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 لاذتبا 67 و هش3دنا 01خل ،ا+ل(شم %وبنا

 *رفک*ن اضردمحم
 

 ەد#کچ

 هک یرکف تسخن یهجرد رد ،مزادEFب ناریا رد رکفت ت*عضو ه4 مهاوخ; صخشم روط ه4 نم اجنیا رد
 قفاوت ،دناەدش هتشا_نا ناریا رد هک ̂[اهل]شم Zوبنا دروم رد ،منامX ه4 .تسا Uامتجا مولع رد شهاOPاج
 ام لئاسم ه4 ه*jش اiنآ زا fgخ4 هک دنeسه ̂[اهل]شم Edگ رد مه ناریا ناOPاسمه .دراد دوجو ;ومع
oژmو اما ،تسlن یاهتفا4 ادج یهتفات ناریا .دنeسه

p
 ا4 ناریا یاهل]شم تiباشم .دراد ار شدوخ یاه

 و دناهتفر مه رد اهل]شم .دOازفا; اiنآ رب رکف ت*مها رب اهروشک زا رگOد Zورگ و ناOPاسمه یاهل]شم
 ،Uامتجا ،xا*س یاههتسد رد و ەدرک ک*کفت م*ناوت; ار اiنآ .دناەداد ل*کشv ار یاەد*چ*پ یهتفاتمه
}نهرف و یداصتقا

p
 زا ~ ،م*نک xررب م*هاوخ4 هک ار هتسد ره زا یدروم ره .م*ناجنگ4 {*حمتس|ز و 

}نهرف ،تسا یداصتقا یرما دوخ ،xا*س رما .مmروآ;رد رگOد یاههتسد
p

 ��dمه ه4 .تسا Uامتجا ،تسا 
 تسد اهل]شم .صخشم روط ه4 ه�ل4 ،�� روط ه4 هن مه نآ ،م*نک تواضق رگOد روما ەرا�رد م*ناوت; ناس
 زا .دنزادنا; شات*عماج زا ار نآ و دننکفا; فا]ش هعماج رد ،دنوش; ب*کرت مه ا4 ،دنهد; مه تسد ه4
}تشا_نا م*نک نا*ب هکنیا یارب دشا4 بسانم �[اونع دOاش هعماج ت*عماج ���فر تسد

p
 یدح هچ رد اهل]شم 

 را� ،دشا4 هتشاد یاەداعلا قوف ̂[آرا� و ̂[ارب هش�دنا دOا4 هک ت*عضو نیا رد .درب; اجک ه4 دراد ار ام و تسا
�صا لاور ;دا�آ رد .تسا ەدنام �[ارگن زاربا اجنآ و اجنیا و ��نفت یاهت*لوغشم ،̂[وگ�� حطس رد 

business as usual امتجا یاههک_ش ه4 ثح4 و .تساU هشقانم تروص ه4 مه نآ ،تسا ەدش لقتنم، 
 Edگرد ه4 توعد راتفگ زا فده ؟تسا ¡ضو هچ نیا .تسا ەدش Edگ ارف لاذتبا fg. ~gکقامچ و fgکرکشل

 .تسا شسرپ نیا ا4 ندش
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 :ەدش e§gنم رثا نm¥خآ .ا*مدا�آ ناریا ەاPش£اد رد xا*س هش�دنا سردم ،نل� ەاPش£اد زا هفسلف یا�Eکد *

  .۲۰۲۲ .هنامز .نآ Edقف یاههOال و ناریا طسوتم یهق_ط
 



 رفک#ن  |۸۸

  

 نآ زا ̂[اههmس ملOام اجنیا رد نم هک Uوضوم
 رد هک تسا ̂[اههلئسم ت*م®Eم و Zوبنا ،منک زا4 ار
 .دنراد رارق Uامتجا ش£اد ربارب رد ام �[اریا ت*عقوم
 خسا° اههلئسم نیا اOآ هک تسا ەرا4 نیا رد شسرپ
 ̂[اهدروم رد ر²ا هکنیا رگOد و دنباO; هناروش£اد
 ̂[انتعا اiنآ ه4 ارچ ،دننک; هضرع ̂[اهخسا°
 ت*عجرم ەاPچ*ه ناریا رد Uامتجا ش£اد .دوش³ن
 هتشاد oدنا تمرح ̂[اهنامز رد اما ،هتشادن یرثؤم
 نون¶ا اما .تسا ەدش³ن راوخ و جرا®[ ارا]شآ و
 .ارچ تسا �[د*سرپ و ەدش ��dنچ

 رد ،ماهتخادرپ عضوم نیا ه4 مه �Eشlپ نم
 �[اس£ا مولع یزورiب و یزورەEdت« ناونع ا4 یاهلاقم
 یدازآ« هلجم م]O ەرامش رد ەدش e§gنم ،»ناریا رد
 هلاقم نآ زاغآ رد .۱۳۹۴ دادرخ خــــmرات ه4 »هش�دنا

 :دوب ەدمآ ��dنچ

 موادم یاههلمح جامآ �[اس£ا مولع ناریا رد«
 ��سه ��dیjت هک ��موکح ،تسا ��ید تموکح
 یراصحنا قح ار نآ ەرا�رد یEdگم*مصت و �[اس£ا
 ناشعضوم هک ̂[اهش£اد .دناد; دوخ یژولوئدOا
 ەاOPا° تسا نکمم ،تسا گنهرف و هعماج و ناس£ا

 تسد زا ،دنراد نون¶ا مه هک ار }*مدا�آ ف*عض
 ت*عضو نیا هنیمز ا4 هنازروهش�دنا یEdگرد .دنهد4
 دناوت; نآ شخ4̂[اهر یداقتنا ل*لحت یارب شالت و
 نیا هصرع نارگشهوژپ �Edگناربکشر توق هطقن

 مولع ��خ_شوخ و ��خ4د4 هلاقم نیا .دشا4 مولع
 .دنک; حــــv§gm ار ناریا رد �[اس£ا

 ت*عضو تسخن ەاPن رد ناریا رد �[اس£ا مولع
 هک دراد رارق ��ید ��موکح راشف رmز .دراد ی�Edگنامغ

 ار ;السا �[اس£ا مولع مسا ه4 ی�Edچ دهاوخ;
 دOد زا ،نآ ت*عقوم ماPنهمه .دنک نآ نÅmگOاج
 ،دنم"ەدعاق" شlبام� و یداع یاهت*عقوم
 و اهشسرپ هک را_تعا نیا ه4 ،تسا �Edگناربکشر
 ندش Edگرد هک دناهتفرگ رارق نآ ربارب رد ̂[اهعضوم
 روخ رد هک د_لط; یا³لع دiج و دج اiنآ ا4
 ».داضت و نارح4 یاهنارود :تسا ەژmو ̂[اهنارود

 :تسا هنانÇبشوخ ت*عضو ه4 هلاقم نآ ەاPن
 ض*ع_ت و روس£اس راشف رmز هک Èا4 هچ دmگ;
 یاههلئسم هک نیا ه4 م*شا4 داش ،م*eسه ��موکح
 ،مmراد ربارب رد ار یاەدش£ ەدOد دOاش و ەد*چ*پ

 ،مmزرو مامتها اiنآ xررب ه4 ر²ا هک ̂[اههلئسم
 زا*ن تسا هتفگ لPه هکنانچ ،مmش افوکش م*ناوت;

}ناXود و فا]ش زا هفسلف ه4
p

 سÊ .د�Edخ;رب 
 قیمع رکفت یهOامتسد ار قیمع نارح4 م*شوک4

 یەدنرادزا4 لماع تموکح ،هلاقم نآ دOد زا .مmزاس
اع_ط تموکح .تسا �صا

Ì
 ̂[افوکش زا ار ش£اد داiن 

 نود4 ش£اد هک تسا نیا رب ضرف اما ،دراد; زا4
 یوEdن نوچ ،دEdگ لا4 و رپ دناوت; مه داiن
 م� ام هک ی�Edچ ،تسا لاؤس نآ یەدننا�Edگنارب
 :تسا هنوگ نیا ت*عضو مرظن ه4 نون¶ا .مmرادن

 را]نا ناشندوب هلئسم ِلصا اO اما ،دراد دوجو لاؤس
 ش£اد .دناهتفاO یرگOد یاهخسا° اO ،دوش;

 یهلئسم .تسا "لطعملو" حالطصا هU 4امتجا
 و تلاح نیا ،دوخ ه4 هنازرولمأت ەاPن رد �صا

oداداو و ®Òرام� :تسا ت*عضو
p

 و را]نا ربارب رد 
 .لاذتبا

 �[اPمه یاههناسر رد لاذتبا و را]نا یاهدومن
 یا° رد هچنآ :دنیآ; مشچ ه4 ارا]شآ
 بصعت و هفارخ جــــmورت رظن زا ®Eنم نm¥تەدنامبقع
 اO ��ید Edغ یرهاظ رد کنیا ،دوش; و دش; ەدOد
 بلج دOدج �[اPمه یاههناسر رد ��ید دض اّتح
 هک دننک; ��dیعت اهInfluencer .دنک; هجوت
 رد .دراد �Öسا° هچ هلئسم نآ و تسlچ هلئسم
 یاج همه رد "تق*قحاسÊ" و "ت*عقاواسÊ" یەرود
 ناریا اما ،مmش; هجاوم ��یعضو ��dنچ ا4 ناiج
 ناP_ترمدنل4 زا م*mگ4 تسا �iEب اO دراد یاەژmو عضو
 ه4 ەژmو عضو یاراد یاههعماج یەدر رد تسا
 نا*م رد .تق*قح تشادراوخ و ت*عقاو را]نا ظاحل
غورد ام

ْ
 ،دوش; لاذتبا ِلOد4 ْلاذتبا و غورد ِلOد4 

 هنوگنآ ،Ûارفا �]ش ه4 ،ل]ش نm¥ترا]شآ ه4 کنیا
Edoچ زا م*ناوت; هک

p
 نخس غورد یهتفافتمه 

 ربارب رد روش£اد و یداقتنا رکف تسخن ماX .م*mگ
� نیا

Ü
 .تسا نآ ل*لحت و هÅmجت ،س�لÝم

 نیا ،��ییjت ره ا4 ،هعماج ه4 ەدنرگن ش£اد ساسا
 ،ە�Edگنا ،اوتحم ،ل]ش ظاحل ه4 �[اس£ا لمع هک تسا

 ه4 .تسا طوg§م Uامتجا ظاحل هEd، 4ثأت و تiج
 شاUامتجا یهنیمز رب یاهلئسم ره رگOد �[ا*ب
 عضوم هچ ره .تسا هعماج ،عجرم .دوش; xررب
 ،دشا4 رت�[الوط نآ xررب �[امز یەزا4 اO رتنال�
 ل]ش رد گنهرف لماش هک Uامتجا یاهلماع شقن
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 .دوش; رتگنررپ ،دنوش; مه نآ ەدش یداiن
 ه4 هک ̂[اج ات ،دشا4 رتدرُخ عضوم هچ ره ،سکعرب

 ،دسرب ش�اهظحل اO تدمەاتوک درکرا� رد درف دح
 ��dیjت ماPنه رد Uامتجا یاهلماع رب xgوپمشچ
 و ەدارا اجنیا رد .دوش; هتشاد اور �Eشlب عضوم
 رارق ��dبjت ساسا درف ®Öنا*م®[ شà¶او و لOامت

 ،درف تروص ه4 هعماج دوخ ��یعضو رد اما .دEdگ;
Oنیا رد .دوش; هتفرگ رظن رد دارفا زا }چوک عمج ا 

 دنچ هک دنEdگ; رظن رد ار یاهنحص یرادنپ لاح
oدنیامن ار �fgارگ اO ¡مج کO ره هک ،ەژوس

p
 

 صخشم شlپ زا هک دننک; یزا4 ار fgقن ،دننک;
 رب هعماج تکرح زا روصت ل]ش نیا ��قو .تسا
 ش£اد زا زا*ن®[ رگOد نهذ نآ ،دوش ەEdچ ��هذ
 .دmگ; هصق و دونش; هصق .تسا Uامتجا

 ̂[وگهصق نیا نا_یeشÊ ،دOدج یاههناسر
 رmصت ��قو و ،دراد ه_لغ ���م رب رmصت .دنeسه
 :دوش; اهتOاور لدا_ت لحم وشÈات ،دشا_ن
 و تسا م� تقو ،دنشا4 ەاتوک و ەداس دOا4 اهتOاور

 Zاوخ4 ر²ا .دراد ور رد-و-نزب تلصخ هنحص
 هکنآ زا شlپ  و دوش; مامت تتقو ،��ک لالدتسا

ãدنچ ،�[زب یاه�� ãد یهعفد .یروخ; ه��Oه4 رگ 
 هک تسا ��dنچ نیا و .دنهد³ن تهار هنحص
 اج اهنهذ رد ،دنوش; رارکت و رارکت اههصق

 یEdثأت و دنوش; لOد_ت راشف یوEdن ه4 ،دنEdگ;
 .دنباO; یدام

 ،دنوش هتفریذ° اههصق دوش; ثعا4 هچنآ
 ەدش راتفرگ نآ رد ناریا یهعماج هک تسا ̂[انگنت
oدنز Uامتجا و xا*س ،یداصتقا راشف .تسا

p
 

 åاح رد ،دنک; روآباذع ار مدرم �Eشlب یەرمزور
 د*ما رب ید*ماان و تسlن نشور ەدنیآ زادنامشچ هک
 ��یگنس لاح ِنامز هک دوش; ثعا4 نیا .دراد ه_لغ
 ،ت*عضو نیا رد .دوش شِ£امز یەEdچ دع4ُ و دنک
 دOا4 ،تسا تدمەاتوک ،درادن قمع ی�Edچ چیه
 دوجو لئاسم ،درادن دوجو هلئسم .دشا4 ەدg§ف
 اج4اج مادم کO ره ت*م®Eم هک Zوبنا ،دنراد

 ه4 هکنآ زا شlپ .ددرگ; لاح و عضو عبات و دوش;
 لوغشم دوخ ه4 ار تنهذ یرگOد نآ ،یزادEFب نیا

 .دنک;

 لOد_ت خــــmرات ،دوش شِ£امز روحم لاح نامز ��قو
 .تسه هک تسا ��dمه ش£اOا° هک ��یاور ه4 دوش;

 هEd� 4چ همه ؛تسlن نا]ما یهصرع رگOد خــــmرات
 .دوش متخ زورما ت*عضو ه4 هک ەدش ەد*چ �[روص

 شàیچ زا روصت ظاحل ه4 مه ،بلاغ عضوم
 ،�mÖرات شِ£امز زا روصت ظاحل ه4 مه و لئاسم
  .تسا ��ی�روحمدوخ

 ره اZ Oورگ ره :لئاسم شàیچ ظاحل ه4 −
 اّتح و ناریا لئاسم نونا� رد ار دوخ یهلئسم �fgارگ
 یارب یراوتسا ک�Eشم یهنیمز .دناد; ناiج
 Uامتجا یاهش£اد ه4 ̂[انتعا و درادن دوجو اهثح4
Oنآ یەدومزآ یاهشور م� تسد اiهک دوش³ن ا 
 ار اهتêس£ و اهتmلوا و ەدرک یدنبهتسد ار لئاسم
 زا �[ادرگmور یارب ت4اث یهناiب .دننک; ��dیعت
 هچنآ دوخ و ؛تسا تسا*س تmلوا Uامتجا ل*لحت
 ه4 ،درذگ; یزکرم تردق تسا*س یهصرع رد
 .دوش; ەدنادرگرب نانیچهئطوت �[اذ تثا_خ و هئطوت

 نونا� رد یاهلئسم هچ هکنیا ��dیعت رد اههناسر
 نیا زور ره اiنآ .دنراد i³م شقن ،دEdگ رارق هجوت
Oار �[اسک و دننک; هتسجرب ار هلئسم نآ ا ;Oدنبا 
 لالدتسا اiنآ ل*م یاتسار رد سانشرا� مان ه4 هک
 تسا یاهنوگ ه4 یاهناسر یاهثح4 باتش .دننک
 دiنرب دهاوخ4 هک دنام³ن یرظن یارب ̂[اج هک
 و هلصوح ا4 دOا4 ار اiنآ و دنرتەد*چ*پ را*سë اOاضق
 åالدتسا و قیقد ،مارآ سک ره .درک xررب تقد
 و ،دوش; ەدنکفا نوEdب هنودرگ زا ،دmگ نخس
 رکف یولج هک دننز ماiتا وا ه4 اّتح تسا نکمم
 ه4 طخ نآ یولج ،تسا هتفرگ ار ەدننکنوگرگد
 .ار "زادنارب" حالطصا

 ���dروحمدوخ عضوم :�mÖرات ظاحل ه4 اما −
 هmÖ� 4رات Edس هک تسا رادنپ نیا یەدننکتmقت
 ام هک تسا ¡ضو ��dمه شلصاح هک تسا یاهنوگ
 خــــmرات ّل� ��ی�روحمدوخ نیا یهOاì¥ب .مmراد کنیا
 ار �[انآ هک تروص نیا ه4 مه نآ ،دوش; f|نزا4
 رارق خــــmرات نا�خ فص رد مmرادنپ; بوخ هک

 رگOد ه4 ناشمmرادنپ; د4 هک ار �[انآ را_ت و م*هد;
 ره هک تسا ەدش نانچ نون¶ا .م*ناسر; خــــmرات ناد4
 �Eشlب .دراد ار دوخ �mÖرات تOاور �fgارگ و Zورگ
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 اه��dمه اما ،دنeسه {خدنچ اهتOاور
 .دنEdگ; ەرخس ه4 ار ک*مدا�آ f|نخــــmرات

 یاهتOاور رد Edگمشچ ش�ارگ یهصخشم
�mÖرات

í ا*پ]F اههناسر رد ەدنوش لقن، 
�mÖرات مسlنوmÅmور .تسا ®�لطرظندOدجت

í ëرا*س 
 یراذگشزرا ون زا اههثداح یور رب �[ونک یهOامم�

 تسد ه4 اهموiفم زا یاەزات یاهفm¥عت و دنک;
 بالقنا ،دوش; ەدناوخ ما*ق اتدوک هکنانچ ،دهد;
 .اتدوک

 دوجو �mÖرات نامز زا E�oشم کرد رارق نیا رب
 .�[اPمه یهنiپ ناOامن یهنحص رد م� تسد ،درادن
 رد ،دوش; داO خــــmرات و هتشذگ ناونع ه4 نآ زا هچنآ
 ا4 بسانتم ار خــــmرات هک تسا لاح عضو ��dمه عقاو
 نون¶ا دع4ُ هک م*تفگ مه �Eشlپ .دنک; وگزا4 دوخ
 همه هک تسا ��dنچ .تسا شِ£امز رد بلاغ ش�ارگ
 یه_لغ ِت*عضو نیا .دوش; قمع®[ و تخت �Edچ
oرمزور

p
 .تسا 

oرمزور رد
p

 ��dمه بلاق رد ت*عقوم Èاردا 
 رد هک �ئاسم یاهباوج .تسا اج ��dمه و زورما
 ،دنیآ رظن ه4 نال� مه دنچ ره ،دنEdگ رارق بلاق نیا
 ار ³لع شوا� هک �*خت نآ .دناەاتوک و îتخم
 رد ،دور; رتارف ëf نون¶ا و اجنیا زا و د�Edگنا;رب
oرمزور .دEdگ³ن ل]ش بلاق نیا

p
 ؛درادن ل*خت ًالصا 

 نیا زا و دروخ; ُ~ ̂[اهرmصت یور تOاiن رد لا*خ
 رد ر²ا رmصت .دسر; رگOد رmصت کO ه4 رmصت
 قوش و قوذ ەاPنآ ،دشا4 ەرمزور یاهرmصت ا4 نیا_ت
 ��dغورد ،دEdگ; ل]ش ��dغورد �*خت .دنک; داجOا
 یایدازآ نآ زا مورحم ؛تسا Edسا هک رظن نیا زا
 .دراد قلعت ل*صا ل*خت ه4 هک تسا

oرمزور نیا رد
p

 .درک ³لع د*لوت ناوت; مه 
 ی"فلا" ره .تسا هلئسم دراد دوجو داmز هک ی�Edچ
 مه هلئسم و ،تسا هلئسم لاح ره ه4 یا"ب" ره و
 هلئسم ناونع ه4 ار اiنآ نا*م هس�اقم ناوت; ،دنشا_ن
 هچ عضوم هک تسا نیا اما شسرپ .درک ح¥طم
 هفسلف ه4 زا*ن هک دراد �[ارح4 و فا]ش نآ ه4 {�ر
 ر²ا مOاهتخادرپ ەدنربارف �*خت ه4 و ؛دنک; باجOا ار
 زا*ن ناونع ه4 ار نآ م� تسد اO م*هد خسا° نآ ه4
 .م*سانشرب م®Eم

 مزال ؛تسا �ðا� ،م*سانشرب ار زا*ن هک ��dمه
 تسlن مولعم ًالصا .مmروآرب ار نآ ام دوخ هک تسlن
 ���خانشرب نیا اما .دنروآرب ار نآ �[اسک اf Oک هک
 ا4 دنک; مزلم ار ام هک نیا هلمج زا .دراد ̂[اهمازلا
oرمزور یاهمازلا

p
 م*mگ4 تسا �ðا� .م*نکن Zارمه 

 اما ،دوش; هتفگ هک تسا �[آ هلئسم یاهدومن زا
 دنویپ ،تسlچ عماج یهلئسم هک تسا نیا مiم
 هچ fgسرپ ره ه4 خسا° و تسا هنوگچ اههلئسم

~gا4« ،»مناد³ن« .دراد ̂[اهطOررب دx دوش«، 
 نیا زا رتەد*چ*پ عضوم« ،»م*سEFب دOا4«
 یاهترا_ع زا اiنیا یاهدننامه و »تساهفرح
 .دنeسه یروش£اد صخاش

اع_ط
Ì

 و جرا Uامتجا مولع ̂[اهخسا° ��dنچ ا4 
 هن ەزورما �صا یهلئسم اما .دنبا³Oن ت*عجرم
 و .تسا لاذتبا ا4 ندرکن Zارمه ه�ل4 ،®[اOت*عجرم
Xمه ر²ا ،دوش; هتشادرب ولج ه4 یدج ;ا�d� لاذتبا 
 .دEdگ رارق هش�دنا عضوم م®Eم یاهلئسم ناونع ه4

 ،»تق*قحاسÊ« یەدOا جاور �[اiج یاهزکرم رد
 لئاسم دروم رد یدا*àب یاهتق*قح را]نا ��dع رد
 íش£اد íجرا و صصخت موزل ه4 روا4 ،یë§g م®Eم
 ماظن ه4 دiعت ،ناریا رد .تسا ەدش هنیداiن ñصخت
 ار صصخت یاج نآ یژولوئدOا ه4 نامOا و ̂[الو
}نهرف بالقنا .تسا هتفرگ

p
 مولع ات دناەدرک ا° ه4 

 یهطلس رmز �[اPمه یهنiپ .دنوش ;السا ،�[اس£ا
 فm¥عتزا4 ار صصخت ،مه فلاخم دOدج یاههناسر
 دننک; ��dیعت و دننک; د*لوت صصختم .دناەدرک
 ت_حص ی�Edچ هچ دروم رد دناوت; fک هچ هک
 لم]م نآ داد_eسا هک تسا ەدش یراج �[امتفگ .دنک
 ��dیعت ل]ش رد ،تسا ەدش ̂[الو م*قتسم داد_eسا
 هچ هکنیا ��dیعت و ،خسا° یاتسار ��dیعت ،هلئسم
 ̂[اهاج زا ،نامتفگ .دنهد خسا° دنeسه زاجم �[اسک
�صا هلئسم .درادن Zدنامرف زکرم اما ،دEdگ; وEdن 
 ا4 هکنیا و تسا نآ تاصتخم تخانش ،نآ لا_ق رد
 اO م*eس�ا4 نآ ربارب رد ،م*نکن اO م*نک Zارمه نآ
اع_ط مه ەرانک .م*eس�ان

Ì
 ��یتور را� و تفرگ ناوت; 

oدنس|ن رد ار
p

 .درب شlپ شهوژپ و 

 یاەراشا و ش£اوت ناونع ه4 لOد4 نامتفگ
 یرگOد یا*ند هچ و دشا4 دOا_ن هچ هکنیا ه4 دوجوم
 �[دشرقتسم ەدارا ا4 اiنت ،تسا نکمم و �[دشروصت



 ۹۱ |لاذتبا ;: و هش7دنا 45خل ،اهل-شم *وبنا

 

oرمزور لد زا .تسlن
p

oرمزور رب ناوت³ن 
p

 .دش ەEdچ 
 نآ ندش درُخ و ،د*ش�دنا ناوت; شِ£امز نیا رب اما

oدنیآ®[ راشف رmز ار
p

 یوس ه4 تسا Zار نیا .دومنزا4 
 اتح ،تسا ەدنیآ ِدع4ُ ،هش�دنا یارب ەدنزاس .ەدنیآ
 .تسا xررب عضوم هتشذگ هک ̂[اجنآ

 ،تسا ���dروحمدوخ و هتسë ،داد_eسا نامتفگ
 نآ لOد4 .دش حــــv§gm هک ̂[انعم رد ���dروحمدوخ
 هتشذگ مه و ەدنیآ مه هک �*خت ،تسا دّ*قم ل*خت
 تmروحم زا ار لاح هجو ،دنیjب نا]ما یهنiپ ار
 دنب و د*ق رد هن ار دوخ ̂[ارگت*àیع و ،دزادنÇب
 د*قم رد ه�ل4 ،نون¶امه و اج��dمه حطس یاهدادخر
 یدوجو xاسا یاهت*عقوم ه4 هلاحا ه4 ندوب
 ���فر تسد زا و fgکەرiب ،ض*ع_ت ،تنوشخ :دنیjب
.تس|ز ط*حم



 

  



 

  

 


