
 یلاعت همسب

  نایکشزپ دوعسم رتکد ياقآ بانج  
 یمالسا ياروش سلجم رد رهشرذآ و وکسا ،زیربت فیرش مدرم مرتحم هدنیامن
 ،مکیلع ٌمالس 
 و نانتما بتارم هلیسو نیدب دنادیم دوخ هفیظو هغارم هاگشناد یملع تئیه ياضعا یفنص ياروش ،مارتحا اب       
 ناکرا ریاس رانک رد هک یمالسا ياروش سلجم مهدزای هرود مرتحم ناگدنیامن ياهشالت زا ار دوخ يهژیو ینادردق
 رابکتسا يهناملاظ ياهمیرحت اب مأوت انورک سوریو عویش تخس نارود نیا رد ،یمالسا يروهمج سدقم ماظن
 .دراد زاربا ،دناهدومن مدرم یتشیعم عضو دوبهب فوطعم ار شیوخ عساو مامتها ،یناهج
 ریگرد ار روشک رسارس رد یملع تئیه مرتحم ياضعا نهذ هک یمهم عوضوم کی  ،دناسر یم یلاع راضحتسا هب    
 تمحز رشق نیا یتشیعم تیعضو دوبهب ریسم رد یفاک و راظتنا دروم تقد و تلادع تیاعر زا تلفغ ،تسا هدومن
 نیلومشم زا معا( تلود نانکراک همه قوقح يدصرد هاجنپ شیازفا دوجو اب هک ياهنوگ هب  .تسا راذگریثات و شک
 ترازو و  يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو ياه هاگشناد یملع تایهریغ نانکراک و يروشک تامدخ تیریدم نوناق
 ،تشادهب ترازو یملع تایه ياضعا هژیو هداعلاقوف يدصرد داتفه شیازفا و  )یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب
 و تاقیقحت ،مولع ترازو یملع تایه ياضعا قوقح شیازفا ياتسار رد یتبثم ماگ چیه ،یکشزپ شزومآ و نامرد
 و مهم داهن نیا هب هجدوب صیصخت دنور رد هک تساهلاس یتلادع یب نیا  ،هنافساتم .تسا هدشن هتشادرب يروانف
 تمیق يهتخیسگراسفا ینارگ ینامزمه و انورک عویش يهلاسکی نارود رد ،نکیل .دوش یم لیمحت روشک راذگریثات
 مرتحم ناراکمه يارب ار دنموربآ یگدنز جاتحیام نیمات ،نآ اب طبترم بئاصم و اه يراوشد و یفرصم مالقا و سانجا
  .تسا هدومن داجیا ار یهجوت لباق يدنم هلگ و یتیاضران و هدومن هجاوم يدج تالکشم اب )ناوج ناراکمه هژیوب(
 ،روشک یکینورتکلا ياه تخاسریز و يزاجم شزومآ متسیس يهدیدع تالکشم مغریلع ،هک تسا رکذ نایاش
 شزومآ هفیظو رارمتسا فورصم ار دوخ ششوک و تمه مامت مولع ترازو یملع تئیه دهعتم و زوسلد ياضعا
 تسا يرورض ،نکیل .دنهدیم همادا دوجو همه اب و هنادجم ار سدقم شالت نیا و دناهدومن موب و زرم نیا ناناوج
 یمادقا ،تدمزارد رد یفنم ياهدمآیپً اتیاهن و یگدروخرس ،سأی ،ضیعبت ،یگناگود هنوگره زا يریگولج تهج
 ياضعا قوقح عییضت زا ات دریذپ تروص ناریا یمالسا يروهمج روحم تلادع و سدقم ماظن نأش رد و يدج ،لجاع
 یملع شرتسگ ریسم زا تیامح تهج رد یلاع ماقم نآ تامحز زا ،شیپاشیپ .ددرگ تعنامم یملع تأیه مرتحم
 .میراد ار ساپس تیاهن ،نام یمالسا نهیم تفرشیپ يالتعا و روشک
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