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 4931پائیش 

 ورسع کزدى 

 فمػ ثً ط مت جظ  

 کىذ کمک وم 

ای ثزای کبٌغ َسن یب مزفب ثٍبوً

 َ رطیذن ثً تىبطت اوذام ویظت؛

  

 الؼبدي مثجت  ثز ث کً ارزاچ فُق

 خُاٌذ داػت.طالهت رواى 
دفتز تزثیت ثذو  داوؼابي آساد 

 اط م  َاحذ تٍزان غزة
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اػتمبد ثً وفض ثبال َ ثبَر مثجت اس خُد ، ومغ      

مٍم  در غ جً ثز اطتزص ٌبی ػذیذ دارد. َرسع 
َ فؼبلیت ثذو  اس راٌٍبی مخت ف طجت افشایغ 

اػتمبد ثً وفض َ ت م  مثجت اس خُد َ ثً دوجبص آن 
سا افشایغ تُاوبی  فزد در غ جً ثز ػُامل اطتزص

 گزدد.م 

ٌمچىیه فؼبلیت ثذو  مىظ  طجت تىبطت      
اوذام َ سیجبی  ظبٌز فزد ػذي َ تُان فیشیک  َی را 

دٌذ، ثىبثزایه ثزای اوجبم کبرٌبی طخت افشایغ م 

پذیزع َی در اجتمبع َ تُجً دیازان ثً َی افشایغ 
 یبثذ. م 

 

 

اغ ت افزاد در ػزایط  کً اطتزص سیبدی داروذ،     
خُاث ، ػُوذ. اس طُی  ث دچبر مؼکل خُاة م 

 خُد طجت تؼذیذ اطتزص ػذي َ ػُامل 

دٌذ. َرسع َ فؼبلیت آَر را افشایغ م اطتزص
تز، داػته ثذو  ثً افزاد در ثً خُاة رفته راحت

 ومبیذ. تز َ رفغ اطتزص کمک م خُاة ػمیك

 

 

 

َرسع در َالغ یک خ ُچ گشیى  کُتبي َ فزمت       
اطت کً در آن، فزد ثزای مذچ کُتبٌ  در ػزَع 

تُاوذ در تىٍبی  اس محیػ یک رَس پزمؼغ ً، م 

ػ ُؽ َ پزاطتزص جبمؼً اغزاف فبم ً ثایزد َ 
سا فکز ظمه کظت آرامغ، ثً مؼک چ اطتزص

 کىذ َ چً ثظب در ایه لحظبچ کُتبي، ثتُاوذ 
 ٌبی مىبطج  ثزای رفغ ایه مُارد ثیبثذ. راي حل

 گذارد؟ورسع چگىًه تز کاهغ اطتزص اثز هی

گزچً راثطً ثیه اطتزص َ َرسع چىذان ػفبف      
ٌبی  در مُرد ومغ َرسع در ویظت، امب تئُری

کبٌغ اطتزص مطزح اطت کً در ادامً ثً ثؼع  اس 

 آوٍب اػبري خُاٌذ ػذ: 

 

 

َاکیىیغ  1533ٌىابم َلُع اطتزص، ویشدییک ثیً      

دٌذ کً در غ  ایه َاکىؼٍیب ػیمیبی  در ثذن رخ م 

ٌُرمُوٍب، مُاد ٌبدی ػصج  َ تُلیذاچ طم  َ سائیذ 

ػُوذ تب ثذن ثزای ممبث ً مىبطت ثیب ثظیبری تُلیذ م 

اطتزص آمبدي ػُد؛ امب در مُرت  کً ایه مُاد ثمُلیغ 

اس ثذن خبرج وؼُوذ طجت تعؼیف طییظیتی  اییمیىی  

ویمیبییىیذ. ػذي َ فزد را مظتؼذ اثت  ثً ثیییمیبری می 

َرسع َ فؼبلیت ثذو ، طجت دفیغ اییه میُاد اس ثیذن 

 ػذي َ ثً ط مت فزد کمک م  کىذ. 

 

 

دلیمً پض اس آن،  23در خ ص فؼبلیت ثذو  َ تب      
ٌب کً خبمیت ظذدرد َ ایجبد میشان اوذَرفیه

 یبثذ. طزخُػ  داروذ افشایغ چؼمایزی  م 

 

 

ٌب، در ٌىابم اطتزص، ػع چ مُرچ َ اوذام     
ػُوذ. َرسع ثً َیژي یُگب َ مىمجط َ طفت م 

 ٌبی کؼؼ  ایه اومجبض ٌبی وبثجب را کبٌغ َرسع

دٌذ َ ثبػث ثبسگؼت ػع چ ثً تُان اَلیً خُد م 
 ػُد. م 

 :هقذهه

در جُامغ امزَسی، مزدم ثً دلیل تغییییز طیجیک      

سوذگ  َ رَاج سوذگ  ػٍزوؼیىی ، ثیب مؼیکی چ 

کیىیىیذ. رَح  ثظیبری دطیت َ پیىیجیً ویزم می 

اطتزص ٌب َ فؼبرٌبی رَح  رَاو  کً اس تجیؼیبچ 

سوذگ  امزَسی ٌظتىذ اس جىجً ٌبی جظیمیبوی  َ 

 گذاروذ. رَاو  ثز ط مت اوظبن تبریز م 

متبطفبوً ثظیبری اس جیُاویبن ثیزای کیبٌیغ      

اطتزص، اس رَػیٍیبیی  ٌیمیچیُن پیزخیُری َ ییب 

کىىذ؛ در حیبلی  کیً کؼیذن طیابر  اطتفبدي م 

ایه رَػٍب م  تُاوىذ تبریزاچ مىف  ػذییذتیزی ثیز 

 ط مت  اوظبن ثاذاروذ. 

ٌبی مذاَم َرسػی  اس طُی دیاز اوجبم فؼبلیت     

وً تىٍب م  تُاوذ ثبػث اس کبٌغ اطیتیزص گیزدد، 

ث کً  احتمبص اثت  ثً ثظیبری اس ثییمیبرییٍیب میبویىیذ 

ٌیبی لی یجی  اظبفً َسن َ چبل ، دیبثت، ثیییمیبری

 دٌذ. ػزَل ، طکتً ٌب َ طزغبوٍب را کبٌغ م 

امزَسي ثظیبری اس افزاد ثزای مذیزیت اطیتیزص      

تیز در خُد َ ثزخُرداری اس افکبر مثجت َ امیییذَاراویً

 ٌیبی میىیظی  ثیذوی  سوذگ ، ثً اویجیبم فیؼیبلیییت

 پییزداسوییذ َ اس مییشایییبی فییزاَان جظییمییبویی  َ میی 

 ثزوذ.رَح  رَاو  آن ثٍزي م 
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