
 هناخ نامهم رد یبدا یب	
 

 نکم ینعی دوب ندرک بدا نآ
 نهک دهع نآ زا یلیوحت چیه
 دوش يریجنز ضبق نیک نآ زا شیپ
 دوش يریگ اپ تسیریگلد هک نیا
 شاف و سوسحم دوش تلوقعم جنر
 	شال هب ار تراشا نیا يریگن ات
 352-350 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم
 ،هسیاقم ،سرت دننام یتاناجیه هک هظحل ره ینعی يوش یم ریگلد وت و دیآ یم یضبق یتقو :دیوگ یم تحارص هب انالوم ترضح تایبا نیا رد
 رد نم ،متسکش ار تسلا دهع نم وگب تدوخ هب .ینیبب ار تتاناجیه نیا ببس ات نوریب هن نک هاگن تدوخ هب وت دیآ یم بارطضا ،مشخ ،تداسح
 درگرب ،هدشن رید زونه الاح .داد نامرف منهذ هک مداد ماجنا ار نامه ًاقیقد ،مراکفا نتفرگن يدج و ییاشگاضف ياج هب و مدرک یبدا یب هظحل نیا
 تنورد رد مدق هظحل نآ رد قح راذگب .نکب قح هاگراک ار تدوخ وش جراخ نهذ هاگراک زا ینعی شاب تسار ور تدوخ اب ،نکن رارکت ار هابتشا و
 .دراذگب

 
 ناکمال زا دهن يو رب مدق قح
 ناکف نک زا دوش نکاس وا هگنآ
 	1381 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم
 تسا یتسین نوچ قح عنص هاگراک
 تسا یتمیق یب هگراک نورب سپ
 690 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
 ناجیه ،مدیسرت رگا ،مریذپ یم ار مصقن و مدرک هابتشا نم یگدنز يا هک هظحل نیا رد رارقا و ندرک مدع ار زکرم ینعی هظحل رد ندش تسین
 	.تسا نم لامک رادنپ رطاخ هب همه ،مدش تسرپ سومان عقوم نآ و دمهف یمن یسک مدرک رکف و متفگ غورد ،مدش نیگمشخ ،مدش هدز

 
 تسا تواضق و تمواقم ياضف ،نهذ ياضف .تسین ریذپ ناکما یبدا یب و هابتشا هب رارقا نودب نهذ یشوماخ ،ما هدرک ناحتما اهراب نم ناتسود
 یمن شوماخ تنهذ و دنک یمن تیاهر ضبق نیا ،شخبب ار نم یبدا یب و متسه وت سنج زا نم ،یگدنز يا هک هظحل نیا رد ینکن رارقا ات و
 هک ار وت هابتشا يریگن ار مایپ رگا ،دروایب رد تلامک رادنپ و تمواقم و تواضق زا ار وت ات دوب یگدنز فرط زا یمایپ دمآ هک یضبق هظحل نیا .دوش
 یقلت رادقم یب ار ،دوش یم دراو وت رب کنیا هک ار ییاه یلامشوگ و اه تراشا نیا ات دنک یم شاف ،يراد لامک رادنپ و یتسه تسرپ سومان
 .ینکن

 
 نآ و نیا شیپ هب شسومان هک ات
 	ناهد ار وا نیا تسبرب دنکشن 
 ببس نیز مه شدروش یم نیردنا
 بجع يا ندرک هبوت دراین وا
 3238-3237 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 
 اب و دنکشب ار شنم دناوت یمن و دراد سومان و رورغ هک یسک يارب هظحل نیا رد 	یگدنز زا یهاوخ رذع و 	یگدنز لباقم رد هابتشا هب رارقا
 هب و منیبب نارگید رد ار یگدنز هک هظحل نآ .یگدنز ربارب رد تسا یبدا یب يرگید عون نیا .تسا تخس رایسب ،دوش یگدنز هاگراک ییاشگاضف
 و مراذگ یم رانک ار یبدا یب و منکش یم دوب هتخاس نم يارب اهلاس نهذ هک ار یبلقت سومان ،منک فارتعا اهنآ ربارب رد تحار یلیخ مهابتشا
 تواضق نامسیر و تسا نتفر رگید رکف هب يرکف زا نهذ رد و ندرکن زاب ار اضف ینعی ندرکن هبوت 	.دنک راک نم يور یگدنز هک مهد یم هزاجا
 .موش یم جیگ هک دروآ یم ناهرب و لیلد ردقنآ و 	دنک یم دیلوت تیارب هظحل رهو هظحل نیا رد داضتم هصق نارازه نهذ .نتفاب تمواقم و

 
 تسکش متشپ لد ياهضقانت زک
 تسد لام یم ایب اناج مرس رب
 تسیتحار ار مرس وت تسد ریز
 تسیتیآ یشخب رکش رد وت تسد
 رادم رب نم رس زا دوخ هیاس
 		رارق یب مرارق یب مرارق یب
 562-560 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 



 هچ هک اهراب مدوخ رد .تسا ،ینک ییاشگاضف یناوتن و يوش جیگ وت ات دنک یم هظحل رد نهذ هک ییاه دب و بوخ 	نامه ،اه ضقانت زا دوصقم
 رد .دنک یم جیگ الماک ار نم هک دزادنا یم ترس رد رکف هیناث زا يرسک رد ردقنآ ،رطخ ساسحا ضحم هب نهذ هک مدید راب نارازه منک ضرع
 الصا هک منک یم تحیصن ار یسک ای منز یم عقوم یب یفرح ،منک یم یبدا یب و دنز یم رس نم زا ییاطخ یتقو هک مدرک هبرجت اهراب مدوخ
 نارازه میارب و تسا راکم رایسب نهذ .مهد صیخشت انالوم ياه شزومآ لیلد هب ار هابتشا و ضیق عیرس یلیخ مناوت یم ،درادن نم هب یطبر
 دوجو اب نیبب ،يدرک هابتشا مزاب وت دیوگ یم و دنک یم ریقحت 	ار نم دب هظحل و يدرک یبوخ راک هک هظجل نیا رذ ،هظحل کی رد دروآ یم لیلد
 بوخ نهذ رد هک يراکفا مامت	.ینک یم هابتشا امیاد یتسه راوگرزب يزابهش بانج و انالوم سرد سالک رد و ینک یم راک تدوخ يور هک نیا
 هاگ ره هک ما هدرک هبرجت مدوخ رد .میونش یم ار اهنآ يادَص ام هک تسا هدینامه نهذ ياه ضقانت همه دننک یم نکن و نکب  و دننک یم دب و
 مهابتشا رارقا اب هلصافالب ،دنیایب مغارس هب دنهاوخ یم ،دنتسه ضیقن و دض همه هک هدینامه راکفا و مهد یم ماجنا یبدا یب و دیآ یم یضبق
 .موش اهر مهرس تشپ راکفا و ضبق زا نم ات هدیلام ار نم رس هظحل نیا رد یگدنز تسد هک ممهف یم نم و دنور یم راکفا نیا ،یگدنز شیپ
 یتقو هک مدوب هدید  اهراب البق مدوخ رد .تسا ملد نزور ندش زاب زا یبوخ هناشن نیا و منک یم هبرجت ار شمارآ و ساپس و رکش ،هظحل نیا
 تسرد راکفا نیا زا مادک چیه هک نیا زا لفاغ ،دوب هتساخرب مدع زا هک يرکف ای تشگ یم تسرد رکف لابند منهذ ،دندمآ یم هدینامه راکفا
 هک نیمه اما .دراذگ یمن نم رس ریز ار شتسد و دیوگ یمن يزیچ نم شوگ هب وا ،منکن مدع ار مزکرم و منکن هابتشا هب رارقا نم ات و دنتسین
 ات رادم رب نم رس زا ار تا هیاس یگدنز يا .دوش یم هکت رازه ما يرایشوه و موش یم رارق یب هرابود ،دنروایب موجه هدینامه راکفا هرابود
 وت ینعی ،دور یم زیهرپ و ربص و رکش هک ینامز ره .دنشارخن ار نم يرایشوه هرابود هدوهیب تالایخ و دننزن شین ار نم هرابود رکف ياهروبنز
 .یتشادرب نم رس زا ار تا هیاس
 دادن نامیا شادخ ربمغیپ تفگ
 داهن رد دشابن يربص ار هکره
 601 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم
مارتحا و قشع اب  

اداناک زا میرم  


