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؛زورما هاگرحس

دش هتخيوآ راد هب ماع ألم رد رون رد يلتاق 

.دش هتخيوآ راد هب ماع ألم رد رون رھش رد زورما هاگرحس هلاس 27 لتاق :سراف يرازگربخ

نيا رد رون ناتسرھش بالقنا و يمومع ناتسداد اين نابعش دمحم ،رون ناتسرھش زا سراف يرازگربخ شرازگ هب

مناخ شرسمھ يتسدمھ اب هك دمحم هب روھشم هلاس 27 راتخم دنزرف فلا ـ قداص دمحم مھتم :دوزفا هراب

هلاتق تلآ اب ار )لوتقم( لمآ لھا فلا - رھاظم ،هدش باسح هشقن كي رد رون ناتسمچ ميقم و لھا ك ـ يربك

روشك يلاع ناويد دييات و لتاق يارب ماع ألم رد صاصق مكح رودص و مھتم حيرص رارقا اب ،دناسر لتق هب وقاچ

.دمآ رد ارجا هب ناتسرھش يماظتنا يورين داتس لباقم رد زورما هاگرحس ،هرداص مكح

ناونع  هب يريسم رد همھتم دوب رارق هشقن ساسا رب هك تسا هدمآ نامھتم تافارتعا رد :دوزفا رون ناتسداد

زا سپ و دتسيا يم يو ياپ يولج رد لوتقم يگدننار هب سراپ وژپ يوردوخ هك دنامب ليبموتا رظتنم رفاسم

ميناسرب دصقم نالف هب ات دنك راوس ار )لتاق( يو رسپ تسود رتولج رتم دنچ رد ديوگ يم هدننار هب ندش راوس

جيوال تمس هب لمآ ناتسرھش زا هدش مالعا دصقم هب درم و نز نيا ندرك راوس اب )لوتقم( وردوخ هدننار هك

دوجو جيوال هقطنم رد يياتسور نينچ هكنيا زا لفاغ ،دنك يم تكرح رالات ياتسور دصقم هب و رون ناتسرھش

.درادن

)لوتقم( هدننار هچرگا ميتفر يكاخ ريسم هب ميديسر جيوال هب يتقو دنك يم هفاضا دوخ حيرص رارقا رد مھتم

روبجم ار يو رارصا اب هك ديورب هدايپ ار ريسم هيقب و مور يمن ار يكاخ هداج نياو تسا الاب لدم منيشام :تفگ

دنچ )يتناس 12 هغيت اب وقاچ( هلاتق تلآ اب يگتخاس هرجاشم كي اب اجنآ رد و دورب يكاخ ريسم هب ات ميدرك

هظحل نيا رد دنك هلمح نم هب هك تفرگ متسد زا ار وقاچ ،دوب يوق يدرف لوتقم نوچ اما مدز يو هب هبرض

نم هرابود هك داتفا نيمز رب و داد تسد زا ار شلداعت يو هك دز هبرض لوتقم رس رب گنس اب تشپ زا مرسمھ

بآ يو هب يتح تساوخ بآ ام زا لوتقم و مدرك دراو يو ندب رب ددجم هبرض دنچ و متشادرب نيمز زا ار وقاچ

.دش توف هدراو تابرض رثا رد و ميداد

فيدر مھتم تياھن رد هدنورپ يگديسر و يباكترا هزب تابثا و نامھتم حيرص رارقا زا سپ :درك هفاضا اين نابعش

10 ،ماع الم رد سفن صاصق هب دقن هجو و ليبموتا تقرس ،دمع لتق هرقف كي مرج هب فلا – قداص دمحم لوا

هداوناخ تساوخرد و روشك يلاع ناويد طسوت مكح دييات زا سپ هك موكحم قالش هبرض 72 و سبح لاس

15 هب لتق رد تنواعم مرج هب ك – يربك مناخ مود فيدر مھتم و دش ارجا زورما هاگرحس هرداص مكح لوتقم

.درب يم رس هب نادنز رد نونكا مھ و موكحم سبح لاس

.20ص/مايپ ياھتنا
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