
 

 

 
 

 
 

 نز 0/اهج زور ت)سانم ه!

 درک تظفاحم 0/دم هعماج زا و 0/اCیAش? <=> قوقح عفادم نانز زا د2ا!

  

 GاG رد نز نالاعف صخالB و 45دم هعماج رب راشف هک م:راد9 9ارگ ار نز 45اهج زور ،سرام تشه *اح رد لاسما

 رتدودحم زور ره _4اTلKش^ قح و رتگنت زور ره 45دم تIلاعف یارب اضف .تسا هتفاT شRازفا یNOگمشچ لKش هB اIند

 یاههجاوم رد ،ناتسهل و Iiش ات هتفرگ ناتسhاغفا و fم و ناریا زا نانز 45اهج شdنج ،هتشذگ لاسکT رد .دوش9

 .تسا ەدرک شالت klخس هB دوخ یاهدرواتسد ظفح یارب ،klسoرورت و klموکح NOغ یاهەورگ klح و اهتلود اB مIقتسم

 klحار هB دنناوت9 ،دناەدروآ تسدB ەزراxم و شالت اهههد 4w رد هک ار vlوقح هک نانز یارب تسا یرطخ گنز هلاسم نیا

 .دنک9 دG�5وگ ام هB ش�پ زا ش�ب ار اIند GاG رد نانز داحتا ترو5{ هلاسم O5|مه و دنهدB تسد زا هxشکT و

 رد نانز تIعضو دروم رد ات مTاەدرک یزادناەار ار k5یپم� ��� قوقح عفادم یاهنامزاس زا �ورگ ام ،نانز 45اهج زور رد

 هجوت و مIنزب فرح روشک هس نیا رد 45دم هعماج بوکG زا .مIنک تxحص fم و ناتسhاغفا ،ناریا روشک هس

 .مIنک بلج روشک هس نیا رد ناشhارهاوخ تIعضو هB ار نانز iلملاO5|ب یاهنامزاس

 یاهروشک ریاس رد نانز یارب عاضوا هک تس�ن انعم نیا هB هتبلا ،fم و ناتسhاغفا و ناریا رد نانز تIعضو زا l5|فگ نخس

 ات ناتس��ع زا .م�Iسه نانز 45دم هعماج اB هBاشم �4اهدروخرب دهاش ام هقطنم نیا یاهروشک ��Nا رد .تسا Nlهب هقطنم

 .دن�سه هجاوم تنوشخ و ضIعxت اB ەرمزور روط هB نانز ،نانبل و ش�ارم ات سhوت زا ،O5|طسلف و قارع ات ن:�حB زا ،ندرا

 .دنوش9 راداو توکس هB ت�صخش رورت و دTدهت اB اT دنوش9 45ادنز ،دنNOگ9 رارق بوکG تحت ��� قوقح عفادم نانز

 ار هنیمز و ەدرک دودحم ار تاعالطا هB نانز یاهەورگ دازآ �Nlسد و ناIب یدازآ ،تاعامتجا یرازگرب قح ،اهراشف نیا

  .تسا ەدرک مهارف بقع هB نانآ تشگزاB و نانز یاهدرواتسد l5|فر O5|ب زا یارب

 نانز ەزوح نالاعف ناIم رد ار یدا:ز یاه45ارگن ،حلص تار�اذم هک م�Iسه نآ دهاش ناتسhاغفا رد نون�امه هنومن یارب

 و ەرمزور یاەزراxم اB و ەدTد ،¢اجترا O5|ناوق زا ار ب�سآ ن:Nlش�ب ناxلاط �4اورمKح ەرود رد هک نانز .تسا ەدروآ دوجوب

 نون�امه ،دننک داجTا ناتسhاغفا دTدج O5|ناوق رد klیس£ج یربارب یاتسار رد NOگمشچ و مهم 4lاNOیغت دناهتسhاوت 45الوط

 زا تTامح هتیم� یاهشالت مغNOلع ،هتشذگ هتفه رد اهنت .دناهتفرگ رارق تنوشخ و دTدهت و دنمفده یاهرورت فده



 

 

 تاداس اTدعس ،یدحاو لسرم یاهمان هB ناوج نز هس ،را¤ن همانزور نانز زا تظفاحم یارب ناتسhاغفا نز نارا¤ن همانزور

 .دندش رورت ،دندرک9 را� داBآلالج رد ساKعنا نو:©:¨لت رد هک v5وئر زانهش و

 نانز 45دم هعماج رب بوکG و راشف ،یربارب یارب شالت اهههد و klس�نیمف شdنج 45الوط هقBاس مغرiع ،fم رد

 klلودNOغ یاهنامزاس یاهتIلاعف یرا¤نا مرج ناشدصق هک م�Iسه هجاوم O5|ناوق رد 4lاNOیغت اB و دراد همادا نانچمه

 رد .دراد نانز یاهدرواتسد ندرب O5|ب زا یارب شالت زا ناشh و تسا ەدنهدرادشه ،fم 45دم هعماج ندرک یوN55م .تسا

 و )EIPR( »خش قوقح زا تظفاحم یfم نامزاس اT و مTدنلا دننام ،45دم هعماج رب تTدودحم لامعا لاح نیا

 .تسا ەدرک رتراوشد NO5ن ار ەدننک دودحم O5|ناوق نیا اB هلBاقم ،رگTد لقتسم یاهەورگ

 ،بالقنا زا دعB ههدراهچ و ەدرک تTاده ار مهنم مهم راIس� و گرزب نا:�ج ،هتشذگ یاهەام رد نانز شdنج ،ناریا رد

 دا:�ف ،نانز �اسا و �4ادتبا قوقح زا Tµ ناونع هB ار »ندB رب قح« و تسا نانز عفن هO5 B|ناوق NOیغت ناهاوخ نانچمه

 رد ��الت ره و دناەدش عنم نز 45اهج زور رد �4امIپهار و عمجت یرازگرب زا هک تسا ههدراهچ ناریا رد نز نالاعف .دنز9

 زا تTامح مرج هB هک ەدازیرکسع اهر و یدحاو همجن ،دIمع یده .دوش9 ەداد خسا¶ نادنز و بوکG اB اتسار نیا

 و را¤نهمانزور ەدازبلطم هIلاع دننام 45ادنز ��� قوقح عفادم نز اهەد عمج هB ،دناەدش موکحم نادنز هB نانز قوقح

 .دناەدش هفاضا نارگرا� قوقح لاعف ناIلق ەدI¸س

 و دننک بوکG و فIعضت ار نانز 45دم هعماج ات دناهتفرگ را� هB ار دوخ شالت مامت هقطنم نیا یاهتلود تقIقح رد

 رامآ و تسا ەدIسر جوا هB نانز هIلع تنوشخ هIکرت رد .دنNOگB سº نانآ زا NO5ن ار نانز یاهدرواتسد ات دنشالت رد نون�ا

 تظفاحم نآ فده هک ار لوبناتسا نویسhاونک دننام 4lادهعت تلود لاح نیا اB ،تسا ەدننکنارگن راIس� ەرمزور �¼کنز

 .تسا ەدرک وغل ،ەدوب تنوشخ ربارب رد نانز زا

 قح هB هک مIهاوخf 9م و ناتسhاغفا ،ناریا یاهتلود صوصخ هB هقطنم یاهتلود زا ام ،سرام تشه زور رد

 کم� ندش یوق یارب نانز 45دم هعماج هB و دننک فقوتم ار نز نالاعف بوکG و یزاسەدنورپ ،دنراذگB ماNlحا _4اTلKش^

 رارق فده ار نز نالاعف هلمج زا و 45دم هعماج هک �4اهرورت ̈جم دروم رد هک مIهاوخ9 تلود زا ام ناتسhاغفا رد .دننک

 دوجو هک دنریذÀب دTاB هقطنم یاهتلود .دهد رارق هم¿احم دروم ار اهرورت نیا رد لوئسم دارفا و دنک قیقحت ،تسا ەداد

Tا̈:پ و یوق 45دم هعماج ک، Bرتملاس یاهعماج ه Bحا اNlما Bقوقح ه � .دوش9 رجنم ،klیس£ج یربارب و ��

 تTدج اB ار هناIمرواخ هقطنم رد نانز تIعضو هک مIهاوخ9 نانز iلملاO5|ب یاهنامزاس زا O5|نچمه ام ،نز 45اهج زور رد

 قوقح هB ماNlحا ناNO5م ن:Nlم� هک fم و ناتسhاغفا ،ناریا رد ەژ:و هB هقطنم رد ناشhارهاوخ اB و دننک لاxند یNlش�ب

µتسdمه ،دن�سه هجاوم تنوشخ و تTدودحم اB نانز و ،دراد دوجو نآ رد نانز
Â

 رد نز نالاعف یاوزنا .دنشاB هتشاد 

 ناTا¶ نانز iلملاO5|ب شdنج 45اxی�شº و تTامح اB اهنت ،تسا دا:ز 45دم هعماج رب اهتTدودحم و اهراشف هک اهروشک نیا

9TاBد.      

 


