
 

 

 یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت
 هتسناوت هزورما هک تسا یتالماعم یاهشور زا یکی یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت

 نيا رد .دنک بلج دوخ هب ار لاتیجید زرا رازاب نارگهلماعم و ناراذگهیامرس زا یرایسب هجوت

 رد یراذگهیامرس فادها ماجنا یارب اقیقد هک یعونصم شوه زا دیناوتیم امش هويش

 یتالماعم یاهتیعقوم زا یرایسب رد و دینک هدافتسا ،هدش یسیون همانرب یلام یاهرازاب

 .دینک لمع رتعيرس و رتنما ،رتقفوم

 هک یياهرازبا و اهتابر یريگدای و یيانشآ اب دنراد یعس ناهج رسارس رد دارفا زا یرایسب

 رتشیب ار لاتیجید زرا رازاب رد دوخ روضح زا لصاح دمآرد ،دنتسه یعونصم شوه هب زهجم

 انشآ رتشیب یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت تیهام اب هک دیدنمهقالع زين امش رگا .دننک

 یسررب ار راک نيا ماجنا یگنوگچ ات دیشاب هارمه نم لوپ فیک گالبو زا هلاقم نيا اب ،دیوش

 یرترب لیلد و لاتیجید زرا ديرت رد یعونصم شوه یاهدربراک هرابرد دیفم یتاعالطا و هدرک

 رایتخا رد ار یعونصم شوه یريگراک هب یاههنیمز نينچمه و یناسنا یورين هب تبسن نآ

  .میهد رارق امش

 

 



 ؟دهدیم ماجنا ار لاتیجید زرا ديرت هنوگچ یعونصم شوه
 کسير یاراد یلام یاهرازاب هب تبسن امومع لاتیجید زرا و سکراف ريظن نيالنآ یلام یاهرازاب

 رد اههیامرس شزرا دايز تاناسون ،نآ لیلد نيرتمهم هک دنتسه یراذگهیامرس رد یرتشیب

 دصر لوغشم هراومه اهرديرت و ناراذگهیامرس ات هدش ببس عوضوم نيمه .تساهرازاب نيا

 دوس نازيم نتفرگ رظن رد نودب رازاب رد یگشیمه روضح .دنشاب اههداد لیلحت و رازاب ندرک

 یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت ور نيا زا ؛دهد رده ار امش یژرنا و تقو دناوتیم ررض ای

 .دريگیم رارق هدافتسا دروم ناراذگهیامرس زا یرایسب طسوت هزورما هک تسا نيون یشور

 هدیچيپ یاهمتيروگلا یريگدای و تنرتنیا هطساو هب هک تسا یژولونکت یعونصم شوه

 نيا .دنک ذاختا هدش یزير همانرب نآ یارب هک یياهراک هرابرد دیدج یتامیمصت دناوتیم یضاير

 ناسنا ،یلام یاهرازاب هب دورو اب دراد یعس و هتفرگ رارق هعسوت دروم هک تساهلاس یروانف

 یعونصم شوه .دنک زاینیب اهراک ماجنا و تامیمصت نتفرگ رد یناسنا یورين یريگراکب زا ار

 هنازور رابخا یسررب یارب هک تسا یياهرازبا و اهتابر زا هدافتسا عقاورد لاتیجید زرا ديرت رد

  .دناهدش یسیون همانرب اههلماعم ماجنا و اههداد لیلحت ،یسنراکوتپيرک رازاب هب طوبرم

 لاتیجید زرا ديرت رد یعونصم شوه یاهدربراک
 هب اهرديرت یارب یکمک رازبا کی ناونع هب هک تساهلاس یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت

 یياجنآ زا .دوش عقاو دیفم یلام یاهرازاب رد تیلاعف لحارم مامت رد هتسناوت و دیآیم باسح

 زرا ديرت هويش یلام یاهرازاب یلبق یاههداد یريگدای هطساو هب هتفرشيپ یروانف نيا هک

 و هدرک تواضق یلبق یاههبرجت تبسن هب ار نآ دیدج هداد کی تفايرد اب ،هتخومآ ار لاتیجید

 یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت هک دنامن هتفگان .دريگیم اطخ دصرد نيرتمک اب یمیمصت

 یاهباسح یمامت یتحار هب دناوتیم یژولونکت نيا هک ارچ ؛دوشیمن متخ رازاب یسررب هب اهنت

 زا تباب زا ار امش لایخ ،یتینما یاهلکتورپ نيرتهب یريگراک هب اب و دنک یسررب هراومه ار امش

 .دنک تحار هیامرس نداد تسد

 زا هدافتسا اب و هیناث زا یرسک رد ات دنکیم کمک امش هب لاتیجید زرا ديرت رد یعونصم شوه

 رد ؛دینک زاغآ ار ديرت و دیبای تسد رازاب زا یدیفم یاههداد هب اهروتاکیدنا و اهلیلحت عاونا

 نآ هب لیلحت عون کی اهنت زا هدافتسا اب و رتینالوط ینامز رد ناتدوخ دوب نکمم هک یلاح

  .دیسرب هجیتن

 



 ؟تسا رتهب یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت ارچ

 

 دوبهب ار دارفا یگدنز تیفیک هتسناوت یرایسب تاهج زا یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت

 نامز و یژرنا رد دیناوتیم لاتیجید زرا ديرت رد یعونصم شوه زا هدافتسا اب امش .دشخب

 لبق امش هک یتامیمصت و اهراک مامت دناوتیم یروانف نيا هک ارچ ؛دینک یيوجهفرص یفرصم

 دنور و اههداد لیلحت ،رابخا ندرک کچ ريظن ،دیهدیم ماجنا یراذگهیامرس کی عورش زا

 رد و هدش یسیون همانرب یاهمتيروگلا قبط ار نايز و دوس نازيم هبساحم و اهزرا تکرح

 .دهد عالطا امش هب ار هجیتن و هداد ماجنا هیناث زا یرسک

 ینامز رد و هدوب نيالنآ هتعاس 24 ،دنکیم تیلاعف تابر تروص هب رتشیب هک هتفرشيپ رازبا نيا

 کی زا رتهب یزيچ هچ .دهدیم همادا تیلاعف هب زين ،ديراد حيرفت و تحارتسا هب جایتحا امش هک

 زا دناوتیم لاتیجید زرا ديرت رد یعونصم شوه نينچمه ؟تقو مامت و دنمشوه رایتسد

 یناسنا یاطخ دصرد و دنک روبع لکشم نودب رازاب یازسرتسا و یساسحا یاههلت زا یرایسب

 .دهد شهاک ار تالماعم رد

 ؟تسا کمک ام هب هنوگچ لاتیجید زرا ديرت رد یعونصم شوه
 و دیدج رابخا ات دهد رارق شزادرپ دروم ار یربخ عبانم مامت دناوتیم دنمشوه رازبا نيا

 هب عوضوم نيا .دهدب عالطا رديرت هب و هدروآ تسد هب ار رازاب تیعضو رب راذگريثات تاقافتا

 نيا نينچمه .دش دیهاوخ هدوسآ یربخ عبانم یپردیپ یسررب زا امش هک تسا ینعم نيا



 ار زرا ره تیعضو ،رازاب یاههداد رانک رد دیدج رابخا و تاعالطا نداد رارق اب دنناوتیم اهتابر

 .دنهد عالطا رگهلماعم هب ار هجیتن و دننک لیلحت

 هب ؛دنشاب هتشاد ديرت رد ار دوخ صوصخم یژتارتسا و هويش رديرت ره هک تسا نکمم هتبلا

 لمع رديرت هاوخلد هب و هتخومآ ار یراذگهیامرس یاههويش رثکا اهتابر نيا رطاخ نيمه

 دح هب دناوتیم اهتابر نيا هطساو هب یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت ،رخآ رد .دننکیم

 و اههداد لیلحت زا دعب دناوتیم ینعی ؛دورب شيپ زين هلماعم ماجنا زرم ات یتح و دسرب یياهن

 هب و دهد ماجنا ديرت و هدرک هدافتسا رديرت هیامرس زا ،یراذگهیامرس تیعقوم نيرتهب نيیعت

 .دوش جراخ رازاب زا عقوم

  ملع کمک هب رتعيرس یراذگهیامرس ؛یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت
 شوه اب لاتیجید زرا ديرت ،یسیون همانرب ملع اب یراذگهیامرس شناد ماغدا فطل هب

 هدش لیدبت رتعيرس و رتنما تالماعم ماجنا یارب یدیدج شور هب هک تساهتدم یعونصم

 و یلبق تالماعم زا دوجوم یاههداد یريگدای اب هتسناوت یعونصم شوه یژولونکت .تسا

 لیدبت لاتیجید زرا ديرت یارب دنمشوه رازبا کی هب ،یضاير هدیچيپ یاهمتيروگلا اب اهنآ بیکرت

 تقو مامت و ريذپانیگتسخ رایتسد کی ناونع هب دناوتیم یدربراک یروانف نيا هزورما .دوش

 هکنیا نودب و دینک ذاختا ار دوخ یراذگهیامرس تامیمصت یرتمک نامز رد ات دنک کمک امش هب

 ريظن یلام یاهرازاب رد روآدوس یاهتیلاعف هب ،دیوش یحور یاهبیسآ و یژرنا تفررده راچد

 .دیهدب همادا یسنراکوتپيرک

 و اههداد ،هدرک لابند ار زور یاهدادیور و رابخا دیناوتیم امش اهتابر نيا زا هدافتسا اب

 دیهد ماجنا الاب دوس اب و کیتاموتا تروص هب ار تالماعم و دینک لیلحت و یسررب ار رازاب تاکرح

 .دینک نکمم ار یعونصم شوه اب لاتیجید زرا ديرت شور نيا هب و

 


