
 مذیز کل پیشگٌ ً فالگیز ساسمان بيذاشت جيانی

 

  در جامعۀ کنتزل شذهاندرباره اسزائیل، مغٌلستان ً ًضعیت مطزًد

تذرّص ادُبًْم لجزیظْص، رئیض طبسهبى ثِذاػت جِبًی، هذتِبطت کَ ثَ ػٌْاى پیؼگْ ّ 

ٍ ًگز ػٌبختَ هی ػْد َ گیزی کزًّبّیزّص کّْیذ. آیٌذ  را ثز خالف هؼیبرُبی طبسهبى ١٩- اّ ُو
َ گیزی »ثِذاػت جِبًی کَ   ثبیذ اکثزیت لزیت ثَ اتفبق ،خطزًبک تزیي ػکل اپیذهیثؼٌْاى ُو

ثَ ػٌْاى هثبل، در ایزلٌذ، اّلیي .  اػالم کزد٢٠٢٠هبرص طبل ١١، در تبریخ «جِبى را در ثز ثگیزد

اهب لجزیظْص هی داًظت کَ ثؼذ اس آى چَ رّی . هْرد هزگ ثز اثز ّیزّص کزًّب در آى رّس ثجت ػذ
 .خْاُذ داد

 هزگجبر حتی ثَ ١٩- اگزچَ همیبص ثیوبری ًبػی اس کّْیذ. یذگْاّ ُوَ چیش را پیؼبپیغ هی 

َ گیز ًشدیک ًؼذ، اهب خیلی سّد داطتبى ُبیی درثبرۀ ایي ثیوبری اس ُز طٌگی  یک ثیوبری ُو
 درصذ جمعیت جيان بو عفٌنت مبتال شٌنذ ً ۵ بایذ، یبزای اعالم ىمو گیز .ػٌیذٍ ػذ

 هیلیْى هزگ ٨٠ هیلیْى ثیوبر ّ ۴٠٠ جِبى، کل اهب در . درصذ بزسذ١میشان مزگ ً میز بو 

در ایبالت هتحذۀ آهزیکب، : ثؼٌْاى هثبل. ثَ ایي تزتیت، چٌیي چیشی هؼبُذٍ ًؼذ .ثجت ػذٍ اطت
َ گیز ثبیذ  اهب .  ُشار هْرد هزگ ثز اثز ایي ثیوبری اػالم ػْد٣٠٠ هیلیْى ّ ٣پیبهذ یک ثیوبری ُو

ٍ ُبی رطوی، اس هبرص   دُن درصذ ٢ ُشار ًفز، یب حذّد ۶٧٠، ٢٠٢٠در آًجب، ثز اطبص داد
َ گزاًَ . جوؼیت، جبى خْد را اس دطت دادٍ  اطت الجتَ، کبرػٌبطبى حتی ایي آهبر را ُن حیل

. سیزا، کبلجذػکبفی اًجبم ًوی ػْد ّ هی تْاى درثبرۀ ػلل هزگ ُز چیشی ًْػت. ارسیبثی هی کٌٌذ

ثب ایي ّجْد، اکٌْى طخي ثز طز اػذاد ًیظت، ثلکَ، صحجت اس هْارد جذیذ پیؼگْیی ُبی دکتز 
ُویي رّسُب اّ یک کٌفزاًض هطجْػبتی ثزگشار کزد کَ آغبس آى ثَ طْر . لجزیظْص در هیبى اطت

ٍ ای اًظبًی ثَ ًظز هی رطیذ رئیض طبسهبى ثِذاػت جِبًی گفت کَ اهزّسٍ تطجیك . غیز هٌتظز

ثزخی اس کؼْرُب . در جِبى لطؼبً هوکي ًیظت، سیزا، ثبػث تجؼیط  هی ػْد« گذرنامۀ کًٌیذ»
َ اًذ ٍ اًذ، در حبلی کَ ثزخی دیگز ٌُْس ًتْاًظت َ کْثی کزد هثالً، طِن آفزیمب . اکثز هزدم خْد را هبی

یک .  درصذ ثْدٍ اطت٢ هیلیْى دّس ّاکظي تشریك ػذٍ ػلیَ کزًّبّیزّص، فمط ٧٠٠ هیلیبرد ّ ۵اس 

هبٍ پیغ، لجزیظْص حتی خْاطتبر تْلف ّاکظیٌبطیْى ثَ هٌظْر ارائَ ّاکظي ثَ کؼْرُبی 
 ٩٨ثزای هثبل، اّ اس ثبثت هغْلظتبى فمیز کَ تمزیجبً . اّ خیلی ًگزاى ایي کؼْرُب اطت. فمیز ػذ

َ کْثی کزدٍ، احظبص ًگزاًی ًوی کٌذ ّ اس ایي ّالؼیت کَ پض اس . درصذ هزدم را هبی

ّاکظیٌبطیْى در هغْلظتبى تؼذاد هجتالیبى ّ فْتی ُب ثظزػت در حبل افشایغ اطت، حتی 
ُوچٌیي، در هْرد اطزائیل ثزّتوٌذ ًیش کَ ّاکظیٌبطیْى طْم را اًجبم . طزع ُن درد ًوی کٌذ

هی دُذ ّ دّ هْرد اّل ًیش کَ ًتبیج تزطٌبکی را ثَ ُوزاٍ داػتٌذ ّ هٌجز ثَ افشایغ ثیوبری ُب 

اهب . هحط خبطز لجزیظْص، هی تْاى اس اطزائیل ّ هغْلظتبى چؼن پْػی کزد. ػذًذ، ُویٌطْر
 .بایذ بشزیت جيان مایو کٌبی شٌد: ّظیفَ در ططح جِبى، یکظبى اطت

ّ در ایٌجب پیؼگْ ثب احتیبط ًمطۀ پبیبى هی گذارد ّ ػًٌْذگبى هی تْاًٌذ حذص ثشًٌذ کَ 
گوبى هی رّد، کَ ثَ ثزخی اس کؼْرُبی ًیبسهٌذ  .ّاکظیٌبطیْى جِبًی چگًَْ ثبیذ اًجبم ػْد

ّاکظي هی تْاًٌذ یْاػکی تحْیل دٌُذ، ثَ ثزخی دیگز ثٌحْی کوک هبلی کٌٌذ ّ طْهی  ُب را 

ّ تٌِب پض اس ایي دطتبّرد فزاگیز هی تْاى . تحت فؼبر لزار دٌُذ تب اس ایي کبر ػبًَ خبلی ًکٌٌذ
ىمو بتٌاننذ بو صف شٌنذ ً بذاننذ یک کیلٌ آسادی شخصی صبدر کزد تب « گذرًبهۀ کّْیذ»



السهۀ گذار ثَ سًذگی ػبدی اطت ّ ثذّى آى ػخص ثَ « گذرًبهۀ کّْیذ» اس آًجب کَ .چنذ است
یک فزد هطزّد تجذیل هی ػْد ّ ثب سًذگی ثی حمْق ّ ًباهیذاًۀ خْد، هْجت تزص دیگزاى خْاُذ 

َ دّػبى، هؼتبداى الکلی ّ هْاد هخذر، ثی کبر، ثذّى حك اطتفبدٍ اس . ػذ َ ث حتی ثذتز اس خبً
 را ثَ طز حیبت ،خذهبت پشػکی ّ تأهیٌبت اجتوبػی، ثذّى اهکبى هؼبرکت در سًذگی اجتوبػی

ُز چٌذ کَ حل .  در جبهؼۀ کٌتزل ػذٍ، یؼٌی اًجبر طزکغ ُباىّظؼیت هطزّد. خْاُذ رطبًذ

اهبًْئل هکزّى، ػبگزد طخت کْع ادُبًْم . خیلی طبدٍ ًیظت« گذرًبهۀ کّْیذ»هظئلۀ 
ٍ ای  َ ُب در فزاًظَ اس تبثظتبى الذام کزدٍ ّ ثب اػتزاظبت گظتزد لجزیظْص، ثزای صذّر گذرًبه

. فزاًظْی ُب آسادی خْاٍ درک کزدًذ کَ هظئلَ ثَ کجب ختن هی ػْد .هْاجَ ػذٍ اطت

َ ُبی طبسهبى ثِذاػت جِبًی ًوی ػْد « گذرًبهۀ کّْیذ»السم اطت . اهب ایي ثبػث تغییز ثزًبه
چگًَْ . ثزای جلْگیزی اس طزکؼی ُب، ًظبم کٌتزل السم اطت. ثَ ػیْۀ هؤثزتز هذیزیت ػْد

آى ُب اّلیي ًوًْۀ اثشارُب  ! در ثزخی اس کؼْرُب را فزاهْع کزدکیْآرهی تْاى تالع ثزای تطجیك کذ 
طبسهبى ثِذاػت . هْجت راحتی خیبل هی ػًْذ. ثزای هذیزیت سًذگی هٌظن در آیٌذٍ ُظتٌذ

ثزای هثبل، فزض کٌیذ در هزخصی ُظتیذ، ثزای هذت . جِبًی ُویؼَ اس هب هزالجت خْاُذ کزد

یک یب دّ ُفتَ ثَ هبُی گیزی هی رّیذ ّ در ایي فبصلَ هِلت ّاکظیٌبطیْى هجذد ػوب 
اگز ػوب اهب . هججْر ثَ آهذى ُظتیذ. پیبم  کْتبٍ ثَ تلفي ػوب ارطبل هی ػْد. هی رطذفزا

تفزیح خْد را رُب کٌیذ، ثبس ُن پیبم کْتبٍ اطتزاحت ّ ُوچٌبى ثَ هبُیگیزی اداهَ دُیذ ّ ًخْاُیذ 

درطت اطت کَ لجزیظْص . ّ طپض، جبلت تز اس ُوَ ػزّع هی ػْد. تب طَ ثبر ارطبل هی ػْد
ثب اطتفبدٍ اس کذ کْآر . ٌُْس پیؼگْیی ًکزدٍ کَ گشیٌۀ ثؼذی چَ خْاُذ ثْد، اهب هی تْاى حذص سد

ػوب را پیذا هی کٌٌذ، طپض، ػبیذ، یک ثبلگزد، یب پلیض ّ یب حتی آهجْالًض ثیبیذ ّ ثذّى ُیچ 

ٍ ایذ. پزطؼی، ػوب را ّاکظیٌَ ثکٌذ ّ ایٌکَ چَ تأثیزی در . سیزا، ػوب ثزای جبهؼَ خطزًبک ػذ
اگز ػوب احوك ثبػیذ ّ ًذاًیذ چَ  .کبر ػوب خْاُذ گذاػت، ثَ اًظبًیت رُجزی ثظتگی دارد

... خطزی ثزای جبهؼَ داریذ، در ایي صْرت، ثظیبر هتأطفن

ٌُگبهی کَ توذى ثَ ّاکظیٌبطیْى جِبًی ًشدیک  ػْد، . اجبسٍ دُیذ ثیؼتز فکز ًکٌین
.  جشئیبت خْػجختی جذیذ را ثزای هب تؼزیح خْاُذ ًوْدتوبهی ،لجزیظْص طزاًجبم

ٍ تز خْاُذ ػذ .ُوۀ ایي ُب ثب ُخلك ّ خْی هظبلوت آهیش تٌظین هی ػًْذ . سًذگی طزگزم کٌٌذ

 درصذ جوؼیت ٢٧در هذت یک طبل ّ ًین فمط . ُز چٌذ ُویؼَ یک گزفتبری ّجْد خْاُذ داػت
َ کْثی ػذٍ اطت فبصلۀ هب تب ػبخصی کَ طبسهبى ثِذاػت جِبًی تؼییي کزدٍ، اس . رّطیَ هبی

گذرًبهۀ »طپض چَ رّی خْاُذ داد؟ کل دًیب ّاکظیٌَ هی ػْد، ُز کض . سهیي تب آطوبى اطت

َ ّار در خیبثبى ُب لذم هی سًٌذ ّ یکی یکی، ُز کجب کَ ثخْاٍ« کّْیذ د، طفز ىدریبفت هی کٌذ، گل
هی کٌٌذ، اهب هب؟ هب اجبسٍ ّرّد ثَ ثزیتبًیبی آفتبثی را ًخْاُین داػت؟ ثلیط طفز ثَ تزکیَ هتوذى 

ثَ هب ًخْاٌُذ فزّخت؟ آیب اصالً ثب هب دطت ًخْاٌُذ داد؟ 
. السم اطت، هجذداً ثَ دکتز لجزیظْص هزاجؼَ کٌین تب اّ طزًْػت هلی هب را پیغ ثیٌی کٌذ

آیب هوکي اطت اّ تْصیَ کٌذ کَ اس هغْلظتبى الگْ ثگیزین ّ ثب آى در هْرد هیشاى هزگ ّ هیز ًبػی 

 اس ّاکظیٌبطیْى ػوْهی هظبثمَ ثزگشار کٌین؟
( DMITRY SEDOV)دهیتزی طذّف 

 اطتبد ػلْم طیبطی، ًْیظٌذٍ ّ کبرػٌبص هظبئل ثیي الوللی 
 

 پی نٌشت

ٍ ثٌذ)هبطک ــ ١  ػالٍّ ثز ایٌکَ ًؼبًۀ تظلین ّ اطبػت اس طزاحبى فتٌۀ ،در صْرت (پْس

 ػبهل سّرف،  ّیتبلی آکبدهیک،، اس جولۀ آى ُبػبخصکزًّبّیزّص اطت، ثَ ثبّر پشػکبى 
  چزا؟.ثیوبری ُبی دیگز ًیش ُظت

ٍ ُبی سیبدی هبًٌذ ثبکتزی ُب ّ- اّل لبرچ ُبی هؼلك در ُْا رّی هبطک هی ًؼیٌٌذ ّ  آالیٌذ 

 هی تْاًٌذ فزد را آلْدٍ کٌٌذ؛



َ ُب ّ گزدع ّ جذة ثیؼتز دی اکظیذ کزثي - دّم هبطک ثبػث رطیذى اکظیژى کن ثَ ری
 هی ػْد؛

 ثزاثز ثشرگتز اس ّیزّص اطت ّ ًوی تْاًذ اس ّرّد ّیزّص ٨٠- ۶٠هٌفذُبی هبطک - طْم
 .جلْگیزی کٌذ

َٔ پبطخ طزیغ یب کیْآر کذ یک رهشیٌۀ هبتزیظی اطت کَ هی تْاى  (QR-код)  کیْآر کذ ــ٢ رهشیٌ

ٍ ُبی کیْآر، تلفي ُوزاٍ دّرثیي دار ّ تلفي ُْػوٌذ ثبسخْاًی کزد  ایي کیْآر. آى را ثب پْیٌذ
َٔ طفیذ اطت ٍ رًگ ثز رّی سهیٌ َ ُبی هزثغ ػکل طیب ٍٔ چیذهبًی اس ًمط   ّیکی پذیب .درثزدارًذ

شیزی . م. ا
 ١۴٠٠طٌجلَ -  ػِزیْر٣١

 :هٌجغ
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