
 

5 
 

5 

 

 یادداشت سردبیر

 

 گيسی از روش غهيي کسوٌا و ىريسيث ةحسان: نشوم ةِسه

 1دکحس ىِری زارع

 چکیغق 

ك كاکـ٢ كیؼكس کؼك٣ا را ٦ؼچ٥ زكدجؼ ةیاة٤غ ك ز٣غگی در  ا٣حُار ٠٨١ّی از دا٣ك٤١غاف اؿث ک٥ دارك

چؼا ركش ّٟٞ پؼ ٦ؽی٥٤ اؿث؟ ك ٨٤٦ز در ٨٠رد کؼك٣ا داركیی کكٖ  ز٧اف ةح٨ا٣غ ة٥ كوِ ّادم ةازگؼدد(

٣کؼدق اؿث؟، در صاٝی ک٥ از ١٦اف ركز ك ٦٘ح٥ اكؿ قی٨ع کؼك٣ا در کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ ز٧اف از ز٥ٞ١ ایؼاف 

ك مغ اٝتح٥ صؼؼ  ة٨د٣غا٣غ ک٥ ٠غّی در اظحیار داقح٢ دارك کؼك٣ا  یؼ ا٦ٜ ّٟٞ ة٨دقظ٨د٠اف ٠غّیا٣ی از ٔ

٦ا ة٥ ا٠یغ ای٤١ی ك در٠اف در ةؼاةؼ  ا٣غ، ك چ٥ ةـا اٗؼادم ک٥ ةا ای٢ دارك٦ا ك ركش رةي ك قت٥ ١ّٞی زدق ةی

در ٣ُؼ ةگیؼیٟ،  –ّالكق ةؼ ز٤ت٥ ة٧غاقحی  –٦ا را  اگؼ ٥١٦ كاْٚیثکؼك٣ا زاف ظ٨د را ٣یؽ از دؿث داد٣غ( 

٦ا ك دؿحاكرد٦ام ١ّٞی ةؼام ٠ؼدـ  ٤٠غم ّادال٥٣ از دؼكت ةایغ گ٘ث ک٥ ز٧اف ا٠ؼكز ٠ضٜ ج٨زیِ ك ة٧ؼق

ّغاٝحی ّغـ دؿحؼؿی ة٥ دارك ك ا٠کا٣ات ٠غرف یکی از ٨ّا٠ٜ ج٨ؿ٥ْ  کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ ٣یـث( ١٦ی٢ ةی

صحی در کك٨ر٦ام ج٨ؿ٥ْ یاٗح٥ ة٥ ای٢ قت٥ ّٟٞ ك پ٤اق ةؼدف ٠ؼدـ ة٥ ظؼاٗات اؿث( ٣ت٨د ج٘کؼ ١ّٞی ٣یؽ 

گیؼم کؼك٣ا در ز٧اف ةا  د٦غ( ةا ای٢ دیغگاق ١٦چ٤اف ٠ٛاة٥ٞ ١ّٞی ةا ٥١٦ ٠ی ٠یغاف٠عاٝ٘ث ةا ركش ١ّٞی 

 ٨٠از٥ اؿث(   ی٦ام ٗؼاكا٣ چاٝف
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 ٠ٛغ٥٠ 

ؼك٣ا، از کة٥ ةی١ار در ٟٚ ة٥ دٝیٜ اةحال  -ك در پی اّالـ ٨ٗت  43در پی اٚغا٠ات اكٝی٥ از اكؿ اؿ٤٘غ

اؿ٤٘غ ًؼح ٔؼةاٝگؼم ٠ؼدـ ةؼام یاٗح٢ ٨٠ارد اةحال یا ٠كک٨ؾ ة٥ کؼك٣ا از ؿ٨م كزارت  .,جاریط 

ة٧غاقث آٔاز قغ( ا٣گیؽق ةؼام ا٣ساـ آف از آ٣سا ة٨د ک٥ ٚتٜ از آ٣ک٥ ةی١ارم ةا ّالیٟ کؼك٣ا ة٥ 

گؼد٣غ( در ایؼاف  یةی١ارؿحاف ٠ؼاز٥ْ ک٤غ، از ؿ٨م ٣ُاـ ؿال٠ث ة٥ د٣تاؿ ٨٠ارد ٠كک٨ؾ ة٥ کؼك٣ا ٠

گػارم  ٗام٥ٞ"٦ام ز٧اف ٠ٛاة٥ٞ ام٨ٝی ةا كیؼكس کؼك٣ا، ةا  ٠ا٤٣غ ةـیارم دیگؼ از کك٨ر

ؿاز٠ا٣غ٦ی قغ( ای٢ ًؼح ةؼام ز٨ٞگیؼم از ؿؼایث  44از پایاف ٦٘ح٥ اكؿ ؿاؿ  "ازح١اّی

ایث ٨٠زب ک١حؼی٢ ؿؼ ٠ْؼویث،ةی١ارم از ٠تحالیاف ة٥ اٗؼاد ؿاٟٝ ة٨د( ةغی٢ ٣ض٨ق ک٥ ک١حؼی٢ 

گػارم ازح١اّی در ١ّٜ ٨٣ّی از ٚؼ٣ٌی٥٤ اؿث ک٥ ة٥ اظحیار ك ةا ٠كارکث  ق٨د( ٗام٥ٞ

ام ؿعحگیؼا٥٣ در ق٧ؼ كك٦اف چی٢ $٠ضٜ  ، ٚؼ٣ٌی4٥٤,+-ق٨د( از ٠اق دؿا٠تؼ  ق٧ؼك٣غاف ازؼا ٠ی

پی در پی  43اؿ٤٘غ  /,٠كا٦غق اكٝی٢ ٨٠رد كیؼكس کؼك٣ا زغیغ# ا١ّاؿ قغ( كزارت ة٧غاقث از 

ظ٨اؿث ک٥ ة٥ ؿ٘ؼ ٣ؼك٣غ ك در ظا٥٣ ة١ا٤٣غ( در صٛیٛث از ٠ؼدـ ظ٨اؿث ک٥ ظ٨د ٨ٚا٣ی٢  از ٠ؼدـ

ٚؼ٣ٌی٥٤ ظا٣گی را ة٥ م٨رت اظحیارم ك داكًٞتا٥٣ رّایث ک٤٤غ( ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٣ٛك٥ پؼاک٤غگی ٠ضٜ 

اؿ٤٘غ ٤٠حكؼ قغ،  0,ةی١اراف کؼك٣ا در کك٨ر ک٥ از ؿ٨م ٠ْاكف كزیؼ ة٧غاقث در ّنؼ ركز 

ا٣غ ك ج١ا٠ی  كحؼ ةی١اراف از ٟٚ ك ؿپؾ ج٧ؼاف ة٥ جغریر ی٥ ق٧ؼ٦ام ٠عحٖٞ ؿ٘ؼ کؼدق٣كاف داد، ةی

ةا کؼك٣ا درگیؼ کؼد( از دیغ ٠غیؼیث ةضؼاف،  43اؿحاف ایؼاف را جا پایاف ٦٘ح٥ دكـ اؿ٤٘غ ,.

گػارم ازح١اّی ًؼصی ةؼام کا٦ف ریـک کؼك٣ا اؿث، چؼاک٥ ةؼام کٟ کؼدف ریـک ة٥  ٗام٥ٞ

ةی١ارم كاگیؼدار، کا٦ف ٠ْؼویث یکی از پارا٠حؼ٦ام ٧٠ٟ ةؼام کٟ کؼدف كیژق در ةؼاةؼ یک 

گاـ اكؿ در ٠غیؼیث  "پایف"ایٟ،  اصح١اؿ اةحال اؿث( ١٦چ٤ی٢ در ٤٦گا٠ی ک٥ ةا ؿا٣ض٥ ٨٠از٥ قغق

 ةضؼاف اؿث( 

٦ام ٠ؼجتي  ٠یٞیارد ی٨ركیی ةؼام پژك٦ف /(2ام  ، اجضادی٥ اركپا ة٨دز٥ +-+-در ٦٘ح٥ اكؿ ٠اق ٥٠ 

٦ا ك اةؽار جكعیل، در٠اف  ٦ایی ک٥ ة٥ ج٨ؿ٥ْ ركش ؼك٣ا جعنیل داد ای٢ ة٨دز٥ ة٥ پژك٦فةا ک

ام  ؿ٤ام آ٠ؼیکا ة٨دز٥ +-+-یاةغ( اكاظؼ ٠اق ٠ارس  ك پیكگیؼم از کؼك٣ا ةیا٣سا٠غ جعنیل ٠ی

٠یٞیارد دالرم را ة٥ ١٦ی٢ ٨ُ٤٠ر ٠ن٨ب کؼد( یک ٠ـا٥ٝ ٧٠ٟ آف ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ دؿحؼؿی  0-(,
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ق٨د، ة٥ ٨ًر یکـاف در اظحیار ٥١٦  ٤غق ةؼام ای٢ كیؼكس یاٗح٥ ٠یآیكاکـ٤ی ک٥ در ة٥ دارك یا 

دا٣یٟ ک٥ ة٥ ٨ًر کا٠ٜ جضٛٙ یاٗح٤ی ٣یـث چؼا  ةگیؼد( چاٝكی ک٥ از ١٦ی٢ صاال ٠ی ٚؼار د٣یا٠ؼدـ 

٦ام چ٤غی٢ ةؼاةؼم را ةی٢ کك٨ر٦ام  ک٥ آ٠ار رؿ١ی در ٨٠رد دؿحؼؿی ة٥ جـث کؼك٣ا ج٘اكت

د٦غ( در ٨ّض در ٨٠رد ادّا٦ام قت٥ ١ّٞی  حی ک١اةیف ٣ؽدیک ة٥ ٦ٟ ٣كاف ٠ی٠عحٖٞ ةا ز١ْی

ا٣غ، ک١حؼی٢ جؼدیغم ٣ؽد  ك ٔیؼ ١ّٞی ک٥ از ٠ا٧٦ا ٚتٜ ادّام یاٗح٢ راق صٜ ك داركم کؼك٣ا داقح٥

ی٤اف ١ق٨د( ا١ًی٤ا٣ی ّسیب ك ٔؼیب ة٥ ای٢ ٨٣ع ادّا كز٨د دارد، ك چ٤اف ةا اً ٠غّی دیغق ١٣ی

ک٤٤غ! در چ٤ی٢ ادّا٦ام قت٥  ار ٥١٦ دا٣ك٤١غاف كٚث ٠ؼدـ ز٧اف را جٖٞ ٠یگ٨ی٤غ ک٥ ا٣گ ٠ی

ٚاةٜ اةٌاؿ  ق٨د، ةاكرم اؿث ک٥ ٥٣ ٚاةٜ ؿ٤سف ك ٥٣ چیؽم ک٥ ة٥ ٨٤ّاف صٛیٛث ةیاف ٠ی ١ّٞی

 (ق٨د زةاف ك ٝض٢ ١ّٞی ةیاف ٠ی اؿث، یا اگؼ ٦ٟ ةاقغ، اةٌاؿ قغق اؿث( اٝتح٥ ای٢ ٨٣ع ادّا٦ا ةا

  (٤ْ٠ی اؿث ك جا صغم ةیادّا٦ا أٞب ٠ت٧ٟ 

 ّٟٞ ك قت٥ ّٟٞ 

د٤٦غ( اؿحٛؼاء در درز٥ ٣عـث ّتارت اؿث از  اکحكاؼ ١ّٞی را ةیكحؼ ةا اؿحٛؼاء ج٨ویش ٠ی

ةی٤ی( أٞب، ٨ٚا٣ی٢  ةی٤ی ةؼ پای٥ ٠كا٦غق ك ؿ٨ـ، آز٨٠ف پیف ٠كا٦غق زؽئیات، دكـ، ج١ْیٟ یا پیف

٦ایی ک٥ از آ٧٣ا قغق ةی٤یعؼاج پیا٠غ٦ا یا پیف٦ام ١ّٞی، مغٚكاف از راق اؿح٦ا یا ٗؼوی٥یا ٣ُؼی٥

 گیؼد( ةی٤ی ٨٠رد آز٨٠ف ٚؼار ٠یق٨د ك ؿپؾ پیفاؿث آز٨٠دق ٠ی

 ج٨اف ةغی٢ م٨رت ٧ٗؼؿث کؼد5  ٠كعنات ركش ١ّٞی را ٠ی

 ؛ٚاةٜ آز٨٠ف ك ٚاةٜ اةٌاؿ اؿث 

 ؛جؼی٢ ٣ُؼی٥ یا ٣ُؼی٥ ١٦ع٨اف ةا ٠كا٦غات ةایغ ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گیؼد ؿادق 

 ٚ٣ُؼی٥ یا  ٦ام ةیكحؼ دیگؼ ةا ٣ُؼی٥ ٚتٞی ١٦ع٨اف ٣ت٨د، آف حی ٠كا٦غات ك آز٠ایفك

٦ام  آز٠ایف ق٨د جا ٣ُؼی٥ زغیغ ةا ٠كا٦غات ك ق٨د یا امالح ٠ی ک٤ار گػاقح٥ ٠ی

 ؛زغیغ ١٦ع٨ا٣ی داقح٥ ةاقغ

 ؛جا ٤٦گا٠ی ک٥ ا٣ساـ آز٠ایف ١٠ک٢ اؿث، ةایغ جکؼار ق٨د 

 ٦ام  ج٨اف در كرام قک ٝی ١ّالن در قؼایٌی ٠ی٦یچ صٛیٛث ٠ٌٞٛی در ّٟٞ ٣غاریٟ، ك

داكر ٧٣ایی صٛیٛث در ّٟٞ، قا٦غ اؿث ٥٣ ( ٦ام کٞی دؿث یاٗث ٤٠ٌٛی ة٥ صٛیٛث
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چیؽم ک٥ ٗؼد دیگؼم آف را ٨٣قح٥ یا ة٥ آف ٠ْحٛغ ةاقغ، صحی اگؼ آف ٗؼد دا٣ك٤١غ 

 ؛٠ك٨٧رم ةاقغ

  ٦ا ك ٠ذٜ ٥١٦ ا٣ـاف٦یچ جْنتی در ّٟٞ كز٨د ٣غارد اگؼچ٥ ةْىی دا٣ك٤١غاف ٠حْنت٤غ 

 ؛٨ّاًٖ ك اصـاؿات ٦ـح٤غ جأدیؼجضث 

 ؛پؼدازد ّٟٞ ٗٛي ة٥ جضٛیٙ در ٨٠رد ز٧اف ًتیْث ٠ی 

 کارم ةا ٨ُ٤٠ر $٣یث# ك ٠ٛن٨د ٣غارد ّٟٞ) 

 

 ٠ٛایـ٥ ایؼاف ك آ١ٝاف 

جؼ ة٨دق ا٣غ؟ زایگاق  کغاـ کك٨ر٦ا در ٠غیؼیث ةضؼاف کؼك٣ا ةؼ اؿاس آ٠ار رؿ١ی ظ٨دقاف ٨٠ٗٙ

گیؼم کؼك٣ا کساؿث؟ آیا کك٨ر٦ام پیكؼٗح٥، ة٥ كیژق  ای٢ ٨٠از٥٧ ز٧ا٣ی ةا ٥١٦ ایؼاف ٠ا در

ام ة٥ ؿا٠اف داقح٥  ٦ؽار کكح٥ داقح٥، ١ّٞکؼد ك ٨٠از٥٧ -0اردیت٧كث ةیف از  1آ٠ؼیکا ک٥ جا 

٦ؽار ٣٘ؼ کكح٥ داقح٥ اؿث، اؿح٘ادق  ++-اؿث؟ آیا در اجضادی٥ اركپا ک٥ جا ١٦ی٢ ركز صغكد 

 ا٣غ؟(  رد٦ام ّٟٞ ك ٤ٗاكرم کؼدقةـا٠ا٣ی از دؿحاك

جاک٨٤ف ةا  3,+-٦ا كاْٚیحی اؿث ک٥ در ٗام٥ٞ ٠اق ٥٠  در ١٦ی٢ ایؼاف ظ٨د٠اف، ٠كکٜ جضؼیٟ

جؼ قغق اؿث( كٝی ؿ٨اؿ آف اؿث ک٥ آیا  جؼ ك ةٕؼ٣ر ظؼكج آ٠ؼیکا از ةؼزاـ، ةؼام ٠ا ؿعث

٨ا٤١٣غم جعننی ك ج٨ا٣غ ج٨زی٧ی کاٗی ةؼام ّغـ ک٘ایث ك ٗٛغاف یا ٣ٛناف ج ٦ا ٠ی جضؼیٟ

ةی٤یٟ ک٥ ١٦ی٢ آ٠ار  ٠غیؼیحی در قؼایي ک٣٨٤ی ةاقغ؟ ٠ـ١ٞا ٥٣( اگؼ آظؼی٢ آ٠ار را ٠ٌا٥ْٝ ک٤یٟ ٠ی

ک٤٤غ، ظ٨د ة٥ صغ کاٗی گ٨یاؿث(  اّالـ ٠ی گیؼم کؼك٣ا رؿ١ان رؿ١ی ک٥ کك٨ر٦ا در ٨٠رد ٥١٦

ک٤٤غ، كٝی  ک ٠یاٝتح٥ در ٥١٦ ز٧اف ٤٠حٛغا٣ی ٦ـح٤غ ک٥ در ٦ؼ صاؿ ة٥ مضث ك دٚث آ٠ار٦ا ق

ازازق د٦یغ ةا ١٦ی٢ آ٠ار اّالـ قغق ک٥ در کك٨ر ٠ا در ًی صغكد قنث ؿاؿ گػقح٥ ک٥ ٠ا 

ام ة٥ ٦ؼ  ایٟ ٠كعل قغق ک٥ اجکام ة٥ آف از ٦ؼ قای٥ْ آ٠ارگیؼم رؿ١ی ة٥ ٨٧٘٠ـ ٠غرف آف داقح٥

گیؼم ٦ام آ٠ار ٦ا ك ّغـ دٚث ج٨ا٣غ ّغـ مضث صاؿ ة٧حؼ اؿث، ك ظ٨د ١٦ی٢ آ٠ار٦ام رؿ١ی ٠ی

را آقکار ک٤غ( اجکام ة٥ آ٠ار رؿ١ی ٠ت٤ایی ةؼام ٠ٛایـ٥ ةا کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ ٣یؽ ة٥ دؿث 

 د٦غ(  ٠ی
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اگؼ آ٠ار جٞ٘ات کؼك٣ا ك ز١ْیث کك٨ر٦ا را در ٣ُؼ ةگیؼیٟ، ایؼاف ك آ١ٝاف جٛؼیتا ٠كاة٥ یکغیگؼ ك 

دؼ کؼك٣ا جا ركز ٠یٞی٨ف ز١ْیث دار٣غ ك ٨٠ارد ٨ٗت در ا /3جا  .3در قؼایي ةؼاةؼ٣غ( ٦ؼ دك ةی٢ 

٦ایی  ٣٘ؼ ة٨د( ٤٠ح٧ی ج٘اكت در ٠یؽاف جـث +021ك در آ١ٝاف  +001در ایؼاف  44قكٟ اردیت٧كث

٠یٞی٨ف  -٦ؽار جـث کؼك٣ا گؼٗح٥ اؿث ك آ١ٝاف صغكد  +,/ا٣غ ٚاةٜ ٠الص٥ُ اؿث5 ایؼاف  ک٥ گؼٗح٥

یه ةا صاؿ ةضؼا٣ی ا٣غ#( ةا ای٢ صاؿ جْغاد ٠ؼ ةؼاةؼ ایؼاف جـث گؼٗح٥ 0مغ ٦ؽار جـث $صغكد  ك

٣٘ؼ گؽارش قغق اؿث $جٛؼیتا ٠كاة٥ ٦ٟ#( ج٨ز٥  ++4-ؿ٥ ٦ؽار ٣٘ؼ ك در آ١ٝاف  در ایؼاف صغكد

ةؼاةؼ#، ك آ١ٝاف  ٦1ؽار $ +,,٦ؽار جعث ةی١ارؿحا٣ی دارد ك ایؼاف صغكد +11ق٨د ک٥ آ١ٝاف صغكد 

ك ٣یٟ ةؼاةؼ#(  .٦ؽار $ ٦3ام كیژق دارد ك ایؼاف صغكد  ٦ؽار جعث در ةعف ٠ؼاٚتث 3-صغكد 

ج٨اف گ٘ث ک٥ ١٦ی٢ ؿا٠ا٥٣ ؿال٠ث ک٥  ة٤اةؼای٢ زغام از ج٘اكت ا٠کا٣ات ةی٢ ایؼاف ك آ١ٝاف ٠ی

داریٟ ةا ١٦ی٢ ا٠کا٣ات ک٥ در ةؼاةؼ کك٨ر٦ام پیكؼٗح٥ ٠ضغكد ٦ٟ ٦ـث، ك اٝتح٥ ةا ایذار ك 

ةا کك٨ر٦ایی  ج٨ا٣یٟ درؾ ک٤یٟ چ٥ ٗكار ؿ٤گی٢ کارم در ٠ٛایـ٥ ٠اف ک٥ ٠ی ٗغاکارم کادر در٠ا٣ی

گیؼم کؼك٣ا را ک٤حؼؿ ک٤غ ک٥ زام جكکؼ ك  ک٤٤غ، ج٨ا٣ـح٥ جا ای٤سا ٠ـا٥ٝ ٥١٦ پیكؼٗح٥ جض١ٜ ٠ی

٦ایی ک٥ از  ق٨د ک٥ ةا ج٨ز٥ ک٥ ة٥ ٠ضغكدیث ٚغردا٣ی ٗؼاكاف دارد( كٝی از ؿ٨م دیگؼ ٠كعل ٠ی

ی اّالـ قغق ٣ُؼ دؿحؼؿی ة٥ کیث جكعیل کؼك٣ا ك جْغاد جـث در ایؼاف داریٟ $ك از آ٠ار رؿ١

اةحال ة٥ کؼك٣ا ة٥ ظ٨ةی ٠كعل اؿث#، اصح١اال  "ٌْٚی"كزارت ة٧غاقث ٦ٟ در اّالـ ٨٠ارد 

٨٠ارد دیگؼم از ٨ٗت در ادؼ ةی١ارم ٠ؼجتي ةا کؼك٣ا ٣ؽد ٤ً٨١٦ا١٣اف ة٨دق اؿث ک٥ ٠حاؿ٘ا٥٣ ٨ٗت 

ة٥ کیث ؿا٠ا٥٣ ؿال٠ث ٠ا ا٠کاف ؿ٤سف آف را ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ضغكدیث دؿحؼؿی  ا٣غ ك اؿاؿان  قغق

٦ام زیؼ ؿاظحی چ٥  د٦غ ک٥ ٠ضغكدیث جكعیل ٣غاقح٥ اؿث( مغ اٝتح٥ ای٢ ٨٠و٨ع ٣كاف ٠ی

 ک٤غ(  ٠كکالجی در ٨٠از٥٧ ك پاؿط ة٥ ؿ٨ا٣ش ةؼام ٠ا ٗؼا٦ٟ ٠ی

از ًؼؼ دیگؼ اگؼ جْغاد ٨ٗجی در ٠یٞی٨ف را ة٥ جْغاد ٨٠ارد اةحال در ٠یٞی٨ف جٛـیٟ ک٤یٟ، قاظنی 

جا قكٟ اردیت٧كث، كوِ کؼق ز٨٤ةی ك ؿپؾ جؼکی٥ در آ٠ار٦ا از  د٦غ آیغ ک٥ ٣كاف ٠ی ةغؿث ٠ی

٥١٦ ة٧حؼ، ك ؿپؾ آ١ٝاف، ایؼاف ك آ٠ؼیکا $ةا وؼایتی ٣ؽدیک ة٥ ٦ٟ# ك ةْغ ایحاٝیا ك ٗؼا٣ـ٥ ٚؼار 

دار٣غ( از ؿ٨م دیگؼ اگؼ جْغاد ٠ؼیه ةغ صاؿ در ادؼ کؼك٣ا را ة٥ جْغاد ٨٠ارد ْٗاؿ در ٠یٞی٨ف ٣٘ؼ 

ةاالم ةی١ار در  ثک٤یٟ، ایؼاف ك آ١ٝاف ك ٗؼا٣ـ٥ در مغر کك٨ر٦ام ةا ٣ـت ٦ا جٛـیٟ ١٦ی٢ کك٨ر

گیؼ٣غ، ك آ٠ؼیکا ك ایحاٝیا ك در ٧٣ایث جؼکی٥ ك کؼق ز٨٤ةی ٣ـتث ک١حؼم  كوِ ةضؼا٣ی ةغ ٚؼار ٠ی

در ةی١ار ةـحؼم در كوِ ةضؼا٣ی دار٣غ( ج٨ز٥ ق٨د ک٥ قتا٦ث وؼایب ٣اقی از آ٠ار رؿ١ی 
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٠یٞی٨ف ٣٘ؼ ز١ْیث جا  /3کؼق ز٨٤ةی در ٤٦گا٠ی اؿث ک٥ جؼکی٥ ةا گؽارش قغق ةی٢ جؼکی٥ ك 

٣٘ؼ جٞ٘ات دادق اؿث!(  +/-٠یٞی٨ف ز١ْیث ٗٛي  ,٣0٘ؼ جٞ٘ات داقح٥ ك کؼق ز٨٤ةی ةا  ++1-ای٤سا 

٣٘ؼ در ٦ؼ ٠یٞی٨ف ٣٘ؼ اؿث( ای٢ ّغد در  0ای٢ ةغاف ٤ْ٠ی اؿث ک٥ جْغاد جٞ٘ات در کؼق ز٨٤ةی 

٣٘ؼ در ٦ؼ ٠یٞی٨ف  ../ك ٧٣ایحا در ایحاٝیا 1/.ك ٗؼا٣ـ٥  02,، آ٠ؼیکا 14 ، درایؼاف ك آ١ٝاف,.جؼکی٥ 

٦ا ٣گاق ک٤یٟ کی٘یث ةاالم ٠غیؼیث ةضؼاف کؼك٣ا در کؼق  اؿث( از ٦ؼ ز٧ث ک٥ ة٥ ای٢ ةؼرؿی

 یکگیؼم از ا٠کا٣ات ةا کی٘یث ةاال، ج٨ٝیغ ٣اظاٝل ٠ٞی  ز٨٤ةی ٠كعل اؿث( کؼق ز٨٤ةی ةا ة٧ؼق

ق٨د# ك اٝتح٥  ٦ؽار دالر ٠ی 1-ام ةیف از  $ک٥ ة٥ ازارم ٦ؼ کؼق +-+-ر ؿاؿ ٣یٟ جؼیٞی٨ف دالر د ك

گیؼا٥٣ ٚؼ٣ٌی٥٤ ك ٣ُٟ ك جؼجیب ٠غیؼیحی، در ای٢ کك٨ر ک٨چک كٝی ٚغرج٤١غ ز٧اف  ا١ّاؿ ؿعث

١ّٞکؼدم جضـی٢ ةؼا٣گیؽ را در ٠غیؼیث ةضؼاف در ٠ـا٥ٝ کؼك٣ا جاک٨٤ف ة٥ ز٧ا٣یاف ٣كاف دادق 

 اؿث(  

 ر کال٣ك٧ؼ٦ا    ٠ْؼویث ةاال د

ة٥ دٝیٜ کؼك٣ا در ج٧ؼاف ك ةـیارم از ق٧ؼ٦ام ایؼاف  ٦ام ا١ّاؿ قغق ٠ضغكدیث 44آذر 0,ركز از 

 ٣ا٦یغ ركز ةیـث ك قف ٧٠ؼ ٠اقکا٦ف یاٗث ك ة٥ كیژق ةازار ك ٠ؼاکؽ ظؼیغ ةازگكایی قغ٣غ( در 

 4,یغكک٨ ثّٞ ة٥ ٠ؼگ +++0,از ةیف دتث ة٥ ج٧ؼاف ق٧ؼ ق٨رام ؿال٠ث ک١یح٥ رییؾ ظغاکؼ٠ی

 از ٣اقی ٠ؼگ درمغ +0 ة٥ کؼد( اك گ٘ث ٣ؽدیک اقارق ج٧ؼاف ز٦ؼام ة٧كث در آف ة٥ ٠كک٨ؾ یا

٦ام  اؿث( ای٢ ٨٠و٨ع ٣كاف داد ک٥ ج١اـ ریـک اٗحادق اج٘اؽ گیؼم در کك٨ر در ج٧ؼاف ای٢ ٥١٦

 ٠عحٖٞ ًتیْی ك ٔیؼًتیْی ة٥ دٝیٜ جؼاکٟ ةاالم ز١ْیث جعؼیب ك ظـارت ةیكحؼم در ج٧ؼاف ك

آ٠غ  ك رٗث ة٨دف، ج٧ؼاف ك پایحعث ة٥ ج٨ز٥ ک٤٤غ( ةا جؼ ز١ْیحی کك٨ر ایساد ٠ی ج١اـ ٠ؼاکؽ ٧٠ٟ

 ٥١٦ زیاد ة٥ ج٧ؼاف ك ؿاظحار ٠ؼکؽ ٠ض٨ر ج٨ؿ٥ْ ایؼاف در ًی یک ٚؼف گػقح٥ ك اٝؽاـ ارجتاط

ج٨ا٣غ آؿیب ة٥ ٥١٦ کك٨ر ٣یؽ  ةا ج٧ؼاف، آؿیب در ٠عاًؼق کؼك٣ا در ج٧ؼاف ٠ی کك٨ر ٦ام اؿحاف

٠یٞی٨ف ٣٘ؼ ةؼآكرد قغ، ک٥  -(4ـ# +-+-$اةحغام  43.,در پایاف ؿاؿ  ج٧ؼاف جٞٛی ق٨د( ز١ْیث

ز١ْیث ك رقغ ای٢ ةؼآكرد٦ا ١٣ایا٣گؼ جؼاکٟ " ة٨دق اؿث( -.(, ؿاال٥٣رقغ ٠ح٨ؿي  د٦غ ٣كاف ٠ی

ام ٠ساكر،  ٤٠اًٙ ص٥٠٨ك دكگا٥٣ ق٧ؼدارم،  ٤٠اًٙ ةیـثّالكق ةؼ  ک٥ ٨١ْ٠الن اؿث ق٧ؼمآف در 

ز١ْیث ق٧ؼ ج٧ؼاف ًی چ٤غ د٥٦ ( اؿث ز٧افك٧ؼ کال٣ج٧ؼاف ؿی ك دك٠ی٢  .ق٨د قا٠ٜ ٠ی ٣یؽ را

گـحؼدق قغق کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ  ++2,ج٧ؼاف در اؿث(  گػقح٥ ة٥ ٨ًر ٠غاكـ در صاؿ اٗؽایف ة٨دق
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 ٣٘ؼ در ٦ؼ کی٠٨ٞحؼ ٠ؼةِ ++3ك ٦ام ق٧ؼ   ٣٘ؼ در ٦ؼ اجاؽ در ظا٥٣ 1(,ة٥ ٨ًر ٠ح٨ؿي اؿث( 

ة٥ ةْغ  -/.,٦ام امالصات اروی ك ا٣ٛالب ؿ٘یغ از ؿاؿ  غ( ةْغ از ةؼ٣ا٥٠ک٤٤ ز٣غگی ٠ی

اٝگ٨م ٧٠ازؼت ٠ـا٥ٝ ٠ض٨رم در ج٨ؿ٥ْ ق٧ؼم ایؼاف قغ( ج٨ؿ٥ْ ق٧ؼ٦ام ایؼاف ةؼ اؿاس 

٤٠سؼ ة٥ ج١ؼکؽ ، رقغ ق٧ؼ٣كی٤ی ٦ام ٨٠ز٨د دٝیٜ ٣اج٨ا٣ی زیؼ ؿاظثة٥  ك ٠نؼٗی ٠غرف

امٞی ك پؼز١ْیث $٠ك٧غ، ام٧٘اف، قیؼاز،  قػ٧ؼ ق٧ؼم در پایحعث ك چ٤غز١ْیث اْٝادق  ٨ٗؽ

( ز١ْیث کك٨ر قغ( امالصات اروی ٗؼای٤غ ٧٠ازؼت را جكغیغ کؼد جتؼیؽ، کؼج ك ا٨٦از# در

ا٠کا٣ات قٕٞی در ج٧ؼاف ة٥ ٠ـک٢ ٣اة٤٧سار اؿح٘ادق از  ق١ـی ةؼام +/٧٠ازؼ ٗٛیؼجؼ از ٠یا٥٣ د٥٦ 

ت اٗؼاد از ركؿحا٦ا ك ق٧ؼ٦ام ک٨چک ة٥ ٧٠ازؼت اّٟ از ٧٠ازؼ (٣كی٤ی ركم آكرد٣غ ك آ٣٨ٝک

 اؿث(  ق٧ؼ٦ام ةؽرگ ك ٣یؽ ٧٠ازؼت اٗؼاد از ٦ـح٥ داظٞی ق٧ؼ ة٥ ص٨اقی آف 

  ( ةؼ٣غ ر٣ر ٠ی٣كی٤ی  از صاقی٥ًٙ در ز٨٤ب ك قؼؽ ق٧ؼ ٤٠ا ، ةیكحؼ ج٧ؼافةا اٗؽایف ز١ْیث 

٨٤٦ز ای٢ صاؿ ةا  .٦ام زغیغجؼ ق٧ؼ از ٣ُؼ جْغاد ز١ْیث ٨٤٦ز در صاؿ پیكؼٗث ٦ـح٤غ ٚـ١ث

٦ام ٧٠ٟ اٚحنادم  ةا ای٤ک٥ ٥ٌٛ٤٠ .آف ةاٚی ٠ا٣غق اؿثةؽرگ ج٧ؼاف  ةازار ٥ٌٛ٤٠ ةا  "ج٧ؼاف ٚغیٟ"

ا٣غ، كٝی ١٦چ٤اف ةازار ؿ٤حی  ٦ام اظیؼ ج٨ؿ٥ْ یاٗح٥ دیگؼم در ٣ٛاط ٠عحٖٞ ج٧ؼاف در د٥٦

اصغ صغكد ام ٧٠ٟ ةؼام زػب ز١ْیث ةؼام داد ك ؿحغ اؿث( گ٤سایف ای٢ ٥ٌٛ٤٠ در آف ك ٥ٌٛ٤٠

د٦غ ک٥ در  ق٨د، كٝی آ٠ار ق٧ؼدارم ج٧ؼاف ٣كاف ٠ی ٦ؽار ٣٘ؼاز ؿ٨م ق٧ؼؿازاف ةؼآكرد ٠ی +0

ک٤٤غ( در ركز٦ام ق٨ٞغ ؿاؿ  ٠یٞی٨ف ٣٘ؼ ة٥ ةازار ج٧ؼاف ٠ؼاز٥ْ ٠ی 0(,ركز٦ام ٨١ْ٠ٝی صغكد 

ؿغ! ر ک٤٤غق در ركز ٠ی ٠یٞی٨ف ٣٘ؼ ٠ؼاز٥ْ .جا  -$٠ا٤٣غ ا٣ح٧ام اؿ٤٘غ ك قب ّیغ# ة٥ صغكد 

ج٨اف جن٨ر کؼد ک٥ در آف كاصغ، صغكد پ٤ر جا ٦كث ةؼاةؼ گ٤سایف ٠ضغكدق ةازار ؿ٤حی ج٧ؼاف  ٠ی

ذر اج٘اؽ آ 0,در آف ٠ضغكدق صاوؼ ةاق٤غ!( ة٤اةؼای٢ گكایكی ک٥ از ٣ُؼ ةاز ة٨دف ةازار٦ا از ركز 

ام پیف ٦ گیؼم كیؼكس کؼك٣ا در ركز٦ا ك ٦٘ح٥ ج٨ا٣غ ظتؼ از ج٨ؿ٥ْ ؿؼیِ ك ٠سغد ٥١٦ اٗحاد ٠ی

 رك در ج٧ؼاف ك ؿؼاؿؼ کك٨ر ةغ٦غ(   

٣اپػیؼم ةاّخ جٕییؼ در ز٧ث  ق٧ؼ٣كی٤ی در کك٨ر٦ام در صاؿ ج٨ؿ٥ْ ة٥ ٨ًر ٨١ْ٠ؿ ك ازح٤اب

ق٨د( ای٢ ٨٠و٨ع ة٥ قی٨ق ج٨ؿ٥ْ ق٧ؼ٣كی٤ی در ای٢ کك٨ر٦ا كاةـح٥  اٗؽایف ؿٌش ریـک ٠ی

٦ام  ک٤غ( آؿیب كؼٗث ٠یاؿث( ٠ـا٥ٝ ای٢ اؿث ک٥ چگ٥٣٨ ق٧ؼ٣كی٤ی ة٥ م٨رت ٣اپایغار پی

کی٠٨ٞحؼم کا٨٣ف زٝؽ٥ٝ  ٠20یٞی٨ف ٣٘ؼ ک٥ در  -در از٠یؼ جؼکی٥ ةا ز١ْیث  44.,آةاف  4ٝؼزق  ز٠ی٢
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ریؽم در  ةؼ٣ا٥٠د٦غ ک٥  گیؼم کؼك٣ا در ٥٣ ٠اق گػقح٥، ٣كاف ٠ی ٥، ك جٞ٘ات ج٧ؼاف در ٥١٦حٚؼار داق

 کؼد کا٦ف ریـک جؼکیب ق٨د(ةایغ ةا ركی ٦ام در صاؿ ج٨ؿ٥ْ ا ة٥ كیژق در کك٨رکال٣ك٧ؼ٦

در ٨ّض  ك ظ٨ا٦غ داقث(٨ّاٚب كصكح٤اکی داقح٥  "در ای٤سا اج٘اؽ ٣ع٨ا٦غ اٗحاد"ركیکؼد 

ریـک ةؼام رقغ ٠یاف ك دراز ٦ایی ةؼام کا٦ف  ةایغ ةؼ٣ا٥٠ ج٧ؼاف ك ٥١٦ ق٧ؼ٦ام پؼ ز١ْیث

( ٦ؼ ٨٣ع ق٤غ٦ام ةازؿازم ٣تا ٠عؼب ك ٦ؽی٥٤ؼ٦ام ٠ْؼٗی ک٤٤غ ك ة٥ ؿادگی ٤٠حُؼ اد٠غت ظ٨د 

ةغكف ٣گاق را٦تؼدم ةؼام ج٨ؿ٥ْ ریـک ٠ض٨ر در ج٧ؼاف،  ++/,ةؼ٣ا٥٠ ج٨ؿ٥ْ ةؼام ایؼاف ةْغ از 

 ٦ام ةْغم ظ٨ا٦غ ة٨د( ٠ضک٨ـ ة٥ قکـث ك ٨٠زب ج٨ؿ٥ْ ٤٠اًٙ پؼریـک در د٥٦

 ٠غیؼیث ةضؼاف کؼك٣ا دكٝث جؼا٠پ در

٠یٞی٨ف ٣٘ؼ ٠تحال  +,قغ( صغكد ٦ؽار کكح٥  3.-٨٠زب  44آةاف  3,گیؼم کؼك٣ا در آ٠ؼیکا جا  ٥١٦

 +-+-در ا٣حعاةات ؿاؿ  جؼا٠پ٠یٞی٨ف قٕٜ ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ از ةی٢ رٗح٥ اؿث(  1-ا٣غ( قغق

قکـث ظ٨رد، یکی از دالیٞی ک٥ در اك در رٚاةث ةا ةایغف قکـث ظ٨رد ١٦ی٢ ٣ض٨ق ٨٠از٥٧ اك 

ٚتٜ از پیؼكزم در پـث گیؼم كیؼكس کؼك٣ا ة٨د( اك صحی ٚتٜ از ك دكٝحف ةا ٠غیؼیث ةضؼاف ٥١٦

 را ٣یؽ آب ك ٨٦اات جٕییؼ، ٦ا اةؼاز ةغةی٤ی ٣ـتث ة٥ كاکـ٢ ، ةا 1,+-در ؿاؿ ریاؿث ز٨٧١رم 

گیؼم کؼك٣ا در چی٢، در  جؼا٠پ در اكایٜ ٥١٦ ة٨د ٤ّٞان ّٟٞ را زیؼ ؿ٨اؿ ةؼدق دا٣ـث ك ٠ی زْٞی

$١٦اف ركز ک٥ اكٝی٢  ٢١43 ة٧ +.چ٧ارق٤ت٥ك پ٤ر ركز ةْغ در  43ة٢١٧  0-ز٥ْ١، جاریط 

٤٦گا٠ی ک٥ ٠ا ة٥ ٨٠رد٦ام ٨ٗت ٣اقی از کؼك٣ا از ق٧ؼ ٟٚ ایؼاف گؽارش قغ# جؼا٠پ ٨٤ّاف کؼد 

كیؼكس کؼك٣ا دیغق  ادؼ ةـیار ٤٠٘ی ةؼ ركمةؼؿیٟ جؼ  گؼـ مآب ك ٨٦ا # ةا44$ٗؼكردی٢  آكریٜ

ةگ٨ییٟ آیا كیؼكس در ادؼ را ا٣ساـ داد، ظیٞی زكد ة٨د ک٥  ییادّا چ٤ی٢كٚحی جؼا٠پ ظ٨ا٦غ قغ( 

٦ا ةالٗام٥ٞ ة٥  اپیغ٠ی٨ٝ٨ژیـث ك ة٧غاقث ٠٨١ّی کارق٤اؿاف گؼچ٥(ةغیا جؼ کا٦ف ٠ی قؼایي گؼـ

٨٠ٚحی کؼك٣ا قی٨ع "٠غّی قغ ک٥  ٦43كحٟ اؿ٤٘غ پ٤سك٤ت٥ جكکیک کؼد٣غ( اك ا٧َار ٣ُؼ جؼا٠پ 

از ةی٢ ظ٨ا٦غ ظ٨ا٦غ ة٨د،  ٠ذٜ یک ٠ْسؽقک٥  یک ركز، .ق٨د ٣اپغیغ ٠یكیؼكس ای٢  ث،اؿ

چ٤غ ركز ةْغ  ٦ام ٣٨ّ٘ی، ی، ٠غیؼ ا٣ـحیح٨م ٠ٞی آٝؼژم ك ةی١ارمچآ٣ح٣٨ی ٗاك( دکحؼ "رٗث

ةا گػقث یک یا دك یا ؿ٥ ٦٘ح٥ دیگؼ، ٠ا قا٦غ جْغاد ةیكحؼم از "ک٥ ٣گؼاف اؿث ک٥  ٦كغار داد

ث ك صحی ةْغ از ةاظ ٨٤٦44ز در آةاف  كیؼكس، اك صٙ داقث( اٗؼاد ٠ؼجتي ةا زا٥ْ٠ ظ٨ا٦یٟ ة٨د

ة٥ ٦كغار٦ام  كاک٤ف درگیؼد( جؼا٠پ  ، ك در آ٠ؼیکا ٚؼةا٣ی ٠یاز ةی٢ ٣ؼٗح٥جؼا٠پ در ا٣حعاةات 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1225728756456808448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225728756456808448&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2020%2F02%2F07%2Fhealth%2Ftrump-coronavirus-weaker-warm-weather%2Findex.html
https://www.cnn.com/2020/04/08/health/coronavirus-stays-warmer-weather/index.html
https://www.marketwatch.com/story/trump-believes-coronavirus-will-vanish-with-april-temps-experts-are-skeptical-warm-weather-alone-is-enough-2020-03-12
https://www.cnn.com/2020/02/28/politics/donald-trump-coronavirus-miracle-stock-markets/index.html
https://www.cnn.com/2020/02/28/politics/donald-trump-coronavirus-miracle-stock-markets/index.html
https://www.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/h_2abedd413bbdfa86fdfa3a15ca532f12
https://www.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/h_2abedd413bbdfa86fdfa3a15ca532f12
https://www.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-03-20-intl-hnk/h_2abedd413bbdfa86fdfa3a15ca532f12
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 گؼٗث ك اؿح٘ادق از دارك٦ام٣ك قی٨ع آف را زغم  ٣كاف ٣غاد زغم كاک٤ف داظٞی زكد٤٦گاـ

 دٝیٞی ةؼام  گ٘ح٥ دا٣ك٤١غاف ة٥ک٥ ةؼام ٠تارزق ةا كیؼكس را جؼكیر داد  ی٠عحٞ٘گیا٦ی ك ؿ٤حی 

١٠ک٢ اؿث ة٥  جؽریٙ ٨٠اد وغ ٣٨ّ٘ی ک٤٤غق كم ا٧َار داقث ک٥ (دؼگػارم آ٧٣ا كز٨د ٣غاردا

 .، ك ای٢ ةاّخ ٠ضک٠٨یث ك ج١ـعؼ ز٧ا٣ی قغ !ک١ک ک٤غ 4,ک٨كیغ قکـث

ی، ٠ك٨٧رجؼی٢ ٠حعنل پؽقکی دكٝث، را ٠ت٤ی ةؼ ای٤ک٥ ایاالت چدکحؼ آ٣ح٣٨ی ٗاك ٦كغاراك 

(  كیؼكس کؼك٣ا ةؼظ٨ردار ٣یـث، ٣ادیغق گؼٗث گیؼم ٧٠٥١٦ار ٠حضغق ٨٤٦ز از َؼٗیث کاٗی ةؼام 

ةـیار ّاٝی کار  در٠افک٤ٟ ٠ا در  ٢٠ ٗکؼ ٠ی"٢٠ در ای٢ ٨٠رد ةا اك ٨٠اٗٙ ٣یـحٟ"جؼا٠پ گ٘ث5 

ةالٗام٥ٞ ةا  یكچٗا دکحؼ یؼكس ١٠ک٢ اؿث جا پاییؽ از ةی٢ ةؼكد، ظٌی ک٥اك گ٘ث ك ".ک٤یٟ ٠ی

 ."٢٠ ة٥ آف ا١ًی٤اف دارـ( ؽ كیؼكس کؼك٣ا ظ٨ا٦یٟ داقث٠ا در پایی"ك كم گ٘ث5  آف ٠ٛاة٥ٞ کؼد

در گیؼم  ٥١٦ .٦ام زیادم ركةؼك اؿث ةؼام ٠ٛاة٥ٞ ةا قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا ةا چاٝفجؼا٠پ دكٝث 

٠حعنناف # ةا جٌْیٞی گـحؼدق ةـیارم از ٠كأٜ ١٦ؼاق قغ( 44آ٠ؼیکا جا ٠اق ٨٣ا٠تؼ $آةافؿٌش 

ؿا٠ا٥٣ اٗؼاد ة٥ ٠ضٜ کار، ٚتٜ از ای٤ک٥ اٚغا٠ات ٣ُیؼ  اـزكد٤٦گ اّؽاـد٤٦غ ک٥  كغار ٠ی٦ ة٧غاقث

 .ق٨د ٦ام زغیغ ك ج١ْیٙ ةضؼاف ٠ی ةاقغ، ةاّخ ایساد ٣٨ّ٘ثجـث ١ٌ٠ئ٤ی در دؿحؼس 

ةؼام ةازگكایی ؿؼیِ  آٚام جؼا٠پ ٦ام ٠کؼر ج٨می٥ ا٣غ ک٥ کارق٤اؿاف ١٦چ٤ی٢ ٦كغار دادق

 ک٤غ(  ٠ی ج٧غیغة٧غاقث ٠٨١ّی را در یک ز٠اف ٣ا٨ٌٞ٠ب اٚحناد، 

٦ام  ٦ام ١ّٞی را ک٥ ةا اك٨ٝیث ، ة٥ درزات ٠عحٖٞ، یاٗح٥آ٠ؼیکا ٣یؽ ٦ام گػقح٥ دكٝث

کارق٤اؿاف از ؿ٨م ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ، دكٝث ریگاف ا٣غ(  گؼٗح٠٥ٕایؼت دارد، ٣ادیغق قاف  ؿیاؿی

ف ٤٠حٛغا .٨٠رد ا٣حٛاد ٚؼار گؼٗث +43,ة٧غاقحی ة٥ دٝیٜ ک٤غم در پاؿط ة٥ ةضؼاف ایغز در د٥٦ 

گ٨ی٤غ ک٥ ؿیاؿث ٗغراؿ ةؼام  اٚغا٠ات دكٝث ٦ٟ در ز٠ی٥٤ ٠ضیي زیـث ك ٦ٟ كیؼكس ٠ی

قکٜ گؼٗح٥ زا٥ْ٠ ؿال٠ث ٠٨١ّی آؿیب ة٥ ص١ایث از ؿ٨د اٚحنادم ک٨جاق ٠غت ة٥ ٚی١ث 

 .اؿث

ة٥ ٚؼ٣ٌی٥٤ كیؼكس کؼك٣ا گیؼم  ة٥ دٝیٜ ٥١٦ +-+-٦ا از اكؿ ٠اق ٨٣ا٠تؼ  ٠ؼد٠اف کك٨رةـیارم از 

 +-+-٦ام پایا٣ی ؿاؿ  رؿغ ک٥ در ٠اق ا٣غ $٠ا٤٣غ ٗؼا٣ـ٥ ك ا٣گٞیؾ#( ة٥ ٣ُؼ ٠ی رٗح٥گی ظا٣زغیغ 

 ةیكحؼ آق٘حگی ةازار٦ام ٠اٝیگـحؼش ظ٨ا٦غ یاٗث ك یکارم ةیكحؼ آؿیب ظ٨ا٦غ دیغ ك ةسارت ج
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٣كی٤ی را ة٥  دؿح٨رات ظا٥٣اّىام دكٝث جؼا٠پ، ة٥ زام جغةیؼ درؿث، ی از ( (ةؼظقغظ٨ا٦غ 

زا ٣یؽ آٚام جؼا٠پ دكر دكـ  د٤٦غ( جا ١٦ی٢ جكعیل ٠ی٠ؼدـ آ٠ؼیکا ٠كکالت  ٨٤ّاف ّا٠ٜ امٞی

جغةیؼم  گیؼم کؼك٣ا، ك ة٥ كاؿ٥ٌ ةی ریاؿث ز٨٧١ریف را ة٥ دالیٜ ٠عحٖٞ از ز٥ٞ١ ١٦ی٢ ٥١٦

٦ام اك در ز٠اف ریاؿث ز٨٧١رم  جغةیؼم ٦ام ٣اقی ةی ظ٨د از دؿث دادق اؿث( كٝی گؼٗحارم

 یاٗث( ز٨ ةایغف ٣یؽ ادا٥٠ ظ٨ا٦غ 

   اوٌؼارم کؼك٣ا ةضؼاف ؿ٨ا٣ش ًتیْی در قؼایي ٠غیؼیث

٦ام ٚؽكی٢  ٝؼزق ٠ح٨ؿٌی در ٣ؽدیکی آكج در ٠ؼز اؿحاف رظغاد ز٠ی٢ ٧َ44ؼ ق٤ت٥ ؿ٨ـ آةاف  از ةْغ

٦ایی از ق٧ؼ ج٧ؼاف، ة٥ كیژق در ٤٠اًٙ ٠ؼکؽم ك ز٨٤ةی ق٧ؼ، ك  ك ١٦غاف ٨٠زب قغ جا در ةعف

٦ا ة٥ قغت صؾ ق٣٨غ ك ٨٠زب اوٌؼاب ؿاک٤اف آ٧٣ا قغ(  ٝؼزق٦ا،  در ًتٛات ةاالم آپارج١اف

داد ک٥ ةـیار ٣گؼاف ة٨د٣غ ک٥ در قؼایي  ٦ام ازح١اّی ٣كاف ٠ی ا٧َارات ق٧ؼك٣غاف در قتک٥

 ام ٠عؼب، قؼایي را دق٨ارجؼ از آ٣چ٥ ٦ـث ةک٤غ(  ٝؼزق گیؼم کؼك٣ا، ك٨ٚع ز٠ی٢ ٥١٦

یک آرایف ظ٨اؿحار م کؼك٣ا در کال٣ك٧ؼ ج٧ؼاف ٗؼ٠ا٣غق ؿحاد ٠ٛاة٥ٞ ةا ةی١اردر ١٦اف ركز ق٤ت٥ 

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ا٠ؼكز ٨٠و٨ع اكؿ ك اك٨ٝیث "قغ( اك گ٘ث  ٨٣ی٢ ز٤گی در ةؼاةؼ كیؼكس کؼك٣ا

٦ا ةؼام ٠ٛاة٥ٞ ةا کؼك٣ا ةایغ ة٥ ٠كارکث  کك٨ر ٠ـئ٥ٞ ٠ٛاة٥ٞ ةا کؼك٣اؿث، ٠كارکث دؿحگاق

 (٦ا قکٜ ةگیؼد کار ز٧ادم در ٥١٦ دؿحگاق ؿازم یک صغاکذؼم جتغیٜ ق٨د ك در ک٤ار آف ٧٣ادی٥٤

ةا ٦ام ازؼایی كز٨د دارد ٠ح٤اؿب ك در اٚحىا قؼایي ْٗٞی، آرایكی ک٥ در ةؼظی از دؿحگاقدر

 "ؿعحی ك م٨ْةث ای٢ ةی١ارم ٣یـث(

ٝؼزق ك ؿیالب ٨٠زب  کك٨ر ٠ا در زایی از د٣یا ٚؼار دارد ک٥ در ٨ًؿ ؿاؿ رظغاد ز٠ی٢

ق٨د( ة٥ جغةیؼم ٗؼاجؼ از آ٣چ٥ ٣اک٨٤ف ا٣غیكیغق قغق ةؼام  ٠ؼدـ ٠ی٦ام زا٣ی ك ٠اٝی ة٥  ظـارت

 گیؼم کؼك٣ا رخ د٦غ ٣یاز داریٟ(  پاؿط ١ّٞی ة٥ قؼایٌی ک٥ زٝؽ٥ٝ یا ؿیٞی در ٤٦گاـ ٥١٦

، ز٧اف در ٠غیؼیث ادا٥٠ دارد گیؼم کؼك٣ا ٥١٦ صاٝی ک٥ جالش ةؼام کا٦ف ؿؼّث گـحؼشدر

 +-+-در آكریٜ  گیؼم کؼك٣ا ٥١٦ ١٦ؽ٠اف ةا ف ٦اركٝغ٨ًٗا( ةا ٠كکٜ ركةؼك اؿث ؿ٨ا٣ش ًتیْی

در کا٣ادا ، اؿحاف ٠ا٣یح٨ةا ك ق٧ؼ اجاكا و٢١ ٠ضاُٗث از  (رؿیغة٥ کك٨ر٦ام اٚیا٨٣س آراـ 

گیؼم کؼك٣ا، در ةؼاةؼ ؿیالب ٣اقی از ذكب ةؼؼ ٠تارزق  ٥١٦ كاک٤ف در ةؼاةؼ، ١٦ؽ٠اف ةا کارگؼاف
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پػیؼش داكًٞتا٣ی را ک٥ ة٥ کار٦ام  +-+-٨ٗری٥ ؿاؿ ٦ام ٠ضٞی در ٠اق  در ژاپ٢، دكٝث( کؼد٣غ

٠ك٨ٕؿ ة٨د٣غ، ة٥ ج٨ْیٙ  4,+-٨ًٗاف ٦اگیتیؾ در ؿاؿ  ةا ةعكی در ٤٠اًٙ كیؼاف قغق ج٨اف

٦ام  ک١ک ٦ام ؿاز٠اف در ة٤گالدش،، ک٥ ٨٠زب جاظیؼ در ةازؿازم پؾ از ؿا٣ض٥ قغ( ا٣غاظث

٦ام  گیؼم کؼك٣ا در اردكگاق ٥١٦ ٤ی٢ قی٨ع٦ا ك ١٦چ ٦ام دكٝحی ةؼام ٨ًٗاف ةكؼدكؿحا٥٣ ك ؿاز٠اف

پ٤ا٤٦غق رك٦ی٤گیایی را پ٤اق  اٚغاـ کؼد٣غ، زایی ک٥ ٧٣نغ ٦ؽارق٨ٞغ ك پؼ ز١ْیث در کاکؾ ةازار 

در ٨٠رد قؼكع آ٨ٝدگی ٨٦ام ق٧ؼ٦ام ةؽرگ  44( در ایؼاف دكٝث از د٥٦ آظؼ ٧٠ؼ ٠اقد٦غ ٠ی

اٗؽایف ةی١اراف ك جٞ٘ات کؼك٣ا ٦كغار ٦كغار داد، ك ٠حعنناف ة٥ ادؼ ٤٠٘ی آ٨ٝدگی ٨٦ا ةؼام 

 داد٣غ( 

كیژق زٝؽ٥ٝ  $ك ة٦٥ا در ژاپ٢  ٦ام ة٤گالدش یا ؿ٣٨ا٠ی در ٠ٛیاس ٨ًٗافؿ٨ا٣ش ظیٞی ةؽرگ در ةؼاةؼ

٦ا ةایغ اٝؽا٠ات ٗام٥ٞ ازح١اّی را ةؼداقح٥ ك  دكٝث ؿ٤غام ژاپ٢#، 34.,اؿ٤٘غ  +-ك ؿ٣٨ا٠ی 

غ٦ام ٠ـحٛیٟ ز٣غگی ا٣ـاف در ٠ٛیاس كؿیِ ز٨ٞگیؼم ٠ؼدـ را ة٥ پ٤ا٦گاق جؼٔیب ک٤٤غ جا از ج٧غی

٦ا ة٧حؼ اؿث  در داظٜ ق٧ؼ٦ا دكٝث٨١ْ٠ؿ  زارم قغف ؿیٜدر ٨ّض، در م٨رت اصح١اؿ  (ک٤٤غ

در ٤٦گاـ ، ٠غت ٨ًال٣یةؼام ك جس١ِ ٠ؼدـ  جعٞی٥ ٠ؼدـ را ٠ٞؽـ ة٥ ٠ا٣غف در ظا٥٣ ک٤٤غ، زیؼا

غكدیث ظغ٠ات ة٧غاقحی، ٣ـتث ٠ؼگ ك ٠ضیي ق٨ٞغ ك ٠ض در ةغجؼی٢ ؿ٤اری٨ گیؼم کؼك٣ا ٥١٦

را ة٥ ٤٠اًٙ دارام  ٠اٝی ٠غیؼاف ص٨ادث ةایغ ٤٠اةِ .د٦غ اٗؽایف ٠ی ةؼاةؼة٥ چ٤غی٢ را  ٠یؼ اٗؼاد

 ركیکؼد٦ام زغیغ ة٥ ٤٠اةِ ٠اٝی ةیكحؼ از ٤٠اةِ ٚتٞی ٚتٜ از دكرق( اك٨ٝیث اظحناص د٤٦غ

ظ٨د ا١ًی٤اف صامٜ  ؿ٨ا٣ش ف ٠غیؼیثةایغ از ای٤١ی کارک٤ا ٠غیؼاف ٣یاز دار٣غ گیؼم کؼك٣ا ٥١٦

٦ا ةایغ از کار٤٠غاف ك  دكٝثچ٤ی٢ قغق اؿث(  +-+-در ًی ؿاؿ  ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ کا٣ادا ك ژاپ٢( ک٤٤غ

ٗام٥ٞ ، ةا ؿیٜ ك کار٦ام ٠غیؼیث ٗاز٥ْرؿا٣ی در زٝؽ٥ٝ ك  ا٠غاد داكًٞتاف ةع٨ا٤٦غ جا در ٤٦گاـ

 (ز٨ٞگیؼم ک٤٤غ گیؼم کؼك٣ا ٥١٦ ٣٨ّ٘ثازح١اّی را صٍ٘ ک٤٤غ جا از ٚؼار گؼٗح٢ در ٠ْؼض ظٌؼ 

 ٗىام ٠سازم 

٧٠ؼ ٠اق دکحؼ زاٝی ٗؼ٠ا٣غق جیٟ ٠غیؼیث ةضؼاف در ج٧ؼاف ظ٨اؿحار یک ٦٘ح٥  2,ركز پ٤سك٤ت٥ 

ةا ج٨ز٥ ة٥ قؼایي دق٨ار پیف رك ة٥ ٝضاظ گـحؼش ةی١ارم جٌْیٞی ةیكحؼ ةؼام ج٧ؼاف قغ( ایكاف 

جٌْیٞی ٠ؼاکؽ، ام٤اؼ ك ٠كأٜ در ؿٌش اؿحاف ٦ا ك  ظ٨اؿحارج١غیغ ا١ّاؿ ٠ضغكدیث 4,ک٨كیغ 

گػارم  جؼی٢ ركش ٠ٛاة٥ٞ ةا کؼك٣ا ْٗال در ٥١٦ د٣یا ٗام٥ٞ ٧٠ٟ .٧٠ؼ ٠اق قغ 0-جا جاریط  ج٧ؼاف
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گػارم اؿث( از ز٠اف  ازح١اّی ك ٗیؽیکی اّالـ قغق اؿث( د٣یام ٠سازم ةـحؼ امٞی ای٢ ٗام٥ٞ

ر در کك٨ر ٠ا ك در جٛؼیتا ج١ا٠ی کك٨ر٦ام د٣یا ـ ة٥ جغری+-+-قی٨ع ةی١ارم کؼك٣ا از اكایٜ ؿاؿ 

٦ام دك ك  ٦ام ٠سازم ك ةضخ اؿح٘ادق از ةـحؼ ای٤حؼ٣ث ةؼام ةؼگؽارم کالس درس، كةی٤ار، زٞـ٥

چ٤غ ٣٘ؼق گـحؼش ٦ؼ چ٥ ةیكحؼ یاٗث( ة٥ ٣ض٨م ک٥ اک٨٤ف ك در ا٣ح٧ام ١٦ی٢ ؿاؿ ٠یالدم 

ا١ٝٞٞی در  ٦ام ٠ْحتؼ ١ّٞی ةی٢ ٜ ک٤٘ؼا٣ؾ٦ام ١ّٞی ج١ا٠ی ٠ؼاص ةی٤یٟ ک٥ در ةـیارم از رقح٥ ٠ی

٦ام ١ّٞی ة٥ كیژق در  ٗىام ٠سازم ك ةؼظي در صاؿ ازؼاؿث( اک٨٤ف ةؼگؽارم ٣كـث

 ٦ام ز٣غق ای٤ـحاگؼاـ $ ای٤ـحاالی٨# ةـحؼم امٞی ةؼام ةعف ١٧٠ی از ؿ١ی٤ار٦ا ك ةؼ٣ا٥٠

اٗؽكف  ٣ٛكی ركز د٦غ ک٥ ٗىام ٠سازم ا٠ؼكزق ٦ام ١ّٞی اؿث( ١٦ی٢ ٠ـا٥ٝ ٣كاف ٠ی ؿع٤ؼا٣ی

 ک٤غ(  در ارجتاًات ١ّٞی پیغا ٠ی

 ا٣حكار ةؼام ّا٠ٜ جؼی٢ ٧٠ٟ ق٨د، ٠ی اٗؼاد جس١ِ ةاّخ ک٥ ْٗاٝیحی در قؼایي قی٨ع کؼك٣ا، ٦ؼ

در ؿٌش ز٧اف ةؼام ٌِٚ ز٣سیؼق ا٣حٛاؿ كیؼكس کؼك٣ا  اؿث( جاکیغ امٞی ٠حعنناف كیؼكس

 ة٥ ْٗٞی ای٢ ٨٠و٨ع قؼایي در( اؿث ٗؼد ٦ؼ ج٤٘ـی صؼیٟ صٍ٘ ك ازح١اّی گػارم ٗام٥ٞ

 ٦ام زیؼؿاظث ج٨ؿ٥ْ ك کی٘یث ةؼدف ةاال( دارد ةـحگی ای٤حؼ٣ث ةـحؼ ٦ام زیؼؿاظث گـحؼش

 در (اؿث قأالف دكرکارم ك ازح١اّی گػارم ٗام٥ٞ قغف ازؼایی ةؼام را٦کار ج٧٤ا ای٤حؼ٣حی،

 ك کٟ ٥١٦ كز٨د ةا ک٥ اؿث چیؽم ١٦اف ٠كأٜ، آ٣الی٢ ٦ام َؼٗیث از اؿح٘ادق كاِٚ،

 ازح١اّی گػارم ٗام٥ٞ ٧٣ایث در ك ة٥ دكرکارم جا ق٨د ٣ض٨ ١٠ک٢ ازؼا ٦ؼ ة٥ ةایغ ٦ایف کاؿحی

د٣یام پـاکؼك٣ا صح١ا ٠ح٘اكت از د٣یام پیكاکؼك٣ا ظ٨ا٦غ ة٨د( از ٦ٟ اک٨٤ف ( ةؼؿیٟ ٠ؤدؼ

راف ٦ام ةؽرگ ٤ٗاكرم اًالّات ٠ا٤٣غ ج٨ئیحؼ ا٠کاف ا٣ساـ دكرکارم را ةؼام ةیكحؼ ١٦کا قؼکث

٦ا،  د٦غ ک٥ در ةـیارم از ز٤ت٥ ٦ا ٣كاف ٠ی ا٣غ ك اكٝی٢ ةؼرؿی ظ٨د ةؼام ز٠اف ٣ا٠ضغكد ایساد کؼدق

کارآ٠غم ك  +-+-ةْغ از ٠كکالت اكٝی٥ ةؼام ٤٠ٌتٙ قغف ةا قؼایي زغیغ، از صغكد ٣ی٥١ ؿاؿ 

 ٦ایی اٗؽایف ٣یؽ یاٗح٥ اؿث(  ٦ام چ٤ی٢ ٠س٥ّ٨١ ْٗاٝیث ٗؼای٤غکی٘یث در 

 گیؼم  ٣حیس٥

، ك از ٤٦گاـ اكٝی٢ ٠كا٦غات 43پایف كیؼكس کؼك٣ا اگؼ پیكگیؼا٥٣ ك ةا دٚث ةاال از دی١اق 

ةی١اراف کؼك٣ایی در كك٦اف چی٢، ك ٗؼض ای٤ک٥ ة٥ ٦ؼ صاؿ اصح١اؿ ؿؼایث آف ة٥ کك٨ر ٠ا كز٨د 

قغ از اةحغام ة٢١٧ ة٥ م٨رت  قغ، ةؼ٣ا٥٠ را٦تؼدم ٠غیؼیث ةضؼاف کؼك٣ا را ٠ی دارد، آٔاز ٠ی
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ازؼا کؼد( ةغی٢ ٣ض٨ق چ٥ ةـا ٦ٟ  43یؼا٥٣ آ٠ادق ك ةاالٗام٥ٞ، ٚتٜ از رؿیغف ة٥ پایاف ة٢١٧پیكگ

٦ام در صاؿ ازؼام  قغ، ك از ؿ٨م دیگؼ ادؼپػیؼم ًؼح ٨٠ارد اةحال در کك٨ر ةـیار ک١حؼ ٠ی

قغ( ز٣غگی ٠ؼدـ ز٧اف از آٔاز د٥٦ دكـ ٚؼف  گػارم ازح١اّی# ةـیار ةیكحؼ ٠ی ک٣٨٤ی $ ٗام٥ٞ

یکٟ ة٥ قکٜ ك کی٘یحی ٠ح٘اكت ادا٥٠ ظ٨ا٦غ یاٗث( ةؼ٠اؿث ک٥ ةا گـحؼش ٗىام  ةیـث ك

در قؼایي اٚحنادم  (ةاقیٟ ٠سازم ٗىام در کار ا٠کاف ٗکؼ ٠سازم ك ةاالةؼدف کی٘یث ای٤حؼ٣ث ة٥

٦ا ةؼ زا٥ْ٠ ایؼاف، ٗىام ٠سازم راق ١٧٠ی ةؼام کٟ ادؼ کؼدف، ك صحی  ک٣٨٤ی ك ا١ّاؿ جضؼیٟ

ا١ٝٞٞی ة٥ م٨رت  ٦اؿث( اگؼ ةـحؼ ٗىام ٠سازم ك ا٠کاف جتادالت ةی٢ جضؼیٟکؼدف ای٢   ادؼ ةی

٦ٟ ق٨د، پحا٣ـیٜ ةاالیی در کك٨ر ةؼام ٠ا٣غف ٣عتگاف در ایؼاف ك اآؿاف ةؼام ٣عتگاف ایؼا٣ی ٗؼ

ا١ٝٞٞی ك کـب درآ٠غ ة٥ م٨رت ارزم كز٨د دارد( ای٢ ٨٠و٨ع  کار کؼدف در ٨٠ؿـات ةی٢

٦ام ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم از ؿ٨م ٠حعنناف  كاكرق ة٥ كیژق در ز٠ی٥٤پحا٣ـیٜ ةؽرگ ارای٥ ظغ٠ات ٠

٦ام دا٣كگا٦ی ك پژك٦كی  د٦غ( ةا گـحؼش ك ج٨ٛیث ٗىام ٠سازم ْٗاٝیث ایؼا٣ی را ٣كاف ٠ی

ج٨ا٣غ در راؿحام ةی٢ ا١ٝٞٞی قغف ة٥ پیف ركد ك ای٢ ٨٠و٨ع ة٥  ٣عتگاف ایؼا٣ی ٣یؽ ة٥ ؿؼّث ٠ی

گیؼم  ٦ٟ ظ٨ا٦غ کؼد( ٥١٦اا١ٝٞٞی ٗؼ ش اؿحا٣غارد٦ام ةی٦٢ا ك صؼکث در ؿٌ ارجٛا کی٘یث ْٗاٝیث

٦ام گػقح٥ جسؼةیات  ( در ًی ٠اقیک كوْیث ٨٧َ٨٣ر ك در صاؿ جض٨ؿ ؿؼیِ اؿثکؼك٣ا 

ا١ٝٞٞی در ای٢ ز٠ی٥٤ کـب قغق ک٥ ةعكی از ای٢ جسؼةیات ٧٠ٟ ٣یؽ در کك٨ر ٠ا صامٜ قغق  ةی٢

 ک٤غ(  ٠ی ی٧٣ا ة٥ ٧٠ار کؼك٣ا ک١ک ٗؼاكا٣گیؼم از ای٢ دؿحاكرد٦ا ك ١٦گا٣ی کؼدف آ اؿث( ة٧ؼق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




