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 زودتر ترسند هی: تراهپ

 کنند ام هحاکوه
 خوَْس سئیغ تشاهپ، دًٍبلذ آنالین:جوان
 اهشیىب تبسیخ خوَْس سئیغ ػَهیي اهشیىب
 هدلغ دس اػتیوبحؾ طشح وِ اػت

 دًٍبلذ .اػت ؿذُ تلَیت ًوبیٌذگبى
 ػَم دٍ هَافك سأی كَست دس تشاهپ
 خَد ػوت اص اػتیوبح طشح ثِ ّب ػٌبتَس
 دس دلیل ثِ ّب دهَوشات .ؿَد هی ثشوٌبس
 ایي ًگشاى ؿذت ثِ داؿتي، لشاس اللیت

 ایي. یبٍسدً سأی اػتیوبح طشح وِ ّؼتٌذ
 وِ ًظشػٌدی یه وِ اػت حبلی دس
 هؤػؼِ ػَی اص هـتشن كَست ثِ
 ؿذُ، اًدبم ّیل ًـشیِ ٍ «ایىغ ّشیغ»

 ّب اهشیىبیی اص دسكذ ۳۵ دّذ هی ًـبى
 اػتیوبح ثشای هؼتذلی هذاسن گَیٌذ هی

 اػتمبد دسكذ ۷۴ اهب داسد، ٍخَد تشاهپ
 ًوبیٌذگبى هدلغ ّبی دهَوشات وِ داسًذ

 ثِ تشاهپ. اًذ ًىشدُ سائِا وبفی هذاسن
 ّب دهَوشات ؿىٌٌذُ ٍهؼیت اص خَثی
 ثب دیشٍص اٍ خبطش ّویي ثِ ٍ اػت هطلغ
 هلَثِ وِ ؿذ خَاػتبس تَئیت یه اسػبل

 ػذم پیگیشی ثشای ًوبیٌذگبى هدلغ
 گزاؿتِ اخشا ثِ صٍدتش ّشچِ اٍ وفبیت

 دًجبل ثِ ّب دهَوشات تشاهپ گفتِ ثِ .ؿَد
 اٍ هحبووِ سًٍذ پیگیشی اص فشاس ساُ

 تَئیتی دس اهشیىب خوَْس سئیغ. ّؼتٌذ
 ّب دهَوشات ایٌىِ اص ثؼذ: »اػت ًَؿتِ
 سٍیِ گًَِ ّیچ اص ثشخَسداسی حك هي ثشای

 ّیچ ًىشدًذ، هٌظَس سا وٌگشُ دس خبسی
 وِ ثگَیٌذ ػٌب ثِ خَاٌّذ هی حبال چیض،
 ػوالً. ثجشد پیؾ چطَس سا هحبووِ وبس

 دًجبل ٍلت ّیچ ٍ اػت كفش آًبى ؿَاّذ
 ساُ دًجبل ّب آى. گشفت ًخَاٌّذ سا وبس ایي
 فَسی هحبووِ خَاػتبس هي. ّؼتٌذ فشاس

 وِ اػت گفتِ اٍ.« ّؼتن خَدم
 ثِ تَػل دسكذد حبلی دس ّب دهَوشات

 یه حتی» وِ ّؼتٌذ خوَْس سئیغ پیگشد
 طَس ثِ اًذ ًتَاًؼتِ سا خشم ٍ تخلف هَسد

 وِ گَیذ هی تشاهپ.« وٌٌذ هطشح هؼتٌذ
 خشم ػٌَاى ثِ دهَوشات حضة وِ هَاسدی
 دًجبل ثِ ّب آى اػبع ثش ٍ وشدُ هطشح
 ثِ خشهی ٍ ًذاسد ٍالؼیت اٍػت، پیگشد
 .اػت ًپیَػتِ ٍلَع

 

 
  

  

 

 

 ایراى ای هنطقه قدرت با هواجهه کردى اجتواعی

 ثش ٍ دادًذ اسخبع اختوبػی ػشكِ ثِ سا ایشاى ثب هَاخِْ تشاهپ دٍلت ؿشٍع ثب ّب اهشیىبیی جوان:

 ثِ ٍ صد خَاٌّذ سلن سا حبوویت ٍ هشدم تمبثل سٍاًی، -التلبدی فـبس ثب وِ ثَدًذ ثبٍس ایي

 هلت َّؿیبسی ثب ّب فـبس ّوِ سغن ثِ. سػیذ ٌذخَاّ ایشاى دس اهٌیتی -ػیبػی ػبصی ثجبت ثی

 ثَد ایي اػبػی ّذف ثَد؟ چِ ایشاى ثش فـبس اص آًبى اػبػی ّذف اهب. هبًذ اثتش ساّجشد ایي ایشاى

 خبكیت ثی ًیض سا آى هَؿىی ثبصداسًذُ ػیؼتن ٍ اخشاج آػیب غشة هٌطمِ اص سا ایشاى ثتَاًٌذ وِ

 ٍ ّب ٍسٍدی اص ثؼیبسی ثؼتي ٍ التلبدی -ًظبهی ْذیذاتت ثب ایشاى هلت ثش فـبس سغن ثِ ٍ وٌٌذ

 ؿَد، آغبص خٌگی اگش وشدًذ احؼبع هیبى ایي دس. ًیبفتٌذ دػت هْن ایي ثِ ایشاى ّبی خشٍخی

 طشیك اص ایشاى ثب هَاخِْ ثشای ثٌبثشایي ؿذ؛ خَاٌّذ ًبثَد ػشاق دس اهشیىب ًظبهی ًیشٍی ّضاس ۶

 سا آًبى ػشاق هلت سأی اص ثشآهذُ دٍلت اهب وشدًذ، ؽتال ػشاق هشدم اًتخبثبت سیل دس تغییش

 گزسگبُ ًوَدى ثبص ایشاى، ػلیِ اهشیىب ّبی تحشین ثِ ػشاق خذیذ دٍلت توىیي ػذم. وشد ًباهیذ

 ًمؾ ایفبی ثشای تالؽ ٍ فؼبد ثب هجبسصُ حـذالـؼجی، وشدى لبًًَی ػَسیِ، هشص دس ثَووبل

 ًظبم ثب هجبسصُ سٍؽ ّب اهشیىبیی گشدیذ ػثثب ػجذالوْذی، ػبدل دٍلت ػَی اص ای هٌطمِ

 اػطبی ػبصی، NGO ًظیش اختوبػی الذاهبت ثب ٍ دٌّذ تغییش سا هٌطمِ دس اػالهی خوَْسی

 اختوبػی ّبی صهیٌِ اهشیىب، ثِ ػشالی خَاًبى هؼٌبداس ّبی هؼبفشت ٍ تحلیلی ّبی ثَسع

 ًمطِ دس سا لجٌبى دس ػتشاهیا ّبی حشوت دیگش ػَی اص ٍ ثضًٌذ سلن سا ػشاق دس ػتیضی ایشاى

 دس خذهبتی ّبی صیشػبخت ًجَد ثٌبثشایي ؿًَذ، سٌّوَى همبٍهت ػالح خلغ ػوت ثِ ًْبیی

 اص پغ اهب ؿذ، اػتشاهی ّبی حشوت ثبػث اختوبػی ّبی ًبسهبیتی ٍ خٌگ ػبل ۷۴ اص پغ ػشاق

 ـذالـؼجیح ٍ ایشاى هشاوض ثِ حولِ. وشد ًوی ثشق ٍ آة ؿغل، اص كحجت دیگش وؼی سٍص ػِ

 هطبلجِ ثِ ػشاق دس «ػبصی دٍلت ثی» ساّجشد ٍ آهذ هیذاى ثِ ّب ػؼَدی ٍ اهبسات پَل. ؿذ ؿشٍع

 حشیشی، اص اهلل حضة غیشػلٌی ٍ ػلٌی حوبیت اص پغ ًیض لجٌبى دس. گشدیذ تجذیل اكلی

 اص ّب اهشیىبیی ایٌىِ دس. وشدًذ اػتؼفب ثِ ٍاداس سا اٍ ٍ ؿذًذ تش هلون ٍی ًجَد ثش ّب اهشیىبیی

 دس تدوؼبت اػتوشاس دسكذد پَل تَصیغ ٍ فشػی NGO ۴۴۴۴ ٍ اكلی NGO ۴۲۷ طشیك

 .ًیبفت پبیبى تدوؼبت ٍ ّب خـًَت هؼتمش، دٍلت اػتؼفبی سغن ثِ ٍ ًیؼت تشدیذی ؿذًذ، ػشاق

 هیل ثبة ًیض ٍصیشی ًخؼت ثؼذی ّبی گضیٌِ وِ اػت ایي اغتـبؿبت هذاٍهت اكلی ػلت

 كَست ّش ثِ ػشاق دس خَد ػبلِ ۴۶ تحمیش ثِ اًذ گشفتِ تلوین ّب هشیىبییا ٍ ًیؼتٌذ ّب اهشیىبیی

 ًیض سا ػشاق اهٌیتی ػیؼتن ٍ هشوضی ثبًه پَل، ًفت، وِ اػت حبلی دس ایي .دٌّذ پبیبى هوىي

 .ًشػیذًذ خَد اّذاف ثِ ػشاق دس دهَوشاػی طشیك اص هَلغ ّیچ اهب وٌٌذ، هی وٌتشل
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 !ندهید باج اند، چکانده را هاشه

 ًیؼت ّن الیِ چٌذ ٍ پٌْبى ٍ ثبؿذ ًیبصی پیچیذُ ارّبى ثِ آى دسن ثشای وِ ًیؼت پیچیذُ آیذ، هی دسپی وِ ای ًىتِ :فارس

- اػت چٌذخبًجِ تَافك ٍ هؼبّذُ یه ًْبیت دس ثشخبم! ًجبؿذ فْن لبثل ؿذُ ثٌذی طجمِ ٍ هحشهبًِ اػٌبد ثِ دػتشػی ثذٍى وِ

 اص یىی وِ آهشیىب خشٍج ثب ثشخبم ثٌبثشایي. اػت آى دس اػوبء ّوِ حوَس ثِ آى اػتجبس خبًجِ، ذچٌ تَافمبت ّوِ هبًٌذ ٍ -ثَد یؼٌی

 ... .ًذاسد خبسخی ٍخَد دیگش ثَد، هؼبّذُ ایي اػوبی

 سا -اػت هدبصات لبثل ٍ هدشهبًِ وِ- هلل ػبصهبى اهٌیت ؿَسای ۲۲۵۴ لطؼٌبهِ ًمن ٍ ثشخبم اص آهشیىب خشٍج وِ فشم ثش حبال

 خبسخی ٍخَد ثشخبم ّن كَست ایي دس! ثذاًین اداهِ لبثل اسٍپبیی وـَس ػِ خولِ اص اػوبء، ػبیش ثبحوَس سا ثشخبم ٍ ثگیشین ًبدیذُ

 ثِ تب آهشیىب خشٍج اص ثؼذ یؼٌی- وٌَى تب ثشخبم ؿذى اخشایی ٌّگبم اص آلوبى ٍ اًگلیغ فشاًؼِ، اسٍپبیی وـَس ػِ وِ چشا. ًذاسد

 !اًذ ًىشدُ ػول ًیض خَد ثشخبهی تؼْذات اص ّیچیه ثِ ثبًیبً ٍ اًذ ثَدُ پبیجٌذ ایشاى ػلیِ آهشیىب ّبی شینتح توبم ثِ اٍالً -ّن اهشٍص

 وِ داسد خبسخی ٍخَد ثشخبم آیب پشػیذ؛ وـَسهبى هحتشم هؼئَالى اص ثبیذ ًیؼت آى دس اثْبهی ووتشیي وِ فَق ًىبت ثِ تَخِ ثب

 دس ٍ دادُ حشیف ثِ سا اهتیبصات ّوِ ثشخبم دس وِ آًدب اص ٍ! ؿَد؟ ًوی خبسج ثشخبم اص اػالهی خوَْسی فشهبئیذ هی اػالم پی دس پی

 دیگشی هفَْم ٍ هؼٌی تَاًذ هی حشیف ثِ دادى ثبج اص غیش ثشخبم، دس وـَسهبى حوَس اداهِ آیب این، ًگشفتِ اهتیبصی «ّیچ» همبثل

 دس خَد تؼْذات وبّؾ ثِ اػالهی خوَْسی اگش وِ وشدًذ ماػال آلوبى ٍ اًگلیغ فشاًؼِ، اسٍپبیی وـَس ػِ دیشٍص !ثبؿذ؟ داؿتِ

 ّبی لطؼٌبهِ ثبصگـت -Snapback- هبؿِ هىبًیؼن ًْبیی ًتیدِ. وشد خَاّین اػتفبدُ «هبؿِ هىبًیؼن» اص ثذّذ اداهِ ثشخبم

 ؿَسای لجلی ّبیِ لطؼٌبه ثشخبم، دس  -الف وِ؛ اػت گفتٌی ثبسُ ایي دس. اػت وـَسهبى ػلیِ هلل ػبصهبى اهٌیت ؿَسای لجلی

 لبثل ثشخبم اص ایشاى تخلف كَست دس ٍ ؿذُ تدویغ ۲۲۵۴ لطؼٌبهِ تحت ثلىِ ًـذُ لغَ اػالهی ایشاى ػلیِ هلل ػبصهبى اهٌیت

 ًگشاى آًْب ثبصگـت اص ثبیذ وِ ًیؼت اخشاء حبل دس لجلی ّبی لطؼٌبهِ اص وذاهیه وِ اػت ایي ػؤال خُت،! ثَد خَاّذ ثبصگـت

 وـَسهبى تحشین اػت، ؿذُ لغَ ثشخبم ثب ؿَد هی ادػب وِ ّبیی لطؼٌبهِ توبهی هَهَع  -ة !ثذّین؟ ثبج ثبصگـت تشع اص ٍ ثبؿین

 ػلیِ وِ داد آدسع تَاى هی سا دیگشی تحشین ّیچ آیب ٍ! ؿَد؟ ًوی اخشاء اػالهی ایشاى ػلیِ ّب تحشین اًَاع اوٌَى ّن آیب! اػت

 -ج !اًذ چىبًذُ وِ هذتْبػت سا هبؿِ هىبًیؼن دس اؿبسُ هَسد هبؿِ ایي ثٌبثش! ًجبؿٌذ؟ آى اخشای حبل دس ٍ ًگشفتِ وبس ثِ وـَسهبى

 ؿذى خبسج آًىِ هوي ٍ وشدُ اؿبسُ وـَسهبى ػلیِ هلل ػبصهبى هٌـَس «ّفت فلل لطؼٌبهِ» ثِ ثبسّب ای ّؼتِ هحتشم هؼئَالى

 وِ! اًذ داًؼتِ وٌٌذُ ًگشاى ًیض سا فلل ایي ثبصگـت اًذ، وشدُ هؼشفی! ثشخبم دػتبٍسدّبی اص یىی سا هٌـَس ّفت فلل ریل اص ایشاى

  -د !ثخَاًیذ! چشا؟. اػت ًـذُ خبسج ّفت فلل ریل اص آلبیبى ادػبی ثشخالف ایشاى، اػالهی خوَْسی گفت ثبیذ خلَف ایي دس

 هلل اػوبی اص تَاًذ هی اهٌیت ؿَسای ،۷۴ ثٌذ اػبع ثش. اػت آى ۷۲ ٍ ۷۴ ثٌذّبی هتحذ، هلل هٌـَس ّفتن فلل دس هْن ًىتِ

 ثٌذ پبیِ ثش اهب ٍ .ؿَد هی...  ٍ ای ثیوِ ٍ ثبًىی ٍ تدبسی سٍاثط لطغ ؿبهل ّب تحشین ایي. وٌٌذ تحشین سا ّذف وـَس ثخَاّذ هتحذ

 ریل» ػٌَاى ٍ ٍاطُ اص لطؼٌبهِ دس اگش اػت گفتٌی !ؿَد سٍ ثِ سٍ ًیض ًظبهی حولِ ثب تَاًذ هی ّذف وـَس ؿذُ، یبد هٌـَس ۷۲

 فلل ۷۴ ثٌذ ریل» ػٌَاى اص اگش ٍلی گیشد هی لشاس دػتَس دس ًظبهی حولِ ٍ تحشین هَسد دٍ ّش ثبؿذ، ؿذُ اػتفبدُ «ّفت فلل

 گضیٌِ- ۷۲ ثٌذ اص اػتفبدُ وِ كَستی دس ٍ ًظبهی گضیٌِ ًِ ٍ ثَد خَاّذ اًدبم لبثل ّب تحشین فمط ثبؿذ، ؿذُ اػتفبدُ «ّفت

 .وٌذ كبدس خذیذی لطؼٌبهِ دیگش، وـَسّبی ًظش وؼت ثب ثبیذ اهٌیت ؿَسای ثبؿذ، ًظش هَسد -ًظبهی
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 کیست؟ هجلس ناکارآهدی هتهن
 وشػی ثش ًـؼتي داٍطلت وِ وؼبًی آحبد ثشای ؿه ثی :تابناک

 یه پبسلوبى ػولىشد «ؿٌبػی آػیت» اًذ، ؿذُ هلت ًوبیٌذگی
 افىبس وِ اػت ّب اسصیبثی ٍ ًمذ ّویي سّگزس اص اػبػبً. اػت هشٍست
 ٍهغ اص سٍؿي تلَیش ثِ تَاًذ هی اػفٌذهبُ اًتخبثبت دس ػوَهی
 هذػیبى هذػیبى كف ٍ یبثذ دػت پبسلوبى ًْبد هطلَة ٍ هَخَد
 اص ثؼیبسی خذی ػَال. دّذ توییض یىذیگش اص سا وبسآهذی ٍ اكالح

 توؼیف ػَاهل ثشاػتی وِ اػت ایي هدلغ وبسآهذی ثحث هخبطجبى
 چیؼت؟ لبًًَگزاسی ٍ ًظبست ػشكِ دٍ دس ًْبد ایي ًمؾ تٌضل یب

 وذام وـَس اهَس چشخؾ دس هدلغ وٌٌذُ تؼییي ًمؾ احیبی ثشای
 دُػب ؿبیذ ؿٌبػی، آػیت وبس دس ًْبد؟ آصهَى ثِ ثبیذ سا ساّىبسّب

 سا هدلغ ًمؾ افَل هبخشای دس تملیشّب ّوِ وِ ثبؿذ ایي ساُ تشیي
 دسٍى ّبی ٍالؼیت آیب اهب ثیٌذاصین ثبالدػتی ًْبد یب فشد یه گشدى ثش

 ایي وٌذ؟ هی حىن چٌیي ًیض ثْبسػتبى ػبل ۷ اتفبلبت ثَیظُ هدلغ
 فؼبالى اص وؼی ووتش ٍ اػت، ٍالؼیت ثِ ًضدیه ٍ دسػت ای گضاسُ
 وِ افىٌذ هی تشدیذ ًىتِ ایي دس ػوَهی افىبس ٍ ػیبػت ػشكِ

 دٍ دس هشدم حمَق اػتیفبی ٍ ّب ًمؾ اص ثؼیبسی ایفبی اص پبسلوبى
 ساّْبی ػش ثش ػخي اهب اػت ثبصهبًذُ ًظبست ٍ لبًًَگزاسی ػشكِ
 طَالًی ػیش اص وِ آًْب ّوِ .اػت طشیك اسائِ ٍ چبلؾ اص سفت ثشٍى

 داًٌذ هی ّؼتٌذ هطلغ هدلغ ٍ دٍلت دس الیحِ ایي تلَیت ٍ تذٍیي
 ًْبدّبی ٍ هشاخغ ثب گَ ٍ گفت ٍ وبسؿٌبػی ثشای فشكت ووتشیي وِ

 اػت ؿذُ هلشف ًظبم والى ػیبػت اص سؿتِ ایي حَل گیش تلوین
 هدوغ ثِ ًىشدًی ثبٍس ؿتبثضدگی ثب پَلـَیی ٍ پبلشهَ الیحِ دٍ ثَیظُ

 ىوویؼیَ ٍ هحتشم سئیؼِ ّیبت اص ؿوب اػت ؿذُ اسػبل تـخیق
 ولیذی لَایح ایي هفبد ٍ هحتَا حَل اًذاصُ چِ ثپشػیذ تخللی ّبی

 چشا وِ اػت ایي ػَال اػبػبً. اػت گشفتِ كَست ثشسػی ٍ هطبلؼِ
 ایي ٍاوبٍی دس خَیؾ ای حشفِ ٍ راتی ٍظیفِ اص ساحتی ثِ هدلؼیبى

 احبلِ وِ سا تلوین تشیي ػدیت ٍ وشدًذ فشٍگزاس آًْب تلَیت ٍ لَایح
 ایي آیب. گشفتٌذ پیؾ سا اػت ثبالدػتی ًْبد ثِ لَایح ایي فشع ٍ اكل
 ثذػت هدلغ اًفؼبل ٍ ًبوبساهذػبصی اص ثبسص ای ًـبًِ خَد اتفبق

 ًیؼت؟ هلت خبًِ كبحجبى
 صیٌت وبسآهذی ػیبس ٍ ػٌَاى ثِ تَاًذ هی كَستی دس آیٌذُ هدلغ
 : وِ ثگیشد

 ٍ جْنه لَاًیي تىشاسی، لَاًیي تٌمیح ٍ الغب ثشای ًخؼت گبم دس-۴
 ٍ لذست اص اػتفبدُ ػَء اكلی ّبی ػشچـوِ وِ هؼبسم لَاًیي
 وبسؿٌبػی ّبی تین - ۲.گوبسد ّوت سا ّؼتٌذ فؼبد ٍ ساًت هٌـبء

 ًْبد ایي هلَثبت ٍ ًوبیٌذگبى پیـٌْبدات ٍ طشح ثبیؼت هی هدلغ
 اخشا اكَل ٍ ّب ظشفیت ّوچٌیي هشدم، ٍالؼی ًیبصّبی هؼیبس؛ ػِ ثب سا

 ثب. ۵.دّذ اًطجبق سّجشی والى ّبی ػیبػت ٍ اػبػی لبًَى ًـذُ
 هی همشسات ٍهغ ثِ وِ ًْبدّبیی كالحیت ثغَس ٍ حذٍد تؼییي

 لبًًَگزاسی هغـَؽ  هؼیش ثش سا التذاس ثبلتجغ ٍ اًؼدبم سٍح پشداصًذ
 .ثبصگشداًذ وـَس
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 التذاس دس وـَسی ّش پیـشفت ساص ػلوی، ثشتش دػت ٍ ػلن

 ٍ اخالق ثب ثبیذ ػلن .اػت ای سٍحیِ ٍ ًظبهی ػیبػی، التلبدی،

 آى دس غشة وِ ًیفتین ای چبلِ ّوبى ثِ هب تب ؿَد ّوشاُ ایوبى

. ثَد خَاّذ هفیذ ثـشیت ثشای وِ ّؼت اخالق ٍ دیي ثب ػلن .افتبد

 ثگیشد، فبكلِ دیي ٍ اخالق اص اگش وٌذ، پیـشفت ّن چِ ّش ػلن

 .ثَد ًخَاّذ هفیذ ثـشیت حبل ثِ

 

 داشت؟ "آبه شینسو" از تواى هی انتظاری چه

 ًمؾ ایفبی ثشای طاپي ٍصیش ًخؼت وِ ثَد خبسی ػبل هبُ خشداد :بصیرت

 تْشاى ثب التلبدی سٍاثط افضایؾ ٍ اهشیه ٍ ایشاى سٍاثط دس گشی ٍاػطِ

 ثیي خَؽ تحلیلگشاى ثشخی ًیض صهبى آى ّشچٌذ. ؿذ وـَسهبى ساّی

 طی سا طاپي ٍ ایشاى هیبى تدبسی سٍاثط افضایؾ اص هثجتی پیبهذ التلبدی

 هبُ ؿؾ گزؿت ثب وِ اػت آى ٍالؼیت ٍلی وشدًذ، هی ثیٌی پیؾ ػفش ایي

 افضایؾ خلَف دس طاپي ػَی اص ػولی هْن الذام ّیچ ٌَّص ػفش، آى اص

 دس سػذ هی ًظش ثِ سٍ ایي اص. ؿَد ًوی هـبّذُ وـَسهبى ثب تدبسی سٍاثط

 ٍ ًتبیح ًیض طاپي ثِ وـَسهبى خوَْس سئیغ سٍحبًی، دوتش ػفش خلَف

 ًبؿی اهش ایي ًیبیذ؛ ثذػت وـَس دٍ هیبى التلبدی ٍ تدبسی ّبی دػتبٍسد

 اص ًبؿی ثلىِ ًیؼت، اخیش هبُ ؿؾ دسكذی كفش دػتبٍسد ٍالؼیت اص

 اػوبل اص ثؼذ یشاى،ا ثِ ًؼجت طاپي التلبدی ٍ ػیبػی والى ّبی سفتبس

 خشیذاس ّبی وـَس اص یىی طاپي .اػت اسصیبثی لبثل اهشیىب ّبی تحشین هدذد

 اص وـَس ایي اهب. اػت ثَدُ اخیش ّبی دِّ ٍ ّب ػبل طی ایشاى ًفت ػوذُ

 ثش تشاهپ دٍلت هدذد ّبی تحشین اػوبل ٍ ثشخبم اص آهشیىب خشٍج صهبى

 وبهلی ّوشاّی وٌَى تب ٍ دوش هتَلف سا ایشاى ًفت خشیذ وـَسهبى، ػلیِ

 غیشهؼتمالًِ سفتبس ایي. اػت داؿتِ وـَسهبى ػلیِ ثش آهشیىب ّبی تحشین ثب

 وِ صهبًی تب وـَس ایي وِ دّذ هی ًـبى ایشاى، ثب سٍاثط ثشلشاسی دس طاپي

 ّبی فـبس اص تأثیشپزیشی ثذٍى ػیبػی، ٍ التلبدی هؼتمل ػیبػت

 وـَسی ػٌَاى ثِ سا خَد ًذتَا ًوی ثبؿذ، ًذاؿتِ( آهشیىبیی) خبسخی

 ٍهؼیتی چٌیي دس ثبًی دس. ثمجَالًذ خْبى ٍ آػیب دس تأثیشگزاس ٍ لذستوٌذ

 ّیچ ثِ سا آهشیىب ٍ ایشاى هیبى گشی ٍاػطِ ًمؾ ایفبی لبثلیت طاپي دٍلت

 .داؿت ًخَاّذ ٍخِ

 


