
 دسا راشب اب هسنارف یرازگربخ هبحاصم لماک نتم
 ۲۰۱۷ لیروآ ۱۳ ،»هتفه هلجم« زا هتفرگرب

؟ دیدرک رداص ار نوخیش ناخ هب ییایمیش هلمح روتسد امش ،روهمج سییر یاقآ–س
 تCCCCسویCCCCپ عوCCCCقو هCCCCب نوخیCCCCش ناCCCCخ رد زور نآ رد هچCCCCنآ دروCCCCم رد نونCCCCکاCCCCت سکچیCCCCه عCCCCقاو رد–ج
 تCسا هرصنCلا ههبCج لاغCشا تحCت نوخیCش ناCخ ،دیCناد یCم هCک روطCنامCه .تCسا هدرکCن قیقحCت
 ،دCCنراد رایتCCخا رد همCCه هCCک یCCتاCCعالCCطا اهنCCت .دور یCCم رامCCش هCCب هدCCعاقCCلا یاCCه هCCخاCCش زا یکCCی هCCک
 تاCCعالCCطا اCCی ربCCخ سکچیCCه .تCCسا هدرCCک رCCشتنم هدCCعاقCCلا زا هCCخاCCش نCCیا هCCک تCCسا یCCیاCCهزیCCچ نآ
 هدCهاشCم هCک یCیاCه سکCع اCی یCیوCئدCیو رCیواصCت میCناد یمCن اعCقاو اCم .درادCن رایتCخا رد یرگCید
 نCیا رد یCتاقیقحCت زاCغآ راتCساوCخ هCک تCسا لیCلد نیمCه هCب .یبلقCت اCی دنتCسه یقیقCح مCیا هدرCک
.میدش نوخیش ناخ رد دروم
 میCCCن و شCCCش اCCCت شCCCش تCCCعاCCCس نیCCCب هلمCCCح نCCCیا ،هدCCCعاقCCCلا هCCCب هتCCCسباو عCCCبانCCCم هتفCCCگ هCCCب ،نمCCCض رد
 اCت میCن و هدزاCی تCعاCس نیCب هقطنCم نیمCه رد یروCس یاCهوریCن هلمCح هکیCلاCح رد داد یور دادCماCب
 یروتCCسد چیCCه .تCCسا حرطCCم دادCCیور ود عوCCقو ثحCCب ،اجنCCیا رد نCCیارCCبانCCب .تCCسویCCپ عوCCقوCCب رCCهظ
 رایتCCخا رد یCCیایمیCCش حالCCس الCCصا اCCم هکنCCیا هوالCCع هCCب ؛تCCسا هدCCشن رداCCص هلمCCح یارCCجا یارCCب
 مCCCه یCCCیایمیCCCش حالCCCس رCCCگا یتCCCح ؛مCCCیا هدرCCCب نیCCCبزا ار دوCCCخ هCCCناCCCخدارز تCCCساهCCCلاCCCس ارCCCیز مCCCیرادCCCن
 هCCCCناCCCCخدارز زا هاگچیCCCCه اCCCCم ،خCCCCیراCCCCت لوCCCCط رد ؛مCCCCیدرCCCCک یمCCCCن هدافتCCCCسا اهCCCCنآ زا هاگچیCCCCه ،میتCCCCشاد
.میدرکن هدافتسا دوخ ییایمیش یاه حالس

؟ تسا هداتفا یقافتا هچ زور نآ سپ –س
 الCصا اCم هجیتCن رد و تCسا هدCعاقCلا ،دروCم نCیا رد یCتاCعالCطا عبنCم اهنCت ،متفCگ هCک روطCنامCه –ج
 ،اکCیرCمآ هژCیوCب ،برCغ هCک تCسا نCیا اCم ساسCحا ،نCیا دوCجو اCب ؛مCیریگCب یدCج ار نآ میCناوCت یمCن
 یارCCب یا هCCناهCCب اCCت دCCنا هتCCخاCCس ار اCCه ناتCCساد نCCیا مامCCت و دنتCCسه تCCسدمCCه اCCه تCCسیرورCCت اCCب
 نوخیCCش ناCCخ رد هCCک یCCقافCCتا رCCطاCCخ هCCب اکCCیرCCمآ یکCCشوCCم هلمCCح .دنCCشاCCب هتCCشاد تCCسد رد هلمCCح
 نیCلوا : مCیراد دوCخ نامشCچ یولCج ار دادCیور نامCه عCقاو رد و دادCیور کCی اهنCت اCم .دوبCن داتCفا
 و داتCCCفا هار هCCCب یCCCنوCCCیزCCCیولCCCت یاCCCه هکبCCCش و یCCCعامتCCCجا یاCCCه هکبCCCش رد هCCCک دوCCCب یشCCCیامCCCن ،هلCCCحرCCCم
 اهنCیا ،اCم رظCن هCب .دوCب یCماظCن هلمCح ،هلCحرCم نیCمود ؛دCش داجCیا هCک یا هCناCسر یCتاغیلبCت رازراCک
 ناCCCCCخ دروCCCCCمرد یا هCCCCCناCCCCCسر تاغیلبCCCCCت نایCCCCCم ،تCCCCCعاCCCCCس 48 اهنCCCCCت ارCCCCCیز .داد خر هCCCCCک تCCCCCسا یعCCCCCیاCCCCCقو
 چیCCه و دریگCCب تروCCص یقیقحCCت چیCCه هکCCنآ نودCCب داتCCفا هلCCصاCCف اکCCیرCCمآ یکCCشوCCم هلمCCح و نوخیCCش
 هCCCئارا نوخیCCCش ناCCCخ رد یCCCیایمیCCCش هلمCCCح عوCCCقو رCCCب لاد یرگCCCید زیCCCچ رCCCه اCCCی یCCCلوبCCCق لCCCباCCCق کردCCCم
.تفرگ تروص یکشوم هلمح ،سپس و ،یا هناسر تاغیلبت و اهاعدا اهنت .دوش



 یسCCCک هCCCچ نوخیCCCش ناCCCخ یCCCیایمیCCCش هلمCCCح یلCCCصا رصقCCCم ،امCCCش رظCCCن هطقCCCن زا نCCCیارCCCبانCCCب –س
؟ تسا
 : دCنا هتفCگ )هدCعاقCلا( اهCنآ دوCخ ؛مCیرادCن هلمCح نCیا ءاشنCم ندیمهCف یارCب قیقحCت هCب یزایCن اCم–ج
 دروCCCم رد .درادCCCن روضCCCح اجCCCنآ رد یرگCCCید هورCCCگ اCCCی وریCCCن چیCCCه و تCCCساهCCCنآ لرتنCCCک تحCCCت هقطنCCCم
 تCCسا هداتCCفا قافCCتا یا هلمCCح نینCCچ تCCسین صخشCCم زونCCه هCCک متفCCگ نCCیا زا شیCCپ نCCم مCCه هلمCCح
 ؟ مینCCک دیCCیاCCت ار نآ تحCCص و لیلCCحت ار یCCیوCCئدCCیو ملیCCف کCCی میCCناوCCت یCCم هCCنوگCCچ الثCCم ارCCیز ریCCخ اCCی
 هالCCCCک الثCCCCم دنCCCCناCCCCم ،بذCCCCک دCCCCهاوCCCCش و یبلقCCCCت یCCCCیوCCCCئدCCCCیو رCCCCیواصCCCCت یا هزادCCCCنا هCCCCب رCCCCضاCCCCح لاCCCCح رد
 دنتCCسه یا هدCCعاقCCلا ،هرصنCCلا ههبCCج یاضCCعا .درCCک روصCCت ناوCCت یمCCن هCCک دراد دوCCجو ،اCCهدیفCCس
 یاCه ناCمرCهق ار دوCخ و دCنراذCگ یCم رCس رCب دیفCس هالCک و دCنا هدیCشارCت ار دوCخ یاCه شCیر یCلو
 دادعCCت دارCCفا نCCیا ارCCیز درادCCن تقیقCCح ادCCبا عوCCضوCCم نCCیا هCCک یCCلاCCح رد .دنCCنز یCCم اCCج تCCسودرCCشب
 نیمCCه .تCCسا دوCCجوCCم تCCنرتنCCیا رد اCCج همCCه مCCه نآ دCCهاوCCش و دCCنا هتCCشک یروCCس زاCCبرCCس یداCCیز
 ناشCن هCک یCناCکدوCک رCیواصCت میCناد یمCن اقیCقد اCم : داد خر یCیایمیCش هلمCح دروCمرد مCه هلئسCم
 اعCCCقاو میCCCناد یمCCCن اقیCCCقد الCCCصا ؟ دCCCنا هدCCCش هتCCCشک نوخیCCCش ناCCCخ رد اعCCCقاو اCCCیآ دCCCنوCCCش یCCCم هداد
 هدوCب نآ رCگزاCغآ یسCک هCچ ،تCسا هتCفرCگ تروCص یا هلمCح مCه رCگا میCناد یمCن ؟ دCنا هدرCم اهCنآ
 و مCیرادCن یCتاCعالCطا چیCه اCم ؟ تCسا هدCش ماجCنا هلمCح نCیا یCتازیهجCت و حالCس مادCک اCب .تCسا
.تسا هدرکن یقیقحت دروم نیا رد مه سکچیه

؟ تسا یگتخاس هیضق نیا دینک یم رکف سپ –س
 یاCCCCه حالCCCCس هCCCCناCCCCخدارز اCCCCم .تCCCCسا یگتCCCCخاCCCCس دCCCCصرد 100 هیضCCCCق نCCCCیا اCCCCم رظCCCCن زا ؛اعطCCCCق –ج
 امCCش یارCCب یCCلاثCCم .مCCیدرCCک یمCCن هدافتCCسا نآ زا هاگچیCCه ،میتCCشاد مCCه رCCگا .مCCیرادCCن یCCیایمیCCش
 هلمCCج زا اCCه ههبCCج زا یداCCیز دادعCCت رد اCCه تCCسیرورCCت ،هلمCCح زا لبCCق زور هد اCCی هتفCCه ود ؛مروایCCب
 یورCCCشیپ ،نوخیCCCش ناCCCخ زا رود نادنCCCچ هCCCن یقCCCطانCCCم ،هامCCCح فارCCCطا قCCCطانCCCم و قشCCCمد هCCCموCCCح
 نآ زا میCCCهاوCCCخ یCCCم و مCCCیراد رایتCCCخا رد یCCCیایمیCCCش حالCCCس اCCCم هCCCک مینCCCک ضرCCCف .دنتCCCشاد یCCCیاCCCه
 زا یCخرCب رد اCه تCسیرورCت و دCندروCخ تCسکش اCم یاCهوریCن هCک یعCقوCم ارCچ سCپ ،مینCک هدافتCسا
 ،یCCCیاCCCعدا هلمCCCح نCCCیا عCCCقاو رد ؟ مCCCیدرکCCCن هدافتCCCسا اCCCه حالCCCس نCCCیا زا دCCCندرCCCک یورCCCشیپ اCCCه ههبCCCج
 عCضاوCم تCشاد و دوCب یورCشیپ لاCح رد تCعرCس هCب هCیروCس شCترا هCک داد یور یCناCمز رد اقیCقد
 میتCساوCخ یCم و میتCشاد یCیایمیCش حالCس رCگا یتCح سCپ .تCسکش یCم مCه رد ار اCه تCسیرورCت
 هCب یCموزCل هCچ ،یCپ رد یCپ یاCه یزوریCپ ناCمز رد ینعCی ،ناCمز نآ رد ،مینCک هدافتCسا اهCنآ زا هCک
 اCه حالCس عوCن نCیا زا هدافتCسا ناCمز ،میCشاCب رCگا یقطنCم ؟ دوCب اCه حالCس عوCن نCیا زا هدافتCسا
.یزوریپ و یورشیپ نامز هن دوب یماکان و تسکش نامز رد



 ،مینCCک هدافتCCسا اهCCنآ زا میCCهاوCCخ یCCم و مCCیراد یCCیاCCه حالCCس نینCCچ اCCم هکنCCیا ضرCCف اCCب ،یهگCCناو
 گنCج لاCح رد هCک یCیاCه تCسیرورCت هیلCع هCن و نایCماظCنریCغ و یداCع مدرCم هیلCع اهCنآ زا دCیاCب ارCچ
؟ دوش هدافتسا میتسه اهنآ اب
 و مینCCک یمCCن یگنCCج چیCCه اجCCنآ رد اCCم .درادCCن روضCCح هقطنCCم نCCیا رد هCCیروCCس شCCترا هکنCCیا اثCCلاCCث
 هاCگدCید زا .تCسین یدربCهار هقطنCم کCی ادCبا ارCیز مCیرادCن نوخیCش ناCخ رد یCصاCخ فدCه چیCه
 نCCیا اCCم یارCCب اعطCCق ؟ لیCCلد هCCچ هCCب ؟ هلمCCح ارCCچ الCCصا دیCCسرCCپ دCCیاCCب مCCیرگنCCب هیضCCق هCCب هCCک یCCماظCCن
 هدافتCسا نآ زا میCشاCب هتCشاد مCه یCیایمیCش حالCس رCگا یتCح ینعCی ؛تCسا یCقالCخا هلئسCم کCی
 یCقالCخاریCغ و لمCحت لCباCقریCغ ارCیز تCشاد میCهاوخCن راCک نCیا هCب یلCیامCت هاگچیCه اCم ؛مینCک یمCن
 سCپ ؛میCهد یCم تCسد زا ار دوCخ یCمدرCم یاCه تCیامCح ،یCقافCتا نینCچ عوCقو تروCص رد و تCسا
 شCCیامCCن کCCی نCCیا تفCCگ دوCCش یCCم سCCپ .تCCساCCهاCCعدا نCCیا اCCب رCCیاغCCم اCCه هCCناشCCن همCCه هCCک دینیCCب یCCم
.تسین هدننک عانقا ادبا هک دراد یناتساد یلو تسا

 هCیروCس و امCش دروCم رد الCماCک ،هلمCح نCیا اCب پCمارCت دCلاCنود هCک دCسر یCم رظCن هCب هCنوCگ نCیا –س
 یCCCلامتCCCحا تCCCسود کCCCی دروCCCم رد البCCCق هچCCCنآ دینCCCک یCCCم ساسCCCحا اCCCیآ .تCCCسا هداد عCCCضوCCCم رییغCCCت
؟ تسا هدمارد بآ زا هابتشا ،دیدوب هدرک یبایزرا
 اCCب هزرابCCم رد اهCCنآ رCCگا هCCک مدوCCب هتفCCگ هCCنوCCگ نCCیا و مدوCCب هدز »رCCگا« و »اCCما« زا فرCCح نCCم –ج
 نینچمCه ؛مینCک تCکارCش و یراکمCه مCه اCب هیضCق نCیا رد میCناوCت یCم ،دنCشاCب یدCج اCه تCسیرورCت
 یCم یCیاهCنآ همCه کCیرCش و تCسود ار دوCخ اCم ارCیز تCسین اکCیرCمآ دروCم رد اهنCت نCیا مدوCب هتفCگ
 نCCیا یCCلو .تCCسا نCCیداینCCب لCCصا کCCی اCCم یارCCب نCCیا .دننCCک یCCم هزرابCCم اCCه تCCسیرورCCت اCCب هCCک میCCناد
 برCCغ و اکCCیرCCمآ مروظنCCم ،دنتCCسه اCCه تCCسیرورCCت نCCیا تCCسدمCCه اهCCنآ هCCک هدیCCسر تابCCثا هCCب هلئسCCم
 زا یCCخرCCب هتCCشذCCگ زور یتCCح .دننCCک هزرابCCم اCCه تCCسیرورCCت اCCب دنCCهاوCCخ یمCCن عCCقاو رد اهCCنآ .تCCسا
 نCCCیا .درادCCCن رایتCCCخا رد یCCCیایمیCCCش حالCCCس شCCCعاد دنتفCCCگ و هدرCCCک عاCCCفد شCCCعاد زا اهCCCنآ نالوئسCCCم
 اCCب هCCک اCCم نیCCب دیCCیوگCCب دیCCناوCCت یمCCن سCCپ .هCCیروCCس شCCترا و تCCلود رCCبارCCب رد شCCعاد زا عاCCفد ینعCCی
 دCناوCت یCم ،دننCک یCم تCیامCح اCه تCسیرورCت زا اراکCشآ هCک اهCنآ و مینCک یCم هزرابCم اCه تCسیرورCت
.دشاب هتشاد دوجو یتکراشم ای یراکمه

 ار امCش رظCن هCیروCس رد یCهاگCیاCپ هCب اکCیرCمآ یکCشوCم هلمCح دیCیوگCب دیCناوCت یCم نCیارCبانCب سCپ–س
؟ درک ضوع پمارت دروم رد
 دعCب یتCح اCی لبCق ،ما هدوCب طاتحCم عوCضوCم نCیا دروCم رد رظCنراهCظا رد ،یتCلاCح رCه رد نCم –ج
 یCCم راCCک هCCچ لمCCع رد یو مینیبCCب دCCیاCCب : ما هتفCCگ هشیمCCه نCCم .دوشCCب روهمCCج سیCCیر یو هکنCCیا زا
 نیتCCسخن ،یکCCشوCCم هلمCCح نCCیا .مینCCک یمCCن تواضCCق یو تارظCCنراهCCظا و اCCه فرCCح یور اCCم .دنCCک



 ماظCCن و متCCسیس هکلCCب تCCسین اکCCیرCCمآ روهمCCج سیCCیر راCCک هلئسCCم نCCیا هCCک دوCCب نCCیا رCCب لاد کردCCم
 متCCCسیس نCCCیا نارگCCCیزاCCCب زا یکCCCی مCCCه روهمCCCج سیCCCیر .تCCCسا هیضCCCق نCCCیا تCCCشپ اکCCCیرCCCمآ یتCCCموکCCCح
 یاCCCسور همCCCه هCCCک تCCCسا تیعCCCقاو کCCCی نCCCیا هتبCCCلا و دCCCشاCCCب ربCCCهر کCCCی دCCCهاوCCCخ یCCCم یو رCCCگا .تCCCسا
 .تسین راک نیا درم یو ،دنشاب ربهر دنهاوخ یم اجنآ رد روهمج

؟ دشاب هار رد مه یمود هلمح دینک یم رکف ایآ –س
 یکCناCب و یCلاCم یاCه تCکرCش ،یCماظCن عCیانCص زا یا هCعومCجم طCسوCت اکCیرCمآ هCک یCناCمز اCت –ج
 نینCCچ راظتCCنا دCCیاCCب اعطCCق ،دنCCک یCCم تCCیامCCح اCCه هورCCگ نCCیا زا یتCCموکCCح ماظCCن و دوCCش یCCم هرادا
.هیروس رد طقف هن هتبلا و تشاد یناکم و نامز ره رد ار یزیچ

 ناشCCن یشنCCکاو یCCفالCCت هCCب هیCCسور و هCCیروCCس شCCترا دCCهدCCب یور اددCCجم یا هلمCCح نینCCچ رCCگا –س
؟ داد دنهاوخ
 یCCCم یCCCیاCCCه کCCCشوCCCم زا اCCCم ،دیCCCنزCCCب فرCCCح هCCCناCCCیوCCCج یCCCفالCCCت تاCCCمادCCCقا هراCCCبرد دیCCCهاوCCCخ یCCCم رCCCگا–ج
 یCCسرتCCسد اهCCنآ هCCب اCCه کCCشوCCم نCCیا اCCب میCCناوCCت یمCCن اCCم و دCCنراد درCCب رتCCمولیCCک اCCهدCCص هCCک میCCیوCCگ
 هCCCب هتCCCسب هکلCCCب درادCCCن یگتCCCسب اCCCه کCCCشوCCCم نCCCیا هCCCب هCCCیروCCCس رد یعCCCقاو گنCCCج اCCCما .میCCCشاCCCب هتCCCشاد
 .تCCسا گنCCج کاCCنرطCCخ رایسCCب شخCCب ،نCCیا .دوCCش یCCم اCCه تCCسیرورCCت زا هCCک تCCسا یCCیاCCه تCCیامCCح
 یاCج همCه رد اCه تCسیرورCت عCضاوCم ندیCبوCک مCه رد : دوCب لوا زور هCک تCسا یCنامCه ،اCم خCساCپ
 اCم خCساCپ .درCک دCهاوخCن نارگCن ار اCم یزیCچ رگCید ،میتCفاCی یCصالCخ هلئسCم نCیا زا یتCقو .هCیروCس
.صوصخب دادیور کی هب شنکاو هن تسا هنوگنیا

 رد اCCه یتCCشک ارCCیز تCCسا راوCCشد رایسCCب اهCCسور اCCی هCCیروCCس شCCترا خCCساCCپ دیCCیوCCگ یCCم امCCش–س
؟ دنتسه اهایرد رد رود یطاقن
 یمCCن اCCم .دنCCناد یCCم ار نCCیا همCCه و میتCCسه کCCچوCCک روشCCک کCCی اCCم هCCک تCCسا تیعCCقاو کCCی نCCیا –ج
 رگCید هراCق کCی زا دنCناوCت یCم اهCنآ ینعCی .میCشاCب هتCشاد یCسرتCسد اهCنآ یاCه یتCشک هCب میCناوCت
 اCما مCیرادCن ار نآ اCم و تCسا گرزCب تردCق کCی نCیا .دنCناد یCم ار نCیا همCه و دننCک باCترCپ کCشوCم
.تسا یرگید زیچ عوضوم اه سور دروم رد

؟ دیریذپ یم ار ییایمیش یاه حالس دربراک عنم نامزاس تاقیقحت هجیتن امش ایآ –س
 کCشوCم اCب هCیروCس شCترا هCب ار دوCخ تالمCح اCه تCسیرورCت هCک یCناCمز ینعCی ،2013 لاCس زا –ج
 میتCساوCخ هCک مCیدوCب اCم نCیا .مCیدCش تاقیقحCت ماجCنا راتCساوCخ اCم ،دCندرCک زاCغآ یCیایمیCش یاCه
 اهCCسور اCCب اCCم هلمCCح زا سCCپ زور دنCCچ یCCط و هتCCشذCCگ زور .دوCCش زاCCغآ هنیCCمز نCCیا رد یCCتاقیقحCCت
 رگCCیدکCCی اCCب ،دوCCش ارCCجا هنیCCمز نCCیا رد یللCCملا نیCCب قیقحCCت کCCی هکنCCیا یارCCب و میتCCشاد یCCیاCCهوگتفCCگ



 میCCCناوCCCت یCCCم طقCCCف و طقCCCف .دCCCشاCCCب هCCCناCCCفرطیCCCب دCCCیاCCCب قیقحCCCت نCCCیا هتبCCCلا اCCCما .درCCCک میCCCهاوCCCخ یراکمCCCه
 نآ رد فرطیCCCCب یاCCCCهروشCCCCک و دنCCCCشاCCCCب هCCCCناCCCCفرطیCCCCب الCCCCماCCCCک هCCCCک میCCCCهدCCCCب ار تاقیقحCCCCت هزاCCCCجا یCCCCناCCCCمز
 هCCب یCCسایCCس فادCCها تCCهج رد تاقیقحCCت نCCیا هCCک دوCCش لCCصاCCح نانیمCCطا نCCیا اCCت دننCCک تCCکراشCCم
.دنوش یمن هدرب راک

؟ دینک یم یشوپ مشچ تردق زا امش ،دندرک مهتم ار هیروس تلود اهنآ رگا –س
 زا شیCپ اهCنآ نوCچ .تCسا یداCیز توافCت ود نCیا نیCب ؟ دCندرCک تCباCث رCگا اCی دCندرCک مهتCم رCگا –ج
 دCCیاCCب ،دنتCCسه اCCه یCCبرCCغ »اهCCنآ« زا امCCش روظنCCم مCCه رCCگا .دCCنا هدرCCک مهتCCم ار هCCیروCCس تCCلود نCCیا
 یاCه حالCس درCبراCک عنCم ناCمزاCس ناCتروظنCم رCگا .تCسین اCم هCجوCت دروCم برCغ نوCچ ریCخ مCیوگCب
 هCCچ هCCک دروCCم نCCیا رد دCCیاCCب ،هداد یور یا هلمCCح نینCCچ دننCCک تCCباCCث دنCCناوتCCب رCCگا ،تCCسا یCCیایمیCCش
.دوشب قیقحت مه هدرک رداص ار نآ روتسد یسک
 حالCس نینCچ اCم هCک تCسا نCیا تCسا یعطCق دCص رد دCص هCک یزیCچ ،هCیروCس شCترا دروCم رد اCما
 مزال یCیاCناوCت و رازCبا و میتCسناوCت یمCن مCه میتCساوCخ یCم رCگا یتCح و مCیرادCن رایتCخا رد یCیاCه
.میرادن یراک نینچ هب مه یلیامت چیه هتبلا و مینزب یا هلمح نینچ هب تسد هک میرادن ار

؟ دیرادن رایتخا رد ییایمیش حالس امش دییوگب دیهاوخ یم –س
 یCCCCشوCCCCپ مشCCCCچ دوCCCCخ یCCCCیایمیCCCCش یاCCCCه حالCCCCس هCCCCناCCCCخدارز زا اCCCCم 2013 لاCCCCس رد .ریCCCCخ اعطCCCCق –ج
 و حالCس عوCن رCه زا هCیروCس درCک مالCعا مCه یCیایمیCش یاCه حالCس درCبراCک عنCم ناCمزاCس و مCیدرCک
.تسا یربم و یراع کانرطخ ییایمیش هدام

 کCشوCم اCب هCک یCیاوCه هاگCیاCپ رد دCنا هتفCگ اCه یCیاکCیرCمآ نوCچ مCسرCپ یCم ار لاوCس نCیا نCم –س
 یCCم راکCCنا ار عوCCضوCCم نCCیا امCCش .تCCسا هتCCشاد دوCCجو یCCیایمیCCش یاCCه حالCCس دCCندرCCک هلمCCح نآ هCCب
؟ دینک
 دCندرCک بCیرCخت دوCب نوCگاCنوCگ تازیهجCت و داوCم یواCح هCک یCیاCهرابCنا و هلمCح هاگCیاCپ هCب اهCنآ –ج
 هاگCیاCپ نCیا زا و نCیراCس زاCگ اCب اCم دنCیوCگ یCم رCگا سCپ .تCشادCن دوCجو نCیراCس زاCگ اجCنآ رد یCلو
 هCCچ دCCندرCCک هلمCCح هاگCCیاCCپ هCCب اهCCنآ یتCCقو سCCپ ،مCCیدرCCک ارCCجا نوخیCCش ناCCخ هCCب ار دوCCخ هلمCCح یCCیاوCCه
 زا سCCپ یCCتاCCعاCCس اهنCCت اCCم کرتCCشم داتCCس هدCCناCCمرCCف ؟ تCCسا هدCCمآ نCCیراCCس زاCCگ یاCCهرابCCنا رCCس رCCب
 اجCنآ هCب تCسناوCت یCم یو روطCچ دوCب نCیراCس زاCگ اجCنآ رCگا .دCش یCیاوCه هاگCیاCپ نCیا دراو هلمCح
 ادCهش دادعCت ،هاگCیاCپ رد رCضاCح رCسفا و زاCبرCس اCهدCص نایCم زا هCک تCسا نکمCم روطCچ ؟ دورCب
 ؟ دوبCن نCیا زا رCتالاCب تافلCت دادعCت روطCچ تCشاد دوCجو نCیراCس زاCگ رCگا ؟دCشاCب رفCن شCش طقCف
 هCب دCندرCک یCم یعCس تاجCن و دادCما ناروCماCم یتCقو ،نوخیCش ناCخ زا یبلقCت رCیواصCت نامCه رد



 ادCبا ،دCنورCب دCندوCب هتCفرCگ رارCق یCیایمیCش داوCم ضرعCم رد الامتCحا هCک یدارCفا اCی نایCناCبرCق کمCک
 نینCCچ روطCCچ .دCCندوCCب هدیCCشوپCCن یCCیایمیCCش داوCCم رCCبارCCب رد هدننCCک تظCCفاحCCم شکتCCسد اCCی کCCساCCم
 ریCCثاCCت تحCCت امیقتCCسم دCCیاCCب دارCCفا نCCیا اعطCCق سCCپ ؟ تCCساجCCک نCCیراCCس سCCپ ؟ تCCسا نکمCCم یزیCCچ
 مCیوگCب مCهاوCخ یCم نCیارCبانCب .تCسین شیCب یCیاCهاCعدا ،اهنCیا مامCت .دنCشاCب هدCش هتCفرCگ رارCق زاCگ
 دوCجو اCج چیCه رد ینCیراCس چیCه هکنCیا و دنتCسه یگتCخاCس یگمCه ،اCهاCعدا نCیا و اکCیرCمآ هلمCح
.تسا هتشادن

 زا و یCفارCحنا یاCهوریCن هCک تCسا نکمCم ،دCیا هدرکCن رداCص ار هلمCح روتCسد دیCیوCگ یCم رCگا –س
؟ دنشاب هداد تروص ار هلمح نیا هتشگرب تلود
 حالCCس شCCترا یتCCقو ،دCCشاCCب هتCCشاد دوCCجو هتCCشگرCCب تCCلود زا و فرCCحنم یوریCCن کCCی رCCگا یتCCح–ج
 یارCب امیCپاوCه کCی ،شدوCخ یCهدCناCمرCف اCب دCناوCت یمCن مCه فرCحنم یوریCن نCیا ،درادCن یCیایمیCش
 کCCCCی هCCCCن و کCCCCچوCCCCک هلیCCCCسو کCCCCی هCCCCن تCCCCسامیCCCCپاوCCCCه کCCCCی زا تبحCCCCص .دنCCCCک مازCCCCعا هلمCCCCح کCCCCی ماجCCCCنا
.لسلسم
 یCCم راCCک هCCب نوCCناCCق ضقCCن یارCCب ار نآ یدرCCف هCCک دCCیآ یCCم نایCCم هCCب هچCCناپCCت کCCی زا تبحCCص یتCCقو
 زا تبحCCص یتCCقو اCCما ،دتفیCCب قافCCتا تCCسا نکمCCم ایCCند یاCCج همCCه رد هCCک تCCسا یزیCCچ نCCیا ،درCCب
 تCسا یداCع شCترا کCی ،هCیروCس شCترا ،نمCض رد .درادCن ناکCما یزیCچ نینCچ ،تCسامیCپاوCه کCی
 یCیاCهراCکوزاCس اCب بCتارCم هلسلCس قبCط و دنتCسه هدCید شزوCمآ اهCنآ .یCماظCن هبCش هورCگ کCی هCن
 هCCک یCCلاCCس شCCش فرCCظ هاگچیCCه .دننCCک یCCم راتCCفر تاروتCCسد نداد یارCCب فافCCش و حCCیرCCص الCCماCCک
 فالCخرCب دنCک دصCق یCشروCش فرCحنم درCف کCی هCک هداتفیCن قافCتا ، هتCفرCگرد روشCک نCیا رد گنCج
.دنک لمع دوخ قوفام دارفا هتساوخ

 رد مCCCCه سور یاCCCCهوریCCCCن اCCCCیآ ؟دCCCCندوCCCCب هداد رادCCCCشه امCCCCش هCCCCب اکCCCCیرCCCCمآ هلمCCCCح زا لبCCCCق اهCCCCسور –س
؟ دنتشاد روضح هاگیاپ
 لبCق هقیCقد دنCچ اCه یCیاکCیرCمآ .دنتCشادCن ناCمز ارCیز دCندوCب هدادCن یرادCشه چیCه اهCنآ ،ریCخ –ج
 هCب هلمCح زا دعCب رادCشه نCیا دنCیوCگ یCم مCه اCه یضعCب هتبCلا هCک دCنداد رادCشه اهCنآ هCب هلمCح زا
 رد یCلو دننCک تCباCصا فدCه هCب اCه کCشوCم اCت دوCش یCم فرCص یCناCمز .تCسا هدCش هداد اهCسور
.میدوب هدرک ذاختا ار تامادقا یخرب و تفایرد ییاه هناشن ام تقیقح

 امCش یCیاوCه یوریCن زا دCصرد 20 دCنا هتفCگ هCک دینCک یCم دیCیاCت ار اCه یCیاکCیرCمآ فرCح اCیآ –س
؟تسا هتفر نیب زا هلمح نیا رد

 ؟ تCسیچ دCصرد 100 اهCنآ رظCن زا ؟تCسیچ دCصرد 20 نCیا زا روظنCم مCناد یمCن اقیCقد نCم–ج



 یاCCCهامیCCCپاوCCCه ناCCCشروظنCCCم اCCCیآ ؟ تCCCسا حرطCCCم تیفیCCCک اCCCی ؟ تCCCساCCCهامیCCCپاوCCCه دادعCCCت روظنCCCم اCCCیآ
 .دنCCیوگCCب دنCCهاوCCخ یCCم هCCچ اهCCنآ مCCناد یمCCن نCCم ؟ دنتCCسه لاعCCفریCCغ هCCک یCCیاهCCنآ اCCی تCCسا یCCتایلمCCع
 یCخرCب هCک دCش مدCهنم هدوCسرCف یامیCپاوCه یدادعCت ،دCنا هتفCگ اهCسور هCک روطCنامCه ،عCقاورد .ریCخ
 هلمCح نCیا عوCقو ناCمز زا هCک نCیا مCه هیضCق نCیا دCهاCش .دCندوبCن یCتایلمCع ناونCع چیCه هCب اهCنآ زا
 .مCیا هدرکCن فCقوتCم هCیروCس رCساCترCس رد اCه تCسیرورCت عCضاوCم هCب ار یا هلمCح چیCه اCم ،یکCشوCم
.تسا هدروآ دراو یبیسآ ام هب هلمح نیا هک میرادن ار ساسحا نیا ادبا

 نCCیا ،دCCیا هدرCCک هلمCCح یCCیایمیCCش یاCCه حالCCس رابCCنا کCCی هCCب امCCش تفCCگ ادتCCبا رد امCCش تCCلود–س
؟ دراد تحص عوضوم
 زا فدCCCCه کCCCCی هCCCCب امCCCCش یتCCCCقو نوCCCCچ تCCCCسا رگCCCCید یاCCCCه لامتCCCCحا نایCCCCم رد لامتCCCCحا کCCCCی نCCCCیا–ج
 فدCCCه کCCCی دیCCCناد یCCCم طقCCCف .تCCCسا یزیCCCچ هCCCچ اجCCCنآ دیCCCناد یمCCCن ،دینCCCک یCCCم هلمCCCح اCCCه تCCCسیرورCCCت
 یزیCCچ امCCش یCCلو دCCشاCCب هاگCCهانCCپ کCCی اCCی هاCCگودرا کCCی اCCی رابCCنا کCCی فدCCه نآ تCCسا نکمCCم ،تCCسا
 نآ هCCب نCCیارCCبانCCب دننCCک یCCم هدافتCCسا نآ زا اCCه تCCسیرورCCت هCCک دیCCناد یCCم ار نCCیا طقCCف ،دیCCناد یمCCن
 .میCCCهد یCCCم ماجCCCنا زور رCCCه اCCCم هCCCک تCCCسا یراCCCک نCCCیا .رگCCCید فادCCCها لثCCCم اقیCCCقد ،دینCCCک یCCCم هلمCCCح
 لامتCحا کCی نCیا ،دریگCب رارCق فدCه یCیایمیCش یاCه حالCس رابCنا کCی ،یCیاوCه هلمCح کCی رد هکنCیا
 رد هCCک یCCیاCCه ناCCمز اCCب هلئسCCم نCCیا منCCک یCCم رارکCCت مCCه رگCCید راCCب اCCما .تCCسا لامتCCحا اCCهدCCص زا
 ار نآ ناCمز اCه تCسیرورCت هCک رCطاCخ نCیا هCب طقCف هCن ، دCیآ یمCن رد روCج هدCش مالCعا هلمCح دروCم

 یاCCCCه تCCCCیاCCCCس رگCCCCید و رتیCCCCیوCCCCت تاحفCCCCص و یCCCCناCCCCسر عالCCCCطا یاCCCCهداهCCCCن هکلCCCCب دCCCCندرCCCCک مالCCCCعا حبCCCCص
 ینعCCCی .دCCCندرCCCک مالCCCعا هدCCCش اCCCعدا هلمCCCح ناCCCمز زا شیCCCپ یCCCتاCCCعاCCCس ار هلمCCCح ناCCCمز اهCCCنآ یتCCCنرتنCCCیا
 خر یCCCیایمیCCCش هلمCCCح کCCCی دCCCندرCCCک مالCCCعا اهCCCنآ دادCCCماCCCب راهCCCچ تCCCعاCCCس رد .دادCCCماCCCب راهCCCچ تCCCعاCCCس
 ربCCCخ یزیCCCچ نینCCCچ زا اهCCCنآ تCCCسا نکمCCCم روطCCCچ ؛تCCCشاد یCCCگداCCCمآ نآ یارCCCب دCCCیاCCCب و داد دCCCهاوCCCخ
؟ دنشاب هتشاد

 یارCCCب ؟ تCCCسامCCCش یارCCCب شCCCلاCCCچ کCCCی و تCCCسکش هطقCCCن کCCCی ،نوخیCCCش ناCCCخ دینCCCک یمCCCن رکCCCف –س
 ،زورCCCCید .تCCCCسا هدرCCCCک هلمCCCCح امCCCCش شCCCCترا هCCCCب اکCCCCیرCCCCمآ ،هتCCCCشذCCCCگ لاCCCCس شCCCCش فرCCCCظ راCCCCب نیتCCCCسخن
 نوخیCش ناCخ دینCک یمCن رکCف .دCباCی یCم ناCیاCپ یدوز هCب دCسا هداوCناCخ یرادCماCمز تفCگ نوCسرلیCت
؟ دشاب امش تسکش هطقن
 نوCCCCسرلیCCCCت .تCCCCسا هتCCCCشادCCCCن دوCCCCجو هCCCCیروCCCCس رد دCCCCسا هداوCCCCناCCCCخ یCCCCیاورCCCCناCCCCمرCCCCف مCCCCسا هCCCCب یزیCCCCچ –ج
 فلCت وا یاCه فرCح رCس رCب ار دوCخ تCقو اCم .دCیوCگ یCم ناCیذCه مCیوگCب رتCهب .دنCک یCم یزادرCپاCیور
 رد اCه تCسیرورCت زا تCیامCح رد تدCش هCب هتCشذCگ لاCس شCش فرCظ اکCیرCمآ ،عCقاو رد .مینCک یمCن
 هCک یCیاCه هورCگ همCه زیCن و هرصنCلا و شCعاد زا هلمCج زا تCسا هتCشاد تیCلاعCف هCیروCس رCساCترCس



 رد هدیCCCCسر تابCCCCثا هCCCCب و نCCCCشور الCCCCماCCCCک یا هلئسCCCCم نCCCCیا .دCCCCنراد هCCCCیروCCCCس رد ار اCCCCه شرگCCCCن نامCCCCه
 هلمCح لبCق هاCم دنCچ مCیوگCب دCیاCب دینCک یCم تبحCص میقتCسم هلمCح دروCمرد رCگا اCما .تCسا هCیروCس
.داد خر دورب رانک تردق زا امابوا هکنآ زا شیپ اقیقد و نیا زا رت گرزب یا
 تیمCها زا هCک یCناتCسهوCک هقطنCم کCی هCب اهCنآ هCک دوCب هCیروCس قرCش رد روزCلارCید رد منCک یCم رکCف
 فدCCه ار هCCیروCCس شCCترا یداCCع هاگCCیاCCپ کCCی اهCCنآ .دCCندرCCک هلمCCح دوCCب رادروCCخرCCب یا هژCCیو یدربCCهار
 شCCCCعاد هلمCCCCح نCCCCیا ندCCCCنار بقCCCCع یارCCCCب الاCCCCب یCCCCماظCCCCن ناوCCCCت زا هCCCCیروCCCCس شCCCCترا رCCCCگا .دCCCCنداد رارCCCCق
 کCCی نCCیا .دوCCب هدCCش لصتCCم قارCCع رد لCCصوCCم هCCب و هدرCCک طوقCCس روزCCلارCCید رCCهش ،دوبCCن رادروCCخرCCب
 تCCسد هلمCCح نآ رد امیقتCCسم مCCه اکCCیرCCمآ تCCلود .دوCCب یCCم شCCعاد یارCCب یدربCCهار رایسCCب یزوریCCپ
 مCCه البCCق هCCک روطCCنامCCه نوCCچ ؟ دCCنا هدز میقتCCسم هلمCCح هCCب تCCسد راCCب نCCیا اهCCنآ ارCCچ اCCما .تCCشاد
 هنCیزCگ اکCیرCمآ نCیارCبانCب دCندCش یCم دوCباCن دنتCشاد تدCش هCب هقطنCم نCیا رد اCه تCسیرورCت ،متفCگ
 هCیروCس شCترا هCب امیقتCسم سCپ تCشادCن اCه تCسیرورCت ینعCی اهCنآ لCماوCع زا تCیامCح زCج یرگCید
.دشن قفوم یلو تسا هداد حالس عاونا اهنآ هب اکیرمآ .درک هلمح

؟ دشاب امش یارب نایاپ هطقن کی نیا دینک یمن رکف سپ–س
 هCCCب و هدCCCش هدیشCCCک ازارد هCCCب لاCCCس شCCCش هCCCک تCCCسا یCCCعوCCCضوCCCم نامCCCه زا یشخCCCب نCCCیا ؛ریCCCخ –ج
 ادCبا هCیروCس رCبارCبرد اCه یCبرCغ و اکCیرCمآ تCسایCس هCک یCلاCح رد تCسا هدCمآرد نوCگاCنوCگ لاکCشا
 نCیا زا یCخرCب ،مCیراذگCب رانCک ار اCه فرCح و اCهرظCنراهCظا دیCیایCب .تCسا هدرکCن یCیانCبرCیز رییغCت
.دوب هک تسا نامه ،تسایس یلو دنا هدوب مرن یخرب و دنت اهرظنراهظا

 هCCب دعCCب هعCCفد دCCیراد رظCCن رد اCCیآ .دCCیا هداتCCسرCCف بCCلدا هCCب ار حلCCسم ناCCضراعCCم رتCCشیب امCCش –س
؟ دینک هلمح اهنآ
 و ناCCمز دروCCم رد .مینCCک یCCم هلمCCح دنCCشاCCب هCCک هCCیروCCس یاCCج رCCه رد حلCCسم یاCCه هورCCگ هCCب اCCم –ج
.تخادرپ میهاوخ نآ هب یماظن حوطس رد هک تسا یماظن عوضوم کی نیا ،هلمح تیولوا

 هCک یCیاCهوریCن تCیرثCکا ،نCیا دوCجو اCب .تCسا تCیوCلوا کCی امCش تCلود یارCب هCقر دCیا هتفCگ البCق –س
 .دنCک یCم یCنابیتCشپ اهCنآ زا مCه اکCیرCمآ هCک دنتCسه اCهدرCک دCنور یCم شیCپ هCب رCهش نCیا تمCس هCب
؟ دوش جراخ امش تسد زا هقطنم لرتنک هقر یدازآ اب دیتسین نارگن ایآ
 فرصCCت زا هCCیروCCس یاCCهرCCهش زا کCCی رCCه یزاCCسدازآ یارCCب هCCک یCCیاهCCنآ همCCه زا اCCم ارCCیز ریCCخ –ج
 ،هCقر یدازآ اCب هCک تCسین انعCم نادCب نCیا هتبCلا .مینCک یCم تCیامCح دننCک یCم شالCت اCه تCسیرورCت
 زونCCه .دCCیآرد رگCCید تCCسیرورCCت کCCی اCCی رگCCید هورCCگ کCCی اCCی یCCیاکCCیرCCمآ یاCCهوریCCن فرصCCت هCCب رCCهش
 شCCترا هCCب سپCCس ار نآ هCCک یروCCس یاCCهوریCCن : دنCCک یCCم دازآ یسCCک هCCچ ار هCCقر تCCسین صخشCCم



 صخشCم الCماCک زونCه ؟ دوCب دCهاوCخ هCیروCس شCترا یراکمCه اCب هلئسCم نCیا اCیآ ؟ دنCهدCب هCیروCس
 یCCCقافCCCتا زونCCCه یCCCلو میشCCCک یCCCم ار نآ راظتCCCنا شیCCCپ لاCCCس کCCCی زا هCCCک تCCCسا یزیCCCچ نCCCیا .تCCCسین
 هدادCن یور هقطنCم رد یCسوملCم قافCتا زونCه ارCیز تCسا یزاجCم الCماCک زیCچ همCه .تCسا هداتفیCن
.تسا

 ود نCCCیا نایCCCم شنCCCت نتCCCفرCCCگ رظCCCنرد اCCCب .دنتCCCسه وCCCنژ حلCCCص دنCCCیآرCCCف یCCCناCCCب هیCCCسور و اکCCCیرCCCمآ –س
؟ دنک ادیپ همادا دنیآرف نیا دینک یم رکف ایآ ،روشک
 رCCه تCCسا نکمCCم هCCک یزیCCچ ،دCCشاCCب لاعCCف حلCCص دنCCیآرCCف هکنCCیا نیCCب دراد دوCCجو یCCگرزCCب قرCCف –ج
 .تCCسا هدوبCCن دCCمآراCCک دنCCیآرCCف نCCیا ،نونCCکاCCت .دCCشاCCب دCCمآراCCک دنCCیآرCCف هکنCCیا و ،ددCCنویپCCب عوCCقوCCب ناCCمز
 یCم اهCنآ .درادCن تCیدCج یCسایCس لCح هار کCی هCب ندیCسر یارCب اکCیرCمآ هCک تCسا نCیا مCه شلیCلد
 اCی دننCک هدافتCسا اCه تCسیرورCت تCیامCح یارCب یرتCچ ناونCع هCب یCسایCس دنCیارCف نCیا زا دنCهاوCخ
 رد دCنا هتCسناوتCن هCک دCنروایCب تCسد هCب ار یCیاCهزیCچ همCه ،نوبCیرCت نCیا زا دننCک یCم شالCت هکنCیا
.تسا حلص یاهوگتفگ دنیآرف ندوب دمآراکان لیلد نیا .دننک یلمع گنج نادیم
 اکCیرCمآ تCلود مینCک یمCن رکCف و مینCک یCم ساسCحا هیCلوا تیعCقوCم نامCه رد ار دوCخ نانچمCه اCم
 نCیارCبانCب .دننCک یCم تCیامCح اCه تCسیرورCت نامCه زا اهCنآ ارCیز دCشاCب هتCشاد تCیدCج حرCط نCیا رد
 مCیراد راظتCنا میCیوگCب میCناوCت یمCن یCلو مینCک لاعCف هراCبود ار دنCیآرCف میCناوCت یCم ،هلCب : میCیوCگ یCم
.دشاب دنمدوس و تبثم و دمآراک دنور نیا

؟ دیا هدشن هتسخ ایآ ،لاس شش زا دعب –س
 یاCه تیعCقوCم اCی یCسایCس طCیارCش ،دروایCب راشCف امCش رCب دCناوCت یCم هCک یزیCچ اهنCت ،عCقاو رد–ج
 رCCه ندCCش هتخCCیر ،تCCسا هCCیروCCس رد یCCناسCCنا میCCخو و ناCCماسCCباCCن عاCCضوا هکلCCب دنتCCسین یCCماظCCن
 یگتCCCCسخ زا فرCCCCح میCCCCهاوخCCCCب رCCCCگا .یروCCCCس یاCCCCه هداوCCCCناCCCCخ جCCCCنر و درد ،اCCCCه ناسCCCCنا نوCCCCخ هزور
 و تCCسایCCس ،گنCCج ناCCتروظنCCم رCCگا اCCما .تCCسا هدننCCک هتCCسخ و کاCCندرد عوCCضوCCم اهنCCت نCCیا ،میCCنزCCب
 و مینCCCک یCCCم عاCCCفد ناCCCمروشCCCک زا اCCCم ارCCCیز متCCCسین هتCCCسخ ادCCCبا نCCCم ،ریCCCخ ،تCCCسا برCCCغ اCCCب طCCCباور
.درک میهاوخن اهر عافد یب ار نآ هاگچیه

؟ دیباوخب دیناوتن امش دوش یم ثعاب یعوضوم هچ –س
 یاCCهراوCCناCCخ اCCب طابCCترا یرارCCقرCCب زا سCCپ هCCک یCCمالآ و هCCیروCCس مدرCCم جCCنر و درد طقCCف و طقCCف –ج
 هCCک تCCسا یزیCCچ اهنCCت نCCیا .موCCش یCCم نآ هCCجوتCCم ،میقتCCسمریCCغ هCCچ میقتCCسم روCCط هCCب هCCچ ،یروCCس
 تCسیرورCت زا تCیامCح هCب اCه یCبرCغ تادCیدCهت و اCهرظCنراهCظا اCما .دنCک یCم خلCت نCم رCب ار باوCخ
.دنرادن نم رد یریثات نینچ اه



 هدCCش هراوآ بلCCح و قشCCمد تمCCس هCCب اCCیرفCCک و هCCعوفCCلا زا هCCک میتCCسه یدارCCفا دCCهاCCش زورCCما –س
 هCیروCس و دوشCب روشCک نCیا زا مدرCم جورCخ ثCعاCب هلئسCم نCیا هCک دیتCسین نارگCن نCیا زا اCیآ .دCنا
؟ دریگب دوخ هب ار لبق نارود لکش دناوتن رگید گنج زا دعب
 مCCCیراودیCCCما و مCCCیا هدرکCCCن باختCCCنا ار نآ اCCCم .تCCCسا یرابCCCجا تیعCCCقوCCCم نCCCیا رد اCCCه یCCCیاجCCCباCCCج –ج
 زا رگCCCCCید یرایسCCCCCب دنCCCCCنامCCCCCه ،دارCCCCCفا نCCCCCیا یCCCCCلو دنCCCCCنامCCCCCب دوCCCCCخ یاتCCCCCسور و رCCCCCهش رد دنCCCCCناوتCCCCCب همCCCCCه
 زور رCCه اهCCنآ ،دCCنا هدCCش هرCCصاحCCم و هCCطاCCحا اCCه تCCسیرورCCت طCCسوCCت ،رگCCید قCCطانCCم نایCCماظCCنریCCغ
 زا دعCب .دننCک کرCت ناشCناCج ظفCح یارCب ار دوCخ هCناCشاCک و هCناCخ دCیاCب نCیارCبانCب دCنوCش یCم هتCشک
 قCCطانCCم رد هCCک تCCسا یCCقافCCتا نCCیا .دCCندرCCگ یCCمزاCCب دوCCخ راCCید و رCCهش هCCب اعطCCق دارCCفا نCCیا ،یدازآ
 ثحCب .تCسا یتCقوCم تیعCقوCم کCی نCیا .دCنا هتCشگزاCب دوCخ یاCه هCناCخ هCب دارCفا و هداتCفا یرامشیCب
 زا یCCلو تCCسین هCCیروCCس هعCCماCCج عفCCن هCCب اعطCCق ،دCCشاCCب یمCCئاد رCCگا ،یتیعمCCج یCCیاجCCباCCج و رییغCCت
.میتسین نارگن نآ درومرد سپ ،تسا یتقوم هک ییاجنآ


