡﹡﹢︫

︋﹢د︗﹥ ا︮﹙﹩ در﹝︀ن در ا︠︐﹫︀ر وزارت ︋︡ا︫️ ا︨️

ــــ︀ل 1400 ﹎﹀️:  ︀ص در︨  ﹫﹞︀ران︠  ﹢د︗﹥︋  ﹨︀︫ــــ﹞﹩ در ﹝﹢رد︋ 

︡ا︫ــ️ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︋﹢د︗﹥ وا﹇︺﹩ و ا︮ـ﹙﹩ در ا︠︐﹫︀ر وزارت︋ 

︫︤﹊﹩ و  ︋︩ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ از ︗﹞﹙﹥ دا﹡︪ــــــــــ﹍︀ه ﹨︀ی ︻﹙﹢م︎ 
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﹉︋︀︋︫︣ ،﹩﹡︀︖﹠︧﹁ر ﹩﹝︫︀﹨ ًا ️آ ﹩﹡︀﹞در ︤﹋︣﹞ ﹩﹁︣︺﹞﹉︋︀︋︫︣ ،﹩﹡︀︖﹠︧﹁ر ﹩﹝︫︀﹨ ًا ️آ ﹩﹡︀﹞در ︤﹋︣﹞ ﹩﹁︣︺﹞

﹙﹢ار  ︀ ﹡﹞︀ی آ︗︣ی در ا︋︐︡ای︋  ـــــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ﹋︣م ر﹡﹌︋   ︨︡︣و  ︋︀︐﹡︀︋︀ن ︾﹀︀ری را ﹋﹥ ︑︀ ا﹫  ︠،﹉︋︀︋︫︣ــــ

﹢د﹡﹞︀﹩﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︣﹋︤ ︑︭ـ︭ــ﹩ آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــ﹠︖︀﹡﹩   ︠﹉︋︀︋︣ ︨︣︐︀ن︫  ︫︡ای ا︨︐︊︣قِ︫ 

ــ﹥ ﹡﹢︋️ ﹋︀ری  ︀ص ا︨ــ️ و ︀﹐ در︨  ﹫﹞︀ران︠  ︀ص» ﹋﹥ ر︨ــ︀﹜︐︩ ︀﹝️ و در﹝︀ن︋  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤︣﹫︠»

 ️︑ ︀ر ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩ را﹝﹫ ــ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ و ٢۴︋  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤︮ــ﹀︀﹇﹩، ٢۴بیمار︫  ــ﹥︋  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی،︨   ︋٣۶

در﹝︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨0︡

﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀ن ا︨ـ️ ﹋﹥ در ︗﹠﹢ب ︾︣︋﹩ ا﹟ ا︨ـ︐︀ن ﹇︣ار   ،﹉︋︀︋︣﹊﹩ از︫  ا︫ ︀︖﹠︨︣︐︀ن︫ 

﹢د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ و︗﹢د ﹝﹫︤ان ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥   ︠﹩︀﹫﹁︨︣ـــــــــ︐︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︗︽︣اـــــــــ دارد.︫ 

︀ ﹝︪ـ﹊﹑︑﹩ رو︋﹥ رو ا︨️.  ︡ا︫︐﹩ و در﹝︀﹡﹩︋  ︣ب آن، از ﹡︷︣︋  ︀︣ «﹝﹢اد ﹝︺︡﹡﹩» در آب︫  «آر︨﹠﹫﹉» و︨ 

ـــــ﹢ و ﹡︊﹢د ا﹝﹊︀﹡︀ت در﹝︀﹡﹩ ︋﹥   ︨﹉ ︀ران از﹝﹫  ︋﹟︀ص و ر﹡︕ ﹁︣اوان ا ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹥ روز︋  ا﹁︤ا︩ روز︋ 

︣﹨︀ی د︗ ︣﹍️ در﹝︀ن از   ︫﹤ ︣ای ر﹁️ و آ﹝︡︋  ﹫﹞︀ران︋  ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ و ﹝︪ـــــــــ﹊﹑ت︋  و︥ه د︀﹜﹫︤ و︫ 

﹠︀︋︣ ا︸︀رات  ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥︋  ︨︣︐︀ن ︻﹠﹢ان ﹋︣د،︋   ︫﹟را ﹝﹩ ︑﹢ان از ︗﹞﹙﹥ ﹝︪﹊﹑ت در﹝︀﹡﹩ ا ︣﹍ی د﹢︨

︀ص آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ـــ﹠︖︀﹡﹩ ︫︣︋︀︋﹉، ١٣٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣ در   ︠﹩﹊︫︤  ︎︤﹋︣﹞ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،﹩﹑﹞ ︡﹫︖﹞

ـــــ︣︵︀ن، ︡ود ٣٠٠٠ ﹡﹀︣ د︀ر  ـــــ︨︣ـــــ︐︀ن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡  ﹋﹥ ︡ود ٣٠٠ ﹡﹀︣ از آ﹡︀ د︀ر︨   ︫﹟ا

.︡﹠︐︧﹨ MS ︀ری﹝﹫ ﹫︩ از ٧٠ ﹡﹀︣ د︀ر︋  ︣ ︋﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی و︋  ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋﹙﹫﹢ی، ︡ود ٥٠ ا﹜﹩  ٦٠ ﹡﹀

 ﹤ ︣︋︀︋﹉ ︑︭ـ﹞﹫﹛︋  ︨︣︐︀ن، ﹨﹫︀ت ا﹝﹠︀︫   ︫﹟︀ص در ا  ︠﹏︀د﹜﹫﹏ ﹝︧ـ ﹤ ︀ل ١٣٨٢︋  در ﹨﹞﹫﹟ را︨︐︀ و در︨ 

︀ص  ﹫﹞︀ران︠  ︪ــ﹩ از ﹝︪ــ﹊﹑ت︋  ︐﹢ا﹡︡︋   ︋︀︑ ️ ︀ص ﹎︣﹁ ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︣ای︋  ﹫︣﹥ ای︋  راه ا﹡︡ازی ﹝︣﹋︤︠ 

︣︵︣ف ﹋﹠︡. در ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ای ﹋︀ر ︋︀  ﹠︖﹥ ﹡︣م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡  را︋  ︀ ﹝︪ـــــــــ﹊﹑ت د︨️ و︎  ︨︣︐︀ن را ﹋﹥︋   ︫﹟ا

 ﹩﹝︫︀﹨ ﹤﹝︵︀﹁  ︀ ︴ ﹋︪﹢ر، ا﹟ ﹝︪ـ﹊﹑ت︋  ︀ص در︨  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ آ︫﹠︀﹩ ﹨﹫︀ت ا﹝﹠︀ ︋︀ ﹝︐﹢﹜﹩ ر︨﹫︡﹎﹩︋ 

.︡ ر﹁︧﹠︖︀﹡﹩ ﹝︴︣ح︫ 
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️ ︀﹝️ ︗︡ی از  ︗ در ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹩﹡︀︖﹠ر﹁︧ــــ ﹩﹝︫︀﹨ ﹤﹝︵︀﹁ 

︪ــــ﹩ از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  ︀ ﹨︡ف در﹝︀ن و ︑︀﹝﹫﹟︋  ︀ص︋  ︋﹫﹞︀ران︠ 

 ️︠︀ ﹫︪ـــــــ﹠︀د︨   ︎﹤﹊﹚ ︣دا︫️،︋  ︨︣︐︀ن ﹎︀م︋  ﹝︣︋﹢︵﹥ در︫ 

 ︀  ︋️︀﹡ ︀ص را ﹡﹫︤ ﹝︴︣ح و در ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹝︣﹋︤ ︑︭︭ـ﹩︋ 

ــــ﹢رای  ـــ︣︋︀︋﹉ و ﹨﹞﹊︀ری︫  ︎﹫﹍﹫︣ی ﹨︀ی ﹝﹊︣ر ﹨﹫︀ت ا﹝﹠︀︫ 

︀﹜︀ی  ﹠﹫︀د ﹝︧ــــــــــ﹊﹟ و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ در︨  ︣داری،︋   ︫،︫︣

 ﹤ ︀ و︨ـــــــــــ︺️ ١٣ ﹨︤ار ﹝︐︣ ﹝︣︋︹︋  ز﹝﹫﹠﹩︋   ︀︑ ١٣٩٣ ١٣٩١

﹥ د﹡︊︀ل آن  ︣ای ا﹟ ا﹝︣ ا︠︐︭ــــــ︀ص ︀﹁️ و︋  ︮﹢رت را﹍︀ن︋ 

﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن ︑﹢︨ـ︳ ﹨﹫︀ت ا﹝﹠︀ و   ︋️︠︀ ︣وا﹡﹥︨  ︡ور︎   ︮﹏︣ا﹞

.︡ ﹫﹍﹫︣ی و ا﹡︖︀م︫   ︎︤﹫﹡ ﹏﹞︀︻︣︡﹞

︀ص و  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︀ ﹋﹞﹉ ﹋︀ر︫ــ﹠︀︨ـــ︀ن︋  ︎︦ از آن︋ 

︀︠️ و  ︣︋︀︋﹉، ﹡﹆︪ــــ﹥ ﹨︀ی︨  ︑﹠﹩ ﹠︡ از ﹝﹠︨︡﹫﹟ ز︋︡ه در︫ 

 ﹏و ﹝︣ا ﹤﹫︑ ،︭ـــــ︭ــــــ﹩ در﹝︀﹡﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد︑ ︤﹋︣﹞ ︨︀ز

 ︀  ︋﹟︣﹫ ︡. در ﹝︣ا﹏ ا︡اث ﹝﹢︨︧ــــ﹥،︠  ︣وع︫  ا︡اث آن︫ 

︀ ا︨ــــ︐﹀︀ده از ا﹝﹊︀﹡︀ت  ﹥ ﹝﹢﹇︹ و ا︔︋︩︣ و︋  ﹋﹞﹉ و ︑︊﹙﹫︽︀ت︋ 

︡ا و   ︮،﹩﹚﹞ ︡د ا︻﹛ از ﹁︱ـــــــــ︀﹨︀ی ﹝︖︀زی، ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی︺︐﹞

ـــ︣ی، ︑︊﹙﹫︽︀ت ︑﹙﹀﹠﹩ و.... از ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ای  ︨ــ﹫﹞︀، ︑︊﹙﹫︽︀ت︫ 

︡ و  ︀ را ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︣د﹡ ﹨ ﹤﹠︤﹨ ا︗︣ای ﹁﹢﹡︡ا︨ـ﹫﹢ن ﹤﹚︣﹞ ︀︑ ︀ر﹋

︀ص ︎︀ی ﹋︀ر آ﹝︡ و  ــــــ﹫﹞︀ر︀ی︠  ـــــ﹠ــــــ﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︎︦ از آن︋ 

︀ ︫ــ︣︋︀︋﹉ و  ﹫﹟ ﹨﹫︀ت ا﹝﹠ ـ︀︠️ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩︋   ︨﹤﹞︀﹡﹜﹨︀﹀︑

﹫﹞︀﹡﹊︀ر ﹝﹠︺﹆︡   ︎︀ ـــ︀︠️︋  ﹫﹞︀ران و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹇︣ارداد︨  ︋﹠﹫︀د︋ 

.︫︡

︀ص و   ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︵﹩ ا﹟ ﹝︣ا﹏ ﹋︀ر︫ـــ﹠︀︨ـــ︀ن︋ 

 ﹟ا ﹤ ︣ای ﹋︀ر︫ــــــــ﹠︀︨ـــــــــ﹩ ا﹝﹢ر ︻﹞︣ا﹡﹩︋  ﹠﹫︀د︋  ﹡﹞︀﹠︡ه︋ 

﹫︡ا ﹋︣د. در ا﹟ ﹝﹫︀ن  ـ︀︠️ ادا﹝﹥︎   ︨﹏و ﹝︣ا ︣﹀ ︫︨︣︐︀ن︨ 

 ﹤﹚︣﹞ ــــ︡ و در ﹠﹫︀د ار︨ــــ︀ل︫   ︋﹤  ︋︀ر ﹝︣︑︉ ﹎︤ار︫ـــ﹢︵ ﹤︋

﹥ ﹨﹞︣اه ﹊﹩ از  ︣وژه،﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩︋  ︎﹫︪ـ︣﹁️ ٩٠ در︮︡ی︎ 

﹫︪ــــــ︣﹁️ و ﹝︪ــــــ﹊﹑ ت  ︣ر︨﹩ رو﹡︡︎   ︋️︗ د﹢ ﹝︺︀و﹡﹫﹟︠ 

 ︡︀زد  ︋︤﹋︣﹞ ﹟ــ︀ز و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ از ا ︨ــ︀︠️ و︨ 

︣داری از دا﹡︪ــ﹍︀ه  ︣ه︋  ︣وا﹡﹥︋  ﹋︣د و ﹨﹞︤﹝︀ن ﹝︣ا﹏ ا︠︢︎ 

 ︤﹫﹡ ﹉︋︀︋︣ـــ  ︫﹤︣﹫ ︫︤ــ﹊﹩ ﹋︣﹝︀ن ︑﹢︨ـــ︳ ﹝︣﹋︤︠  ︻﹙﹢م︎ 

﹠﹫︀د ا﹝﹢ر  ـ︡ و ︋︀ر د﹍︣ ﹋︀ر︫ـ﹠︀︨ــ︀ن ︻﹞︣ان و ا︋﹠﹫﹥︋  ا﹡︖︀م︫ 

︣ر︨﹩ ﹝︺︀︉ و ﹝︪ـــــــــــــــ﹊﹑ت از   ︋️︗ ︀ص ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

﹠﹫︀د ارا﹥ ﹋︣د﹡︡.  ︋﹤ ﹢د را︋  ︡ و ﹎︤ارش ﹨︀ی︠  ︀زد  ︋﹤︻﹢﹝︖﹞

︋﹥ د﹡︊︀ل آن ﹡﹫ــ︤ ︑︖﹫ـــ︤ات در﹝︀﹡ـــ﹩ ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ از ︗﹞﹙﹥ 

ـــــــ﹊﹟، ︑︖﹫︤ات  ـــــــ﹥︫   ︨️︑ ،︤﹫﹛︀د︨ــــــ︐﹍︀ه د ﹟︡﹠

﹠﹫︀د ا﹝﹢ر  ︀︣ و︀︨﹏ در﹝︀﹡﹩ ︑﹢︨︳︋  آز﹝︀︪ــــــــــــ﹍︀﹨﹩ و︨ 

ـ︀ل  ـ︣ا﹡︖︀م در ٢١ ا︨ـ﹀﹠︡﹝︀ه︨  ︡ و︨  ︀ص ︑︀﹝﹫﹟︫  ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

︣ ٣٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد  ـ  ︋︼﹛︀ ︀ ﹨︤﹠﹥ ای︋  ︀ص︋  ١٣٩٩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ در﹝︀﹡﹩︠ 

︀ ︻﹠﹢ان «﹝︣﹋︤  ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹠﹫︀د︋  ︪ـــــــ︐﹫︊︀﹡﹩︋   ︎︀ ︑﹢﹝︀ن︋ 

︀ص آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــ﹠︖︀﹡﹩ ︫︣︋︀︋﹉» ا﹁︐︐︀ح   ︠﹩﹊︫︤︎

.︫︡

 ١۶١٧ ︀ ︀ص آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــــــ﹠︖︀﹡﹩︋   ︠﹩﹊︫︤︎ ︤ ﹋︣﹞ 

 ︤﹫﹛︀د ،︤﹫﹛︀︀ی (د︪ـــ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ز︣︋﹠︀ی در﹝︀﹡﹩ ︫︀﹝﹏︋ 

ــــــــ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩، ﹁﹫︤﹢︑︣ا︎﹩،  ︮ـــــــ﹀︀﹇﹩، ︑︀﹐︨ـــــــ﹞﹩،︫ 

راد﹢﹎︣ا﹁﹩،﹝︀﹝﹢﹎︣ا﹁﹩،︨﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩،آز﹝︀︪﹍︀ه،دارو︠︀﹡﹥،

︩ اداری ﹝ــ︣﹋ــ︤) و ٣۵٧ ﹝︐ــ︣﹝ـــ︣︋︹  ﹋﹙﹠﹫﹉ در﹝︀﹡ــ﹩ و︋ 

ز︣︋﹠︀ی︠︡﹝︀︑﹩︫ـ︀﹝﹏(︨ـ︀﹜﹟︾︢ا︠﹢ری،آ︫ـ︍︤︠︀﹡﹥،ا﹡︊︀ر، 

︧ـــــ︐︪ــــــ﹢ی ﹜︊︀س و ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥) ا︨️. ﹝︣﹋︤ی ﹋﹥   ︫﹏﹞

﹫﹞︀ر  ــــ﹥︋  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی،︨  ـــ﹥ ﹡﹢︋️ ﹋︀ری ٣۶︋  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ در︨ 

﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨﹞﹩  ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ و ٢۴︋  ﹫﹞︀ر︫   ︋٢۴ ،﹩﹇︀﹀︮︤﹫﹛︀د

︫︤ــــــــــــ﹉  ︩ ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ آن︎  را ︑️ در﹝︀ن ﹇︣ار د﹨︡ و در︋ 

 ﹉︫︤ ﹝︐︭ـ︬ ﹇﹙︉، ﹝︐︭ـ︬ دا︠﹙﹩، ﹝︐︭ــ︬ ز﹡︀ن،︎ 

︻﹞﹢﹝﹩ و ︎︫︤﹉ ﹝︐︭ــ︬ اورو﹜﹢ژی ﹁︺︀﹜﹫️ دار﹡︡ و آ﹝︀ده 

  .︫︡︀  ︋︤︤︻ ︀ران﹝﹫ ︢︣ای︋  ا︨️ ︑︀︎ 
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︣ای ﹨﹞﹥ آرزوی ﹝﹟ ا︨️.  ︋،️﹞﹑︨

︀﹡﹢اده اش ﹎︣د︡ه و  ﹫﹞︀ر و︠  ﹥ ︵﹢ر ﹡︀︠﹢ا︨ـــــ︐﹥ ︗︤ء ﹝﹞﹩ از ز﹡︡﹎﹩︋  ︀ص︋  ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

﹢د ︑︨︣﹫﹛ ﹋﹠︡، ا﹟ ا︑﹀︀ق  ︣ای︠  ︐﹢ا﹡︡ آ﹠︡ه را️ و رو︫﹠﹩ را︋  ﹅ ﹝︧ـــــــ﹙﹛ او ا︨️ ﹋﹥︋ 

.︀︐﹛دو ️︀﹝ ︀ ﹡﹢ا﹨︡ ا﹁︐︀د ﹝﹍︣︋ 

 ﹤︗﹢︑ ﹜﹞ ﹟ا ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝﹙﹩ و︋  ﹫﹞︀ران و︨  ـ︀﹜︀ی ﹎︫︢ـ︐﹥،︋  ︠﹢︫ـ︊︐︀﹡﹥ از︨ 

︀ص ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥  ﹫﹞︀ران︠  ﹥ ︀﹝️ از︋   ︋﹅﹢︪ــ︑ ︀ را وادار و ︀︐﹛ده ا﹡︡ ﹋﹥ دو﹢﹝﹡ ﹩︺ ﹋︣ده و︨ 

.﹜ب ﹡︨︣﹫︡ه ا﹢﹚︴﹞ ︴  ︨﹤ ا﹜︊︐﹥ ﹁︣از و ﹁︣ود﹨︀﹩ در ︵﹩ ا﹟ دوران دا︫︐﹥ ا﹛ و ﹨﹠﹢ز︋ 

︀ ︀د آ️ ا... ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧ــــ﹠︖︀﹡﹩ ﹋﹥  ﹐زم ﹝﹩ دا﹡﹛ ︲﹞﹟ ︑︪ـــ﹊︣ از ﹨﹞﹥ د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران و︋ 

︀ و︲︹ ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩،  ﹢د︋  ﹢د﹡︡ و در دو دوره ر﹝︗ ️︨︀﹢ری︠  ﹫﹞︀ران︋   ︋﹟ا ﹩﹞︀ ﹤︪ـــــــ﹫﹝﹨

︣﹁︣از و ﹡︪ـــــــ﹫︉ را ادا﹝﹥  ︐﹢ا﹡﹫﹛ ا﹟ راه︎  ﹢︗﹢د آورده،︋  ︀ص را︋  ﹫﹞︀ران︠  ︀﹝ ﹤︀︎️ از︋ 

︀ آن رو︋︣و ﹨︧ـ︐﹠︡ را ﹋︀﹨︩ د﹨﹫﹛ و آ﹡︀ را در راه ر︨﹫︡ن  ﹫﹞︀ران︋  داده و ︀﹨ ︩﹛︀﹩ را ﹋﹥︋ 

︣ای ر﹁︹ ︀﹜︪ــ︀ی آ﹡︀ دا︫︐﹥  ﹑﹝️ ﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ﹋︣ا﹝️ و ﹨﹞︊︧ـ︐﹍﹩ و ︻︡ا﹜️ را︋   ︨﹤︋

 ︡﹨︀ ﹠︀ور︫  ︐﹢ا﹡﹫﹛ در ا︗ ﹟︀ن︎   ︋︡︀ ﹊︪ـ﹫﹛ ︑︀︫  ︣ دوش︋  ︤رگ را︋  ︋︀︫﹫﹛ و ا﹟ ﹝︧﹢و﹜﹫️︋ 

.﹜﹫︫︀ ︡او﹡︡︋  ز﹡︡﹎﹩ آرام ︻︡ه ای از ﹝﹙﹢﹇︀ت︠ 

︎﹫︀م ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️
١٨ ارد︊︪️ و ︋﹫︧️ و︎﹠︖﹞﹫﹟

 ︨︀﹜︣وز ︑︀︨﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص 

︡﹠︧︎ ︀︊ای ز ️︨︀︊ز﹡︡﹎﹩ ز

ز﹡︡ه ا﹡︪︡︀ن ︋﹥ ز︀︊﹩ ر︨﹠︡
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آ︫﹠︀﹩ ︋︀ دوره ﹨︀ی آ﹡﹑﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص

︀ ﹨︡ف ار︑﹆︀ دا﹡︩ و در را︨ــــــــــــــ︐︀ی ﹁︺︀﹜﹫️﹨︀ی  ︀ص︋  ﹫﹞︀ر﹩ ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋

 ︉︴﹞ ١١٠٠ ︡ـ﹢ی وا ︣﹎︤اری دوره ﹨︀ی آ﹡﹑﹟ ﹋︣د ﹋﹥ از︨   ︋﹤ ﹢د ا﹇︡ام︋  آ﹝﹢ز︫﹩︠ 

︣﹎︤ار  ︣ دوره ﹨︀ی︋  ﹢ا﹨﹫﹛ دا︫ــ️︋  ـ﹢د. ﹝︣وری︠  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ا ﹝﹩︫   ︋،﹩︐︋︀د

︀ل.  ︨️︧﹡ ﹤﹨︀﹞ ﹤ ︫︡ه در︨ 

﹝﹢︲﹢ع: د︀︋️ و روزه داری

 ︀ ـــــــــــ︀ل ︗︀ری︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹋﹥ ︗﹞︺﹥ ٢٧ ﹁︣ورد﹟ ﹝︀ه︨   ︋﹟در ا

︱ــــ﹢ر د﹋︐︣ ﹝﹞︡ر︲︀ ﹝︀︗︣ی ︑︣ا﹡﹩، ﹁﹢ق ︑︭ــــ︬ 

︫︤﹊﹩ ︑︣ان  ︾︡د و ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ـــــ﹛ و ا︨︐︀د دا﹡︪ـــــ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

︭ـــــــ﹢︮﹫︀ت ﹁︣دی ﹨︣  ︣ ا︨︀س︠   ︋﹩︐︋︀ا﹁︣اد د ︡ ︋︣﹎︤ار︫ 

ـ﹫﹞︀ر︀ی  ﹥ آن، و︗﹢د︋  ︋﹫﹞︀ر، ﹡﹢ع د︀︋️، ︵﹢ل ﹝︡ت ا︋ـ︐﹑︋ 

︣ای ﹋﹠︐︣ل  ﹨﹞︣اه و ︻﹢ارض ﹡︀︫﹩ از آن و دارو﹨︀ی ﹝︭︣﹁﹩︋ 

 ︣︴ ︣︠︴︣ و ﹋﹛︠   ︎،︣︴︠︣ ︧ــــــ﹫︀ر︎  ٣ ﹎︣وه︋   ﹤ ﹢ن︋   ︠︡﹠﹇

 .︡﹡︡ ﹠︡ی︫   ︋﹜﹫︧﹆︑

︭ـــ﹢ص دارو﹨︀ی ﹝︭ـــ︣﹁﹩ در د︀︋️ از ﹡︷︣  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در︠ 

﹡﹢ع ﹝︭︣ف و ﹡﹢ه ︑︽﹫﹫︣ در ︵﹢ل ا︀م ﹝︀ه ﹝︊︀رک ر﹝︱ـ︀ن و 

﹢ن   ︠︡﹠﹇ ︩﹨︀﹋ ︀ دن و﹢  ︋﹐︀ ︀ ︻﹑﹛ ﹡︀︫ـــــ﹩ از︋  در را︋︴﹥︋ 

.︡ ︒ و ︑︊︀دل ﹡︷︫︣   ︋︤﹫﹡
 

︣﹎︤ار و   ︋﹩︐︋︀ر 12۶︎︫︤﹉ ١١٠٠ ﹝︴﹙︉ د﹢︱ ︀  ︋﹤﹞︀﹡︣  ︋﹟ا

.︡ ︨︀ داده︫  ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︎  ﹢وا﹐ت︫   ︨﹤ ︀︀ن︋  در︎ 

️﹞﹑ ﹝﹢︲﹢ع: ﹡﹆︩ ژ﹡︐﹫﹉ در ز﹡︡﹎﹩ و︨ 

︀ل ١٤٠٠ روز ︗﹞︺﹥  ︣﹡︀﹝﹥ ﹐﹢ ا﹠︧ــ︐︀﹎︣ا﹝﹩ در︨  ︀ر﹝﹫﹟︋ 

︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹡﹆︩ ژ﹡︐﹫﹉ در  ز﹡︡﹎﹩  ٢٤ ارد︊︪ــــــــــــــ️ ﹝︀ه︋ 

ـــــــ︡.  ︣﹎︤ار︫   ︋﹩︐︋︀١١٠٠ ﹝︴︉ د ﹤﹀ـــــــ روز﹝︣ه در︮ 

︣﹁︧ــــــ﹢ر ﹝︧ــــــ︺﹢د ﹨﹢︫﹞﹠︡، د﹋︐︣ی   ︎﹤﹞︀﹡︣  ︋﹟︣ا﹡︀ن ا﹠︨

︥و﹨︪﹍︀ه ﹝﹙﹩   ︎﹩﹝﹚︻ ️﹫﹨ ﹢︱︻ و ﹩﹊︫︤ ژ﹡︐﹫﹉﹝﹢﹜﹊﹢﹜﹩︎ 

﹢د. ﹝﹠︨︡﹩ ژ﹡︐﹫﹉ و ز︧️ ﹁﹠︀وری︋ 

﹫﹞︀ری   ︋﹤ ︭ــ﹢ص ا︨︐︺︡اد ا︋︐﹑ی ا﹁︣اد︋  ︣﹡︀﹝﹥ در︠   ︋﹟در ا

 ︩آرا ︀ ︧ـــــــــــــــــــ﹫︀ر ︑﹠﹍︀︑﹠﹍﹩ ﹋﹥︋  ︀ص و ار︑︊︀ط︋  ﹨︀ی︠ 

 DNA  ا︨︀س ︣︋ ️﹆﹫﹆ در .︫︡ ️︊︮ دارد ︀﹨ DNA 

  DNA﹨︣ ﹁︣د ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︗︩ ﹨︀ی ژ﹡︐﹫﹊﹩ ﹝﹢︗﹢د در  

︀ ︱ـــ﹢ر 166   ︋﹤﹞︀﹡︣  ︋﹟ا   .︡ ︣وز آن آ﹎︀ه︫  ﹝﹩ ︑﹢ان از ا﹝﹊︀ن︋ 

ـــ﹢وا﹐ت   ︨﹤ ︀︀ن︋  ︣﹎︤ار و در︎   ︋﹩︐︋︀︎︫︤ــ﹉ از ١١٠٠ ﹝︴﹙︉ د

.︡ ︨︀ داده︫  ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︎ 

﹝﹢︲﹢ع: ︑︀زه ﹨︀ی  د︀︋️ و ﹋︣و﹡︀

 ﹤ ﹀﹥ ا﹠︧︐︀﹎︣ا﹝﹩ ﹝︣︋﹢ط︋  ︡ه در︮  ︣﹎︤ار︫   ︋﹤﹞︀﹡︣  ︋︣﹍د

︀ ︱ـ﹢ر  ﹢د ﹋﹥ ١٠ ارد︊︪ـ️ ﹝︀ه و︋  ︑︀زه ﹨︀ی د︀︋️ و ﹋︣و﹡︀︋ 

ـــــ﹠︣ا﹡﹩ د﹋︐︣   ︨︀  ︋﹩︐︋︀︫︤ـــــ﹊︀ن ١١٠٠ ﹝︴︉ د ١٦٨ ﹡﹀︣ از︎ 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︾︡د و ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ـــ﹛  ︎﹢︎﹉ ا︨︡ی، ﹁﹢ق ︑︭ـــ︬︋ 

 ︣ ︭ــــــ﹢ص ︑︀︔﹫︣ات ﹋︣و﹡︀︋  ︣﹡︀﹝﹥ در︠   ︋﹟در ا .︡ ︋︣﹎︤ار︫ 

 ﹩︐︋︀︀ران د﹝﹫  ︋﹤﹋ ﹟ـ︡. از ︗﹞﹙﹥ ا  ︫﹤ارا ﹩︑︀﹫ـ︲﹢︑ ️︋︀د

ـــــ︣ا︳ و︠﹫﹛ ︑︣ی را  ﹥ و︣وس ﹋︣و﹡︀،︫  ــــ﹢رت ا︋︐﹑︋  در︮ 

 ︬︪ـــ﹞ ️︋︀د ︣ ﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د و ﹨﹠﹢ز ︑︀︔﹫︣ ﹋︣و﹡︀︋   ︠﹤︋︣︖︑

︣ای  ﹢ن︋  ︣ا ︣﹨ ︳﹥ و︲︺﹫️ ﹋﹠︐︣ل ﹇﹠︡︠   ︫﹟در ا .️︧﹫﹡

︀ ︻﹀﹢﹡️ ا︖︀د  ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︡ن︋   ︋،︫︡︀  ︋︣︐  ︋﹩︐︋︀︀ر د﹝﹫︋

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹝︤﹝﹟ د﹍︣ ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︪ـ︀ر  ︫︡ه ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋﹠︡. و︗﹢د︋ 

﹥ د︀︋️ را  ︴ـ︣ ا︋︐﹑︋  ﹫﹞︀ری ﹇﹙︊﹩ و ر﹢ی ﹡﹫ـ︤︠  ︀﹐ و︋  ︠﹢ن︋ 

﹢د  ︡ا︫︐﹩ از د﹍︣ ﹝﹢اردی︋  ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡. ر︻︀️ ا︮﹢ل︋ 

 .︡ ︧﹫︀ر︫  ﹥ آن ︑︀﹋﹫︡︋  ﹋﹥ در ا﹟ ﹎﹀️ و ﹎﹢︋ 

﹢ن ﹝﹢︲﹢ع: آ﹝﹢زش ﹁︪︀ر︠ 

︀ص در ز﹝﹫﹠﹥  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︋  در را︨︐︀ی︋ 

︀ل ﹎︫︢︐﹥  ︫︤﹊︀ن ︻︱ــــ﹢ ١١٠٠﹝︴︉ د︀︋︐﹩ از︨  ار︑﹆︀ دا﹡︩︎ 

﹢ن در د︨︐﹢ر ﹋︀ر  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑️ ︻﹠﹢ان آ﹝﹢زش ﹁︪ــــــ︀ر︠ 

︣﹎︤اری ا﹟ دوره ا﹟ ا︨ـــــــ️ ﹋﹥  ﹠﹫︀د از︋  ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ﹨︡ف︋ 

﹢ن  ﹥ ﹝︣ا﹋︤ د︀︋️ و ﹁︪︀ر︠   ︋﹏︡︊︑ ️︋︀و ﹝︣ا﹋︤ د ︀﹊﹫﹠﹫﹚﹋

﹫﹞︀ر︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در  ﹢ن ﹊﹩ از︋  ﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋﹥ ﹁︪︀ر︠  ︫﹢د︋ 

︡﹝︀ت ﹇﹙︊﹩ و   ︮﹤ ︀︹ ا︨️ و ﹝﹠︖︣︋  ︧ــ﹫︀ر︫   ︋﹩︐︋︀︀ران د﹝﹫︋

 ﹩﹆︑︡﹝﹞ ︣︐﹋د ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹟د. در ا﹢ ︻︣و﹇﹩ در ا﹟ ﹎︣وه ﹝﹩︫ 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹥ و دا﹡︪ـــ﹫︀ر دا﹡︪ـــ﹍︀ه  ﹡︖﹀﹩ ﹁﹢ق ︑︭ــ︬︋ 

︀ ﹁︪ـــ︀ر︠﹢ن، ︻﹑﹛، رو︫︀ی  ︫︤﹊﹩ ︑︣ان در را︋︴﹥︋  ︻﹙﹢م︎ 

 ﹩︐︋︀︀ران د﹝﹫ ﹢ن در︋  ﹋﹠︐︣ل، دارو در﹝︀﹡﹩ و ﹁︪ـــــــــــــــ︀ر︠ 

︑﹢︲﹫︀︑﹩ ارا﹥ ﹋︣د. ︎﹩ ︋︣د و ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹇︊﹏ از ا︋︐﹑ ︋﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︋﹫ـ﹞︀ری 
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﹎︤ارش و︲︺﹫️ ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص
 و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︨︐︀ن ا﹜︊︣ز

︀ ︡ود 5142  ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣﹝︣︋︹ و︨ـ︺️، ︡ود دو  ا︨︐︀ن ا﹜︊︣ز︋ 

︀ ا︨︐︀﹡︀ی  ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹨﹀︐︭ــــــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️ دارد و︋ 

﹝︀ز﹡︡ران، ︑︣ان، ﹝︣﹋︤ی و ﹇︤و﹟ ﹨﹞︖﹢ار ا︨ـــ️. ︡ود 

︣﹨︀ و 7/4 در︮ـ︡ از  92/6 در︮︡ ︗﹞︺﹫️ ا﹟ ا︨︐︀ن در︫ 

ــ︀و︗︊﹑غ،  آن در رو︨ـ︐︀﹨︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا︫ــ︐︀رد،︨ 

﹡︀︐︨︣︀ی ا﹟ ا︨︐︀ن  ︵︀﹜﹆︀ن، ﹋︣ج، ﹡︷︣آ︋︀د و ﹨︪ـ︐﹍︣د از︫ 

.︡﹠︐︧﹨

﹡︀︐︨︣︀ و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و︲︺﹫️︫ 

ــــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︑︺︡اد  ︣ر︨ــــ﹩ ﹨︀ی︮   ︋﹟︣︠ا︨ــــ︀س آ ︣︋

︀ص ا﹟ ا︨ـــــــ︐︀ن ا︻﹛ از د︀﹜﹫︤ی، ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و  ︋﹫﹞︀ران︠ 

﹫﹞︀ر  ︑︀﹐︨ـــ﹞﹩ 1820 ﹡﹀︣ ا︨ـــ️ ﹋﹥ از ا﹟ ︑︺︡اد 1165 ﹡﹀︣︋ 

︡﹝︀ت  ـــ︨︣ــــ︐︀ن ا﹟ ا︨ــــ︐︀ن︠  ﹢ده ﹋﹥ در 4︫  د︀﹜﹫︤ی︋ 

﹫﹞︀ر  در﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ا︨ـ︐︀ن 350︋ 

 ︣ـــ ︀ص آ﹡﹠︑ ︀︀ در︫  ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ دارد ﹋﹥ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩︠ 

 ﹟︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا﹝﹫  ︋305 ︣﹍ی د﹢ ﹋︣ج ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨️، از︨ 

 ﹤ ︡﹝︀ت︋  ﹥ ︑﹠︀ ﹝︣﹋︤ ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ه︠  ا︨ــــ︐︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 

﹢ن، ﹝ــ︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡  ︋﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ـ﹩ و ﹝ـ︣﹋ـ︤ ا﹡︐﹆︀ل︠ 

 ️︑ ︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︨ــــــ︐︀ن ا﹜︊︣ز﹞ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹊﹠ــــــ﹞﹟ ا︲

︀︫︡. ︵︊﹅ آ﹝︀ر  ︫︤﹊﹩ ا﹜︊︣ز ﹝﹩︋  ︎﹢︫︩ دا﹡︪ـــ﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

﹫﹢﹡︡ی  ﹫﹞︀ران︎  ︫︤﹊﹩ ا︨︐︀ن ا﹜︊︣ز ︑︺︡اد︋  دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 

 ﹟در ا ︡﹡﹢﹫ ﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︊﹢د ﹝ـــ︣﹋ــــ︤︎  ﹢ده ﹋﹥︋  1200 ﹡﹀ـــ︣︋ 

﹥ ﹝︣ا﹋︤   ︋︡﹡﹢﹫ ﹫﹞︀ران ︗️ ا﹡︖︀م ︻﹞﹏︎  ا︨ـــ︐︀ن ︑﹞︀﹝﹩︋ 

ا︨︐︀ن ︑︣ان ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

﹝︐︭︀ت ︗﹞︺﹫︐﹩:

︣ 2.712.400 ﹡﹀︣ دارد ﹋﹥ ︻﹞︡ه   ︋︼﹛︀ ا﹟ ا︨ـ︐︀ن ︗﹞︺﹫︐﹩︋ 

﹫﹞︀ر  ︀︫ــــ﹠︡. ︑︺︡اد︋  ــــ︀﹋﹟ ﹝﹩︋   ︨︣ــــ ا﹟ ︗﹞︺﹫️ در︫ 

ــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)،350  د︀﹜﹫︤ی 1165(43 ﹡﹀︣ در ﹨︣︮ 

ـــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)،  ︋﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ (13 ﹡﹀︣ در ﹨︣︮ 

ـــــــــــــــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣  ﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ (11 ﹡﹀︣ در ﹨︣︮   ︋305

﹫﹞︀ر ام اس (159 ﹡﹀ــ︣ در ﹨ــ︣ 100 ﹨ــ︤ار ﹡﹀ـــ︣   ︋4300 ،(️﹫︺﹝︗

ــــــــــــــــــــــــ︣︵︀﹡﹩ (136 ﹡﹀︣ در ﹨︣  ﹫﹞︀ر︨  ︗﹞︺﹫️) و 3700︋ 

 ﹟︀︫ـــ﹠︡. ا ــ︀﹋﹟ ا︨ــ︐︀ن ا﹜︊︣ز﹝﹩︋  ︮ــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)︨ 

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

﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ ر︑︊﹥   ︋﹟﹫ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ر︑︊﹥ ﹡﹛، در︋   ︋﹟﹫︋

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ر︑︊﹥ ︀زد﹨﹛ را در   ︋﹟﹫ ︨ــــــــــــ﹫︤د﹨﹛ و در︋ 

﹢د ا︠︐︭︀ص ﹝﹩ د﹨︡. ا︨︐︀﹡︀ی ﹋︪﹢ر︋﹥︠ 

و︲︺﹫️ ﹡︀︐︨︫︣︀ی ا︨︐︀ن از ﹡︷︣ ﹝︣ا﹋︤ ارا﹥ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ 

︋﹥ ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص: 

ـــ︣ ﹋︣ج       ︋﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا︨ــ︐︀ن ا﹜︊︣ز ︑﹠︀ در︫ 

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و  ﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن ا﹝︀م ︻﹙﹩) ︠   ︋)

 ﹤ ـــــــــــ︣ ﹋︣ج و︗﹢د دارد و︋  ﹢ن در︫  ︑﹠ ︀﹉ ﹝︣﹋︤ ا﹡︐﹆︀ل︠ 

 5 ــــــــــ︣ ﹋︣ج در ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩   ︫︣ ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ︻﹑وه︋ 

︡﹝️ ر︨︀﹡﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد.  ︫︨︣︐︀ن ا﹟ ا︨︐︀ن︠ 

﹡︀︐︨︣︀ی ا︨︐︀ن ا﹜︊︣ز ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠  و︲︺﹫️ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩︋ 

︫ (1︣ ا︫︐︀رد:

︡﹝︀ت   ︠﹤︀ر︨ـــــ︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ︀ر︨ـــــ︐︀ن ا﹜︤﹨︣ا﹝﹫︋

︀︫ــ︡ و  ـ︨︣ـ︐︀ن ا︫ــ︐︀رد ﹝﹩︋  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در﹝︀﹡﹩︋ 

 ﹟ـ﹩ ﹋﹠︡. ا﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡ـ﹩ ارا﹞︡ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫ـ︤ی︠   ︋﹤  ︋︳﹆﹁

︡ و در  ﹥ ︻﹠﹢ان در﹝︀﹡﹍︀ه راه ا﹡︡ازی︫  ﹝︣﹋︤ در︨︀ل 1356 ا︋︐︡ا︋ 

 50 ︀ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ︑︽﹫﹫︣ ﹋︀ر︋︣ی داده و︋   ︋﹤ ︨︀ل 1372 از در﹝︀﹡﹍︀ه︋ 

︀﹜﹟ ا︮﹙﹩   ︨.︫︡︀ ︑️ ﹝︭ـــ﹢ب و ︑ 31️ در ︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩︋ 

 ️︑ 9 ︀ ︋︩ د︀﹜﹫︤ در ︡ود 150 ﹝︐︣﹝︣︋︹ و︨ــــ︺️ دارد و︋ 

 ﹤︀ت در﹝︀﹡ـ﹩ ارا﹞︡ ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫ـ︤ی ︔︀︋️︠   ︋7 ﹥ ︑︺︡اد  د︀﹜﹫ـ︤︋ 

﹝﹩ د﹨︡. 

︫ (2︣ ﹋ـ︣ج:

ـــ︣︺︐﹩، ر︗︀﹩، در﹝︀﹡﹍︀ه  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀﹡︀ی ا﹜︊︣ز، ا﹝︀م ︻﹙﹩،︫ 

﹑م   ︨︤﹫﹛︀︭ـــــــ︭ـــــــ﹩ دا︠﹙﹩ د﹋︐︣ زا﹨︡، ﹝︣﹋︤ ︗︀﹝︹ د︑

 ︤﹫﹛︀د ︹﹞︀︗ ︤﹋︣﹞ ،︫︣︡﹝﹞ م﹑  ︨︹﹞︀︗ ︤﹋︣﹞،︪︣ـــــــــ﹚﹎

 ،﹤︡﹞ ﹤︣﹫ ︫﹫︡ان ا﹠︀﹡﹙﹢ و در﹝︀﹡﹍︀ه ︑︭ــ︭ـــ﹩ دا︠﹙﹩︠ 

ــ︨︣ــ︐︀ن  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤︣ا﹋︤ ارا﹞

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی،  ︀︫ـــ﹠︡. در ︀ل ︀︲ـــ︣ ︑︺︡اد 1022︋  ﹋︣ج ﹝﹩︋ 
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﹢︫ـ︩ ﹝︣ا﹋︤   ︎️︑ ،﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨ ︀ر﹝﹫ ﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ـ﹞﹩ و 302︋   ︋320 

.︡﹠︫︀ ︨︣︐︀ن ﹝﹩︋   ︫﹟︡ا︫︐﹩ ا در﹝︀﹡﹩ و︋ 

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹜︊︣ز (︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩): 

 ️︑ 370 ︭ـــــ﹢ب و﹞ ️︑ 316 ︀ ︀ل 1380︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹜︊︣ز در︨ 

 ﹟︀︫ـــــــــ︡. ا ﹫﹞︀ران ﹝﹩︋   ︋﹤ ︡﹝️ ر︨ــــــــ︀﹡﹩︋  ﹁︺︀ل در︀ل︠ 

    ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︠   ︋﹤  ︋︀﹠︑ ︀ر︨ـــــــــ︐︀ن﹝﹫︋

ــ︀ل 1389 راه ا﹡︡ازی  ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩  ︋.︡﹠﹋ ﹩﹞

﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن در ︡ود 300   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩ ـ︀﹜﹟ ا︮ـ﹙﹩︋  ︫ـ︡ه و︨ 

﹝︐︣﹝︣︋︹ و︨ـ︺️ دارد و دارای ︑ 11️ د︀﹜﹫︤ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︺︡اد 69 

︋﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی ︔︀︋️ را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡.

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ︻﹙﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):

︀ ︑ 500️ ﹝︭ــــــــ﹢ب و 450  ︀ل 1358︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ︻﹙﹩ در︨ 

 ﹟︀ران ا︨ـــــــــ️. ا﹝﹫  ︋﹤ ﹞️ ر︨ـــــــــ︀﹡﹩︋  ︑️ ﹁︺︀ل در︀ل︠ 

︀ص (د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨ـــــ﹞﹩ و  ﹫﹞︀ران︠  ﹥ 3 ﹎︣وه︋  ︋﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن︋ 

︡﹝︀ت  ︀ص︠  ﹫﹞︀ران︠  ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ــ﹩) ︑️ ︻﹠﹢ان ﹝ــ︣﹋ـــ︤ ︗︀﹝︹︋ 

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی، 320  در﹝︀﹡﹩ ارا﹥ ﹋︣ده و در ︀ل ︀︲ــــــــ︣ 99︋ 

﹢︫︩ دارد.  ︎️︑ ︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ را﹝﹫ ︋﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨﹞﹩ و 302︋ 

:(﹩︮﹢︭︠)﹩︐︺︫︣ ︀ر︨︐︀ن﹝﹫︋

 ️︑ 105 ︭ـــــــــ﹢ب و﹞ ️︑ 130 ︀ ︀ل 1362︋  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن در︨   ︋﹟ا

 ﹤ ﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن︋   ︋﹟︀︫ـ︡. ا ﹫﹞︀ران ﹝﹩︋   ︋﹤ ︡﹝️ ر︨︀﹡﹩︋  در︀ل︠ 

︩ د︀﹜﹫ـ︤  ︡﹝︀ت در﹝︀﹡ـ﹩ ارا﹥ ﹝ـ﹩ ﹋﹠︡،︋  ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︠ 

 ﹟در ا ︤﹫﹛︀ــــ︀﹜﹟ ا︮ــــ﹙﹩ د ـــ︡ه و︨  ـــ︀ل 1377 راه ا﹡︡ازی︫  در︨ 

 ️︑ 33 ︡ود 200 ﹝︐︣﹝︣︋︹ و︨ــ︺️ دارد و دارای ︀ر︨ــ︐︀ن﹝﹫︋

﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡.  د︀﹜﹫︤ ا︨️ ﹋﹥ 141︋﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی ︔︀︋️ را︎ 

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ر︗︀﹩ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩):

︀ ︑ 236️ ﹝︭ـ﹢ب و 254  ︀ل 1361 ︑︀︨﹫︦ و︋  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن در︨   ︋﹟ا

 ﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩ ︀︫ــــــــــــــــ︡.︋  ︑️ ﹁︺︀ل در ︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩︋ 

 ︩ ــ︀﹜﹟ ا︮ــ﹙﹩︋  ـ︡ه و︨  ـ︀ل 1380 راه ا﹡︡ازی︫  ︋﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن در︨ 

 115  ﹤  ︋︤﹫﹛︀د ️︑ 15 ︀ ︡ود 200 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨ـــــــ︺️ دارد و︋ 

ـ︀﹜﹟ ا︮ـ﹙﹩  ﹢︫︩ دارد،︨   ︎️︑ ︤ی را﹫﹛︀︀ر د﹝﹫  ︋203 ︤﹋︣﹞

︋︩ د︀﹜﹫︤ ا﹟ ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ در ︡ود 500 ﹝︐︣﹝︣︋︹ و︨ــــ︺️ 

دارد و دارای 35 د︨︐﹍︀ه ا︨️.

︫  (3︨︣︐︀ن ﹡︷ـ︣آ︋ــ︀د:

﹫﹞︀ر︨︐︀ن و ﹝︣﹋︤   ︋︀﹠︑ ،﹩︊︐︖﹞ ﹟︧ـــــــ ︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م﹝﹫︋

ـ︨︣ـ︐︀ن ﹡︷︣  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤ارا

آ︋︀د ا︨️. 

ـ︀ل 1373 و ﹁︀ز دوم و ﹡︀﹩ آن از   ﹫﹞︀ر︨ـ︐︀ن در︨   ︋﹟︀ز اول ا﹁

︀ ︑ 100️ ﹝︭ــــــــــــ﹢ب و ︑ 80️ ﹁︺︀ل در ︀ل  ︨︀ل 1387︋ 

︠︡﹝️ ر︨︀﹡﹩ ا︨️. 

ـ︡ه و  ︀ل 1387 راه ا﹡︡ازی︫  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩︋

  ︀ ︩ در ︡ود 100 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨ـ︺️ دارد و︋  ︨︀﹜﹟ ا︮ـ﹙﹩︋ 

﹢︫ــ︩ ﹝﹩  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی ︔︀︋️ را︎  ︑ 10️ د︀﹜﹫︤ ︑︺︡اد 53︋ 

د﹨︡. 

︫ ( 4︨︣︐︀ن ︨︀و︗︊﹑غ (﹨︪︐﹍︣د):

 ﹤︀ر︨︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ،︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ︗︺﹀︣︮︀دق﹝﹫︋

︨︣︐︀ن ﹨︪ــــ︐﹍︣د  ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋ 

.︫︡︀  ︋﹩﹞

 ️︑ 80 ︭ــــ﹢ب و﹞ ️︑ 100 ︀ ︀ل 1372︋  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن از︨   ︋﹟ا 

     ﹤︀ت در﹝︀﹡ـــــ﹩ ارا﹞︡ ︀ص د︀﹜﹫ــــ︤ی︠  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ﹁︺︀ل︋ 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞

ـ︡ه و  ـ︀ل 1394 راه ا﹡︡ازی︫  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن در︨   ︋﹟ا ︤﹫﹛︀د ︩︋

︩ د︀﹜﹫︤ آن در ︡ود 300 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️  ︨︀﹜﹟ ا︮﹙﹩︋ 

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی ︔︀︋️ را  ︀ 12 د︨ــ︐﹍︀ه د︀﹜﹫︤ ︑︺︡اد 72︋  دارد و︋ 

︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡. 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︤ی  ︔︀︋️ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹫﹛︀︀ر د﹝﹫︋

در﹝︀﹡﹍︀ه ︑︭︭﹩ دا︠﹙﹩ د﹋︐︣ زا﹨ـــ︡ (︭︠﹢︮﹩):

﹫﹞︀ران   ︋﹤ ــ︀ل 1392 ا﹁︐︐︀ح ﹎︣د︡ه و︋   در﹝︀﹡﹍︀ه د﹋︐︣ زا﹨︡ در︨ 

 ﹟ــــــــ︣ ا︲︀ ︀ل در .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︀ت در﹝︀﹡﹩ ارا﹞︡ د︀﹜﹫︤ی︠ 
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 ا︗︐﹞︀︻﹩
﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩

ورز︫ـ﹩

 ا︗︐﹞︀︻﹩
﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩

ورز︫ـ﹩



︋﹥ ﹡︀م ︠︡ا

︎︡رم ، ﹡︀ز﹡﹫﹠﹛، ا﹝﹫︡م

︫︣ ︋︀رد آ︑︩؛ از ز﹝﹫﹟ و آ︨﹞︀ن ﹩﹞

﹊︧︀ل د﹍︣ ﹨﹛ ︋︀ ﹨﹞﹥ ﹡︀︠﹢︫﹩ و ﹡︀﹝︣︋︀﹡﹩ ﹨︀ ﹎︫︢️ و ︋︣ای ﹝﹟ ﹡︀︠﹢︫﹩ دوری از ︫﹞︀ 

﹇︀︋﹏ ︑﹞﹏ ﹡︊﹢د و ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.....

ا︋ ﹉﹠︀ر د﹍︣ی ﹝﹩ ر︨︡ از راه

︨︣و ا︧︐︀ده ︋︀ ر︪﹥ ﹨︀ی ﹜︣زان ︋︣ ز﹝﹫﹟؛ ا﹝︀ ﹝︀ت و ﹝︊﹢ت و ﹡﹍︣ان 

﹋︀ش ﹝﹩ ︋﹢دی و ︨︣و را از ﹜︣زش و ︨︣﹎︣دا﹡﹩ ﹨︀ ﹝﹩ ر﹨︀﹡﹫︡ی و ﹨﹞︀﹡﹠︡ ز﹝﹫﹟ ﹁︣و︑﹠﹩ را، 

﹝︀﹡﹠︡ ︠﹢ر︫﹫︡، ﹎︣﹝﹩ و ﹝︣ و دو︨︐﹩ را و ﹢ن آ︨﹞︀ن، ︨︀وت را ︋﹥ ﹝︀ ﹝﹩ آ﹝﹢︠︐﹩ و 

﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ا﹝﹫︡وار ︋﹥ آ﹠︡ه ︋﹢دی ﹡︀ا﹝﹫︡ی ﹨︀ را از ︨︣ز﹝﹫﹟ دور ﹝﹫﹊︣دی و ﹝︀ را 

︋﹥ آ﹠︡ه ﹝︊﹛ و︑︀ر﹉ ا﹝﹫︡وار ﹝﹩ ﹋︣دی......

ا﹝︣وز ︑﹠︀ آوازی ﹋﹥ ﹝﹩ ︫﹠﹢م آواز ﹡︀ ا﹝﹫︡ی و ︠︀﹝﹢︫﹩ و ﹁︣ا﹝﹢︫﹩ ا︨️.....

1400/1/1 IMIM ÂöIÎ

د﹜﹠﹢︫︐﹥ ای ﹡﹢روزی از ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧﹠︖︀﹡﹩ ︋︣ای ︎︡ر
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︡ا︫ــــــــــ️ ، در﹝︀ن و آ﹝﹢زش  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی وزارت︋  ﹫﹢﹡︡ و در﹝︀ن︋   ︎️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ ︦﹫ر

﹫﹢﹡︡ ا︻︱ـــــ︀ در او﹜﹢️ ﹁︀ز دوم ︵︣ح وا﹋︧ــــــ﹫﹠﹥ ﹋︣دن  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠   ︋:️﹀﹎ ﹩﹊︫︤︎

︪ــ﹩ از  ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹫﹛ ︑︀︋  ﹢د را︋  ︗︀﹝︺﹥ ﹨︧ـ︐﹠︡، ﹨︣ ﹠︡ ﹋﹥ در ﹁︀ز اول ﹡﹫︤ ︑﹞︀م ︑﹑ش︠ 

 ﹟19 وا﹋︧ــ﹫﹠﹥ ﹋﹠﹫﹛ و ︗︀ی ﹡﹍︣ا﹡﹩ از ا ︡﹢﹋ ︣︋︣ا ︫︤﹊﹩ در︋  ︀ ﹋︀در︎  ا﹟ ︗︀﹝︺﹥ را ﹨﹞︣اه︋ 

.﹜︡ار﹡ ️︋︀︋

 ﹤ ــــ﹫﹢ع و︣وس ﹋﹢︡ 19 ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︀︋  ــــ︀د﹡﹢ش ا﹁︤ود: از ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ای︫  د﹋︐︣ ﹝︡ی︫ 

﹥ ﹝﹫︡ان آ﹝︡. ﹝︐︀︨ـ﹀︀﹡﹥ در  ︀ ︑﹞︀م ︑﹢ان︋  ︡ا︫ـ️︋  ـ︡ و وزارت︋  ︻﹠﹢ان ﹝︐﹢﹜﹩ ا﹟ ا﹝︣ آ︾︀ز︫ 

﹥ ا﹝︣وز  ﹠︀︠️ ﹋︀﹁﹩ ︑︀ ︡ودی و︲︺﹫️ ﹡︧ـ︊️︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م︫  ﹫﹢ع ا﹟ و︣وس︋  ا︋︐︡ای︫ 

﹥ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ﹋﹥ در ا︣ان و ا﹇︭ـــــــــ﹩ ﹡﹆︀ط   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹫︩ ر﹁︐﹫﹛︋   ︎﹤ ︣﹨ ︀﹞د ا﹢ ﹝︐﹀︀وت︋ 

﹥ د︨️ آ﹝︡ و ︑﹢ا﹡︧ـــ︐﹫﹛  ︣ا︳ ﹝﹢︗﹢د︋   ︫﹤ ︐︣ی ﹡︧ــ︊️︋   ︋️︠︀﹠ ﹢رت ﹎︣﹁️︫  ︗︀ن︮ 

︣ان ﹝﹠︴︊﹅ ﹋﹠﹫﹛.  ︋﹟ا ︀ ︠﹢د﹝︀ن را︋ 

﹢د   ︋﹟رت ﹎︣﹁️ ا﹢ ﹫﹢ع و︣وس ﹋︣و﹡︀ ﹊﹩ از ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥︮  وی ا﹁︤ود: در ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ای︫ 

﹫﹞︀ران و  ﹥ ︀﹜️ ︑︺﹙﹫﹅ درآور﹛ ︑︀ ا﹝﹠﹫️︋  ﹫﹢﹡︡ ︻︱ـــــــ﹢ را در ︑﹞︀م ا︣ان︋  ﹋﹥ ︻﹞﹏ ﹨︀ی︎ 

ــــــ︡ ︑︀   ︫﹟و ︑︡و ﹤﹫︑ ﹩︺﹞︀︗ ︣و︑﹊﹏ ﹨︀ی ــــــ﹢د. در ﹨﹞﹫﹟ ﹝︡ت︎   ︫︶﹀ ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡﹎︀ن

 ﹤﹋ ﹜︡﹫ا︵﹞﹫﹠︀ن ر︨ـ ﹟ا ﹤ ﹢د ﹋﹥︋  ـ﹢د و در اوا︠︣ ﹁︣ورد﹟ ﹝︀ه 99︋   ︫︶﹀ ا﹁︣اد ️﹞﹑︨

 ﹤ارا ﹤ ︣ ﹎︣﹁️ و ﹋︀در در﹝︀ن در ا ﹟﹢زه︋  ﹫﹢﹡︡ ︻︱ــ﹢ را دو︋︀ره از︨  ﹝﹩ ︑﹢ان ︻﹞﹏ ﹨︀ی︎ 

﹫﹢﹡︡ را ا﹁︤ا︩ داد  ﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︎  ـ﹫﹢ع و︣وس ﹋︣و﹡︀︋  ︣دا︠︐﹠︡. ا﹜︊︐﹥︫  ︠︡﹝︀ت︎ 

﹥ د﹜﹫﹏ آز﹝︀﹨ ︩︀﹩ ﹋﹥ ﹐زم   ︋︣﹍د ﹩﹢ــ ـ︡ و از︨  ـ﹢﹩ ﹡﹀︣ات ا﹨︡ا ﹋﹠﹠︡ه ﹋﹛︫  ︣ا ﹋﹥ از︨ 

﹥ و︗﹢د  ﹫﹞︀ران︋  ︣ای︋  ﹢د﹛ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︪ــــ﹊﹑︑﹩ را︋   ︋︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︩ا﹁︤ا ︡﹨︀ ︋﹢د،︫ 

آورد.
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ــ︡: ﹡﹢ه  ︡ا︫ــ️ ︀دآور︫  ﹫﹢﹡︡ وزارت︋   ︎️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ ︦﹫ر

 ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا ﹤ ﹥ ا︨︀﹝﹩ ا﹁︣اد ﹡﹫︤︋  ︗﹞︹ آوری ا︵﹑︻︀ت و د︨︐︨︣﹩︋ 

﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︻﹑م ﹋ـ︣ده ا﹛ ︑︀ ﹡︀م  ﹢د ﹋﹥ ﹝︀︋  ︠﹢ا﹨︡︋ 

 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️ا︨︀س ﹜﹫︧ــــ ︣  ︋︀︑ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹁︣︺﹞ ︀﹞ ﹤ ﹢د را︋  ︋﹫﹞︀ران︠ 

﹫﹞︀ران  ︑﹫﹥ و در ا︠︐﹫︀ر ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ︵︣ح وا﹋︧ـــ﹫﹠﹥ ﹋︣دن︋ 

︠︀ص را ادا﹝﹥ د﹨﹫﹛. ﹁ـ︣﹇ـ﹩ ﹡︡ارد ا﹟ ﹝ـ︣ا﹋ـ︤ در﹝︀﹡ــ﹩ دو﹜︐ــ﹩ 

﹥ ﹝︺︀و﹡️ دا﹡︪ـــ﹍︀ه   ︋️︀﹡ ا︨︀﹝﹩ در ﹟︭ــ﹢︮﹩ و ا  ︠︀ ︡﹠︫︀︋

﹢د ︑︀ وا﹋︧﹟ ﹨︀ی ﹐زم در ا︠︐﹫︀ر ﹇︣ار ﹎﹫︣د.  ا︻﹑م ﹝﹩︫ 

ـ︀︺ـ︀︑﹩ ﹋﹥ در ︗︀﹝︺ـ﹥ ﹝︴ـ︣ح  ︭ـــــ﹢ص︫  ـ︀د﹡﹢ش در︠  د﹋︐ـ︫︣ 

﹥ ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹠︊︹ ا︠︊︀ر و   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹢د، ا﹁︤ود: ﹁︱ــ︀ی ﹝︖︀زی︋   ︫﹩﹞

 ︀ ﹩︺﹇︀وی ﹝︴︀﹜︉ ︾﹫︣وا ︡﹡︧ـــ️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹫﹡ ︬︪ـــ﹞ ︉﹛︀︴﹞

︣ای د︨ـ︐︨︣ـ﹩  ﹢ا﹨﹫﹛︋  ︣ای ﹨﹞﹫﹟ از ﹝︣دم ﹝﹩︠  ︀︫ـ︡︋  ﹡︀در︨️︋ 

ــــ︀️ ﹨︀ی   ︨︀ و ︡﹫︀︑ ر︨ــــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹤  ︋﹫ـــ ︋﹥ ا︠︊︀ر︮ 

 ﹤ ﹤﹋ ﹟︭ــ﹢ص ا ر︨﹞﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ﹎﹞︣اه ﹡︪ــ﹢﹡︡. در︠ 

︤﹡﹠︡ ︣︺︑ ،︡﹠﹡︤﹡ ︀︿ ﹨︀ و ﹡︷︣﹨︀ی  ︀︡ وا﹋︧ــــــ﹟︋  ﹋︧ــــــ︀﹡﹩︋ 

﹢رت ﹊︧ـ︀ن   ︮﹤ ﹝︐﹙﹀﹩ و︗﹢د دارد، ا﹝︀ ا﹟ ﹝︧︀﹜﹥ در ﹨﹞﹥ ︗︀︋ 

︣ ا﹟ ا︨ــ️  در د︨ـ︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در ︀ل ︀︲ــ︣ ﹡︷︣︋ 

 ︣  ︋﹟و ا ︡﹠﹡︤ ︀ل ﹡︀︊︡ وا﹋︧ـــــــــ﹟ ﹋︣و﹡︀︋  ﹋﹥ ا﹁︣اد ﹋﹞︐︣ از 17︨ 

ا︨︀س ﹝︴︀﹜︺︀ت و ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ا﹝︣وز ا︨️. 

﹥ د﹜﹫﹏   ︋﹩﹊︫︤ ︀د﹡﹢ش ︑︭ـــــ︣ ﹋︣د: در ﹁︀ز اول، ︗︀﹝︺﹥︎  د﹋︐︫︣ 

﹢د   ︋︀﹡︣ا︑﹩ ﹋﹥ در ﹋﹞﹫﹟ آ︴ ﹠﹍︣ اول در﹝︀ن و︠  ︱ــــــــــــــ﹢ر در︨ 

 ︡﹠ .︡﹠︐﹁︣﹎ ︀ص در ﹁︀ز دوم ﹇︣ار ﹫﹞︀ران︠  ︡﹡︡ و︋  وا﹋︧ــــــــ﹫﹠﹥︫ 

︣ای 40  ـ︀﹝﹏ 80 ﹨︤ار دوز ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ا︨ـ︐﹀︀ده︋  ﹫︩ ﹝﹞﹢﹜﹥ ای︫  و﹇️︎ 

︀ص ﹝﹢رد ا︨ــــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و  ﹫﹞︀ران︠  ︣ای︋  ﹨︤ار ﹡﹀︣ ا︨ـــ️︋ 

ـــ︣︻️  ـــ﹢﹛ ︵︊﹫︺﹩ ا︨ـــ️ ﹋﹥ ا﹟ رو﹡︨︡  ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ وارد ﹁︀ز دوم︫ 

︀ص و  ﹫﹞︀ران︠  ︋﹫︪ــــــــــ︐︣ی ﹝﹩ ﹎﹫︣د ︣ا ﹋﹥ در ﹁︀ز دوم ︗︀﹝︺﹥︋ 

﹫﹞︀را﹡﹩ از ︗﹞﹙﹥  ︡ه ا﹡︡.︋  ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ د︡ه︫  ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــــــــــــــ︀︋ 

﹫﹞︀ران راد﹢︑︣ا︎﹩، او︑﹫︧ـ﹛  د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨﹞﹩، ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩، ام.اس،︋ 

﹢ده ︀ ﹨︧ـــ︐﹠︡  ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩︋   ︫️︑ ﹤︐︫︢﹎ در 6 ﹝︀ه ﹤﹋ ﹩﹡︀︵︣ و︨ 

 ﹟︡ا︫ـــ️ ︑﹞︀م ﹨︡﹁﹞︀ن ا در ﹨﹞﹫﹟ ﹎︣وه ﹇︣ار دار﹡︡. ﹝︀ در وزارت︋ 

ا︨ـ️ ﹋﹥ از ﹨︣ ﹁︣︮ــ️ و ︑﹢ا﹡﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ﹝︣دم در آرا﹝︩ و 

 ﹟و ︑︡و ﹤﹫︑ ص د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ﹐زم﹢︭  ︠﹟در ا ،︡﹠︫︀ ا﹝﹠﹫️︋ 

 ﹩د ا︗︣ا﹢ ︡ه ﹋﹥ در ز﹝︀ن︠  ﹥ ﹝︧ــــــــــــــ﹢و﹐ن ﹝︣︋﹢︵﹥ ا︋﹑غ︫  و︋ 

﹝﹫︪﹢د. 

 ︀︑ ،﹜︣ا︨︣ ﹋︪ــــــــــــ﹢ر دار ︀ص در︨  ﹫﹞︀ر︠  وی ﹎﹀️: ﹝︀ 540 ﹨︤ار︋ 

︫︤﹊﹩ وا﹋︧ـــــ﹫﹠﹥  ︪ــــ﹩ از ا﹟ ا﹁︣اد را در ﹋﹠︀ر ﹋︀در︎  ا﹠︖︀ی ﹋︀ر︋ 

 ﹟︭ــ﹢ص ا﹞ ﹤﹋ ︀ز دوم﹁ ﹤ ︀ ورود︋  ﹋︣د﹛ ا﹝︀ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹛︋ 

﹢ا﹨﹫﹛ ﹎︣﹁️. از ا﹟ ︑︺︡اد 40 ﹨︤ار  ﹫︪ـ︐︣ی︠   ︋️︻︣ ︋﹫﹞︀ران ا︨️︨ 

 ︀︑ ︡﹡﹢ ﹡﹀︣ در ﹁︀ز اول و 50 ﹨︤ار ﹡﹀︣ د﹍︣ در ﹁︀ز دوم وا﹋︧﹫﹠﹥ ﹝﹩︫ 

.︡︣د﹎ ﹟﹝19 ا ︡﹢﹋ ︣︋︣ا در ﹡︀️ ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ ﹨︡﹁︡ر︋ 

 ︳ـ︣ا  ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︡ا︫ـ️ ادا﹝﹥ داد:︋  ﹫﹢﹡︡ وزارت︋   ︎️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ ︦﹫ر

﹠︡ی   ︋️﹢﹛او ﹤ ﹫﹞︀ران، از ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ا ︑︭ــــــ﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹫﹛ ا﹇︡ام︋  و و︲︺﹫️︋ 

︡﹝︀ت ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ را  ︐﹢ا﹡﹫﹛︠  ــ﹊﹏ ﹝﹞﹊﹟ و در ︡ ︑﹢ان︋   ︫︣﹨ ﹤ ا﹁︣اد ﹋﹠﹫﹛ ︑︀︋ 

 ﹤︗﹢︑ ︀ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︋  ︭ـــ﹢ص︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل در︠  ︋﹫﹞︀ران ارا﹥ د﹨﹫﹛.︋ 

﹢ده و  ︀︧ــــــــ️ در ر﹁️ و آ﹝︡︋  ﹢د ﹝﹩︋  ︣ای ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر در﹝︀﹡﹩︠   ︋﹤﹋ ﹟ا ﹤︋

 ️﹢﹛ـ︍︣ی ﹋﹠﹠︡ آن ﹨︀ را در او ︨ـ︀︻️ ﹨︀ی ︵﹢﹐﹡﹩ را ﹡﹫︤ در ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩︨ 

︀ ︑﹫﹥ و در   ︋﹜ش ﹋︣د﹑︑ ︣﹍د ﹩﹢ــــــــ ︀ص ﹇︣ار داد﹛. از︨  ﹫﹞︀ران︠  اول︋ 

ا︠︐﹫︀ر ﹇︣اردادن ﹜﹢ازم ﹝︀﹁︷︐﹩ ﹝︀﹡﹠︡ د︨︐﹊︩، ﹝︀︨﹉ و ﹝﹢اد ︲ـ︡︻﹀﹢﹡﹩ 

 ️︷﹁︀﹞ ︣وس︣ا︋︣ و ﹫﹞︀ران را در︋   ︋﹩︻﹢﹡ ﹤ ︣ا︨︣ ﹋︪ــــــــ﹢ر︋  ﹋﹠﹠︡ه در︨ 

 ﹤ ﹢︫ـ︀﹜﹩ دارد ﹋﹥︋  ﹍﹫︣﹡︡. ا﹝︀ ︗︀ی︠  ︴︣ ﹇︣ار︋  ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ﹋﹞︐︣ در ﹝︺︣ض︠ 

︡ و ︑﹢ا﹡︧ـــــ︐﹫﹛ ﹎︀م  ﹨︣ ︀ل ︵︣ح وا﹋﹫︧ـــــ﹠﹥ ﹋︣دن ︗︀﹝︺﹥ در ا︣ان آ︾︀ز︫ 

ــ︡ و   ︫﹟و ︑︡و ﹤﹫︑ ︣ح︵ ﹟ـ﹠︡ ﹝﹙﹩ ا  ︨.﹜︣دار  ︋19 ︡﹢﹋ ︣︋︣ا ﹝﹞﹩ را در︋ 

 ﹩︀﹨ ﹩︐ــ  ︨﹤﹝﹨ ︀ ︀ص در ﹁︀ز دوم ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹠︡ ا﹝︀︋  ﹫﹞︀ران︠  ︋︣ ا︨ـ︀س آن︋ 

 ﹤﹋ ﹩︀﹨ رت ﹎︣﹁︐﹥ و ︑﹑ش﹢ ︀ ︀﹝️ ﹨︀ی︮  ﹋﹥ در ︑﹫﹥ وا﹋︧ـــــ﹟ دا︫︐﹫﹛︋ 

︀ص در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹫﹛ ︑︀  ﹫﹞︀ران︠  ︣ای︋  ـ︡ در︮ــ︡ی از ﹨︣ ﹝﹞﹢﹜﹥ را︋  ا﹡︖︀م︫ 

.﹜﹫﹠﹋ ️︀﹝ را ﹤︺﹞︀︗ از ︩  ︋﹟ا﹡﹫﹛ ا﹢︐ زود︑︣︋ 
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﹀︣ و ﹋︀﹨︩ ︑︣ک ا﹡︧ـــــ︀ن ﹨︀،   ︨﹩︐ ﹥ د﹜﹫﹏︨  در آن دوران︋ 

ـ︊️ از د﹨﹊︡ه  ﹢د ا﹝︀ ا﹝︣وز︮   ︋️را ﹩﹚﹫ ﹋﹠︐︣ل و︣وس︠ 

 ﹤ ︣وســـــ︀ ا﹡︐﹆︀ل و︱﹁ ﹟ا︨️ و ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ در ا ﹩﹡︀︗

 ﹟ا ︡︀ـــ ︨ــ︣︻️ ز︀دی دارد. ﹉ ﹡﹊︐﹥ را ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹠﹫﹛،︫ 

︀ آن   ︋️︪︣ــ  ︋﹤﹋ ﹟ا .︫︡︀ ︀ر ﹝︢﹨︊﹩ ﹨﹛ دا︫︐﹥︋   ︋﹉ ﹤﹛︀︧ــ﹞

ــ︣ا︋ــ︣  ﹨﹞﹥ ︑﹢ا﹡︀ـ﹩ ︻﹙﹞ـ﹩ و ︔ـ︣و︑ـ﹩ ﹋﹥ در ا︠︐﹫︀ر دارد در︋ 

 ﹟﹫﹠ ﹟5 ﹎︣م وزن دارد، ا ︡︀ـــ و︣و︨ـــ﹩ ﹋﹥ در ﹋﹏ ︗︀ن︫ 

︀ ︑﹞︀م ︑﹑ش  ︀﹨︡ ﹨︧ـــــ︐﹫﹛︋  ﹡︀︑﹢ان و ︲︺﹫︿ ا︨️ و ﹨︣ روز︫ 

﹟و ا ﹜︀ز﹨﹛ ︑﹙﹀︀ت ا﹡︧ــــ︀﹡﹩ دار ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د︋   ︮﹤﹋ ﹩︀﹨

 .︫︡︀ ︣ای ﹨﹞﹥ ﹝︀︋   ︋︣︴  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹉ ز﹡﹌︠ 

︡ا︫ـ️ ﹎﹀️: ︑﹢︮ــ﹫﹥  ﹫﹢﹡︡ وزارت︋   ︎️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ ︦﹫ر

︡ا︫︐﹩ را در  ︡ت ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی︋   ︫︀ ﹝﹟ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن︋ 

ــــــ﹢د و   ︫︶﹀ ﹤﹠﹫︴﹡︣﹇ .﹜﹫︀︫ـــــ د︨ـــــ︐﹢ر ﹋︀ر دا︫ـــــ︐﹥︋ 

﹫﹞︀ر  ︣︠﹩ ﹝﹢ا﹇︹ ﹁︣د︋  ﹨﹢︫﹞﹠︡ا﹡﹥ ︑︭ـــــــــ﹞﹫﹛ ﹎︣﹁️. در︋ 

﹥ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و  ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ﹀﹫︿ ا︨ــ️ ا﹝︀︋  د︀ر ا︋︐﹑ی︠ 

﹢د  ﹫﹞︀ری ا﹁︤وده ﹝﹩︫  ︡ت︋   ︫︣  ︋،︣﹍ـ﹢ر در ﹋﹠︀ر ا﹁︣اد د︱

﹫﹙﹩ د︣ ﹝︣ا︗︺﹥  ــ﹢﹩ د﹍︣ ﹨﹛ دا︫ـــ︐﹫﹛ ا﹁︣ادی ﹋﹥︠  و از︨ 

﹥ ﹨﹞︣اه  ـ︡﹝︀ت ︗︊︣ان ﹡︢︎︀︣ی ﹨﹛︋  ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︐︀︨ـ﹀︀﹡﹥︮ 

دا︫️. ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹠﹫﹛ وا﹋︧﹟ ﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹡﹫︧️ و ﹁﹊︣ ﹡﹊﹠﹫﹛ 

︴︣ات آن ا﹞﹟ ﹨︧ـ︐﹫﹛.  ︣ا︋︣︠  ا﹎︣ ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م داد﹛ در︋ 

﹥ ﹡﹢︻﹩ ا︐﹞︀ل   ︋︀ 19 را ﹋︀﹨︩ داده و ︡﹢﹋ ﹤ وا﹋︧ــ﹟، ا︋︐﹑︋ 

︀︡ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹝︀︨ــ﹉ زد و  ︣د.︋   ︋﹩﹞ ﹟﹫ ﹝︣گ ﹡︀︫ـ﹩ از آن را از︋ 

 ﹟﹝ا ﹤︺﹞︀︗ ـــــ︀ و︱﹁ ︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ️︀︻ا︗︐﹞︀︻﹩ را ﹡﹫︤ ر ﹤﹚︮︀﹁

︫﹢د. 

︡ا︫️ ︑︭ــ︣ ﹋︣د:  ﹫﹢﹡︡ وزارت︋   ︎️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ ︦﹫ر

 ︣﹍د ﹤︐﹊﹡ ﹉ ﹤  ︋︡︀ ︀︺︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝︴︣ح ا︨️︋  ︭﹢ص︫  در︠ 

︒ ر﹇︀︋️ ︑︖︀ری و ا﹇︐︭ـــ︀دی ﹨﹛   ︋﹤﹋ ﹟د﹇️ دا︫️، ا ﹜﹨

 ﹟︣︐︪ــ﹫ ﹢ا﹨︡ در ا﹟ ﹁︱ـ︀︋  در ﹝﹫︀ن ا︨️ و ﹨︣ ︵︣ف ﹝﹩︠ 

︡ت   ︫﹤ ︭ــــ﹢ص︋   ︠﹟︀ز﹝︀ن ︾︢ا و دارو در ا ︊︣د.︨  ︨﹢د را︋ 

 ﹤ ︨ـــ️ ﹎﹫︣ ا︨ـــ️ و ا︗︀زه ﹡﹞﹩ د﹨︡ ︗︀ن و ا﹝﹠﹫️ ﹝︣دم︋ 

﹢د را  ︡ا︫ــ️ ︑﹞︀م ︑﹑ش︠  ﹫︀﹁︐︡. ﹝︖﹞﹢︻﹥ وزارت︋   ︋︣︴︠

﹥ ﹝︀ ا︻︐﹞︀د ﹋﹠﹠︡.  ﹢ا﹨﹫﹛︋  ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ و از ﹝︣دم ﹝﹩︠ 

︡ا︫️ ﹡︷︣   ︋﹩﹡︀︗ ︀ز﹝︀ن ︀︵︣ ﹡︪ـــ︀ن ﹋︣د: از ﹡︷︨︣  وی︠ 

 ﹟آن ا︨️. ا ﹟︣︑ وا﹋︧ــــــــ﹟، در د︨︐︣س ﹟︣︐ ا﹟ ا︨️︋ 

﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠﹢ال ا︨️ و ﹁﹆︳ در  ﹝︧ـــــــ︀﹜﹥ در ﹨﹞﹥ ︗︀ی د﹡﹫︀︋ 

 ︀︑ ︳︣ا ︀︮﹩ از وا﹋︧﹟ را ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡،︫  آ﹝︣﹊︀ ﹋﹥ ﹡﹢ع︠ 

︡ودی ︑﹀︀وت دارد. در ︀ل ︀︲︣ وا﹋︧ـــ﹟ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد 

ـ﹊﹏ ا︨ـ️ و ﹨︣   ︫﹉ ﹤ ا︨ـ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د در ﹨﹞﹥ د﹡﹫︀︋ 

﹥ ︑﹫﹥ ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ﹢د ا﹇︡ام︋  ︣ ا︨︀س ﹡﹫︀ز︠  ﹋︪ــــ﹢ری︋ 

 ﹉ ﹤  ︋︡︀ ︭ــــ﹢ص ︻﹢ارض وا﹋︧ــــ﹟ ﹋︣و﹡︀︋  ﹝﹩ ﹋﹠︡. در︠ 

 ﹟از ﹡︷︣ آ﹝︀ری ا ﹤﹋ ﹟︧ــــــــــــ︀﹜﹥ ا︫︣اف و د﹇️ دا︫️، ا﹞

﹢ا﹨︡  ـ︡ه و آ︀ ﹝﹑ک︠  ﹫﹟ ﹥ ︑︺︡اد ﹡﹀︣ د︡ه︫  ︻︀ر︲ـ﹥ در︋ 

 ︀ ️︨ا ︣︐︪﹫  ︋︩︊︀︺﹞ ﹤ ﹫︣ و آ︀ ﹝︤ا︀ی آن ﹡︧︊️︋   ︠︀ د﹢︋

︣ ا︨ـ︀س ︗︀﹝︺ـ﹥ ای ﹋﹥  ـ﹢﹩ دـ﹍︣ ﹨︣ ﹋︪ــــــ﹢ر︋  ﹋﹞︐ـ︣. از︨ 

︊︡ی ﹝︐﹠﹢ع از وا﹋︧ـــــ﹟ ﹨︀ی  ﹢ا﹨︡ وا﹋︧ــــ﹫﹠﹥ ﹋﹠﹠︨︡   ︠﹩﹞

︐﹢ا﹡︡ در ﹋﹞︐ـ︣﹟ ز﹝︀ن، ︗︀﹝︺﹥  ﹝﹢︗﹢د را ︑﹫﹥ ﹝ـ﹩ ﹋﹠︡ ︑︀︋ 

﹢د. ︠﹢د را ا﹞﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︧︀﹜﹥ در ا︣ان ﹨﹛ ا﹡︖︀م ﹝﹩︫ 

︀ و︣وس  ︡ن︋  ︭ــــ﹢ص ﹝﹢ا︗﹥︫  ︀د﹡﹢ش ﹎﹀️: در︠  د﹋︐︫︣ 

﹋﹢ 19 ︡﹉ وا﹇︺﹫️ و︗﹢د دا︫️ و آن ا﹟ ا︨ـ️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ د﹡﹫︀ 

︀ ﹠﹫﹟ و︣و︨ـــ﹩ را  ـــ︡ن︋  ـــ︡. ︑︖︣︋﹥ ﹝﹢ا︗﹥︫   ︫︣﹫﹍﹚﹁︀︾

 ﹐︀ ــ︣︻️ ﹇︀︋﹙﹫️ ا﹡︐﹆︀ل︋   ︨﹤﹋ ﹩︴ـ︣ا ﹡︡ا︫ـ︐﹫﹛ آن ﹨﹛ در︫ 

﹫︡ا ﹋﹠︡. ا﹐ن ﹡︧ــ︊️  ﹊﹏ ﹎︧ـ︐︣ش︎   ︫﹟ا ﹤ ︐﹢ا﹡︡︋  دا︫︐﹥ و︋ 

︐︣ی ﹨︧ـــــــــــ︐﹫﹛ ︣ا ﹋﹥   ︋︳︣ا ︋﹥ روز﹨︀ی ا︋︐︡ا﹩ در︫ 

﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ در  ︧ــــــــــ﹫︀ری︮  ﹝︴︀﹜︺︀ت︋ 

﹥ آن ا︑﹊︀ ﹋ــــ︣د. ︻﹙﹛ ﹉ روش  ا︠︐﹫︀ر دار﹛ ﹋﹥ ﹝ــــ﹩ ︑﹢ان︋ 

﹫︪ــــــــ︐︣ی  ﹍︢رد و ﹝︴︀﹜︺︀ت︋  ︑︖︣︋﹩ ا︨️ و ﹨︣ ﹥ ز﹝︀ن︋ 

﹥ د︨ــ️  ︐︣ی︋  ︮ـ﹢رت ﹎﹫︣د، ︵︊﹫︺﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ی︋ 

 .︡آ ﹩﹞

 ﹟﹫﹠ ﹤︋︣︖︑ ـــ︀︋﹆﹥ و  ︨︀ـــ﹢وال ﹋﹥ آ  ︨﹟ا ﹤  ︋︀︨ــ وی در︎ 

ـ︀﹨︡  ـ︀ل 1919︫  و︣و︨ـ﹩ را در ︑︀ر دا︫ـ︐﹥ ا﹛، ا﹁︤ود: در︨ 

﹥ و︗﹢د آورد ا﹝︀  ︋﹢د﹛ ﹋﹥ و︣وس ا︨︍︀﹡﹫︀﹩ ﹝︪ـ﹊﹑︑﹩ را︋ 
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 ﹟︀ن ا︵︣ ︀وه و ﹝︣﹋︨︤  ﹫︣﹥ ا﹝︀م ︧ـ﹫﹟ (ع)︨  ﹝﹢︨︧ـ﹥︠ 

ــــ︡ و در ︀ل  ︫ـــ︣ در ︑︀ر اول ︑﹫︣﹝︀ه 1390 ︑︀︨ــــ﹫︫︦ 

 ️︀﹝ ︤﹋︣﹞ ﹟دارد. ا ︩︫﹢  ︎️︑ 569 ﹝︡د︗﹢ را ︣︲︀

︪ـــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹨︀ی   ︎︣  ︋︡﹫﹋︀︑ ︀ ︣︵︀ن را︋   ︨﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  از︋ 

︀﹡﹢اده آ﹡︀ن را در  ﹫﹞︀ران و︠  ﹝︀﹜ـــ﹩، ﹝︺﹠﹢ی و در﹝︀﹡ــــ﹩ از︋ 

 ﹅︣︵ از ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︩﹨︀﹋ ﹏﹫︧︑ د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار داده و در

︭ـ﹢︮﹩، ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ︀ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ دو﹜︐﹩ و︠   ︋﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨

﹝﹀﹫︡ و ﹝﹢︔︣ی را ا﹡︖︀م داده ا︨️. 

︣ه ﹎﹫︣ی از ︑︖︣︋﹫︀ت و ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥  ︋︣ر︨ـــ﹩، ﹝︴︀﹜︺﹥ و︋ 

﹫︪ـــــ﹍﹫︣ی، ﹋﹠︐︣ل و   ︎️︗ ︪ـــــ﹢ر﹨︀ی د﹡﹫︀ در﹋ ︣︀ در︨ 

︑︧ــ﹫﹏ در در﹝︀ن دا︫︐﹥ ا﹡︡ از د﹍︣ ا﹇︡ا﹝︀ت ا﹟ ﹝﹢︨︧ــ﹥ 

ـــ﹠︀︨ــــ︐﹫﹁︣︸ ﹩︀︀ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در  ا︨ـــ️.︫ 

ــ︣ه ﹝﹠︡ی و ︗︢ب ا﹁ــ︣اد ﹡﹫﹊﹢﹋︀ر داو︵﹙︉  ـ︣ای︋   ︋﹤︺﹞︀︗

︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︣﹋︤ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  ﹫︪ــــ︊︣د ا﹨︡اف و︋   ︎️︗

﹝︐﹙︿ و ار︑﹆︀ی ﹁ـــــ︣﹨﹠﹌ ︻﹞﹢﹝ــــــ﹩ ﹝ــــــ︣دم در ﹝﹢رد 

 ،﹤︣ا﹡︐︪ــ︀ر ﹡︪ــ ﹅︣︵ ︪ـ﹍﹫︣ی از﹫ ︣︵︀ن و︎  ︋﹫﹞︀ر︀ی︨ 

︊︣﹡︀﹝﹥، ︑﹫﹥ ﹁﹫﹙﹛ ، ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹝﹫︴﹩ و   ︋︣و︫ــــــــــــ﹢ر،︠ 

 ﹟︀ی ا﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ︣﹍ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︨︐︀﹡﹩ و ﹋︪ـــــــ﹢ری ﹡﹫︤ د

﹢د.   ︫﹩﹞ ﹏﹞︀ ﹝﹢︨︧﹥ را︫ 

︣︠﹢رداری از   ︋️︗ ــــــ︣︵︀ن  ︨﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋   ︋﹤  ︋﹉﹝﹋

︀را﹋﹙﹫﹠﹫﹊﹩ و ﹝︣ا﹇︊︐︀ی در﹝︀﹡﹩، ︑﹢ا﹡︊︪ــــ﹩ و  ︠︡﹝︀ت︎ 

 ﹏︀︨و ﹤﹫︑ ا︨️ و ︣︔﹢﹞ ︀﹡د آ﹢︊ ︀︨︣ روش ﹨︀﹩ ﹋﹥ در︋ 

 ️︑ ﹏﹫︊﹇ ︀ن از︵︣  ︨﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ︣ای︋  ﹋﹞﹉ در﹝︀﹡﹩︋ 

︀ز و ﹋︍︧ــ﹢ل  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀﹡﹩، ︑︪ـ﹉ ﹝﹢اج، د︨︐﹍︀ه ا﹋︧ــ﹫︥ن︨ 

﹢︫﹉ و ا︤ی ﹐︿، ﹋﹫︧ـ﹥ ﹨︀ی ا︨︐﹢﹝﹩،   ︎،︣︙﹚ا﹋︧ـ﹫︥ن، و

 ﹤﹡﹢﹎ ﹟︣ای ا ︡﹝︀ت دا︠﹏ ﹝﹠︤ل︋  ︧ـ︐︣ و︠  دارو﹨︀ی ز︠﹛︋ 

 ︀ ـــــ︥و﹨︩ در ار︑︊︀ط︋  ﹥ ا﹡︖︀م︎  ︋﹫﹞︀ران و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹞﹉︋ 

ـ﹢ی  ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ از︨  ︣︵︀ن از د﹍︣ ا﹇︡ا﹝︀ت︮  ︋﹫﹞︀ر︀ی︨ 

 .︫︡︀ ︀وه ﹝﹩︋  ﹫︣﹥ ا﹝︀م ︧﹫﹟(ع)︨  ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩︠ 

︣ان در دوران ﹋︣و﹡︀ ﹡﹫︤   ︋️︣︡﹞ در را︨ـــــ︐︀ی ︤﹋︣﹞ ﹟ا

ا﹇︡ا﹝︀ت ﹝︐﹙﹀﹩ را در د︨ــــــ︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار داد ﹋﹥ از آن ︗﹞﹙﹥ 

 ️︸︀﹀ ﹏︀و︨ـ ﹤﹫︑ ️︗ و ﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ری ﹤︊︑︀﹊﹞ ﹤ ﹝﹫︐﹢ان︋ 

﹁︣دی ﹡︷﹫︣ ا﹜﹊﹏، ﹝︀︨ـــ﹉ و د︨ـــ︐﹊︩ و ︑﹢ز︹ ا﹟ ا﹇﹑م در 

ــــــــــــــــــــ︡ور ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ︗️ ︑︣دد  ﹝﹫︀ن ﹝︡د︗﹢︀ن،︮ 

ـــ︣ای ادا﹝﹥ در﹝︀ن و  ﹥ ﹇﹛ و ︑ــ︣ان در ا﹟ ا︀م︋  ﹝︡د︗﹢︀ن︋ 

ـ︊︡ ︾︢ا﹩ ﹝﹫︀ن ﹝︡د︗﹢︀ن آ︨ــ﹫︉  ︑﹢ز︣﹞ ︡﹠ ︹﹙﹥ ای︨ 

د︡ه از ﹋︣و﹡︀ را ا︫︀ره ﹋︣د.
 

︡ا︫ـ️ ﹝︣دم ﹝﹠︴﹆﹥  ﹑﹝️ و︋   ︨︴ ︑﹑ش در ︗️ ار︑﹆︀︨ 

﹥ دارو و در﹝︀ن از  ﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان ︗️ د︨ــــ︐︨︣ــــ﹩︋  و ﹋﹞﹉︋ 

ـ﹢﹩ د﹍︣ ︻︡م  ﹞︀ر ﹝﹫︣ود ا﹝︀ از︨   ︫﹤  ︋︤﹋︣﹞ ﹟︀ط ﹇﹢ت ا﹆﹡

 ﹤﹫︑ ︣ای ︨︣︐︀ن︋   ︫︴ و︗﹢د دارو︠︀﹡﹥ ︑︭ـــ︭ـــ﹩ در︨ 

ــــ︊﹊﹥ ﹇﹢ی  ــــ︣︵︀ن و ︻︡م و︗﹢د︫   ︨﹩آ︨ــــ︀﹡︐︣ ا﹇﹑م دارو

﹢︫ــ︩  ︣ای︎   ︋﹤﹆︴﹠﹞ ︴ــ ︫︤ــ﹊﹩ در︨  در﹝︀﹡﹩ و ︑︖︤ات︎ 

﹫﹞︀ران، از ︗﹞﹙﹥ ﹡﹆︀ط ︲ـ︺︿ در ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ا︨ـ️  ﹡﹫︀ز﹨︀ی︋ 

 ﹤  ︋︣︐ ︡﹝️ ر︨ــــــ︀﹡﹩︋  ـــــ︀﹨︡︠  ︀ ر﹁︹ آن،︫   ︋﹜ا﹝﹫︡وار ﹤﹋

 .﹜﹫︫︀ ︋﹫﹞︀ران و ا﹁︣اد ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︋ 
 

﹝ـ︺︣﹁ــ﹩ ﹝ـ︣﹋︤ در﹝ـ︀﹡﹩

 ︠﹫︣﹥ ا﹝︀م ︧﹫﹟(ع) ︨︀وه
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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 

︖﹢دی و ﹨﹞﹊︀ران -  ﹢ر﹡︀ ︗﹞︪ــــــ﹫︡ی - ا﹞︀ن آذ︩ - ﹝﹞︡ ا︨﹞︀︻﹫﹏ ﹝﹙﹊﹫︀ن - ﹝︡ی︨  ا﹝﹫︣﹡﹢ری-︨ 

︀دق ﹝︣︻︪ــــ﹩ - ﹝︖︐︊﹩ ﹡︀︮︣ی - ا﹝﹫﹟  ︪ـــ -︩︀︡اً ︵︀﹨︣ ﹡︥اد -︮  ﹀︀ری - ﹝︡ی︋  ﹝︭ـــ︴﹀﹩︮ 

﹞﹟ ︻︪﹆﹩ -  رو︀ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد -  ﹢ر- ﹨︀︫﹛ ﹇﹞﹩ زاده - ﹋︀︸﹛ ﹝︣︻︪﹩ -  ر︲︀ د︋︀غ ﹨﹞︡ا﹡﹩ -︋  ر﹁﹫︺﹩︎ 

︡ا﹩ -  ر︲︀ ﹝﹢︨﹢ی- ﹝﹑︣ی- ﹝﹠︡س ﹇︀﹁ -︉︣︤ه  ︻﹙﹩ دا﹡﹠︡ه - ا︧ــــــــ︀ن ﹨︀︫﹞﹩ - ﹝﹆﹫﹞﹩ -︠ 

 ︡﹫︺  ︨- ︦﹝ ﹨︀︫﹞﹩- ﹡︭ــ︣ت ﹨︀︫﹞﹩- رو︀ ﹨︀︫﹞﹩ ﹡︥اد - ︵︀﹨︣ه ︵︀﹨︣︀ن - ﹝︣﹛ ا﹞︀﹡﹫﹥ - ﹝﹫﹑د︫ 

︣﹋️ د︀︋️ و ورزش -  ︗︺﹀︣ی  ︣﹋️ ار︑︀ ﹎︧︐︣ - ︫   ︫-  ﹩﹑︵ زرد ️﹋︣ ︀﹡﹛ ﹝﹞︡ی - ︫  ︨︀︾︣ی -︠ 

ـــ﹫︣︗︀ن - ﹝﹠︡س ︻︣ب ﹡︥اد - ﹝︣﹢م   ︨︣﹎ ﹏﹎ ️﹋︣ـــ ﹡︴﹠︤ی - ﹁︣︊︀ ﹡﹆︀︫ــ﹫︀ن - ا﹝﹫︡ اور﹡﹍﹩ -︫ 

 ️﹋︣ ︐﹫︀ری - ︻﹙﹩ ﹡︷︣ی - ﹝﹠︡س ︑︀︋︹ ﹇︀﹡﹢ن - و﹫︡ ﹝﹫︣زا﹩ -  ا︋︣ا﹨﹫﹛ ا﹞︡ی -︫  ︧ـــــــ﹫﹟︋ 

 ﹜﹡︀ ــ︀﹐ری-︠  ـ︺﹫︡ی - ︻︊︀︨ــ︍﹢ر- ﹁︣وغ ﹝﹫︣ ﹝﹞︡︮ــ︀دق-︨  -︑︖︀رت ︵︉ ﹝﹫﹠︀ - ﹝﹞︡ی ا﹡︀ر﹋﹩ –︨ 

︀﹁︀ن-  ـ﹫︡ ︗﹑﹜﹩- ﹝︖︐︊﹩ ر︨ــ︐﹞﹩- ﹝﹢ج︋   ︨-︦﹀﹡ ﹉﹫﹡ ﹜﹡︀ ︻︣ب ﹡︥اد -︠   ︩ز﹡︡ی- ﹨︀︫ـ﹞﹩- آذ-

 ﹤︣وا﹡﹫︀ن- ﹡﹢ر﹫ ﹫︡ ︧﹫﹟ ﹜︧ـ︀ن- آ﹇︀ی ﹇︣︋︺﹙﹩- ا︋︣ا﹨﹫﹛ ا﹞︡ی- ︻﹙﹩ ر︗︊﹩-︫  ا︠﹢ان ﹁︫︣︙﹩ -︨ 

 ︡﹝﹞ -﹩﹇︣ی - ﹡︣ا﹑﹞ ﹟﹞﹢﹨ -︤ـ﹊︣ر  ︫︀﹡﹢﹞ - ﹩﹡︀﹝ـ  ︫﹜﹡︀ ﹝︡︣︠︀ز﹡﹩ - ﹨﹠︣ ﹋︤ادی -︠﹙︿ -︠ 

﹝︣ا︻﹩ - ︻︊︡اً دوا﹡﹩ - ﹝︤دا ﹡﹫﹉ ﹡﹀︦ - ا︋︣ا﹨﹫﹛ ا﹞︡ی و  -︧ــ﹟ ﹡﹢روز- ﹋﹢︫︪ــ﹩- ︾﹀︀رزاد﹎︀ن 

 ﹩︡ا  ︠︿︣ ︋︐﹢ل︫ 
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ـ️ و ︵︀﹇️  ﹢د︨  ـ︺︉ ا﹜︺﹑ج در ذات︠  ︀ص و︮  ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

︀﹇﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡ و  ︀ ﹁︣د︋  ︀︀ن ︻﹞︣︋  ﹫﹞︀ری ﹋﹥ ︑︀︎  ﹁︨︣ـــ︀︨ـــ️،︋ 

 ︀︀ر﹝﹫  ︋﹟دارو و ︻﹢ار︲﹩ ﹋﹥ ا ﹟﹫﹞︀︑ ﹤﹠︤﹨ ﹤﹛︀︡ا از ﹝︧ــ︗

 ︒︀︊﹞ ﹤﹚﹝︗ ـ﹩ ﹡﹫ــ︤ از︐︀﹝ روا﹡ـ﹩ و ︒ ︋﹥ د﹡︊︀ل دارد،︋ 

 ︀  ︋﹤﹡︀︐︊︫ـــــــــ﹢ ــــــــ﹞︀ر ﹝﹩ رود.︠   ︫﹤ ﹝﹛ در ا ﹟﹢زه︋ 

 ،﹩﹊︫︤ ️ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ روز ا﹁︤ون در ﹁﹠︀وری ﹨︀ی︎  ︎﹫︪ــــــــــ︣﹁

︀ص و  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ا﹇︡ا﹝︀ت ﹝﹢︔ــــــــــ︣ و ﹝﹀﹫︡ی در در﹝︀ن︋ 

﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا﹝︀ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹝︪ــ﹊﹑ت ︻︡︡﹨︀ی  ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج︮ 

            ︣ ـــــــــــــــــ﹑﹝️ را در︋  و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹁︣د، ︗︀﹝︺﹥ و ﹡︷︀م︨ 

ـــــ︀﹨︡  ــــ﹢ی دو﹜︐﹞︣دان︫  ︀ ︑﹞︀م ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹋﹥ از︨  ﹝﹩ ﹎﹫︣د.︋ 

 ﹤﹋ ﹩︐︀﹝ ︀د﹨︀ی ︾﹫︣دو﹜︐﹩ و﹡ ︀ه﹍︀︗ و ︩﹆﹡ ︀﹞︧ـ︐﹫﹛ ا﹨

﹢د در ا ﹟﹢زه ︪ـــــــ﹞﹍﹫︣   ︫﹩﹞ ️︣︡﹞ ﹟︣﹫ ﹢ی︠  از︨ 

﹥ ﹝﹫︡ان ﹎︢ا︫︐﹥ و   ︋︀ ︡ون ︪ـــــــ﹞︡ا︫️︎  ا︨️، ا﹁︣ادی ﹋﹥︋ 

ـ︀﹜︀︑﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥ ﹨﹛  ︀﹇﹫︀ت و︮  ﹉ ا︻﹞︀ل ﹡﹫﹊﹢﹋︀را﹡﹥︋  ︋︡ون︫ 

﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  در د﹡﹫︀ و ﹨﹛ در آ︠︣ت ا︔︣ات آن ﹝︪﹢د︠ 

﹠﹫︀د ا﹝﹢ر   ︋﹟︣﹫ ︀ ﹝︡ی ︑﹀︱ــــــــ﹙﹩ ﹊﹩ از︠  ﹞︀ره︋   ︫﹟در ا

﹥ ﹎﹀️ و﹎﹢ ﹡︪ــــــــ︧ــــــــ︐﹫﹛ ﹋﹥ در ادا﹝﹥      ︀ص︋  ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

﹢ا﹡﹫﹛.  ︠﹩﹞ ﹜﹨ ︀ ︮︊️ ﹨︀ی او را︋ 

﹥ د﹡﹫︀  ﹢د︑︀ن را ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠﹫︡. ﹋︖︀︋  آ﹇︀ی ︑﹀︱ـ﹙﹩ در ا︋︐︡ا︠ 

آ﹝︡︡ و ا﹐ن ﹥ ﹝﹫﹊﹠﹫︡؟

︣ ﹝﹆︡س ﹝︪ــــــ︡ و در      ﹝︡ی ︑﹀︱ــــــ﹙﹩ ﹨︧ــــــ︐﹛، زاده︫ 

︀﹜﹥ ﹨︧ـــــ︐﹛ و  ﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡م. 44︨  ﹠︐﹩ و ﹝︢﹨︊﹩︋  ︠︀﹡﹢اده ای︨ 

︣ا︨ــ︀﹡﹩ دارم. ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︀ری ﹝﹟ در ﹢زه ﹝︺︡ن و  ا︮ــ︀﹜︐﹩︠ 

 ﹉ ده و﹢ ︨ـ︀︠︐﹞︀ن ا︨ـ️. دارای ﹝︡رک ﹋︀ر︫ـ﹠︀︨ــ﹩ ︻﹞︣ان︋ 

﹍﹢﹛ ﹝︀درم ا﹟ ا﹁︐︀ر   ︋︡︀ ︀﹡﹢اده ﹨﹛︋  ︎︧︣ دارم. در ﹝﹢رد︠ 

 ﹟ ︀دم ا﹁︐︀ری ︻﹙﹩︋  ︡رم ﹡﹫︤︠  ︀︫︡ و︎  ︀دات︋  را دا︫️ ﹋﹥ از︨ 

 ️﹝ر ﹤  ︋︀﹡د ﹋﹥ ﹝︐︀︨ــ﹀︀﹡﹥ ﹨︣ دوی آ﹢ ﹝﹢︨ـ﹩ ا﹜︣︲ــ︀ (ع)︋ 

﹢م  ︧︣ و 2 د︠︐︣ ﹨︧ـ︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹁︣ز﹡︨︡  ︠︡ا ر﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹝︀ 4︎ 

︠︀﹡﹢اده ام. 

 ️﹫﹛︀︺﹁ ︣﹫  ︠﹉ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋︀﹝ ︎︡ر و ﹝︀در در ا﹟ ﹋﹥ ا﹝︣وز︫ 

دار ،︡﹆︡ر ﹡﹆︩ دا︫︐﹠︡؟

 ﹩︴ــ︣ا  ︫︀ ﹢د﹛ و︋  ـ﹠︐﹩، ﹝︢﹨︊﹩ و ا︣ا﹡﹩︋  ︀﹡﹢اده︨   ︠﹉ ︀﹞

︣ای ﹁︣ز﹡︡ان  ﹢د ﹡﹆︪ــــ﹥ راه ﹝﹠︀︨︊﹩︋   ︋﹜﹋︀ اده﹢﹡︀ ﹋﹥ در︠ 

 ﹤︀﹞ ︡رم  ︎﹤﹋ ﹜﹠﹋ ︡﹫﹋︀︑ ﹤﹛︀︧﹞ ﹟ا ﹤  ︋︡︀ ﹢د.︋  ︡ه︋   ︫﹜﹫︨︣︑

︡ا ر﹁️   ︠️﹝ر ﹤ ﹢د و ز﹝︀﹡ـــــــــ﹩ ﹋﹥︋  ﹝︊︀﹨︀ت و ا﹁︐︀ر ﹝︀︋ 

﹢د﹡︡ ﹡︪ـــ︀ن داد  ︀﹋︧ــ︍︀ری آ﹝︡ه︋  ︣ای وداع و︠   ︋﹤﹋ ﹩︐﹫︺﹝︗

ر﹁︐︀ر و ﹋︣دار او در ز﹝︀ن ﹫︀ت ﹆︡ر ︑︀︔﹫︣ دا︫︐﹥ ا︨️. ﹝﹟ 

︪ـ﹢د در ﹨﹞︀ن راه ︣﹋️ ﹋﹠﹛ و ︀د و  ﹨﹛ وا﹇︺︀ ﹝﹫﹢ا﹨﹛ ا﹎︣︋ 

﹢ا﹨︣﹨︀ ز﹡︡ه ﹡﹍﹥ دارم.  ︣ادر و︠   ︋︣︀  ︨﹉﹝﹋ ﹤ ︡ر را︋  ﹡︀م︎ 

︡︡؟ ︀ص آ︫﹠︀︫  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︀  ︋﹤﹋ ︡  ︫﹤ و

ــ﹢رت   ︮﹤ ﹢د ﹋﹥ ﹉ روز︋  ــ﹊﹏︋   ︫﹟ا ﹤ ﹠﹫︀د︋   ︋︀  ︋﹟﹞ ﹩︀﹠آ︫ــ

ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩  ﹫︩ ﹊﹩ از دو︨ـ︐︀﹡﹛ ﹋﹥ در ﹢زه︨  ﹋︀﹝﹑ ا︑﹀︀﹇﹩︎ 

 .﹜︣د﹋ ﹩﹞ ️︊ــــ ﹢دم و در ﹝﹢رد ﹋︀ر︮  ﹁︺︀﹜﹫️ دارد، ر﹁︐﹥︋ 

︡، د﹋︐︣ ﹝︧ــــــــــ︺﹢د  ﹠﹫︀د︫  ﹢ی︋  در ﹨﹞︀ن ﹜︷︀ت ︑﹙﹀﹠﹩ از︨ 
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︀ب  ︺︡ از ا︣︗ ️﹀﹎ ﹤﹝﹛︀﹊﹞ ﹟︀ن ﹫︧ـــــــــــ️ و︋   ︋﹩︺﹫﹀︫

﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥  ︭ــــ﹢ص ︀﹝️ و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی︠  ︮︊️ در︠ 

﹢د ﹋﹥ ︱ـــــــــــ﹢رم در آن ﹜︷﹥ و     ︋﹟ا︻︐﹆︀د ﹝﹟ ا .︡ ︋︀ز︫ 

 ︡︀ ︀ده ﹡﹫︧ــــــ️ و︋  ︡ه ﹉ ا︑﹀︀ق︨  ﹝︧ـــــ︀﹜﹥ ای ﹋﹥ ﹝︴︣ح︫ 

﹥ ︡ود   ︋﹤﹛︀︧﹞ ﹟ا .﹜﹨︡ ﹥ در︨︐﹩ ا﹡︖︀م︋  ﹢د را︋  و︸﹫﹀﹥︠ 

︀ز ﹝﹫﹍︣دد و از ﹨﹞︀ن روز ا﹟ ا﹁︐︀ر را دا︫ـ︐﹛   ︋︩﹫ ـ︀ل︎   ︨3

﹫︩ از ا﹟ ﹡﹫︤ در  ︀︫ــــــ﹛، ا﹜︊︐﹥︎  ︡﹝️ دو︨ــــــ︐︀ن︋  ︑︀ در︠ 

﹠﹫︀د   ︋︀ ﹢دم ا﹝︀ ار︑︊︀︵﹛︋  ﹁︱ـــ︀﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ادای د﹟ ﹋︣ده︋ 

︀ز ﹝﹫﹍︣دد.  ︋﹥ ﹨﹞︀ن ز﹝︀ن︋ 

﹞︀ رخ داده ﹋﹥  ︑︀ ا﹝︣وز ا︑﹀︀ق ︀ ﹝︧ــــ︀﹜﹥ ای در ز﹡︡﹎﹩︫ 

﹫︣ی ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︖︀م  ︨︀ ﹨﹞︀ن ﹋︀ر﹨︀ی︠   ︎︡﹫︫︀  ︋﹟﹝︴﹞

﹝﹫︡﹨﹫︡؟

﹥ د﹁︺︀ت رخ داده و ﹝﹟ ﹆﹫﹟ دارم ︑﹞︀م  ︋﹙﹥، ا﹟ ﹝︧ـــــــــ︀﹜﹥︋ 

﹢ب ز﹡︡﹎﹩  ﹟﹫﹝﹨ ﹏︮︀ ﹟﹞︱ـ﹢ر و ﹁︺︀﹜﹫️  ا︑﹀︀ق ﹨︀ی︠ 

﹩ ﹝﹠️ و ﹞︀️ از ا﹁︣ادی ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ا︨ــــــــــــــ️. ﹋﹞﹉︋ 

 ﹟︡او﹡︡ ا ﹢د ﹨︧ـ︐﹠︡ ﹋︀ر ارز︫﹞﹠︡ی ا︨️ ﹋﹥︠  ﹨﹞﹠﹢︻︀ن︠ 

ـ︐﹢ا﹡﹛ آ﹡︙﹥ در  ﹥ ﹝﹟ داده و ا﹝ـ﹫︡وارم︋  و︸ـ﹫﹀﹥ و ا﹁ـ︐︀ر را︋ 

 .﹜﹨︡ ﹥ در︨︐﹩ ا﹡︖︀م︋  ︑﹢ان دارم را︋ 

 ﹉﹝﹋ ﹜﹨ ﹤ ﹝﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛ ا﹡︧︀﹡︀ در روی ز﹝﹫﹟ ﹨︧ـ︐﹠︡ ︑︀︋ 

 ﹅﹚ ︡ا و︠  ︣﹝﹠︡ه︠  ︡ا ﹋﹠︫︡  ﹋﹠﹠︡ و ا ﹟﹉ و︸﹫﹀﹥ ا︨️ و︠ 

 ﹟ز﹡︖﹫︣ ﹨︧ـــــ︐﹠︡ و ا ﹉ ︡﹡︡او ︠︡ا ﹡︪ــــ﹢م. ﹝﹙﹢﹇︀ت︠ 

﹇︀﹡﹢ن ﹨︧ــــــــــــ︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹛، ا﹡︐︷︀ر ﹋﹞﹉ ﹨﹛ 

 ︣︷︐﹠﹞ ︡︀︊﹡ ﹜﹠﹋ ︹︴﹇ ز﹡︖﹫︣ه را ﹟ا﹨﹛ دا︫ــ️ و ا﹎︣ ا﹢︠

︧ــــــــــــــــ﹫︀ری از  ﹢︊︫︐︀﹡﹥ در︋   ︠.﹜︫︀  ︋﹩︐﹀﹍  ︫﹉ ﹅﹚︠

﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ و   ︋﹏︡︊︑ ︣﹍︡﹊ ﹤ ﹋︪ـــ﹢ر﹨︀ی د﹡﹫︀ ﹋﹞﹉ ﹋︣دن︋ 

 ︀﹠︑ ﹤﹋ ︣دی﹁ ﹩︐ ،️︨︡ه ا ︪ـــــ﹩ از ز﹡︡﹎﹩︫   ︋﹩︻﹢﹡ ﹤︋

︀ ﹁︣دی ﹋﹥ ﹎︨︣ـــــ﹠﹥  ﹉ و︻︡ه ︾︢ا﹩ در ا︠︐﹫︀ر دارد آن را︋ 

︤ر﹎﹩ ا︨️ ︣ا ﹋﹥ ﹨﹞﹥  ا︨️ ︑﹆︧ـــــــــــ﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹋︀ر︋ 

 ﹟ا︨ـــــ️ و ا ﹩و دا︫ـــــ︐﹥ ﹨︀ی او، ﹨﹞﹫﹟ و︻︡ه ︾︢ا ﹩دارا

 ﹟︴ ﹝︧︀﹜﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹋﹞﹉ ﹋︣دن ︑︀  ﹤︡ در︋ 

︡ه، ﹝︣دم ﹝︀ ﹨﹛ از ︗﹞﹙﹥ ا﹁︣ادی ﹨︧ـــ︐﹠︡   ︫﹤﹠︀د﹡ ﹤︺﹞︀︗

︀︮﹩ دار﹡︡ و در ﹨︣   ︠﹩﹡︀︋︣﹞ ﹤﹋ ︀ز﹫﹡ ﹤﹋ ﹩︴︣ا ﹁︱ــــــ︀ و︫ 

︀ر﹨︀ ا﹟ ﹁︣﹨﹠﹌ را ﹡︪︀ن داده ا﹡︡ ﹋﹥ ︗︀ی ︑﹆︡︣ دارد  ︋﹢ده︋ 

︧ــ﹫︀ر ا︨️ و از ︻︤︤ا﹡﹩  ︣ای ﹋︀ر︋  ا﹝︀ ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛ ﹨﹠﹢ز ︗︀︋ 

 ︩﹫  ︎︀ ﹋﹥ ﹁︣︮ــــــ️ و ︑﹢ان ﹁︺︀﹜﹫️ دار﹡︡ د︻﹢ت ﹝﹫﹊﹠﹛ ︑︀︎ 

 .︡﹠︫︀ ﹢د︋  ﹎︢ا︫︐﹥ و ﹋﹞﹉ ︀ل ﹨﹞﹠﹢︻︀ن︠ 

در ز﹡︡﹎﹩ ﹨﹞﹥ ﹝︀ ا︑﹀︀ق ﹨︀ی ︻︖﹫︉ و ︾︣︉ ز︀دی رخ 

 ﹟ا ︀  ︋︀﹝ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹉ ﹡︪ــ︀﹡﹥ ا︨️،︫ 

︣︠﹢رد دا︫︐﹫︡؟   ︋﹤﹛︀︧﹞

﹥ د﹜﹫﹏  ︣ا︨ــــ︀﹡﹩ ﹨︀︋  ا﹜︊︐﹥، ﹨﹫︘ و﹇️ ︀دم ﹡﹞﹩ رود. ﹝︀︠ 

 ︀﹛︀ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹥ دار﹛ روی ا﹟ ﹝︧ـ︀﹜﹥ ︧ـ︀س ﹨︧ـ︐﹫﹛.︨ 

︣ای ﹝﹟ رخ داد ﹋﹥ ذ﹨﹟ و ز﹡︡﹎﹩ ام را  ︎﹫︩ ﹝︧ــــــــ︀﹜﹥ ای︋ 

﹢د.  در﹎﹫︣ ﹋︣ده︋ 

﹡﹞﹩ دا﹡︧︐﹛ ︴﹢ر ﹝﹫︪﹢د ا﹟ ﹝︧ـ︀﹜﹥ را ﹏ ﹋︣د و از ﹋︖︀ 

︡م و ﹇︭ـ︡  ︀رج︫   ︠﹤﹡︀ ︊ از︠  ︣وع ﹋﹠﹛. ﹉ روز︮   ︫︡︀︋

︣وم و   ︋︀︖﹋ ﹤﹊﹠︣ای ا ︣وم و ﹨﹫︘ ﹨︡﹁﹩ ﹨﹛︋  دا︫ـــ︐﹛ راه︋ 

﹥ ﹝︧ـــ﹫︣ی را ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹛، ﹡︡ا︫︐﹛. ﹁﹆︳ راه ﹝﹫︣﹁︐﹛ و 

در﹎﹫︣ی ذ﹨﹠﹩ ام ا︗︀زه ﹡﹞﹩ داد ﹝︧ــــ﹫︣ ﹝︪ــــ︭ـــــ﹩ را 

ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹛.

﹢د ﹋﹥ آ﹝︡م، د︡م رو   ︠﹤  ﹡﹞﹩ دا﹡﹛ ﹥ ﹝︡ت ﹎︫︢ـــ️ ا﹝︀︋ 

﹟ ﹝﹢︨﹩ ا﹜︣︲︀ (ع) ﹨︧ــــ︐﹛.  ︀ر﹎︀ه ﹝﹙﹊﹢︑﹩ ︻﹙﹩︋  ︋﹥ روی︋ 

 ︡  ︫﹜︐  ︠︀︖﹠ا ﹤ در آن ﹜︷﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊︣دم ︣ا ﹝︧ــــ﹫︣م︋ 

﹢د ﹁︣دی ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧ـ️ ﹝︪ــ﹊﹙﹛   ︋﹟ا﹝︀ ﹡﹊︐﹥ ︻︖﹫︉ ︑︣ ا

را ﹏ ﹋ـ﹠︡ را ﹨﹞︀ن ︗︀ د︡م و وا﹇︺︀ ﹝︀ت و ﹝ـ︊﹢ت ﹝︀﹡︡م. 

︀ده و   ︨﹩﹚﹫ ر﹁︐﹛ ︗﹙﹢ و ﹝︧ـــــ︀﹜﹥ را ﹝︴︣ح ﹋︣دم و او ﹨﹛︠ 

︋︡ون ﹋﹢︣︐﹊﹟ ﹝︪ـ﹊﹙﹩ ﹎﹀️ ︑︀ ﹁︣دا ︸︣ ا﹟ ﹝︧ــ︀﹜﹥ را 

﹢ا﹨︡ ﹋︣د.   ︠﹏

وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹛ ا﹟ ا︑﹀︀ق ︣ا و از ﹋︖︀ ﹡︪︀ت       

 ︀ ︡ون ﹝﹠️ و ﹁﹆︳︋  ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ﹝﹟ ﹠︡ و﹇️ ﹇︊﹏ ﹋︀ری را︋ 

﹢دم و ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︑﹞︀م  ︡ا ا﹡︖︀م داده︋  ﹨︡ف ر︲ـــــــــ︀ی︠ 

﹢د. ︨︀ ﹨﹞︀ن ا︻﹞︀ل︋  ا︑﹀︀﹇︀ت آن روز،︎ 

︀ر﹨︀ ا︔︣ ﹋﹞﹉ ﹋︣دن، ︀﹝️ از ﹨﹞﹠﹢ع و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی   ︋﹟﹞ 

︠﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ را د︡ه ام. ﹝﹛ ﹡﹫︧ــــــــــــــــ️ ﹆︡ر ﹋﹞﹉           

︱ـــ︀︻️ ﹠︡ا﹡﹩ ﹡︡ا︫︐﹥   ︡︀﹉ ﹁︣د ︑﹢ان و︋   ︫،︡﹫﹠﹋ ﹩﹞

︤ر﹎﹩  ︣ ﹝﹩ دارد ﹋︀ر︋  ︋︀︫ــــ︡ ا﹝︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ در ا﹟ راه ﹇︡م︋ 

︀︫ـــ﹫︡ ﹋﹥ ا︔︣ ا﹟ ﹋﹞﹉ ﹋︣د﹡︀ را در   ︋﹟﹝︴﹞ ا﹡︖︀م داده و

.︡﹠﹫ ﹢د ﹝﹩︋  ز﹡︡﹎﹩︠ 
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︕﹠﹎ ﹜ر﹡︕                        ︋﹥ ر﹡︕ ا﹡︡رون ﹎︣د ﹋︣د ﹜از آن ︎︦ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ر ︋︣د

︫﹞︀ را ﹨﹞︀ن ر﹡︕ ︎﹫︪︧️ و ﹡︀ز                        ز﹝︀﹡﹩ ﹡︪﹫︉ و ز﹝︀﹡﹩ ﹁︣از

︣﹞ درد ︎﹫︩ آرَدَت ، ﹎︀ه ﹩﹎                        ︣︍︨ ا︨️ ﹋︣دار ﹎︣دان ﹟﹫﹠

﹎︋ ﹩️ ﹎︣دد ﹢ ا︨︍﹩ ︫﹞﹢س                    ︋﹥ ﹡ُ︺﹛ ا﹡︡رون زُ﹁︐﹩ آردت و ︋﹣س

︉﹫﹡ ﹩︋ ︡ارد ︑︣ا ︫︀د﹝︀ن﹡                        ︉︣﹁ ︨︣ای ﹟︀﹋ ︧︣︎ ︋︡ان ای

﹡﹍︡ار ︑﹟ ︋︀ش و آن ︠︣د                                 ﹢ ︠﹢ا﹨﹩ ﹋﹥ روزت ︋﹥ ︋︡ ﹡﹍︢رد

﹜︪ ︀ر﹊﹠﹎ ︋︡ان ﹋﹢ش ︑︀ دور ︋︀︫﹩ ز ︩︠                         ︋﹥ ﹝︣دی ︋﹥ ︠﹢اب از

﹢ ︪︠﹛ آوری ﹨﹛ ︎︪﹫﹞︀ن ︫﹢ی                     ︋﹥ ︎﹢زش ﹡﹍︊︀ن در﹝︀ن ︫﹢ی

︋﹥ ﹁︣دا ﹝﹞︀ن ﹋︀ر ا﹝︣وز را                                ︋︣ ︑️ ﹝﹠︪︀ن ︋︡آ﹝﹢ز را

﹝︖﹢ی از دل ︻︀﹝﹫︀ن را︨︐﹩                              ﹋﹥ از ︗︧︐﹢ ︗﹢ آ︡ت ﹋︀︨︐﹩

وز︪︀ن ︑︣ا ﹎︣ ︋︡ آ︡ ︠︊︣                               ︑﹢ ﹝︪﹠﹢ ز ︋︡﹎﹢ی و ا﹡︡ه ﹝﹢ر

﹡﹥ ︧︠︣و︎︨︣️ و ﹡﹥ ︤دا﹡︍︨︣️                   ا﹎︣ ︎︀ی ﹎﹫︣ی ︨︣ آ︡ ︋﹥ د︨️

︋︐︣س از ︋︡ ﹝︣دم ︋︡﹡︀ن                                ﹋﹥ ︋︣ ︋︡﹡︀ن ︑﹠﹌ ﹎︣دد ︗︀ن

︨﹟ ﹨﹫︘ ﹝﹍︪︀ی ︋︀ رازدار                              ﹋﹥ او را ︋﹢د ﹡﹫︤ ا﹡︊︀ز و ︀ر

︣︢︍﹛︡ت د︀د﹎﹫︣                           ﹡﹍︣ ︑︀ ﹋︡ام آ ﹟︣︐︋ و ﹢﹠︪︋ ﹟︨

︨﹟ ︎﹫︩ ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن ︨︐﹥ ﹎﹢ی                    ﹎﹥ ﹝﹩ ﹡﹢از﹡︡ه و ︑︀ز﹨︣وی

﹝﹊﹟ ︠﹢ار ︠﹢ا﹨﹠︡ه درو︩ را                        ︋︣ ︑️ ﹝﹠︪︀ن ︋︡ا﹡︩︡ را

﹨︣آ﹡﹊︦ ﹋﹥ ︎﹢زش ﹋﹠︡ ︋︣ ﹎﹠︀ه                       ︑﹢ ︢︍︋︣ و ﹋﹫﹟ ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹢اه

﹨﹞﹥ داده ده ︋︀ش و ︎︣ورد﹎︀ر                           ︠﹠﹉ ﹝︣د ︋︪﹠︡ه و ︋︣د︋︀ر

﹢ د︫﹞﹟ ︋︐︨︣︡ ︫﹢د ︀︎﹙﹢س                      ︑﹢ ﹜︪﹊︣ ︋﹫︀رای و ︋︣︋﹠︡ ﹋﹢س

︋﹥ ︗﹠﹌ آ﹡﹍﹩ ︫﹢ ﹋﹥ د︫﹞﹟ ز ︗﹠﹌               ︋︍︣﹨﹫︤د و ︨︧️ ﹎︣دد ︋﹥ ﹡﹠﹌

و﹎︣ آ︫︐﹩ ︗﹢︡ و را︨︐﹩                                 ﹡︊﹫﹠﹩ ︋﹥ د﹜︩ ا﹡︡رون ﹋︀︨︐﹩

ازو ︋︀ژ ︋︧︐︀ن و ﹋﹫﹠﹥ ﹝︖﹢ی                            ﹠﹫﹟ دار ﹡︤د﹉ او آ︋︣وی

︋ ﹢︪﹠︡ه ︋︀︫﹩ ﹎︣ا﹝﹩ ︫﹢ی                        ز دا﹡︀﹩ و داد ﹡︀﹝﹩ ︫﹢ی

︑﹢ ︎﹠︡ ︎︡ر ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︀ددار                              ︋﹥ ﹡﹫﹊﹩ ﹎︣ای و ︋︡ی ︋︀د دار

﹨﹞﹩ ︠﹢ا﹨﹛ از ﹋︣د﹎︀ر ︗︀ن                           ︫﹠︀︨﹠︡ه آ︫﹊︀ر و ﹡︀ن

﹋﹥ ︋︀︫︡ ز ﹨︣ ︋︡ ﹡﹍︡ار︑︀ن                              ﹨﹞﹥ ﹡﹫﹉ ﹡︀﹝﹩ ︋﹢د ︀ر︑︀ن

ز ︤دان و از ﹝︀ ︋︣ آن ﹋︦ درود                        ﹋﹥ ︑︀رش ︠︣د ︋︀︫︡ و داد ︎﹢د

﹟﹞ ︫︡ ︡﹠﹋ ﹏︷﹠ ﹤﹋ ︫︡﹢﹊﹡                           ﹟﹞ ︡︻ ﹟︀رد ︫﹊︧️ ا﹡︡ر﹫﹡

.﹜︣︍︧﹡ ︡︋ ﹤︋ ︀ن را︗ ︀ن︗                             ﹜︣︋ ﹩﹊﹫﹡ ️︨د ﹤﹝﹨ ︀︑ ︀﹫︋

﹊﹫﹛ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ﹁︣دو︨﹩ و ا︫︺︀ری در ︋︀ب ﹋﹞﹉ ︋﹥ د﹍︣ان

﹥ ︗︀ن ﹎︪ـــ﹢د.  ︣ا︨︀ن د︡ه︋  ︨︣︐︀ن ︵﹢س در︠  ︀ژ︫  ︀ل ٣٢٩ ﹨︖︣ی ﹇﹞︣ی در رو︨︐︀ی︎  ﹊﹫﹛ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ﹁︣دو︨﹩ ︵﹢︨﹩︨ 

︣ودن  ︥و﹨︪ـــــــــــــ﹍︣ان︨  ︀ر︨﹩ ﹎﹢ی ا︣ان ا︨️.︎  ︣ا﹠︡ه︎   ︨﹟︣︐﹎︤ر ︀﹨﹠︀﹝﹥ و︋  ︣ا﹠︡ه︫  ︣ای ا︣ا﹡﹩،︨   ︨﹤︨︀﹝ ︣︻︀ او︫ 

︡ه از او︨️،  ︣وده ﹨︀﹩ ﹋﹥ رو︫﹟︫   ︨︀﹠︑ .︡﹠﹡︣دو︨﹩ ﹝﹩ دا﹁ ﹩﹍﹛︀  ︨﹩ ︀﹨﹠︀﹝﹥ ا︋﹢﹝﹠︭ـــ﹢ری از ز﹝︀ن︨   ︫﹤︀︎︣ ︫︀﹨﹠︀﹝﹥ را︋ 

︣د و  ︀︀ن︋   ︎﹤ ﹙︴︀ن ﹝﹞﹢د ︾︤﹡﹢ی︋  ︣︑️  ﹡︪ـ︧ــ︐﹟ ︨  ﹫︩ از︋  ︀ل︎   ︨﹤ ︀﹨﹠︀﹝﹥ را در ٣٨٤ ﹨︖︣ی︨  ︫︀﹨﹠︀﹝﹥ ا︨️. ﹁︣دو︨﹩︫ 

﹥ ﹁︣دو︨﹩ ﹝﹠︐︧ــــ︉  ︣وده ﹨︀ی د﹍︣ی ﹡﹫︤︋  ﹥ ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡.︨  ︀﹜﹍﹩، ︑︣︣ دوم را︋   ︨﹉ در ٢٥ ا︨﹀﹠︡ ٤٠٠ ﹨︖︣ی در ﹨﹀︐︀د و

︣ا︨︀ن از د﹡﹫︀ ر﹁️. ︀ل ٤١٦ ﹨︖︣ی ﹇﹞︣ی، در ︵﹢س︠  ︀﹥  ﹨︧︐﹠︡. ﹁︣دو︨﹩ در︨   ︎﹩ ﹫︪︐︫︣︀ن︋  ︫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥︋ 

ا︫︺︀ری ز︊︀ از ﹊﹫﹛ ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛ ﹁︣دو︨﹩ :
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﹨︡﹥ ا︓︀ر﹨︡﹥ ا︓︀ر﹨︡﹥ ا︓︀ر
 ﹤ ︀ ا︓︀ر و ﹁︡ا﹋︀ری︋  ︀﹜︀، ده ﹨︀ ﹡﹀︣ از ﹨﹞﹢︵﹠︀ن︋   ︨﹟︪ــ︧ــ️ و در ا﹡ ︣﹝︔ ﹤ ︀ل 1375︋  ︋﹢︨︐︀ن ا﹨︡ای ︻︱ـ﹢ در︨ 

﹢︩، ﹡︺﹞️ دو︋︀ره ز︧ـــــ︐﹟ را در و︗﹢د  ︪ــــ﹩ از و︗﹢د︠  ︀ ﹨︡﹥ ﹋︣دن︋   ︋︀︑ ︡﹠︐﹁︀︐ ﹢د︫  ︀ری ﹨﹞﹠﹢︻︀ن︠ 

︀ز﹡﹠︡. د﹍︣ی ︗︀ری︨ 

︡ ﹡﹫︀زی و﹫︫︡ـــــــــــــــــــ﹫︣وان،                 ﹝﹞ ،آ﹇︖﹥ ﹇︪﹑ق ﹩︀︋︀ ﹨﹢﹝﹟ ︧﹫﹠﹫︀ن،︻︣﹁︀ن ︧﹫﹟ زاده، ﹞﹫︡ر︲︀︋ 

 ،﹩﹑﹊︀د﹇ ﹩﹀︨﹢ ︤︣و ︣ان ﹇︪ــ﹑﹇﹩،︎  ︺﹫︡ ﹡︧︉، ا﹝﹫︧︣﹫ ﹟︠︀﹡﹆︀ه ﹜﹢،﹋︀﹝︣ان︋  آی ﹡︀ز︻︊︡﹜﹩، ︻﹞︀ د︋﹟︨ 

 ﹫  ︫︡﹫︺ ︧ـــــــ﹢اری،︨   ︫﹩﹚︻ ،﹩︺﹫﹝ ︤اد︨  ︀﹜﹆﹢ن،︋  ︀︮︣ی، ر︋︀︋﹥ ا︋︣ی︫  ﹝︧ـــــــ﹟ ر﹞️ آ︋︀دی، ﹝︥﹎︀ن︋ 

︧ـــ﹢اری ا︨︐︀د، ︗﹑ل ﹝︪ـــ﹀﹅، ︑﹢﹫︡ ﹡﹢روز︑﹫︤︠︣اب، ر︋︀︋﹥  ﹢ر، ︾﹑﹝︣︲︀︫  ﹫﹞︀ن ﹝︣︑︱ـــ﹢ی︎  ︻﹙﹫︤اده،︎ 

﹢ر، ﹝﹞︡︗﹢اد ﹇︡م ︀ری، ﹝︡ی زار︻﹩، ر︲︀ ︗︀﹡﹍︣د ﹡﹆︡ه و ﹝︐﹫﹟ ا︮﹢﹜﹩.  ز﹠︀ل زاده، ﹝︡ی  و﹜﹩︎ 
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︬︭︐﹞ ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︨﹑﹝️ در ﹋︪﹢ر ︋︀ ﹨﹞﹫︀ری ︗﹢ا﹡︀ن

﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن آ﹝︀ده ︋﹥ ︠︡﹝️ ︨︣︋︀زی

﹠﹫︀د  ︭ـ﹢رت ا﹝︣﹥ در︋  ﹢د را︋  ︣︋︀زی︠   ︨️﹞︡ ︣ا︳ ﹐زم ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︠  ﹢دن︫  ﹢رت دارا︋  ﹝︪ـ﹞﹢﹐ن ﹡︷︀م و︸﹫﹀﹥ در︮ 

:︡﹠︫︀  ︋︣از ر︫︐﹥ ﹨︀ی ز ﹩﹊ ﹏﹫︭︐﹛︀رغ ا﹁ ︡︀ ﹠﹫︀د،︋   ︋﹤︣﹞ا ️﹁︀︢را﹡︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن در﹍ ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ا﹝﹢ر︋ 

د﹋︐︣ا (︎︫︤﹊﹩)

(﹩﹊︫︤  ︎﹩︨︡﹠﹞ ︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ (روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و﹋

 ︡︀ ︡ه، ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︋  ﹢دن ﹊﹩ از ﹝︡ارک ︑︭ـ﹫﹙﹩ ر︫︐﹥ ﹨︀ی ذ﹋︫︣  ︣ دارا︋  ﹠﹫︀د ︻﹑وه︋   ︋﹤︣﹞ا ️﹁︀︣ای در  ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨

:︡﹠︫︀  ︋︤﹫﹡ ︣ز ︳︣ا وا︗︡ ﹊﹩ از︫ 

﹤︊︗ در ﹤﹆︋︀ ︀ ︡ا﹇﹏ ۶ ﹝︀ه︨  ﹫︡،︗︀و︡ا﹐︔︣،︗︀﹡︊︀ز ︀ ﹁︣ز﹡︡ رز﹝﹠︡ه︋  ︣ادر︫   ︋︀ ︡﹡︀ر﹎︣ان،﹁︣ز︓اده ا﹢﹡︀  ︠-

- ا︐︀م 

- ﹝︐︀﹨﹏ و ﹝︺︀ف از رزم 

 ﹩︐︧︤ ︀ز﹝︀ن︋  ﹢︫︩ ﹋﹞﹫︐﹥ ا﹝︡اد و︨   ︎️︑ ا﹁︣اد -

︣︑︣ ︣︑︣،︀﹁︷︀ن ﹇︣آن و ﹇︀ر︀ن︋  - ﹡︊﹍︀ن ا︨︐︺︡اد﹨︀ی︋ 

︕﹫︧ ︀﹍︀ه ﹝﹆︀و﹝️︋  ︀︋﹆﹥ در︎  - ︻︱﹢ ️︡ا﹇﹏ ۶ ﹝︀ه︨ 

︐︀د ﹋﹏  ﹢ی︨  ︡ه از︨  ﹥ ︗︢ب و ا﹡︐︀ب ﹝︪ـــ﹞﹢﹐ن ا︻﹑م︫  ︣ا︳ ﹝︣︋﹢ط︋  ﹢دن︫  ﹢رت دارا︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︮ 

﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ار︨︀ل ﹋﹠﹠︡  ﹢د را︋  cffsdorg@gmail.com﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ــ﹙، ︑﹆︀︲︀﹡︀﹝﹥ و رزو﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︠ 

.︡﹡︣﹫﹍ ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ 22783465 (021) ︑﹞︀س︋   ︫︀ ﹫﹍﹫︣ی︋  ︣ای︎  و︋ 
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︣︊︠ ﹤ ︀زه︑︣︊︠ ﹤ ︀زه︑︣︊︠ ﹤ ︀زه︑

﹡︀︉ ر﹫︦ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︋︡ا︫️ و در﹝︀ن ﹝︖﹙︦:

وام ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ ︋﹥ ︋﹫﹞︀رانوام ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ ︋﹥ ︋﹫﹞︀رانوام ﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥ ︋﹥ ︋﹫﹞︀ران
   ︠︀ص ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د   ︠︀ص ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د   ︠︀ص ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د

﹢رای  ︡ا︫️ و در﹝︀ن ﹝︖﹙︫︦  ﹡︀︉ ر﹫︦ ﹋﹞﹫︧ـــــــــــ﹫﹢ن︋ 

ــــ﹢رت   ︮﹤  ︋ ﹢د︗﹥  ١۴٠٠ا︨ـــ﹑﹝﹩ از ﹋﹞﹉ ﹨︤ار ﹝﹫﹙﹫︀ردی︋ 

︊︣ داد. ︀ص︠  ﹫﹞︀ران︠  ︣ای︋   ︋﹤﹠︧﹛︀ی ﹇︣ض ا﹞وا

﹫﹞︀ران  ﹫﹍﹫︣ی دارو﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋   ︎﹤ ︀ ا︫ــــــــ︀ره︋   ︋︣﹞ ︎︀ک

﹢د︗﹥ ١۴٠٠ آ﹝︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ١۵  ︠︀ص ا︸︀ر ﹋︣د: در ﹇︀﹡﹢ن︋ 

︀ص ︑︺﹙﹅  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در︮︡ ︻﹢ارض ﹎﹞︣﹋﹩ ﹜﹢ازم آرا︪ــ﹩︋ 

ـــ﹠︀︠︐﹥  ︀ص و︫  ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ﹊﹩ از ا﹡﹢اع︠  ﹝﹩ ﹎﹫︣د و︋ 

︫︡ه ﹨︧︐﹠︡.

 ﹤ ﹢د︗﹥ ١۴٠٠︋  وی ﹨﹞︙ــ﹠ــ﹫﹟ از ﹋﹞﹉ ١٠٠٠ ﹝ــ﹫﹙ــ﹫︀ردی︋ 

 ﹟ ︀ص︨  ﹫﹞︀ران︠  ︣ای︋  ︮﹢رت وام ﹨︀ی ﹇︣ض ا﹜︧ــــــــ﹠﹥︋ 

﹎﹀️ و ا﹁︤ود: ︻﹙﹩ ر︾﹛ ︑﹞︀م ﹝︪ــ﹊﹑ت، ا﹁︤ا︩ ۵٠ در︮︡ی 

 ﹅﹆﹞ ا﹎︣ ﹝﹠︀︋︹ درآ﹝︡ی ﹤﹋ ﹜ـــ﹑﹝️ را دار  ︨︩ ︋﹢د︗﹥︋ 

﹢ا﹨︡ دا︫️. ︣ای ا ﹟﹢زه︠  ﹢ب و ﹝︓︊︐﹩ را︋  ︫﹢د، ا︔︣ات︠ 

﹥ درآ﹝︡﹨︀ی دو﹜️ دا﹡︧ـ️  ︧ـ︐﹥︋  ︎︀ک ﹝︑ ︣﹆﹅ ا﹟ ا﹝﹢ر را︋ 

و ﹎﹀️: ﹨ـــــ︣ ﹉ از ا﹟ ﹝﹢ارد ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ درآ﹝︡ی 

ا︨️.  

﹢رای  ︡ا︫️ و در﹝︀ن ﹝︖﹙︫︦  ﹡︀︉ ر﹫︦ ﹋﹞﹫︧ــــــــــ﹫﹢ن︋ 

 ︳︣ا ﹥ ا﹠﹊﹥ ﹋︪﹢ر در︫   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︀︵︣ ﹡︪︀ن ﹋︣د:︋  ا︨﹑﹝﹩︠ 

︡ا︫️  ︀ ﹝︧ـ﹢﹐ن︋  ﹋︣و﹡︀ و ︑︣﹛ ا︨️، در ︗﹙︧︀ت ﹝︐︺︡د︋ 

︀ص را ﹝︴︣ح ﹋︣ده ا﹛ و ︑︀﹋﹫︡  ﹫﹞︀ران︠  و در﹝︀ن، ﹝﹢︲ــ﹢ع︋ 

︀ص و  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︣ ︑﹢︗﹥ و︥ه︋  ︡ا︫️ ﹡﹫︤︋  ﹋﹞﹫︧ـــــ﹫﹢ن︋ 

.﹡︀در ا︨️

 ﹤ ﹫﹞︀ران︋   ︋﹟ا ︡︀︊﹡ ︀﹡در ﹨﹫︀﹨﹢ی ﹋ــــــــ︣و ﹤﹊﹠︀ن ا﹫  ︋︀ وی︋ 

﹫︪ــــ﹠︀دات در  ︀︵︣﹡︪ـــ︀ن ﹋︣د:︎   ︠،︡﹡﹢ ︍︣ده︫  ﹁︣ا﹝﹢︫﹩︨ 

 ︦﹚︖﹞ ﹤  ︋︡︀ ︀ز﹡︪ــــ︧ـــــ︐﹍﹩︋   ︋︀ ﹩︐︀﹝ ز﹝﹫﹠﹥ ﹋﹞﹉ ﹨︀ی

﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د. ﹢د و ﹝︀ ﹨﹛ روی آن ﹋︀ر︠  ︎﹫︪﹠︀د︫ 

او﹜﹢️ ︋﹠︡ی ﹝︊︐﹑︀ن ︨︣︵︀ن او﹜﹢️ ︋﹠︡ی ﹝︊︐﹑︀ن ︨︣︵︀ن 

︋︣ای در︀﹁️ وا﹋︧﹟ ﹋︣و﹡︀︋︣ای در︀﹁️ وا﹋︧﹟ ﹋︣و﹡︀

او﹜﹢️ ︋﹠︡ی ﹝︊︐﹑︀ن ︨︣︵︀ن 

︋︣ای در︀﹁️ وا﹋︧﹟ ﹋︣و﹡︀
︣ای ا﹡︖︀م وا﹋︧ـــــ﹫﹠︀︨﹫﹢ن ﹝︊︐﹑︀ن  ︡ه︋  او﹜﹢️ ﹨︀ی ︑︺﹫﹫﹟︫ 

︋﹥ ︨︣︵︀ن ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️:

︣︵︀ن،   ︨﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋   - او﹜﹢️ اول در︀﹁️ وا﹋︧ـــــــ﹟ در︋ 

﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ ا﹡︡.  ︋﹫﹞︀را﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ︀ل در︀﹁️ داروی︫ 

 ️︋﹢﹡ ﹟︣︠آ ﹅ا﹨﹩ ︑︤ر﹢﹎ ،︕﹛︀︺﹞ ﹉︫︤  ︎︡﹫︀︑ ︀ ﹫﹞︀ران︋   ︋﹟ا

︀︑﹢﹜﹢ژی،  ــ︩ ﹝︀ه ﹎︫︢ـــ︐﹥ و ﹎︤ارش︎  ︫ــ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩ در ︵﹩︫ 

.︡﹡﹢  ︫﹩﹞﹩︀︨︀﹠︫

︣︵︀ن،   ︨﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋   - او﹜﹢️ دوم در︀﹁️ وا﹋︧ــــــ﹟ در︋ 

︋﹫﹞︀را﹡﹩ ﹨︧ـــــ︐﹠︡ ﹋﹥ در ︀ل در︀﹁️ در﹝︀ن راد﹢︑︣ا︎﹩ ا﹡︡. 

︀︀ن  ـ︣وع و︎   ︫ا﹨﹩ ︑︀ر﹢﹎ ،︕﹛︀︺﹞ ﹉︫︤  ︎︡﹫︀︑ ︀ ﹫﹞︀ران︋   ︋﹟ا

.︡﹡﹢︪﹫﹞ ﹩︀︨︀﹠ ︀︑﹢﹜﹢ژی︫  راد﹢︑︣ا︎﹩ و ﹎︤ارش︎ 

 ﹩﹡︀︵︣  ︨﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ﹢م در︀﹁️ وا﹋︧﹟، ︑﹞︀م︋   ︨️﹢﹛او - 

 ﹟︣ی در﹝︀ن ﹨︧ـــــــ︐﹠︡. ا﹫﹍﹫ ︀﹝﹏ ﹝﹫︪ــــــ﹢د ﹋﹥ در ︀ل︎  را︫ 

 ﹩︀ــ﹠︀︨ــ ︀︑﹢﹜﹢ژی︫  ︫︤ــ﹉ ﹝︺︀﹜︕ و ﹎︤ارش︎   ︎︡﹫︀︑ ︀ ︋﹫﹞︀ران︋ 

.︡﹡﹢︪﹫﹞

﹡﹢ه او﹜﹢️ ︋﹠︡ی ︋﹫﹞︀ران ︎﹫﹢﹡︡ی ︋︣ای وا﹋︧﹫﹠︀︨﹫﹢ن ︻﹙﹫﹥ ﹋︣و﹡︀

︣ا︳ و︥ه ای ﹋﹥  ﹥ د﹜﹫﹏︫  ﹫﹢﹡︡ ا︻︱ـــــ︀ء ﹡﹫︤︋  ﹫﹞︀ران︎   ︋︣ای︋ 

ـ﹫﹢﹡︡ ﹇﹙︉ و ر﹥ در او﹜﹢️ اول و  ـ﹫﹞︀ران︎  ـ﹫﹞︀ران دار﹡︡،︋   ︋﹟ا

 ﹤﹫﹚﹋ ︡﹡﹢﹫ ﹫﹞︀ران︎   ︋︦︍ ﹫﹢﹡︡ ﹋︊︡ در او﹜﹢️ دوم و︨  ︋﹫﹞︀ران︎ 

﹢م ﹇︣ار دار﹡︡.  ︨️﹢﹛در او ÏIw 50  از ︣︑﹐︀ ﹫﹞︀ران︋   ︋️﹢﹛او ︀︋

﹝︣ا﹋︤ ︑︤ر﹅ وا﹋︧﹟ ︋﹥ ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص

︫︤﹊﹩، ﹝︣ا﹋︤  ﹝︺︀و﹡️ در﹝︀ن دا﹡︪ـــــ﹍︀ه ︀ دا﹡︪ــــــ﹊︡ه ︻﹙﹢م︎ 

︡ا︫︐﹩ ا︻﹑م ﹝﹫﹊﹠︡.  ﹥ ﹝︺︀و﹡️︋  ︑︤ر﹅ وا﹋︧ــــــــ﹟ ﹋︣و﹡︀ را︋ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی، ︑︀﹐︨ــــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩، ﹝︣﹋︤  ︣ای︋   ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨

 ،︤﹫﹛︀︀ت د﹞︡  ︠﹤﹝︀ت وا﹋︧﹫﹠︀︨﹫﹢ن، ﹨﹞︀ن ﹝︣﹋︤ ارا︡  ︠﹤ارا

﹢د. در ︻﹫﹟ ︀ل ا︻﹑م  ﹢ا﹨︡︋  ﹢ن و ︑ــ︤ر﹅ ﹁︀﹋︐﹢ر︠   ︠﹅ــ︤ر︑

﹫﹞︀ر︀، ﹝︣ا﹋︤ ﹝﹠︐ ︉︧ــــــــــــ︉   ︋︣︀ ︣ای︨  ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥︋ 

︡ا︫ــــــ️  ︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝︺︀و﹡️︋  ︮ـــــ﹑︡︡ ﹝︺︀و﹡️ در﹝︀ن︋ 

﹢د.   ا﹡︐︀ب و ︑﹢︨︳ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩﹝﹩︫ 
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 ﹚︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ــــــــــ﹞︡ ︀ز﹝︀ن︠   ︨﹏﹞︀︻ ︣︡﹞

︀︀ن دوران  ︦ از︎   ︎﹩︐ ︀ر در ﹋︪ـ﹢ر  ︋﹟﹫︐︧﹡ ︣ای  ︋:️﹀﹎ 

  ﹩︐︀﹝ ︩︫ـ﹢  ︎️︑ ،﹤﹀﹫︸ـ︣︋︀زان و ـ︣︋︀زی،︨   ︨️﹞︡︠

︋﹫﹞︀ر︀ی ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج ﹇︣ار﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ .                                                      

︨︣︋︀زان و︸﹫﹀﹥ دارای ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︨︣︋︀زان و︸﹫﹀﹥ دارای ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︨︣︋︀زان و︸﹫﹀﹥ دارای ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی 
︮︺︉ ا﹜︺﹑ج ︎︦ از ︀︎︀ن ︠︡﹝️ ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج ︎︦ از ︀︎︀ن ︠︡﹝️ ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج ︎︦ از ︀︎︀ن ︠︡﹝️ 

︡﹡﹢︫ ﹩﹞ «﹤﹝﹫︋»︡﹡﹢︫ ﹩﹞ «﹤﹝﹫︋»︡﹡﹢︫ ﹩﹞ «﹤﹝﹫︋»

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩  ـــ︀ز﹝︀ن︠   ︨﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ د﹋︐︣ ا﹝﹫︣ ﹡﹢روزی 

︀ز﹝︀ن  ︨﹟ا :️﹀﹎ ﹚︧﹞ ︣و﹨︀ی﹫﹡  ﹩︪  ︋﹅﹆︑ در را︨︐︀ی

 ﹤ ﹢د و︋  ︡ه در ﹡﹆︪ـــــــــــــ﹥ ا︨︐︣ا︑︥ی︠  ︋﹥ ا﹨︡اف ︑︺﹫﹫﹟︫ 

ــــ︡﹎︀ن، از ا︋︐︡ای   ︫﹤﹝﹫ ﹝﹠︷﹢ر ا﹁︤ا︩ ر︲ــــ︀️ ﹝﹠︡ی︋ 

ــ︣︋︀زی د︀ر   ︨️﹞︡ ـ︣︋︀زا﹡﹩ ﹋﹥ در ︵﹢ل︠  ︨ـ︀ل ١۴٠٠︨ 

  ️ ︑  ﹤﹚︀︻  ︣اه﹝﹨ ﹤ ـــ﹢﹡︡ را︋  ـــ︺︉ ا﹜︺﹑ج︫  ︋﹫﹞︀ر︀ی︮ 

 ️︑  ﹤﹀﹫︸و  ️﹞︡ ︀︀ن ︠  ︺︡  از ︎  ︀ل ︋   ︨  ﹉  ︀︑  ︪︀ن﹚﹀﹊︑

︎﹢︫︩ ︋﹫﹞﹥ ای ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡. 

﹫﹞︀ر︀ی  ﹢دن︋   ︋﹤﹠︤ـــ︣﹨ـــ  ︎﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ وی  ︑︀﹋﹫︡ ﹋ـــ︣د:︋ 

ــ﹢رای ︻﹙﹞﹩  ﹫﹞︀ر︀ ︑﹢︨ــ︳︫   ︋﹟︨︣ـ️ ا﹁ ،︮ـ︺︉ ا﹜︺﹑ج

 ︀ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ـــ﹙ و︋  ︀ز﹝︀ن︠  ︑︭ــ︭ـــ﹩︨ 

ـــــــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی  ︡ا︫ــــــ️ و در﹝︀ن︨  ﹨﹞﹊︀ری ﹝︺︀و﹡️ ﹨︀ی︋ 

︣وز ر︨︀﹡﹩ ︀ز﹡﹍︣ی و︋  ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ــــــــ﹙ ، دا﹞︀ً در ︀ل︋ 

ا︨️ . 

︣ون ر﹁️ از  ︣ای︋  ــ︀ز﹝︀ن ﹡﹫︤︋   ︨﹟ا ، ﹤﹊﹠ا ﹤ ︀ ا︫ــ︀ره︋  وی︋ 

ا﹟ ﹝︪ـــــــــــ﹊﹏ و ر﹁︹ آ﹐م ا﹟ ﹎︣وه از ﹋︀ر﹋﹠︀ن و︸﹫﹀﹥،  از 

 ﹚︧﹞ ︀د ﹋﹏ ﹡﹫︣و﹨︀ی︐ ﹢رت ا︋﹑غ︨  ︀ل 1400و در︮  ا︋︐︡ای︨ 

ــ︺︉ ا﹜︺﹑ج  ﹫﹞︀ری︮  آ﹝︀د﹎﹩ دارد ︑︀ ﹋︀ر﹋﹠︀ن و︸﹫﹀﹥ دارای︋ 

﹫﹞︀ر︀ی ﹝︢﹋﹢ر ﹇︣ار د﹨︡ و  ﹫﹞﹥ ای︋  ﹢︫ــــــــــ︩︋   ︎️︑ را

﹫﹞︀ری  ﹥ د﹜﹫﹏︋  ﹢رت ﹝︺︀﹁﹫️ ا﹟ د︨ـ︐﹥ از ا﹁︣اد︋  ︐﹩ در︮ 

︡﹝️ و︸﹫﹀﹥ ︻﹞﹢﹝﹩  ︣وج از︠  ︦ از︠  ﹝︢﹋﹢ر، ︑︀ ﹊︧ـــ︀ل︎ 

﹟︀ت در﹝︀﹡ـ﹩ ا﹞︡ ︐﹢ا﹡﹠︡ از︠   ︋﹏﹀﹊︑ ️︑ ﹤﹚︀︻ ـ︣اه﹝﹨ ﹤︋
︨︀ز﹝︀ن ︋︣ه ﹝﹠︡ ︫﹢﹡︡. 
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︣︊︠ ﹤ ︀زه︑︣︊︠ ﹤ ︀زه︑︣︊︠ ﹤ ︀زه︑

 :﹚︧﹞ ︨︀ز﹝︀ن ︋﹫﹞﹥ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞

 ️︨︣﹁ ﹤︋ 45 ︋﹫﹞︀ری ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج ️︨︣﹁ ﹤︋ 45 ︋﹫﹞︀ری ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج ️︨︣﹁ ﹤︋ 45 ︋﹫﹞︀ری ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج
﹚︧﹞ ︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی﹞︡︠﹚︧﹞ ︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی﹞︡︠﹚︧﹞ ︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی﹞︡︠

 ا︲︀﹁﹥ ︫︡ ا︲︀﹁﹥ ︫︡ ا︲︀﹁﹥ ︫︡

﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ︋،﹚︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ــــــ﹞︡  ︠﹤﹝﹫ ︨︀ز﹝︀ن︋ 

ــــــــ︡﹎︀ن ا﹟ ﹡﹫︣و، ︑︺︡ا   د   ︫﹤﹝﹫ ا﹁︤ا︩ ر︲ـــــــ︀️ ﹝﹠︡ی︋ 

﹫﹞︀ ر ا   ن  ﹢د را در ﹇︀﹜︉ ︀﹝️ از︋  ﹢︫ــ︩︠   ︎️︑ ︀ری ﹨︀ی﹝﹫︋

︮︺︉ ا﹜︺﹑ج ا﹁︤ا︩ داد.

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩   ︠﹤﹝﹫ ـــــــــ︀ز﹝︀ن︋   ︨﹏﹞︀︻︣︡﹞ ا﹝﹫︣ ﹡﹢روزی

 ﹟ا ﹩︐︀﹝ ︣︐ ︩ا﹁︤ا ︣︊ ︀ ا︻﹑م︠   ︋﹚︣و﹨︀ی ﹝︧ـــــــــ﹫﹡

 ﹤﹝﹫ ـ︀ز﹝︀ن︋  ـ︺︉ ا﹜︺﹑ج ﹎﹀️: را﹨︊︣د︨  ﹫﹞︀ران︮  ︨ـ︀ز﹝︀ن از︋ 

︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ــــ﹙ ﹨﹞﹢اره ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی 

﹢︫ـ︊︐︀﹡﹥ در ﹨﹞﹫﹟  ﹢ده ﹋﹥︠  ︺︉ ا﹜︺﹑ج︋  ﹫﹞︀ران︮  در﹝︀﹡﹩︋ 

﹥ ﹁︨︣ـــ️  ﹫﹞︀ری︋  ـــ︀ل ﹎︫︢ـــ︐﹥ ︑︺︡اد ۴۵︋   ︨﹉ ﹩︵ ︀︐را︨ـــ

ــ︀ز﹝︀ن ا︲ــ︀﹁﹥   ︨﹟︫ـ︩ ا﹢  ︎️︑ ـ︺︉ ا﹜︺﹑ج ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی︮ 

.︫︡

 ﹤﹝﹫ ︀ز﹝︀ن︋  ︣ ا︨︀س د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی︨  وی ︑︭ـــــ︣ ﹋︣د:︋ 

︺︉ ا﹜︺﹑ج از  ﹫﹞︀ران و︥ه و︮   ︋،﹚︧﹞ ︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی﹞︡︠

︧ـــ︐︣ی و  ︡﹝︀ت︋  ﹢دن ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︠  ﹝︤ا︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن را﹍︀ن︋ 

︣﹁︀ً ۵ در︮︡  ︣دا︠️︮  ︋︧ـــــــــــــــــــــــ﹫︀ری از دارو﹨︀ و ﹡﹫︤︎ 

.︡ ﹢ا﹨﹠︫︡  ︣ه ﹝﹠︡︠   ︋،﹩︀︎︣ ﹁︣ا﹡︪﹫︤︠︡﹝︀ت︨ 

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ــ﹙ ا﹁︤ود:  ︀ز﹝︀ن︠   ︨﹏﹞︀︻ ︣︡﹞

﹫﹞︀ری ﹨︀ی  ـــــــــ︀﹝﹏︋   ︫︡︡︗ ︀ری﹝﹫ در ا﹟ ا﹇︡ام ︑︺︡اد ٣٧︋ 

 ︀  ︋️︣︑آر ﹩﹚ ﹙﹩ آر︑︣️ ﹡︡وزا،︎  ︨﹠︡روم آ﹡︐﹫﹀︧ــ﹀﹢﹜﹫︍﹫︡،︎ 

در﹎﹫︣ی ر﹥ (︣گ - ا︫︐︣اوس) آ﹡ ️︧︥ـ︀︨﹫︐﹩(︨﹠︡روم 

ـ︣︀ن  ﹠︡روم ﹇﹢س آ﹢رت (︑︀﹋︀︀︨﹢)، ا﹜︐︀ب︫  ﹎﹢د︎︀︨︙︣)،︨ 

 ️︥﹡آ ﹩﹚ ︑﹞︍﹢رال)،︎  .ن ︀︣ـــــــــــــ ــــــــــــ﹏ (ا﹜︐︀ب︫  ژا﹡️︨ 

 ،  ﹤  ﹫  ﹚ ﹋    ︀   ﹤در﹎﹫︣ی ︻︣وق ر ︀ ﹝﹫﹊︣و︨ـــــــــــــــــــــــــ﹊﹢︎﹫﹉︋ 

 ،️ا﹡︀ن، ا﹡﹢اع در﹝︀︑﹢︎﹙ـــ﹫﹞ــــ﹫﹢ز﹢︗ ️در﹝︀︑﹢︎﹙ـــ﹫﹞ـــ﹫﹢ز

ـ︀﹝﹏:  ﹠︡رو﹝︀ی ﹡︀﹨﹠︖︀ری ﹝︀درزادی︫  ︎﹙﹫﹊﹠︡ر️ را︗︺﹥،︨ 

﹠︡روم  ﹙﹫︤ارد،︨﹠︡روم ا︤ن ﹝﹠﹍︣،︨  ︨﹠︡روم ︗︀﹡︧ـــــ﹢ن و︋ 

﹑﹋️ (︋﹫﹞︀ری ﹎﹑﹡ـــــ︤﹝﹟)،  وارد﹡︊ــــ︣گ، ﹡﹆︀︬ ﹋﹫﹀ـــــ﹩︎ 

 ﹤︙﹞﹩︡روم آ︫︣)، آ︑︀﹋︧ـ﹠  ︨﹏﹞︀︫) ﹤﹫﹊︊ د︧︐︣و﹁﹩ ار︔﹩︫ 

ای زودرس (آ︑︀﹋︧ـــــــ﹩ ﹁︣در︩)، ا︠︐﹑﹐ت ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ـــــــ﹛ 

︀ در﹎﹫︣ی  ـ﹠︡روم ﹨︀ی ﹡︀﹨﹠︖︀ری ﹝︀درزادی︋  ﹝﹫︐﹢﹋﹠︡ر︀ل،︨ 

﹠︡روم آدا﹝︤ و ا﹜﹫﹢ر)، ﹋﹫︧ـــــــــــــــــ️   ︨﹏﹞︀︫) ︀﹞ا﹡︡ا ︉﹛︀︾

︀ ر﹁︐︀ر  آرا﹋﹠﹢﹡ ،︡﹫﹢︎﹑︨﹛ ا︨︐﹢ان و︾︱ــ︣وف ﹝﹀︭ــ﹙﹩︋ 

︀ر︑︣،  ﹠︡رم︋  ﹏ ا︨︐﹢ان)،︨   ︨️﹡︀ر ژ﹢﹞﹢︑ ﹏﹞︀︫) ︬︪ـ﹞︀﹡

︣و﹎︀دا)  ﹠︡رم︋   ︨﹏﹞︀︫) ﹩︊﹚﹇ ︬︀ی ﹝︪ــــــــــ﹨ ﹩﹝︐︣آر︀︨

﹩ ا︠︐﹫︀ری دا﹞﹩ ﹝︡﹁﹢ع، ﹝﹢ل  ︨ــــــــــ﹠︡رم ا﹨﹙︣ز دا﹡﹙﹢س،︋ 

 ﹜﹫﹞︣︑ ︬﹆﹡ ︀ ︡︠﹫﹛، آ︑︀﹋︧ـ﹩ ﹝︙﹥ ای ﹨﹞︣اه︋  ﹨﹫︡ا︑﹫﹀︣م︋ 

︀ر)،   ︋-︦﹫﹢﹛ ︡رم﹠  ︨︀ آ︑︀﹋︧ـــــــــــــــ﹩ ︑﹑﹡︥﹋︐︀زی)DNA 

ــــ︀ن ﹁﹫﹙﹫︍﹢)،  ــــ︀﹋︀ر︡وز︦ ︑﹫︌ ٣ (︨ــــ﹠︡رم︨   ︨﹩﹚︎﹢﹋﹢﹞

ـــــــــ﹠︡رم  ︡ن (︫ــــــــ︀﹝﹏:︨  ﹢دن ا﹡︡ا﹝︀ی دا︠﹙﹩︋  ﹝︺﹊﹢س︋ 

︧ــ︐︀ن، ا﹋︧ــ︐︣و﹁﹩ ﹝︓︀﹡﹥،   ︎﹉﹫︑︀︐︨︀︐﹞ ﹩﹝﹫︠︡ ﹋︀ر︑︀ژ﹡︣)،︋ 

 ﹩﹎︀﹡︀﹢﹋ - ️﹎ـ﹠︡رم و ︨﹠︡رم آر︨﹊﹢گ، ا﹊︐﹫﹢ز ﹝︀درزادی،︨ 

︀︣ د﹁︣﹝﹫︐﹩ ﹨︀ی ︻︱ـــ﹑﹡﹩  - ﹨︀رادا، ا︠︐﹑﹐ت ﹝﹫﹢︑﹢﹡﹩،︨ 

﹠︡رم ا﹡﹆︊︀ض ︻︱ــــــــــــــــ﹑﹡﹩  ا︨﹊﹙︐﹩ ﹝︀درزادی (︫︀﹝﹏:︨ 

 ️︨︣﹁ ﹤ ﹠︡رم دراوه ﹡﹫︤︋  ﹝︀درزادی)، ﹨﹢﹜﹢︎︣وز﹡︧ـ﹀︀﹜﹩ و︨ 

﹥ ︵﹢ر  ︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣︋  ︀ز﹝︀ن ا︲︀﹁﹥︫  ︺︉ ا﹜︺﹑ج︨  ︋﹫﹞︀ر︀ی︮ 

︡﹎︀ن ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ـ﹙ را ﹋︀﹨︩   ︫﹤﹝﹫ ︣دا︠️︋   ︎﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇

﹝﹩ د﹨︡.

﹫﹞︀ری ︗︡︡ د︧ـــــــــــ︍﹑زی  ︡ن ٨︋  وی ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ا︲︀﹁﹥︫ 

ا﹋︐﹢در﹝︀ل، ﹨︀︍﹢﹎︀﹝︀﹎﹙﹢︋﹢﹜﹫﹠﹞ـ﹩ ار︔ـ﹩ (آ﹎︀﹝︀﹎﹙﹢︋﹢ ﹜﹫﹠﹞ــ﹩ 

︀ر︑︣،  ﹠︡رم︋  ﹙﹫︀ک،︨  ﹫﹞︀ری︨  ︣و︑﹢ن )،︋   ︋︦﹠︗ ﹤ وا︋︧ـــــ︐﹥︋ 

 ﹤ ﹡︀︋︀روری زن، ﹡︀︋︀روری ﹝ــ︣د، ا︠︐﹑﹐ت ﹡﹢زادی ﹝ـــ︣︋﹢ط︋ 

︣ای   ︋﹉﹢﹋ زادان﹢﹡ :﹏﹞︀  ︫﹟﹫﹠︗ ﹤︢︽︑ ء﹢ ر︫︡ آ﹨︧ــ︐﹥ و︨ 

﹥ ︻﹆︉ ﹝︀﹡︡﹎﹩ ر︫ـ︡  ︨ـ﹟ ︀﹝﹙﹍﹩ (SGA) و ﹡﹢زادان ﹝︊︐﹑︋ 

﹫﹞︀ر︀ی   ︋️︨︣﹁ ﹤  ︋﹤﹫﹡︣﹇ ︡﹡﹢﹫ دا︠﹏ ر﹞﹩ (IUGR) و︎ 

 ،︀︀ر﹝﹫  ︋﹟ـــــ︡ن ا ︀ ا︲ـــــ︀﹁﹥︫  ︊︣ داد و ﹎﹀️:︋  ︎︣و﹡︡ه ای︠ 

 ٣۴٩ ﹤ ـ︀ز﹝︀ن از ٣٠۴︋   ︨︩︫﹢  ︎️︑ ︥ه︀ری ﹨︀ی و﹝﹫ ︑︺︡اد︋ 

.️﹁︀ ︩رد ا﹁︤ا﹢﹞

﹫﹞︀ری ﹨︀ی  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︀ ﹨﹞﹊︀ری︋  ︀︀ن ︑︃﹋﹫︡ ﹋ــــــ︣د:︋  وی در︎ 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی   ︋️︨︣﹁ ،︀ز﹝︀ن ﹢رای ︻﹙﹞﹩ ︑︭ـ︭ــ﹩︨  ︠︀ص︫ 

︣وز ر︨︀﹡﹩ ا︨️. ︀ز﹡﹍︣ی و︋  ︀ز﹝︀ن ﹝︣︑︊︀ً در ︀ل︋  و︥ه︨ 
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︋︀ ورزش ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀︋︀ ورزش ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀︋︀ ورزش ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و ︎﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀

 ︡ ︣﹎︤ار︫  ︀ ﹨︡ف ﹝﹢دت و دو︨︐﹩︋  ︀ل ︗︀ری︋  ︣داد﹝︀ه︨  ﹢م︠  در ا﹟ ﹝︧︀︋﹆︀ت ﹋﹥ از اول ︑︀︨ 

︀﹐ر﹝﹞︡ی   ︨،️﹁︀ ️︨︧ـــ️ د﹡ ︀م﹆﹞ ﹤ ︩ آ﹇︀︀ن ا︋﹢ا﹜﹀︱ــ﹏ ﹋﹞︀﹜﹩ راد از ز﹡︖︀ن︋  در︋ 

︀﹇︣ی ﹨︣ دو از ا︨︐︀ن  ︀﹋︣ی و ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏︋  زاده از ا︨︐︀ن ا﹜︊︣ز در ︗︀﹍︀ه دوم ا︧︐︀د و ﹇︀︨﹛︫ 

.︡﹠︐﹁︀ ️︨︣ک د︐︪﹞ ﹩﹞﹢ ﹥ ﹝﹆︀م︨  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی︋ 

 ﹤ ـــ︀︣ ر﹇︊︀︋  ︀﹐︑︣ از︨  ︐﹫︀ری︋  ︀﹡﹢ان ﹡﹫︤ آذر︫ــ︀﹋︣︀ن از ا︨ــ︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋   ︋︩  در︋ 

﹞﹫︣ا ﹝﹢︨﹢ی از ز﹡︖︀ن در رده دوم ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و ا﹜︀م  ﹫︡ه︨   ︨،️﹁︀ ️︨︧ــــــ️ د﹡ ان﹢﹠︻

 ️︀︲︪ــ︐︣ک ر﹞ ﹩﹞﹢ ﹥ ︻﹠﹢ل︨  ﹫﹥ ﹨︀دی از ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن︋  ︑︣﹋﹫︀ن از ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن و︋ 

داد﹡︡.

﹡﹀︣ات ︋︣︑︣ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی آ﹡﹑﹟ دارت ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡﹡︡﹡﹀︣ات ︋︣︑︣ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی آ﹡﹑﹟ دارت ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡﹡︡

 ︩ ︡، ورز︫﹊︀ران در دو︋  ︣﹎︤ار︫  ︣ا︨︣ ﹋︪ـــــ﹢ر︋  ﹢رت ﹝︖︀زی و در︨   ︮﹤ ︣داد ﹝︀ه︋  در ا﹟ ر﹇︀︋️ ﹨︀ ﹋﹥ روز﹨︀ی 6 و 7︠ 

︣ ﹨︣ دو از ا︮﹀︀ن ﹝﹆︀م ﹨︀ی اول   ︀﹡﹢ان را﹙﹥ ا﹁︪ـــ︀ری و ز﹨︣ا رخ︋   ︋︩ ︣دا︠︐﹠︡. در︋  ﹥ ر﹇︀︋️︎   ︋﹜﹨ ︀ ︀﹡﹢ان︋  آ﹇︀︀ن و︋ 

.︡﹠︐﹁︀ ️︨م ﹝︪︐︣ک د﹢ ﹥ ﹝﹆︀م︨  ﹢ز︨︐︀ن︋  ﹞︀﹜﹩ و ﹝︥ده زارع از︠  ︣ا︨︀ن︫  و دوم را ﹋︧︉ ﹋︣د﹡︡ و ﹡︧﹫﹛ ﹡︀دری از︠ 

﹥ ﹝﹆︀م دوم ر︨﹫︡ و ︻︊︀س ︧ـ﹫﹟ زاده از  ︡، ر︲︀ ﹡﹢روز︎﹢ر از ﹎﹫﹑ن︋  ︩ آ﹇︀︀ن ﹡﹫︤ ﹝︧ـ﹟ ︑﹢﹋﹙﹫︀ن از ︑︣ان اول︫  در︋ 

﹢م ﹝︪︐︣ک ر︲︀️ داد﹡︡. ﹥ ﹝﹆︀م︨  ︑︣ان و ︧﹟ ﹡︷﹫﹀﹩ از ﹋︣ج︋ 

﹡﹀︣ات ︋︣︑︣ ﹝︧︀︋﹆︀ت ︫︴︣﹡︕ ︗︀م دو︨︐﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡﹡︡﹡﹀︣ات ︋︣︑︣ ﹝︧︀︋﹆︀ت ︫︴︣﹡︕ ︗︀م دو︨︐﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡﹡︡

ا︣ا﹡﹩ در ︎﹫﹊︀ر﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ۵ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ︫︣﹋️ ﹋︣د﹡١٢٨︡﹝﹢︨﹢ی:  ا︣ا﹡﹩ در ︎﹫﹊︀ر﹨︀ی ︗︀﹡﹩ ۵ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ︫︣﹋️ ﹋︣د﹡︡ ١٢٨ ﹝﹢︨﹢ی: 

 ﹩﹡︀︗ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ۵ ︤اری ﹝︧ـــــ︀︋﹆︀ت﹎︣  ︋﹤ ︀ ا︫︀ره︋  ﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــــ︀︋  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  د︋﹫︣ ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش︋ 

︣﹎︤ار  ︣داد﹝︀ه︋  ﹢رت ﹝︖︀زی در ﹡﹫﹞﹥ ﹡︧ــ️︠   ︮﹤ ︀ ︱ــ﹢ر ١٢٨ ورز︫﹊︀ر ا︣ا﹡﹩︋  ﹎﹀️: ا﹟ ﹝︧ـ︀︋﹆︀ت︋ 

﹢ی ﹁︡را︨﹫﹢ن ︗︀﹡﹩ ا︻﹑م ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه از︨  ︣ر︨﹩ ر﹋﹢رد﹨︀ی ﹋︪ــــــــــــــ﹢ر﹨︀ی︫  ︺︡ از︋  ︫︡ ﹋﹥ ﹡︐︀︕ آن︋ 

﹢د.  ︫﹩﹞ 

︡ و  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︫  ︀ ﹨︡ف ︑︺﹞﹫﹛ و ︑﹢︨︺﹥ ورزش︋  ︨﹫︡﹝︧ـ﹟ ﹝﹢︨﹢ی ︑︭ـ︣ ﹋︣د: ر﹇︀︋︐︀ی ۵ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣︋ 

﹥ ر﹇︀︋️   ︋﹜﹨ ︀ ـ﹢رت ﹝︖︀زی︋   ︮﹤ ـ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋  ︣﹎︤ار﹋﹥︫  ︣ا︨ـ︣ ︗︀ن︋  ︀زه ز﹝︀﹡﹩ ﹉ ﹨﹀︐﹥ ای در︨  در︋ 

︎︣دا︠︐﹠︡.

 ﹤︠︣︀ده روی، ﹋﹢﹨﹠﹢ردی، دو﹫ ﹠︀، دوو﹝﹫︡ا﹡﹩،︎  ﹝﹢︨﹢ی ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د: ا﹟ ﹝︧ــــــــــــ︀︋﹆︀ت در ر︫︐﹥ ﹨︀ی︫ 

﹢رد. ︀︀ن ︀︐﹡ ﹤︖﹩ ر﹇﹛ ﹝﹩︠  ︀︡ د︡ در︎  ︡ و︋  ︣﹎︤ار︫  ︨﹢اری و ︑︣د﹝﹫﹏︋ 
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︫﹠︀ی ︎︣وا﹡﹥ در ︑﹢﹋﹫﹢؛ ︨︣︵︀ن رو︀ی ا﹜﹞︍﹫﹉ را ﹡﹊ُ︪️︫﹠︀ی ︎︣وا﹡﹥ در ︑﹢﹋﹫﹢؛ ︨︣︵︀ن رو︀ی ا﹜﹞︍﹫﹉ را ﹡﹊ُ︪️

﹠︀ی   ︡ در︫  ︀﹨﹊︀ری ︪ــــــ﹞﹍﹫︣ ﹝﹢﹁﹅︫  ﹢ن، در︫  ︣︵︀ن︠  ﹊︧ـــــ️ دادن︨  ︦ از︫  ︀﹜﹥ ژا︎﹠﹩︎   ︨٢٠ ︣﹎︀﹠  ︫﹩﹊ا ﹢﹋︀﹊ر

﹥ د︨️ آورد. ﹞﹫﹥ ا﹜﹞︍﹫﹉ ︑﹢﹋﹫﹢ را ﹡﹫︤︋  ︣ ﹋︧︉ ﹝︡ال ︵﹑،︨  ︣وا﹡﹥ ز﹡︀ن ︻﹑وه︋  ١٠٠متر︎ 

 ️︑ ︀ر︨︐︀ن و﹝﹫ ︀ل را در︋  ︩ آن︨  ︣دا︫️ و ︻﹞︡ه︋  ︣ده︋  ﹢ن︎  ︣︵︀ن︠   ︨﹤ ﹢د︋  ︀ل ٢٠١٩ از ا︋︐﹑ی︠   ︨﹏در اوا ﹩﹊ا

︡،  ﹡︪ـــــ︀ن ﹝﹫︡اد ﹋﹥ او ︴﹢ر از  ︍︣ی ﹋︣د و آ﹎﹩ ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ا︠﹫︣ی ﹋﹥ از وی ﹝﹠︐︪ــــ︫︣  ︡︡ و ︵︀﹇️ ﹁︨︣︀︨  در﹝︀ن︫ 

︣︠﹑ف ا﹡︐︷︀ر، دو﹝﹫﹟  ︤﹡︡ ا﹝︀ ا﹡﹍﹫︤ه ر﹇︀︋︐﹩ او︋   ︋﹤︗︣﹫ ︐﹩ ﹝﹫︐﹢ا﹡︧️︫   ︨﹤ ﹥ ︗︀﹩ ر︨﹫︡ه ﹋﹥︋  دوران در︪︩︠︋ 

︱﹢ر ا﹜﹞︍﹫﹊﹩ وی را ر﹇﹛ زد.

ا﹜︀م ﹝﹞︡ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨﹀﹫︣ ︮﹙ و دو︨︐﹩ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ا﹡︐︀ب ︫︡ا﹜︀م ﹝﹞︡ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨﹀﹫︣ ︮﹙ و دو︨︐﹩ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ا﹡︐︀ب ︫︡

﹙ و دو︨︐﹩   ︮︣﹫﹀ ﹥ ︻﹠﹢ان︨  ﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــــــ︀،︋  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ︋︀﹡﹢ی ورز︫﹊︀ر ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش︋ 

 ﹤ ︀﹡﹢ان وزارت ورزش و ︗﹢ا﹡︀ن︋  ــــ﹢ی ﹝︺︀و﹡️ ا﹝﹢ر︋  ـــ︡.ا﹜︀م ﹝﹞︡ی از︨  ︨ـــ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ا﹡︐︀ب︫ 

.︡ ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ا﹡︐︀ب و ﹝︺︣﹁﹩︫  ﹙ و دو︨︐﹩︨   ︮︣﹫﹀ ︻﹠﹢ان︨ 

﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ ا﹡﹍﹙︧︐︀ن در   ︎﹩﹡︀︗ ︡ی در ﹝︧︀︋﹆︀ت ︑﹠﹫︦ روی ﹝﹫︤ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی﹝﹞ ︀م﹛ا︨️ ا ﹩﹠︐﹀﹎

﹢د. ︡ه︋  ﹥ ﹋︧︉ دو ﹝︡ال ︵﹑ و ﹡﹆︣ه︫  ︩ ا﹡﹀︣ادی و دو︋﹏ ﹝﹢﹁﹅︋  ︨︀ل 2019 در دو︋ 

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



 Â±ÃÎ¼µÀ ·HnIµÃM » xpn» Â±ÃÎ¼µÀ ·HnIµÃM » xpn» Â±ÃÎ¼µÀ ·HnIµÃM » xpn» Â±ÃÎ¼µÀ ·HnIµÃM » xpn» Â±ÃÎ¼µÀ ·HnIµÃM » xpn» Â±ÃÎ¼µÀ ·HnIµÃM » xpn»

Â£ÿ{ jH¼] kÃw oT¨j
xpn»  Kö  }~hT¶

.︫︡︀ ﹫﹞︀ری آ﹡︀ن︋  ︫︡ت︋ 

2- ارز︀︋﹩ ︑﹢︨ــــ︳ ﹁﹫︤﹢︑︣اپ ︣﹝︑ ︀﹟ د﹨﹠︡ه ﹁︺︀﹜﹫️ 

ــ︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹢ا﹡︀ـــ﹩ ︻﹞﹙﹊ـــ︣دی ︗﹢︖︑ ️ـــ︤  ︋︡﹡ــ﹩︋ 

︀︡ ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د.  ︋ ﹩︮﹢︭  ︠﹩﹠︣﹝︑ ﹤﹞︀﹡︣︋

︀︡ دا﹝﹠﹥ ︣﹋️ ﹝﹀︀︮ـــــــ﹏   ︋﹩﹠︣﹝︑ ﹤﹞︀﹡︣ 3- ﹇︊﹏ از︋ 

︀ د﹇️ ا︵﹞﹫﹠︀ن   ︋﹩﹠︣﹝︑ ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹤﹊﹠︣ای ا ــ﹢د︋   ︫﹟﹫﹫︺︑

﹢د. ︋﹫︪︐︣ی ا﹡︖︀م︫ 

︋﹫︪ــــ︐︣ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡︪ـــــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝︡ا︠﹑ت ﹁︺︀﹜﹫️ 

ــــــــ︀﹝﹏  ︊﹢د  ︀ ﹉﹠︡ ﹁︀﹋︐﹢ر ﹋﹙﹫﹠﹫﹊﹩︫   ︋︒︻︀  ︋﹩﹡︡︋

﹟ــــــــــــــــ︣﹋️ و ﹝︡ت ز﹝︀ن راه ر﹁︐﹟ در ا ﹤﹠﹞درد، دا

︡ه ا︨️. ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ آب در﹝︀﹡﹩  ︋﹫﹞︀ران︫ 

︀رج از آب  ︡ن ﹋﹥ در︠   ︋️﹫﹛︀︺﹁ ﹤ ﹫︪︐︣ی ﹡︧︊️︋  ︑︀︔﹫︣ات︋ 

︤ر﹎︧ــــــ︀ل ﹝﹩  ︀︻︒ ﹋︀﹨︩ درد در ا﹁︣اد︋  ﹢د︋  ا﹡︖︀م ﹝﹩︫ 

︑﹆﹫﹆︀ت︫﹢د، ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ﹡︪ـــــــــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑﹞︣﹠︀ت 

 ﹏﹝︑ ﹟︣﹝︑ و ﹏﹫﹞راه ر﹁︐﹟ روی ︑︣د ﹏︓﹞ ﹩︭ـــ︭ــــ︑

﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︑︀︔﹫︣ات ﹝︓︊️  ︡ن︋  ︪ــــــــــــ﹩ از︋  وزن︋ 

 ﹩﹡︡ ﹥ ︑﹞︣﹠︀ت ا︨︐︀︑﹫﹉ ︣﹝︑ ︀﹠︀ت︋  ︋﹫︪ــ︐︣ی ﹡︧ــ︊️︋ 

﹢د، دا︫︐﹥  ︣ده ﹝﹩︫  ﹊︀ر︋  ︊﹢د ﹇︡رت ︻︱﹑﹡﹩︋  ︣ای︋   ︋﹤﹋

.︫︡︀︋
 

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ـ﹩  ︡﹡ـ﹩ را در︋  ︋︴﹢ر ﹋﹙﹩ ︑︀︔﹫︣ات ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

﹫︀ن ﹋︣د:  ︋︣︣ح ز  ︫﹤ ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 

 ﹟ـــــــ﹑﹝︐﹩ درا  ︨︶﹀ ︒︻︀  ︋﹩﹡︡ ︑ - 1︣ک و ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

﹢﹡︣︤ی را در آ﹡︀ن و  ــــــــــــــ﹢د و ا︐﹞︀ل︠  ︋﹫﹞︀ران ﹝﹩︫ 

﹢﹡︣︤ی  ︺︡ از︠  ﹥ و︲︹ او﹜﹫﹥︋   ︋️︪﹎︣  ︋️︻︣  ︨﹟﹫﹠︙﹝﹨

را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡.

︴﹢ر ﹋︀﹝﹑ ا﹞﹟ در  2 - ﹋﹢د﹋︀ن ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ــــ﹩ ﹝ــــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 

﹥ ︗︤ء      ـــــــــــــــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡︋  ا﹡﹢اع ورزش ﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀︫ 

︣︠﹢رد درآ﹡︀ ز︀د ا︨ـــــــــــــــــ️ ﹝︀﹡﹠︡         ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ورزش

︣︋︣︠﹢رد.  ورزش ﹨︀ی︎ 

ــــ﹞︀ر ﹝﹩ رود ﹋﹥   ︫﹤ ﹫﹞︀ری ورا︔︐﹩︋   ︋﹉ ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨ ︀ری﹝﹫︋

﹥ ا︠︐﹑﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝︧ـ﹫︣ ﹋︣و﹝﹢زوم ا﹊︦ رخ  ﹝︣︋﹢ط︋ 

﹫﹞︀ری ﹨︧ـــ︐﹠︡  ﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥ د︀ر و︲︺﹫️ ︀د︋  ﹝﹩ د﹨︡ و︋ 

﹢﹡︡ و ﹡︐﹫︖﹥   ︫﹩﹞ ﹩﹡﹢ ﹩ در︎﹩︠  د︀ر ا︠︐﹑﹐ت ﹝︤﹝﹟ و ︎ 

︡ون در﹝︀ن  ﹊﹏ ﹝﹀︭﹏ ا︨️.︋  آن درد﹨︀ی ﹝﹀︭﹙﹩ و ︑︽﹫﹫︫︣ 

 ︣︵︀  ︠﹤ ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︋   ︋︣︐︪﹫  ︋،﹫ و ا︑︀ذ راه ﹨︀ی︮ 

 ﹤ ︊﹢د در︠﹢ن ر︨ـــــ︀﹡﹩ ︋  ﹫﹞︀ری ﹁﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︋  ︫ــــ︡ت︋ 

 ︒︻︀ ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩،︋  ︋︀﹁️ ︻︱ــــــــــــــ﹑﹡﹩ ا︨﹊﹙︐﹩ در︋ 

﹫︧︐﹛ ︻︱﹑﹡﹩، ا︨﹊﹙︐﹩ در  ︗﹙﹢﹎﹫︣ی و ﹋︀﹨︩ ﹡︀﹋︀رآ﹝︡ی︨ 

﹢ا﹨︡  ︊﹢د ﹋︀راـــ﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ روزا﹡﹥ در آ﹡︀ن︠  ﹫﹞︀ران و︋   ︋﹟ا

ــ︀﹝﹏ ا﹁︤ا︩ د﹝︀ی  ﹫﹞︀ران،︫   ︋﹟در ا ﹩﹊﹫﹠﹫﹚﹋ ﹜﹑︻ .︫︡ــ

︣دا︫︐﹟ ﹡︀﹝︐︺︀رف،  ︋︡ن، درد و آ︑︣و﹁﹩ ︻︱ــــــــ﹑﹡﹩، ﹎︀م︋ 

﹢رد﹎﹩ ﹝﹀︭ــــــ﹏   ︠︀︑ ﹩︐ ︀ و ﹋︀﹨︩ دا﹝﹠﹥ ﹝﹀︀︮﹏ و ︿︺︲

︎﹫︪︣وی ﹝﹩ ﹋﹠︡. آ︨﹫︉ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ﹨﹞﹢آر︑︣️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

︪ــ﹊﹩ ﹝﹀︀︮﹏ و  ︡ن ﹝﹀︀︮﹏، ︲︺︿ ︑︀﹡︡ون،︠   ︫﹏﹀﹇ ︒︻︀︋

ــ﹢د  ︀︻︒ ﹋︀﹨︩ ︑︣ا﹋﹛ ا︨ــ︐﹢ا﹡﹩ در ا﹟ ا﹁︣اد ﹝﹩︫   ︋﹩︐

﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان در  ﹊︧ــــــ︐﹍﹩ و︎   ︫︣  ︋︣︴ ﹋﹥ ﹉ ر︧ــــــ﹉︠ 

︋﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا︨️. 

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ــــ﹩ ﹊ــــ﹩ از  ا﹁ـــ︤ا︩ ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎ـــ﹩ در︋ 

﹢د. ︑﹢︗﹥  ﹥ آن ︑︀﹋﹫︫︡   ︋︡︀ ﹫﹙﹩ ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹝﹢︲﹢︻︀ت︠ 
  ﹟﹫︭︭︐﹞ ︳︨﹢︑ ﹤﹋ ﹩﹠︣﹝︑ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹡︣ و د﹇️ و︥ه در︋ 

︡ه و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ داده︫  ﹁﹫︤﹢︑︣ا︎﹫︧ــــــــ️︋ 

ــ﹢د، ﹇︊﹏ از  ﹫︀ن ﹝﹩︫  ﹫﹞︀ران︋   ︋﹟︨ـ︳ ا﹢︑ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️︀﹊︫ـ

︀︡ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د، از   ︋﹩﹡︡ ا﹡︖︀م ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

 ︡︀ ـ︣﹡︀﹝﹥ ︑﹞ـ︣﹠ــ﹩︋  ـ︣﹡︀﹝﹥ رـ︤ی︋  ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در︋ 

﹢د: ﹝︣ا︻︀ت︫ 

︴  ︨﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︡︀ ︣ای ا﹁︣اد︋   ︋﹩﹡︡ ١ - ا︗︀زه ﹁︺︀﹜﹫️︋ 
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﹫﹙﹩ از  ﹫︪ــ﹍﹫︣ی ﹡︪ــ︀ن داده ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ر︧ــ﹉︠   ︎︉︵ -3

﹢﹡︣︤ی ﹋﹥  ﹫﹙﹩ از ︻﹢ا﹇︉︠  آ︨ــــــــــ﹫︉ ﹨︀ را ﹋﹞︐︣ ﹋︣د و︠ 

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ رخ د﹨︡ را ﹋︀﹨︩ داد.

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩  ﹞︀ و ﹁﹫︤﹢︑︣ا︎﹫︧ــــ️︋  ︫︤﹉ ﹋﹢دک︫   ︎-4

 ﹟︡﹛ان وا﹢﹠︻ ﹤ ـــ﹞︀︋   ︫﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩︀﹝﹠﹨ـــ﹞︀ را را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︫︡ 

ــــــــــــــ︣﹋️ در        ︫︡︣ات و ﹁﹢ا︴  ︠﹟﹫ ﹋﹢د﹋︐︀ن ﹉ ︑︺︀دل︋ 

﹥ د︨ـ️ آور︡ ︑︀ آن ر︫ـ︐﹥ ورز︫ـ﹩ ﹋﹥  ر︫︐﹥ ﹨︀ی ورز︫﹩ را︋ 

﹞︀ دارد را  ︣ای ﹋﹢دک︫  ︴︣ را︋   ︠﹟︣︐﹝﹋ ︡ه و︀﹁ ﹟︣︐︪ــ﹫︋

ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡. 

ــ﹢د  ـ﹫  ا﹡︖︀م︫  ﹥ ︵﹢ر︮  ︡﹡﹩ ﹝﹠︷﹛ ا﹎︣︋  ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

﹢ا﹨︡ دا︫ـ️ و   ︠﹩ ﹞︀ در︎  ︣ای ﹋﹢دک︫  ︀دا︋﹩ را︋  ︨﹑﹝︐﹩ و︫ 

︣ا︋︣ا︨ــ️   ︋︡﹠ ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨ ــ﹢ع در ﹋﹢د﹋︀ن︲﹢﹞ ﹟ا﹨﹞﹫️ ا

: ﹤﹊﹠د﹜﹫﹏ ا ﹤︋

ــ﹑﹝︐﹩ ا︨ـــ︐﹢ان   ︨︩ا﹁︤ا ︒︻︀  ︋﹜︷﹠﹞ ﹩﹡︡  ︋️﹫﹛︀︺﹁ -1

﹢د.  ︫﹩﹞

 ︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀︻︒ ا﹁︤ا︩ ﹇︡رت ︻︱ـ﹑﹡﹩︠   ︋﹩﹡︡  ︋️﹫﹛︀︺﹁ -2

﹢د.  ︀︻︒ ﹀︀︸️ و ︀﹝️ از ﹝﹀︀︮﹏ ﹝﹩︫   ︋﹤﹋

︀︻︒ ﹋︀﹨︩ ﹝﹫︤ان آ︨﹫︉ ﹨︀ی ﹝﹀︭ـ﹙﹩   ︋﹜︷﹠﹞ ﹩﹡︡  ︋️﹫﹛︀︺﹁ -3

﹢د. ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢ ﹁﹫﹙﹩ ﹝﹩︫  ﹢﹡﹩ در︋  و︠ 

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ︡﹡﹩ و ورزش در︋   ︋️﹫﹛I÷Î و ️﹋︣

1 - دا︫︐﹟ ︻︱ــــــــــــــ﹑ت ﹇﹢ی و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑︺︀دل ﹝﹠︀︨︉ و 

︪ـــــــــ﹊﹩  ︡ت︠  ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹋︀﹁﹩ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑﹊︣ار و ﹨﹛︫ 

﹥ ︻︱ـــ﹑ت را  ﹢ن ر︨︀﹡﹩︋  ﹝﹀︀︮﹏ ﹋︀﹨︩ ︀︋︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︠ 

                   .︪︡ ︋︊﹢د ﹝﹩︋ 

﹥ ︑︀ب  ︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︢︣ی︋  ︀ ا﹡︺︴︀ف︎  2 - ︻︱ـــــ﹑ت ﹇﹢ی︋ 

︐ــ︣ی  ︡﹡ـ﹩ ﹋﹞﹉︋  آوری (﹝﹆︀و﹝️) در ﹫﹟ ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

﹋﹠︡ و ا︐﹞︀ل آ︨﹫︉ را ﹋︀﹨︩ د﹨︡.          

︊﹢د   ︋︒︻︀ ـــ︣﹋️ در ر︫ـــ︐﹥ ﹨︀ی ورز︫ــــ﹩︋  ︣﹝︑ -3﹟ و︫ 

ــــــ︡ه و ︦ ﹝﹀﹫︡︋﹢دن را  ︨ــــــ﹑﹝️ ا︗︐﹞︀︻﹩ و روا﹡﹩︫ 

ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡.   

﹢د را  وا﹜ ﹟︡﹍﹢﹡﹥ ﹝ـــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁ــــ︣ز﹡︡ان ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ــــ﹩︠ 

︑︪﹢﹅ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫️ ︋︡﹡﹩ ︑︣︾﹫︉ ︫﹢﹡︡؟
  

︒︻︀ ︣﹋️ در ﹁︺︀﹜﹫️ ورز︫﹩︋  ︣ای︫  ︑︪ــــــــــ﹢﹅ ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

︀دی در ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن  ︡ه و ا︧ـ︀س︫   ﹀︶ ︑﹠︡ر︨︐﹩ آ﹡︀ن︫ 

︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد، ﹝︪ــــ︀ر﹋️ در ر︫︐﹥ ﹨︀ی ورز︫﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 

﹥ ︻﹠﹢ان   ︋﹤﹋ ︡﹨︡  ︋︀﹝ ﹥ ﹋﹢دک︫  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ا︧ــ︀س را︋ 

 ﹉ ﹤﹊﹠د ا︨️. ا﹢ ︀﹐ن︠  ﹟ و︨  ︻︱ــــــــــ﹢ی از ﹎︣وه ﹨﹛︨ 

﹥ آن ﹝︺﹠﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡   ︋︫︡︀ ﹋﹢دک ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ﹝﹩︋ 

﹙﹊﹥ او ﹡﹫︤  ــــــــــــ︣﹋️ ﹋﹠︡︋  ﹢د︫  در ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی د﹜﹢اه︠ 

︀︡ ا﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن  ︣︀﹟ ﹡︡ارد ا﹝︀ ﹨﹞﹫︪ــــــــ﹥︋   ︨︀ ︑﹀︀و︑﹩︋ 

﹢ب در   ︠﹤︢︽︑ و ﹩﹁︀﹋ ️ا︨ـــــ︐︣ا ︀ ︠︀︵︣ را در ار︑︊︀ط︋ 

︀︻︒ ﹀︶ ︑﹢ان و ا︨︐﹆︀﹝️   ︋﹤﹋ ﹩﹠︣﹝︑ ︧ــــــ︀ت﹚︗ ﹟﹫

︶﹀ ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨ د﹋︀ن﹢﹋ ﹤ ﹢د را ﹡︧ــــ︊️︋  ︻︱ـــ﹑﹡﹩ ﹝﹩︫ 

 . ﹜﹫﹠﹋

﹟︡﹛︣ای وا  ︋﹩︑︀﹊﹡
                                                                                                                 
︣ای   ︋︀ دک﹢﹋ ﹟︡﹛ان وا﹢﹠︻ ﹤ ــ﹞︀︋  ︣ای︫   ︋﹩﹚﹋ ﹏ راه ﹉

 ﹩﹡﹢ ︴﹢ر ﹋︀﹝﹏ از ﹝︪ـــــ﹊﹑ت︠  ﹁︣ز﹡︡ان و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋﹥︋ 

︡﹡﹩ و ﹡﹍﹥ دا︫ـ︐﹟ ﹁︣م  ـ﹑﹝︐﹩︋   ︨︶﹀ ︀﹞︣ی ﹋﹠︡ ا﹫﹎﹢﹚︗

﹢﹡﹩ را ﹋︀﹨︩  ︋︡﹡﹩ ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︐﹞︀ل ﹝︪ــ﹊﹑ت︠ 

︀︫ـ﹫︡ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋﹢د﹋﹩  ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹡﹫︤ ︑﹢︗﹥ دا︫ـ︐﹥︋  د﹨︡ و︋ 

 ﹉ ︀ ـــــــــــ︊️ ﹋︣دن︋   ︮︀ ︋︀ ﹋﹢دک د﹍︣ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋ 

︡﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡  ﹁﹫︤﹢︑︣ا︎﹫︧ـــ️ ︐﹞ ︀︭ــــ︬ ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

︡﹡﹩ و ر︫ــ︐﹥ ورز︫ــ﹩ را   ︋️﹫﹛︀︺﹁ ﹟︣︑ ︉و ﹝﹠︀︨ـ ﹟︣︐︋

﹢د ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡. ︋︣ای ﹁︣ز﹡︡︠ 

﹞︀ و︗﹢د  ︡﹡﹩ در ا︵︣اف︫  ︋︧ـ﹫︀ری از ︑﹀︣︀ت و ﹁︺︀﹜﹫️︋ 

︀︫ـــ︡ و ﹨﹛  ــ﹞︀ ﹝﹠︀︨ـــ︉︋  ︣ای ﹁︣ز﹡︫︡  دارد ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

﹢︫ــــ︩ د﹨︡.  ــــ﹞︀ و ﹨﹛ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی او را︎  ︻﹑﹅ ﹋﹢دک︫ 

ــ︣ای ا﹁ــ︤ا︩ ﹇︡رت و  ﹊ـ﹩ از راه ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ـ﹩︋ 

︣﹋️ در ر︫︐﹥ ﹨︀ی ورز︫ـ﹩ ا︨ـ️، و﹇︐﹩   ︫،﹩︐﹞﹑ ︋︊﹢د︨ 

︣ای ﹋﹢د﹋︐︀ن ا﹡︐︀ب         ــــ﹞︀ ﹉ ر︫ـــــ︐﹥ ورز︫ـــــ﹩ را︋   ︫﹤﹋

ـ︀﹝﹏ ﹥ ﹡﹢ع  ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹥ ا﹟ ر︫︐﹥ ورز︫﹩︫ 

 ﹤ ﹤﹊﹠︀︫ـــــــ︡ و ﹁﹊︣ ﹋︣دن در ﹝﹢رد ا  ︋﹩﹞ ﹩︀﹨ ️﹫﹛︀︺﹁

 ﹤ ــــــ﹞︀︋  ︣ای ﹁︣ز﹡︡ان︫  ﹁﹢ا︤﹫﹁ ︡﹊﹩ و روا﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

︧ـــــــــ﹫︀ری از  ︣﹋️ در︋  ︀︫︡ ا﹨﹞﹫️ دارد،︫  ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥︋ 

︀︫ـ︡  ـ﹞︀ ﹝﹀﹫︡︋  ︣ای ﹋﹢دک︫  ر︫︐﹥ ﹨︀ی ورز︫ـ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

︡ه ا﹟ ا︨️  ا﹝︀ ﹫︤ی ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹝︐︭ــ︭ـــ﹫﹟ ︑﹢︮﹫﹥︫ 

︣︠﹢ردی   ︋︣             ﹋﹥ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ﹡︀︊︡ در ر︫ـ︐﹥ ﹨︀ی ورز︫ــ﹩︎ 

.︡﹠﹠﹋ ️﹋︫︣ ︦﹋﹢︋ ﹏︓﹞
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Iº»o¨ ﹤︋  °TL¶ jHoÎH Iº»o¨ ﹤︋  °TL¶ jHoÎH Iº»o¨ ﹤︋  °TL¶ jHoÎH 

 R°§z¶ IU IÀ SÅoÎ pH R°§z¶ IU IÀ SÅoÎ pH R°§z¶ IU IÀ SÅoÎ pH

 ︀ ︨﹫︤د﹨﹛ ﹁︣ورد﹟ روز ︗︀﹡﹩ ا︑﹫︧ـــــــ﹛ ا︨️، روزی ﹋﹥︋ 

︡ه ︑︀  ﹠︀︠️ ا﹟ ا︠︐﹑ل ﹡︀﹝﹍︢اری︫  ﹨︡ف ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و︫ 

︨︴ دا﹡︩ و ﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︺﹥ ار︑﹆︀ ︀︋︡ و درک ﹝﹠︀︨ـ︊︐︣ی 

﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛. ﹥ ا︑﹫︧﹛︎  از ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

 ️﹞﹑ د﹋︐︣ ﹁︣︋︡ ﹝﹀﹫︡ی د﹋︐︣ای ︑︭︭ـ﹩ روا﹡︪ـ﹠︀︨﹩︨ 

 ︀ ︣ا︋︣︋   ︋﹏ـ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ روز دوم آور ـ︀ل 2007︨  ﹝﹫﹍﹢︡: از︨ 

︨﹫︤د﹨﹛ ﹁︣ورد﹟ ﹝︀ه را روز ︗︀﹡﹩ آ﹎︀﹨﹩ ا︑﹫︧ـ﹛ ﹡︀﹝﹫︡ و 

︀ز﹝︀ن  ﹨︡ف ا﹟ ا﹇︡ام ︀دآوری و ︑︣︾﹫︉  ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︻︱﹢︨ 

 ﹤ ﹝﹙﹏ در ︗️ ا﹁ــــ︤ا︩ آ﹎︀﹨ــــ﹩ در ﹝﹢رد ا﹁ــــ︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

﹢ده ا︨️. در  ︣ا︨︣ ︗︀ن︋  ا︠︐﹑ل ︵﹫︿ ا︑﹫︧﹛ ASD در︨ 

︣ای ا﹟ روز  ـــ︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏︋  ــ︀ل 2021︨  ــ︺︀ر︨  ﹨﹞﹫﹟ را︨ــ︐︀︫ 

"﹁︣ا﹎﹫︣ی در ﹝﹫︳ ﹋︀ر، ︀﹜︩ ﹨︀ و ﹁︣︮ــــ️ ﹨︀ در ︗︀ن 

︧︀ ﹋︣و﹡︀) " ا︨️. ︎︦ از ﹨﹞﹥ ﹎﹫︣ی ﹋︣و﹡︀ ( ︗︀ن ︎ 

1 ز﹡︡﹎﹩ ︑﹞︀م ﹝︣دم  9 ︡و﹢﹋ ﹉ ︡ون︫  وی ︑︭︣ ﹋︣د:︋ 

︀ل   ︨﹉  ﹩︵ ︣ار داده و﹇ ︣﹫︔︀︑ ️︑ ︀ن را︗ ︨︣︣ا در︨ 

︧﹫︀ری را  از ﹝︣دم ﹎︣﹁︐﹥  ﹎︫︢︐﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت و ﹁︣︮️ ﹨︀ی︋ 

﹫︪ــــ︐︣ی در  ﹫﹞︀ری ﹝﹢︗︉ ﹡︀︋︣ا︋︣ی ﹨︀ی︋   ︋﹟ا︨️. ا

︡﹝︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︱﹢ر در ا︗︐﹞︀ع  ا﹝﹊︀ن ا︨︐﹀︀ده از︠ 

﹥ ا︠︐﹑ل ︵﹫︿  ︤ر﹎︧︀﹐ن ﹝︊︐﹑︋  ︣ای ﹋﹢د﹋︀ن و︋  ︋﹥ و︥ه︋ 

︡ه  ︀﹡﹢اد﹨︀ی آ﹡︀ن︫  ︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی و︥ه و︠  ا︑﹫︧ـ﹛ و ا﹁︣اد︋ 

ا︨️.
﹥ ا︠︐﹑ل ︵﹫︿ ا︑﹫︧ـ﹛ و  د﹋︐︣ ﹝﹀﹫︡ی ﹎﹀️: ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

﹫︩ از ا﹟ ﹡﹫︤ ﹡︀︋ـ︣ا︋ـ︣ی ﹨︀ی ز︀دی را در   ︎︀﹡اده آ﹢﹡︀︠

ا︾﹙︉ ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ ︑﹞﹏ ﹝﹫﹊︣د﹡︡ و ︵﹩ دوران ﹨﹞﹥ ﹎﹫︣ی 

︡. در ﹨﹞﹫﹟ ا︀م  ︣ا︋︫︣   ︋︡﹠ ا﹁︣اد ﹟︣و﹡︀ ﹝︪ــ﹊﹑ت ا﹋

﹥ و︗﹢د آ﹝︡ ﹋﹥ از آن  ︧ـ﹫︀ری︋  ﹝︪ـ﹊﹑ت و ︀﹜︩ ﹨︀ی︋ 

﹥ ︻︡م ا﹝﹊︀ن ︱ـ﹢ر در ﹝︡ر︨﹥ و ﹝︣ا﹋︤ ︗﹞﹙﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 

︣﹝﹠︡ی از ﹁︣︮️ آ﹝﹢زش ﹎︣و﹨﹩،  ︑﹢ا﹡︊︪﹩ روزا﹡﹥ و︋ 

﹥ د﹡︊︀ل آن ﹋︀﹨︩ ︑︣ک   ︻︡م ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر در ︗︀﹝︺﹥ و︋ 

﹫﹠﹥ از  ︣ه ﹝﹠︡ی︋  و ا﹁︤ا︩ ﹝︪ــ﹊﹑ت ر﹁︐︀ری، ︻︡م︋ 

﹥ د﹜﹫﹏  ــــ︀︣ ﹋﹢د﹋︀ن︋  ︠︡﹝︀ت آ﹝﹢زش ﹝︖︀زی ﹝︀﹡﹠︨︡ 

︣ای  ︀﹡﹢اده ﹨︀︋  ﹝︀﹨﹫️ ا︠︐﹑ل و ︑︪ــ︡︡ ﹝︪ــ﹊﹑ت︠ 

 ﹏︀ا︨ـ︐﹀︀ده از ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ا︨ـ︐﹀︀ده از و︨ـ

﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩   ︋︡︀ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︫ــــ︀ره ﹋︣د. ا﹜︊︐﹥︋ 

 ﹩︣﹀︑ ،﹩︫آ﹝﹢ز ،﹩︪︊﹡ا﹝﹊︀﹡︀ت در﹝︀﹡﹩، ︑﹢ا ︡﹠﹡︀﹞

 ︩﹫ ︡ن︋  و ︑︪︡︡ ﹝︪﹊﹑ت آ︎︀ر︑﹞︀ن ﹡︪﹫﹠﹩، ا︤و﹜﹥︫ 

﹫︪ــــ︐︣  ︣﹎︣دا﹡﹩︋  ︀﹡﹢اده ﹨︀ در ا﹟ دوران،︨   ︩︠﹫ از︎ 

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩، آ﹝﹢ز︫ـ﹩ و  ︠︀﹡﹢اده ﹨︀ در ا︨ـ︐﹀︀ده از︠ 

﹢د︗﹢︀ن در  ︣︠﹩ از︨  ﹢ء ا︨︐﹀︀ده︋  ︑﹢ا﹡︊︪ـــــ﹩ و︨ 

﹁︱ــ︀ی ﹝︖︀زی، ︻︡م ا﹝﹊︀ن ︱ــ﹢ر در ا﹝︀﹋﹟ ︻﹞﹢﹝﹩ 

﹝︀﹡﹠︡ ﹁︣و︫ـــــ﹍︀ه ﹨︀ ، ﹝︣ا﹋︤ ︣︠︡، ﹝︣ا﹋︤ ︑﹀︣﹩ و     

 ﹤ ﹫﹢ع و︣وس ﹋︣و﹡︀ ا︫ـ︀ره ﹋︣د. ا﹜︊︐﹥︋  ﹥ د﹜﹫﹏︫   ︋︀﹨ ﹏︐﹨

︀︡ ︻︡م ا﹝﹊︀ن ا︨ـ︐﹀︀ده از  ـ︡︋  ا﹟ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ا︫ـ︀ره︫ 

﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ︎︣ور︫ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋﹑س ﹨︀ی ﹨﹠︣ی، 

ورز︫﹩ و ... را ﹡﹫︤ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د.

ـــ︡ه در ا﹟ دوران ﹨﹛  وی از ﹁︣︮ـــ️ ﹨︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹁︣ا﹨﹛︫ 

︀﹡﹢اده ﹝﹢ر  ︨ـــــــ﹟ ﹎﹀️ و ا﹁︤ود: ︑﹆﹢️ آ﹝﹢زش ﹨︀ی︠ 

(︑﹆﹢﹞ ️︀رت ﹨︀ و دا﹡︩ وا﹜︡﹟ از ︵ــــــ︣﹅ آ﹝﹢زش ﹨︀ی 

︀ز﹝︀ن  ︧︤ـــ︐﹩،︨  ﹝︖︀زی) ︑﹢︨︳ ﹡︀د﹨︀ی ﹝︐﹢﹜﹩ ﹝︀﹡﹠︡︋ 

︡ا︫ـــ️ و در﹝︀ن از  ︣ورش ا︨ــ︐︓﹠︀﹩ و وزرات︋  آ﹝﹢زش و︎ 

ــ﹞︀ر ﹝﹩ رود. ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ا﹝﹊︀ن   ︫﹤ ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹁︣︮ـ️ ﹨︀︋ 

 ﹉﹝﹋ ﹤ آ﹝﹢زش ﹨︀ی ا﹡﹀︣ادی و ︑︭ــــ︭ـــــ﹩ ︱ـــــ﹢ری︋ 

﹠﹍﹫﹟ در﹝︀ن ﹨︀ی ا﹡﹀︣ادی  ︤︋︧ـ︐﹩ و ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︨ 

 ︀﹫﹞ ا︠︐﹑﹐ت ر︫︡ی و ︣︀ ︋︣ای ﹋﹢د﹋︀ن دارای ا︑﹫︧ـــ﹛ و︨ 

 ﹤ ︣ای ﹝︺︣﹁﹩ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی ا﹟ ا﹁︣اد︋  ︫ــــ︡ن ﹁︣︮ــــ️︋ 

︧︤ــ︐﹩ و  ︀ز﹝︀ن︋  ︫﹊﹏ ﹁︣ا﹎﹫︣ در ﹁︱ـ︀ی ﹝︖︀زی ︑﹢︨︳︨ 

︡﹝︀ت   ︠﹤ارا ︩ا﹁ـــ︤ا ️︀﹡ ︀د و در﹡ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ﹝ـــ︣دم

 ﹤  ︋︡︀ ︑﹢ا﹡︊︪﹩ در ﹝﹠︀زل، از د︀﹨ ️︮︣﹁ ︣﹍﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 

آن ︑﹢︗﹥ دا︫️.

ـــــ︀ل 1400  ︀︀ن ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د: ا﹝﹫︡وارم در︨  د﹋︐︣ ﹝﹀﹫︡ی در︎ 

 ﹤ ︡﹝︀ت︋   ︠﹤ـ︣د﹨︀ و روش ﹨︀ در ارا﹊ـ︣ رو﹫﹫︽︑ ︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛︋ 

 ﹤︣﹨ ،﹩﹛﹢︐﹞ ︀د﹨︀ی﹡ ️︀﹝ ︀ ︢︣ و︋  ا﹟ ﹇︪ــــ︣ آ︨﹫︉︎ 

︣ا︋︣، ار︑﹆︀ء و     ︣ای  ا︖︀د ﹁︣︮ـــــــــ️ ﹨︀ی︋   ︋ ︣︐︺︨︣ــــــــ

 ︳︣ا  ︫︀ ︡﹝︀ت ︑﹢ا﹡︊︪ــــــ﹩ و آ﹝﹢ز︫﹩︋  ︀زی︠   ︨︉︨︀﹠︐﹞

︤ر﹎︧ــــــ︀﹜﹩ و ا︫︐︽︀ل  ﹥ دوران︋  ﹝﹢︗﹢د، ا﹡︐﹆︀ل از ﹋﹢د﹋﹩︋ 

 ︀ ︀︣ ﹎︣وه ﹨︀ی︋  ﹥ ا︠︐﹑ل ︵﹫︿ ا︑﹫︧ــــــ﹛ و︨  ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

.﹜︣دار ﹡﹫︀ز﹨︀ی و︥ه ﹇︡م︋ 
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½I¹Q ÁoÀIö ¾LÃö oT¨j
Ár¼²¼§ºH - ÂQHoU¼ÄjHn }~hT¶

ÂTz¿M kÃ¿{ Â§{qQ ³¼±ø ½I«zºHj Â~~hU jn¼M

RITw»oQ ·Iöow jn¼¶ nj

´ÃºHkM oTzÃM 

nj ÂÀI«Twj pH ½jIÿTwH IM ¾¨ SwH

 IÄ ½j»n SwHn Á¼±] nj » Â±wI¹U S²A » ¾ºIX¶ ﹟﹫︋ـــــــ RITw»oQ ½kü

»  ½k{ Ì»o{ ¾ºIX¶ pH ÁnHnjH ÁHo\¶ ·Hjo¶nj .jnHj nHo¤ ³¼T¨n

 nj .kwn Â¶ Â±wI¹U S²A IU » ½jo¨ n¼Lø RITw»oQ Áq¨o¶ Sµv¤ pH

.kºnHj nHo¤ Ï¼§Äp» ÏI¹Ãµw jkü ï,RITw»oQ Á¯IM » SzQ Sµv¤

pH SÊÎId¶ » ¾ÄmûU nj j¼{ Â¶ c{oU RITw»oQ ôw¼U ¾¨ Â÷ÄI¶

k{n WøIM ︧ـــــ︐︧ـــــ︐︣ون︑ ·¼¶n¼À ÂÎoö pH » jnHj y£º I¿¶oPwH

.j¼{ Â¶ ÂºIöow ¾a » ´²Iw ¾a ï,RITw»oQ ÁI¿²¼±w

ÁIÀ Ï¼±w » kMIÄ Â¶ yÄHqÎH ,¸w IM RITw»oQ ½kü  Â÷ÃLö ½pHkºH 

¾¨ ÂõÄHo{ nj I¶H kº»n Â¶ ̧ ÃM pH Â²¼±w ©o¶ IM ï,½kÄj KÃwA » ̧ v¶

´Ãv£U » k{n ÏoT¹¨ ÂÄIºH¼U ,½kü ¸ÄH Â÷ÃLö ÁIÀ Ï¼±w pH Âñ÷M

,k¹¹¨ Âµº ®µø ´²Iw ÁIÀ Ï¼±w k¹ºIµÀ o«Äj » ½jHj Swj pH Hn

Søow ¾M ÂºIöow ÁIÀ Ï¼±w .j¼{ Â¶ jI\ÄH RITw»oQ ·Iöow

.kºnHj Hn ·kM ÁIÀ Sµv¤ oÄIw ¾M xoTv¬ Rnk¤ » k¹¹¨ Â¶ k{n 

» ½k{ ·kM Â÷ÃLö ÁIÀ SÎIM ¸Äq«ÄI] k¹ºH¼U Â¶ IÀ Ï¼±w ¸ÄH

.kº¼{ ·kM ÁIñøH jo§±µø nj Ï°TiH WøIM 

j¼{ ½jHj }ÃhzU ³I«¹À j»p RITw»oQ ·Iöow ¾¨ ÂUn¼Å nj

ÁoTzÃM uºI{ ( k{IM Â¶ j»kd¶ RITw»oQ ½kü ¾M ¾¨ Â¶I«¹À ) 

 .jnHj j¼]» ·I¶nj ÁHoM

S¶°ø ÁnIµÃM Ì»o{ nj K±üH RITw»oQ ·Iöow  ¾ºIÿwIT¶

¾Ã²»H ®eHo¶ nj Hn ÁnIµÃM ·A ¦µ¨ ¾M ¾¨ jnHkº Âwnj»p ¾ºIzº »  

S¶°ø ·»kM IÀ ÏIw ÂTe ÁnIµÃM SwH ¸§µ¶ » ´ÃÀj }ÃhzU

﹨ـــ︀ی SvU pH ´Ê¹¶ ½jIÿTwH » ÏIe bo{ ,®Ã²j ̧ ÃµÀ ¾M .kºIµM Â¤IM

j»p }ÃhzU ÁHoM ¾¹ÄI÷¶ IÄ » ·¼i yÄI¶pA IM ÂMIÄnIµÃM

ÁIÀ SvU Ì»o{ ÁHoM KwI¹¶ ·I¶p .SwH ´¿¶ ÁnIµÃM ³I«¹À

oÄIw ¸TÎo¬ oÊº nj » SvÃº ·Iv§Ä ·Hjo¶ ¾µÀ ÁHoM ÂMIÄnIµÃM

» ´Ä°øï,Âµv] ÂT¶°w SÃ÷ò» ,joÎ ¸w ¾±µ] pH IÀn¼T¨IÎ

40 ̧ w nj  yÄI¶pA  ̧ Ã²»H  Â±¨ n¼ـõM  .SwH  ´¿¶ Â¬jH¼ـºIi ﹤﹆︋︀︨ـــ

.j¼{ Â¶ ³I\ºH Â«²Iw

SwH ¸§µ¶ ´Ä°ø ¸ÄH ,k{IM oU ¾TÎozÃQ ÁnIµÃM ¾¨ ÁjnH¼¶ nj

:´Ã¹¨ ¾÷]Ho¶ ¦{qQ ¾M j¼{ Â¶ ¾ÃÅ¼U ¾¨ j¼{ jI\ÄH     
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K{ nj |¼~i ¾M nHnjH nHo§U -

nHnjH ÍÎj Íõ¤ IÄ pIüA ÂThw -

nHnjH ½oõ¤ ½oõ¤ IÄ þÃ÷ò ·IÄo] -

nHnjH ¥Iºp¼w IÄ ¥Iºjnj ÍÎj -

¥Iºjnj ÏHqºH -

 Â¹¶ ¾ÄI¶ IÄ nHnjH nj ·¼i j¼]» -

k÷£¶ nj jnj IÄ nIzÎ tIveH -

·Hn IÄ ¸«² ,oµ¨ ¸ÃÄIQ nj ÂTÿw IÄ jnj -

Â¹÷¶ ¾M I¶»q² RITw»oQ ÁnHnjH ´G°ø ¸T{Hj ¾¨ SwH ¸ÄH ´¿¶ ¾T§º

Â¬nqM » RITw»oQ JI¿T²H .SvÃº RITw»oQ ·Iöow ¾M °TMH ︠﹢ش ︠﹫﹛

 À k¹TvÀ ·Hjo¶ nj Â÷ÄI{ nIÃvM ÁIÀ ÁnIµÃM ¾¨ RITw»oQ´ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ️

.k¹¹¨ kÃ±£U Hn ´G°ø ¸ÃµÀ

oõi ÁIÀn¼T¨IÎ

 ¸ÄH ¾M °TMH oõi Æo÷¶ nj ÁjHoÎH ¾a ¾¨ SwH ¸ÄH ´¿¶ ÏH»¼w

ÏIµTeH SwH ¸§µ¶ ôÄHo{ » ®¶H¼ø pH ÂioM .kºnHj nHo¤ ÁnIµÃM

 ·H¼U Â¶  IÀ ·A ¾±µ] pH ¾¨ ½jHj nHo¤ oÃYIU SdU Hn ÁnIµÃM ¸ÄH ¾M °TMH

:jo¨ ½I{H jnH¼¶ ¸ÄH ¾M

RITw»oQ ·Iöow ¾M °TMH oõi ,·Hjo¶ nj ¸w yÄHqÎH IM :¸w -

.SwH ÏIw 60 Á¯IM jHoÎH nj jnH¼¶ K±üH » kMIÄ Â¶ yÄHqÎH

IÄ » njHoM ,nkQ nj RITw»oQ ·Iöow ¾M °TMH :Â¬jH¼ºIi ¾£MIw -

joÎ nj ÁnIµÃM ¸ÄH ¾M °TMH oõi yÄHqÎH WøIM joÎ ¦Ä kºpoÎ

 .j¼{ Â¶

»j IU Hn RITw»oQ ·Iöow ¾M °TMH ÏIµTeH nI«Ãw ýo~¶ :nI«Ãw -

 ¸ÄH yÀI¨ WøIM nI«Ãw ¥oU » kÀj Â¶ yÄHqÎH ÁjIø jHoÎH oMHoM

.j¼{ Â¶ oõi

 ·I¿] owHow nj RITw»oQ ·Iöow Ì»o{ :ÂÄIÃÎHoû] ¾£õ¹¶ -

.SwI§Äo¶A » IQ»nH pH oTµ¨ IÃwA nj » SwH R»IÿT¶

°TMH oõi SwH ¸§µ¶ Â¬kºp ½¼Ã{ » ÂÄHmü ´Ärn :ÂÄHmü ´Ärn -

ÂÄHmü jH¼¶ ýo~¶ ,kÀj nHo¤ oÃYIU SdU Hn RITw»oQ ·Iöow ¾M

.jnHj y£º °TMH ÏIµTeH yÀI¨ nj ´²Iw » ½pIU

nj ¾TÎozÃQ » Âµ]I¿U  RITw»oQ ·Iöow ¾M °TMH oõi :Â¤Ia -

 .SwH oTzÃM ¡Ia jHoÎH

RITw»oQ ·Iöow }ÃhzU ÁIÀ x»n

IM ÂMIÄnIµÃM ÁIÀ SvU  ÏILºj  ¾M  RITw»oQ  ·Iöow  }ÃhzU ï ,K±üH

pIÃº Rn¼Å nj uPw » k{IM Â¶ ¾¹ÄI÷¶ IÄ A.tH.ÂQ ·¼i  yÄI¶pA    

 .j¼{ Â¶ ÌI]nH Â±Ãµ§U ÁIÀ SvU ÁHoM joÎ

 nj » ÂÎHo¬¼º¼w Â±Ãµ§U RI¶Hk¤H ¾±µ] pH

 ÁIÀ SÎIM pH ÁoÃ¬ ¾º¼µº ³»q² Rn¼Å

 nj ½k{ ¾TÎo¬ ÁIÀ ¾º¼µº ¾¨ SwH RITw»oQ

¾M ÂÄI¿º }ÃhzU ÁHoM ÂÅ¼~h¶ ýoË 

.j¼{ Â¶ ½jITwoÎ Ár¼²¼UIQ ½I«zÄI¶pA 

pH ÁnHjoMoÄ¼~U ÁHoM pIÃº Rn¼Å nj

 j¼{ Â¶ ½jIÿTwH Áاn³.آH x»n pH RITw»oQ 

oÄ»I~U SvÄr¼²¼ÄjHn }~hT¶ ôw¼U ¾¨

 ÂeH¼º x»n ̧ ÄH nj .j¼{ Â¶ ®Ã±dU » ¾Äq\U

}hz¶ ¥¼§z¶ RI÷ÄIò IÄ Â÷ÃLöoÃü 

¾º¼µº nj }ÃhzU kÃÄIU Rn¼Å nj .j¼{ Â¶

 » ¸§wH.ÂU.Âw ³I\ºH SwH ¸§µ¶ Ár¼²¼UIQ

Â±Ãµ§U ÁIÀ ÂwnoM ÁHoM ·H¼hTwH ¸§wH

 .k{IM ³p¯

RITw»oQ ·Iöow ·I¶nj ÁIÀ ½Hn

¾TÎozÃQ » ¾Ã²»H ·Iöow ÁHoM ·I¶nj x»n

ÂºI¶nj ́ Ãµ~U ̧ ÄH » SwH R»IÿT¶ RITw»oQ

p H ®§zT¶ ÂµÃU Áo§ÿµÀ » ÁnI§µÀ I M  

ÂQHoU¼ÄjHn » Ár¼²»n»H  ¸Ã~~hT¶  

¾TÎo¬ Ár¼²¼§ºA ¸Ã~~hT¶ » Ár¼²¼§ºA

.j¼{ Â¶

¾¨ ÂU»IÿT¶ ÂºI¶nj ÁIÀ ¾¹Äq¬ ¾M ¾]¼U IM

jn Hj  j¼]» RITw»oQ  ·Iöow ÁHoM

SÃµÀH pH ·I¶nj Ì¼º ÁHoM ÁoÃ¬ ´Ãµ~U

.SwH nHjn¼ioM ÁH ½sÄ»

¸T{HjoM ®¶I{ ÂeHo] :ÂeHo] ®µø - 1

½kü ýHoöH Á»Iÿ¹² jkü ÂioM » RITw»oQ

Ì¼º ¾M ¾TvM » SwH ®µø ̧ Ãe nj  RITw»oQ 

 Ì¼º ®¶H¼ø oÄIw » joÎ Â±¨ S¶°w ,®µø

.SwH R»IÿT¶ ÂeHo]

 ÂºI¶nj ¼UoQ x»n nj :ÂºI¶nj ¼UoQ - 2

ÁIÀ¼UoQ pH ½jIÿTwH IM Hn ÂºIöow ÁIÀ Ï¼±w

¸ÄoU ÍÄI{ .kºoM Â¶ ¸ÃM pH u§ÄH ¾÷{H   

ÂºI¶nj ¼UoQ ,ÂºI¶nj ¼UoQ ·I¶nj Ì¼º

 nj ÂÀI«Twj pH ½jIÿTwH IM ¾¨ SwH Â]nIi
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ÂºI¶nj ÂeHoö ¢Lö » q¨oµT¶ Rn¼Å ¾M ,°TL¶ ¾ÃeIº Á»n u§ÄH ¾÷{H Á¼UoQ ·kM ZnIi

» ¢Ã¤j » ÏI¶n¼ÿºI¨ ÂºI¶nj ÁIÀ ´TvÃw ¦µ¨ ¾M x»n ¸ÄH nj .j¼{ Â¶ ½kºIMIU ½k{ ³I\ºH

 IÀ SÎ︀︋ــــ nj ¾÷{H KÃwA » ½k{  ³I\ºHoU ¢Ã¤j ·I¶nj ÂU.nH.³H.ÁH ¾±µ] pH ¾TÎozÃQ ÁIÀ x»n

ÂQHoU Â¨HoM ÂºI¶nj¼UoQ ÁIÀ x»n o«Äj pH .kMIÄ Â¶ yÀI¨ n¼¶¼U ýHoöH ´²Iw ÁIÀ ³HkºH » 

 .SwH ÂºI¶nj ·¼U»oQ » Â±iHj ÂºI¶nj¼UoQ IÄ

¦ÃµTvÃw ·I¶nj

ÁIÀ x»n .SwH ÂºIöow ÁIÀ ل¼±w ·joM ¸ÃM pH ÁHoM IÀ»nHj pH ½jIÿTwH ¦ÃµTvÃw ·I¶nj

 ¶Tـnj ÁHoM Ï»Hk¶ـÃµTvÃw ÁIÀ ·Iـ¦ }ـÄnqU ,©n nj »nHj ¢ÄnqU ®¶Iـ¢ ñøـ°U ,ÂºـÄnqـ¢ 

.SwH Â¨Hn¼i Rn¼Å ¾M IÄ » ÂTw¼QoÄp 

:SwH oÄp jnH¼¶ ®¶I{ ·Iöow nj ½jIÿTwH jn¼¶ ¦ÃµTvÃw ÂºI¶nj ÁIÀ x»n ÌH¼ºH

ÂºI¶nj ·¼¶n¼À -

k¹µÎkÀ ·I¶nj-

ÂºI¶nj ÂµÃ{ -

 ¦ÃµTvÃw ÂºI¶nj x»n k¹a ︀ ̧  ¦Ä SwHـــــــــــــ §µ¶ ,nIµÃM ôÄHo{ ¾M ¾TvM ÂQHoU¼º¼µÄH -

.joÃ¬ nHo¤ ½jIÿTwH jn¼¶

RITw»oQ ·Iöow ¾M °TMH pH ÁoÃ«zÃQ ÁHoM ÂÄIÀ ¾ÃÅ¼U

Â¬kºp ¦Lw b°ÅH » KwI¹¶ ÂÄHmü ´Ärn ¦µ¨ ¾M » SwH ·I¶nj pH oT¿M ÁoÃ«zÃQ ¾zÃµÀ

 :SwH oÄp jnH¼¶ ®¶I{ ¾¨ jHj yÀI¨ Hn ÁnIµÃM ¸ÄH ¾M °TMH ÏIµTeH ·H¼U Â¶ 

ÂMoa ´¨ » ®¶I¨ R°ü ,RI\ÄqLw » ½¼Ã¶ pH oQ ´²Iw ÂÄHmü ´Ärn ¦Ä JIhTºH -

 3 I«¶H Joa ÁIÀkÃwH j¼]» ®Ã²j ¾M ÂÀI¶ و S{¼¬ ýo~¶ -

KwI¹¶ ·p» Éÿe » ÂºkM SÃ²I÷Î » xpn» -

RITw»oQ ·Iöow ﹩﹨︀﹎A yÃQ -

ÁIÀ SvU ¦µ¨ IM » ¾TÎozÃQ ÁIÀn¼z¨ nj .SwH Âº¯¼ö ﹩ـــ﹨︀﹎A yÃQ ÁHnHj RITw»oQ ·Iöow

j»kd¶ ÂºIöow Ï¼±w ¾¨ ÂºI¶p nj RITw»oQ ÁIÀ ·Iöow kÅnj 85 IU 80 ILÄo£U ÂMIÄnIµÃM   

  ¸ÄH nj I¿ºA ÁnIµÃM ¾¨ ÁjHoÎH kÅnj 100 ¾M ¦Äjqº .kº¼{ Â¶ ¾TiI¹{ï,SwH RITw»oQ ¾M

 ¾TiI¹{ ÁnIµÃM pH ÁnIø jHoÎH ·H¼¹ø ¾M ÏIw 5 pH k÷Mï,j¼{ Â¶ ·I¶nj » ÂÄIwI¹{ ®eHo¶

.kº¼{ Â¶     
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ام.اس ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ﹡﹫︧️ام.اس ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ﹡﹫︧️ام.اس ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ ﹡﹫︧️
﹩﹝︫︀﹨ ︀﹝﹫︨

﹫︡ ﹝︧ــ︺﹢د ﹡︊﹢ی ﹝︐︭ـــ︬ ﹝︽︤ و ا︻︭ـــ︀ب و  د﹋︐︨︣ 

 ﹤ ﹫﹞︀ری ام اس ا︠﹫︣ا در ﹉ و︋﹫﹠︀ر آ﹝﹢ز︫ـ﹩︋   ︋︌﹫︫﹢﹚﹁

 ﹟︡ه ای از ﹎﹀︐﹥ ﹨︀ی ا︤﹎ .داد ︀︨ـــ ﹫﹞︀ران︎  ︨ــ﹢ا﹐ت︋ 

︧ــــ﹫︀ری از  ﹢ا﹐ت ذ﹨﹠﹩︋  ︎︫︤﹉ ﹝︐︭ـــ︬ ﹋﹥ ﹇︴︺︀︨ 

﹢ا﹡﹫﹛.  ︠﹩﹞ ︉﹚︴﹞ ﹟ام اس ا︨️ را در ا ﹤ ﹝︊︐﹑︀ن︋ 

﹫﹞︀ران ام اس ︧︠︐﹍﹩ در︋ 

﹫﹞︀ری ام اس ﹝︡ار﹨︀ی ﹝︽︤ و وا︨ــــ︴﹥ ﹨︀ی  ︎﹑ک ﹨︀ی ﹝︽︤ در︋ 

 ﹤ ﹥ ﹨﹛ ﹝﹩ ز﹡︡.︋  ︫ــــــ﹫﹞﹫︀﹩ ﹋﹥ در ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︀ ﹡﹆︩ دار﹡︡ را︋ 

 ﹜﹑︻ از ﹩﹊ ،︤︽﹞ ﹩︀﹫﹝﹫ـــ ــ︀︠︐︀ری و︫  وا︨ــ︴﹥ ︑︽﹫﹫︣ات︨ 

︀﹡﹞︀ و آ﹇︀︀ن ﹋﹥ ام اس  ︧ــ︐﹍﹩ ا︨️.︠  ︀︹ در ام اس︠  ︋︧ـ﹫︀ر︫ 

︧ـــــــــ︐﹥ ﹨︧ــــــــــ︐﹠︡ ﹋﹥             دار﹡︡ ﹝﹩ آ﹠︡ و ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ آ﹡﹆︡ر︠ 

 ﹢︑ ︡﹢﹎ ﹩﹞ ︧ـــ︫︣︀ن﹝﹨ ﹤﹋ ﹩﹛︀ در ︡﹠﹠﹋ ️﹋︣ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹝﹡

︧ــ︐﹍﹩ ﹉ ︻﹑﹝️ درو﹡﹩ در ام  ﹋﹥ ا︮﹑ً ﹋︀ری ﹡﹊︣دی! ﹢ن︠ 

︀ر︗﹩ ﹡︡ارد.  اس ا︨️ و ﹡﹞﹢د︠ 

︧ــ﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️ ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︧ــ︫︣︀ن ام اس دار﹡︡ د﹇️   ︋﹟ا

︧ـ︐﹥ ا︨️.   ︠︀﹝︐ ️︨ا ﹤︐︧  ︠︡﹢﹎ ﹩﹞ ︀ر ام اس﹝﹫ ﹋﹠﹠︡ ا﹎︣︋ 

︧ـــــــ︐﹍﹩ و︗﹢د دارد. راه   ︠﹟ا ﹩﹠﹝︀ری ﹨︀ی ا︑﹢ا﹝﹫ در ︑﹞︀م︋ 

︧ـــ︐﹍﹩ و ﹨﹛  ︧ــ︐﹍﹩ و︗﹢د دارد. ﹨﹛︠  ︣ای ﹋﹛ ﹋︣دن︠   ︋﹩︀﹨

﹫﹞︀ران) ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ا︨ـــــــــ︐︣س و ﹨﹫︖︀ن و ﹨﹛ ﹎︣﹝︀ (در ا︾﹙︉︋ 

﹫﹞︀ران   ︋﹤ ︣ای ﹨﹞﹫﹟ ا︾﹙︉︋   ︋.︡﹠﹋ ︡︡ام اس را ︑︪ـــــــــ ﹜﹑︻

 ︤﹫﹨︣ ︧ــــــ︐﹍﹩، ا︨︐︣س و ﹎︣﹝︀ی ز︀د︎  ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ از︠ 

 .︡﹫﹠﹋
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ام اس و ﹝︺﹙﹢﹜﹫️

︀ل ﹇︊﹏ ا﹟ ︑﹠﹢ع دارو﹩ و روش ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ا﹝︣وز ﹡︊﹢د   ︨︡﹠ .️︨︪ــــ︣﹁️ ا﹫ ︻﹙﹛ ﹝︡ام در ︀ل︎ 

 ﹉ ︀ ︩ ام اس ز︫︣ـــــ︀︠﹥ و در﹝︀ن ﹨︀ی ︗︡︡ و︗﹢د دارد. در ﹋﹏ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋  ︣ای ﹨︣︋  ا﹝︀ ا﹐ن ︋ 

 ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︣﹎ا .﹤﹡ ︀ ︡ــــــــ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ام اس در ﹡︀️ د︀ر ﹝︺﹙﹢﹜﹫️︠  ﹫﹞︀ر ﹝︊︐﹑︋   ︋﹤﹋ ﹜﹫﹢﹍  ︋﹤﹝﹚﹋

︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ و  ︀︫﹫︡ ︤﹫﹁ ︀﹢︑︣ا︎﹩ ﹋﹠﹫︡ و︨  ﹫︪ـــــــ﹍﹫︣ا﹡﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ ︀ ا︨︐︣س ﹡︡ا︫︐﹥︋  داروی︎ 

 ﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀ران﹝﹫  ︋﹤ ﹥ ا﹟ ﹡﹆︴﹥ ﹡︨︣﹫﹛. ﹨﹞﹫︪ـــــــــــــــ﹥︋  ︣ای ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋  ︑︽︢﹥ را در︨️ ﹋﹠﹫︡︋ 

                                                                                           ︳ـــ︣ا  ︫﹟ا ︦ ــ︣ا︳ ا︨ــ️ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ از︎   ︫﹉ ن ام اس﹢ ︡︡ار﹡︣ ﹨﹫︙﹢﹇️ د︨ــ️ از ︑﹑ش︋ 

﹫﹞︀ران ﹨﹛ ﹎︣﹁︐﹥          ﹫︀﹠︡ ︗﹙﹢ی ﹡︀︑﹢ا﹡﹩︋   ︋﹤﹋ ︣︐ ︋︣︋﹫︀﹫﹛. آ﹠︡ه رو︫ـــــــ﹟ ا︨ـــــــ️ و در﹝︀ن ﹨︀ی︋ 

﹢د.   ︫﹩﹞

﹫︣د﹨﹩ ︋︀رداری و ﹝︭︣ف دارو و︫ 

 .﹤﹚ ﹢د؟︋  ︀ردار︫  ﹫﹞ـ︀ر ام اس ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋   ︋︀ـ﹣ال ا︮ـ﹙﹩ در ام اس و︗ـ﹢د دارد. آ  ︨﹉ ـ︀رداری در ﹝ـ﹢رد︋ 

﹢د؛    ︫﹩﹞ ️ ﹢د و﹎︣﹡﹥ ﹋︀ر︨  ︐︣ ا︨️ ا︣از︫  ︣ا︴﹩ دارد ﹋﹥︋  ︀رداری ﹝﹠︀﹁︀ت ﹡︡ارد ا﹝︀︫   ︋︀ ام اس︋ 

︳ ﹉ دارو﹨︀  ﹢﹡︡ ﹝︓﹏ ا﹠︐︣﹁︣و﹡︀ ﹋﹥ در︠  ﹫﹞︀ران ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩︫  ︣ای ا﹋︓︣︋  ︋︺︱ــــــــــــــ﹩ دارو﹨︀︋ 

︀ردار﹡︡   ︋﹤﹋ ︡﹡︡ ﹢﹡︡، ︺﹠﹩ ا﹎︣ ﹝︐﹢︗﹥︫  ﹨︧ـــــــــــ︐﹠︡. ا﹟ دارو﹨︀ ︑︀ ﹇︊﹏ از ︀﹝﹙﹍﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩︫ 

︀رداری را ﹨﹛      ﹥ ︑︀ز﹎﹩ دارو ﹝︭ــــ︣ف ﹋︣ده ا﹡︡. ︐﹩ ا﹟ دارو﹨︀ ︑︡﹫︃﹥ دوره︋  ﹡﹍︣ان ﹡︪ــــ﹢﹡︡ ﹋﹥︋ 

︧︣ـــــــــ︉ FDA ﹡﹫︀﹝︡ه ا︨️. در  ︀رداری در︋  ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز ︑︀ ا﹛ ﹟︷﹥ ﹝︖﹢ز ا︨︐﹀︀ده در︋ 

﹥ ﹝︀ه اول زا﹞︀ن ر︧ـــــــ﹉ ﹞﹙﹥ ام اس  ﹫︣د﹨﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا﹟ دارو﹨︀ را ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. در︨  ﹝﹢رد︫ 

﹢د  ︀ردار ﹝﹩︫   ︋﹤﹋ ﹩﹝﹡︀ ﹫︣د﹨﹩ را ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡.︠  ︀﹐︨️. ا﹐ن ︑︀زه ﹝︖﹢ز ﹝︭ـــــــ︣ف دارو در︫   ︋﹩﹚﹫︠

︣ای او  ـ﹢د ﹢ن︋  ︀﹐ ا︨ـ︐﹀︀ده︫  ︀ دوز︋   ︋D ﹟﹫﹞︀︐و ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ︡﹠﹋ ﹩︮︀ ︀︋︡ ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی︠ 

﹥ ام اس ﹋﹛  ︨︣︡ در آ﹠︡ه ر︧ــــ﹉ ا︋︐﹑︋   ︋﹟﹫﹠︗ ﹤  ︋D  ﹟﹫﹞︀︐︡ه ا﹎︣ و و ︗﹠﹫﹟ ﹝﹀﹫︡ ا︨️ و ︔︀︋️︫ 

﹥ او ﹝﹩ ﹎﹢︡ دارو  ︫︤ـ﹉︋  ︐︣ ا︨ـ️ MRI ﹋﹠﹠︡. در ا﹟ ز﹝︀ن︎  ︺︡ از دو ﹨﹀︐﹥ اول زا﹞︀ن︋  ﹢د.︋   ︫﹩﹞

 ﹩دارو ﹤ ︧ــ︐﹥︋   ︋︀﹠د، ا﹢ ﹠﹍﹫﹟ داده︫  ﹫﹞︀ر داروی︨   ︋﹤  ︋︫︡︀ را ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡ ︀ ﹡﹥. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡﹫︀ز︋ 

︀رداری ﹞﹙﹥ ای د︨ـ️  ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ︀﹝﹙﹍﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋︣ده، دارد. ︐﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ︵﹢ل دوران︋ 

ـ﹥  ـ﹢د ا﹝︀ در︨  ـ︀︡ ﹋﹞﹩ رو︫ـ﹟︫  ﹥ ﹝︀ه اول︫  ﹢د. در︨  ︀﹝﹢ش ﹝﹩︫   ︠﹩﹍﹚﹞︀ و ︻﹞︡︑︀ً ام اس در ︡﹨︡︋

﹫︪ـــــ︐︣ ا︨️ ا﹝︀ ا﹎︣   ︋﹤﹚﹝ ﹉︧ـــــ︀ن ﹨﹛ ر﹝از زا ︡︺ ﹥ ﹝︀ه اول︋  ﹢د.︨  ︀﹝﹢ش ﹝﹩︫  ﹢م︠  ﹝︀ه دوم و︨ 

︀رداری را ا︣از ﹋﹠﹠︡ ا﹡︪︀اً ︻﹢د ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫️.   ︋︳︫︣ا

﹢د، و︗﹢د ﹡︡ارد ا﹝︀  ﹥ ﹁︣ز﹡︡ ﹝﹠︐﹆﹏︫  ︡ر︋   ︎︀ ا﹨︡ از ﹝︀در﹢ از ﹡︷︣ ژ﹡︐﹫﹉ ژن ﹝︧ـــــــــــ︐﹆﹫﹞﹩ ﹋﹥︋ 

﹥ ام اس دار﹡︡ ا︐﹞︀ل   ︋﹑︐︊﹞ ﹉ ﹤︗د. ﹋︧ـــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹁︀﹝﹫﹏ در﹢ ﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩︫   ︋﹩﹝﹋ ﹤︙ ا︐﹞︀﹜︩ در︋ 

 ﹟︀ران ا﹝﹫  ︋﹟﹫ ﹫﹞︀ر را ﹡﹍︣ان ﹋﹠︡.︋   ︋︡︀︊﹡ ﹟د ا﹝︀ ا﹢ ﹫︪ـــــــــــ︐︣ ﹝﹩︫   ︋︡﹡﹢ ﹥ ام اس ﹝︊︐﹑︫   ︋﹤﹊﹠ا

﹢د ﹁︣د ا︨️ ﹋﹥  ﹥ ﹨︣︀ل︠  ︣آ﹝︡،︋  ︦ آن︋  ︣ا︴﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از︎  ﹝︧﹙﹥ را ﹋﹛ د︡ه ام. ام اس︫ 

﹫︪ــ︐︣   ︋︀﹨ ﹜﹡︀ ﹫︣. ر︧ــ﹉ ام اس در ﹝︀دران و ﹋﹑ً در︠   ︠︀ ︫︡︀ ︙﹥ دا︫︐﹥︋  ﹢ا﹨︡︋  ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡︋ 

ا︨️. 
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︀︫ـ︡ آ︀ د︠︐︣ او ﹡﹫︤  ︡ه و ﹁︣ز﹡︡ د︠︐︣ی دا︫ـ︐﹥︋  ﹥ ام اس،︫  ︦ ا﹎︣ ﹝︀در ﹝︊︐﹑︋   ︎

ام اس ﹝﹫﹍﹫︣د؟

︀ ا︐﹞︀ل 96 در︮︡ ام اس ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ا﹎︣ ﹝︀دری ام اس  ︗﹢اب ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ د︠︐︣ او︋ 

﹫︪ـــ︐︣ از ﹁︣ز﹡︡ ﹝︀دری ا︨️ ﹋﹥ ام اس ﹡︡ارد  ︴︣ ا︋︐﹑ در ﹁︣ز﹡︡ او︋   ︫︠︡︀ دا︫︐﹥︋ 

﹫﹙﹩ ﹡﹍︣ان ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹫︧️.   ︠︦ ﹫︪︐︣ ﹡︊﹢ده︎   ︋﹜﹨ ﹩﹚﹫ ا﹝︀ ا︐﹞︀ل آن︠ 

ا︠︐﹑﹐ت ︻﹞﹙﹊︣د ︗﹠︧﹩ در ام اس

﹫︧ـــ︐﹛ ︻︭ـــ︊﹩ دار﹛ و ﹝︧ـــ﹫︣﹨︀﹩ ﹋﹥ در   ︨﹤ ﹫﹞︀ری ام اس ﹞﹑ت ﹝︐︺︡د︋  در︋ 

﹫︧ــ︐﹛ ︗﹠︧ـــ﹩ ︀ ا︻﹞︀ل ︗﹠︧ـــ﹩ ا︨︐﹀︀ده         ︨﹩﹍︐﹫﹍﹡︣ا ︣ای︋  ︨﹫︧ــ︐﹛ ︻︭ــ︊﹩︋ 

﹑﹋︀ و آ︨﹫︉   ︎﹤﹊﹠ا ﹤ ︧ــــــ︐﹥︋   ︋︿﹚︐﹞ ︀ران﹝﹫ ﹢د، ﹎︀ه آ︨﹫︉ د︡ه ا﹡︡. در︋   ︫﹩﹞

︀︫︡ ا﹡﹢اع ﹝︐﹙﹀﹩ از ا︠︐﹑ل را دار﹛، از ﹋︀﹨︩ ﹝﹫﹏ ︗﹠︧ــ﹩ ︑︀  ﹨︀ی ︻︭ـ︊﹩ ﹋︖︀︋ 

︣︠﹢رد﹨︀ی  ﹢د︫︀ن و︋  ︀ص︠  ﹋︀﹨︩ ︻﹞﹙﹊︣د ︗﹠︧ــــــــ﹩ ﹋﹥ ﹨︣﹋︡ام در﹝︀ن ﹨︀ی︠ 

﹫︧︐﹛ ︻︭ـ︊﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از  ﹥ ︗︤ آ︨﹫︉ د︡ن︨  ︠﹢د︫︀ن را دار﹡︡. ا﹝︀︋ 

﹢ا﹨︩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ از  ﹫﹞︀ران︠  ﹢د. ا﹝︀ در ﹡︀️ از︋  ا﹁︧ــــــــ︣د﹎﹩ و دارو﹨︀ ﹨﹛ ﹡︀︫﹩︫ 

﹢ا﹨﹠︡ را﹨﹩  ﹢د︋  ︫︤ــ﹉︠  ﹍﹫︣﹡︡ ︺﹠﹩ ﹝﹢︲ـ﹢ع را ر﹨︀ ﹡﹊﹠﹠︡ و از︎  ︎︫︤ـ﹉ ﹋﹞﹉︋ 

︡﹡︡ و  ﹥ اورو﹜﹢ژ︧ــ️ ار︗︀ع︫  ﹫﹞︀ر دا︫︐﹛ ﹋﹥︋   ︋︡﹠ ًا︠﹫︣ا .︡﹠﹨︡ ︋﹥ آ﹡︀ ﹡︪ـ︀ن︋ 

﹥ ام اس ﹋﹥ د︀ر ا﹟ ﹝︪ـــــ﹊﹏ ﹨︧ـــــ︐﹠︡  ﹥ ﹝︊︐﹑︀ن︋   ︋.︡﹠︐﹁︣﹎ ﹜﹨ ﹩︋﹢  ︠﹤︖﹫︐﹡

 ﹟﹫︀ ︖︀﹜️ ﹋︪ـــــــ﹫︡ن︎  ︣م و︠   ︫︣︵︀  ︠﹤ ﹢د را︋  ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩︠ 

.︡︀ور﹫﹡

 

﹋︀﹨︩ ︀﹁︷﹥ در ام اس

﹢د.   ︫﹩﹞ ﹜﹋ ﹩︐︠︀﹠ ﹢د و ﹨﹛ ﹇﹢ای︫  ﹫︪ــــ︐︣ ﹝﹩︫   ︋︉︣︑ ﹜﹨ ︀ری﹝﹫  ︋︩ا﹁︤ا ︀︋

 ﹩︐︠︀﹠ ﹙﹊﹥ ﹇﹢ای︫  ︣ود ﹋﹥ ا︮﹑ ا﹟ ︵﹢ر ﹡﹫︧ـــــــــــــــ️ ︋  ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ ︻﹆﹏ از د︨️︋ 

﹠﹢ا﹩ و  ︣و︨﹥ د︡اری ، ︫  ︣ای ﹏ ﹝︧ــــــــــ﹙﹥ و︎   ︋️︨︀﹨ ﹩︀﹡ای از ︑﹢ا ﹤︻﹢﹝︖﹞

 ️︧﹫﹡ ﹤﹚︧﹞ ﹟︣ای در﹝︀ن ا  ︋﹩︮︀ ﹢د. ﹨﹠﹢ز داروی︠   ︫﹩﹞ ︡ ﹠﹋ ﹤﹋ ️︨︀﹞ ﹤︷﹁︀

︊﹢د  ︣ای︋   ︋.︡﹡︣﹫﹍ ﹫︪ــ︣وی ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ را︋  ا﹝︀ دارو﹨︀ی ام اس ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗﹙﹢ی︎ 

︀ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز ﹝︺﹞﹢ل ﹡︪︡ه  ﹠︀︠︐﹩ ﹨﹛ دارد︎   ︫﹩︪︊﹡روش ﹨︀ی ︑﹢ا ﹤︷﹁︀

ا︨ــ️. ﹉ راه ﹨﹛ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝﹊﹞﹏ ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ﹝︓﹏ ﹋﹠︡ر و ز︻﹀︣ان ا︨ـــ️ ﹋﹥ در 

︀︫ـ﹠︡.  ﹝︴︀﹜︺︀ت دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ ﹝﹢رد︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ️ ﹝﹣︔︣︋ 

﹫﹞︀ران ام اس ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. ﹉ ﹝︓︀ل ︗︀﹜︉  ︺︱ـ﹩︋   ︋﹤  ︋﹜﹨ ︣﹝ـ﹩ از دارو﹨︀ی آ﹜︤ا︱︺︋

︡﹨︡ و و﹇︐﹩ از  ﹫﹞︀ری دا︫︐﹛ ﹋﹥ ︑︀ ﹝﹆︴︹ ﹜﹫︧ـ︀﹡︦ ر﹁️ و ﹡︐﹢ا﹡︧ـ️ ادا﹝﹥︋   ︋﹜﹡︤︋

︨︣ــ﹫︡﹡︡ ︴﹢ر  ︡ر و ﹝︀درش︎  او ام آر آی ﹎︣﹁︐﹫﹛ ﹉ ﹡﹫﹛ ﹋︣ه از ﹝︽︤ را ﹡︡ا︫ـ️.︎ 

︋︡ون ﹉ ﹡﹫﹛ ﹋︣ه از ﹝︽︤ ︑︀ ﹜﹫︧ـــــــــــــــــ︀﹡︦ ︗﹙﹢آ﹝︡ه؟ ا﹟ ︻︷﹞️ ﹝︽︤ ا︨️ ﹋﹥       

﹍﹫︣د.  ﹥ ︻︡ه︋  ︩ ﹨︀ را ﹨﹛︋   ︋︣︀ ︀﹜﹛ ﹝︽︤ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︨  ﹇︧﹞️ ﹨︀ی︨ 
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 ︨﹫﹍︀ر ︀ ﹇﹙﹫︀ن؟

ـــــــ︀ل  ︑﹢︑﹢ن و ︑﹠︊︀﹋﹢ ︻︀﹝﹏ ﹝︣گ ︡ود ٨ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ در︨ 

ــ﹢︠︐﹟ ︑﹠︊︀﹋﹢ و دود ﹇﹙﹫︀ن از  ـ﹫﹍︀ر ︀︮ــ﹏ از︨  ا︨ـ️. دود︨ 

︀﹐ی آن ︀︮ـــ﹏  ــ︡ن ︑﹠︊︀﹋﹢︋  ــ﹢︠︐﹟ ذ︾︀ل و ﹎︣م︫   ︨﹅︣︵

ـــــ︣︵︀ن زا   ︨﹩︀﹫﹝﹫ـــــ ﹝﹩︫ـــــ﹢د ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ٧٠ ﹡﹢ع ﹝︀ده︫ 

︡ن وارد ﹝﹫︪ـــــ﹢د. ا﹁︣اد   ︋﹤ ︀ ا︨︐﹠︪ــــ︀ق آن︋  ︡ه︋   ︫﹤︐︠︀﹠︫

﹫︪ـــ︐︣ در  ﹫﹍︀ر ﹨︧ــ︐﹠︡،︋  ︾﹫︨︣﹫﹍︀ری ﹋﹥ در ﹝︺︣ض دود︨ 

 ︿﹚︐﹞ ︀ری ﹨︀ی﹝﹫ ـــــ︣︵︀ن ر﹥ و︋   ︨﹤ ︴︣ ا︋︐﹑︋  ﹝︺︣ض︠ 

ـــ︡ه ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︺︣ض دود  ﹇︣ار دار﹡︡، ا﹝︣وزه ︔︀︋️︫ 

.︫︡︀ ︀ د︀︋️ ﹡﹢ع ٢﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︣︑︊︳︋  ︨﹫﹍︀ر︋ 

  ︨﹫﹍︀ر ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩    

ا﹁︣اد  VAPE ︌و  ︀﹑︴ا︮ـ ︀ ﹩﹊﹫﹡نیز ︨ـ﹫﹍︀ر﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و 

ــــ︀︣ ﹝﹢اد  ︨ــــ﹫﹍︀ری و ا︵︣ا﹁﹫︀ن را در ﹝︺︣ض ﹡﹫﹊﹢︑﹫﹟ و︨ 

. ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ ﹋﹢د﹋︀ن در  ︫﹫﹞﹫︀﹩ ﹝︱ـــــــــــ︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡

﹥ ︵﹢ر ︗︡ی  ـ﹑﹝️ آ﹡︀ را︋  ﹫﹍︀ر﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︨  ﹝︺︣ض︨ 

﹙︺﹫︡ن   ︋︀ ︀﹨ ︀ت د︨︐﹍︀ه︺︀﹞ ️︪ــــــــــ﹡ ︣︴ ︑︡︡ ﹋︣ده و︠ 

 ﹅︣︵ از ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ،︀ت ︑﹢︨ــــ︳ ﹋﹢د﹋︀ن ﹡﹫︤ و︗﹢د دارد︺︀﹞

ـــــ︡﹝︀ت ︗︡ی از ︗﹞﹙﹥   ︮︒︻︀ ـــــ﹢زی و ا﹡﹀︖︀ر ﹡﹫︤︋  آ︑︩︨ 

ـــ﹫﹍︀ر﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و  ـــ﹢﹡︡. از ︵︣﹁﹩︨  ︨ــ﹢︠︐﹍﹩ ﹝﹩︫ 

 ﹩︀﹨ ︣ی︑︀ ﹝︭ـــــــ﹢﹐ت ︑﹠︊︀﹋﹢ی ﹎︣م، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︀وی︋ 

﹫︪ـ︐︣   ︋،︣︲︀ ︀ل ︀ص ﹡﹫︀ز دار﹡︡ و در ﹥ د﹁︹︠   ︋﹤﹋ ︡﹠︫︀︋

﹢ده  ﹑︨ـ︐﹫﹊﹩︋  ـ﹫﹍︀ر﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︎   ︨︹︀﹞ ︀ی﹨ ︕︣︑︀ر﹋

.︡﹠︐︧﹫﹡ ️﹁︀︀ز و ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د و︋ 

︣︵︀ن د︠︀﹡﹫︀ت و︨ 

﹥ ﹝︣گ در  ی ﹝﹠︖︣︋  ︀︵︣ ن ﹨︀د︠︀﹡﹫︀ت ﹝︧ـــــــــ﹢ول ٢٥ ٪ از︨ 

ـ︣︵︀ن ر﹥ و  ︨︣ا︨ـ︣ ︗︀ن ا︨ـ️. ا︨ـ︐︺﹞︀ل د︠︀﹡﹫︀ت د﹜﹫﹏︨ 

︣︵︀ن   ︨﹟ا ﹤ ﹢م ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋  ﹫︩ از دو︨  ﹝︧ـــــــ︊︉  ﹝︣گ︋ 

ـ︣︵︀ن د﹨︀ن، ﹜︉، ﹎﹙﹢،  ︣وز︨   ︋︒︻︀ در︗︀ن ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 

﹥ ︵﹢ر ﹇︀︋﹏  ــ﹫﹍︀ری︋  ـ﹢د ا﹁︣اد︨   ،﹅﹚﹠︖︣ه و ﹝︣ی ﹝﹩︫ 

.

﹢ن ︀د ـــــــــــــــ︣︵︀ن︠   ︨﹤ ︴︣ ا︋︐﹑︋  ︑﹢︗﹩ در ﹝︺︣ض︠ 

︀را﹡︀زال،  ﹫﹠﹩ و︎  ــ﹫﹠﹢س︋  ــ︣︵︀ن ﹀︣ه ﹨︀ی︨  ﹝﹫﹙﹢﹫︡ی،︨ 

︤رگ، ﹋﹙﹫﹥، ﹋︊︡، ﹜﹢زا﹜﹞︺︡ه، ﹝︺︡ه، ︑﹞︡ان   ︨ــ︣︵︀ن روده︋ 

ــ︣︵︀ن د︨ـــ︐﹍︀ه ادراری ︑︐︀﹡﹩ از ︗﹞﹙﹥ ﹝︓︀﹡﹥ ، ︀﹜︉ و  و︨ 

﹜﹍﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹇︣ار دار﹡︡.

﹫﹞︀ر︀ی ر﹢ی  د︠︀﹡﹫︀ت و︋ 

 ﹤ ﹢د︋  ــــــــ﹫﹍︀ری ﹉ ﹡﹀︣ در ︵﹢ل ز﹡︡﹎﹩︠   ︨︣﹀﹡ ︕﹠ از ﹨︣︎ 

﹥ و︥ه   ︋،︡ ﹢ا﹨︫︡  ︋﹫﹞︀ری ا﹡︧ـــــــــ︡اد ر﹢ی ﹝︤﹝﹟ ﹝︊︐﹑︠ 

﹫﹍︀ر ﹋︪ــــــــ﹫︡ن را  ا﹁︣ادی ﹋﹥ از دوران ﹋﹢د﹋﹩ و ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩︨ 

﹥ ︵﹢ر  ︫︣وع ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ز︣ا دود ︑﹢︑﹢ن ر︫︡ و ︑﹊︀﹝﹏ ر﹥ را︋ 

. ﹨﹞︙﹠﹫﹟﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ آ︨ــــــــ﹛ را در  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹠﹋ ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇

 ﹏  ︨﹏︡︊︑ ︣︴ . ﹝︭ـ︣ف د︠︀﹡﹫︀ت︠  ︡﹠﹋ ︪︡︡︑ ︋︤ر﹎︧︀﹐ن

︣ا︋︣ ر︨︀﹡︡ه  ﹫︩ از دو︋   ︋﹤ ﹥ ︀﹜️ ﹁︺︀ل را︋   ︋﹤︐﹀﹡ ️﹛︀ از

.︡﹠﹋ ﹩﹞︣︑︡ ﹫﹞︀ری را ﹡﹫︤︋   ︋﹩︺﹫︊︵ ️﹁︪︣﹫ و︎ 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹇﹙︊﹩  د︠︀﹡﹫︀ت و︋ 

﹥ ﹎︀ه د︠︀﹡﹫︀ت  ـ﹫﹍︀ر در روز و ا︨ـ︐︺﹞︀ل ﹎︀ه︋   ︨﹡ ︡﹠ ︳﹆﹁

﹥ ︻︣وق ﹇﹙︉ آ︨ــ﹫︉  ـ﹫﹍︀ر︋  ︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︺︣ض دود ︨ 

﹢ن         ﹑ک ﹨︀ و ا︖︀د ﹜︐﹥ ﹨︀ی︠   ︎︹﹝︖︑ ︒︻︀ ر︨ـــــــــــــ︀﹡︡ه،︋ 

 ︩︀ری ﹨︀ی  ﹇﹙︊﹩ را ا﹁︤ا﹝﹫  ︋︣︴  ︠︉﹫︑︣︑ ﹟︡ ــ﹢د و︋   ︫﹩﹞

﹫︪ــــــــ︐︣ از ا﹁︣اد ︾﹫︣  ︣ا︋︣︋  ﹫﹍︀ری ︀ر︋  ﹝﹩ د﹨︡. ا﹁︣اد︨ 

︣ا  ︋  ︣   ﹫﹞︀ی ﹨︀ی ﹇﹙︊﹩ و دو︋   ︋﹤ ︨ــــــــ﹫﹍︀ری در ﹝︺︣ض ا︋︐﹑︋ 
 

 ا︠︐﹑﹐ت ﹎﹢ار︫﹩ ﹨︀

﹢د د︀ر ا︠︐﹑﹐ت  ـ﹫﹍︀ری ا︐﹞︀﹐ً در ︵﹢ل ز﹡︡﹎﹩︠  ا﹁︣اد︨ 
 

 ︀ ﹫﹞︀ری ا﹜︐︀︋﹩ روده ﹨﹞︣اه ︋  ﹎﹢ار︫ـــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ز︠﹛ ﹝︺︡ه،︋ 

﹢﹡︣︤ی ﹝﹆︺︡ی و  ــــ﹊﹛، ا︨ـــــ︀ل ﹝︡اوم، ︑︉ و︠   ︫﹩﹍︐﹁︣﹎

ــ﹢  ︫﹩﹞ ﹡︡.﹨﹛ ﹢︗ ﹟﹫﹠︡ن ن ﹨︀ ی د︨ــ︐﹍︀ه ﹎﹢ارش  ︨ـ︣︵︀

︀︻︒ زردی د﹡︡ا﹡︀ و  ــ﹫﹍︀ر و ﹇﹙﹫︀ن︋  ︑﹠︊︀﹋﹢ و دود ﹡︀︫ــ﹩ از︨ 

︫﹢د.﹝︭ــــــ︣ف د︠︀﹡﹫︀ت ﹝﹩  ﹑ک ا︲︀﹁﹩ روی د﹡︡ان ا︖︀د︎ 

 ︩د﹡︐︀ل (︋﹫﹞︀ری ﹜︓﹥) را ا﹁ـ︤ا﹢︣ـ ﹫﹞︀ری︎   ︋﹤ ︠︴ـ︣ ا︋︐﹑︋ 

﹫﹞︀ری ا﹜︐︀︋﹩ ﹝︤﹝﹟ ﹋﹥ ﹜︓﹥ ﹨︀ و ا︨︐﹢ان ﹁﹉ ﹝﹩ د  ︋﹉ ،︡﹨

ـــ﹢د،  ﹥ از د︨ــ️ دادن د﹡︡ان ﹝﹩︫  ︣د و ﹝﹠︖︣︋   ︋﹩﹞ ﹟﹫ را از︋ 

 ︡ ﹢ی︋  ︀︻︒ ا︖︀د︋  ︡ون دود︋  ︐﹩ ا︨ـــــــ︐﹀︀ده از د︠︀﹡﹫︀ت︋ 

﹢د. د﹨︀ن ﹝﹩︫ 
 

︫︺︀ر ︨︀ز﹝︀ن ︗︋ ﹩﹡︀︡ا︫️ در ﹋﹞︍﹫﹟ روز ︗︀﹡﹩ ︋︡ون د︠︀﹡﹫︀ت 

︗︀﹡﹩ ︋︡ون د︠︀﹡﹫︀ت ︋︀ ︑︺︡ ︋﹥ ︑︣ک︗︀﹡﹩ ︋︡ون د︠︀﹡﹫︀ت ︋︀ ︑︺︡ ︋﹥ ︑︣ک︗︀﹡﹩ ︋︡ون د︠︀﹡﹫︀ت ︋︀ ︑︺︡ ︋﹥ ︑︣ک

﹝︺︣ض ︠︴︣ ︨﹊︐﹥ ﹝︽︤ی دار﹡︡. ︋﹫︪︐︣ در
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︀ د︠︀﹡﹫︀ت  ︋﹩︐︨﹢ ﹝︪﹊﹑ت ︪﹞﹩ ، ﹎﹢︫﹩ و︎ 

 ︣ ﹢﹡︡. ︻﹑وه︋   ︫﹩﹞ ﹩ا﹢﹠ ﹫︪ــــ︐︣ د︀ر ﹋﹛︫  ﹫﹍︀ری︋  ا﹁︣اد︨ 

︡ه  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︪ـ﹞﹩︫  ︧ـ﹫︀ری از︋   ︋︒︻︀ ﹫﹍︀ر ﹋︪﹫︡ن︋   ︨﹟ا

ــــــ﹢رت ︻︡م در﹝︀ن، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡︀︋﹫﹠︀﹩ دا﹞﹩ ا︖︀د  ﹋﹥ در︮ 

﹫︪ــــــ︐︣ ا︨️.   ︋︤﹫﹡ ︡آب ﹝︣وار ︣︴ ﹫﹍︀ری︠  ﹋﹠︡. در ا﹁︣اد︨ 

 ︒︻︀ ﹢ا﹨︡ ﹡︪ــــــــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا︨︐︺﹞︀ل د︠︀﹡﹫︀ت︋   ︫﹩︠︣︋

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋﹥ در آن ﹁︪ـ︀ر دا︠﹏ ︪ــ﹛  ﹢د.︋  ﹎﹙﹢﹋﹢م ﹡﹫︤﹝﹩︫ 

.︡﹡︀︨︣ ﹫﹠︀﹩ آ︨﹫︉︋   ︋﹤ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

︭ـــــ﹢ص در   ︠﹤  ︋️︨﹢ ︊︉ ︣و﹋﹫︡﹎﹩︎  ﹫﹍︀ر︨  ﹝︭ـــــ︣ف︨ 

 ️﹫︮︀ ﹫﹟ ر﹁︐﹟︠  ﹫︣ی و از︋  ︪ــ﹊﹩،︎  ا︵︣اف ︪ــ﹞︀ و ﹜︉،︠ 

︡ه و در ︵﹢﹐﹡﹩   ︫A  ﹟﹫﹞︀︐و ﹤﹫﹚︑ از ﹩︫︀﹡ ️︨﹢ ار︑︖︀︻﹩︎ 

 ️﹛︀ ︀د︖ن، ﹝﹢︗︉ ا﹢ ـــــــــــ︡ن ︗︣︀ن︠  ︀ ﹝︡ود︫  ﹝︡ت︋ 

﹫﹞︀ری   ︋﹉ ﹤﹋ ︦︀ز︧ــ﹢ر  ︎﹤ ︴︣ ا︋︐﹑︋  ﹢د و︠   ︫﹩﹞ ﹩﹞︣

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩ا︨️، ا﹁︤ا ﹩︐︨﹢ ︀رش دار︎  ا﹜︐︀︋﹩ و︠ 

﹩﹠﹝ا ﹜︐︧﹫ ا︨︐︺﹞︀ل د︠︀﹡﹫︀ت، آ﹜︤ا﹞︣ و ︑︱︺﹫︿︨ 

﹫︧ــ︐﹛ ا﹞﹠﹩ را ︲︺﹫︿ ﹋︣ده و ﹁︣د را در  ا︗︤ای دود ︑﹠︊︀﹋﹢︨ 

︴ـــــ︣ ︻﹀﹢﹡️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ از ︗﹞﹙﹥ ︻﹀﹢﹡️ ﹨︀ی  ﹝︺ــــ︣ض︠ 

 ﹤ ︴︣ ا︋︐﹑︋   ︠﹏﹞︀︻ ﹉ ی ﹇︣ار﹝﹩ د﹨︡.︨﹫﹍︀ر ﹋︪ـــــ﹫︡ن﹢ر

 ﹤ ــ︡ه ا︨ــ️.﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋  ـ﹠︀︠︐﹥︫  زوال ︻﹆﹏ ﹡﹫︫︤ 

︀ ﹁﹫︊︣وز  ﹥ ا︡ز، ﹋︧ــــــ︀﹡﹩ ﹋﹥︋  ﹡﹆︬ ا﹑︐︊﹞ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹠﹝︀ن︋ 

︣︵︀ن ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، در   ︨︀ ︧ــ︐﹫﹉، ﹝﹢﹜︐﹫︍﹏ ا︨﹊﹙︣وز﹫︨

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹨﹞︣اه و ﹝︣گ   ︋﹤ ﹫︪ــ︐︣ی از ا︋︐﹑︋   ︋︣︴ ﹝︺︣ض︠ 

ـــ﹊﹏ زوال   ︫﹟︣︐︺︀ـــ  ︫︣﹝︀ری آ﹜︤ا﹝﹫ زودرس ﹇︣ار دار﹡︡.︋ 

ــــ﹢د ﹋﹥١٤  ٪ ﹝﹢ارد آ﹜︤ا﹞︣ در  ︻﹆﹏ ا︨ــــ️ و ︑﹞﹫﹟ زده ﹝﹩︫ 

﹢د. ﹫﹍︀ر ﹋︪﹫︡ن ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩︫   ︨﹤ ︨︴︗ ︀ن︋ 

︑︀︔﹫︣ات ﹝﹠﹀﹩ د︠︀﹡﹫︀ت در ز﹡︀ن و ︑﹢﹜﹫︡﹝︓﹏

 ︀ ︀ ﹡︀︋︀روری، زا﹞︀ن زودرس، ︑﹢﹜︡ ﹡﹢زادا﹡﹩︋  ︨﹫﹍︀ر ﹋︪ـ﹫︡ن︋ 

﹆︳ ︗﹠﹫﹟ ﹨﹞︣اه ا︨ـ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ︑︺︡اد، ︑︣ک  وزن ﹋﹛ و︨ 

ـ﹫﹍︀ری  و ﹋﹫﹀﹫️ ︻﹞﹙﹊︣د ا︨︍︣م ﹨︀ در ﹝︣دان ﹝﹩ ﹋︀﹨︡.ز﹡︀ن︨ 

︀رج ر﹞﹩ ﹇︣ار دار﹡︡،   ︠﹩﹍﹚﹞︀ ︣︴ ︋﹫︪ـــــ︐︣ در ﹝︺︣ض︠ 

︀رور  ︋﹉﹝︑ ﹤﹋ ️︨︀در ا﹞ ︣ای ︀﹜﹆﹢ه ﹋︪﹠︡ه︋  ا ﹟﹉ ︻︀ر︲﹥︋ 

﹫﹍︀ر  .ز﹡︀﹡﹩ ﹋﹥︨  ﹢د ︀رج از ر﹛ ﹝︐︭ــ﹏ ﹝﹩︫   ︠﹤ ︫︡ه در آن︋ 

︡︡ ﹝﹩ ﹋︪ـــــ﹠︡  ︫﹜﹑︻ ︀ر ﹇︀︻︡﹎﹩ درد﹡︀ک و︪ــــــ︐︣ د﹫  ︋

︀ل زود︑︣  ﹫﹍︀ری ٤-١ ︨  ﹢﹡︡. ︀︧ــ﹍﹩ در ز﹡︀ن︨  ︀︧ـ﹍﹩ ﹝﹩︫ 

 ﹩﹞ ﹉﹝︑ ︡﹫﹛﹢︑ ︩﹨︀﹋ ︒︻︀ ﹫﹍︀ر ﹋︪﹫︡ن︋  ا﹁︐︡، ز︣ا︨  ا︑﹀︀ق 

︡ه و در ﹡︐﹫︖﹥ ︻﹞﹙﹊︣د د︨ـ︐﹍︀ه ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︓﹏ از  در ︑﹞︡ان ﹨︀︫ 

﹝﹩ آ ︡.﹝﹩ ر ﹟﹫︀ ـــ︴ ا︨ــــ︐︣وژن︎  ود و در ﹡︐﹫︖﹥︨  د︨ـــ️ 
 

﹫﹍︀ری ︨︣︵︀ن در ز﹡︀ن︨ 

 ︩ا︨︐︺﹞︀ل د︠︀﹡﹫︀ت و ا﹁︤ا ﹟﹫ ︋︣︠﹩ از ﹝︴︀﹜︺︀ت ار︑︊︀︵﹩︋ 

﹥ و︥ه در ﹝﹫︀ن ا﹁︣اد  ︧ـــــــــــــ︐︀ن را︋  ︣︵︀ن︎   ︨﹤ ︠︴︣ ا︋︐﹑︋ 

 ﹤ ـــــــــ︣وع︋  ︀رداری︫  ︨ـــــــــ﹫﹍︀ری و ز﹡︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از او﹜﹫﹟︋ 

﹫﹍︀ر ︨﹫﹍︀ر﹋︪ــــ﹫︡ن   ︨﹟﹫﹠︙﹝﹨ . ﹝﹫﹊﹠﹠︡ را ﹡︪ـــــ︀ن داده ا﹡︡

︣︵︀ن د﹨︀﹡﹥ ر﹛ در ز﹡︀ن   ︨﹤ ︴︣ ا︋︐﹑︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︠  ﹋︪ـ﹫︡ن︋ 

︡ه ا︨️.  ︫﹤︐︠︀﹠ ︀︎﹫﹙﹢﹝︀ی ا﹡︧︀﹡﹩︫  ﹥ و︣وس︎  آ﹜﹢ده ︋ 
 

﹫﹍︀ر ﹋﹢د﹋︀ن و دود︨ 

﹠﹫﹟ ﹝︡ر︨﹥ ﹋﹥ در ﹝︺︣ض ا︔︣ات ﹝︱ـــــ︣ دود  ﹋﹢د﹋︀ن در︨ 

 ︀﹨ ﹤ر ﹤ ︨﹫﹍︀ر ﹨︧ــ︐﹠︡، از ︵︣﹅ ا﹜︐︀ب ﹝︖︀ری ︑﹠﹀︧ــ﹩︋ 

ــــ︀ل،   ︨٢ ︣آ︨ــــ﹛  ﹇︣ار دار﹡︡. ﹋﹢د﹋︀ن ز ︣︴ در ﹝︺︣ض︠ 

 ً﹐︀﹝︐ا ﹤﹋ ︡﹡﹢ ﹫﹞︀ری ﹎﹢ش ﹝﹫︀﹡﹩ ﹝︊︐﹑︫   ︋﹤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 

﹥ ︻﹑وه در  ـــ﹢د،︋   ︫﹩﹞ ﹩و ﹡︀︫ــ﹠﹢ا ﹩ــ﹠﹢ا  ︫﹜﹋ ﹤  ︋︣︖﹠﹞
﹥ ︻﹠﹢ان   و︋  ـــــ﹫﹍︀ری از ︻﹞﹙﹊︣د ر﹥ ﹨︀ ﹋︀︨ـــــ︐﹥ ﹋﹢د﹋︀ن︨ 

 ︣﹫︔︃︑ ︤﹫﹡ ︀﹡آ ︣ ︤ر﹎︧ـــ︀﹜﹩︋  ا︠︐﹑﹐ت ︑﹠﹀︧ـــ﹩ ﹝︤﹝﹟ در︋ 

 ﹝﹩﹎︢ارد.
د︠︀﹡﹫︀ت و﹋︣و﹡︀                                          

﹫﹞︀ری ︻﹀﹢﹡﹩ ︑﹠﹀︧ـــــ﹩ ا︨️ ﹋﹥ در در︗﹥   ︋﹉  ︡١٩ ﹋﹢و
﹥ ر ︀﹨ ﹤﹞﹙﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. از︵︣﹁﹩ ا︨ــــ︐︺﹞︀ل د︠︀﹡﹫︀ت  اول︋ 

︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥   ︋︳ــ︣ا ـ︡ه و︫   ︫﹤ا︠︐﹑ل در ︻﹞﹙﹊︣د ر ︒︻︀︋

﹢د. ︋︀ ﹋﹢و︡ ١٩ د︫﹢ار︑︣ ﹝﹩︫ 
️︧ز ︳﹫﹞ ﹩﹎د︠︀﹡﹫︀ت و آ﹜﹢د

︣ا︨︣ ︗︀ن دور  ﹫﹍︀ر از ︻﹞︡ه ز︋︀﹜﹥ ﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در︨   ︨﹤︑

︴︣﹡︀﹋﹩ از ︗﹞﹙﹥ آر︨ـ﹠﹫﹉،  ﹢د و ︀وی ﹝﹢اد︠   ︫﹩﹞ ﹤︐ر

     ﹤ ︨︣ب،  ﹡﹫﹊﹢︑﹫﹟ و ﹁︣﹝︀﹜︡﹫︡ ﹨︧ــــــــــــــ︐﹠︡. ا﹟ ﹝﹢اد︋ 

ــــ﹢  ︫﹩﹞ ﹡︡ و ︻﹢ا﹇︉ ︗︊︣ان ﹨︀ی ︀ک وارد  ﹝﹫︳  آ︋︤ی و︠ 

ـــــــــــ﹥ ﹡﹢ع ﹎︀ز  ︣ ︗︀ی﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡.دود ︑﹠︊︀﹋﹢︨  ﹡︢︎︀︣ی︋ 

﹎﹙︀﹡﹥ ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹫﹊﹠︡. دی ا﹋︧ـــــــــــــــــــ﹫︡ ﹋︣︋﹟، ﹝︐︀ن 

 ﹩︗﹢︑ ﹩﹎در آ﹜﹢د ﹥ ﹝﹫︤ان ﹇︀︋﹏  وا﹋︧﹫︡﹨︀ی ﹡﹫︐︣وژن ﹋﹥︋ 

︣ ﹡﹆︩ دار﹡︡.  ︫︴ ﹨﹢ای︨ 

ــــــ︀﹝﹏ ا︨ــــــ︐﹀︀ده ﹇︀︋﹏  ︎︣ورش ︑﹢︑﹢ن و ︑﹠︊︀﹋﹢ ﹝︺﹞﹢﹐ً︫ 

ــــ﹞﹢م د﹁︹ آ﹁︀ت،  ـــ﹫﹞﹫︀﹩ از ︗﹞﹙﹥︨  ﹝﹑︷﹥ ای از ﹝﹢اد︫ 

﹋﹢د﹨︀ و ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀﹩ ر︫︡ ﹝﹫︪ــــــــــــ﹢د و ا﹟ ﹝﹢اد 

︫﹫﹞﹫︀﹩ ﹝﹠︀︋︹ آب آ︫︀﹝﹫︡﹡﹩ را ︑️ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹫︡﹨﹠︡.

ــ︣ورش ︑﹢︑﹢ن و ︑﹠︊︀﹋﹢︻﹢ا﹇︉ ︗︡ی  ـ︣ای︎  ︗﹠﹍﹏ زداـ﹩︋ 

ز︧ــــــ️ ﹝﹫︴﹩ از ︗﹞﹙﹥ از د︨️ دادن ︑﹠﹢ع ز︧ـــــــ︐﹩، 

︀ک، آ﹜﹢د﹎﹩ آب و ا﹁︤ا︩ دی ا﹋︧ـــ﹫︡   ︠︉︣︑ و ︩︀︨︣﹁

﹥ ﹨﹞﹥ ا﹠︀ ︑︺︡اد در︠️ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  ﹋ــ︣︋﹟ در ︗﹢ را دارد.︋ 

﹠︡ی ﹝︀﹡﹠︡  ︧ـــــــ︐﹥︋  ﹫﹍︀ر، ﹋︣︊️ و ا︗︤ای︋  ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︨︡ 

﹙﹀﹢ن، ﹁﹢ ،﹏︧ــــ︉، ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︑﹠﹩ و   ︨،︣﹨﹢︗ ،︢︾︀﹋

﹠︡ی ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫︪ــ﹢د  ︣ای ︑﹢ز︹ و︋︧ـ︐﹥︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤︊︺︗

︀︡ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د. را︋ 
 

﹫﹍︀ر ﹁﹢ا︡ ︑︣ک︨ 

﹢د را ﹡︪ــــــــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡،  ﹫﹍︀ر ︑﹆︣︊︀ً ﹁﹢ری︠  ﹁﹢ا︡ ︑︣ک︨ 

﹫﹍︀ر، ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ و ﹁︪ـــــــ︀ر ﹁﹆︳  ︎︦ از ٢٠ د﹇﹫﹆﹥ ︑︣ک︨ 

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ن﹢︠

 ﹤ ﹢ن︋  ︴ ﹝﹢﹡﹢﹋︧ــــــ﹫︡﹋︣︋﹟ در︠   ︨،️︻︀  در ︻︣ض ١٢︨ 

︊﹢د ︡ ︵︊﹫︺﹩ ر︨ــــ﹫︡ه و ︵﹩ ١٢-٢  ﹨﹀︐﹥ ﹎︣دش  ︠﹢ن︋ 

﹝ـ﹩ ︀︋︡. ︵ـ﹩ 9-1﹝︀ه ﹡﹫ـ︤   ︩ا﹁ـ︤ا ︀﹨ ﹤و ︻﹞﹙﹊ـ︣د ر ﹤︐﹁︀

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ︦﹀﹡ ﹩﹍﹠︑ و ﹤﹁︨︣
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1- ا︑﹫︧﹛ ﹫︧️؟

 ﹤ ا︑﹫︧ـــ﹛ ﹊﹩ از ا﹡﹢اع ا︠︐﹑﹐ت ︻︭ــــ︊﹩، ر︫︡ی ا︨️ ﹋﹥︋ 

︣دازش ا﹡︧ــــــ︀ن ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد.  ︣ روی︎   ︋︿﹚︐﹞ روش ﹨︀ی

﹥ ا︑﹫︧﹛ ﹝︪﹊﹑ت ار︑︊︀︵﹩ دار﹡︡ و ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

 ﹟ا ︣ ︀︫ـــــ﹠︡. ︻﹑وه︋  ︀ د﹍︣ان ︑︺︀﹝﹏ دا︫ــــ︐﹥︋   ︋﹩︋﹢  ︠﹤︋

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹆︬ ﹨︀ی ︧ــ﹩ و ﹡︀﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹨︀ی ︻︱ــ﹢ی 

︀︫︡. ا﹟ ا﹁︣اد  ﹥ ا︑﹫︧ـــ﹛ و︗﹢د دا︫︐﹥︋  ﹡﹫︤ در ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋ 

︧ـ﹫︀ر ﹝︡ودی   ︋﹅﹑︻ ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︑﹊︣اری ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ و

﹫︩ ︑︣ از ز﹡︀ن ا︨️. ﹫﹢ع در ﹝︣دان︋  دار﹡︡ و︫ 

﹢د؟ ﹠﹩ ︑︪﹫︬ داده ﹝﹩︫   ︨﹤ 2-ا︑﹫︧﹛ از

﹢د را  ︠﹫﹙﹩ از ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︑﹫︧ـــ﹛ از ︡ود 6 ︑︀ 12 ﹝︀﹨﹍﹩︠ 

︣ای ︑︪﹫︬ ﹇︴︺﹩ ا︑﹫︧﹛   ︋︉︨︀﹠﹞ ﹟ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡. ا﹝︀︨ 

︑﹢︨︳ ﹝︐︭ــــــ︬ ﹝︺﹞﹢﹐ از ︡ود 24-18 ﹝︀﹨﹍﹩ ا︨️ ﹋﹥ 

 ︳﹫﹞ ︀ ﹥ ار︑︊︀ط ﹋﹑﹝﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑︺︀﹝﹏︋  ــــ︣وع︋  ﹋﹢دک︫ 

︧ـــــ﹫︀ری از ﹋﹢د﹋︀ن   ︋﹟و︗﹢د ا ︀ ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.︋  ︋﹫︪ـــــ︐︫︣ 

 ،︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹝﹡ ︬﹫︪ــــ︑ ﹩﹍﹛︀ ﹥ ا︑﹫︧ـــ﹛ ︑︀ ︡ود 4︨   ︋﹑︐︊﹞

﹥ ︑︺﹢﹅ ا﹡︡ا︠︐﹥ و  ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در﹝︀ن آن ﹨︀ را︋ 

︊﹢د آن ﹨︀ را ︲︺﹫︿ ︑︣ ﹋﹠︡. ا︐﹞︀ل︋ 

﹢رت ﹎﹫︣د و  ﹠﹫﹟ ﹋﹞︐︣ی︮  در وا﹇︹ ﹨︣﹥ ︑︪ـــــــ﹫︬ در︨ 

﹫︪ــــــ︣﹁️  ︀︫︡ ﹋﹢د﹋︀ن︎   ︋︣︐︺︣ ﹥ در﹝︀ن و آ﹝﹢زش︨  ا﹇︡ام︋ 

﹥ ﹝﹢﹇︹ در﹝︀ن و آ﹝﹢زش  ︋﹫︪ــــــ︐︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥︋ 

﹥ د﹍︣ ﹋﹢د﹋︀ن ﹡︤د﹉ ︑︣ ا︨ــــ️.  د︡ه ا﹡︡، ︻﹞﹙﹊︣د︫ــــ︀ن︋ 

ــــــــــــ﹫﹞︀ری   ︋︀  ︋﹤︗از ﹝﹢ا ︦  ︎﹟︡﹛اده ﹨︀ و وا﹢﹡︀  ︠﹐﹢﹝︺﹞

﹢د ﹡︪ـــــ︀ن     ︡ه و ﹡︀را︐﹩ از︠   ︫︩﹢︀ر ︑︪ــــ︣ز﹡︫︡︀ن، د﹁

﹝﹩ د﹨﹠︡.

﹠︀︨︀﹩ ﹋﹢دک ا︑﹫︧﹛ ﹫︧️ ؟ ﹑︻-3﹛ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی او﹜﹫﹥︫ 

︡ت ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︑﹫︧ــ﹛ در ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︐﹙︿ ﹝︐﹀︀وت  ز﹝︀ن و︫ 

︣وز  ︣︠﹩ ﹋﹢د﹋︀ن از ﹝︀ه ﹨︀ی ا︋︐︡ا﹩ ﹡︪ــــــ︀﹡ـ﹥ ﹨︀ را︋  ا︨️.︋ 

︣︠﹩ ︑︀ 3 ︀︑ 2 ﹝︀﹨﹍﹩  ︻﹑﹞﹩ ﹡︪ـ︀ن ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡.  ﹝﹩ د﹨﹠︡ و︋ 

در  ﹨﹞﹥ ﹋﹢د﹋︀ن د︀ر ا︑﹫︧ـــــ﹛ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹟ ﹡︪ــــــ︀﹡﹥ ﹨︀ د︡ه    

︺︱﹩ از ا﹟ ﹡︪ـ︀﹡﹥ ﹨︀ ﹎︀﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹋﹢د﹋︀ن  ﹢د .︋   ︫﹩﹝﹡

 ﹤ ﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ﹢د︋  ︾﹫︣ ا︑﹫︧ـــــ︐﹫﹉ ﹝︪ـــــ︀﹨︡ه︫ 

 ︣︣وری ا︨️. ﹝﹢ارد ز︲ ﹩︺︴﹇ ︬﹫︣ای ︑︪ـــ ﹝︐︭ــ︬︋ 

︴︣ ﹨︀﹩ از ﹝︀ه ﹨︀ی ا︋︐︡ا﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡  ز﹡﹌︠ 

﹥ او︑﹫︧﹛ ︋︀︫︡: ︴︣ ا︋︐﹑︋  ︀︫︡ ﹋﹢دک در︠ 

-﹡︡ا︫︐﹟ ︀ ﹋﹞︊﹢د ﹜ ︡﹠︊︀ د ︣﹍︀﹜️ ﹨︀ی ︣ه ار︑︊︀︵﹩، 

︡﹠︀︫﹢ ﹎︣م و︠ 

ï´vÃUH IM ÂÄI¹{Aï´vÃUH IM ÂÄI¹{Aï´vÃUH IM ÂÄI¹{A
KwI¹¶ jn¼ioM IU IÀ ¾ºIzº pHKwI¹¶ jn¼ioM IU IÀ ¾ºIzº pHKwI¹¶ jn¼ioM IU IÀ ¾ºIzº pH
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-﹡︊﹢د ار︑︊︀ط  ﹩﹝︪︀ ار︑︊︀ط ﹞ ﹩﹝︪︡ود

 ︀ ︡﹠︊﹛ ،ـ︡ا ﹥ ا︫ـ︐︣اک ﹎︢ا︫ـ︐﹟ ︑︺︀﹝﹙﹩︮  -﹋﹞︊﹢د ︀ ﹡︊﹢د︋ 

﹫︀﹡︀ت ︣ه ای  ︋︣﹍د

-﹋﹞︊﹢د ︀ ﹡︡ا︫︐﹟ ︀﹜️ ﹨︀ی ︑︺︀﹝﹙﹩ ﹝︓﹏ ﹡︪ــــــــــ︀ن دادن، 

ا︫︀ره ﹋︣دن، ﹎︣﹁︐﹟ ︀ د︨️ ︑﹊︀ن دادن

﹥ ﹡︀م  ︋︨︀ -﹋﹞︊﹢د ︀ ︻︡م︎ 

﹜﹋ ﹩﹚﹫ ﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥︠  ︣دن ﹋﹙﹞︀ت ︀ ﹋﹙﹞︀ت︋  ﹥ ﹋︀ر︋  -﹁﹆︡ان︋ 

- از د︨ــــــ️ دادن ﹋﹑م، ︾︀ن و ︾﹢ن ︀ ﹝︀رت ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ 

︡ه  ︫︉︧﹋

﹩︀﹠︑ ︣ای ︀︡ار︋   ︎﹫︗︣︑ -

﹠︀︠️ ا︧︀︨︀ت د﹍︣ان - ﹝︪﹊﹏ در︫ 

-︑︀︠﹫︣ در ︑﹢ل ز︋︀ن

- ︑﹊︣ار ﹝︧︐﹞︣ ﹋﹙﹞︀ت ︀ ︻︊︀رات د﹍︣ان 

︣ا︋︣ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ﹋﹢﹉ در رو︑﹫﹟ ﹨︀ی ز﹡︡﹎ـ﹩ و  -﹝﹆︀وت در︋ 

︳﹫﹞

-︻﹑﹞ ﹅︡ود

︀ل زدن، ︗﹙﹢ ︻﹆︉ ر﹁︐﹟،  ︀ل︋  -ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︑﹊ــــــ︣اری (﹝︓﹏︋ 

︣︠﹫︡ن)

﹢﹨︀، ﹝︤ه ﹨︀،  ـ︡ا﹨︀،︋   ︮﹤ ـ ︡︡︀ ︾﹫︣ ︻︀دی︋  -وا﹋﹠︩ ﹨︀ی︫ 

﹡﹢ر﹨︀ و︀ ر﹡﹌ ﹨︀

︀︫︡؟ ﹑︻-4﹛ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︑﹫︧﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹥ ﹝﹢اردی︋ 

-︑︺︀﹝﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ︲︺﹫︿

-﹡︀︑﹢ا﹡﹩ در ︑﹊﹙﹛

-ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︑﹊︣اری

﹩︧ ︣دازش ﹨︀ی -ا︠︐﹑ل در︎ 

﹢اری -﹨︣زه︠ 

﹢اب -ا︠︐﹑﹐ت︠ 

-ا︠︐﹑﹐ت ژ﹡︐﹫﹊﹩

-﹝︪﹊﹏ در د︨︐﹍︀ه ﹎﹢ارش ︋﹫﹞︀ران ا︑﹫︧﹛

﹡﹆︬ ﹨︀ی ار︑︊︀︵﹩ و ﹝︪ــــــــ﹊﹑ت ر﹁︐︀ری ﹁︺﹙﹩ ﹋﹢دک، ﹡﹢ع 

︀زی ﹨︀ی ﹋﹢دک و  ︀ وا﹜︡﹟ و ﹨﹞︧ـــــــــــــ︀﹐ن و ﹡﹢ع︋  ار︑︊︀ط︋ 

︨︣﹫︡ه  ︡ه ا︨️︎  ︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹢دک ا︖︀د︫  ﹝︪ـــــ﹊﹑︑﹩ ﹋﹥︋ 

︡ه ﹝︓﹏ آز﹝﹢ن ﹨︀ی  ﹢د. ﹡︐︀︕ آز﹝︀﹨ ︩︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م︫   ︫﹩﹞

ـ﹢د و  ️ ا︨﹊﹟ و... ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩︫  ﹨﹢ش، آز﹝︀︩ ﹨︀ی ام آر آی،︎ 

︡ر و  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از آز﹝﹢ن ﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ آز﹝﹢ن ﹎︀رز ﹋﹥ ︑﹢︨ـــ︳︎ 

﹢د. ﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩︫   ︫﹩﹞ ︣ ﹝︀در︎ 

︀﹡﹥ ﹫︧️ ؟ ﹠︀︨︀﹩ ﹋﹢دک ا︑﹫︧﹛ در︠  6- را﹨﹊︀ر ﹨︀ی︫ 

 ﹤ ﹢دن︋  ︋︀ روش ﹨︀﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ﹋﹢دک را از ﹡︷︣ ﹝︪ــــ﹊﹢ک︋ 

﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︑﹫︧﹛ ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡:

︣ر︨ــ﹩  ﹥ ا︨ـ﹞︩ را︋  ︀︨ـ دادن︋  ـ︡ا ﹋﹠﹫︡ و︎  *﹡︀م ﹋﹢دک را︮ 

.︡﹫﹠﹋

﹍︢ار︡. ﹋﹢دک را  ︀زی ﹨︀ی ︗︀﹜︊﹩ را در ا︠︐﹫︀رش︋  *ا︨ــ︊︀ب︋ 

︀زی را  ︀ ﹨︣ ا︨ـــ︊︀ب︋  ︀زی︋   ︋﹤  ︋﹏︀﹝︑ ︀زی ︑︣︾﹫︉ ﹋﹠﹫︡ و  ︋﹤︋

︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡. ﹊﹩ از ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︑﹫︧ــ﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹢دک 

 ﹤ ︣ای ﹝︓︀ل︋  ︀زی دارد︋  ︀ ا︨ـــ︊︀ب︋  ︀زی ︾﹫︣ ︻︀دی︋   ︋﹤  ︋﹏︀﹝︑

﹥ ︣︠﹫︡ن ︣خ ﹡﹍︀ه           ــــــــ︀︻️ ﹨︀︋  ︀زی︨  ︗︀ی ﹝︀︫ـــــــ﹫﹟︋ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞

ــ﹩ را   ︫﹤ *︋﹥ ا︫ـ﹫︀﹩ در ﹝﹫︳ ا︫ــ︀ره ﹋﹠﹫︡ و ︑﹢︗﹥ ﹋﹢دک︋ 

︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫︡.

 -5﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از ︵︣﹅ وا﹜︡﹟ ﹋﹢دک ا︑﹫︧ـــــــــــــــ﹛ را 

︑︪﹫︬ داد؟

︡ر  ︋︣ای ارز︀︋﹩ از ︵︣﹅ وا﹜︡﹟ ︑︀ر︑ ﹤︙﹢﹜ـ﹩ ﹋﹢دک از︎ 

ـ﹢د، ︑︀︠﹫︣﹨︀ی ر︫ــ︡ی ﹝︓﹏ ︑︀︠﹫︣ در  ︨︣ـ﹫︡ه ﹝﹩︫  و ﹝︀در︎ 

﹢د.  ︣ر︨﹩ ﹝﹩︫  ︀ز ﹋︣دن، ﹡︪︧︐﹟، راه ر﹁︐﹟ و...︋  ز︋︀ن︋ 
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﹢دآزاری  ـــــــــــــــ︡ت ︀﹁︐﹟ ر﹁︐︀ر﹨︀ی︠  8-د﹐﹏ ︑︡اوم و︫ 

﹫︧️؟

﹢د آ︨﹫︉ ر︨︀ن ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹋﹢د﹋︀ن ﹡﹢︎︀ ﹡﹫︤  ر﹁︐︀ر﹨︀ی︠ 

﹥ ز﹝﹫﹟  ﹢د را︋  ـــ︀﹜﹥︠  ︋︣وز ︀︋︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــ️ ﹋﹢د﹋﹩ دو︨ 

ــــ︡ت در ﹝﹆︀︋﹏ ﹎﹢اره ︑﹊︀ن د﹨︡ و   ︫﹤ ـــ︣ش را︋  ︋﹠︡ازد،︨ 

ـــــــ︤﹡︡. ا﹝︀ ا﹟ ﹇︊﹫﹏ ر﹁︐︀ر﹨︀ ﹝︺﹞﹢﹐ در   ︋﹌﹠ دش را﹢︠

﹥ ﹝︡ت ﹋﹢︑︀ه ادا﹝﹥ دارد.  ا︋︐︡ا ︀﹝﹡ ﹩︐﹛︀︪ـــــــ﹩ دار﹡︡ و︋ 

﹋﹢د﹋︐︀ن ز﹝︀﹡ـــ﹩ ﹋﹥ ︀د ﹝ـــ﹩ ﹎﹫ــــ︣د از ز︋︀ن و ﹝︀رت ﹨︀ی 

﹢دآزاری ﹡﹫︤  ︣ای ﹝︢ا﹋︣ه ا︨ـــــــــــ︐﹀︀ده ﹋﹠︡،︠  ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 

﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︎︩﹨︀﹋

ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹋﹢دک ا︑﹫︧ــــــــ﹛، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ا︔︣ ﹉ رو︡اد 

 ︣﹍د ︀ ︀﹝ـ ︍︦ ︑﹢︨ـ︳ ﹡﹢ع وا﹋﹠︩︫  ﹢﹡︡ و︨   ︫﹤︐﹫﹍﹡︋︣ا

﹢ر︑﹩  ﹠︀︋︣ا﹟ در︮   ︋.︡﹡﹢ ﹝︣ا﹇︊﹫﹟ ︑﹆﹢ ️︀ ︑︱ـــــ︺﹫︿︫ 

﹢د ︀ ﹋︪ـ﹫︡ن   ︠︣  ︨﹤ ︀ ︲︣︋﹥ زدن︋   ︋،︀﹝ ﹋﹥ ﹋﹢دک ا︑﹫︧ـ﹛︫ 

﹢ا﹨︀ن آن ا︨ــــــــ️  ﹝﹢﹨︀︩ در︀︋︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ آ﹡︙﹥ را︠ 

︀زی ︀ ﹁︣ار ﹋︣دن از  ︤ر﹎︧ـ︀﹐ن، ︾︢ا، ا︨︊︀ب︋   ︋﹤︗﹢︑ ︡﹠﹡︀﹞

﹝﹢﹇︺﹫️ ا︨ـــــــ︐︣س زا در︀﹁️ ﹋﹠︡، ا﹟ ر﹁︐︀ر ا︐﹞︀﹐ در 

.︡ ﹢ا﹨︫︡  آ﹠︡ه ﹡﹫︤ ︑﹊︣ار︠ 

︣ای ﹋﹢د﹋︀ن ا︑﹫︧ـــــــــــــ﹛          ا︗︐﹠︀ب از ﹝﹢﹇︺﹫️ ا︨︐︣س زا︋ 

︀ ﹨︣ ﹝﹢﹇︺﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩،   ︋﹩︀روـــــــــــ︀﹝﹏ رو ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︫︡ 

 ︡﹠﹚ ︡ا﹨︀ی︋  ︗﹙︧︀ت در﹝︀﹡﹩، ﹋︀ر در ﹝︡ر︨﹥ ︀ ا︗︐﹠︀ب از︮ 

.︫︡︀︋

︀زی ﹨︀ـ﹩ ﹝︓﹏  ︙﹥ ﹨︀ـ﹩ ﹋﹥ ︑︀ ︡ی ﹋﹑م دار﹡︡،︋  *︋ـ︣ای︋ 

︀زی را در  ︀زی ﹋﹠﹫︡. ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︑﹙﹀﹟ ا︨ــــــــــــ︊︀ب︋   ︋﹟﹀﹚︑

︊﹫﹠﹫︡ از او ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡،  ا︠︐﹫︀ر ﹋﹢دک ﹇︣ار د﹨﹫︡ و︋ 

︊﹫﹠﹫︡ ﹋﹢دک  ︋︺︡ ادای ︑﹙﹀﹟ ـــــ︣ف زدن را در︋﹫︀ور︡ و︋ 

︀زی ﹋﹠︡. ︨︀ د﹨︡ و︋  ﹆︡ر ︑﹞︀﹏ دارد︎ 

︊﹫﹠﹫︡ ﹋﹢دک  ︡ل ﹋ــــ︣دن ︑﹢پ︋  ︀زی ﹨︀ـــ﹩ ﹝︓﹏ رد و︋   ︋︀︋*

﹞︀ دارد.  ︫︀ ︀زی︋  ﹥ ادا﹝﹥︋   ︋﹏︀﹝︑ ︡ر﹆

﹥ ا﹠﹊﹥ د︨ـــــــــــــ︐︐︀ن درد  ﹥ وا﹡﹞﹢د ﹋︣دن︋  *﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡︋ 

 ﹤  ︋﹏︀﹝︑ ︀ ـ﹢د ︊﹫﹠﹫︡ ﹋﹢دک ﹆︡ر ﹋﹠︖﹊︀و ﹝﹩︫   ︋،﹤︐﹁︣﹎

﹩ ︑﹀︀وت ا︨️.  ︋︀ ،د﹜︧﹢زی دارد

︀﹡﹥ ︀ ا︋︤ار ﹝︪ــ︀﹨︡ه   ︠﹏︀︨و ﹤﹫︊  ︫﹩︀﹨ ︀زی *︋︀ ا︨︊︀ب︋ 

︀زی ﹡﹞︀د﹟ دارد.  ︋﹤  ︋﹏︀﹝︑ ︡ر ﹋﹢دک﹆ ︡﹫﹠﹋

﹠﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️؟  ︨﹤ دآزاری ا︑﹫︧﹛ در﹢  ︬︠﹫︪︑ -7

﹢دآزاری در ﹋﹢د﹋︀ن ا︑﹫︧ـ﹛  ﹥ ﹝﹢﹇︹ ر﹁︐︀ر﹨︀ی︠   ︋︬﹫︪︑

︢︣ ا︨ـ️؛ ﹝︡ا︠﹙﹥ زود  ـ︀﹜﹍﹩ ا﹝﹊︀ن︎  ـ﹠﹫﹟ ﹉ ︑︀ دو︨  در︨ 

︣ای  ︢︣ش را︋   ︎﹟︣︐︪ــ﹫ ﹨﹠﹍︀م ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︽︤ ﹋﹢د﹋︐︀ن︋ 

روش ﹨︀ی در﹝︀﹡ـــــ﹩ و ا﹁ـــــ︤ا﹞ ︩︀رت ﹨︀ی ز︋︀﹡ــــــ﹩ و 

ا︗︐﹞︀︻﹩ و ر﹁︐︀ری دارد ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا︔︋︪︣ـــــ﹩ روش ﹨︀ی 

در﹝︀﹡﹩ را ︑︀ ︡ ز︀دی ا﹁︤ا︩ د﹨︡.
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ا︨︐﹢ان 
را 

﹜﹫︨︀﹠︪︋

ا︨︐﹢ان 
را 

﹜﹫︨︀﹠︪︋
﹎︣دآور﹡︡ه : ﹁︣وغ و﹋﹫﹙﹩

 ﹤ ـ﹢د︋  ︡ن ا︨ـ︐﹢ان ﹨︀ ﹝﹩︫  ﹊﹠﹠︡ه︫  ︀︻︒ ︲︺﹫︿ و︫  ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان︋ 

 ، ﹩︤︗ ـــــ﹆﹢ط ـــــ﹊﹠﹠︡  ︐﹩ در ا︔︨︣   ︫﹩﹞ ﹩︐را ﹤  ︋︀﹡ری ﹋﹥ آ﹢︵

 ﹩﹋﹢ ﹊︧ــــ︐﹍﹩ ﹡︀︫﹩ از︎   ︫.﹩﹡︀﹎︀﹡ ️﹋︣ ︀ ﹤︧ــــ︐﹍﹩ ، ︻︴︧ــــ︗︣︋

ا︨ـ︐﹢ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︡︡ ﹋﹠﹠︡ه ز﹡︡﹎﹩  و د﹜﹫﹏ ا︮ــ﹙﹩ درد و ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ 

 .︫︡︀ ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝︡ت︋ 

﹊︧︐﹍﹩ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋︣د؟  ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان و︫  آ︀ ﹝﹩ ︑﹢ان از︎ 

︣ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹨︀   ︋﹩︋︣﹞ ︣﹫︔︃︑ ان﹢︐︨ا ﹩﹋﹢ ︫﹊︧ـــــــ︐﹍﹩ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از︎ 

﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹨﹠﹍﹀️ ا﹇︐︭ـــ︀دی- ︣ا︨︣ ︗︀ن دارد و ﹝﹠︖︣︋  ﹡﹀︣ در︨ 

﹢د.  ︡ا︫︐﹩ ﹝﹩︫  ﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی︋  ︣ای ︗︀﹝︺﹥ و︨  ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 

︫︤﹊﹩ در ﹋︀﹨︩     ﹫︪ــــــــــــــــــ︣﹁️ ﹨︀ی ︻﹙﹛︎  ︋︀ ا﹟ و︗﹢د، ︻﹙﹩ ر︾﹛︎ 

︫﹊︧ـــــــــــ︐﹍﹩ ﹨︀ ، ا﹇﹙﹫️ ز﹡︀ن و ﹝︣دان در وا﹇︹ ︑️ در﹝︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ 

﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹝︣︑︊︀ً ورزش ﹋﹠﹫︡،  ﹫︪ـــــــــــــ﹍﹫︣ی  از︎  ︣ای︎   ︋.︡﹡︣﹫﹎

 ️﹛︀ ﹟︣︐ ︑﹞︣﹠︀ت ︑﹞﹏ وزن،  ︑﹆﹢️ ︻︱ــ﹑ت و ︑﹞︣﹟ ︑︺︀دل︋ 

ا︨️.  

︣ه ﹝﹠︡  ︣ای ا︨ـــــ︐﹢ان︋  ــــ︀﹜﹛︋  از رژ﹛ ︾︢ا﹩ ︾﹠﹩ از ﹝﹢اد ﹝︽︢ی︨ 

︣ای  ︣و︑﹫﹟ از ︣︐﹝﹞﹟ ﹝﹢ارد︋  ︫﹢︡ ؛ ﹋﹙︧ـــــــــــ﹫﹛ ، وD ﹟﹫﹞︀︐ و︎ 

 ﹉﹝﹋ ︀﹝  ︫﹤ ︨﹑﹝️ ا︨︐﹢ان ﹨︧ــ︐﹠︡. ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در ﹝︺︣ض آ﹁︐︀ب︋ 

 .︡﹫﹠﹋ ️﹁︀در ﹩﹁︀﹋ D ﹟﹫﹞︀︐و ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞

︡ن را ﹝︐︺︀دل ﹡﹍﹥  ـ︣﹨﹫ـ︤ ﹋﹠﹫︡، وزن︋  از ︻︀دت ﹨︀ی ﹝﹠﹀ـ﹩ در ز﹡︡﹎ـ﹩︎ 

﹫﹍︀ر و ﹡﹢︫﹫︡ن ز︀د ا︗︐﹠︀ب ﹋﹠﹫︡. دار︡ و از ا︨︐︺﹞︀ل︨ 

﹢د  ︫︤ــــ﹉︠   ︎︀ ﹫︣ و︋   ︠︀ ︡︣زا دار︴ ︀︫ـــ﹫︡ ﹋﹥ آ︀ ︻﹢ا﹝﹏︠   ︋﹤︗﹢︐﹞

﹫﹞︀ری ﹨︀   ︋︀ ︧︡ـ︐﹍﹩ دا︫︐﹥ ا﹊ ︭﹢︮︀ً ا﹎︣ ﹇︊﹑ً︫   ︠، ︡︢ار﹍ در﹝﹫︀ن︋ 

﹑﹝️ ا︨︐﹢ان ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد.  ︨︣  ︋﹤﹋ ︡دار ﹩︮︀ و دارو﹨︀ی︠ 

 ﹟ا ︡︀  ︋︡دار ︣︴  ︠﹏﹞︀︻ ︡﹠ ︀ ﹉ ــ﹟ و ـ︀ل︨  ﹫︩ از 50︨  ـ﹞︀︋  ا﹎︫︣ 

﹢ا﹨﹫︡ او︲ــــــ︀ع  ﹍︢ار︡ و از او︋  ﹢د در ﹝﹫︀ن︋  ︫︤ـــــ﹉︠   ︎︀ ﹝﹢ارد را︋ 

﹫﹢ه ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ️   ︫︣﹫﹫︽︑ .︡﹠﹋ ﹩︋︀را ارز ︀﹝ ︨﹑﹝️ ا︨︐﹢ان︫ 

︴︣ ﹨︧ـــ︐﹠︡ ، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️  ︣ای ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ﹝︺︣ض︠  ﹢د و︋   ︫﹤﹫︮﹢︑

﹊︧︐﹍﹩ ︑︖﹢︤ ﹎︣دد. ︣ا︋︫︣  ﹫﹠﹥ در︋   ︋️︷﹁︀﹞ ︣ای دارو︋ 

 ﹜︖﹠︎ ﹉ م ز﹡︀ن و﹢︨ ﹉

 ﹝︣دان ︋︀﹐ی50 ︨︀ل از 

︫﹊︧︐﹍﹩ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از

︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ر﹡︕ ﹝﹩ ︋︣﹡︡ 
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﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان:   ︎︣︴ ︻﹢ا﹝﹏︠ 

 ﹏︋︀﹇ ︣﹫︾ ،︣︴ ︣︠﹩ از ︻﹢ا﹝﹏︠  ﹢﹋﹩ ا︨ـــ︐﹢ان ا︨ـــ️.︋  ︣وز︎   ︋︀ ﹢د او﹜﹫﹟ ﹎︀م در ﹝︊︀رزه︋   ︠،︣︴ ︫ـــ﹠︀︠️ ︻﹢ا﹝﹏︠ 

 ﹩︠︣  ︋︡﹠﹡︀﹞ ︤﹫﹡ ﹤﹢﹡︀︔ ︣︴ ︀﹡﹢اد﹎﹩). ︻﹢ا﹝﹏︠  ـــ︀︋﹆﹥︠  ــ﹟ و︨  ﹢ده ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︽﹫﹫︣ ﹋﹠﹠︡(﹨﹞︀﹡﹠︨︡  ا︮ــ﹑ح︋ 

﹑﹝️ ا︨︐﹢ان ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡.  ︨︣  ︋﹜﹫﹆︐︧﹞ ︣﹫︾ ︀ ﹜﹫﹆︐︧﹞ر﹢︴ ︣︠﹩ دارو﹨︀،︋  ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ و︋ 

 :︣﹫﹫︽︑ ﹏︋︀﹇ ︣﹫︾ ︣︴ ︻﹢ا﹝﹏︠ 

 ︣︑ ︹︀︫) ︥اد﹡  /️﹫﹞﹢﹇  – ﹩﹚︊﹇ ﹩﹍︐︧﹊  ︫﹤﹆︋︀  ︨-(﹟︡﹛در وا ﹟﹍﹛ ﹩﹍︐︧﹊︫) ﹩﹎اد﹢﹡︀  ︠﹤﹆︋︀  ︨،︒﹡﹢﹞ ︦﹠︗ ،﹟  ︨-

-︀﹨︡﹫﹢﹊﹫︑ر﹢﹋﹢﹋﹢﹚﹎ ︀ ︣دا︫︐﹟ ر﹛- در﹝︀ن ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝︡ت︋  ﹢︨︐︀ن و ﹡︥اد آر︀  -(﹩︀︧﹍﹩ زودرس / ︋   ︎︡﹫﹀ در︨ 
             

﹨﹫︍﹢﹎﹠︀د︧﹛ او﹜﹫﹥ ﹢﹡︀︔ ︀﹥ در ﹝︣دان     

︻﹢ا﹝﹏ ﹇︀︋﹏ ︑︽﹫﹫︣: 

﹩ ا︫ـــ︐︀﹩- ورزش  ︢︽︑  -﹟﹫︀﹥ ﹡︀﹝﹠︀︨ـــ︉-  ا︠︐﹑﹐ت ︑︽︢﹥ ای ﹝︀﹡﹠︡︋   ︎﹩﹡︡ ــ︀︬︠ ︑﹢ده︋  ︨ــ﹫﹍︀ر-︫ 

﹢ردن ﹨︀ی ﹝﹊︣ر. ︀﹫﹟ ﹋﹙︧﹫﹛-﹋﹞︊﹢د وD ﹟﹫﹞︀︐ و ز﹝﹫﹟︠   ︎︣︀د﹆﹞ ︀  ︋﹩︢ا︾ ﹜رژ- ﹩﹁︀﹋︀﹡

 : ﹤﹢﹡︀︔ ︣︴ ︻﹢ا﹝﹏︠ 

﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان   ︎︣︴  ︩︠ا﹁︤ا ︒︻︀ ︀︠︐︀ر ا︨︐﹢ا﹡﹩ را ︑️ ︑︀︔﹫︣ ﹇︣ار د﹨﹠︡ و︋  ا︠︐﹑﹐ت ز︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︨︡ 

ـ﹙﹫︀ک و ︾﹫︣ه)،  ﹫﹞︀ری︨  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︑︽︢﹥ ای و ﹎﹢ار︫ـ﹩ (︋﹫﹞︀ری ﹋︣ون،︋   ︋،︡﹫﹢︑︀﹞رو ️︣︑آ︨﹛، آر :︡﹡﹢︫

︡︠﹫﹞﹩ ﹨︀، ا︠︐﹑﹐ت در ︾︡د ︗﹠︧ـــــ﹩(︨﹠︡رم ︑︣﹡︣، آ﹝﹠﹢ره و ︾﹫︣ه)، ا︠︐﹑﹐ت ︾︡د   ︋︀ ﹩﹡﹢ ا︠︐﹑﹐ت︠ 

︣︠﹩ از  درون ر︤(︨﹠︡رم ﹋﹢︫﹫﹠﹌، ﹨﹫︍︣︎︀را︑﹫︣و︡﹫︧ـــ﹛، د︀︋️ و ︾﹫︣ه) و ︻︡م ︑︣ک ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝︡ت.︋ 

 ︣︴  ︠︀ و ︡﹡﹢ ︀︻︒ ︑︱︺﹫︿ ا︨︐﹢ان︫  ﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛︋   ︋︀ ﹤﹋ ︡﹡︀ی ﹎︢ار︗ ︣ دارو﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︻﹢ار︲﹩︋ 

﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از دارو﹨︀ی ز︣ را   ︋.︡﹡︣︊  ︋﹐︀  ︋،﹤︋︣︲ ︀ ردن﹢ ﹥ ︻﹙️ ز﹝﹫﹟︠  ︫﹊︧ـــــــ︐﹍﹩ ا︨︐﹢ان را︋ 

﹑﹝️ ا︨︐﹢ان ﹨︀︪ــــــ︀ن و را﹨﹊︀ر  ︣ای︨   ︋︣︴  ︩︠د در ﹝﹢رد ا﹁︤ا﹢  ︠﹉︫︤  ︎︀  ︋︡︀ ﹝︭ـــــ︣ف ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡،︋ 

﹝﹠︀︨︉ ︗️ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︀ ﹋︀﹨︩ ا﹟ ا﹝︣، ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹠︡: 

︀ ﹨﹢ر﹝﹢ن ︑﹫︣و﹫︡ی ﹝︀﹡﹠︡  ﹫︧︐﹛ ا﹞﹠﹩، در﹝︀ن︋  ︣﹋﹢ب ﹋﹠﹠︡ه︨  ︣︠﹩ از دارو﹨︀ی︨   ︋،︀﹨︡﹫﹢﹊﹫︑ر﹢﹋﹢﹋﹢﹚﹎

︣︠﹩ از  ︀ص ا︨︐︣و﹫︡ی، ﹝︀ر ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی آرو﹝︀︑︀ز ﹝︀﹡﹠︡ ﹜︐︣وزول،︋  ﹜﹢و︑﹫︣و﹋︧ـــــــــــ﹫﹟، ﹨﹢ر﹝﹢ن ﹨︀ی︠ 

︣ع، ﹜﹫︐﹫﹢م، ﹝︐﹢︑︣﹋︧ـ︀ت، آ﹡︐﹩ ا︨﹫︡ ﹨︀ و  دارو﹨︀ی ︲︡ روا﹡︣︍︪ـ﹩، دارو﹨︀ی ︲︡ ︑︪ـ﹠︕ ︀ دارو﹨︀ی ︲︡︮ 

︣و︑﹢ن ﹝︀﹡﹠︡ ا﹝︍︣ازول.  ︎︌﹝ ﹝︀ر﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی︎ 

︻﹑﹛ ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان:

 ︀﹝ ﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︡ارد ا﹝︀ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ا︨︐﹢ان ﹨︀ی︫  ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان در ﹝︣ا﹏ او﹜﹫﹥ ﹝︺﹞﹢﹐ً ︻﹑﹛ ﹝︪ـ︭ــ﹩︋ 

︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ را ︑︖︣︋﹥ ﹋﹠﹫︡:   ︫﹩﹝﹑︻ ا︨️ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ و ﹟﹊﹝﹞ ،︡﹡﹢  ︫﹩﹞ ︿﹫︺︲ ﹩﹚﹫ در ا︔︣ ا﹟ ︻︀ر︲﹥︠ 

﹢د ︡ن ﹝︣ه ﹨︀ ا︖︀د ﹝﹩︫   ︫﹤﹛ ︀ ﹩﹍︐︧﹊  ︫️﹚︻ ﹤ - ﹋﹞︣ درد ﹋﹥︋ 

︀ ﹎︫︢️ ز﹝︀ن ︡ن ﹇︡︋  - ﹋﹢︑︀ه︫ 

︡ن ﹇︡ ﹞﹫︡ه︫   ︠-

︧﹫︀ر ︲︺﹫︿ ︑︣ از ︡ ا﹡︐︷︀ر ﹊︧︐﹍﹩ ا︨︐﹢ان ﹨︀ در ا︔︣ ﹡﹫︣و﹨︀ی︋   ︫-
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 ︕ا﹐ت را﹢︨

﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹆︡ر ا︨️؟ ﹫﹢ع︎   1-﹝﹫︤ان︫ 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹝︤﹝﹟ ﹡︀︑﹢ان ﹋﹠﹠︡ه   ︋﹟︣︑ ︕از را ﹩﹊ ان﹢︐ا︨ــــــ ﹩﹋﹢︎

 ﹉ م ز﹡︀ن و﹢  ︨﹉ ،︀ن︗ ︨︣︣ا ︋﹢ده و ﹉ ﹝︪ــــ﹊﹏ ︗︀﹡﹩ ا︨️. در︨ 

﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ر﹡︕   ﹊︧ــــــ︐﹍﹩ ﹡︀︫﹩ از︎  ︀﹐ی 50︨︀ل از︫  ︎﹠︖﹛ ﹝︣دان︋ 

︀︹ ︑︣ ا︨️، ا﹝︀           ﹫﹞︀ری در ا﹁︣اد ﹝︧ـــــــــــــــ﹟︫   ︋﹟ا ﹤︣﹎ا .︡﹡︣  ︋﹩﹞

﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹁︣اد ︗﹢ان را ﹡﹫︤ در﹎﹫︣ ﹋﹠︡.

﹫︪﹍﹫︣ی ﹋︣د؟ -2﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از ︑﹙﹫﹏ ا︨︐﹢ان ﹨︀︎ 

 ﹩﹋﹢  ︎︣︴ ـــــــــــــــ﹞︀ در ﹝︺︣ض︠   ︫︀آ ﹤﹊﹠ورا︔️ در ︑︺﹫﹫﹟ ا ﹤︣﹎ا

ــــ︊﹉  ︀زی ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹝︀︨  ﹫︣﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ را︋   ︠︀ ︡ان ﹇︣ار دار﹢︐ا︨ـــ

ـــ︀︠️ و ﹀︶ ا︨ــــ︐﹢ان ﹨︀ی   ︨﹤ ز﹡︡﹎﹩ ﹡﹫︤ ﹡﹆︩ ﹋﹙﹫︡ی در ﹋﹞﹉︋ 

﹥ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︑︱︺﹫︿ ا︨︐﹢ان ﹨︀  ︣ای ﹋﹞﹉︋  ︣︐﹟ راه︋  ﹇﹢ی دارد.︋ 

﹢ردن در دوران ﹋﹢د﹋﹩ و  ـــ︀﹜﹛ ︾︢ا︠  ︫ــ︣وع ورزش و دا︫ــ︐﹟ ︻︀دات︨ 

 ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹏︮︀ ︤ر﹎︧ـــ︀﹜﹩ ا︨️. ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹢ب، ︑︀︋  ﹀︶ ا﹟ ︻︀دات︠ 

 ﹅︣︵ را روزا﹡﹥ از D ﹟﹫﹞︀︐رد ﹡﹫︀ز ﹋﹙︧ـــــــــــــ﹫﹛ و و﹢﹞ ︣︀د﹆﹞ ︀﹝︫

ـــــ︀﹜﹛ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︣ده ا︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ دا︫ــــــ︐﹟   ︨﹩︢ا︾ ﹜رژ ﹉ ردن﹢︠

 ︣︴ ــــــ﹫﹍︀ر، دوری از ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︻﹢ا﹝﹏︠  ﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︷﹛، ︑︣ک︨  ورزش︋ 

ــــ﹑﹝️ ا︨ــــ︐﹢ان ﹨︀ ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ارد (﹝︀﹡﹠︡   ︨︣ د﹍︣ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــ️︋ 

 ︶﹀ ــ︀︠️ و  ︨﹤ ا︨ـ︐﹀︀ده ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝︡ت از ا︨ـ︐︣و﹫︡ ﹨︀ ) ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

ـــ﹞︀ در ﹝︺︣ض ﹨︣ ﹉ از  ــ﹞︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. ا﹎︫︣  ا︨ــ︐﹢ان ﹨︀ی ﹇﹢ی در︫ 

 ︀ ﹢د ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹫︡ ︑︀︋   ︠﹉︫︤  ︎︀  ︋︀﹝︐ ،︡﹫︐︧﹨ ︣ده ︴︣ ﹡︀م︋  ︻﹢ا﹝﹏︠ 

 ️︗ ،رت ﹡﹫︀ز﹢ ﹥ ﹡︐︀︕ ︑︧ـــــ️ ﹨︀ی ︑︪ــــــ﹫︭ــــــ﹩ و در︮   ︋﹤︗﹢︑

.︡﹠﹋ ︤﹢︖︑ ﹏﹝﹊﹞ ︀ دارو و ︀﹝ ︣ای︫  ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان،︋   ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از︎ 

ــ︡ن ا︨ـــ︐﹢ان  ــ︀︠︐﹥︫  ﹥ ﹋﹢د﹋︀ن در︨  -3﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان︋ 

﹋﹞﹉ ﹋︣د؟ 

 ﹟﹫﹞︀︐از ﹋﹙︧﹫﹛ و و ﹩﹁︀﹋ ︣د﹋︀﹡︐︀ن ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ روزا﹡﹥، ﹝﹆︀د﹢﹋ ﹤︋

﹥ دا︫ـــ︐﹟ رژ﹛ ︾︢ا﹩ ﹝︐︺︀دل از  ﹢د را︋  D در︀﹁️ ﹋﹠﹠︡. ﹁︣ز﹡︡ان︠ 

﹫︣ و ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹜︊﹠﹩ از   ︫.︡﹫﹠﹋ ﹅﹢︪ــ︑ ،﹟﹫︑︣و ﹝﹠︀︋︹ ﹋﹙︧ـ﹫﹛ و︎ 

﹥ آن ﹨︀ در  ﹝﹠︀︋︹ ︾︢ا﹩ در د︨︐︣س ﹋﹙︧ـ﹫﹛ در رژ﹛ ︾︢ا﹩ ﹨︧ـ︐﹠︡.︋ 

︣ ا︨︐﹢ان ﹨︀ آ﹝﹢زش  ﹫﹍︀ر︋  ﹝﹢رد ا﹨﹞﹫️ ورزش و ا︔︣ات ﹝︱ـــــــــ︨︣ 

 ﹤﹋ ︡ــ︀ز ︀ ا ﹟﹆﹫﹆️ آ︫ــ﹠︀︨  د﹨﹫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹛ ا︨ـ️ ﹋﹥ آن ﹨︀ را︋ 

﹢ا﹨︡  ــ︀︠︐﹟ ا︨ـــ︐﹢ان ﹨︀ی ﹇﹢ی ﹋﹞﹉︠   ︨﹤ ﹢دن وزن ﹝﹠︀︨ــ︉︋  دارا︋ 

﹋︣د.

ا﹨﹞﹫️ ︑︪﹫︬ زود رس:

﹫︩ از 60︨︀ل در   ︋﹟  ︨︀ ﹝︣دان و ز﹡︀ن︋ 

 ﹤ ـ︣ای ا︋︐﹑︋  ︀﹐︑ـ︣ی︋  ︴ـ︣︋  ﹝︺︣ض︠ 

﹥ ا﹁︣اد  ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹡︧ـــــــــــــ︊️︋ 

︀ ا ﹟︀ل ﹝﹞﹊﹟  ︗﹢ا﹡︐︣ ﹨︧ـــــــ︐﹠︡.︋ 

ا︨ــــــــ️ ا︨ــــــــ︐﹢︎﹠﹩(﹋︀﹨︩ ︑﹢ده 

﹢﹋﹩ ا︨ــــ︐﹢ان در   ︎︀ ا﹡﹩) و﹢︐ا︨ـــ

﹫︡ا  ︣وز︎   ︋︤﹫﹡ ︣︑ ﹟﹫︀ ︧ـــ﹫︀ر︎   ︋﹟﹫﹠︨

﹢﹋﹩ ا︨ــــ︐﹢ان ︑︀  ﹋﹠︡.﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــ️︎ 

﹊︧ـــ︐﹍﹩ ﹨﹫︘ ︻﹑﹝️ آ︫﹊︀ری  ز﹝︀ن︫ 

ـ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از  ︀︫︡ در︮  ﹡︡ا︫︐﹥︋ 

 ﹤  ︋︀﹝︐ ︡﹫︐را دارا ﹨︧ـــ ︣︴ ︻﹢ا﹝﹏︠ 

︎︫︤﹉ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.
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4-در﹝︀ن ︎﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹫︧️؟ 

 ︶﹀ ﹤ ︑︺︡ادی از ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ﹝﹢︔︣ و︗﹢د دار﹡︡ ﹋﹥ ﹡︪ـــــــــ︀ن داده ا﹡︡︋ 

 ﹜﹞ ﹤︐︊﹛ا .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ️︻︣  ︨﹤ ﹊︧ـــــ︐﹍﹩︋   ︫︣︴ ︑︣ا﹋﹛ ا︨︐﹢ان و ﹋︀﹨︩︠ 

ــــــ︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ ﹁︣د ︀﹜﹫﹠﹩ و︨  ﹥ و︲ــــــ︺﹫️︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ا︨ــــــ️ ﹋﹥ ا﹡︐︀ب در﹝︀ن︋ 

︣ای ا︵ـ﹞﹫﹠︀ن از  ﹢د . ﹝﹊﹞﹏ ﹨︀ی ﹋﹙︧ــــــــــ﹫ـ﹛ و و︐︀﹝﹫﹟      ﹡﹫︤ ﹝︺﹞ـ﹢﹐︋  ا﹡︖︀م︫ 

︣ای ا︵ـ﹞﹫﹠︀ن از ︡ا﹋︓︣ ا︔︣︋ـ︪ــــ﹩ در﹝︀ن  ﹝︭ـــــ︣ف ﹋︀﹁ـ﹩ آن ﹨︀ و ﹨﹞ـ︙﹠﹫﹟︋ 

﹥ ﹝﹫︤ان   ︋﹟﹫︑︣و ﹢﹡︡. ﹝︭ـــ︣ف ﹋﹙︧ــــ﹫﹛، و︐︀﹝﹫﹟      و︎   ︫﹩﹞ ︤﹢︖︑ ،﹩دارو

︣ای   ︋﹤﹊﹚ ﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡،︋  ︣وز︎  ﹫︪ــــــ﹍﹫︣ی از︋   ︎﹤  ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ،﹩﹁︀﹋

﹢﹋﹩ ا︨︐﹢ان  ︎﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ﹀︶ ︑︣ا﹋﹛ ا︨︐﹢ان و ︻﹞﹙﹊︣د ︻︱ــــــــ﹙﹥ در︋ 

﹡﹫︤ ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ﹨︧︐﹠︡.
 
 

5-از ︀︋ ﹩︀﹨ ︤﹫ ﹤︡ ︎︣﹨﹫︤ ﹋︣د؟ 

﹥ ز﹝﹫﹟ ا﹁︐︀دن- ︻︡م ︑︣ک و ﹡︪ــــ︧ــــ︐﹟  ︵﹢﹐﹡﹩  ﹝︡ت  ﹝︭ـــ︣ف ﹡﹞﹉ ز︀د-︋ 

﹫︩ از ︤﹢﹚︑ ︡﹢ن)- ز︀د ﹝︀﹡︡ن در ﹝﹠︤ل (︋︀ ا﹟ ﹋︀ر از  (﹨﹞︀﹡﹠︡ ︑﹞︀︫ــــــــ︀ی︋ 

 ︩﹫ ﹢ا﹨﹫︡ ﹝︀﹡︡)- ﹝︭ـــ︣ف︋  ﹢ر︫﹫︡ ﹝︣وم︠  ︗︢ب و︐︀﹝﹫﹟      ﹡︀︫﹩ از ﹡﹢ر︠ 

︡ن ﹋﹙︧ـــ﹫﹛ از  ︀رج︫  از ︡ ﹡﹢︫﹫︡﹡﹩ ﹨︀ی ﹎︀زدار و ﹋︀﹁﹫﹟ دار(ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹢︗︉︠ 

 ︒︻︀ ﹫︣ ز︣ا ا﹟ ا﹝︣︋  ︊﹢س ﹎﹠︡م و︫  ا︨︐﹢ان ﹨︀ ﹝﹩ ﹎︣دد)- ﹝︭ـ︣ف ﹨﹞︤﹝︀ن︨ 

 ﹏﹝﹊﹞ ︀ ︣﹫  ︫︀ ︊﹢س ﹎﹠︡م︋  ﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده از︨  ﹢د.︋  ︗︢ب ﹋﹙︧ـــــــــ﹫﹛ ﹋﹞︐︣ی ﹝﹩︫ 

 ﹩︠︣ ﹫﹍︀ر ﹋︪ــــ﹫︡ن- ﹝︭ــــ︣ف︋   ︨- ︡︡از﹡︀﹫  ︋﹤﹚︮︀﹁ ️︻︀ ﹋﹙︧ـــ﹫﹛ ︡ا﹇﹏ 2︨ 

︫︤﹉ ﹝︪ـ﹢رت ﹋﹠﹫︡)- ﹋﹛   ︎︀  ︋︀﹝︐ د﹢ ︭ـ﹢ص دارو﹨︀ی ﹝︭ـ︣﹁﹩︠  دارو﹨︀(در︠ 

 ︩ا﹁ــــــــــــــ︤ا ︀ ﹋﹞︐ــــــــــــــ︣ از 18/5ا ، ﹟ ا﹝ــــــــــــــ︣︋            ︀ ︡ن︋  ︋﹢دن وزن︋ 

D

D

BMI

ر︧﹉ ︫﹊︧︐﹍﹩ و از د︨️ ر﹁︐﹟ ︑﹢ده ا︨︐﹢ا﹡﹩ ﹨﹞︣اه ا︨️.
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ر︫︡ ﹡︷︀م ︨﹑﹝️ 
﹋﹠︡ ︑︣ از ر︫︡ ︋﹫﹞︀ر ا︨️

ر︫︡ ﹡︷︀م ︨﹑﹝️ 
﹋﹠︡ ︑︣ از ر︫︡ ︋﹫﹞︀ر ا︨️

د﹋︐︣ ﹝﹞﹢د ﹨︀دی ︎﹢ر د﹨︪︀ل 

 ﹤ ﹫︪ـ︐︣︋   ︋﹩ن ﹨︀ی ا﹨︡ا﹢  ︠﹤﹋ ﹩﹚﹫﹝︑ ﹌﹠︗ ﹤﹢︊ در︋ 

 ﹤﹛︀ ﹝︭ـــــــــ︣ف رز﹝﹠︡﹎︀ن ز︠﹛ د︡ه ﹝﹩ ر︨﹫︡، دوازده︨ 

︀﹡﹢اده در   ︠﹉ ــ﹩ در﹀﹠﹞ O ن﹢ ︀ ﹎ـ︣وه︠  ـ︣ادر︋  ︋﹢دم. دو︋ 

︣ای  ﹢د︋  ︀﹡﹢اده ﹡︀︀ر︋  ︡ر︠   ︎﹤﹋ ﹜د﹢ ﹞︀﹜﹩ ﹋︪﹢ر︋  ا︨︐︀ن︫ 

︡رم  ︣س و ︗﹢ ﹋﹠︡. روزی︎  ﹢ن، ︑﹞︀م ا︨ـ︐︀ن را︎   ︠︡وا ﹉

︣ی در  ﹢ن در رود︨︣،︫   ︠︡وا ﹉ د و﹢ ﹝︪ــــــــ︽﹢ل ﹋︀ر︋ 

﹢د ﹋﹥ ﹝︣﹋︤  ـ︡. وا︡ دوم ﹨﹛ در ر︫ـ️︋  ﹫︡ا︫  ︫︣ق ا︨︐︀ن︎ 

﹢ن در آ﹡︖︀ ﹇︣ار دا︫️. آن روز، ︗︊︣ ز﹝︀ن ﹝︣ا  ︫︧︐︪ـ﹢ی︠ 

 ﹏﹞ از ﹉﹢﹋ ﹩﹠﹝﹚﹋ ︀ ــ︀﹜﹛ ر︫ـــ︡ داد و︋  ــ﹟ و︨  زود︑︣ از︨ 

 ︤﹋︣﹞ ﹤ ﹢ن را︋   ︠︡ــ︣ق ا︨ـــ︐︀ن ر﹁︐﹛ و وا  ︫﹤ ︨ــ﹊﹢﹡︐﹛︋ 

︀ز﹎︪︐﹛.   ︋﹜︐﹡﹢﹊  ︨﹏﹞ ﹤  ︋﹢︪︐︧ ︦ از︫  ︣دم و︎  ا︨︐︀ن︋ 

︀︻️ ︵﹢ل ﹋︪ــــــ﹫︡ و﹜﹩  ﹫︩ از 6︨  ﹀︣ درون ا︨︐︀﹡﹩︋   ︨﹟ا

﹢ن  ︧ــ︐︪ــ﹢ی︠  ︣ای در︀﹁️ و︫   ︋﹤﹋ ︡  ︫﹩︀﹨︣﹀ ︨︣آ︾︀ز︨ 

درون ا︨ــ︐︀ن ا﹡︖︀م ﹝﹩ دادم . ︑﹫﹥ د︨ــ﹀︣ال ﹨﹛ دا︨ـــ︐︀﹡﹩ 

ـــ︡   ︫﹩﹞ ︹︣ان ︑﹢ز︑ دا︫ــ️، آن روز ﹨︀ د︨ــ﹀︣ال ﹁﹆︳ در

    ️﹁︀ــ︣ان ﹝ــ﹩ آ﹝︡ دارو را در︑ ﹤ ︋ــ︣ای ︑﹫﹥ آن ﹉ ﹡﹀ــ︣︋ 

﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩  ﹫︪ـــــ︐︣︋  ︣ای︋  ︣﹝﹩ ﹎︪ـــــ️.︋  ﹝﹩ ﹋︣د و︋ 

︺︡ در ﹉ روز  ـ︀ل︋  ﹢د.︨  ﹞︌ د︨ـ﹀︣ال ﹡︀︫ـ﹠︀︠︐﹥︋  ا︨ـ︐︀ن ︎ 

﹫﹞︀ر︨ــــــ︐︀ن،  ﹢ن در ا︑︀ق اورژا﹡︦︋   ︠﹅︀ری ﹨﹠﹍︀م ︑︤ر︋

﹫︣﹝︣دی را  ︨︣ـ︐︀ران︎  ︫︤ـ﹊︀ن و︎  ـ︡ و︎  ︀ز︫  ﹡︀﹎︀ن در ا︑︀ق︋ 

︦ از د﹇︀﹆ــ﹩ ︑﹑ش ﹡︀﹁ــ︣︗︀م در ا﹫︀ی  ︋﹥ ا︑︀ق آورد﹡︡.︎ 

 ﹤﹀﹚﹞ .️︨آرا﹝﹩ ﹎﹀️  ︑﹞︀م ﹋︣ده ا ﹤ ︫︤﹉ ار︫︡︋  ︋﹫﹞︀ر،︎ 

︡﹡︡. ﹝﹟ ﹝︀﹡︡م و  ︀رج︫  ﹫﹞︀ر ﹋︪ــــــ﹫︡﹡︡ و︠  ︨﹀﹫︡ی روی︋ 

﹉ ︗︧ــــ︡ و ا︑︀ق اورژا﹡︦. د﹇﹫﹆︀ ︀دم ﹡﹫︧ــــ️ ﹋﹥ ﹆︡ر 

﹫︣﹝︣د  ︣دن︎  ︣ای︋  ︣د︠︀﹡﹥︋   ︨﹏﹠︨︣ ︵﹢ل ﹋︪ـــــــــــ﹫︡ ︑︀︎ 

.︡ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋︣د﹡︡ و﹜﹩ ا﹡﹍︀ر ز﹝︀ن ︑﹞︀م ﹡﹞﹩︫ 

﹢د. ︑ـــ︣س از  ︀︵ــ︣ات در ز﹡︡﹎ــ﹩، ﹨﹞﹢اره ﹨﹞ـــ︣ا﹨﹛︋  آن︠ 
  

، . ﹢ن ﹫﹞︀ر︨︐︀ن و ﹡﹍︣ا﹡﹩ از ﹋﹞︊﹢د︠  ︡ن در︋  ︋︧ــــــــ︐︣ی︫ 

و︗﹢د ﹇︀︋﹙﹫️ ﹋︀ر ﹎︣و﹨﹩ در در﹝︀ن ︑︀﹐︨ــــــــ﹞﹩ و ﹡︊﹢د ﹡︷︀م 

︫︤ــ﹊︀ن   ︎️︤︀ران را از و﹝﹫ ︩ ز︀دی از︋  ار︗︀ع ﹝﹠︀︨ــ︉،︋ 

﹢︨️، ز﹡︀ن،  ﹁﹢ق ︑︭︭﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹝︐︭ـ︭ـ﹫﹟ ﹇﹙︉، ︾︡د،︎ 

روا﹡︪﹠︀︨﹩ و ... ﹝︣وم ﹋︣ده ا︨️.
 

﹢ن در          ︠﹅︤ر︑ ﹤  ︋︣︤﹎︀﹡ ،︀ران﹝﹫ ︧ـــــــــــــــــ﹫︀ری از︋  ﹨﹠﹢ز︋ 

﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︻︖︉ آن ﹋﹥ ﹝︪ــ︀وران  ︋︩ ﹨︀ی ا︵﹀︀ل︋ 

﹥ ︗︀ی  ـــ︡ت از ا﹟ رو﹥ د﹁︀ع ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︋   ︫﹤ ـــ﹑﹝️︋  ﹡︷︀م︨ 

﹎︧︐︣ش ﹝︣ا﹋︤ ︗︀﹝︹ ﹝︧︐﹆﹏ و وا︗︡ ︑︭ـ︬ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و 

ـ﹫︣ ا︖︀د  ﹫﹞︀ران،︨  ︣ای︋  ︫︤﹉ و در﹝︀﹡﹍︣︋  ا︖︀د ﹅ ا﹡︐︀ب︎ 

﹥ ا﹡︡ازه آ﹡︀ن ﹋﹥  ﹫︪ـ︐︣ را ﹨﹞﹢ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹫︙﹊︦︋  ا﹡︭ـ︀ر︋ 

﹫﹞︀ر︨︐︀﹡︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ را در  ﹢ن ﹝﹟ ︑︖︀رب ﹝﹠﹀﹩ ︱ـ﹢ر در︋ 

︨ـــ︣ دار﹡︡ ︲ــــ︣ورت ا︖︀د ﹝︣ا﹋︤ ︗︀﹝︹ را درک ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. در 

 ︣︀ ﹑﹝️ و︨  ﹫﹞︀ران ﹡﹫︤ ﹨﹠﹢ز ﹡︷︀م︨  ﹝︧ـــــــــــ﹫︣ ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ️﹫﹛﹢︧﹞ ︧︀س︀د﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹡

︡ون در ﹡︷ـ︣ ﹎ـ︣﹁︐﹟ ﹝︴︀﹜︊︀ت  ︻﹙﹛ ا﹝︣وز ︔︀︋️ ﹋︣ده در﹝︀ن︋ 

﹥ و︥ه در ز﹝﹫﹠﹥ در﹝︀ن  ﹫﹞︀ر ﹝﹢ری︋  ﹩ ﹝︺﹠︀︨ــــ️ و︋  ︋﹫﹞︀ر︋ 

︀ ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹡﹍︀ه ﹡︷︀م  ︧ـــــ﹫︀ر ﹝﹞﹩ ا︨️.︋  ︋﹫﹞︀ران د﹍︣ ا︮﹏︋ 

﹫﹞︀ر ﹁︀︮ـــــ﹙﹥ دارد و   ︋﹤︊﹛︀︴﹞ ︀ ﹫﹞︀ر ﹨﹞︙﹠︀ن︋   ︋﹤ ︨ـــــ﹑﹝️︋ 

 ﹟در ا ﹩﹊︫︤ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹨﹞︣اه ﹋︀در︎  ﹫﹞︀ر︋  ا﹨﹞﹫️ ︱ــــــــ﹢ر︋ 

﹑﹝️ ﹨﹠﹢ز  ︩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡︷︀م︨  ﹝︖﹞﹢︻﹥ درک ﹡︪︡ه ا︨️.︋ 

 ﹤︀ــــــ ︣ ﹝︖﹞﹢︻﹥ در﹝︀ن︨   ︋﹤﹠﹋ ︀ور﹨︀ی ︫ــــــ﹊﹏ ﹡﹍︣﹁︐﹥ و︋ 

ا﹁﹊﹠︡ه ا︨️. 

︀ز﹡﹍︣ی ﹝︧ـــ﹫︣   ︋﹤  ︋️﹞﹑ ︀زان ﹡︷︀م︨   ا﹝﹫︡ ا︨️ ﹋﹥ را﹨︊︣د︨ 

ــــ︣ای ا︖︀د را﹨︊ـــــ︣د ﹨︀ی در﹝︀ن  ﹋﹠﹥ روی آورد و ز﹝﹫﹠﹥ را︋ 

︀زد.   ︨︀﹫﹞ ︀ر﹝﹫ ︀ ﹡﹫︀ز︋   ︋︉︨︀﹠︐﹞

ـــــــــــــــــــــــ︡ن دارو﹨︀ی ﹠﹍﹉ ﹋﹠﹠︡ه آ﹨﹟. ︑︣س از ﹡︀︀ب︫ 

︫︤﹊︀ن ︡ا﹇﹏، دا﹡︪ـــــــ﹩ از در﹝︀ن  ا﹝︣وز در ︑﹞︀م ﹋︪ــــــ﹢ر︎ 

﹢ن ﹋﹛ ﹜﹊﹢︨ـ﹫️ در د︨ـ︐︣س   ︠﹤﹡︀︐︊︫ـ﹢ ︑︀﹐︨﹞﹩ دار﹡︡ و︠ 

﹫﹞︀ران  ︋﹫﹞︀ران در ا﹋︓︣ ﹡﹆︀ط ﹋︪ـــــــــــــــــ﹢ر و︗﹢د دارد ا﹝︀︋ 

﹫︪ــــ︣﹁️  ︡ه ا﹡︡ و ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︗︡︡ ︗︧ــــ﹞﹩ ﹡︀︫﹩ از︎  ︋︤رگ︫ 
﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ و ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ︩︨ــــــــ﹠︡رم ︑︀﹐︨ــــــــ﹞﹩ و ا﹁︤ا

ـ︡ه ا︨ـ️. ا﹝︀ ﹡︷︀م  ﹥ ︵﹢ر ﹝﹙﹞﹢︨ـ﹩ ︗﹙﹢ه ﹎︫︣   ︋︀﹡ا︗︐﹞︀︻﹩ آ

﹥ ﹡﹫︀ز ﹨︀   ︋﹩﹢﹍︨︀  ︎﹤ ︧ـــــــ﹫︀ری از ﹝﹢ارد ﹇︀در︋  ︨﹑﹝️ در︋ 

﹠︀︨︀ن ︗︀ی ﹋︀ر﹎︣وه   ︫﹩﹝︨﹐︀︑ ︀﹨ ︩ ︧﹫︀ری از︋  ﹡﹫︧️. در︋ 

ــــــــــــــــ﹠︡روم ︑︀﹐︨ــــــــــــــــ﹞﹩ را ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ︻︡م      در﹝︀ن︨ 
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︫﹫﹢ع ︋﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹢ی︫﹫﹢ع ︋﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹢ی︫﹫﹢ع ︋﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹢ی

 ︀ ـ︀︠︐﹞︀﹡﹩ و ﹥ ﹝︺﹠︀ی و︗﹢دا︠︐﹑﹐ت︨  ︋﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥︋ 

︣وز آن ﹎︫︢ـــ︐﹥  ﹫︩ از 3 ﹝︀ه از︋  ︻﹞﹙﹊︣دی در ﹋﹙﹫﹥ ا︨ـــ️ ﹋﹥︋ 

﹫︩ از   ︋︀ و ﹉ ﹏﹞︀ـــ ︋︀︫ــ︡، ﹠﹫﹟ ا︠︐﹑﹐︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︫ 

:︫︡︀  ︋︣از ﹝﹢ارد ز ﹩﹊

﹥ ︻﹠﹢ان  ﹫︩ از 30 ﹝﹫﹙ــ﹩ ﹎ــ︣م در روز ﹋﹥ از آن︋  - د﹁︹ آ﹜﹢﹝﹫﹟︋ 

﹢د. آ﹜﹢﹝﹫﹠﹢ری ︀د ﹝﹩︫ 

ـــــــــ﹢د ﹋﹥     - ا︠︐﹑﹐︑﹩ ﹋﹥ در آ﹡︀﹜﹫︤ ﹡﹞﹢﹡﹥ ادراری د︡ه ﹝﹩︫ 

﹢ن و ︾﹫︣ه  ﹙﹢ل ﹨︀ی ﹇︣﹝︤︠  ︣و︑﹫﹟ و︨  ︀﹝﹏ د﹁︹︎  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︫︡ 

.︫︡︀︋

﹥ د﹜﹫﹏  ﹢ن ﹋﹥︋  - و︗﹢د ا︫ـــــــــــــ﹊︀﹐︑﹩ در ا﹜﹊︐︣و﹜﹫️ ﹨︀ی︠ 

ا︠︐﹑ل در ︻﹞﹙﹊︣د ︑﹢︋﹢ل ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹥ ا︨️. 

︺︡ از  ـ﹠︀︨ـ﹩︋   ︫️﹁︀ ﹢︨ـ﹫﹙﹥︋   - آ︨ـ﹫︉ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د در ﹋﹙﹫﹥ ﹋﹥︋ 

.︫︡︀ ︡ه︋  ︣داری از ﹋﹙﹫﹥ ︑︪﹫︬ داده︫   ︋﹤﹡﹢﹝﹡

︣ر︨ــــــ﹩ ﹨︀ی  ﹢︨ـــــ﹫﹙﹥︋  ـــــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ﹋﹙﹫﹥ ﹋﹥︋   - ا︣اد﹨︀ی ︨ 

﹩ ︑﹩ ا︨﹊﹟ ︑︪﹫︬ داده   ︨︀ ︣ا﹁﹩ و﹎﹢﹡﹢  ︨﹏︓﹞ ﹉ژ﹢﹛﹢راد

ـ︡ن ﹝﹫︤ان ﹁﹫﹙︐︣ا︨ــ﹫﹢ن  ﹎﹙﹢﹝︣و﹜﹩  ︫﹢د .﹝﹞︐︣ از ﹨﹞﹥ ﹋﹛︫ 

.︫︡︀ ﹥  ﹋﹞︐︣ از 60cc در  د﹇﹫﹆﹥ ر︨﹫︡ه︋   ︋﹤﹋

﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥ در ﹋︪ـــــــ﹢ر﹨︀ی   ︋﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ︑︺︡اد︋ 

 ︒︻︀ ﹢ده و︋   ︋︩︀ل ا﹁︤ا ︀ل ︑﹢︨ـ︺﹥ در و در ﹤︐﹁︀ ﹤︺︨ـ﹢︑

︣ ︗﹢ا﹝︹  ︡ا︫ــــ︐﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ︑︤﹨ ﹏﹫﹝﹠﹥ ﹨︀ی ﹁︣اوان︋ 

 ﹤﹚︣﹞ ﹤ ﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ︑︺︡اد︋  ︫ــــ︡ه ا︨ـــــ️.︋ 

 ﹟5 ا ﹤﹚︣ان ﹝ــ﹢﹠︻ ﹤ ﹫﹞︀ری ﹝ــ︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹋﹥ از آن︋  ︀︎︀﹡ـ﹩︋ 

︣ای ادا﹝﹥  ﹫﹞︀ر︋   ︋﹤﹚︣﹞ ﹟ـــ﹢د و در ا ︣ده ﹝﹩︫  ︋﹫﹞︀ری ﹡︀م︋ 

ــ﹀︀﹇﹩ ،   ︮︤﹫﹛︀از د ﹜︻ا ︤﹫﹛︀د ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ د︨ــ︐﹍︀ه د﹢ ﹫︀ت︠ 

ــــــــ﹢رت   ︮﹤  ︋︀﹊︣﹞︀︫ـــــــ︡ در آ  ︋﹩﹞ ﹤﹫﹚﹋ ︡﹡﹢﹫  ︎︀ و ﹩﹡﹢︠

 ﹩︊︣﹆︑ ︡اد︺︑ ﹤﹊ر﹢︵ ﹤ ︪ـــــ﹞﹍﹫︣ی ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️︋ 

ـــ︀ل  ﹢ده ا﹝︀ در︨  ــ︀ل  1973︡ود 10000 ﹡﹀︣︋  ﹫﹞︀ران در︨   ︋﹟ا

  

2015 ︋﹥ ︋﹫︩ از 700000 ﹡﹀︣ ر︨﹫︡ه ا︨️.

︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣دم و  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︑︽﹫﹫︣ا︑﹩ ﹋﹥ در︨   ا﹝︀︋ 

ـــــ︡ن ز﹡︡﹎﹩ ︗﹢ا﹝︹ رخ داده  ︋﹥ ا︮ــــ︴﹑ح ﹝︀︫ـــــ﹫﹠﹩︫ 

 .︫︡︀ ﹫﹢ع ﹎︧ـــــــــــــــ︐︣ده ﹎﹩ ﹡﹆︩ دا︫︐﹥︋   ︫︩درا﹁︤ا

 60 ﹤  ︋﹉︡ه ﹡︤د ︣ ا︨︀س ﹝︴︀﹜︺﹥ ای  ﹋﹥ در ا︣ان ا﹡︖︀م︫   ︋

 ﹤ ︀︀﹡﹩ ﹋﹙﹫﹥ در ﹋︪ــــــــــ﹢ر︋   ︎﹤﹚︣﹞ ︀ری﹝﹫  ︋﹏﹚︻ ︡ در︮ 

 ︣  ︋﹤﹋ ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟در ا ،︫︡︀ د﹜﹫﹏  د︀︋️ و ﹁︪ـ︀ر︠﹢ن ﹝﹩︋ 

 ️︑ ﹤﹋ ﹤﹫﹚﹋ ﹩ــــ﹡︀︀  ︎﹤﹚︣ـــ﹞ ﹤ ﹫﹞︀ر ﹝︊︐﹑︋  روی 1861︋ 

﹢ده ا﹡︡ ا﹡︖︀م  ︀ر︋  ــــــــ﹥︋  ︀ ﹨﹞﹢د︀﹜﹫︤ و ﹨﹀︐﹥ ای︨  در﹝︀ن︋ 

︀︀﹡﹩ ﹋﹙﹫﹥ در      ︎﹤﹚︣﹞ ︀ری﹝﹫ ︫︡ه ﹡︪ـــــ︀ن داده ﹋﹥ ︻﹙️︋ 

9 /32 در︮︡ ﹝﹢ارد د︀︋️ و در 24/1 در︮︡ ﹝﹢ارد ﹁︪ــــــ︀ر 

﹫﹞︀ری ﹝︖﹞﹢︻︀ ︻﹙️ 57 در︮ـــــــــ︡  ﹢ده و ا﹟ دو ︋  ︠﹢ن︋ 

 ︫︡︀ ︀︀﹡﹩ ﹋﹙﹫﹥ در ﹋︪ــــــــ﹢ر ﹝﹩︋   ︎﹤﹚︣﹞ ︀ری﹝﹫ ﹝﹢ارد︋ 

 ️︋︀ن و د﹢ ﹫ ﹁︪ــ︀ر︠  ﹫︪ـ﹍﹫︣ی و در﹝︀ن︮   ︎﹟︀︋︣ا﹠︋

ـــــ﹢د  ︣ده ﹝﹩︫  ︀﹝﹢ش ﹡︀م︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹇︀︑﹑ن︠  ﹋﹥ از آن ﹨︀︋ 

︀︹ و    ︫، ﹜﹞ ︀ری﹝﹫  ︋﹟︪ـــــــ﹍﹫︣ی از ا﹫  ︎︒︻︀   ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی  ـــــــ︊﹉ ز﹡︡﹎﹩︋   ︨︣﹫﹫︽︑

︪ــــ﹩ ︲︣وری از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی روز﹝︣ه ﹎︣دد و  ورز︫﹩︋ 

︣و︑﹠﹫︀ی  ︀﹜﹛ و از ︗﹞﹙﹥ ﹝︭ــ︣ف︎  ا︨︐﹀︀ده از ︾︢ا﹨︀ی︨ 

ــــــــــــــ︤︊︖︀ت و ﹝﹫﹢ه ︗︀ت،   ﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩،︨  ﹫﹢ا﹡﹩︋ 

ـــــ﹫︣﹠﹩ ︗︀ت و ﹝︀︺︀ت  ︣﹨﹫︤ از︫  ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹜︊﹠﹩ و︎ 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︧ـــــــ️   ︋︀﹡از آ ﹤﹋ ﹩︀﹨و ︾︢ا ﹤︋︀︫﹢﹡ ، ﹟︣﹫︫

﹫︩ ﹎﹫︣ی از ︧ــــــ︤ا﹩ در︎  ﹢د ︑︀︔﹫︣︋  ︣ده ﹝﹩︫  ﹁﹢د ﹡︀م︋ 
    

︠︴︣﹡︀ک ﹎︣دد.

ا﹟ دو ︋﹫﹞︀ری ﹝﹛ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

︀︣ ﹋︪ــــــــــ﹢ر ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥  ﹫﹞︀ری در︨   ︋﹟ع ا﹢﹫ ﹝﹫︤ان︫ 

︀﹁︐﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋︪ـــــــ﹢ر ﹨︀ی در ︀ل ︑﹢︨︺﹥ و از ︗﹞﹙﹥ 

﹋︪﹢ر ︻︤︤﹝︀ن ا︣ان ﹡﹫︤ از ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع  ﹝︧ـ︐︓﹠﹩ ﹡︊﹢ده 

 ﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ــــــــــ︀﹨︡ ا﹁︤ا︩ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ︑︺︡اد︋  و︫ 

 ︩ا﹁︤ا  ️﹚︻ ﹤︣﹎︀︫ـــــــــ﹫﹛ ا ︋﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹩︋ 

﹢︋﹩ ﹝︪ـ︬  ﹡︪ـ︡ه   ︠﹤ ﹫﹞︀ران︋   ︋﹟در ︑︺︡اد ا ︣﹫﹍﹝︪
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︑︀︔﹫︣ روا﹡︪﹠︀︨﹩ ︑︀︔﹫︣ روا﹡︪﹠︀︨﹩ 

️︋︀︀︋️︋ـ︣ در﹝︀ن د︋ـ︣ در﹝︀ن د

︑︀︔﹫︣ روا﹡︪﹠︀︨﹩ 

️︋︀︋ـ︣ در﹝︀ن د

︑︀︔﹫︣ روا﹡︪﹠︀︨﹩ ︑︀︔﹫︣ روا﹡︪﹠︀︨﹩ 

️︋︀︀︋️︋ـ︣ در﹝︀ن د︋ـ︣ در﹝︀ن د

︑︀︔﹫︣ روا﹡︪﹠︀︨﹩ 

️︋︀︋ـ︣ در﹝︀ن د

 ︫︡︀ ﹍﹫︀︫ .︡︣︡ ﹐زم︋  ️ را ︗︡ی︋  ︋︀روا﹡︪ـ﹠︀︨﹩ در د ︡ ︀︋ ️ ︋︀︀ری د﹝﹫ ︋︣ای ﹋﹠︐︣ل و در﹝︀ن︋ 

﹢﹡︐︀ن را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹫︡ و  ︀ر ﹇﹠︡︠   ︋︡﹠ روزی ،︡﹫﹠﹋ ﹅ا﹡︧ــــ﹢﹜﹫﹟ ︑︤ر ︀ ︡ر﹢ ﹋﹥ ﹨︣ روز دارو︋ 

︤﹡﹫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ﹝﹢رد  ︫︤﹉ ﹝︺︀﹜︖︐︀ن︋  ﹥ آز﹝︀︪ـــــــــ﹍︀ه و ﹝︴︉︎  ︣ی︋  ︀ر︨   ︋﹉ ️﹇و ︡﹠ ︣﹨

﹢ا﹨︡  ︊﹫﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ا﹟ ﹨︀ ︾﹫ـ︣ از ا﹡﹍﹫ــ︤ه و ︑﹑ش ︾﹫ــ︣﹝﹞﹊﹟︠  د︀︋️ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠﹫︡ و آ﹝﹢زش︋ 

﹫﹙﹩ او﹇︀ت ا︧ـــــــ︀س  ﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ و ﹝︀دام ا﹜︺﹞︣︠   ︋﹟︀ر ا﹞ ︣﹫د. ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝︧ـــــــ﹢︋

﹢ا﹡﹫︡ ︑︀  ︀ د﹇️︋  ﹞︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹝︴︀﹜︉ را︋   ︫﹤ ﹩ ا﹡﹍﹫︤﹎﹩ ﹋﹠﹫︡، ا﹝︀ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝︀︋  ︧︠ـــ︐﹍﹩ و︋ 

       ﹟و︗﹢د ا ︀  ︋﹩︐ .︡︣﹫﹍ ﹢د ︧ـــــــــــــــــ︀︋﹩ ا﹡﹍﹫︤ه︋   ︠️︋︀︀ری د﹝﹫  ︋️︣︡﹞ ︋︣ای ﹋﹠︐︣ل و

️ و︗﹢د دارد. در  ︋︀د ﹫ـــــــ  ︮️︣︡﹞ ️ ︗ ︀ر﹨︀ در﹋ ﹟︣ای ا﹡︖︀م ا ︀﹜︩ ﹨︀، د﹐﹏ ز︀دی︋ 

ــــ︡ه  ﹫︩ ﹡﹞﹩ رود، آورده︫  ﹢ب︎   ︠︤﹫ ︘﹫﹨ ︣︷﹡ ﹤ ︣ای ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥︋  ا ︀︖﹠﹠︡ ﹡﹊︐﹥ و ︀دآوری︋ 

ا︨️:

️︋︀1. ا﹡﹍﹫︤ه و ︠﹢د ﹝︣ا﹇︊︐﹩ در د

﹢دن ﹇︴︹ ︻︱ـــــــــ﹢، ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹇﹙︊﹩ و  ︻﹢ارض د︀︋️ ﹨﹞︙﹢ن ر︑﹫﹠﹢︎︀︑﹩، ﹎︀﹨﹩ در  ️﹛︀︀د︋ 

﹞︀ را  ﹥ آ﹡︀ ا﹡︣ژی و ا﹡﹍﹫︤ه︫  ﹉ ︑︨︣﹠︀ک ﹨︧ــــ︐﹠︡ و ﹁﹊︣ ﹋︣دن ﹝︡اوم︋  ︡ون︫  ﹋﹙﹫﹢ی ︀ ﹡﹢رو︎︀︑﹩︋ 

 ︉︨︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︫﹢ ﹞︀ را︠   ︫︤﹫ ﹤ ︡ ﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹟ا ﹤ ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. در ︻﹢ض،︋ 

﹞︀ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨️. ️ روز﹝︣ه︫  ﹫﹛︀︺﹁ ︣ د ️︋︀﹆︡ر ︋

﹢اری و   ︨﹤︠︣اده، دو﹢﹡︀ ︀ دو︨︐︀ن و ا︻︱ـــــ︀ی︠  ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹝﹟ ﹋︀ر﹨ ﹩︀﹢ن و﹇️ ﹎︢را﹡︡ن︋ 

 ︩ ﹡﹢︫ـ︐﹟ در︋︀ره ︀﹨︤﹫﹩ ︗︀﹜︉ را دو︨ــ️ دارم و ﹨﹞﹍﹩ در ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹝︣︡️ د︀︋️ را ﹜︢ت︋ 

︀رج از ﹋﹠︐︣ل، ︑﹞︀م ا﹟ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ را  ﹢ن︠  ﹋︣ده ا︨ـ️. وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹇﹠︡︠ 

ـــــ﹢﹛ و ﹝﹩ دا﹡﹫﹛  و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹎﹙﹢﹋︤   ︫﹩﹞ ﹟﹫ ︺︡ از ﹎︢را﹡︡ن ﹝︡︑﹩ وا﹇︹︋  ︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹝︀︋  ︑ ️︨ـــــ

﹢اب آ﹜﹢د و ﹝︱ـــ︴︣ب و  ︪︣ـــ︀ن،︠  ︡ا︠﹑ق، ﹎﹫︕ و︎  ︡ ︧︠ــ︐﹥،︋  ︫︀ ︋﹫︪ــ︐︣ از ︡ ﹡︣﹝︀ل و ز︀د︋ 

︢︣ش ﹨︣ ﹁﹊︣ ﹝﹠﹀﹩ ﹨︧︐﹫﹛. ﹢﹛ و آ﹝︀ده︎   ︫﹩﹞ ﹤︐ر ﹜﹨ ﹤ دارای ذ﹨﹠﹩︋ 
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︀﹜﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹫﹞︀ران د︀︋︐﹩ و ︨︊﹉︨  ﹑﹝️ روا﹡﹩ در︋   ︨.2

﹫︪ــ︐︣   ︋﹩﹚﹫  ︠︡︀  ︫،﹜︀ت ﹡︀ ا﹝﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه را ︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده ا︷﹛ ﹟ا ︀﹨ ﹩︐︋︀د ︀﹞ ﹤﹝﹨

ـــ﹞︀ ︻︡د mg/dl 282 را   ︫﹩﹍﹡︀︠ ︡ ︀︫ـــ︡ و ا﹎︣د︨ـــ︐﹍︀ه ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹇﹠ از آ﹡﹊﹥ ﹐زم︋ 

 ︹﹇﹢﹞ ﹟ا .︡ا ﹤︐﹁︣﹎ ︡  ︋﹩﹚﹫ ﹡︪︀ن د﹨︡ ا︧ـ︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ در ا﹝︐ ﹩﹡︀﹉ ﹡﹞︣ه︠ 

 ﹤ ﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︑﹑ش ﹡﹊︣ده، ا﹝︀︋  ــ﹢د و ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡︋  ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀ل آدم ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩︫ 

︣ز﹡︩ ﹋︣دن، از ا﹟ ا︻︡اد ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ و راه ﹙﹩ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡. ︗︀ی︨ 

 ﹤﹊﹠ان ︋︖︀ی ا﹢︑ ﹩﹞ ﹩︐﹛︀ ﹟﹫﹠ 185 ا︨ــ️، در mg/dl ن﹢ ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥: ︻︡د ﹇﹠︡︠ 

﹢د، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︗︀ی   ︋43 mg/dl ا﹎︣ ︻︡د ﹇﹠︡︠﹢ن ︀ ︡ ︀ده روی ︋︣و﹫  ︎﹤︋ ︡ ﹫﹡︤  ︋︣︾

.﹜﹠﹋ ️︀︻را ر ﹩︐︋︀د ﹩︢ا︾ ﹜︣دن رژ﹋ ︉︖︺︑

﹫﹞︀ر ﹢د﹝︣ا﹇︊︐﹩ و ا﹡﹍﹫︤ه︋  ︀﹡﹢اده و ﹨﹞︣ا﹨︀ن در︠   ︩︠﹆﹡ .3

 ︀ ︐︣ی︋  ︣︠﹢ردار ا︨ــــــ️. ﹨︣﹥ را︋︴﹥︋  ﹫﹞︀ر از ا﹨﹞﹫️ و︥ه ای︋  ️ و ﹝﹢﹁﹆﹫️︋  ︋︀اده در د﹢﹡︀  ︩︠﹆﹡

︊﹢دی د︀︋️ را  ︀ را ﹁︣ا︑︣ ﹎︢ا︫ـــــ︐﹥ و رو﹡︡︋  ﹍﹫︣﹛؛︎   ︋﹉﹝﹋ ︀﹡︀︫ـــــ﹫﹛ و از آ ﹢د دا︫ــــ︐﹥︋  ا︵︣ا﹁﹫︀ن︠ 

﹢ا﹨﹫︡ ﹋︣د.  ︠︣︐︺︨︣

.︡﹠﹨︡ ﹞︀ ا﹡﹍﹫︤ه︋   ︫﹤  ︋︿﹚︐﹞ ه ﹨︀ی﹢﹫  ︫︀ ︀﹡﹢اده ︀ دو︨︐︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  - ا﹁︣اد︠ 

.︡﹠﹠﹋ ﹅﹢︪︑ و ورزش ﹋︣دن ︉︨︀﹠﹞ ﹤︢︽︑ ﹟︐︫ن و دا﹢ ︣ای ﹋﹠︐︣ل ﹇﹠︡︠  ﹞︀ را︋   ︫-

.︡︣﹫﹍ ﹢﹡︡ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹨︀ را ︗︪﹟︋   ︫﹩﹞ ︉︗﹢﹞ ︀﹡آ -

﹞︀ ورزش ﹋﹠﹠︡.  ︫︀  ︋-

- ا﹁︧︣د﹎﹩ را ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡.

︀ ﹝﹑﹞️، ز﹝︀ن   ︋﹩︐ و ︡﹡︣︊  ︋﹟﹫ ﹞︀ از︋  - ﹎︣و﹨﹩ ﹨﹞︣اه و ︀﹝﹩ ︑︪ـــــــــــ﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ ︑︀ ا︨︐︣س را در︫ 

﹢﹡︐︀ن را ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹠﹠︡. ︠﹢ردن دارو﹨︀︐︀ن را ︀دآوری ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹫︤ان ﹇﹠︡︠ 

 ﹤ ﹥ را︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋   ︋﹜﹨ ︦﹊︻︣ ــــــ﹢﹡︡، ا﹝︀︋  ـــــ﹍︣﹁﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹀﹫︡ وا﹇︹︫  ﹥ ︵﹢ر︫  ا﹟ روا︋︳︋ 

 ︡﹠ ️﹡﹢ ︨︣ـــــ﹠︡، ︻︡د ﹇﹠︡︠   ︎﹩﹞ ﹩﹝︗︀︑ ﹩﹠﹛ ︀ ـــــ﹢﹡︡. (﹝︓﹏ ا﹁︣ادی ﹋﹥︋   ︫﹏︡︊︑ «️︋︀د ︦﹫﹚︎»

﹫︀ده روی ر﹁︐﹩؟!) ︣ای︎  ا︨️؟ ︀ ا﹝︣وز︋ 

﹍︢ار︡ و  ︀ ﹡︤د﹊︀﹡︐︀ن در﹝﹫︀ن︋  ︀︫﹫︡. ا﹨︡ا﹁︐︀ن را︋  ︀︡ روا︋︳ ﹝︪ــ︭ـــ﹩ دا︫︐﹥︋   ︋️︋︀︋︣ای در﹝︀ن د

﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل دو︨ـ️ ﹝﹟  ﹥ آ﹡︀ ارا﹥ د﹨﹫︡.︋  ﹊﹏ ا︨️︋   ︫﹤ ﹤  ︋️︋︀د ︀ ﹉ درک وا︲ از ا﹠﹊﹥ ز﹡︡﹎﹩︋ 

﹫︣﹟ دوری ﹋﹠﹛. راه ﹏ ﹨﹢︫ـ﹞﹠︡ا﹡﹥ ای  ︀︡ از د︨︣﹨︀ی︫  ︐﹟ ︻﹑﹇﹥ دارد ا﹝︀ ﹝﹩ دا﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹟︋   ︎﹉﹫﹋ ﹤︋

﹢ن دارد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︣ ﹝﹫︤ان ﹎﹙﹢﹋︤︠  ︀دام ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣ ﹋﹞﹩︋  ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ا﹟ ا︨ـ️ ﹋﹥ از آرد︋  ﹋﹥ او︋ 

 ︣︵︀  ︠﹤ ︀﹡﹢ده︋  ﹫︪ـ﹍﹫︣ی ︻︀﹇﹑﹡﹥ ا︨️ و ا︐﹫︀︗﹩ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ دو︨️ ︀ ا︻︱ــ︀ی︠  ا﹟ ﹋︀ر او ﹉ روش︎ 

︐﹟ ا︧︀س ﹎﹠︀ه ﹋﹠﹠︡. در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︀زی ﹡﹫︧️ ﹝﹟ ﹨﹛ در ا﹡︐︀ب ﹨︀ی ︑︽︢﹥ ام ا︫︐︊︀ه ﹋﹠﹛.  ︎﹉﹫﹋

 :︹︊﹠﹞diatribe.org
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︨﹫︣ ︋﹫﹞︀ری ︨﹫︣ ︋﹫﹞︀ری ︨﹫︣ ︋﹫﹞︀ری 
١٩               ︡١٩﹋﹢و               ︡١٩﹋﹢و               ︡و﹢﹋

﹎︣دآور﹡︡ه : د﹋︐︣ ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ﹝︺︀دی﹎︣دآور﹡︡ه : د﹋︐︣ ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ﹝︺︀دی﹎︣دآور﹡︡ه : د﹋︐︣ ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ﹝︺︀دی

︡ 19 ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︵﹫﹀﹩ از ︻﹑﹛، از  ︋﹩  ︀ری ﹋﹢و﹝﹫︋

 ( ﹜﹑︻ ــــــــــــــــــ﹩/﹇︊﹏ از ︋ــــــــــــــــــ︣وز︐﹞﹑︻

 ︀ Asymptoma�c/pre-9 ) (symptoma�c) ︑ــــــ

︡ و ︨﹠︡روم د︧ـــــــ︐︣س ︀د  ︫︡ ﹩﹡﹢﹞﹢﹠︎ ارد﹢﹞

︣ ﹡︪ــــ︀ن     ︵︀︠. ︡ ﹠﹋ ﹩﹞ ︣ ﹨︀︷︑ ( ARDS ) ﹩︧ــــ﹀﹠︑

︣ ز﹝︀ن ﹝﹞﹊﹟  ️ و در ﹨ ️ ﹡﹫︧ـ ︋︀︔ ﹜﹑︻ ﹤﹋ د﹢  ︫﹩﹞

️ ︋﹫﹞︀ر، وارد ﹝︣﹙﹥ ︋︺︡ی ︫ـــــــــــــ﹢د. ا︨ـــــــــــــ

 ️ ︡  19︡ود ١٤ - ٣ روز ا︨ دوران ﹋﹞﹢ن ︋﹫﹞︀ری ﹋﹢و

︦ از ︑﹞︀س،  و ︋︴﹢ر ﹝︐﹢︨ــــــــ︳ در ︵﹩ ٥ - ٤ روز ︎

︻﹑﹛ آ︫﹊︀ر ﹝﹩ ︫﹢د .در ︡ود ٨١ % ﹝﹢ارد ︋﹫﹞︀ران 

 ︀  ده﹢︋ ️ ︡ ١٩ ︋︭ــــــــــ﹢رت ︋﹩ ︻﹑﹝ و﹢﹋ ﹤︋ ﹑︐︊﹞

︡ و در ︡ود ١٤ %  ︀ ﹝︐﹢︨ــــــ︳ دار﹡ ︑ ︿﹫﹀︠ ﹜﹑︻

︡ ︋︧ـــ︐︣ی  ︡ و ﹡﹫︀ز﹝﹠ ︫︡ ﹜﹑︻ ︀ ﹝﹢ارد ﹝︊︐﹑︀ن ︋

﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ .  در ٥ % ﹝﹢ارد ︫ـــــــ︣ا︳ ︋﹫﹞︀ر 

 ICU ︣ی در︐︧︋ ︡ ️ ﹡﹫︀ز﹝﹠ ︡ه و ﹝﹞﹊﹟ ا︨ ︋︣ا﹡﹩︫ 

 ︦  دادن ️ ️ ﹨︀ی و︥ه ︋︀︫ــــ﹠︡. از د︨ـــــ و ﹝︣ا﹇︊

 ﹤﹋ ️ ︦ ︀︪﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︻﹑﹞﹩ ا︨  ︤ ︋﹢︀﹩ و ﹡﹫

 ﹜﹑︻ ︀ن ﹎︤ارش ︫︡ه ا︨️ . از﹑︐︊﹞ در ︋︧﹫︀ری از

 ،﹩︀︐︫ا ﹩︋ ︣ ︣ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︻﹑﹛ ﹎﹢ار︫﹩ ﹡︷﹫ ﹍د

﹩ ︀﹜﹩، ︧︠ــ︐﹍﹩ زودرس، دل درد، ︑﹢ع،  ︲︺︿ و︋ 

︣︠﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡︪ــ︀ن  ا︨︐﹀︣اغ و ا︨︀ل ا︫︀ره ﹋︣د.︋ 

︀ ٨ روز ︑﹠﹍﹩  ︑ ٥ ️ ︡ از ﹎︫︢ــ ︺︋ ️ داده  ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ

︡ ︋﹫﹞︀ری  ︪︡︑ ︣ ﹍﹡︀︪﹡ ︀ ︦ ︻︀رض ︫﹢د ﹋﹥ ︻﹞﹢﹝ ﹀﹡

﹫﹞︀ری ️ در ︫ــ︣وع︋  ا︨ـ️. در ︨ــ︀﹜﹞﹠︡ان ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ

︡ و ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢︲ـــ﹢ع  ︣ و ︑︡ر︖﹩ ︋︀︫ـــ ︑ ︿﹫﹀︠ ﹜﹑︻ 

︬ و در﹝︀ن ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م را در  آ  ﹡ ︀  ن   ﹫︪ــــــ﹊﹑ت ︑︪ـــــــ﹞

︡ ا︖︀د ﹋﹠︡. ﹝﹩ ︑﹢ا﹡

︣ ︑﹆︧﹫﹛ ﹋︣د: ز ﹏︀ری را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝︣ا﹝﹫︋ ︣ ﹫︨

 ﹜﹑︻ از ︋︣وز ﹏︊﹇/️﹞﹑︻ ﹩  ︋: ︣﹀︮ ﹤﹚︣﹞

 ️﹡﹢﹀︻ ﹩ا︋︐︡ا ﹏︣ا﹞:  ﹉ ﹤﹚︣﹞  

 (Early infec�on)
   ﹝︣﹙﹥ دو :﹁︀ز ︑﹠﹀︧﹩

 ︫︡︡ ﹩︋︀︐﹛︀ز ا﹁: ﹤︨ ﹤﹚︣﹞  

(  Hyper inflamma�on )

﹁ـــ︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹠﹫﹛  ﹋﹥ ﹡﹞ـــ﹩ ︑﹢ان ﹝ـــ︣ز د﹇﹫﹆ــــ﹩ ︋﹫﹟ 

﹝︣ا﹏ ﹝︐﹙︿ ︋﹫﹞︀ری ︑︭ـــــــــ﹢ر ﹋︣د و ﹨﹛ ︎﹢︫︀﹡﹩ 

️ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨

️ و ﹝﹞﹊﹟  ︉ ﹝︣ا﹏ ﹡﹫︧ــ ︣ ﹁︀ز ︋﹥ ︑︣︑﹫ ﹫﹫︽︑ ﹩﹢︨ از 

 ﹤︋ ﹩﹡︀﹎︀﹡ و ️ ️ ﹁︣د از ﹝ ﹤﹚︣﹉ ︋﹥ ︨ــــــ︣︻ ا︨ــــــ

.︨︡︣︋ ﹤︐﹁︪︣﹫︎ ﹤﹚︣﹞

 ︣ ️ ︋﹫﹞︀ر ︋ ️ ︋︧ـــــ﹫︀ر دارد، ارز︀︋﹩ و︲︺﹫ آ﹡︙﹥ ا﹨﹞﹫

 ︴︨ـ ﹉ ︋︀ر ﹉ ︀ ︋ ︀ ️ و ا︨︀︨ ︡ ︋﹫﹞︀ری ا︨ ا︨︀س رو﹡

ا﹋︧ـــــــــــ﹫︥ن، ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ﹝︣﹙﹥ ︋﹫﹞︀ری را 

️ ا﹋︧ــــــ﹫︥ن و  ︡ ︑︽﹫﹫︣ات ︋﹫﹞︀ر در ا﹁ ︑︺﹫﹫﹟﹋︣د. رو﹡

︀﹁ــ︐﹥ ﹨︀ی راد﹢﹜﹢ژ﹉  در ﹋ـــ﹠︀ر ﹝︖﹞﹢ع ︻﹑﹛ وی، 

︡ را﹨﹠﹞︀ی ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ︋︀︫︡. ︀︋

1

2

3

4
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﹝︣﹙﹥ ︮﹀︣( ︋﹩ ︻﹑﹝️/﹇︊﹏ از ︋︣وز 

(﹜﹑︻

 ️ ︀ ︑︧ـــــ ︋ ︀ ﹁︣︮ ﹤﹚︣﹞ ﹟︀ری در ا﹝﹫︋ ︬ ﹫︪ــــ︑

 ﹩︋︀︀ر﹝﹫︋ ﹟﹫ در ﹤﹋ ️ آز﹝︀︪ــ﹍︀﹨﹩ RT-PCR ا︨

︀ ا﹁ـ︣اد ﹝︊︐﹑  ︋ ﹉در ︑﹞︀س ﹡︤د ️ در ا﹁︣اد ︋﹩ ︻﹑﹝

 ﹟﹫ ︀  و ️ ︊︓﹞ RT-PCR ️ ︀ ︑︧ـــــــــ ︋ 19 ︡ و﹢﹋ ﹤︋

️ در ﹝﹊︀ن ﹨︀ی ︑︖﹞︺﹩  ︾︣︋︀﹜﹍︣ی از ا﹁︣اد ︋﹩ ︻﹑﹝

 ︡ ︣ ز﹡︡ان و ) ...︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د .ا﹟ ا﹁︣اد ︋︺ ﹫︷﹡) 

 ︩ ︀︎ ︢ا﹛ ︡ ️ دار ︫ــــ﹢﹡ ﹞﹑︻ ️ از ﹝︡︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـــ

️ ا﹡︖︀م ︫﹢د.  ︀ ﹐زم ا︨ ﹡آ ﹩︐﹞﹑︻

(️﹡﹢﹀︻ ﹩ا︋︐︡ا ﹏︣ا﹞ )﹉ ﹤﹚︣﹞

 ﹤﹚︣﹞ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹤﹚︣﹞ ﹟︫ـــ︡ت ︋﹫﹞︀ری ا ︣ از ﹡︷

 ︿﹫﹀︠ ﹜﹑︻ . ︫ـــــــــ﹢د ﹩﹞ ﹤︐﹁︣﹎ ︣ ︠﹀﹫︿ در ﹡︷

︀ ︋︡ون   ︀ ︣ از 38 در︗﹥، ﹎﹙﹢درد ︋ ︐﹝﹋ ︉ ︋︭ــــــ﹢رت ︑

 ︦  دادن ️ ︨︣﹁﹥ ﹨︀ی ︪︠ـــ﹉، ﹜︣ز، ︨︣درد، از د︨

 ،﹩︀︐︫ع، ا︨︐﹀︣اغ، ︋﹩ ا﹢︑ ،﹩︀﹢︋ و ﹩︀︪ـــــــــ

 ﹟ا. ️ ا︨︀ل، ︋︡ن درد، ︲︺︿ و ︧︠ــ︐﹍﹩ ﹝﹀︣ط ا︨

︡ و ︋﹫﹞︀ر  ︣ ﹁︣د ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫ـــــ ︡ در ﹨ ︻﹑﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡

︡﹠ ︀ ﹉﹟ ﹝﹢رد از ︻﹑﹛ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

در ا ﹜﹑︻ ﹤﹚︣﹞ ﹟﹫︀︑﹩( ﹡︊︰، ﹁︪ــــــ︀ر︠﹢ن و 

 ︴︨ـSpo2 )> و %٩٣ ️ ︀︡ار ا︨ـ ︑︺︡اد ︑﹠﹀︦)︎ 

︀ ﹁︣د ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹞﹢﹝︻ . ︡ ا︫︊︀ع ا﹋︧ــــــــــــ﹫︥ن)﹝﹩ ︋︀︫

 ︣ ﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥ ︗︤و ﹎︣وه ﹨︀ی ︎  ︋︧ــــــــــ︐︣ی ﹡︡ارد.︋ 

 ،︡﹡﹢ ︡ 19 ︻︀ر︲﹥ دار ﹝︧﹢ب ﹝﹩︫  ︋︣ای ﹋﹢و ︣ ︴︠

︡ و در ︮﹢رت  ️ ︋﹫︪ـــــــ︐︣ی ︎﹫﹍﹫︣ی ︫﹢﹡ ︀ د﹇ ︋ ︡ ︀︋

 ︡ ︀︋ ،︦﹀﹡ ﹩﹍﹠︑ ︣ ︡ ︋﹫﹞︀ری ﹡︷﹫ ︪︡ـ︑ ﹜﹑︻ ︋︣وز

﹝︣ا︗︺﹥ ﹋︣ده ︑︀ ا﹇︡ا﹝︀ت ︋︺︡ی ا﹡︖︀م ︫﹢د.

﹝︣﹙﹥ دو( ﹁︀ز ︑﹠﹀︧﹩)

 ︡︡ ﹥ دو ﹇︧ـــــــــ﹞️ ﹝︐﹢︨︳ و︫  ﹢د︋   ︠﹤﹚︣﹞ ﹟ا

﹢د:  ︫﹩﹞ ﹜﹫︧﹆︑

(Moderate  ) ︳︨﹢︐﹞ ﹩︧﹀﹠︑ ︀ز﹁

در ا﹑︻ ﹤﹚︣﹞ ﹟﹛ ﹇︊﹙﹩ ︋︀ ︫︡ت ︋﹫︪︐︣ ﹝﹞﹊﹟ 

ا︨️ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

﹝﹑ک ﹨︀ی ورود ︋﹥ ا︣﹞ ﹟﹙﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از:

1-  و︗﹢د ︻﹑﹛ ︑﹠﹀︧﹩( ︫︀﹝﹏ ︑﹠﹍﹩ ﹡﹀︦، ا︧︀س 

 ︉ ︀ ︋︡ون ︑  (  ﹤﹠﹫︨ ﹤درد و ﹁︪ـــــــــ︀ر در ﹇﹀︧ــــــــــ

 38°C︧︀وی/︋﹫︪︐︣ از﹞

٢-    SpO2بین % 90 ︑︀% 93 

٣- در﹎﹫︣ی ر﹢ی ﹋﹞︐︣ از%۵٠ 

( Severe )︫︡︡ ﹩︧﹀﹠︑ ︀ز﹁  

در ا﹑︻ ︀﹞﹢﹝︻ ︤﹫﹡ ﹤﹚︣﹞ ﹟﹛ ︋︀﹜﹫﹠﹩ ︋︀ ︫︡ت 

︋﹫︪︐︣ی و︗﹢د دارد.

﹝﹑ک ﹨︀ی ورود ︋﹥ ا︣﹞ ﹟﹙﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: 

 ︡ ︡︥ه  ︑︪ــ︧ــ﹩ ︋﹥ و﹀﹠︑ ﹜﹑︻ ︹︨︣ ️ ﹫︪ـ︣﹁  ︎ -1

︦﹀﹡ ﹩﹍﹠︑

 ( RR>30 )﹤﹠︎ ﹩﹋︀︑  -2

SPO2<90%-PaO2/FhO2≤300mmHg–٣ 
ÁoÃ¬nj yÄHqÎH qÃº » A -a gradien︩4- ا﹁ــــ︤ا

¸§wH ÂU Âw nj ¾Än pH kÅnj ½I\¹Q pH yÃM

 ︣ ︡ ︋﹫﹞︀ری در ﹨ ︫︡ ︋︣وز ا﹡﹢اع ﹤﹋ ️ ︣ ا︨ ﹐زم ︋﹥ ذ﹋

︡ و ︋︣وز آن  ️ رخ د﹨ ︣ ︋﹫﹞︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ ز﹝︀﹡﹩ از ︨﹫

️︧﹫﹡ ﹩﹚︊﹇ ﹏ا﹜︤ا﹝︀ً﹝︧︐﹙︤م ︵﹩ ﹨﹞﹥ ﹝︣ا

﹝︣﹙﹥ ︨﹥( ﹁︀ز ︑︪︡︡ ا﹜︐︀ب ) ︋︣ا﹡﹩ 
(Cri�cal)

 ﹩﹊ ﹏﹇︡ا و︗﹢د ﹤﹚︣﹞ ﹟ک ﹨︀ی ورود ︋﹥ ا﹑﹞

از ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:

١- ︋︣وز ︻﹑﹛ ﹡︀ر︀︨﹩ ︑﹠﹀︧﹩ ﹋﹥ ︻﹙﹫︣︾﹛ ا﹋︧﹫︥ن 

.︫︡︀︋SpO2≤88%   ﹩﹝︗︀︑︣﹫︾ ﹩﹡︀﹞در

٢- ︋︣وز ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ︫﹢ک

٣- ︋︣وز ﹡︀ر ﹩︀︨﹠︡ ار﹎︀﹡﹩

﹫﹞︀ر ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝ــ︣ا﹇︊️ ﹨︀ی وـــ︥ه   ︋﹤﹚︣ــ﹞ ﹟در ا

 ︡︡ـــ ︣وز ا﹡﹢اع︫  ـــ︡︋  ا︨ــ️ .﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ا︫ـــ︀ره︫ 

️ رخ  ︣ ︋﹫﹞︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا︨ـ ︣ ز﹝︀﹡﹩ از ︨ـ﹫ ︋﹫﹞︀ری در ﹨

 ﹩﹚︊﹇ ﹏﹝︧ـ︐﹙︤م ︵﹩ ﹨﹞﹥ ﹝︣ا ︀ ︡ و ︋︣وز آن ا﹜︤ا﹝ د﹨

. ️︧﹫﹡
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 ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏



︎﹫︀م ا︻︱︀ی ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه TIF و ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩︎﹫︀م ا︻︱︀ی ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه TIF و ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩

﹩﹝︨﹐︀︑ ﹩﹡︀︗ روز ️︊︨︀﹠﹞ ﹤︋  ﹩﹝︨﹐︀︑ ﹩﹡︀︗ روز ️︊︨︀﹠﹞ ﹤︋  

︎﹫︀م ا︻︱︀ی ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه TIF و ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩

﹩﹝︨﹐︀︑ ﹩﹡︀︗ روز ️︊︨︀﹠﹞ ﹤︋  

︀ز﹝︀ن ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ و ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ا︨️ ﹋﹥   ︨﹉ (TIF) ﹩﹝︨﹐︀︑ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی   ︋﹟︡﹛︀ران و وا﹝﹫ ـــ︀ل ١٩٨٦ ︑﹢︨ـــ︳ ﹎︣وه ﹋﹢﹊﹩ از︋  در︨ 

︡. در ︀ل ︀︲︣ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن ﹝︐︪ــــ﹊﹏ از ١٦   ︫︦﹫︨︀︑ ﹩﹝︨﹐︀︑ ﹩﹚﹞

︀ص از  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫︀ن ا︨️ ﹋﹥ ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ ر︗ ١ ﹋︪ـ﹢ر ︻︱ـ﹢ از ١

﹞︀ر ﹝﹩ رود.  ︫﹤ ﹋︪﹢ر﹝︀ن ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︎︀﹡﹢س ا﹡﹍﹙︤وس ر﹫︦ و د﹋︐︣ ا﹡︡رو﹐ ا﹜﹀︡ر︡﹞ ﹢︣ ا︗︣ا﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

﹫︀م آ﹝︡ه   ︎﹟︀م داد﹡︡، در ا﹫ ﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ا﹟ روز︎  ﹢د﹡︡ ﹋﹥︋   ︋﹩︀︱︻از ︗﹞﹙﹥ ا ﹩﹝︨﹐︀︑

︣ای ر﹁︹ ﹡︀︋︣ا︋︣ی ﹨︀ی   ︋﹉︀ری ﹡︤د﹊﹝﹨ ﹉ ﹤﹋ ️︀ری ا︨ـــــ︐﹁ا ︀﹞ ︣ای  ︋﹟ا︨ــــ️: ا

﹫﹞︀ری ﹇︀︋﹏   ︋﹉ ﹩﹝︨﹐︀︑ ، ﹜ا︗︣ا درآور ﹤ ﹥ ︑︀﹐︨﹞﹩ را︋  ︣ای ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑︋   ︋﹩︐﹞﹑︨

︣ا︨︣ ︗︀ن و︗﹢د دارد.  ︎﹫︪ـ﹍﹫︣ی و ﹇︀︋﹏ ﹋﹠︐︣ل ا︨️ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن در ﹨﹞﹥ ﹋︪ـ﹢ر﹨︀ی︨ 

︫ـــــ﹫﹢ع و︣وس ﹋﹢و︡ ١٩ ﹇︴︺︀ً ﹨﹞﹥ ﹡︀︋︣ا︋︣ی ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د را ︻﹞﹫﹅ ︑︣ ﹋︣ده و ﹡﹫︀ز 

 ﹟︣︑︣︢ ــ︀︣ ا︠︐﹑﹐ت ﹨﹞﹢﹎﹙﹢︋﹫﹟ را ﹋﹥ از آ︨ــ﹫︉︎  ﹥ ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ و︨  ︋﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋ 

﹫︩ از ﹨︣ ز﹝︀ن د﹍︣ی  ﹠︀︋︣ا﹟ ا﹋﹠﹢ن︋  ︗﹞︺﹫️ ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡ را ︑️ ا﹜︪ـ︺︀ع ﹇︣ار داد.︋ 

﹥ ا︖︀د ﹨﹛ ا﹁︤ا﹩ و ا﹇︡ام ﹁︣ا︑︣ از ﹝︣ز﹨︀ ،  ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹋︪ــــــ﹢ر﹨︀ی در﹎﹫︣ را︋ 

﹫﹞︀ران   ︋﹤  ︋︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ﹅﹢︀︋︣ا︋︣ی ﹨︀ ︑︪ــ﹡ ︀ ︗﹞︹ آوری داده ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ا︻︐﹞︀د و ﹝﹆︀︋﹙﹥︋ 

.﹜﹫﹨︡  ︋﹤︡﹨ را ︣︐ ﹥ ز﹡︡﹎﹩︋  ﹥ ︑︀﹐︨﹞﹩ ا﹝﹫︡︋   ︋﹑︐︊﹞

 ﹩﹞︀﹫  ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ از ا︻︱ــــــــ︀ی ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ﹁︡را︨﹫﹢ن ︗︀﹡﹩ ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹡﹫︤ در︎ 

﹫︀م آ﹝︡ه ا︨️:   ︎﹟︣د. در ا﹋ ﹩︐﹞﹑ ️ و︨  ﹫﹞︀ران آرزوی︮  ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹝︣دم ︗︀ن و︋ 

ـ︡ه و   ︫︀﹡اده آ﹢﹡︀ ﹫﹞︀ر و︠  ﹥ ︵﹢ر ﹡︀︠﹢ا︨︐﹥ ︗︤ء ﹝﹞﹩ از ز﹡︡﹎﹩︋  ︋﹫﹞︀ری ︑︀﹐︨﹞﹩︋ 

﹢د ︑︨︣﹫﹛  ︣ای︠  ︐﹢ا﹡﹠︡ آ﹠︡ه ای را️ و رو︫﹟ را︋  ﹅ ﹝︧ــــــ﹙﹛ ا﹟ ا﹁︣اد ا︨️ ﹋﹥︋ 

︀ ︀﹝️ دو﹜️ ﹨︀.  ﹋﹠﹠︡ و ا﹟ ا︑﹀︀ق ﹡﹢ا﹨︡ ا﹁︐︀د ﹝﹍︣︋ 

 ﹩﹡︀︗ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹝﹙﹩ و ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ﹫﹞︀ران،︨  ــ︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢ــ︐﹥︋  ︠﹢︫ـ︊︐︀﹡﹥ در︨ 

 ️︀﹝ ﹤  ︋﹅﹢︪ـ︑ ︀ ︺﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ دو﹜︐︀ را︋  ﹥ ا﹞ ﹤︐﹊﹡ ﹟﹛ ︑﹢︗﹥ ﹋︣ده و︨   ︋﹩﹝︨﹐︀︑

 ﹜دوران دا︫︐﹥ا ﹟در ︵﹩ ا ﹩︀﹨︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ وادار ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ﹁︣از و ﹁︣ود﹝﹫ از︋ 

︴ ﹝︴﹙﹢ب ﹡︨︣﹫︡ه ا﹛ . ﹐زم ﹝﹩ دا﹡﹛ ︲﹞﹟ ︑︪ـــــــــ﹊︣ از ﹁︡را︨﹫﹢ن   ︨﹤ ا﹝︀ ﹨﹠﹢ز︋ 

︐﹢ا﹡﹫︀﹨ ︩﹛︀ ﹜﹩ را ﹋﹥  ︀ ︀﹝️ از ا﹡ ﹟︀د ا﹡︧ــــــ︀ن دو︨︐︀﹡﹥︋  ︗︀﹡﹩ ︑︀﹐︨﹞﹩ و︋ 

 ️﹞﹑  ︨﹤ ︀ آن رو︋︣و ﹨︧ــــــــــــــ︐﹠︡ را ﹋︀﹨︩ د﹨﹫﹛ و آ﹡︀ را در راه ر︨﹫︡ن︋  ︋﹫﹞︀ران︋ 

 ﹟و ا ﹜﹫︫︀ ︣ای ر﹁︹ ︀﹜︩ ﹨︀ی آ﹡︀ دا︫︐﹥︋  ﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹋﹠﹫﹛ و ﹋︣ا﹝️ و ﹨﹞︊︧ــ︐﹍﹩ را︋ 

 ︡﹨︀ ﹠︀ور︫  ︐﹢ا﹡﹫﹛ در ا︗ ﹟︀ن︎   ︋︡︀ ﹊︪ــــــ﹫﹛ ︑︀︫  ︣ دوش︋  ︤رگ را︋   ︋️﹫﹛﹢︧ــــــ﹞

. ﹜﹫︫︀ ︡او﹡︡︋  ز﹡︡﹎﹩ آرام ︻︡ه ای از ﹝﹙﹢﹇︀ت︠ 
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njIº ÁIÀ ÁnIµÃM Â±¶ ·I¶pIw IM ÂÄI¹{AnjIº ÁIÀ ÁnIµÃM Â±¶ ·I¶pIw IM ÂÄI¹{AnjIº ÁIÀ ÁnIµÃM Â±¶ ·I¶pIw IM ÂÄI¹{A

NORDNORDNORD
 ·I¶pIw ¦Ä ï,njIº ÁIÀ ÁnIµÃM Â±¶ ·I¶pIw 

 ·A ýkÀ ¾¨ SwH ÂÄI§Äo¶A ÂøIÿTºHoÃü

njIº ÁIÀ ÁnIµÃM ¾M °TL¶ jHoÎH pH SÄIµe

   .SwH

در اوا︠︣ د﹨﹥ ٧٠ و اوا﹏ د﹨﹥ 

︀﹡﹢اده ﹨︀ی ﹝︊︐﹑︀ن  ﹫﹞︀ران و︠   ︋٨٠

︡ون ﹨﹫︘ ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︀ص︋  ︋﹥ ا﹝︣اض︠ 

︡ه  ﹢د ﹁︣ا﹝﹢ش︫   ︠﹩︀﹠︑ در ﹩︐︀﹝ و 

︣ای ﹝︴︀﹜︺﹥ و ︑﹢n ¾÷w«ش ﹨︀ی ︋﹢د﹡︡ و︋ 

﹢رت ﹡﹍︣﹁︐﹥  ﹫﹞︀ر︀ ا﹇︡ام ﹠︡ا﹡﹩︮   ︋﹟در﹝︀﹡﹩ ا 

﹤ ︀ ﹝︊︐﹑︀ن︋  ︀ز﹝︀ن ﹝︣︑︊︳︋   ︨︡﹠ ر﹨︊︣ان ،﹟د.︋﹠︀︋︣ا﹢︋

﹏﹫﹊︪︑ ﹤﹛︀︧﹞ ﹟︣ای ︑﹞︣﹋︤︋︣ ا ︀ص، ا︐﹑﹁﹩ و︥ه︋  ﹫﹞︀ری︠   ︋

﹟ا﹡︖︀﹝﹫︡. ا NORD  ︀ز﹝︀ن  ︨﹏﹫﹊︪︑ ﹤  داد﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ا︐﹑ف︋ 

 ︨︀ز﹝︀ن در ︑︭﹢﹐  ︉﹥ دارو﹨︀ی ﹋﹛ ﹋︀ر︋︣د در ︨︀ل 1983 ﹡﹆︩

 ﹝﹞﹩ دا︫️ ﹋﹥ ︋﹥ وا︨︴﹥ ا﹐ ﹟﹥، ︎︀داش ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︑﹢︨︺﹥ و ا︖︀د 

رو︫︀ی در﹝︀﹡﹩ ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎︣﹁️.

︀ص ﹥ ︻﹠﹢ان ﹇︴︊﹩ در ﹝﹫︀ن ︗︀﹝︺﹥ ا﹝︣اض︠   ︋NORD ︀ز﹝︀ن از آن ز﹝︀ن ︑︀﹋﹠﹢ن︨ 

︀ز﹝︀﹡︀ی  ﹫﹟ ﹝︊︐﹑︀ن و︨  ︡﹝︀︑﹩ در را︨︐︀ی ا︖︀د ار︑︊︀ط︋   ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︣ده و ︑﹑ش ﹨︀ و︠ 

︀﹝﹩ ︋﹫﹞︀ران ︋︀ ︨ ︣︀︨︀﹝︡ارن دا︫︐﹥ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋﹥ ︎﹫︪︣﹁️ ︋︣ای ﹨﹞﹍︀ن ︋﹢ده ا︨️. 

 ︳︣د﹡︡ و ︋︀ ︫︣ا﹋ ﹩﹝﹡ ️﹁︀در ﹩︐︀﹝ ،︀دی︣اض ︠︀ص ︵﹩ ︨︀﹜﹫︀ن ز﹞︀ن ︋﹥ ا﹑︐︊﹞

 ︑ ½k¹¹¨ ·Ho«º﹫﹥ دارو و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝︺︡ودی ا﹝﹊︀ن ︑︀﹝﹫﹟ دا︫️ ︨︣ و ﹋︀ر 

 ﹟︀د ا︑را ︑︪﹊﹫﹏ داد﹡︡ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ا ﹩﹁﹑︐︀ن ا﹑︐︊﹞ ﹟︀ن و ﹝︡ا﹁︺︀ن ا﹫﹞︀ از ﹩﹊﹢﹋ ︹﹝︗ ︀﹨︡︺︋ .︡﹠︐︫دا

.︫︡ ︉﹢︭︑ ط ︋﹥ دارو﹨︀ی ﹋﹛ ﹋︀ر︋︣د﹢︋︣﹞ ﹤﹐ ︀﹡آ ️︀﹝ ︀︋ و ︫︡ ﹤︺﹞︀︗

︋﹫︩ از ︨﹩ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ︨︀ز﹝︀ن ︮︡ای ﹝︴︀﹜︊︀ت ︗︀﹝︺﹥ ا﹝︣اض ︠︀ص ︋﹢ده و ﹝﹢︗︉ ︨﹫︀︨️ ﹎︢ار︀ی 

 NORD .️︨︫︡ه ا ︀﹡︀ن و ︠︀﹡﹢اده ﹨︀ی آ﹑︐︊﹞ ﹤︋ ︀ت﹞︡︠ ﹤︀ت ︎︫︤﹊﹩ و ارا﹆﹫﹆︑ ︣ا﹡﹥، ︎﹫︪︊︣د﹍︐︀﹝

︋﹥ ﹨﹞︣اه ︋﹫︩ از 300 ︻︱﹢ ︠﹢د ﹝︐︺︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ︡﹩ و در﹝︀ن ا︠︐﹑﹐ت ﹡︀در از ︵︣﹅ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، 

︑ ، ️︀﹝﹆﹫﹆︀ت و ︠︡﹝︀ت ︋﹫﹞︀ر ا︨️.

︫︣ح ا﹨︡اف

︡﹝︀︑﹩ ﹁︺︀ل در ﹨﹞﹫﹟ ز﹝﹫﹠﹥  ـ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی︠  ︀ص و︨  ﹥ ا﹝︣اض︠  ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋   ︋︀ ︀ز︀﹝ ﹩﹡︀﹞︐﹩ در ار︑︊︀ط︋  ﹡﹢رد︨ 

  ﹤ ︀ص︋  ︊﹢د و در﹝︀ن ا﹝︣اض︠   ︋،﹩︀︨︀﹠  ︫️︗ ︀ز﹝︀﹡﹩ در ﹫︭ــ︡ ︻︱ـــ﹢︨  ﹫︩ از︨  ︀ ﹨﹞︣ا﹨﹩︋  ︀ز﹝︀ن︋   ︨﹟ا︨️. ا
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︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀﹩ ﹝︡ون در ز﹝﹫﹠﹥ آ﹝﹢زش، ﹝︪ـــــ︀وره،   وا︨︴﹥︋ 

﹥ ﹝︊︐﹑︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ دارد. ︡﹝︀ت︋   ︠﹤︎︥و﹨︩ و ارا

︡﹝︀ت ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و︠ 

﹫﹞︀ری ﹡︀دری   ︋﹤ ﹞︀ و  ︀﹊﹩ از ︻︤︤ا﹡︐︀ن︋  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥︫  در︮ 

︣ای ﹋﹞﹉ در ﹋﹠︀ر︑︀ن   ︋NORD ـــــ︀ز﹝︀ن ︀︫ــــ﹫︨︡   ︋﹑︐︊﹞

 ﹤ ـــ︀ل ا︨ـــ️ ﹋﹥︋  ـــ﹩︨  ﹫︩ از︨  ــ︀ز﹝︀ن︋   ︨﹟د. ا﹢ ︠﹢ا﹨︡︋ 

ــــ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹝︣︑︊︳،   ︨︣︀ـــ ︀﹡﹢اده ﹨︀ی آ﹡︀ن،︨  ︋﹫﹞︀ران و︠ 

︎︫︤﹊︀ن ﹝︐︭ــــــــ︬ و ﹨﹞﹥ آ﹡︀﹩ ﹋﹥ در ︗︧ــــــــ︐︖﹢ی        

︊﹢د ا﹟ ا﹝︣اض  ︣ای ︑︪ــــــــ﹫︬ و︋  روش ﹨︀ی ︗︡︡ی︋ 

︡﹝︀ت ﹝﹩ د﹨︡.  ︠︡﹠︐︧﹨

︀ز﹝︀ن  NORD﹞︀️ از ︑﹞︀﹝﹩ ا︻︱ـ︀ی ︗︀﹝︺﹥  و︸﹫﹀﹥︨ 

 ﹤ارا ﹅︣︵ ︀ر را از﹋ ﹟︀ص ا︨ـــــ️ ﹋﹥ ا ︀ ا﹝︣اض︠  در﹎﹫︣︋ 

︊﹢د ز﹡︡﹎ـ﹩ ﹝︊︐﹑︀ن و  ︀ ﹨︡ف︋  ـ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ـ﹩︋  ︠︡﹝︀ت و︋ 

︠︀﹡﹢اده ﹨︀︪︀ن ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡.

︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥  ︨﹤ آ﹝﹢زش︋ 

ـــ﹛ و︥ه ای در ﹨﹞︣ا﹨﹩  ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹝﹑︐︊﹞ ︬︐︀ن︨ 

﹥ ﹝︊︐﹑︀ن و  ︡﹝️ ر︨ـــــــ︀﹡﹩︋  ︨ـــــــ︀ز﹝︀ن NORD در︠ 

︀زی  ︀ز﹝︀ن در ز﹝﹫﹠﹥ ︸︣﹁﹫️︨   ︨﹟︀ران دارد.ا﹝﹫ ︠︀﹡﹢اده︋ 

︀ز﹝︀﹡︀ی ﹡﹢︎︀ از ︵︣﹅ ﹝︪ـــــــ︀وره رو در رو،   ︨﹩︀﹝﹠﹨و را

 ﹤ و︋﹫﹠︀ر، ︗﹙︧ـ︀ت ︱ــ﹢ری و ارا﹥ را﹨﹊︀ر ﹁︺︀﹜﹫️ دارد و︋ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹡︀﹞︀ز  ︨﹟ر︫︡ و ﹇︡رت ﹎︣﹁︐﹟ ا ،︦﹫︨︀︑

﹩︭︭︑ ︀ی︫︀ران و آ﹝﹢ز﹝﹫︋

ــ︀ز﹝︀﹡︀ی  ︀ص،︨  ︀ ا﹝︣اض︠  ︨ــ︀ز﹝︀ن NORD در را︋︴﹥︋ 

ــــ﹫﹞︀ران و   ︋﹤ ﹝ـــ︐︬ ﹝ـــ︊ـــ︐﹑︀ن و ﹝ـــ﹠︀︋︹ ﹝ــــ︐﹙︿︋ 

ــــــ︀ز﹝︀ن   ︨﹟اده﹨︀ی آ﹡︀ن ا︵﹑ع ر︨ـــــ︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹢﹡︀︠

﹥ ا﹝ــ︣اض ﹡︀در  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹁ـ︤ا︩ آ﹎︀﹨ــ﹩ را︗︹︋ 

︫︤﹊︀ن و ﹝︐︭︭︀ن ﹢زه ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ دارد. ︋︣ای︎ 

︀﹝️ از ︑﹆﹫﹆︀ت

﹤︴﹆﹡ ︀﹡اده آ﹢﹡︀ ﹫﹞︀ران و︠  ︣ای︋  ︎﹫︪ــــــــــ︊︣د ︑﹆﹫﹆︀ت︋ 

︀ز﹝︀ن NORD ︋︣﹡︀﹝﹥ ای  ︀ل ١٩٨٩ ︑︀﹋﹠﹢ن︨  ا﹝﹫︡ ا︨️. از︨ 

﹥ ︻︡ه دا︫︐﹥ و﹋﹞﹉ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣ده  ︎︥و﹨︪ــ﹩ را︋ 

﹫︪ـــ︣﹁️ ﹨︀﹩ ﹝︧ـــ︐﹠︡ و د︨︐﹊﹛ دو روش  ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ آن︎ 

 . ﹢ده ا︨ـ️ ـ︀ز﹝︀ن ︾︢ا و دارو︋  ︡ه ︑﹢︨︳︨   ︫︡﹫︀︑ ﹩﹡︀﹞در

ـــ︀ز﹝︀﹡︀ی و︥ه   ︨︣︀ـــ  ︨︀︋ NORD ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ ︻﹑وه،︨ 

︣ای ︀﹝️ از ︑﹆﹫﹆︀ت ﹨﹞﹊︀ری دارد. ︀ص︋  ا﹝︣اض︠ 

︋︣﹡︀︀﹝ ﹤﹞️ از ﹝︊︐﹑︀ن

︀ر  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ــ︀ل ١٩٨٧︋  ﹢ده ﹋﹥ در︨  ـ︀ز﹝︀﹡﹩︋   ︨NORD 

ــ︣ای ︀﹝️ از ﹝︊︐﹑︀ن ارا﹥ داد و ا﹝ــ︣وزه  ︋ـ︣﹡︀﹝﹥ ای︋ 

 ﹤﹞︀﹡︣ ﹫︪ــــ︣و ا︨️.︋   ︎﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹟﹫﹠ ﹤﹠﹫﹞در ز ︤﹫﹡

ـــــ︀﹝﹏ دارو را﹍︀ن، ﹨﹞︣ا﹨﹩ در  ـــــ︀ز﹝︀ن︫   ︨﹟ا ﹩︐︀﹝

﹀︣ و ا︨﹊︀ن   ︨﹤﹠︤﹨ ﹉﹝﹋ ،﹤﹝﹫  ︋﹅ ️︠︣دا ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و︎ 

.︫︡︀ و ...﹝﹩︋ 

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹝︪︀ر﹋︐︀ی︋ 

︀ص ﹝︧ـــ︀﹜﹥ ای ︗︀﹡﹩ در  ﹫﹞︀ر︀ی︠   ︋﹤﹋ ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

 ︣︀ــ  ︨︀︋ NORD ــ︀ز﹝︀ن ـ﹑﹝️ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨ــ️،︨   ︨︒︋

ــــ︀ز﹝︀ن ارو︎︀ و  ︨ــــ︀ز﹝︀﹡︀ی ﹞︀︐﹩ و ︗︀﹡﹩ از ︗﹞﹙﹥︨ 

ـــ﹫﹞︀ران  ︀ص (EURORDIS) و ا﹡︖﹞﹟︋  ︋ـــ﹫﹞︀ر︀ی︠ 

 ﹟︀ری دارد. ا﹊﹝﹨ ﹉︥︑ــ﹢رت ا︨ــ︐︣ا  ︮﹤  ︋ (JPA) ﹟︎ژا

 ﹤︐﹫﹝﹋ RDI ︡ه دو ﹋﹞﹫︐﹥ را﹨︊︣ی﹠︀﹝﹡ ︀ن﹞︨ــــــــــــــــ︀ز

︀ص وRare Disease Day از  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ︋﹫﹟ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩︋ 

︵︣ف ا︀﹐ت ﹝︐︡ه ا︨️.

︀ز﹝︀ن ︪﹛ ا﹡︡از︨ 

 ︀ ﹠︀︠️ ﹝﹙﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩ در را︋︴﹥︋  ︪﹩ و︫  -ا︖︀د آ﹎︀﹨﹩︋ 

 ︀ ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠   ︋﹤ ︀﹨ ︩﹛︀ـــ﹩ ﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︊︐﹑︀ن︋ 

︣ و ﹋︀ر دار﹡︡. آن︨ 

 ﹤ ﹫﹞︀ران︋  -ا︖︀د ﹁︣﹨﹠﹌ و ا︖︀د ا﹝﹊︀ن د︨︐︨︣﹩ ︑﹞︀﹝﹩︋ 

 ﹤ ﹫﹞︀ری ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋  روش ﹨︀ی ︑︪ـــــ﹫︭ــــــ﹩ و در﹝︀﹡﹩︋ 

﹢د. ︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩︫  ا﹁︤ا︩ ︵﹢ل ︻﹞︣ و︋ 

︀︻︒ ︑﹢︨ــــــ︺﹥ و  ـــــ︣ا︳ ﹡︷︀ر︑﹩ ﹋﹥︋  -ا︖︀د ﹝﹫︳ و︫ 

︴︣ و﹝﹢︔︣   ︠﹩ ︑︖﹢︤ روش ﹨︀ی ︑︪ــ﹫︭ـــ﹩ و در﹝︀﹡﹩︋ 

﹢د.  ︫﹩﹞
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︑﹞︀س ︋︀ ﹝︀:

︑︣ان، ︋︤ر﹎︣اه ︮︡ر(︾︣ب ︋﹥ ︫︣ق )، ︠︣و︗﹩ ︋﹙﹢ار ﹋︀وه 

︫﹞︀ل ، ︠﹫︀︋︀ن ︋︀ر︗﹠﹢︋﹩ ، ﹡︊︩ ﹋﹢﹥ ︨︺﹫︡ ︫︣﹇﹩، ︎﹑ک 2

 0110103434000 ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︫﹞︀ره ︧︀ب:

︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س: 22783465 (021) ، 22783467 (021)

:︣︋︀﹝﹡ (021) 22765423 

info@cffsd.org

cffsd@ymail.com

www.cffsd.org
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