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  ا�� � و ا�� ا
	� را���ن

 


	 ����� از ��د ��و����ر ���ا���� ذ�� ، ا��ن ��� ز��	 � �� ا��و	 ��اوان ا#"ع  ���� ا$
و��ا�&� �����%�' �. د$��ن ا��ن دو��� و از ت�ر +�دان *زاد	، '(ن ��� را $�رود  )�� و $

�' 	+ �)� .��$ �4ن و '30 '%ز	 +��2م ذ�� $�وز '0/�6 �+�5 ار'0%� ان در �72ر ا�7
 89$ ��
ان و �">� +%�ان +��2+� در �(� ��زان ��;�: ا��2ا+�
=)��6 از دو��ن و �

 .                     �<�د	 ��

د$ ?�@+ A�  .                             رو2? �د و ��دوس $�

                 


ده� '%�ر6 �ل +��2م ��و����ر ذ�� ��ز�� +� در �2�1930م ���ا�(د6 خن #�ز6 در�

 �)�  

���+* ���$ 5$� . ���� از ���� ا��G"ل، �+5 دا�4&	 #F ��ه%��ن �$5  �د� ت@0�5 دور	 $@�Hر$
 6(�در ��0H دا�4&	 #�� در ر��� ا�ت�+� ا� �7� I�J$ 5$� F# �����و �: از ��ا=. از �

� ��0د���Kر��� +��2م . و�����ذ�� تJ�M�"ت ��� خ��? رادر ر��� ا�ت�+� در ��ا��� و 
 F# 	ن ر����	 و دو$ر	 $�#A ��دت ��0د	 و $J�I ��و����ر در دا�4&�� ���زان در ��;�: $

���� �� ت�ر�: ا�A ر��$ NK�+ 5$ $J�I 1968 ا�� 1965+��2م ��و����ر ذ�� در �ل . �

 ������ �$م داد	 و تO���ات او��A ر;�: ا��9Pرا ا� ���$5 ا��9ب ���� �� خ�+ت �� F#
� وارد اورد������� A�
م ارو� ��	 ��1969و����ر ذ�� $/� از �ل . ا��� ا6 را در ��06 ا�
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� +�Gس ا��د6 �K6 و(�و �در ��0H دا�4&	 ��زان ��;�: $� �0. ��و����ر ر��� ا�ت�+� ا
6 $�'���  .  ت��5 ��و����ر ا �ژ	 را در�. ��0د��و از ��4ر ��ا���. دا��%�4ن �@� از ا�7�ا

  .$�د��" ا�A0P ا�ت�+��. ه6 ��4ر ه6 ��ا��� و ��;�:" 

خ�0ن � �ت� ارز�0%�6 را در ز+�%G�GJ6 ت��و����ر ذ�� در دوران ا>+. در =�$. �ر ه
� ت%(  در� �م داد�� �Pر��� ��زان ا������ و د+غ ا��ن در @� ��4ات و +P"ت #��  در ا+�

ت� +�رد ا��)د	 ا��)د	 ��0H از  ���� +��4د�GJر ت� $/%�ان �@H$ ف���4 ر�� �$ . ارو�
 �0H� 6
 +�ا�(�� �ن +�ال خ�+. را $��. اورد ، �� در ��ا�����Oاز ا� ��و����ر ذ�� �(�%(

  .را $��. *ورد��

H� 6
 در ��و����ر ذ�� �"و	 $� �/��. ه�� ���� ��0 تGJ��G و ت�ر��� در ارو�، در ز+�%
 �ن در �2�� ��4رش ص��را�&�وز $�&Pو+. و تG0&%' 6�. را	 52 ه6 ��ا$H� ه�'(. در 

م داد��Pا� X�H$ �/� . در �Y ا6 را ���' �$ ?G� :�;�� در )�O/. ا��: '0�ان ر;�%� �4ن $�ا
�Oا� ��. را	 52 ه6 ��و$H� ه6 ز+�%� Z0� 6 ه6 ه��+%��� $�� 6 درM� در �Y ن و��

                                                                                                               ����'%] ت0J��H ت"ش ورز

 � از ���� ت@0�5  دور	 $@�Hر$ ���: از ��ا=. .ا��G"ل، �+5 دا�4&	 #F ��ه%��ن �$5  �د
� ��0د��(�K6 و(�در ��0H دا�4&	 #�� در ر��� ا�ت�+� ا� �7� I�J$  5$� F# �����. از �

4ن تMJ�"ت ��� خ�د را در  ه0�A ر��� در ��ا��� و �����ر��� ��زان ��;�: $� ا�0ل �ا
� I�J$ A#�$ و در ��دت 	���� ت�ر�: ا�A ر��� ����ر�$ NK�+ 5$� F# �����. �و����ر در �

4ن در �ل �� #F و�ر+�� ا��9ب �� �� 1968  ا�� 1965ا����� �$  $/%�ان او��A ر;�: ا��9

م داد	 و تO���ات� $�'�د *ورد�� Pت  �� ا'�6 را ا�+��2م ��و����ر ذ�� $/� از �ل .  خ�+
1969  	� +�Gس  در �در ��0H دا�4&(�K6 و(���زان ��;�: $� �0. ��و����ر ر��� ا�ت�+� ا

�. ��0د���
 ت���0H� 5 ��و����ر ا �ژ	 در�� �ن �@� از  . ا��د6 دا��%�، و ��ا��%Y �ن ه4�ا
��ه�� ذ�� . ��7 �/ل و $� '��� ا�A0P ا�ت�+��.  ه6 ��4ر ه6  ��ا��� و ��;�: $�د��

ت� ارز�6�%0 �GJ6 تم داد��  �� در �ر هPر��� ��زان ا������خ�0ن د+غ  را در � �در ز+�%
 �0H� تG�GJ�0 در تH� :ر��� I�J$ و ���4 ر�� �$  �;@�$5 ا���ر ارو�;� و ا+�< 6� ه��4�

ن و +�ا�(�0H� 6 از . از *ن $(�	 +�&�������Oال خ�+. از ا��+ .����و����ر ذ�� +��\ $� در
  . ��ا��� ��	 ا�������ر��� ���ن 

 �#9$
��  ���� � +��2م ذ�� $� �"و	 $� �/��. ه6  ت�ر��� و تGJ��G درارو� ، در ز+�%
 X�H$ �/� �4رش� ��ن در �2&�وز $�&Pو+. و تG+ [%' 6�. را	 52 ه6 ��ا$H� ه�در

� درز+�%. ��0د	 ا��Y ا6 را ���' �$ ?G� :� در ��)�O/. ا��:  '0�6 $/%�ان ر;�ء �0@(
 �$ �وز �ا�Pت [%' �� 6�. را	 52 ه 6 ��ا$H� ه�� در��ص�ء درYن و���Oا� �$ ����ه��+

����6 اخ��ا^� ارز��	 ا' 6�������Z و . +�دم + ت0J�5  ��0د	 $�د +�Pا�� ت"ش ورز)�در�
�� در*ورد	 ا���Jت �ن $������O6 ا�                                                       .      '��ا���ات_�Z را در +�رد ��و$H� ه

:(� .��. و +%�+ ذهA ... ��و����ر ذ�� $
رگ +�د6 $�د +��اض3 ، +(�$ن ، ��ا�. ��%� ، $
� 6 .�� ��ر دا�. <"� 
�� �G���+ و �/� �ش Y��	 د�. $�د و $G� .ه%� را دو�. دا�

+� اوضع ��4ر ر�c +�@4��  و در ��اق و#A  او��\ و#A $�د، از $� ��. ���ر دا�.Pا� 
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.9���+ Zا� d�+ و eه� ص� . �$ ���H#دد وداو� �$ A#�$ �7��+ 6ت0M�� دا�. ت $/� از �)
ن را$ خ�د ���Oا� �;�? ��اد وار+ن صeH و ت�>� و رهP+ گ�+  �دان  $<�دازد، ا+� :�ت�ر

9$8 $�د.  

دش  �ا+� و رو2? �د $د� 

                             

 

Dr .med. .Assad.  Asefi    


