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 وظامی 334پىتاگًن جدید اعتراف

 اود شدٌ مغسی صدمات دچار آمریکایی
 زض آٔطیىب زفبع ٚظاضت سرٍٙٛی ویْاى:

 تبوٖٙٛ وٝ وطز تأییس ذجطی ٘طست یه
 عی وٝ آٔطیىبیی ٘ظبٔیبٖ اظ ٘فط 43

 ٘ظبٔی پبیٍبٜ ثٝ ایطاٖ ٔٛضىی حّٕٝ
 ٔغعی غسٔبت زچبض ػطاق زض االسس ػیٗ
 ثؼضبً ٚ ٌطفتٝ لطاض زضٔبٖ تحت ا٘س، ضسٜ

 ٔمبْ ایٗ .ا٘س ضسٜ ٔٙتمُ ػطاق اظ ذبضج ثٝ
 آٔبض آذطیٗ زضذػٛظ آٔطیىبیی
 ثٝ ایطاٖ ٔٛضىی حّٕٝ ٔجطٚحبٖ

 غسٔبت ثطٚظ تبوٖٙٛ: »ٌفت االسس ػیٗ
 اظ ٘فط 43 زض ضسیس یب فیفذ ٔغعی

 ٘فط 8. است ضسٜ زازٜ تطریع سطثبظاٖ
 ٘یع أطٚظ ٚ ضسٜ اػعاْ إِٓبٖ ثٝ آٟ٘ب اظ

 9 ا٘س؛ ضسٜ آٔطیىب ٚاضز زضٔبٖ ازأٝ ثطای
 آ٘جب زض ٞٙٛظ ٚ ضسٜ اػعاْ إِٓبٖ ثٝ ٘فط

 ٘فط یه ٞستٙس؛ زضٔبٖ یب اضظیبثی تحت
 ػطاق ثٝ اوٖٙٛ وٝ ضسٜ اػعاْ وٛیت ثٝ

 زض ٘یع آٟ٘ب اظ ٘فط 61 ٚ تاس ثبظٌطتٝ
 ٔحُ ثٝ اوٖٙٛ ٚ ٔب٘س٘س ثبلی ػطاق ٕٞبٖ

 پس پٙتبٌٖٛ .«ا٘س ثبظٌطتٝ ذٛز ذسٔت
 تّفبت آٔبض زضثبضٜ وبضی پٟٙبٖ ضٚظ چٙس اظ

 االسس، ػیٗ پبیٍبٜ ثٝ ایطاٖ ٔٛضىی حّٕٝ
 اظ ٘فط 66 وٝ ثٛز وطزٜ اػالْ تبظٌی ثٝ

 حّٕٝ ایٗ اثط ثط آٔطیىبیی ٘یطٚٞبی
 ذفیف ٔغعی ضطثٝ زچبض ٔٛضىی

(concussion )ٜزٚ٘بِس حتی ٚ ا٘س ضس 
 حس تب ضا ٞب زیسٌی آسیت ایٗ تطأپ

 ایٙه أب. ثٛز زازٜ تمّیُ «سطزضز»
 افعایص ضا ٔجطٚحبٖ آٔبض تٟٙب ٘ٝ پٙتبٌٖٛ

 ٔغعی ضطثٝ وٝ است پصیطفتٝ ثّىٝ زازٜ،
 آٔطیىبیی، ٘یطٚٞبی ثطذی ثٝ ضسٜ ٚاضز

 ٔٛضىی ایٗ پی زض..است ٘جٛزٜ ذفیف
 آٔطیىب جٕٟٛض ضئیس سپبٜ پبسساضاٖ

 ایٗ ٘ظبٔیبٖ اظ یه ٞیچ وٝ ضس ٔسػی
 آسیت االسس ػیٗ پبیٍبٜ زض وطٛض
 ثٝ جعئی ذسبضات غطفبً ٚ ا٘س ٘سیسٜ

 زض وٝ ازػبیی است؛ ضسٜ ٚاضز تجٟیعات
  افطبٌطی ثب آٖ ثٛزٖ پٛچ ثؼس ضٚظٞبی

 آٔطیىبیی ٔمبٔبت ٚ ضس ٔطرع ٞب ضسب٘ٝ
 آٔبض چىب٘یٜ لغط غٛضت ثٝ ضس٘س ٔججٛض
 .وٙٙس اػالْ ضا االسس ػیٗ پبیٍبٜ تّفبت

 

  
 

 

      

  

 

 

 قًی ایران َای ویاز پیش

 :تزضوزد ایٌگًَِ را لَی ایزاى تِ رسیذى ّای ضاخص ٍ ارواى تزیي هْن :جَاى
 تزیي هْن اس یاب ٍتفَق تاسدارًذُ سالح ّوزاُ تِ وارآهذ ٍ هَلذ التصاد :«سالح -التصاد» -1

 استمالل ّای ًیاس پیص التصادی، ٍاتستگی ػذم ٍ تاسدارًذگی لذرت. ّستٌذ لذرت ارواى
 وٌٌذُ توام ًتیجِ ًثاضٌذ، تاّن دٍ ّز اگز وِ است دضوٌاى تٌظین ٍ هلی لذرت سیاسی،
 ها تاوٌَى وِ – سالح ایي تِ تَدى هجْش ٍ الْی ّای ٍػذُ تحمك تِ ایواى -2.داضت ًخَاّذ

 هؼٌَیت، ػٌصز. است ایزاى هلت لذرت تَهی ػٌاصز اس – است رساًذُ فؼلی ًمطِ تِ را
 ولوِ یه در ٍ ایزاى ٍ جاهؼِ ٍ هلت تزای ضذى فذا ٍ فزدی هٌافغ اس ػثَر ضْادت، جْاد،

 تمَیت را لذرت تؼذ ایي تَاًذ هی سلیواًی ضْیذ ٍ ای خاهٌِ اهلل آیت جٌس اس پیطمزاٍالًی
 -3.تاضذ هؤثز تسیار تَاًذ هی لذرت ایي گستزش ٍ تحمك در گزا ارسش دٍلت. ًوایذ

 ایزاى. ًیست جشیزُ ایزاى .است ایزاى هلت تلذر ارواى دیگز اس اسالهی اهت تا پیَستگی
 سلطِ اس اسالم جْاى ّای آلَدگی وزدى پان دغذغِ وِ است اسالهی هلت اس تخطی اهزٍس

 تا تاضذ اسالهی اهت دست در ّویطِ تایذ ایزاى دست. دارد را صْیًَیشم ٍ غزب استؼوار
 تَلیذ تز اهام زتحض. ضَد درن تلٌذتزی ٍ تز ٍسیغ افك ٍ ضؼاع در «لذرت جغزافیای»

. داًستٌذ هی «اسالم جْاى هتزاون اًزصی آسادساسی» را آى ٍ داضتٌذ تأویذ لذرتی چٌیي
 ارواى وارآهذی اس ًسثی رضایت ػیي در هلی ٍحذت: ًسثی رضایت ٍ هلی ٍحذت -4

 گشارُ ایي در اسالهی جوَْری درًٍی استحىام. است هْن تارُ ایي در حاوویت هختلف
 ضزط هَلذ التصاد سوت تِ حزوت ٍ التصادی پاییي طثمات تِ ٍیضُ ِتَج. است هتوزوش
 هلت ایي تذٍى جْاى در تشٍیز ٍ سٍر ٍ سر هماتل ایستادى ٍ ضذى لَی. است ػوَهی رضایت

 راحل اهام ٍ اسالهی اًمالب هؼظن رّثز سَی اس ّا تار ٍالؼیت ایي ٍ ًیست اهىاًپذیز ّزگش
 ًخثگاى داری هیذاى هٌْای هلی ٍ تَهی لذرت :ًخثگاى صذرًطیٌی -5 است؛ ضذُ تأویذ

 ٍ آیذ هی دست تِ ػلن اس ًظاهی ٍ التصادی تزتز تىٌَلَصی هَلذ، التصاد. است هؼٌا تی
 ٍ ًخثگاى سًذگی ٍ ضخصیت تأهیي .است هْن ایي تِ رسیذى ضزط ًخثگاى صذرًطیٌی

 ًخثگاى جخزٍ اس طثیؼی صَرت تِ وِ است هْن ایي ضزط خطا ٍ آسهَى تزٍوزاسی واّص
 ضذى لَی ًیاس پیص جاهؼِ ًخثگاى تىزین ٍ تخطی َّیت ضٌاسایی،. وٌذ هی جلَگیزی ّن

 هؤثزتز ٍ ًخثگاى ػوَهی رضایت تِ اها است، گزفتِ صَرت الذاهاتی هْن ایي تزای. است
 تثذیل ػٌاصز ایي ّوِ تِ رسیذى تزای اساسی ضزط. است ًطذُ هٌجز آًاى خزٍجی ضذى
 تاریخی ضخصیت در گفتواًی چٌیي استؼذاد. است «غالة گفتواى» تِ «لَی ایزاى» ضذى

 .است هضاػف تالش ٍ ریشی تزًاهِ اػتماد، ًیاسهٌذ اها سًذ، هی هَج ایزاًیاى
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 َدف یک ي ملت دي سردار، دي

. است ثٛزٜ سفیس وبخ ٔمبٔبت ثطای ای سبثمٝ ثی ٞبی زغسغٝ ِٔٛس ، اذیط اضغبٍِطی ضس تظبٞطات زض ػطاق ّٔت ٔیّیٛ٘ی حضٛض رسالت:

 ثٛزیٓ، آٖ ضبٞس ثغساز زض زیطٚظ وٝ ای حٕبسٝ ذّك ٚ سّیٕب٘ی سپٟجس ضٟیس پبن پیىط زضتطییغ ٔطزٔی حضٛض حٕبسٝ ٔیبٖ ضه ثسٖٚ
 غطة ٔٙغمٝ زض «آٔطیىبیی ضس ذیعش» ِٔٛس حبَ ػیٗ زض ٚ «ٔمبٚٔت ٌفتٕبٖ» اظ ٔٙجؼث ٔٛاضز، ایٗ زٚی ٞط: زاز ٚجٛز ٔستمیٕی اضتجبط

 ذٛاٞس ضا ٔٙغمٝ ٚ وطٛض ایٗ ای ٔٙغمٝ ٚ زاذّی ٔؼبزالت زض ضا «ٌصاض ٘مغٝ» یه حىٓ ػطاق، زض زیطٚظ تظبٞطات ضه ثسٖٚ.ٞستٙس آسیب
 «فبیسٜ ٚ ٞعیٙٝ: »زٞیٓ لطاض تٛجٝ ٔٛضز ضا ظیط ٔٛاضز است الظْ آٖ، اثؼبز تطسیٓ ٚ ٌصاض ٘مغٝ ایٗ ٔرتػبت ثط زلیك تٕطوع جٟت. زاضت
 زٚ٘بِس. زاضز ز٘جبَ ثٝ سبذتبض یب فطز یه ٔؼبٔالت ٚ ٞب وٙص وٝ است آِتط٘بتیٛٞبیی ضؼف ٚ لٛت ٘مبط ظزٖ ترٕیٗ ثطای ٔٙس ٘ظبْ ضٚضی
 ٚ  سّیٕب٘ی لبسٓ سپٟجس سطزاض ضٟبزت ٘رست ضٚظ زض زٚ ٞط ، ٚی أٛضذبضجٝ ٚظیط پٕپئٛ ٔبیه ٚ ٔتحسٜ ایبالت جٕٟٛض ضئیس تطأپ
 ٚ وطزٜ غبزض ثیٙب٘ٝ ٚالغ«فبیسٜ – ٞعیٙٝ» یه اسبس ثط ضا اسالْ ضضیس سطزاض زٚ ایٗ تطٚض زستٛض وٝ ضس٘س ٔسػی إِٟٙسس اثٟٛٔسی ضٟیس

 ٘سجت ٘ساض٘س تٕبیّی زیٍط آٔطیىبیی ٔمبٔبت اذیط، ضٚظٞبی عی حبَ ایٗ ثب! ٞستٙس ٔسّظ ٚ تٛا٘ب ٔٛضٛع، ایٗ تجؼبت ٔسیطیت  زضذػٛظ
 . آٚض٘س ٔیبٖ ثٝ سرٙی ٔبجطا ایٗ «فبیسٜ»  ٚ «ٞعیٙٝ» ثٝ
 ضٟیس ضٟبزت ٘رست سبػت 38 عی زض( ضسٕی غیط ٚ ضسٕی غٛضت ثٝ): ز٘یب ذبضجٝ أٛض ٚظیط ۷۲ ثب پٕپئٛ ٔبیه  حبغُ ثی تّفٙی ٕبست

 ایٗ زض!زاضت ٘رٛاٞٙس ضا آٖ اظ فطاض یب تحطیف لسضت  ٚی زِٚت اضضس اػضبی  ٚ تطأپ وٝ زاضز ٚالؼیتی اظ ٘طبٖ ٟٔٙسس، ضٟیس ٚ سّیٕب٘ی
 ضٚسیٝ، ذبضجٝ أٛض ٚظضای سفیس، وبخ اِٚیٝ ٔحبسجٝ ذالف ثط:* ٌیطز لطاض تٛجٝ ٔٛضز است الظْ وٝ زاضز ٚجٛز تیٔستٙسا ٚ ضٛاٞس ذػٛظ

 لبِت زض سّیٕب٘ی سطزاض تطٚض تٛجیٝ ثط ٔجٙی آٔطیىب استسالَ پصیطش ثٝ حبضط( آٔطیىب ضطوبی اظ یىی ػٙٛاٖ ثٝ)  فطا٘سٝ حتی ٚ چیٗ
 . ا٘س ٘طسٜ «زستب٘ٝ پیص حّٕٝ»

 ٞب زَ سطزاض ضٟبزات ٔبجطای اظ ذطسٙس ٚ ذٛزفطٚذتٝ ػٙبغط ٔؼسٚز جٛالٍ٘بٜ ثٝ آ٘ىٝ جبی ثٝ ػطاق سفیس، وبخ اِٚیٝ ٔحبسجٝ الفذ ثط* 
 ضلع فیّٓ تٟٙب پٕپئٛ است ثٟتط. ضس تجسیُ آٔطیىب جٙبیت ثٝ ٘سجت ػطاق ّٔت ٌستطزٜ ٚ ٔمسس ذطٓ اثطاظ ثطای ثستطی ثٝ ضٛز، تجسیُ

 ٚ ثغساز ، وبظٕیٗ زض سّیٕب٘ی سطزاض ضىٜٛ ثب تطییغ  ثٝ ٔطثٛط فیّٓ  ٞعاضاٖ وٙبض زض ضا(   ثٛز زازٜ لطاض ذٛز تطتٛئی زض وٝ)ػطالی زٜ چٙس
 آٔطیىبیی ٔمبٔبت ٚ ذٛز ٘بپصیط ججطاٖ ٚ ٚحطتٙبن ذٛزظ٘ی ٔتٛجٝ تب ثٍصاضز زیطٚظ سبثمٝ ثی ٚ ٔیّیٛ٘ی تظبٞطات ٔتؼبلجب ٚ  وطثال ٚ ٘جف

 زٚ پبن ذٖٛ تٟٙب ٘ٝ سفیس، وبخ اِٚیٝ ٔحبسجٝ ٚ تػٛض ثطذالف*. ثطٛز إِٟٙسس ٟٔسس اثٛ ضٟیس ٚ ٘یسّیٕب سطزاض ضٟبزات لجبَ زض
 ذطٚج ٔغبِجٝ» جٟت وّیسی ػبّٔی ثٝ ، اٍ٘یع اػجبة غٛضتی ثٝ ثّىٝ ٘طس، ٔٙغمٝ زض آٔطیىب حبٔیبٖ جبیٍبٜ تمٛیت ثٝ ٔٙجط  ضٟیس سطزاض
 ثٝ ضٚ «عطفٝ یه ٔؼبزِٝ» یه ثب وٝ ضٛ٘س ٔی ٔتٛجٝ آٔطیىبیی ٔمبٔبت ضٛز، ٔی طیسپ وٝ سبػتی ٞط.ضس تجسیُ «ٔٙغمٝ اظ آٔطیىب فٛضی

 ٚ  تٟٙب زاضز، ٔٛضٛػیت ٚ اغبِت آیٙسٜ زض اِجتٝ ٚ ثطٞٝ ایٗ زض آ٘چٝ. ٘یست ٞب آٖ ثطای «فبیسٜ» اظ ذجطی آٖ زض وٝ ای ٔؼبزِٝ! ٞستٙس ضٚ
 لسضت ٘یع ٔتحسٜ ایبالت ای ٔٙغمٝ ٚ إِّّی ثیٗ ٞبی ٟٔطٜ ٚ ٔتحساٖ ثّىٝ پٙتبٌٖٛ، ٚ سفیس وبخ تٟٙب ٘ٝ وٝ ای ٞعیٙٝ. است «ٞعیٙٝ» تٟٙب

 ثبلی سفیس وبخ فؼّی ٔستبجط جٙبیت ٚ حٕبلت ججطاٖ یب فبیسٜ ٚ ٞعیٙٝ ثطای فطغتی زیٍط حبَ ٞط زض. زاضت ٘رٛاٞٙس ضا آٖ پطزاذت
 سٛی ثٝ اِؼبزٜ فٛق سطػتی ثب است، وطزٜ زضن اذیط بیضٚظٞ عی ٚ تبظٌی ثٝ ضا آٖ زضآٔسٞبی پیص ٚ آثبض تطأپ وٝ تٛفب٘ی! است ٕ٘ب٘سٜ

 ٚ ػطثی ٌطاٖ ٚاسغٝ ٘ٝ ٚ تٟطاٖ زض سٛئیس سفیط ٘ٝ: ثٍیطز ضا تٛفبٖ جّٛی تٛا٘س ٕ٘ی وسی ثبض ایٗ ، ضه ثسٖٚ. است حطوت زض سفیس وبخ
 ٔستبغُ ٚ لبتُ ٚظیط ػطاق،ایٗ ٚ ایطاٖ زض ٔمبٚٔت اظ حٕبیت تٛفبٖ ٔطبٞسٜ اظ پس وٝ زاز حك ثبیس پٕپئٛ ثٝ! آٔطیىب حٕبیت ٔٛضز اضٚپبیی

 ذٛز وبض زستٛض زض ضا ایطاٖ ذطٓ تجّٛض اظ جٌّٛیطی ثطای اِتٕبسی زیپّٕبسی ٚ ثطزاضتٝ ضا تّفٗ ٌٛضی ضٚا٘پطیص یه وسٛت زض آٔطیىبیی
 وبخ ضٚی ثط ضا ذٛز چطٕبٖ ػطاق ٚ ایطاٖ ٞبی ّٔت.٘ساضز اػطاة اظ ٔحّی آٔطیىبیی ٔمبٔبت ِجرٙس ٚ ذطٓ زیٍط ٔیبٖ، ایٗ زض. زٞس لطاض

 ػٟسٜ اظ آٖ، تػٛض حتی ٚ ٔحبسجٝ وٝ سرتی ٚ ٔمسس ا٘تمبْ.  ٞستٙس ٔٙغمٝ اظ آٔطیىب اذطاج یب ذطٚج ِحظٝ ٔٙتظط تٟٙب ٚ ثستٝ سفیس
 فطٔب٘سٜ زٚ:  ثسا٘ٙس ضا حمیمت یه ٕٞطاٞب٘ص ٚ تطأپ است ثٟتط.است ضسٜ ذبضج سفیس وبخ ثٝ ٚاثستٝ تحمیمبتی ٔؤسسبت ٚ فىط ٞبی اتبق

 .زضیبثیٓ ضا تط ٟٔٓ پسافٙسٞبی.ا٘س وطزٜ غبزض حّٕٝ زستٛض زٚثبضٜ  إِٟٙسس ضٟیس ٚ سّیٕب٘ی ضٟیس یؼٙی ضٟیس،
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 است باالتر وظامی پیکار از کٍ ادیجُ/ سیاسی تحلیل آمًزش
 پیبٔجط» ثبظٔیٍطزز،( ٚآِٝ ػّیٝ اهلل غّّی)پیبٔجط اظ ٔؼطٚفی حسیث ثٝ ٘فس ثب جٟبز ٚ زضٚ٘ی جٟبز إٞیت

 ٔجبضن زَ ٚ وطز٘س ٔی استفبزٜ اٚ حىٕت اظ ٔالئىٝ ٚ ثٛز آذطیٗ ٚ اِّٚیٗ اظ ثطط ٔؼّّٓ وٝ اسالْ اِطّأٖ ػظیٓ

 لَضَٛا ثِمٍَْٛ َٔطحَجب: فطٔٛز ثٛز٘س، ثطٌطتٝ جًٙ اظ وٝ ذٛز ظٔبٖ جٛا٘بٖ ثٝ ثٛز، اِٟی ٚحی جبیٍبٜ ثطتطیٗ اٚ

 « .است ثعضٌتط جٟبز ٘ٛثت حبَ ٌصضا٘سیس، ضا تط وٛچه جٟبز االَوجط؛ اِجِٟبزُ ػَّیِٟٓ ثَمِیَ ٚ االَغغَطَ اِجِٟبزَ

 ٍٔط زازیٓ؛ ا٘جبْ ضا ظحٕت ایٗ ثب ٚ ػظٕت ایٗ ثب جٟبز ایٗ ٔب چیست؟ ثعضٌتط جٟبز! اهلل ضسَٛ یب! ػجت» 

 .«ذٛزتبٖ ٘فس ثب جٟبز ثّٝ، فطٔٛز زاضز؟ ٚجٛز جٟبزی ٞٓ ایٗ اظ ثعضٌتط

 

 بسرگ ديمیىًی آغاز/ ريز حرف

 ثعزال٘ٝ ػّٕیبت ضس، ٘ٛضتٝ ـ سّیٕب٘ی سطزاض ضٟبزت اظ پس ضٚظ یه یؼٙی ـ ٘ططیٝ ٕٞیٗ ٔبٜ زی 63 ضٚظ حطف زض تصیزت:

 تحٛالت تبضید ٚ است سبظ تبضید ٔمغؼی ضس، ٔمبٚٔت ججٟٝ سیساِطٟساء ضٟبزت ثٝ ٔٙجط وٝ ثغساز فطٚزٌبٜ زض ٞب آٔطیىبیی

 ثٝ حبَ. وطز ذٛاٞس تمسیٓ ایطبٖ ضٟبزت اظ پس ٚ سّیٕب٘ی لبسٓ حبج ضٟبزت اظ پیص ثرص زٚ ثٝ ضا آسیب غطة ٔٙغمٝ

 سپبٜ ٔٛضىی حّٕٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای. وطز اشػبٖ ٚالؼیت ایٗ ثٝ ٌصضتٝ ٞبی ٞفتٝ ٘ظیط وٓ ضٚیسازٞبی ثطذی ٔطٚض ثب تٛاٖ ٔی ضٚضٙی

 ٟٔٓ اتفبلبت جّٕٝ اظ ٘ساضتٝ، سبثمٝ تبوٖٙٛ زْٚ جٟب٘ی جًٙ اظ ثؼس وٝ( آٔطیىبیی ٞبی تطٚضیست پبزٌبٖ) االسس ػیٗ پبیٍبٜ ثٝ

 زض آٔطیىب حضٛض ثٝ زازٖ پبیبٖ اٍ٘یعٜ ثب وٝ ػطاق ٔطزْ تٌٝصض ضٚظ ٔیّیٛ٘ی تظبٞطات ٕٞچٙیٗ. ضٚز ٔی ضٕبض ثٝ زٚضاٖ ایٗ

 تؼجیط وطٛض ایٗ زْٚ ا٘مالة ثٝ ضا ػطاق زیطٚظ ضذساز ثطذی. ضٛز ٔی اضظیبثی زٚضاٖ ایٗ ٟٔٓ ضٚیسازٞبی اظ ضس، ثطپب وطٛضضبٖ

. زاضز اضبضٜ اٍّ٘یس استؼٕبضٌطی ٚ اضغبٍِطی ثب ٔربِفت زض ٚ وطٛض ایٗ 69۷۱ سبَ لیبْ ثٝ ػطاق ٔطزْ ٘رست ا٘مالة وطز٘س؛

 اثٟٛٔسی ضٟیس ٚ سّیٕب٘ی ضٟیس ذٖٛ ثٕطات اظ ایٗ، اظ ثؼس ضذسازٞبی ٚ وٙٙسٜ تؼییٗ ٚ حسبس تحٛالت ایٗ ٕٞٝ تطزیس ثی

 ٔٛضٛع وٙٙسٜ تؼییٗ ٚ پیططاٖ ػبُٔ یه ضىُ ثٝ إِٟٙسس اثٟٛٔسی ٚ سّیٕب٘ی لبسٓ حبج ٔظّٛٔب٘ٝ ضٟبزت .است إِٟٙسس

 ذٛز ضاٜ ػطاق ٚ ٔٙغمٝ زض ٔمبٚٔت سطاٖ تطٚض ثب زاػص اظ پس ٚاضٍٙتٗ ثٛز لطاض ٚالغ، زض. وطز ٔغطح ضا ٔٙغمٝ اظ آٔطیىب ذطٚج

 ٚ زاز ضخ ٔتفبٚت وبٔالً اتفبلی أب ثطزاضز؛ ذٛز ضاٜ سط اظ ضا ٔٛا٘غ ذٛز تػٛض ثٝ ٚ وٙس ٕٞٛاض وطٛض ایٗ زض ٘فٛش ٚ حضٛض ثطای ضا

 ٔغع ٚ ضأس ثٝ ضطثٝ ثب وطز٘س ٔی تػٛض ٚاضٍٙتٗ ٔمبٔبت. ظز ضلٓ ضا آٔطیىبیی ٘یطٚٞبی اذطاج جطلٝ تطٚضیستی ػّٕیبت ٕٞیٗ

 آٟ٘ب تػٛض ثطذالف زلیمبً أب ضٛ٘س؛ ٔٙغمٝ زض ٔمبٚٔت ٔحٛض افتبزٖ وبض اظ یب ضسٖ ٔٙفؼُ ٔٛجت تٛا٘ٙس ٔی ٔمبٚٔت ٔتفىط

 ثطای ضا ظٔیٙٝ ٚ ضسٜ آٔطیىب اٞساف ثٝ ٘سجت ٞب ّٔت ضسٖ ثیساضتط سجت سّیٕب٘ی ضٟیس تطٚض وٝ چطا پیٛست؛ ٚلٛع ثٝ تحٛالت

 .است وطزٜ آٔبزٜ ضا ٔٙغمٝ وُ اظ ٘ظبٔی ٘یطٚٞبی ذطٚج ظٔیٙٝ ٚ وطزٜ فطاٞٓ ٔٙغمٝ زض آٟ٘ب ػّیٝ ٔمبٚٔت ثیطتط فؼبِیت

 ذٛز ثٝ سّیٕب٘ی سطزاض ضٟبزت اظ پس ٔٙغمٝ وٝ زا٘ست ثعضٌی تغییطات زٚٔیٙٛی آغبظ تٛاٖ ٔی ضا ػطاق زیطٚظ ثعضي ضٚیساز

 آسیب غطة ٔٙغمٝ زض اذیط تحٛالت ٚ ٔؼبزالت ثٙیبزیٗ ٚ اسبسی ٔحٛض ٔٙغمٝ اظ ٞب آٔطیىبیی ذطٚج ضسس ٔی ٘ظط ثٝ زیس؛ ذٛاٞس

 .ثبضس


