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�� دو ���� و اه�اف ،از�����ن و ا���� روا�� ا��ا����� 

زاد � � � �� ر����

21-04-2013  

آ�� "� �  ipsc_*#( �)�'&�ت ا$##

 و ا���� روا�� ا��ا�� 5��243، و وا1�23 روا��: آ#/�ي واژ,�ن
�� دو ���� و اه�اف از�����ن، و ا���� روا�� ��2�6 از�����ن،��� 

 از�����ن و ا���� روا�� در

 

 :ر�7اد �/�ن


	زد� از ���   ��	�� ���

��� ��ا���، �	� ���� ��ا�	� �	��  �	��! 
 &��ا '*ا'�	ن و ��	ن)�	+ از���	ن، *�	ن،)'�' &!%�ره	 �	 ��ت

��ار �2	 &ه	 1	�
0	 و *ات)/. از ا�-	د� 	
 و !%�ر �
ا 	ن)��	� ا�

��
ا ا�	س ��. آ�� ���� ��	���
��� ���	ز 1500 �6ود ه	، ��ا	�
 در  
	0
�� از���	ن در ��	د 7	ن در  1	ه 	ن)�  ��	� &ه	 &�9	ر و ���8 ��

���

 ادا�� &;د)� 2004 �	ل �	 از���	ن و �	�� در >	ن
ا�� %	رآ .	

 &را�	 در �	���8 6	ل ا
� در .�8 رو�� ا
� ��'< ��+= ،2005 �	ل

� 2009 �	ل در �	
��� �	 �?روا >	د
ا� ���
� داد %�.	د0) �	! 

�A .!�� ا�-	د� ���@  ��	� 1	�
0	 از ��ا��  � B0 از CDE� ?روا� 

���8	� 	� F1�8ر و وا��	G
 ا��
G	 ا��ك ا��ك اف آ�I ا�;م �	�)�ن د
�L
M 	ه& NO(�� از دو�	ر� روا�? و داد آ	هP را !%�ر �
ا ��D�� �8 .

�Q�	�� در ��	�� 2011 R���1 �� و�	�	ا د�! ���
 �	 داد %�.	د)0 �	

�L
M �	��  ن	��وش و !��� �ST را از��� �VNا� � �� از از���	ن �

���D در .�8د �
� �	ل 
W در 6	ل ا8@D *(� ?�1ي ��� آ%�ر دو روا�
 د

�� �7د �-D و ��� ا�*ا
P آ%�ر دو ��	�	ت ���ه	ي و ر�	
. ا�� 
�Q�	�� اE7ا *�Tا�YO
* Z�	! وز اف
 رأس در از���	ن 7	ر+� ا��ر �

)ه\  �� ���
	� ��
د «�)* P(0 ���ي و ر�
 د�	ع �
وز ��	ون»  ��)� �
���

��� !���1 از  \)ه و �		� � در» �Tرا�	�7 دا�	 «	��
ر �

� &�-�ه	�	Dا +�ا& � در .داد�� اa	م از�` ��	�	ت �	  �@ا!�ا� �	���8 �
�
� آ%�ر دو آ���C روا�? �� ا�D 	را� ا+�� M(اي آ��� Cر��� R%(� 
�

� روا�? ا	� �� �)* روا�? ا�*ا
P در �ر%آ دو اه�اف و ��Rه	 �+�� 

M(در. آ� �
� �)M(�G �;ش �	 	ر��8 ا� C
 و ا��
G	 روا�? R�Dش ��ا
	ن�Gاز� Iداز���: 

 

 :ر�7اد #9/8
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�Dا �	ن و ا��
G	 آ%�ر دو اه�اف و ��Rه	 ��Gش در از�R�D ?روا� 
�+�� M(آ� �
 :دارد �)%Rي �cد �ES ��� در ��Rه	 و اه�اف ا

� ا@�?�ل و ,ا�� ا=>م :���� �5��A ن در�ا�;� �6!� :از����  
	ن و 0	!�	ن در %Y' �(R; از���	ن��	S���ار ا
 ا��� در �	 ��د 	

� �	 ا!��ن ا�	 از���	ن،+�� �� �	زD%� &��ا �Dو� �
ا رو
�Gد �� 
	ن &��!* &	)���Gاز� �
�*ا &�
�d را رو
�Gد ا
��� C� دا�� .�Q�	�� 

T	��� در� در از���	ن  ا�;� � �!�6	 ���Y? �)ا7 &ه	 �)�	e�� در و 
 از���	ن  )ا�� ه	ي ��	م ا8	ر� و از���	ن و *�	ن)'�' ��ز ا��اد

*(� ���ار �� �fد  >
��ر ا�Y8 �	��(ن	ا ا�;م �D =+�� ��8 ا�� 
��G8	� �
�d �

� از EDي ��g 	� آ�� �;ش و آ�� R%(� B6 را �Dو� ا	h 

 ا�� ا
� آ�	ر در. دازد��� ��	ن �)%R ��آ�ب �� واF1�8 ي��� ��� ه	ي
Mه �
	� ���� در  ��O ه	ي ا��;ب ��وز از B0 آ� دا�8 ��+j� 

� و ا'�ار�Dا ��	م ��ع k�Q9 و 	��)7	ور�	ن ���Gلا6 از�	l و'�ع 
k�� C
� و+�د آ%�ر ا
� در ر�7اده	� اآ��ن �	��G8 و ا�� دا8� 	h
� 

R%(� �eاز ب Oي �)�%�و�ز)� �7د ره	در. دارد  �

 6	ل ا	�� �+�� 
� �	( رو�)� �)	�C ه	ير	�% ا6l	ل از +�ا آ� دا�8+�� �� PT	� ي	ه 

� دو
�� را از�  W	�o �(	T-	ن ���ا�  � �)* �	
��� )روا�? در ���
� 
��! 	
 p6 و� ورود را��D 	اط &ه��	ن �� �Dا ا�Gز را از�	1@ارد �� .
k9 ��رد ا�� �+�� R%(� ن	�Gاز� �� P
 ��8 ا��
G	 �	 روا�? ا�*ا
 .ا��

 

� ه�ي آ?B و از�����ن ار�5 آدن ��ر�/����C� ��� ��� در �	 :ا�

F��D ت	�;
W ا7 �T	� �8@D ر�	ن �	 و�)�Gن �7وج و از�	�Gاز از� 
د� �)ا�� l(0	ن� sC� در t'ن وا	�Gز� اآ��ن از�	(��� � ��ر�)*� �
 �wح و روا�? ا�*ا
P �	 آ� ا�� 6	u در ا
�. �	C� �8 �7د ار�P آ�دن
	ن، و '�')*�	ن �� رو�)� ��	�C /.)*ات اjO	ي�G(+	� �
�x �	1
	0 
�	ن در رو�)�G(+	� و y� در ��	�R%� Cك 0	
1	� اz	د ��رد در ��ا

	ن�*('�' Cت ��1ا�	�	�	ن ��Gاز� R%(� ��8 در. ا�� �
 �	 6	ل ا
�+�� �	ن در ا��
G	 �	 �	G9 ��G8	ري ��ع ���	S� اآ��ن آ%�ر ا
� ا

 �8ن �*د
W �	 ��ن را�	 ا
� در. �ا� �7د ار�P آ�دن *�)��ر� �7ا�	ر

�
�}��ر 0	
	ن �� �	��  	G
	ن در ا����	S� در �	
��� �٢٠١ �	ل �	 ا
	ن در ا�-	د� ��رد  �� *ات)/. از  |% �	 دارد �����	S�� را ا� 

	ن�Gاز� Z�� ��	 /.)*ات ا
� و !�� ��� C7�� اورد��	ه 	١٠ � 
�(N(رد	ن ��،ا د{ر 	. !�� !�= را *ات)/. �
ا %R)� دارد '~� از���


	�)	 'Y; آ� �a	 از �8ا
? ا
� در�� � ��	ن و ���
G	 آ%�ره	ي �
	ن ا7)	ر در را �7د /.)*ات �	 داد� 0)%�.	د�Gو ده�� '�ار از� 
	G

	�)	 و ����� Mه Cاآ�ا�@� 	� ��G8	� در را �
 اa	م را�	 ا
� اآ��ن. ا�� داد�� ��� C� از�` ر�� 	ه �� tY� �N�	� F��D R%(� از 
� از %R)�  ��	� *ات)/. داF8 	ر)ا7 در �7ا�	ر �)رو�Ns ي	l(0ه�ا 
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  ...و زرهC �7دروه	ي +�C1، هR0�G(Nه	ي ��رن، ���0	�� ���%k، ��ون
��
� آ�	ر در ا�� ا
�. ه���7	ر �	� C�	(� ن	�Gدر از� Z�	� �8رش �

� ��ا�� �lO C; ��)	د�Dا
	ن 	تآ�L و ه	� P�� و �	ن �7ا��Gدر از� 
�
��� P� .آ�� آWl هM ��آ*ي ��)	ي در �7د ره�ي �

 

�D� ن�ا�� در از���45�E �' ?F �هG ��C�H ���7وج �� آ?B و ا� Jا� 
� از���	ن �)ا7 �	ل 
W در: ا�K�����ن از� 
 ��lO &ه	 را� از  �

	ن در �	�� &�وه	)� ��ار!	ت��	S�
��Y اZ ��8 اد در�� ٧٠ �6ود و�� 
	ن  ��7��	S�
�w از *)� اy ن	� در. �8د  � �)�	� از���8@D �� 
Z(Tي د	.%T	� د	

ا�*ا و 0	!�	ن �	 �	�� زP ات�j7 در �!
 +��ب �ور
 آ%�ره	
C �	 ه	
C �@اآ�� واF1�8 �	�� �وه	ي)� 	ز)� �)�	� &��ا

	ن 9	�����l!�� + و	ن)�	�ا��� lO; ا�	 داد اa	م ��� 	+
*1
 Rgي �

��ا�* در از���	ن ��P ��	��ا
�. !�� �ا)0 از���	ن از� �T�l� 	ه& 


ا�*ا  ��	�P 
��� �	 �)* اآ��ن. ا�� 	+�� �7	ر ��ع �	� C�	(� 
�
C ،0	آ�	ن �� ���Y آRl ه	ي �	ا�A و+�د و از���	ن ��	G
 ه	 ا��

C� از +�ا �7اه�� �	�k �(��ا Z�	آ �	ت �)�	ز)� ��رد ��ار!	در �7د  

� آ	�CN ا��)� �)* �٢٠١ �	ل 	ن
0	 �	 �7رج دوران آ�	ر در .�	��8 دا8
�
	ن ��.� هM ا�� ا�Gر� از�	ا�* & در���
� �	�� &!	{ه	 �� 

	ن��	S�	ن از �	�� ا�� �7ج �)* اآ��ن و) 0	آ�	ن ��7;ف( ا��	S� ا
 . ا�� ��8 ��P ا
� از ا��
G	 اlw)�	ن ��+=

E��L ي�ه ��� P)� از���	ن وا't در: ��D(2 در از�����ن ��D از ا�

 &!%	ورز &ه	 �)ز� &	ر)�� &��ا را &��!* &	)��  �� �
ذ7	 در�� �٠ از
� ده� دو در از���	ن. !��  � ا�-	د� �7د8@D ت	�; �� اي R�Dد� ا7
�� t�	�� ا��ژي 	ن �	�G(+	� و *('�'��د 	ن !%�ر �
ا. ا�� ا8

 ��ان �	 '�')*�	ن و ��	ن)�	+ &ه	 �وD	�)� ا�6اث �	 دارد M)� ا!��ن
 ا�*ا
P ��ا�� در ��G�) �;ش �	��G8 6	ل ا
� در. �8د ��ا+� �ب !�Ylد
	ن �	 رو�)� روا�?�G(+	� و � در 	ن'�')*�
 �	 روا�? R�Dش �	
	G
� ا��� CO�� از +�ا و آ�د� �6آ� ��ازن ��'�اري را� در D�N+(�& 

 و *�	ن)'�' در  ��-��ق �*رگ &ه	 �وD	�)� ا�6اث 	ت)NlO اa	م از
	ن)�	+�� C
 �)* ا
� آ�	ر در. آ�� وارد آ%�ر دو ا
� �� را �%	ره	

�
	h 	G
� ��ا�� �C آ%�ر ا
� از ا��� ����
 P�	ن ��Gدر از� 

	ن��	S� .�)	a	��  2014 از B0 ا

 

E��Mر ��� ,�Oد� @� ر �� 5 �� و �آ�ي 6=/�ي در N" و رو=/� �� ا�
5 ���
اL	د >	د
ا :��D(2 در ا�� �%	رآ� �	 رو�)� ��ي از 	)اورا� 

�	دات ��ج �	 ��9د آ%�ره	ي
���  !	ر�8	� و  	�)� �	�Z ا�	�
  
� !�د اO;م �	
��� k%(0 7	ر+� ا��ر �
وز ��ن)!p6 N و �8 �ورو�! 

F1�8ا�8 ��اه� وا@D �
اL	د P8�0 �	 رو�)� !�lD  د و	Lا
� 	)اورا� 
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 ه�ف �)��0 آ� ا�� 6	u در ا�� ا
� .!�� &�8رو دو�	ر� &	)ا6 �� ا'�ام


اL	د �
ا�� &�8رو دو�	ر� &	)ا6 �� را �N� l��(y �19ا
 و  	�)�  

� �)	ن ا
� در. ا�� �دا�� ��O &!%�ره	 &ا'~	د	� �-D ع�� �	1� 
� �	 ا�� ��8 ��+= ��آ*ي ��)	ي در �7د '�رت Rش�D و �6- �� رو�)
F1�8وا B0 ن از �7وج از	��	S��� د�Y	ل �� ا�
 در �7د �-�ذ و ��6ر �


W از را�	 ا
� در. �	�8 �)� �،)رو� �.	ر &��ا &��!* &	)�� �� 
� >	د
ا &��اN�	�� 	ن)� �j�� 	� رو�(� ارو0	 در �7د ��Vان را� از 

� و�j�� ا'�ام C� از و آ�� C
�� *(� �� ���D ���(M �� �
�� روا�? �
C�	�� و p(���7د ا 	� �
 از B0 �)* اآ��ن. �دازدC� 0 ه	 آ%�ر ا
�N6�� ن روا�? &��د	
� �	 از������ دو روا�? R�Dد� �Y�	+ �(�	 ، 
�y &��ا  �	�� هM هM ا�� ا
� �	��G8 �	  ��	� و &ا'~	دL � &ه	 ���	�
�G�� ا�� Mوه 	� 
��	ن روا�? ���Gو از� 	G
� ا��� CO�� ذ�-� � رو�
���j در �R�D kش�
� ا�� ا
� آ�	ر در. دآ� �7اه� آ�Rل را 	� �+�� 

ه	 �wح !%�ره	 �
ا در �1��eا &ه	  {� >	د
ا ا�G	ن از +�ا آ� دا�8C 

ا�� �
+� +	د� ��نM% C� ا���� �N�	�	ن �Gرو� از از�(� R�Dش را 

�A .ده� (
	G

C.	ا�� �	��ر
د `
 ��Oان �� را اف آ�Y' I; آ� 

����  C� از +�ا ،آ�د�� Oدادن �)�%�و �� �
!� ا�;م !	ر ادا�M در اف 
� از �)P آ���C دورانG�� �� CN�	�� ���	9 ق��6 �%�  C
 ا'�ار�Dا

 ، د��!�ا� ،&�%� 6��ق �	ظ از  ا�NN �)� &��� در+� در از���	ن(.. و


0	 ��jح در �	�� �~�رت 	د،�� و 	ن)� &�زاد(A دارد '�ار.( � آ��� ��+

�� t�	�� C�	(� �(��و ا C�	�� در �7د ��j�� C� ��%
 . ا��

 

PQN ر�7اد ا��از: 

� در آ%�ر ��
� ��O �(�s�0ان �� از���	ن�j�� 	� F8دا 	ذ7
� C���� 

�ه	 �	 اآ��ن آ%�ر ا
�. ا�� !���� �~�ف �*رگ �	زار `
 و�d و 

.%T	ي�	 CN7و دا ��j�� و ��د� �ورو� يا ���
	ن، ��ان ���	S� ��ع ا
�
�d C
�	ت �
��� و و�)�ر �%	ره	ي ، �Dا
	ن ا�;م زا; �	 R�Dد� ا7

�ا�� �9	
1	ن(� �� Pه	آ P�� �
� در آ%�ر ا�j�� ��	a	(� .در �
 ا
� آWl از +�ا ا��
G	 �	 ���ي ��� ه	ي G9	ري ا�*ا
P 6	ل� �(Oدا �يره 
�
�j�� در آ%�ر ا� يد	~ا' و �)	س ��	�R�D Cد� ا�)	زات آ�= ��+= 


� از �	�t ا�� ا
� k�Q9 .�8 �7اه�	h eن از �ب	-T	o C�	(� Cا��G�د 
 �7وج �	 اآ��ن 6	ل ا
� در. �8 �7اه� آ%�ر در ن	�ا
D ا�;م و �7ا�

 �C از���	ن و �	
ا�� روا�?  �s �)ا�� l	ن)0 �	ز�	ن از از���	ن
� �)ا�� ��� در را ��	�Z از ��ي R�Dد� ��j ��ا���j�� ا&، �d
 �ات

 �	 6	ل ا
� در. ��EDد در را.. و 	دي~ا' �	ز�	زي ���Mور
 ،&��ز
�+�� �� Z(� د�R�D 	G
 ��آ*ي ي��)	 در �Rد�D �-�ذ و ��6ر ��اي ا��
� ��ايN�	�� 	� k� و � در �
��� در ��	�C &ه	 1	�
0	 >	د
ا رو�)

� از���	ن� F1�8ز� وا	ده��  � ا+ � !�Rل �)%R را رو�)� و �)� !

��� �)* اآ��ن 
�A. آ��	� �
0	 ��� از  �ر�)e و  ر� �wر ��	1 
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��ا�* &��ا از���	ن  
ه�ا� �T�l� 	&ه �	�و  � e(�	���  ز)� ��رد	 
	ن �� �7د��	S� ر	)ا7 در ه	ي 0	
1	� ا�� ��G و !��  � ا�-	د� ا
� �	 6	ل ا
� در. EDد+�� �� P
� آ%�ر دو ��+� ا�*ا� P
 روا�? ا�*ا

�
	� �� ��ت �)	ن و ��ت آ��	� در آ%�ر دو روا�? ر�8 �� رو R�Dش ��
N< ا��	د درo و p6 اري@Dوا 
	0�	1 C
� ��	�C ه	� 	G
 در ا��

	ن�Gد از��� .�
� دو ��	�t از +�ا ا�� ا
�� 	G
	ن و ا���Gاز� C� 
	ن و ا��
G	 �k راه�دي ا�;ف ��CO  �ان��Gي در از�	را ��آ*ي ��) 

ZG8 ده�. 

 

 

 


