
 زاده ز�د
	 ��در ط��ب
"!ب و ذھن   زاده �ورد ����	 �ود. او ��	 از ���و��ن ��ر���� �ود �� �وا��ت �� ھ�و و �ظر��ت �وط�� �� ز�د
	 ��در ط��ب

ھ��ش �� آ�ش ��* $���	 �� ا�را��ل و آ�ر��� �د�د و و"�	 ھم ��  ��ن ��د و �� ��وری ھ� �%وذ ��د $ود را ��ور���ن ا�#���ت
ھ� �ر��ت �رده �ود �ر�� ���ت  �رو.دا �و�ط ھ��ن ��
ردا�	 �� $ود ��ل ��دم �و ر-ت �	��	 از ھ���را�ش ,ون ���ر�ن 

 .�د
زاده �� ��ل  �ود. ��درش آ�ر����	، �0ودی �ود. ط��ب  ط��ب زاده /�ر �����ر ��.ور اردو��دی از -ر���دھ�ن ار�ش ��ھ���ھ	

١٣۵٨ 	� 6�ی ا�:�ل �%�رت آ�ر��� ���0 ��د،  "رار �ود 
زار�	 در��ره �رد �� اس آ�ر��� -���8ت �	 �	 �� ��وان $�ر��7ر ��
دھد. او �� در ز��ن ا�;#ب ��0وری  اش را �:��ر �	 آ�د و ا�م -���!	 .دا و���� در�	  ا�� /س از ورود �� ا�ران �� ا��$دام

ھو�ت ا.!	 $و�ش را /��0ن ھ�  �ود ��ل اش �� <�م ���د ا�را�	 -ر��ن ا��م �و"�ف و �.�دره �	 ا�#�	 $��� و ��غ /دری
 .��د �	
 
�ود در ����م �ر"	 ��د و �� �در�A  او �8دھ� �� اظ�0رات @دآ�ر����	 و @دا�را��!	 و ����د �ر �0دو�ت در ���8 �و-ق �	 

��ر�����ن ھ� ��!�ون دFر در ��Eب ��%را�س و �<;�;�ت؛ �C ز���ره از �� 
ذارد و �� $رج ��!�ون ی �!و�ز�و�	 ا-ق را /��� �	 ��
  .��د �� �� ��!�H ھژ�و�	 �ورد �ظرش �/رداز�د ����	 و �ذھ�	 $�ر�	 را از �ودان �� ����%ر��� ا��$دام �	

ا�د و ��ز ��ر�رد ��!�:��	 دا$!	  ھ�ی ا����	 ��ورھ�ی د�7ر �وده ����ر ا�ن ا-راد ,ون $ودش و ���ر�ن ��دم وا���� �� �رو�س
اش، وا���7	  ھ� �و-ق �ده �ود، �!�ت آ�ر����	 ��در، �ذھب �0ودی $��واده ا�ت. او �� ��ل 
ر-�� ھ� را �دی ��	 ا���� ��	 آن

�س �;�د�	 /درش �� ��ه ا�ران را /��0ن ��د در ��ل 
ذ��� �� �C ���و�� ا-��
ری�اش �و�ط  ھ�ی �وک ���ده از 
ذ��� ھ� و 
ی �%وذ ��دم �� �ظ�م و  ن ��دم و �وال در �ورد طر�;�ا���ت �و���ری "ا��ر در ��0م" �وا�� �د؛ �د�	 �8د ر�وا�	 ���ر�

  .��Fی ��0وری ا�#�	 �طرح �د  د��ر�	 و روا�ط �زد�C �� ���و��ن رده
�و�ت ا�ن  در ا��دا او �8	 �رد از /��M �� ھر �وع ا��0�	 ط%ره رود و �� آن> 	���ھ� را ا���ر ��د. ا�� ����� در ��0دھ�ی اط#

ي او آ�وھ�ی ا<���F ا$#"	 �� د�ت  از .دھ� �$.�ت ����	 و �ذھ�	 رژ�م �� وا�ط�  -ق �ده �ود�ود �� �� ا�را��ل �و
���ن و  ی ����ری $��� ی ا-ق <ذف �د و �� �در�A �� ����0 ھ�ی او از ���� ی �$�ت، �� .ورت /���0	 �ر���� ���ورد. �ذا در وھ!�

�!ت ��ر���	 "!�	" <ذف �دا<���F �<ت ��ز�و�	 "رار 
ر-ت و در ���0ت �� $�ر " ��.   
ھ�ی  �دارن ھ�,ون ا<�دی �ژاد و ر���	 و <�	 ھ��� اش �ر ����ری از ����ت زاده در طول ,0ل ��ل -���8ت ���و�	 ط��ب

ھ�ی او �ر�!�� ���-P �ردم و ��ور ا�ران �C  و -���8ت  ا�د�و�وژ�C �ظ�م ���Oرات �Eر "��ل ا���ر 
ذا�ت. ز�د
	 /�ت /رده
$ورد
	 ا�د�و�وژی ���8 ����	 در ��0وری ا�#�	 ا�ت. ا�د�و�وژی �� ھر �س در آن  د�7ر از ���	 و ���تروا�ت 

 .�ر ا�ت ��ر�ر ���د �� "درت �;رب �ر و -ر�ب ظ�ھر��ز
�:ز  �	 ھ�ی ھ� و ا�د�و�وگ زاده ,�د �%ر د�7ر از ا�ن ��ور���ن �ود ا���� ��ز ��در ط��ب در /���ن �C �وال از ذھن �ن $�رج ��	

��ن �� $طر ����داز�د  ھ� �%ر را �� �.����ت �:ر@��� ��0وری ا�#�	 �� ھر �<ظ� ا���ن دارد ���ن �C ��ور و ��ن ��!�ون
 /ور ��7ر �� <�ن ����	 زاده ا�ت، از را�%	 در ا�ن ����م و�ود دار�د؟ ��ظورم د"�;� ����	 از ��س ھ��ن ط��ب

 
 $����ر �.ط%وی

 
 ��١۴٠١ ��ر�M ارد���0ت 

 
Mو��� 

 


