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تقدیم به منجی عالم 

 بشریت حضرت مهدی )عج(

 

شكوهمندش، خود قيامي است كه تقديم به پيشگاه آن انقالبگر بزرگي كه انتظار قيام 

 .كشاندباطل و باطل مداران را با سفير خشم منتظران به نابودي مي

 آن امام بزرگواري كه با ظهور پيروزمندش، رسالت ناتمام تمامي انبياء و اولياء را

 كامل خواهد فرمود؛

 آن وجود هدايت يافته و هدايتگري كه قلب عالم امكان است و فرزند

 «ياسين»و « طه»

 .كننداند و زندگي ميو تقديم به تمام آنان كه با انتظار دولت كريمه او زنده

 

 

 

 

 

 

 



 آدمها

 ها ميزنند. شوند به كوچه هايشان خسته كه مي آدمها ازهجوم ديوارها برنفس

اي هست كه آنها را سرگرم كند تا خودشان را فراموش آخر در كوچه هميشه حرف تازه

 بينند. سوي ديوارها ميهمه روياهايشان را در آنكنند. آدمها تعبير 

 كنند.ديوارها كه هميشه به ماندن دعوت مي ...ديوارها.

 آسمان را ديده اي.  اي وآبيدنيا را گشته

 اي.اي چنگ زدهاي و به هر دستگيرهبه هر دري پناه برده

 يوار را دوست داري.داي. دنياي بياي و از هر ديواري باال رفتهها را شكسته آينه همه

 خواهد. اما ماندن و روبرو شدن با مرزها و ديوارهاي وجودمان شجاعت مي

 .تاريكيديوارها، تنهايي، 

آورند، هراس آورند. تاريكي تكيه اشباحي كه به هنگام تاريكي و تنهايي از فكرمان سر بر مي

ها  گيرد و ما را با ناشناختهيايم، از ما مشناسيم و به آن خو كردهچه را كه ميرا، آن همانگا

 كند. براي همين است كه از ايستادن در تاريكي واهمه داريم.روبرو مي

 .كنيمكنيم و فرار مياز تنهايي وحشت مي

كنيم تا عبور از مرز دلبستگي و رسيدن به وابستگي ديگر. آري، در جستجوي فرار مي

 .شدنرهايي، آواره 

 و اين است حكايت ما آدمها؛ داستان تكراري و هميشگي سرگشتگي و فرار و وابستگي. 
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تحوالت صورت گرفته  رر اهیانیگ گتههت  ذ گهتزر زم هیصنه  صههنتا عه  هیصنه          

ذزقع، هیی مندگا عشری رز راتخوش تغنر ایخت  زات. رر زطالعیتا، عسنیری زر عرص 

ههیی مدسهت   عهیرزت ذ ههنو    ههیی هددهد،  تحوالت صورت گرفت  رر ایخت فههیذری 

ههیی زرتاهیطا ذ   هی ذ ردگهر فههیذری  زات. ایخت رزدین  هی رز ننز ع  تغننر ذزرزهت زنسیگ

ههیی صختفه    پنشنن همچهیگ ک  تهیینر فرزذزنها عهر عرصه      یزطالعیتا رر زذزاط اد 

هیی فرههگها هوزصهع، عه     ، عر عرص زات گتزهت  صهنتا، زهتمیعا ذ زقتصیری عفما،

ههیی هددهدی رز رر   ذ ههنو   خصوص فرههگ فرزغت کیرعرزگ ننز تیینر ع  اززدا رزهت 

 زات.  گترزندگ زذقیت فرزغت پددد آذرر 

هیی پیدینا قرگ ک  رر ره  زی زاتهیی رزدین زذانن راین  رزدج صاتها عر رزدین ، عیمی

. زدن راین  ک  زم تففنه  تفومدهوگ ذ   زات حنرت زنگنزی رزهت  عنستم، هنوع ذ گسترش

رز رر  کم ع  رقنب پر قدرت تفومدهوگ تاهددش ههد  ذ ههیی آگ    رزدین  ع  ذهور آصد ، کم

 هوزنهیگ گرفته  زاهت. رر   نوهیی فرزغتا عسنیری زم صخیطایگ، ع  ذدژ  کورکهیگ ذ  فنیانت

 یحوم  رر صسئول نهیرهیی ذ صتخصصیگذزاددن،  نگرزنا یعمد  صهیعع زم زخنر هییایل

 ذ کورکهیگ  که   قیعهش تهوهها   مصهیگ  ذ زیرزدینه   ههیی عیمی رذمزفزذگ گسترش االصت،

 عیهد.صاکههد صا هیعیمی زدن صرف نوهوزنیگ

 رر نوهوزنهیگ  ذ کورکهیگ  ررصهد  90تی  75عنن  ک  زاترزر   نشیگ صختف  صطیانیت 

که  هه  کسها زذاهنن عهیمی      رر زدهن . کههدزاتفیر  صا زیرزدین  هییعیمی زم صدرا  اهنن

زی رز زعدزع کرر، زختالف نظر ذهور رزرر، زصی ذدفنهی  هنگهنن عوتهی ، رزاه  عننهر ذ      رزدین 

، هنگنن عوتهی   1958رزنهد. رر ایل صا هیعیمی زدن زعدزعرر  هیزذانن ءنوالگ عوههش رز هز

زدن عننر عور ک  زذانن عهیمی رز رر  دک عیمی تهنس عرزی رذ نفر ایخت. هرههد رر ذزقع 

ههیی زذانه  ناورنهد ذ کهیرعرر     هی هنزی ههز زدهد   طرزحا نمور زصی زدن عیمی 1951ایل 

ههیی  تردن عهیمی هیی آنالدن ع  دکا زم هتزبعیمیرر حیل حیضر عموصا پندز نکررند. 
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هیی زنجی  عیمیع  رر ارزار ههیگ زند ذ عسنیری زم کیرعرزگ زدهترنت زی تاددش هد رزدین 

که  رر عهنن زفهرر صختفه  زم     هیی آنالدن ع  رانهش زدهن  پررزمند. همچهنن عیمیآنالدن صا

 زاهت راهت آذرر   عه  عنن کهیرعرزگ  هور، هتزعنت خیصا رز کشورهیی ههیگ زنجی  صا

ننهز   فرزغت زذقیت پرکررگ ذ آصومها عورگ هوگ صثاتا هییزم ذدژگا هیعیمی زدن زگره 

 ذ پرخیههگری  زاهت.  ههد   صنرفها  آنههی  عهرزی  ننهز  صتندری هییآانب یعرخوررزرند زص

 پنیصهدهیی  همفه   زم هسمینا هییآانب ذ تههیدا ذ کم تحرکا، زنزذز ذ خشونت، هیقا

 عحث صورر "عتنیرز"عهوزگ تحت پژذهشا زرعنیت رر ک  هستهد "حد زم عنش کررگ عیمی"

 آگ کهترل رر نیتوزنا ذ عیمی ع  ذزعستگا صنهییع  زیرزدین  هییعیمی ع  زعتنیر.گنررصا قرزر

 ذ ههغفا  تحصهنفا،  عمفکهرر  ذ منهدگا  طاننها  یهرخه   رر زختالل زدجیر ع  ک  زات

 ههیی صوافه   رزرزی زعتنهیر،  زنهوزع  اهیدر  همینههد  ننز هیعیمی ع  زنجیصد. زعتنیرصا زهتمیعا

 رر ننز عیمی ع  صنتیر فرر رددگی  زم زدن زات. آگ نظیدر ذ رفتیر تغننر عور، تحمش، زایاا

 عهرخالف آنچه   ههور.  صا کررگعیمی ع  صنش ذ ذهها صشغوانت رهیر راتراا، عد  مصیگ

ختالاا ع  زدن نی  رز رر عخهش  ز DSM-5، رر"زعتنیر"رر زاتفیر  زم ذزژ  هیهد هستنمک  

او  کتیب ذ رر عنن فهرات زختالالت پنشههیری ک  عیدد رذی آنهی عنشتر کیر ذ تحقنه   

هیی زدهترنتا ههوم ع  عههوزگ  هور قرزر رزر  زات. ع  عایرت ردگر، زختالل زعتنیر ع  عیمی

 DSM-6، دنهها DSMی دک زختالل قیعش ردیگهوم زعال  نشد  زات ذ عیدد تی ذرژگ عند

ار کرر تی صشخص هور زدن زختالل ع  فهرات زختالالت قیعش ردیگهوم زضیف  خوزههد  ص

هههیختا  هی صشترک زات زدن زات ک  دک عهصر رذزگزعتنیرآنچ  ک  رر تمی   .هد دی ن 

ز  فرزر کههم  توزنم زم مندگاصن صا":ک نکت  زات  رزنستن زدن ذ آگ عرزی آگ ذهور رزرر

ذهور رزرر  ننز زدن زعتقیرهیی آنالدن رر صورر عیمیزاات  . "دی زحسیس خوعا رزهت  عیهم

الئهم هشهدزر   ع ،زعتنهیر  صرکهز  یگفته   ع  .رهدزفززدش صا ع  هدت رذپیصنن رزاطح  ک 

 د زم:هعایرت ذددئوداهیی زعتنیر ع  عیمی یرههد 

 .هورعیمی صا صرف ک  مصینا صنززگ زفززدش •

 .کررگیعیم صورر رر صدزذ  ذهها صشغف  •
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 .زفسررگا دی زضطرزب مندگا، صشکالت زم فرزر عرزی رزها عهوزگع  عیمی •

 .عیمی کررگ پههیگ عرزی خینوزر  ذ رذاتیگ ع  گفتن ررذغ •

 .گهی  رر ههگی  عیختن رر عیمی زحسیس •

زفرزر گودد: صرف ذقت مدیر رر عیمی، ازذصی ذزهد هرزدط تشخنصا زعتنیر عیککر صا

رر  اهوزل  ."کهههد  عهیمی  رزحت خنیل عی توزنهدصا ههیگ زم کیرعرزگ ررصد هشتیر".نستن

 کههد؟کهترل همنش عرزی  رز خور عیمی فنیانت توزنهدصازدن زفرزر  آدی: ک زات جی زدنزده

زدا عیعهث  هیی رزدین هیدا هستنم ک  عیمیآنچ  ک  صسفم زات زصرذم  هیهد گززرش

رز رذزگ ههیاها   یحوم  زدجیر زختالل رر رذند مندگا کیرعرزگ هد  زات ذ صتخصصیگ

 فنهیل  صحققیگ رصدعی ذزرزهت  زات ک  رر زدن مصنه  عرنیص  ذ طرح ررصینا رزهت  عیههد. 

رر  زدهترنهت  عه   زعتنهیر  ررصهینا  ههیی پرذتکش عرراا ذ ایداری ههیاارذزگ یحوم  رر

 اهیداری  ههیاها رذزگ ررصهینگر  ذ صحقه   رردسهکش  نیتهیگ  نفنسکتیب  عی کشورهی ایدر

 زرزئه   صی ع  نفس، تیم  ررصینا حوم  زدن زم عفما ذ عمفا غها صحتوزی ک  هددم صوزه 

کیصهش   پوههش  ذ عهورگ  صحهور  تکفنه   ررصهینا،  عرنیص  هیصننت، ک زدن صهمتر ذرزر صا

 زختنیر رر عی ک  رزهت زدن عر رز صیصتدهیی ررصینا،  آخردن رر هد  صطرح هییزاترزتژی

زصالح رفتهیر   یرر حوم ررصینا  -کتیب کیر عمفا تههی ع  عهوزگ صجموع  زدن رزرگ قرزر

گهی  همهرز    ع زدن کتیب گی  کرر  عیهنم.کمکا ع  صطیانیت زدن حوم  رر فضیی صجیمی 

 هیی رذمزنه  اهنا رر زصهالح اهاک منهدگا ذ     عرنیص  عیمعنهاعی کیرعر ع  پنش رفت  ذ عی 

عهی نقهد   خوزنهدگیگ عزدز گرفت  رر فضیی صجیمی زات. زصند زات هیی هکشنر عیرتنتغ

عه    ک  زرهمهدی گارذرز کفن  زم زنتهی ررد. ی رز رر کنفنت عخشا آگ دیری نمیدهزدن زیر ص

 ررصهینا  تهنم  عه   که   آدهد صها  عمهش  عه   رعهوت  هسهتهد  صههد عالق  ررصینا یحوم  زدن

 هوند. صفح  ایداری رذزنشهیاا

f.alavi@cfu.ac.ir 

 1397رماه شهریو
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 مقدمه
 

ههیگ رر زتهیقش عهی زدکهس عهیکس عهیمی        ذ ذقت هی  زات. زدن همیگ رزاتیگ قددما زات

 گودهد  صها عهی فردهیر   . زاهت  نتنج  عاذاا ، ددتی پیدنن عنی منند صازذ رز صدز  عیرهی ذ عیرهی. کهد صا

ههی    ک  ررحیاا، کهند صارقنق  صار  15؛ 10؛  5. رز صتوق  کهد آگ توزند نماذاط عیمی زات ذ 

هرگهی   . زفتهد  صها هر هب همنن زتفهی   . ع  خوررگ کهند صازصند هرذع نیرزحت ذ نی. هور صاارر 

تکهیانفش رز  ههمی  ک  عهدذگ تهتکر    آدد صاپنش  ندرت ع . آدد نماهرگز ار صنز  کهند صاصدزدش 

زغفهب اهر ههمی فردهیر     . همنش  دی رر حیل عیمی زات دی تمیهیی ذددئوهیی دوتنوب. زنجی  رهد

 . فهمد نماذ رانش نیرزحتا همی رز  مند صا

عهیکس رز پهههیگ   زدکهس . زدد آصوخت  زذ اوزم  زاکترذننک رز ع زاتفیر  زم  زصول زذان  صرعوط ع 

ههمی  گوها  زمآگ پسزذ  ذاا زدد گرفت تافتش رز . کهد صاعیمی  هرحیل ع ذ  دیعد صارز  آگ. زدد کرر 

 گودهد  صا. زم زدهترنت زاتفیر  کهد رهند نماک  هرز زهیم   دمن صا فردیر ذ رزرار همی . رمرر صارز 

 .  پدر ذ صیرر خسنسا صثش همی ندزرند کدز  هنچ ذ هستهد آنالدنتمی  رذاتینش 

که    آدد صاذ صکشوف ع  عمش  راد صا تیگتتیگ راقاض کیرت زعتایری ،گترر صادک هفت  

زات که  زم   هیدا عیمیک  زدن هزده  عرزی  فهمند صا. رالر عدذگ زهیم  همی هزده  هد  زات 200

کیرت زعتاهیری   هی آگک  هیگ عرزی خردد  دیعند صاذ رر  زند هد خرددزری فرذهگی  زدکس عیکس 

ههنچ کهیری   . ه  کیری عیدد زنجی  رهند رزنند نماذ ردگر  هودد صاعصاینا . رز رمردد  زات تیگ

ههمی  عررزهت  عه   رز  چ آن، کهند صامصینا ک  عی زذ صقیعف   تههی ذ هیگ دک رمر زات حیال. کهند مان

عهیمی   هیدشهیگ  عچه  خورهیگ عرزی هیی ردگرزگ پدر ذ صیرر گودد صا فردیر ذ رزرعی . گررزند صاعیم 

 .  مندگا کهد توزند نماعی رذاتینش عیمی کهد ذ  توزند نما آگعدذگ  زذذ  خرندصا

زدهن دهک   ، ؟ عهرزی عسهنیری زم ذزاهددن   راهد  مانع  نظر  آههیصشکالت عرزی همی ننز زدن  آدی

رز صرف ذایدش زم آگ هشت ایعت رر رذم دی عنشتر  هی عچ زصرذم  زکثر . اهیردوی صنمواا زات

 هی آگ هیی ارگرصازکثر ، رذاتینا ک  رزرنداوزی . حتا رر رذمهیی صدرا ، کههد صازاکترذننکا 

 ففنه  ذ تمیهیی فهنفم ت  هی عیمیهمینهد  هیدا ارگرصاتنیصالت زهتمیعا رز عی . هستهد زدهترنتاننز 

 .  کههد صااپری رر زدهترنت  خور رز آمزرذ عخش مدیری زم ذقت  کههد صا
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 18؟ تی اهن  رهند صاه  کیری زنجی  ، زدن زات ک  زگر فرمندی صینهد هیگ رزهت  عیهند اؤزل

کهیر ذ  ، هرز ک  عرزی صدرا ، هودد هی آگصینع زاتفیر  اوزم  زاکترذننکا تواط  توزنند نماایاگا 

همی  مدیر زحتمیل ع زند آگ رز رهی کههد پس ذ زگر توزنست . زحتنیج رزرند هی آگتنیصالت زهتمیعا ع  

رر زختنیر ندزردهد ذ   زی گزده . ندعگنرنیردد   رز زند آگتوزنست  ک   زدد کرر صحات  هی آگزم قاش عی 

اهوزم  زاکترذننکها ذ منهدگا تنهیرل      زاتفیر  زم هگون  ع  فرمندتیگ کمک کهند تی صنیگ رزنند نما

 .  عرقرزر کهد

ههرز که    . رانش خردهد زدهن کتهیب تواهط ههمی زاهت      ، آگدی هنزی هان  ع  ، اهیردوی فو 

عرقهرزری  رر  عرزی کمک عه  ههمی  . رز رزردد آگذ قصد تغننر  کهند صانیزصندی  ذ زحسیس خستگا

ک  طا زدن عرنیص  هرذع عه  صاهیرم  عهی    ، ز  کرر رذم  طرزحا  30یدک عرنیص ، زرتایط عی فرمندتیگ

هر رذم رات کم هیصش دک فنیانت زاهت که  زم   . کهنم صا هیگ ع  اوزم  زاکترذننکا هی آگزعتنیر 

صهیعقا   عور  ذصرعوط ع  فرمندتیگ  هی فنیانتزدن عرخا زم . رز کیصش زنجی  رهند آگ خوزهم صاهمی 

ههرز که  ههمی    ، هیهد تغننرزت مدیری خهوزهنم عهور   آدهد رر صی  . زاتهمی خور صرعوط ع  آنهی 

 . آصوختخوزهند  کهد صازدفی  آگنقشا ک  زذ رر  ذ زعتنیر زذ، هنزهیی مدیری رر صورر فرمندتیگ

دهک ررصهینگر رر صهطقه      ذ زاهت 1زام صن نیتیگ رردکسش. هوند صاع  ترتنب زنجی   هی صنرفا

 ادک صنتیر زدهترنت خور  ننزهرز ک  ، زاتررصیگ زعتنیر زدهترنتا  صن تخصص. صا عیهمهواتوگ 

صهرف زنجهی    اهیعت رر رذم   12 تهی 10عه  صهدت   هش ایل رز ، رر کیاج عور ک  مصینا . هستم

عه  صاهیرم  عهی    ذاها همچههیگ   ز   هی پنش عیمی رز ترک کرر  زدهک  ایل عی. کرر  زدهترنتا هیی عیمی

. کهم قیعف ص آگیرم  رذمصر  زات ک  عیدد عی زعتنیر دک صا ک ؛ رردیفتمذ . رهم صازعتنیر زرزص   صسأا 

رذمههیدا که    . اهت زرذمهیدا هستهد ک  حیام خوب ، رذمهیدا ک  زهدزف رذهن ذ رقنقا رزر 

. ههو   صها رذمههیدا هسهتهد که  رههیر اغهزش      ، احیظ ذهها خست  هسهتم  تمرکز ندزر  ذ دی ع 

ذاوا  عیمی دهی تمیههیی   . غنرصمکن زات تپرهنز کررگ زم زدهترن، عرخالف صوزر صخدر دی زاکش

فرر عزرگسیاا ک   ذ زگر صن. همنش  ذهور رزرر، هی فنیانتع  هیی کیر کررگ دی زنجی  ایدر ، فنفم

؟ پهس  کههد  صاتصور کهند دک کورک ه  زحسیاا ، زعتنیر صایرم  کهنمعی زدن ، دک ررصینگر زات

ذرزی زعتنیری  هی آگرردیفتم عسنیری زم ، کورکا ک  صنتیر ع  زدهترنت هستهد 200زم کیر عی عنش زم 

زعتنیر همچههیگ  ، عدذگ توه  ع  زدن صشکالت. ک  ع  ذایدش زاکترذننک رزرند صشکالتا ننز رزرند

 .  خوزهد صیند پیعرهی

                                                           
1 Nathan Driskell 
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که  رر صهورر عسهنیری زم کورکهیگ ذ      ههیدا  فنیانتذ  هی تکهنکقصد رزر  تی ، رر کتیب حیضر

زنجی  عرخا زم زدهن  . عیهم تففن  کهم، ز  عرر صشتردیگ نوهوزنم ک  ع  زدهترنت زعتنیر رزهتهد ع  کیر 

. طفاهد  صاذ انا ذ تالش  عرر صاهرذع ذ پیدیگ عرخا ردگر مصیگ . زات آایگاردع ذ  هی فنیانت

هسهتهد   هی آگهرز ک  ، رز ع  ترتنب زنجی  رهند هی فنیانتتالش کهند تی ، رر حنن کیر عی زدن کتیب

رز تهی   آگ، طا دک رذم زنجی  رهنهد  رزفنیانتا  توزنند نمازگر . کههد صاک  صحصول نهیدا رز خف  

ا زذقهیت  گهیه . ع  ارزغ زرزصه  کتهیب عرذدهد   ، زنجی  هدگ صحض ع . مصیگ زنجی  کیصش زرزص  عدهند

 .  عیدد زننطیف پتدر عیهند هستند ک  همیزدن  ذ هور صاصیگ ع راندگ صی ع  هدفصین  مندگا

عهی ررصهینگری که  زعتنهیر      کههم  صها توصهن   ، زدهن کتهیب   یههی  فنیانتعالذ  عر تکمنش کررگ 

زدهن کتهیب   . کهیر کهنهد  د، فهمصا کرر  ذ رز ررک زعتنیر ع  زدهترنت ذ اوزم  زاکترذننک        صخصوصی 

دهک ررصهینگر    ذ رزههمهیدا عی زدن کتهیب   عفک  همگیصا هیدگزدها عرزی ررصیگ ننست ذه  هنچ ع 

 . ذزهد صالحنت ااب زیرعخشا حدزکثری خوزهد هد

زم زدن زعتنیر ع  راهت   هی آگ آنچ ، هنزهیدا رز رر صورر زعتنیر فرمندتیگ، رر عخش زذل کتیب

عنهشها که  نسهات عه      . ددگنر صادیر ، هی آگزدن زعتنیر عر رذی  تأینرگتزریهگونگا  ذ آذرند صا

رر صهورر   ذ تی زطالعیت عنشتری رر صهورر فرمنهدتیگ   کهد صاع  همی کمک ، زعتنیر فرمندتیگ رزردد

تهی خورتهیگ رز ننهز     ههور  صها خوزات  همی زم . کسب کهند هی آگهگونگا عرقرزری زرتایط عهتر عی 

زذقیتا ک  . گتزرر صا تأینرهمی ننز عر رذی فرمندتیگ  حیل خوبهرز ک  ، صورر زرمدیعا قرزر رهند

زذ  زدهترنتها  ههیی  فنیانهت رر صهورر   ذ رهنهد  صها زات زذ رز تحت نظیرت قهرزر   آنالدنفرمندتیگ 

 .  کهند صازطالعیت عنشتری کسب 

 کهرر ،  پنگنرینحو  تغننر تنیصش فرمندتیگ عی ذایدش زاکترذننکا رز ، رر عخش رذ  زدن کتیب

زذ رز  همنن صدترر  ذ کهند صاذ ذایدش زاکترذننکا رز صحدذر  هی فنفم، هی عیمیع   هی آگراتراا 

ع  طور کیصش صینع راتراا فرمندتیگ عه  اهوزم  زاکترذننکها    . کهند صا آههی هی آگ هیی هیدگزدنعی 

جی  ذ تکمنش زدن زن، گیها زذقیت. رز عنیصومر هی آگهرز ک  زذ عیدد هگونگا مندگا عی ، هودد مان

 .  کهد صافرمندتیگ رر عرزعر زنجیصشیگ صقیذصت  ذ هوند صاصرزحش رهوزر 

 ذ کهنهد  صا تدذدنررزم صدتا رر صورر راتراا ع  زدهترنت  قینوگ، رر عخش پیدینا زدن کتیب

رز صهرذر   زدهد  آصوخته  ک  رر زدن کتهیب   هیدا تکهنک. کهند صا ردزی عرنیص فرمندتیگ  یآدهد عرزی 

 . ک  عرزی عرقرزری زرتایط عهتر عی فرمندتیگ زدن صسنر رز زرزص  عدهند آصومدد صاکرر  ذ 

ههرز که  کیرههیی    ، زدن کتیب رهوزر خوزههد عهور   هییفنیانت تکمنش؛ رهم صا تتکرع  همی  

، تغننهر رههوزر زاهت   . کهند صاتجرع   صهزلزفززدش تهیمع ذ تهش رز رر  ذ مدیری عیدد زنجی  عدهند
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عیدهد زدهن   ، پهدر ذ صهیرر   عههوزگ  عه  ، همی. عرزی ذزاددها ک  عی فرمندهیگ صشکش رزرند خصوص ع 

ذ زحسیاا صینههد تسهفنم ههدگ     هودد صاههد رذم خست  . رز زهرز کهند هی آگتغننرزت رز زدجیر ذ 

 هرگهی  . رذعیر  عرگرردهد  ذ دک دی رذ رذم زاترزحت کهند، ننیم رزردد کهند صازگر زحسیس . رزردد

زعتنهیر  ، ک  ررک عیالدا زم فرمندتیگ دیعند صارر ، تمی  رههمورهیی زدن کتیب رز کیصش زنجی  رزردد

 . ددزر آذر هگونگا کمک ع  عرقرزری تنیرل عی مندگا ذزقنا ع  رات  ذ هی آگ
 


