( ثٙٔ ٝبػجت ٞفت ٝػالٔت ثب٘ٛاٖ ایشا٘ی "ػجب" ٟٔ 23-2۹شٔب)ٜ
فردا دیر است  ،سالمت زنان را جدی بگیرید
• ص٘بٖ ث ٝػٛٙاٖ پبیٞ ٝبی اكّی خب٘ٛادٔ ٚ ٜحٛس اػبػی ػالٔت ،سؿذ ،پٛیبیی  ٚاػتالی خب٘ٛاد ٚ ٜجبٔؼٞ ٝؼتٙذ اص ایٗ
س ٚالصْ اػت ٍ٘بٚ ٜیظ ٜای ث« ٝػالٔت» ایٗ لـش داؿت ٝثبؿیٓ ،اِجت ٝث ٝتؼشیف ( WHOػبصٔبٖ جٟب٘ی ثٟذاؿت)
«ػالٔت» ثٔ ٝؼٙی ثشخٛسداسی اص سفب ٜوبُٔ جؼٕی ،سٚا٘ی ،اجتٕبػی ٔ ٚؼٛٙی اػت.
ؿبیذ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثیؼت ٞ ٚـتٓ ٟٔشٔب ٜسٚص ػالٔت ص٘بٖ اػالْ ؿذ ٜتب صً٘ ثیذاسی ثشای وؼب٘ی ثبؿذ وٕٞ ٝیـٝ
صٖ سا ٔٛجٛدی خؼتٍی ٘بپزیش ٔی دا٘ٙذ ٔ ٚؼتمذ٘ذۺ صٖ ٞیچ ٌب ٜخؼت ٚ ٝثیٕبس ٕ٘ی ؿٛد٘ ،بتٛاٖ  ٚدسدٔٙذ ٕ٘ی ؿٛد،
اص وبس افتبد ٜیب ثبص٘ـؼتٕ٘ ٝی ؿٛد ٕٞ ٚیـ ٝاص ا ٚا٘تظبس داس٘ذ ثٕٞ ٝؼش  ٚفشص٘ذاٖ سػیذٌی وٙذ ،سفت  ٚسٚة ٚ
خشیذ ٔٙضَ سا ا٘جبْ دٞذ،اص ٔیٕٟب٘بٖ پزیشایی وٙذ ،ثبس وٕجٛدٞبی التلبدی خب٘ٛاد ٜسا ث ٝدٚؽ ثىـذ  ٚكشف ٝجٛیی ٚ
لٙبػت سا پیـ ٝوٙذ  ٚػشا٘جبْ آ٘ى ٝثشای پش وشدٖ اٚلبت فشاغت اػضبی خب٘ٛاد ٜتالؽ ٕ٘بیذ.
ِٚی ث ٝدِیُ ٘مؾ حؼبع «صٖ» ٛٔ ٚلؼیت  ٚجبیٍب ٜثؼیبس ثب إٞیت ا ٚدس ػالٔت  ٚػبص٘ذٌی خب٘ٛاد ٚ ٜجبٔؼ،ٝ
ٔشالجت  ٚتٛج ٝث٘ ٝیبصٞبی جؼٕی ،سٚا٘ی ،اجتٕبػی  ٚػبعفی ٔ ٚؼٛٙی ا٘ ٚیض اص إٞیت خبكی ثشخٛسداس اػت  ٚدلت
ثیـتشی سا ٔی عّجذ.

«ػالٔت صٖ» ثبیذ دس اثؼبد ٔختّف تأٔیٗ  ٚدیذٌبٞ ٜبی ٔتفبٚت ث٘ ٝمؾ ایٗ ٔٛجٛد اػتثٙبیی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔؼغٛف ؿٛد
و ٝجبیٍبٚ ٜالؼی خٛد سا ثیبثذ.
● صٖ  ٚػالٔت ثبسداسی
دوتش ٘یش ٜخبدْ ٔتخلق ص٘بٖ  ٚصایٕبٖ  ٚػضٞ ٛیأت ػّٕی دا٘ـٍب ٜثبسداسی  ٚصایٕبٖ سا ثضسٌتشیٗ اتفبق ص٘ذٌی صٖ
دا٘ؼتٔ ،ٝی ٌٛیذۺ ثبسداسی  ٚصایٕبٖ ثب ٚجٛد استمبی ػالٔت سٚا٘ی ٘بؿی اص احؼبع «ٔبدس ؿذٖ»  ٚپشٚسؽ وٛدن دس
كٛست ػذْ ٔشالجت ػجت فشػٛدٌی صٚدسع  ٚثشٚص ٔـىالت جؼٕی ٘بؿی اص وٓ خ٘ٛی ،ضؼف جؼٕب٘ی ٔ ...ٚبدس
ٔی ٌشدد ،ثٙبثشایٗ ٔشالجتٟبی تٙظیٓ خب٘ٛاد ،ٜدٚساٖ ثبسداسیٔ ،ـبٚس ،ٜتغزیٙٔ ٝبػت دس ع َٛثبسداسی ،تضسیك
ٚاوؼٟٙبی ضشٚسی (ػشخچ ،ٝتٛأْ) ،تالؽ آسأؾ سٚحی سٚا٘ی ،پشٞیض اص اػتشػٟب ،پیـٍیشی اص ثبسداسی پیؾ اص 1۸
ػبَ  ٚثبالی  3۳ػبَ ،وٙتشَ ٚضؼیت ػالٔت ٔبدس تٛػظ پضؿه یب ٔبٔبی دٚس ٜدیذٔ ،ٜلشف اػیذ فِٛیه  ...ٚثشای
حفظ ػالٔت صٖ الصْ  ٚضشٚسی اػت.
ٚی ٕٞشاٞی ٔ ٚـبسوت ٕٞؼشاٖ سا دس ع َٛدٚساٖ ثبسداسی ثب ٔبدس ضشٚسی دا٘ؼت ٚ ٝػالٔت ٔبدس  ٚجٙیٗ سا دس ٌشٚ
ٕٞىبسی ٔؼؤٚال٘ ٝؿٞٛش ػٛٙاٖ ٔی وٙذ ٔ ٚی افضایذۺ احؼبع أٙیت صٔی ٝٙیه صایٕبٖ ػبِٓ سا ثشای ٔبدس فشأ ٓٞی
وٙذ ،ثٙبثشایٗ ٔـبسوت ٔشداٖ دس ا٘جبْ أٛس ٔشثٛط ث ٝآ٘بٖ ثؼیبس إٞیت داسد.
● ص٘بٖ  ٚیبئؼٍی
دوتش آیتی ٔتخلق ص٘بٖ  ٚصایٕبٖ  ٚػضٞ ٛیأت ػّٕی دا٘ـٍب ٜاػتمبد داسدۺ أشٚص ٜثب تٛج ٝث ٝافضایؾ أیذ ث ٝص٘ذٌی
دس ص٘بٖ ،اوثش خبٕٟ٘ب یه ػ ْٛدٚساٖ ص٘ذٌی خٛد سا دس دٚس ٜیبئؼٍی ػپشی ٔی وٙٙذ ٔ ٚتأػفب٘ ٝثب ایٙى ٝػالیٓ
فیضیِٛٛطیه  ٚػٛاسم یبئؼٍیٕٟٔ ،تشیٗ ٔـىُ ػالٔتی دس ایٗ ػٙیٗ  ٚدٚساٖ اػت ،أب ثیـتش خبٕٟ٘ب  ٚخب٘ٛادٜ
ٞبیـبٖ دس ایٗ خلٛف اعالع وبفی ٘ذاس٘ذ  ٚایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ثبػث ثشٚص ٔؼبئُ سٚحی سٚا٘ی ،تؼبسضبت  ٚاختالفٟبی
ص٘بؿٛیی  ٚحتی جذایی صٚجیٗ ٌشدد ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ آٔٛصؽ ػالیٓ  ٚػٛاسم یبئؼٍی٘ ،ظیش ٌش ٌشفتٗ ثی حٛكٍّی،
ػلجب٘یت ،اختالالت خّمیٔ ،ـىالت ادساسی  ...ٚث ٝص٘بٖ ٕٞ ٚؼشا٘ـبٖ ٔی تٛا٘ذ اثشات لبثُ تٛجٟی ثش وبٞؾ ٔیضاٖ
افؼشدٌی ٚاضغشاة دٚساٖ یبئؼٍی داؿت ٝثبؿذ.
دس یه ثشسػی ٔـخق ؿذٔ ٜیضاٖ تحلیالتٔ ،لشف دخب٘یبتٔ ،یضاٖ فؼبِیت ثذ٘ی  ٚػبثمٔ ٝلشف ٛٞسٖٔٛ

جبیٍضیٙی ثش سٚی ػالیٓ یبئؼٍی تأثیش ٌزاس اػت.
ثش ایٗ اػبع تحلیالت ثبال  ٚفؼبِیت ثذ٘ی  ٚتحشن صیبد ٔیضاٖ ػالیٓ یبئؼٍی ثٛیظٌ ٜش ٌشفتٍی  ٚػالئٓ ادساسی سا
وبٞؾ ٔی دٞذ  ٚثشػىغ ٔلشف دخب٘یبت ثبػث افضایؾ ایٗ ػالیٓ ٔی ؿٛد .أب ٔتغیشٞبیی ٘ظیش ؿبخق تٛد ٜثذ٘ی،
ٚضؼیت تأ ،ُٞؿغُ ،ثیٕبسیٟبی عجی ػبثمٔ ،ٝلشف لشكٟبی جٌّٛیشی اص ثبسداسی ،تؼذاد صایٕبٟ٘ب  ٚػٗ ؿشٚع
یبئؼٍی تأثیشی ثش سٚی ػالیٓ ثبِیٙی یبئؼٍی ٘ذاسد.
ایٗ ثشسػی ٘ـبٖ داد ٜػٛأُ اجتٕبػی ،سفتبسی ،سٚؽ ص٘ذٌی ٚ ٚضؼیت ػالٔت ػٕٔٛی ص٘بٖ یبئؼ ٝدس ایجبد ػالیٓ
ثبِیٙی یبئؼٍی ٔؤثش ثٛد ٚ ٜاكالح آٟ٘ب إٞیت داسد ،ثٙبثشایٗ تٛكیٔ ٝی ؿٛدۺ ص٘بٖ یبئؼ ٝدس والػٟبی آٔٛصؿی ٚ
ثش٘بٔٞ ٝبی ٚسصؿی ث ٝعٛس فؼبَ ؿشوت ٕ٘بیٙذ.
● ص٘بٖ ؿبغُ  ٚػالٔت
اص آ٘جب و ٝص٘بٖ ؿبغُ دس ػٍٙش خب٘ٛاد٘ ٜیض ثبیذ تٕبْ  ٚوٕبَ ثٚ ٝظبیف خٛد ثپشداص٘ذ ٔ ٚب٘ٙذ ص٘بٖ خب٘ ٝداس ث ٝتٕبْ
ٔؼؤِٚیتٟبی یه وذثب٘ ٛػُٕ وٙٙذ  ٚثب ٔخبعشات ؿغّی ٘یض دس ٔحیظ وبس س ٚث ٝسٔ ٚی ؿ٘ٛذٕٞ ،چٙیٗ ؿشایظ سٚحی
سٚا٘ی آٟ٘ب ثب ٔشداٖ ٔتفبٚت اػت ثیـتش دچبس فشػٛدٌی ؿغّی ٔی ؿ٘ٛذ  ٚاثشات ٔخشة آٖ سا تجشثٔ ٝی وٙٙذ.
ٔخبعشات ؿغّی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ػٛأّی اػت و ٝدس حیغ ٝػالٔتی خبٕٟ٘بی ؿبغُ ثبیذ ث ٝآٖ تٛج ٝؿٛد .فشػٛدٌی
ؿغّی أشٚص ث ٝیىی اص ٕٟٔتشیٗ ٔؼبئُ دس ؿجىٞ ٝبی ثٟذاؿتی دسٔب٘ی تجذیُ ؿذ ٚ ٜخبٕٟ٘بی ؿبغُ ث ٝدِیُ
ٔؼؤِٚیت ص٘ذٌی ٚ ٚضؼیت خبف سٚحی سٚا٘ی خٛد ثیـتش دس ٔؼشم اثتال ث ٝآٖ لشاس داس٘ذ.
فشػٛدٌی ؿغّی اثشات ٔخشثی ثش ثٟذاؿت  ٚػالٔت سٚاٖ خبٕٟ٘بی ؿبغُ ثش جبی ٌزاؿتٛٔ ٚ ٝجت ٔی ؿٛد
ٔـىالت جؼٕی ٘یض دس آ٘بٖ افضایؾ یبثذ .ثٟتشیٗ ساٞىبس ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ ٔـىالت ؿغّی خبٕٟ٘ب دس ٔحیظ وبس
آ٘بٖ اػت و ٝثبیذ تٛػظ ٔذیشاٖ عشاحی  ٚاجشا ؿٛد.
دس یه ٔغبِؼ ٝو ٝتٛػظ وٕیت ٝأٛس ثب٘ٛاٖ دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىی اػتبٖ ثٛؿٟش ا٘جبْ ؿذٔ ٜیضاٖ افؼشدٌی ؿذیذ دس
ص٘بٖ ؿبغُ ایٗ دا٘ـٍبٔ ٚ ٜشاوض تبثؼ ۷/33 ٝدسكذ  ٚافؼشدٌی خفیف  3/۶۶دسكذ ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت و ٝاص جّٕٝ
ٔؼبئُ لبثُ ثحث  ٚثشسػی ٔی ثبؿذ.
● ص٘بٖ  ٚتغزیٝ

دوتش سثبث ٝؿیخ االػالْ ٔتخلق تغزی ٝػضٞ ٛیأت ػّٕی ٚصاست ثٟذاؿت ٔ ٚذیش ٔؤػؼ ٝتغزی ،ٝػالٔت  ٚتٛػؼٝ
ٔی ٌٛیذۺ دس جٛأغ أشٚصی ا٘ؼبٟ٘ب دس عیف ٚػیؼی اص ؿشایظ التلبدی ،اجتٕبػی  ٚفشٍٙٞی ٔتفبٚت ص٘ذٌی ٔی
وٙٙذ ،أب دس اوثش جٛأغ ٔؼٕٛالً ص٘بٖ دس ٔحشٔٚیت ثیـتش ثؼش ٔی ثش٘ذ ،دس حبِی و ٝحتی اٌش ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ وبٔالً ثٝ
عٛس ٔؼبٚی دس ٔؼشم ٔحشٔٚیت اص حمٛق اجتٕبػی  ٚفشدی لشاس ٌیش٘ذ ث ٝدِیُ تفبٚتٟبی ثیِٛٛطیىی ص٘بٖ دس
ٔؼشم خغش ثیـتشی لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚػٛاسم ایٗ ثی تٛجٟی ث٘ ٝؼّٟبی آیٙذٕٞ ٜبٖ جبٔؼ ٝثش ٔی ٌشدد.
ٚی ثب ٍ٘ب ٜث ٝص٘ذٌی ثیِٛٛطیىی صٖ ٔی افضایذۺ اٌش ث ٝصٖ اص اثتذای تِٛذ ٍ٘ب ٜوٙیذ یه دختش ثچ ٝثب ٘یبصٞبی تمشیجبً
یىؼبٖ ثب جٙغ ٔزوش ٔتِٛذ ٔی ؿٛد ،أب ٞش چ ٝث ٝػبِٟبی ثّٛؽ ٘ضدیه ٔی ؿٛد ٘یبصٞبی تغزی ٝای ٔتفبٚتی دس
ٔمبیؼ ٝثب جٙیٗ ٔخبِف خٛد پیذا ٔی وٙذ ،صیشا اٚػت و ٝثؼذٞب ثبیذ ص٘ذٌی سا دس ٚجٛدؽ ؿىُ دٞذ  ٚیه ا٘ؼبٖ
دیٍش سا دس ثغٗ خٛد ثپشٚسا٘ذ ٔ ٚحشٔٚیتٟبی تغزی ٝای  ٚػبعفی ایٗ دٚساٖ ٔ ۹ب ٝٞچمذس ٔی تٛا٘ذ ثش ص٘ذٌی ٘ٛصاد ٚ
ػبِٟبی آیٙذ ٜا ٚاثشٌزاس ثبؿذ؟ چمذس ٔی تٛا٘ذ ثش سؿذ جؼٕی  ٚػبعفی  ٚتٛإ٘ٙذیٟبی رٙٞی ایٗ ٔٛجٛد و ٝثبیذ
آیٙذ ٜسا ثؼبصد تأثیش ثٍزاسد؟
ٔؼؤِٚیت ایٗ ٘ٛاصد اص ٘ ٕٝٞظش اص تغزی ٝدٚساٖ ؿیش خٛاسٌی  ٚصٔبٟ٘بی ثحشا٘ی ثیٕبسی ،تب صٔب٘ی و ٝا ٚدس ػفشٜ
خب٘ٛاد ٜتغزیٔ ٝی ؿٛد ثیـتش ثب ٔبدس اػت.
جٙیٙی و ٝاص أتضاج د ٚػّ َٛوٕتش اص یه ٌشْ ثٚ ٝجٛد ٔی آیذ ثؼذ اص ٔ ۹ب ٜػٞ ٝضاس ثشاثش ٚصٖ اِٚی ٝخٛد ٔی ؿٛد.
دس ٞفت ٝػ ْٛثبسداسی دلیم ٝای ٞ 2۳0ضاس ػّٔ َٛغضیٔ ،غض آیٙذ ٜا ٚسا ؿىُ ٔی دٞذ ایٗ ٔغض دس حبَ سؿذ دا٘ؾ
فٙی آیٙذ ٜاػت .دس ایٗ صٔبٖ ٔحشٔٚیتٟبی تغزی ٝای صٖ تٟٙب ا ٚسا ٘بتٛاٖ ٕ٘ی وٙذ ،ثّى ٝآیٙذ ٜسا ٘یض ٘بتٛاٖ ٔی ػبصد.
٘یبصٞبی تغزی ٝای اٌش ثٛٔ ٝلغ دس اختیبس جٙیٗ لشاس ٍ٘یشد اص رخیشٞ ٜبی ٔبدس ثشداؿت ٔی ؿٛد ،ثٙبثشایٗ دس ؿشایظ
ٔؼبٚی ٘یض ایٗ ثذٖ صٖ اػت و ٝاص رخبیش تٟی ٔی ؿٛد  ٚثٛیظ ٜاٌش تؼذاد ٔٛاِیذ  ٓٞصیبد ثبؿذ صٖ دس ٔؼشم خغش
پیشی ٔ ٚشي صٚدسع ٘ ٚبتٛا٘یٟبی جؼٕی ثی ؿٕبس دیٍش لشاس ٔی ٌیشد .احتٕبَ اثتالی ا ٚث ٝثیٕبسیٟب ثیـتش ٔی ؿٛد ٚ
تٛا٘بیی ٔشالجت اص وٛدوبٖ  ٚخب٘ٛاد ٜسا ٘یض اص دػت ٔی دٞذ.
ٔلشف ٌٛؿت ٛٔ ٚاد پشٚتئیٙی ،اػتفبد ٜاص ِجٙیبت ثخلٛف ؿیش ث ٝا٘ذاص ٜوبفیٌٙ ،جب٘ذٖ ػجضی ٔ ٚی ٜٛدس ػجذ
غزایی  ٚسػبیت اٍِٛی ٔٙبػت دس ٞشْ غزایی ثشای ص٘بٖ ضشٚستی اجتٙبة ٘بپزیش اػت ،صیشا «ص٘جیش ٜاكّی تٛػؼ»ٝ

ٞؼتٙذ  ٚثی تٛجٟی ث ٝآ٘بٖ جبٔؼ ٝسا ث ٝػمت افتبدٌی ػٛق خٛاٞذ داد.
اص ػٛی دیٍش ص٘بٖ ث ٝػٛٙاٖ فشد ٔؤثش دس تغزی ٝخب٘ٛاد ٜدس كٛستی و ٝآٔٛصؿٟبی الصْ سا دس ٔٛسد تغزی ٚ ٝػالٔت ٚ
٘یض تٙظیٓ ثٛدج ٝخب٘ٛاد ٜثشای خشیذ ٔٙبػت فشا ثٍیش٘ذ ثخؾ ػٕذ ٜای اص ایٗ ٔـىالت لبثُ حُ خٛاٞذ ثٛد.
آٌبٞی  ٚػٛاد تغزی ٝای ص٘بٖ و ٝتٙظیٓ ػجذ  ٚػفش ٜخب٘ٛاد ٜسا ث ٝدػت داس٘ذ ٔی تٛا٘ذ ا ٚسا دس ا٘تخبة كحیح ٔٛاد
غزایی یبسی وٙذ.
ثب تٛج ٝث٘ ٝمؾ ص٘بٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔحٛس ػالٔت خب٘ٛاد ،ٜغفّت اص آٔٛصؽ آٟ٘ب ،تغزی ٚ ٝثٟذاؿت ٔٛجت ٔی ؿٛد وـٛس
ٔٙبثغ آتی خٛد سا اص دػت ثذٞذ  ٚث ٝؿشایغی ػٛق یبثذ ؤ ٝی تٛا٘ذ ٞش وـٛسی سا ث ٝػمٛط  ٚػمت افتبدٌی ثىـب٘ذ.
صٖ ٔحٛس تغزی ٝخب٘ٛاد ٜاػت  ٚچٍٍ٘ٛی آٌبٞی اٚػت وٙٔ ٝبثغ ٔبِی سا تمؼیٓ ٛٔ ٚاد غزایی ٔٛسد ٘یبص خب٘ٛاد ٜسا
تٟیٔ ٝی وٙذ.
ث ٝعٛس خالك ٝصٖ اص د ٚدیذٌبٔ ٜتفبٚت دس خلٛف غزا  ٚتغزی ٝثبیذ ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٌیشد .ا َٚتغزی ٝا ٚ ٚإٞیت
تغزیٙٔ ٝبػت دس دٚساٖ ٔتفبٚت و٘ ٝبؿی اص تفبٚتٟبی ثیِٛٛطیه ؿبُٔ ،ثّٛؽ ،ثبسداسی ،ؿیشدٞی  ٚیبئؼٍی اػت ثبیذ
دسن ؿٛد  ٚحٕبیتٟبی الصْ سا اص عشف خب٘ٛاد ٚ ٜدِٚت ثشای ػالٔت  ٚتٛإ٘ٙذی خٛد دسیبفت وٙذ ،اص عشف دیٍش صٖ
ث ٝػٛٙاٖ وّیذی تشیٗ فشد دس تغزی ٝافشاد خب٘ٛاد٘ ٜمـی ٚیظ ٜدس ػالٔت خٛد ٕٞ ٚؼش  ٚفشص٘ذاٖ داسد و ٝػٛاد ٚ
آٌبٞیٟبی تغزی ٝای اٚػت و ٝاٍِٛی ثیٕبسی  ٚػالٔت جبٔؼ ٝسا سلٓ ٔی ص٘ذ.
تحمیمبت ٘ـبٖ داد ،ٜتأثیشپزیشی اص تجّیغبت اغٛا وٙٙذ ٜدس ٔٛسد غزا ،دس ص٘بٖ ثب ػٛاد وٕتش اثشٌزاس اػت ،ثٙبثشایٗ
ِض ْٚآٔٛصؽ تغزی ٝدس ٔذاسع دس ٔمبعغ ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛافضایؾ دا٘ؾ تغزی ٝای جبٔؼ ٚ ٝثخلٛف ص٘بٖ ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ
ٔؤثشی دس استمبی ػالٔت ص٘بٖ  ٚدس ٘تیج ٝجبٔؼ ٝداؿت ٝثبؿذ.
● ص٘بٖ ػشپشػت خب٘ٛاس  ٚثٟذاؿت سٚاٖ
آیب تبو ٖٛٙثٔ ٝؼؤِٚیتٟبی ػٍٙیٗ  ٚفـبسٞبی سٚحی سٚا٘ی ص٘بٖ ػشپشػت خب٘ٛاس ا٘ذیـیذ ٜایذ؟
فبعٕ ٝحبجیبٖ ٔمذْ وبسؿٙبع ٔؼؤ َٚتحمیمبت  ٚآٔٛصؿٟبی فشٍٙٞی دس ایٗ خلٛف اظٟبس ٔی داسدۺ ثب ایٙى ٝدس دٚ
د ٝٞاخیش تٛج ٝث ٝص٘بٖ ػشپشػت خب٘ٛاس اص ػٛی دِٚت  ٚػبصٔبٟ٘بی حٕبیتی ؿتبة ثیـتشی ٌشفت ٝاػت ،أب ثبص ٓٞ
ٚضؼیت ص٘بٖ ػشپشػت خب٘ٛاس ٘یبصٔٙذ تٛج ٝث ٝد٘ ٚىت ٝاػبػی اػتۺ ا َٚآ٘ى ٝتأٔیٗ ٘یبصٞبی ٔبدی دس حذ وفبیت ثٝ

ٔٙضِ ٝاػبػی تشیٗ پبی ٝثشای تأٔیٗ ثٟذاؿت سٚا٘ی آ٘بٖ و ٝدس لجبَ خب٘ٛاد ٜتحت پٛؿؾ ٔؼؤِٚیت داس٘ذ ٔذ ٘ظش
لشاس ٌیشد دیٍش آ٘ى ٝث ٝتفبٚتٟبی صیؼتی ،عجیؼی٘ ،مـٟب ٚ ٚظبیف ٔیبٖ ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ دس خب٘ٛاد ٜثیـتش تٛج ٝؿٛد تب
اجشای ٔٛفمیت آٔیض ػیبػتٟب  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٞب سا أىبٖ پزیش ػبصد.
ٚی اػتمبد داسدۺ ص٘بٖ ػشپشػت خب٘ٛاس دس كٛستی ٔی تٛا٘ٙذ اص ػالٔت سٚاٖ ثشخٛسداس ثبؿٙذ  ٚخب٘ٛاد ٜتحت پٛؿؾ
خٛد سا ث ٝخٛثی ػشپشػتی وٙٙذ و ٝاص تٛإ٘ٙذیٟب  ٚأىب٘بت الصْ ثٟشٙٔ ٜذ ؿ٘ٛذ ،آسأؾ سٚاٖ داؿت ٝثبؿٙذ ٚ
ػبصٔبٟ٘بی حٕبیتی ،خذٔبت سفبٞی  ٚتأٔیٙی ٔٙبػجی دس اختیبس آ٘بٖ لشاس دٙٞذ.
● والْ آخش
 ٚدس ٟ٘بیت ایٙى ٝتٛج ٝث« ٝػالٔت ص٘بٖ» تٟٙب دس ٘بٍٔزاسی یه سٚص  ٚیب ٞش چٙذ ٔب ٚ ٜچٙذ ػبِی یه ثبس ٔؼبی ٝٙتٛػظ
ٔتخلق ص٘بٖ  ٚا٘جبْ چٙذ آصٔبیؾ  ٚػٌٛ٘ٛشافی  ٚپبح اػٕیش خالكٕ٘ ٝی ؿٛد ،ثّى ٝؿٙبخت ػٛأُ آػیت صا ثشای
ص٘بٖ  ٚاص ثیٗ ثشدٖ ایٗ ػٛأُ یب دٚس ٍ٘ ٝداؿتٗ آٟ٘ب اص ػٛأّی ؤ ٝی تٛا٘ذ ػالٔت جؼٕی  ٚسٚا٘ی آٟ٘ب سا ث ٝخغش
ثیٙذاصد ،فشا ٓٞوشدٖ ثؼتش ٔٙبػت ثشای فؼبِیت ثیش ٖٚاص ٔٙضَ دس وٙبس ٚظبیف خب٘ٛادٌی ،ایجبد أىب٘بت سفبٞی
اجتٕبػی ثشای سفغ خؼتٍی  ٚفشػٛدٌی صٚدسع ص٘بٖ (تفشیحبت ػبِٓ ٔ ٚفشح اػٓ اص ٚسصؽ ،فؼبِیتٟبی فشٍٙٞی
...ٚ )...ٚ
 ٚاص ٕٟٔ ٕٝٞتش آٔٛصؽ خب٘ٛادٞ ٜب ٕٞ ٚؼشاٖ ثشای ٕٞشاٞی ٕٞ ٚذِی ثیـتش ثب ص٘بٖ ٔ ٚشالجت اص ػالٔت آ٘بٖ ٔی
تٛا٘ذ ٔب سا ث ٝایٗ ٞذف یؼٙی «ػالٔت ص٘بٖ» ٘ضدیه وٙذ
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