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ایراى اسالهی
آهبدُ رفع ّرگًَِ
تجبٍز احتوبلی است

ؾررطٗ ررؽ یذررزررطه یضٗظٕرر ّرر ٚی ضكی -ؾررنرر ٕررس ضی
آشضب ج ٓیقطفییىؾت:یپرس ؽرٖرس یعرمرطػر ّرٌ ی رٌی
ْٛمكيییمك٘ضی ؾت.
بٚیىع ضـی ؿٖ یّٖغقٚیآشضب ج ٓیقطفی ی ؾرْر ػرمرٌی
جز ضظ زٙیزضیجَؿٚیق٘ض هیپس ؽٖسیعمطػ ٌّی ؾرنر ٓ یبر ی
ق ضٙیبٚیپ ؾدیّ٘قنیی ذمطیؾپ ٙیپر ؾرس ض ٓ ی ٕرقر ی
ؾ ّییبٚیظ زٙیذ٘ ٛییزقْٖ ٓیٗیػَْمَتیتطٗض ؿنریی
م٘ضیتنؾمطهی ٛیزضیتٜط ٓیىؾت:یذ٘قزرن ٕٚیؾپر ٛرمر ٓی
ؾ ُیزضیمْنط ٔیظّ ٓیّْنٔیٗیب یٛس تی ٛهیز ٛم ٕٚی
ضٛزطیّؼظِی ٕق ی ؾ ّی ی ٕنق ُیقٜس هی حٔیّغٜطی
حطُی ّ ُیذْمٖی(ض)ٙیٗیّجَؽ یقر٘ض ه ی ؾر ّری یض ی
ىطؽنٖس.
ٗهی ؽعٗز:ی ٔیػَْم تیّ٘ؽـ؛یبط هیتْ ُیز ػكیی ٛیٗی
ٛطیآٓیمؿییمٚیزضیؽنطیتج ٗظیبٚیذ كی ط ٓی ؾ ّیی
ؾت یزضؼیػزطتییب٘ز.
ٗهیب یبم ٓی ٖنٚیزضی ضتز طیب یح٘ظٙیپس ؽٖسیعمطػ ّرٌی
ٛمچیىٕ٘ٚیٕيط ٕییٕس ض ِ یتصرط رک یمرطز :یبر ٚیزٍرمرٌی
ضظّ فیٗیّ ٕ٘ض ٛهیّرنَؾییمٚیزضیعً٘یؾر ً یٗ یزضی
فصییٕق طی ط ٓی ؾ ّییبطىع ضیّییق٘ز.
ؾن ٕس ضیآشضب ج ٓیقطفیی ظ ٜضیمطز:یبطىرع ضه ی رٔی
ّ ٕ٘ض ٛی فنس ضی ط ٓی ؾ ّییض یضٗظیب ٚیضٗظ ی ؽرع رفی
ّییزٛسیٗیزٍمَییبطیٗج٘زیجٖویٕمؿتیبَنر ٚی ػر ّریی
ؾتیبط هیآٓیؾ٘هیّطظ ٛیمٚی ط ٓی ؾ ّییآّ زٙیضؽغی
ٛطىٕ٘ٚیتج ٗظی حنْ ٍییبٚیذ كیّقسؼیمم ٓی ؾ ّریی
ؾت.
جز ضظ زٙیب یبم ٓی ٖنٚیبطی ؾ ؼیؽطّ٘زٙیضٛزطیّرؼرظرِی
ٕق ی ؾ ّی یپس ؽٖسیعمطػ ٌّی لی ٌیْٛمكريریی
ٗیّؿنْطی ؾت یىؾت:یب سیآّ٘ظـی ٛهیالظُ یزض ی رٔی
ظّمٖٚیبٚی فك ضیّرنَؼیّطزُی ؽع فی بسیت یزضی ٘ضتی
ٗف٘عیٛطىٕ٘ٚیح زثٚیبحط ٕی یت٘ ٓیالظُیبط هیّح ؽظتی
ظیذ٘ز یذ ٕ٘ زٙیٗیز يط ٓیض یز قنٚیب قٖس.
ٗهیب ی ق ضٙیبٚیآّ زىیی ؾن ٓیبط هیبرطىرع ضه ی رلی
ضظّ فیظ ؿنییزضی ؾن ٓیبطیٍعُٗ یآّر زىری یترْر ّریی
زؾني ٙی ٛهی جط ییزضی ٔیذص٘لیت مرمرس یمرطز یٗی
ز ّٚیز ز:یٛطیظّ ٕییمٚیّقسّ تیالظُیبط ه یبرطىرع ضهی
ٔیضظّ فیزضی ؾن ٓیؽط ِٛیقس یٛرطهر ٚیؾرط رغ یترطی
بطىع ضیق٘ز.
ٗهیزضیبرفیز يطهی ظیؾرٖ ٓیذ٘ز یبر ی قر ض ٙیبرٚی
ؾرٖ ٓی ذمطیض مؽیجْٜ٘ضیضٗؾمٚیّزٖییبطیحضر٘ض ی08ی
ٛع ضیتطٗض ؿتیزضیؾ٘ض ٚیٗیػط ؿ یػرٖر٘ ٓ یمرطز :یبرطی
ؾ ؼیىؾنٚیآف هیپ٘تمٔ ی52یزض سی ٔی ؽط زیض ی ترزر عی
مك٘ض ٛهی ضٗپ ییتكنمٌیّییزٖٛس.
یٗیب یت٘جٚیبٚی ؽع فیّق بَٚیب یإٓ ٓیزضی ٔیزٗ یمكر٘ض ی
ّْنٔی ؾتیزضیآ ٖسٙیٕٚیهٖس ٓیزٗضیق ٛس یبر ظىكرتی
تؼس زیظ زهی ظیتنؾمطهی ٛیبٚیمك٘ض ٛه یذر٘ز یٗ یزضی
ٕنمجٚیىؿنطـیٕ ّٖییزضیمك٘ض ٛهیّرنرَرؼ یجرٜر ٓی
ب قمِ.
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از کسی برای قذرت دفبعی خَد اجبزُ ًویگیرین
ؾطٗ ؽیذزطهیضٗظٕ ّٚی ضك-یض مؽییجْٜ٘ضیب یزػ٘ت ی ظ یٛرْر ٚیّرطزُی
ط ٓیبط هیحض٘ضیىؿنطزٙیٗیب قن٘ٙیزضیض ٛپمْ ییضٗظیجٕ ٜی یفرسؼ یٗی
حْ تی ظیّطزُیّظَُ٘یؽَؿغمٔ ی ذن ؽ تیّٖغقٚیٗیجٓ ٜی ؾ ُیض یبٚیٕؾرغی
ٜمٕ٘مؿِیٗیتطٗض ؿِیز ٕؿتیٗیىؾت:یبط هیّ ٜضی ٜمٕ٘مؿِیٗیتطٗض ؿرِی
زضیّٖغق ٚیٗحستیزٕم هی ؾ ُیب سیتق٘ تیق٘ز.
بٚیىع ضـی ؿٖ یحجتی الؾ ُیٗی ٍْؿَْمٔیحؿٔیضٗح ٕیی یزض یجرَرؿرٚی
ٛم تیزٍٗتی یىؾت:یّ ٙیّز ضكیضّض ٓی یّ ٙیضحْت یعؾط ٓی ٍٜییٗی ٕرؽی
بمكنطیب یذس یّ ٙیفم ُیٗی م ُیٗیآقٖ ییبمكنطیب یفطآٓیٗیػٌْیبٚیّؾ ٛمِیآٓی
ٗی ؾنؾ زٙی ظیقبی ٛهیفسضی ؾتیمٚیبٚیتؼزمطیفطآٓی ضظـیإٜٓر یبرمرف ی ظی
ٛع ضیّ  ٙیّییب قس.
ٗهی ظ ٜضز قت:ی نیی ظیؽط تی ٛییمٚی ٕق ی ؾ ّییزضیّ ٙیّز ضكی
ضّض ٓیبط هیّ یب٘ج٘زیآٗضز ی ؾنؾ زٙی ظیآذط ٔیجْؼٚیّ ٙیّز ضكیضّض ٓی
بٚیػٖ٘ ٓیضٗظیفسؼیٗی حم هیّؿئَٚیؽَؿغمٔیب٘ز.
ٗهیب ی ق ضٙیبٚی ٔیمٚیّ٘ض٘عیؽَؿغمٔیٗیفسؼیقط ؼی ظیج ٜتیّرنَرؼی
بط هیّ یّؿَْ ٕ ٓیٗیجٕ ٜم ٓیح ئعی ْٛمتی ؾت یىؾت:یِٛیَّتی رط ٓ یٗی
ِٛیّؿَْ ٕ ٓیٗیؾ طیَّتی ٛهیجٓ ٜیبٚیضٗظیفسؼیبٚیػرٖر٘ ٓ یضٗظه یمرٚی
جٓ ٜیّ٘ض٘عیؽَؿغمٔیض یؽط ّ٘ـیٕنٖس ی حنط ُیّییىص ضٕس.
ض مؽیجْٜ٘ضی ؽعٗز:یؽَؿغمٔیزضیج ي ٙیجغط ؽم ییفط ضیىطؽن ٚیمر ٚیؾرٚی
ف ضٙیآؾم ی ضٗپ یٗیآؽط ق یض یبٚیِٛیّنصٌیّییمٖس یآب ٜهیزٗ ی فرمر ٕرٕ٘رؽی
عَؽیٗیٖٛسیض ی ظیعط ـیّس نط ٕٚیٗیبحطی حْطیبٚیِٛیّنصٌیّییمٖسیٗ یزضی
فَبیذ ٗضّم ٕٚیٕقغٚی هیحؿ ؼی ظیٍح ػی ٕطغهیبط هیجٜر ٓ ی ؾرت یٗ ی ظی
ْٚٛیّْٜنطیؽَؿغمٔیبٚیػٖ٘ ٓیؾطظّمٔیّقسؼیّ٘ضزی حنط ُیْٚٛیّص ٛرب یٗی
ز ٓیجٕ ٜیی ؾت.
ٗهیىؾت:یزضیتؼزمطهیزضب ضٙی ٔیؾطظّمٔیآّسٙیمٚی لیٗجبیظّمرٔ یآٓی
ض یپمس یْٕییمٖمسیّيطیإٓنٚی لیپم ّزطیزضیآٓیذس یض یػز زتیمطزٙیب قرس؛ی
ّسؽٔی ٕزم هیبعضهی ٍٜییزضی ٔیؾطظّمٔی ؾتیٗیفسؼیقط ؼیفزَر ٚیىر ٙی
ًٗیّؿَْ ٕ ٓی ؾت؛یبٖ بطی ٔیّ٘ض٘ػییٕمؿتیمٚیجٓ ٜی ؾ ُی یّؿَْ ٕر ٓی

ٗیّطزُیّٖغقٚیبر٘ ٖٛسیآٓیض یؽط ّ٘ـیمٖٖس.
ٗهیب ی ق ضٙیبٚی ٔیمٚیزضیّؿئَٚیؽَؿغمٔیّ٘ض٘عیآٗ ضىیی ل یّرَرت یبر ی
ؾ بقٚیٗی حبیتْسٓیبعضهیبٚیٕ ُیَّتیؽَؿغمٔیّغطحی ؾت ی ز ّ ٚیز ز:ی
ّطٗظیَّنییبط هی08یؾ ًی ؾتیمٚیآٗ ضٙیقسٙی ٕسیٗیبؿم ضهی ظ یإٓرٜر یزضی
قط ظیبؿم ضیبسهیظٕسىییّییمٖٖسیٗیؾ ٍ ٜؾتیمٚیععٙیزضیّح رط ٙیبرٚی
ؾطیّییبطز.
ضٗح ٕییب یبم ٓی ٔیمٚی«زضیعً٘یٛؾن زیؾ ًی قغ ًیؽَؿغمٔ یّطزُیّٖغقٚیٗی
ب٘ ػٙیّطزُیؽَؿغمٔیٗیْٛؿ ي ٓی ٔیؾطظّمٔیزضیضٕجیٗیػص یٗ یترجر ٗظی
ضغ ِیظ ٍِ یجٖ نن ضیٗیع بی ٜمٕ٘مؿنییٗیضغ ِیآپ ضت سهیٛؿنٖسیمرٚی
بطیّزٖ هیٕػ زهی یحنّ٘تیع ز ٕٚیّییمٖس یىؾت:یّؿئَٚیؽَؿغمٔیض یْٕیی
ت٘ ٓیبٚیٛمچیػٖ٘ ٓیؽط ّ٘ـیمطز؛یىطهٚی ٜمٕ٘مؿتی ٛیزضیؾ ًی ٛهی ذمطی
ب یتطٗ جیتطٗض ؿِیزضیّٖغقٚیٗیّكن تییمٚیبط هیّطزُیّٖرغرقر ٚیبر٘جر٘زی
آٗضزٕس یبٚیزٕز ًی ٔیب٘زٕسیمٚیّ٘ض٘عیؽَؿغمٔیبٚیؽط ّ٘قییؾپطزٙیق٘ز.
ٗهیب یت ممسیبطی ٔیمٚیضٗظجٕ ٜییفسؼیضٗظی حم هیّؿئَٚیؽَؿغمٔی ؾتیت ی
ْٚٛی ؽن ضیػّْ٘ییجٓ ٜیض یّن٘جٚیآٓیمٖس یىؾت:یّؿئَٚیؽَؿغمٔیّ٘ض٘عی
لیظَِیبعضهیٗیٕ برك٘زٕییٗیآٗ ضىییبعضهی لیَّتیب٘زٙیٗ یض كرٚی
بؿم ضهی ظیّكن تیٗیّؼض تییمٚیزضیّٖغقٚیز ض ِ ی ظ یآٓ یٕكر ت یّریی
ىمطز.
ٗهیذ عطٕك ٓیمطز:ی ّطٗظیمْنطیپمفیّییآ سیمٚی ٜمٕ٘رمرؿرت یٛر یزضی
پكتی یضٗهیپطزٙیزضی ذن ؽ تییمٚیزضیّم ٓیمك٘ض ٛهیّرٖرغرقر ٚی ؾرت ی
ّس ذَٚیٕس قنٚیب قٖس.
ض مؽیجْٜ٘ضیب یبم ٓی ٔیمٚی« ّطٗظیّ٘ض٘عیتطٗض ؿِیزضیّٖغق ٚیجٓ ٜیض ی
تحتیؽك ضیفط ضیز زٙیٗیب ػثیٕيط ٕییْٛي ٓیقسٙی ؾت» ی ظ ٜض یز قرت:ی
تطٗض ؿتی ٛییمٚیزضیّٖغقٚیّجطٗحیّییقٕ٘سیزضیبمْ ضؾن ٓی ٛهیضغ رِی
ٜمٕ٘مؿنییّس ٗ یقسٙی تطٗض ؿتی ٛیض یّؿَکیّییمٖٖسیٗیبٚیٕؾغیإٜٓر یزضی
ّٖغقٚیبْز ض ٓی ٛیی ٕج ُیّییزٖٛسیٗیآقن ضیٗیضٗقرٔ ی ؾرت یمر ٚیإٓر ٓی
ح ّییتطٗض ؿِیزضیّٖغقٚیٛؿنٖس.

پخش اثر هستٌذ تبریس در هجوع جْبًی هترٍپلیس در هًَترال کبًبدا
ؾطٗ ؽیذزطهیضٗظٕ ّٚی ضك-یّس طمٌیضٗ بظیػّْ٘ری یٗ یبرمرٔی ی ٍرْرَرٌی
قٜطز ضهیتزط عی ظیپرفی ثطیّؿنٖسیتزط عیزضیّجْغیجٕ ٜییم ٓیقٜطٛر هی
جٓ ٜی(ّنطٗپَمؽ)یذزطیز ز.
بٚیىع ضـیقٜط ض یّمط ػنْ زیػْ زهیب یبم ٓی ٔیّغَرب ی ظرٜر ض یز قرت:ی
ّجْغیجٕ ٜییم ٓیقٜط ٛهیجّ(ٓ ٜنطٗپَمؽ)یمٚیزضیضٗظ ٛه یآتری یبر ی
بطضؾییّ٘ض٘ػ تیضٗظیّس ط تیم ٓیقٜط ٛیزضیّٕ٘نط ًیم ٕ ز یآع ظ یبرٚی
م ضیّییمٖس.یبركیی ظیٕكؿتییذ٘زیض یبٚیح٘ظٙی ٛهیىطزقيطهی ذنص لی
ذ٘ ٛسیز زیٗیعییآٓ ی ثطیّؿنٖسیتزط ع یبط هیقٜرطز ض ٓ یٗ یٕرْر رٖرسىر ٓی
م ٓیقٜط ٛهیػض٘ یْٕ فیز زٙیّییقر٘زٗ.ه ی ضر ؽر ٚیمرطز :یّرؼرطؽریی
ج شبٚی ٛهیىطزقيطه یّ٘فؼمتیت٘ؾؼٚی ؾن ٓ یت ض دیٗیؽطٖٛو یّرطزُ یٗی
زؾن ٗضز ٛهیؽٖییٗیػْط ٕی ی ظیّرحر٘ضٛر ه یػرْرس ٙی رٔ ی ثرط یّؿرنرٖرسی
ؾتّ.س طمٌیضٗ بظیػّْ٘ییٗیبمٔی ٌٍَْیقٜطز ضهیتزط رع یبر ی قر ض ٙیبرٚی
ٔی مٚیتزط عی ظیٕ ّعز ٛهیّمعب ٕییّجْغیؾ ًیآ ٖسٙیّرنرطٗپرَرمرؽ ی ؾرت ی
ظ ٜضیز قت:ی ػض هیّنطٗپَمؽیزضیٕكؿتیّٕ٘نط ً یزضیّر٘ضز یّرمرعبر ٕریی
آ ٖسٙی ٔیّجْغیتصْمِیىمطهیذ٘ ٖٛسیٗهی زآٗضیقس:یقٜطز ضهیتزط عی ظی
ّستی ٛیپمف یزضیذص٘لیّمعب ٕییضٗ س ز ٛهیّرنَرؼ یبرمرٔی ی ٍرْرَرَری ی
ّن تز تییب یزبمط ٓیمٌیّج ّغیبمٔی ٍََْیی ٕج ُیز زٙیمٚی ظیآٓیبمٔیّییتر٘ ٓی

بٚی تح ز ٚیم ٕكٜط ٛهیجٓ ٜی(ّنطٗپَمؽ) یؾ ظّ ٓیپ نرتی ٛیٗیقٜط ٛهی
ؾ ّیی) (OICCیؾ ظّ ٓیقٜط ٛهیّنحسیٗیحنرّ٘رتی یٛر ه یّرحرَری(ی
) UCLGیزبمطمٌیّٖغقٚی هیؾ ظّ ٓیقٜط ٛهیّنحسیٗ یحرنرّ٘رتی یٛر هی
ّحَییّٖغقٚیعط یآؾم یٗیذ ٗضّرمر ٕر(ٚی ) ٗUCLG-MEWAیّرجرْرغی
قٜطز ض ٓیآؾم یی ق ضٙیمطز.

هردم بب هذیریت هصرف،
از جیرُ بٌذی آة
جلَگیری کٌٌذ

ؾطٗ ؽیذزطهیضٗظٕ ّٚی ضكٗ -ظ طیٕرمرطٗ یبر ی ػر ُی
ٖنٚیزضیقٜط ٛهی ؾٓ ٜیٗیقمط ظیٗیْٛچٖمٔ ی ؾرنر ٓی
 ٛهیب٘قٜطیٗیؾمؿن ٓیٗیبَ٘هؿن ٓیّكنٌیجسهیت ّمرٔی
آ یز ض ِ یىؾت:یزضی ٘ضتییمٚیّطزُِی ٔیّٖ عرـ یبر ی
ٗظ ضتیٕمطٗیْٛن ضهیٗیّقس ضهیّص ضػیذ٘زیض یمرِی
مٖٖس یجمطٙیبٖسهیآ یزضی ٔیّٖ عـیٕر٘ ٛمِیز قت.
بٚیىع ضـیذزطٕي ضی طٕ یحْمسیهمتیهم ٓییزضیح قمٚی
ٕكؿتیٛم تیزٍٗتیٗیزضیجْغیذزطٕي ض ٓ یزض یپر ؾردی
بٚیپطؾكییزضیّ٘ضزی حنْ ًیجمطٙیبٖسهیآ یزض یؽصرٌی
ت بؿن ٓیىؾت:یزضیٕنمجٚیب ضـی ٛی یمر ٚیزض ی برنرس هی
ّؿ ًیضخیز ز یٕيط ٕییّ یٕؿزتیبٚیبؿم ضهی ظیقرٜرطٛر ی
ّطتؾغیقسٗ.هیب یت ممسیبرط یّرس رط رت یّصرطػ یآ ی
ىؾت:یْٛمكٚیهٚیزضیؾ ًی ٛییمٚیزه ضیمْز٘زیبر ض ٓی
ٛؿنمِیٗیهٚیؾ ًی ٛییم ٚیزض یقرط رظ یػر زه یفرط ضی
ز ض ِ یٕم ظّٖسیّس ط تیّصطػیآ یٛؿنمرِ؛ یقرط رظی
مك٘ضیّ ی ٖچٖمٔی ؾت؛ییمك٘ضیّ یمك٘ضه ی ؾرت یمرٚی
518یّمَمْنطیزضیؾ ًیب ضـیز ضزیٗی ٔیمْنرط ی ظ ی رلی
ؾُ٘یّم ٕيمٔیب ضٕسىییجٓ ٜی ؾتٗ.ظ طیٕمرطٗ ی ضر ؽرٚی
مطز:ی ٍزنٚیزضیبطذییقٜط ٛی ظ یؾر ً یٛر ه یىرصقرنرٚی
مْز٘ز ٛییبٚی ٘ضتیؾٖنییز ض ِیمٚیت ـیّییمٖمِی
ٔیّكن تیض یزضیؾ ًیآ ٖسٙیب ی حس ثیآ یقمرط رٔی
مٔی ٛیزضیعً٘یؾ٘ حٌیذَمجیؽ ضؼیٗیزض هیػْ ٓیبرٚی
٘ضتیم ٌّیبطعطػیمٖمِ؛یقط ظی ّؿ ًی ٔیّٖ عرـی
ّك بٚیؾ ًی ٛهیىصقنٚی ؾت ٗ**.مٖفیٗظ طیٕمطٗ یبرٚی
ػَْم تیّ٘قنییؾپ ٙیبٚیز ط ٍعٗضهمتیهرمر ٓ یزضبر ضٙی
ػَْم تیّ٘قنییؾپ ٙیبٚیّطمعیؽطّ ٕسٛری یز ػرف یزضی
ؾ٘ض ٚیٕمعیىؾت:یَّتی ط ٓی ىطیزضیزضٗٓیذر٘زـ ی ظی
ىط فی ٛهیؾم ؾییىٕ٘ ى٘ٓیبطذ٘ضز ضیب قس ی ّ یزضی
زؽ عی ظیٕظ ُ ی ٕق یٗیآضّ ٓی ٛهیقٜس یٗی ّ ُیض حرٌی
ْٚٛی نپ ضهٚیٛؿنٖسیٗیٛطیمؽیبر٘ ٛسیم٘هنرنرط رٔی
ٕي ٙیهپی ظیذ ضجیبٚیمك٘ضیبنٖس یَّتیّ یزضیبط بط ی ٗی
بٚی ٘ضتی نپ ضهٚیّیی ؿنسٗ.هی ز ّٚیز ز:ی فس ُیؾپ ٙی
زضیّ٘قلیظزٓیبٚیّط معیؽطّ ٕسٛری یترطٗض ؿرت یٛر ی
ت٘ؾظیْٚٛیت مسیّییق٘ز ی ظی ٔی فس ُیذ٘قح ٍرمرِ یٗی
ٔیحطمتیض یٕك ٕٚی بتیَّتی ط ٓیزضیبرط برط یٛرطی
زقْٔیذ ضجییّییز ٕمِ.

