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نالک تردق  رد  کیتنربیاس  متسیس  هاگیاج 

رد هدش و  حرطم  ریخا  لاس  دص  دودح  رد  هک  متسیس  نیا  .دراد  مان  کیتنربیاس » متسیس  ، » تسا هدش  هدید  کیناگرا  متسیس  یارب  هک  ینیزگیاج  اه ، متسیس یروئت  رد 
کیتنربیاس ثحابم  زورب  روهظ و  أشنم  عقاو  رد  توافت و  نیرت  یلصا اما  دراد  دش ، نایب  کیناگرا  متسیس  رد  هچنآ  اب  یدایز  رایسب  یاه  توافت تسا ، ققحت  لاح 

حرطم ناهج  یاه  تردق نامکاح  روضح  رد  راد ، مان یاه  نیسیتیلپوئژ طسوت  کیتیلپوئژ  ثحابم  هک  ینامز  زا  .دراد  کیتیلپوئژ »  » مانب ینیون  ًاتبسن  ملع  رد  هشیر 
زا راب  نیتسخن  کیتنربیاس  متسیس  رب  یکتم  تردق  هیرظن  هک  دش  یعدم  ناوت  یم تئرج  هب  .تفای  رییغت  یراد  تموکح عون  تردق و  لماوع  هب  ماکح  شرگن  دش ،

.تساخرب تردق  راک  زاس و  هب  اه  نیسیتیلپوئژ هاگن  هویش 

.دینک هعلاطم  ار  ریخا » لاس  دص  رد  کیتیلپوئژ  تایرظن  یسررب   » دیناوت یم هلاقم ، نیا  رد 

تاعالطا و زا  هک  یجیار  موهفم  اب  موهفم  ود  نیا  هک  تسنیا  رکذ  نایاش  هتکن  هتبلا  .تسا  هدش  لیکشت  یژرنا »  » و تاعالطا »  » لماع ود  زا  کیتنربیاس  متسیس 
.تسا اهنآ  هرطیس  هزوح  قمع و  رد  توافت  نیا  هبنج  نیرت  یلصا دراد و  یرایسب  توافت  میراد  غارس  یژرنا 

روما ماجنا  ییاناوت  نآ ، تردق  اب  هک  تسا  یلماع  هنوگره  ینعم  هب  یژرنا  کیتنریاس  موهفم  رد  میسانش ، یم فلتخم  یتخوس  یاه  لدم ناونعب  ار  یژرنا  زورما  رگا 
.دشاب زین  صاخ  یفده  هب  ندیسر  یارب  ناسنا  هزیگنا  دناوت  یم یتح  یژرنا  موهفم  ور  نیا  زا  .دریذپ  یم تروص  ایوپ  یاه  هخرچ داجیا  و 

یهاگآ شناد ، ملع ، هنوگره  هکلب  تسین  میراد  ییانشآ  اهنآ  اب  یتاعالطا  یاه  نامزاس رد  هزورما  هک  تاعالطا  زا  یعون  لماش  اهنت  تاعالطا ، هژاو  رگید  فرط  زا 
، کیتنربیاس متسیس  هجیتن  ندش  لصاح  تروص  رد  هک  تسا  حضاو  ور  نیا  زا  .تفرگ  تسد  رد  ار  متسیس  هرادا  ناوت  یم نآ  بجوم  هب  هک  تسا  طیحم  زا  کرد  و 

رّسیم یگداس  هب  نآ  قیرط  زا  یتآ  تاعالطا  رب  هطاحا  فارشا و  هک  یمئاد  قیقد و  یلرتنک  .تسا  لرتنک » ، » دسر یم متسیس  نیا  رد  تردق  نابحاص  هب  هک  هچنآ 
روطب هکنیا  امود  درادن و  متسیس  یاهزرم  زا  جراخ  یازجا  رب  یتردق  تسا و  متسیس  ینورد  طیحم  اب  لماعت  رد  الوا  هک  تسا  نیا  لرتنک  عون  نیا  یگژیو  .دوش  یم

.ددرگ  یم طلسم  دنمشوه  ریغ  یاه  متسیس رب  دوش ، یم یقلت  دنمشوه  هک  کیتنربیاس  متسیس  ماع 

هکبش هلیسوب  هک  روطنامه  عقاو  رد  دراد و  ندب  یازجا  رگید  رب  زغم  هک  تسا  یلرتنک  دننامه  دوخ ، فارطا  طیحم  اب  تبسن  رد  متسیس  عون  نیا  لرتنک  تلاح 
متسیس دنادرگ ، یم رب  مادنا  هب  ار  تیعضو  نآ  بسانم  روتسد  سپس  دنک و  یم تفایرد  ار  اهنآ  تیعضو  اه  مادنا کت  کت زا  ندب ، رسارس  رد  هدرتسگ  یبصع 

.دراد یهاگیاج  نینچ  دوخ  طیحم  اب  تبسن  رد  زین  کیتنربیاس 

زاسرتسب طیحم  رازبا و  تسا و  شرتسگ  لاح  رد  ناهج  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  تیزکرم  اب  یبرغ  یاهروشک  زا  یضعب  طسوت  کیتنربیاس  متسیس  ینونک ، رصع  رد 
یژرنا تسا و  سیلگنا  اکیرمآ و  تیکلام و  رد  دراد ، رارق  ربیاس  یاضف  رد  تاعالطا  زا  هچنآ  ره  هک  ینعم  نیدب  .تسا   ربیاس » یاضف   » نامه متسیس ، نیا 

.دنز  یم مقر  یناهج  ربیاس  یاضف  رب  ار  روشک  ود  نیا  هنادنمشوه  لرتنک  اذل  .تسا  هدما  رد  اهنآ  تمدخ  هب  زین  اضف  نیا  رد  دوجوم 
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.تسا هدیدرگ  ناهج  زغم  هب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ندش  لیدبت  ثعاب  هتفریذپ ، تروص  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  تیروحم  اب  هک  دنور  نیا 

.دش دهاوخ  حیرشت  لصفم  روطب  هدنیآ  تالاقم  رد  بلطم  نیا 
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