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در ا�������ن ا����ب ط����ن و ���ی� ر��� ھ�ی ا	����را��  
                                                   ��  ا$#ام ا��ی��!� ح


وه �
وری��� ط�
وه ر��� �� دو رھ�
ا����ب ���ن �� دو  ����ا�ز"�!� را �
ای  ،
 ��. و �!* ھ�ی ا(�)��را�� در ا'&�����ن "��%�  ر���$���ی!, �" �, ��در -�

9
ی8 1394"3ا�2
 "!01ر در ھ��/ ا(� (�ل روان � 
�� %!0ان رھ�
 و ی� ا"�

دی� و "9=> ���$ �� او را (�ز"�ن ا(�)��رات �:�"�  �'
ا(3"� ط����ن "�


 ,0ی�� (�ز"�ن دھ� ,
د، (� "�ه ��� �)�� از ISI?�,���ن(BC ن در )در���ط�

 و رھ�
 ط����ن وFی$ '
اه، "3و��0ا�� �0Eای G%3" H����� ر(0ل را �� %!0ان 

 .�
د�, �'
�"  
 I�G% و ��یC ی$ از ا3�2ف�K- ����ا�ا����ب در دا2> ط����ن �� دو رھ�
ی 

� ایH ا3�2ف در  درو�� ط����ن دارد. ��Kۀ ا�NO "0رد �M9 و ?
(L �� ����ت و"��?

دد. آی� ایH ا2 �" 
�3ف و ا����ب ط����ن �
ای �9
ان ��Rت و �!* ا'&�����ن �

�L؟ '&�����ن و ?�ی�ۀ SNO و ��Rت در دو�$ ا�V ا($ ی� $O
ایH ,�0ر ی8 '
�ا��� �� %!0ان ی8 �
�� و ا����ب در دا2> ط����ن �� دو رھ�
ی =� �����ت و ?��"

وه �
وری��� در -�ل �!* �� دو�$ ا'&�����ن ��V$؟ �=W و زی�ن ?�,���ن �� 


 ا�NO در ?
وژه و ��ISIرات �:�"� آن ,�0ر(012ص (�ز"�ن ا(�)E0ان ��زی!% �� (
(!�ری0ی ط����ن و (�ی
 (�ز"���Bی ا"!��� و ا(�)��را�� ,�0ر ھ�ی ھ��Gی� و 

�ای� و 012"$ درو�� ط����ن ��0EV ارزی��� "� 0Cد؟ �  "!]�Z در 

�O �[��\ آ��B در %ز"�!� را �� ��ون �
دی�، ا3�2ف و ا����ب در دا2> ط����ن 

� ھ�ی �:�"� و!, �" �
ای �KC$ و  (��(� "��%� ���"�Z" $)ا HKG" و

ات �[��\ ,!!�ۀ آن '
O$ ����ر ��02 Rا3�2ف و ا Hای .�C�� ن���
و?��C ط�'

�� ط����ن را از ��9ظ �:�"� و ,�ر  (�زد�
ای دو�$ ا'&�����ن '
اھ/ "� 
Bآ� �C�?و
� و ���
 �KC$ و '!, \��]� 
� را �� ا(�=�ده از ا(�)��را�� ����


دد. آی�  �" 
� $�
KC $O> دھ�. ا"� (0ال ا�NO �� ایH �0ا��ی� دو' Hای

O$ را دارد؟  ' Hی از ای
�
ه B� $�'
  ا'&�����ن ظ


 ��G ر(� ,� دو�$ ا'&�����ن و  ��:�،�N" $�!"از  (�ز"�ن ا(�)��رات ی� ا ���0ا�
0,

و?��C و (' $B�
وه �
وری��� ا3�2ف و ا����ب ط����ن در  Hای ��

در "0رد _�\ و ��,�"� ھ�ی ?���H دو�$ و د(��Eه ا(�)��رات آن . ,!�ا(�=�ده 
�!V ی$ از�K- ن���
 و ���0ان دارد:ط�R0" 
�a $�'
  H ظ

و��� ی8 �
وری�$ ا���9ری ط����ن �� %!0ان ��Gی!�ۀ 0Cرای رھ�
ی ط����ن در 
%��NGت ا���9ری ر���� ر0C d�eرای %��� SNO را �� ا��cم ا(��د?�ی�)$ ا'&�����ن 

"�ه ھ�ی ط��F0 ایH  ط����ن و آی.اِس. آی � ,� "HKG ا($�� �BCدت "� ر(��
�!C�� ده
  ؛%��NGت را �
��"� ریhی ,

�ت ط��F0 ز"��� ی8 د,���ار "�Z/ ,0ی�� �� %!0ان ��Gی!�ۀ "jا,
ات SNO ط����ن  "
   �د ا(�)��را�� آن "�0C �" ����hد؛012ص �B در ,��> از (0ی دو�$ و ��

و ز"��� ,� دو�$ ا'&�����ن و د(��Eه ا(�)��را�� آن ط� دو (�ل ��G �0ا�� از 
�0BGر  d�eو ر �!, <O�- ھ��
گ رھ�
 ط����ن آ"�!a  روز ��> از ا'��ی �!V

 �-�O 3" ی�
��ن در ارگ ,��> از ?��م %�� �
گ ?d از ادای ��Gز %�" Hای
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%�G9" ��0 "��0انEV ،�
ده ا($ ا�
از ا"�!�ن "� ,!" L�? دو(�ل �, �
 "�cھG
,� دو�$ ا'&�����ن از '
O$ ا����ب ط����ن در �B$ �[��\ و  ا"��وار �0د


وه �
وری��� ط����ن را از
 SNO و ��Rت  '
و?��C آ��B ا(�=�ده ,!� و ��"
 
  دارد؟ا'&�����ن �


ای �:�رت و ��dNc" <�K ط����ن در ���$ �� "3 ر(� ����V ،اه
0ل در '
 

ده "� 0Cد. اGC ن���
ول ?�,���ن و (�ز"�ن ا(�)��رات �:�"� آن �
 ط��!,

وه اِ%�Gل � و ��lN 02د را �
 ھ
 دو !K� <O�- ��Na L��V Hای 
آی.اِس.آی �
��0ا��، ز"�!� �
ای ��زی ا(�)��رات "!]�Z �� 012ص ا(�)��رات ای
ان و رو(�� در 

�ی ,� '�NOۀ  ,�رت ا������ ط����نِ  ��زی ��- 
"3ر(0ل "��%� "� 0Cد. �� ھ
��
دد، �� ھ�Gن "3 ا�2
 و آی.اِس.آی  "3 ر(0ل از ط����نِ  نِ �ط� I�G% و 
����

� ,�رت ��زی �� �
وری���ن "3ر(0ل در د(��ن (�ز"�ن اط3%��� و ا"!��� -
G�
د. �
ای �0Bری ا(3"� ای
ان و �0BGری ا(3"� ای
ان و رو(�� �
ار "� 

�، ا(�=�ده از ,�رت "3ر(0ل در !E!� �" L%ان (0ری� �� دا�رو(�� ,� در "�
 ��� در ا'&�����ن ���> �0�� و "B/ ارزی��� "� 0Cد. ?��"�G�-ا L%دا �� �N��Z"
 �Z[!" ا(�)��رات *!�
ش ر���$ و ��ایH و_��$ �
ای ا'&�����ن، ���ی� و 


 �� ��R�� و �!* را ط��F0 "� (�زد و  ای در "��ان ا'&�����ن ا($G% �,
 .�
دا��ه "� �n�? و I�G% ان را
9
ان �� ظ
'�$ و �9� Hی از ای
�0N�ا"� راه 


دد �� از '
O$ ا3�2ف و ا����ب ط����ن در  �" 
�Cی���E دو�$ ا'&�����ن �
 H�!V $�
وه �
وری��� ا(�=�ده ,!�. آی� ایH دو Hای $�KC و \��]� $B�



د ظKNG% د �:�"� - (��(� و ا"!���'��� را در (��($ و�cای  �02د "� �0ا�
�؟ !,  

  
  
  

 


