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 تاسوِ تؼالی

 71/77/62   26جلسه             ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 وع کلی: مسأله ضد                       موضوع جزئی: داللت نهی غیری بر فسادموض

 

 بزرسی داللت نهی غیزی فساد

 خالصه جلسه گذشته 

تش فساد تَد وِ خالصِ استذالل ایطاى ایي تَد وِ ضْیذ صذس تحث ها دستاسُ داللت ًْی غیشی تش فساد ریل استذالل 

تَاًذ احشاص هالن  لائل ضذ ًْی غیشی ٍجَد داسد حتی تا ٍجَد لَل تِ تشتة ًیض، ًوی دس فعای ًْی غیشی اگش وسی

خَئی هؼتمذ ضذًذ وِ هالن سا  ٍ ایي هثٌا تشاساس ایي تَد وِ دستاسُ احشاص هالن ایطاى تِ تثغ استاد خَد هحمك وٌذ

ضَد هالن سا ٍ اگش اهش ًثاضذ ًوی  تایذ اهشی ٍجَد داضتِ تاضذاحشاص هالن  ٍ تشای ضَد تذٍى اهش احشاص وشد ًوی

ضَد تا لصذ هالن ػثادت وشد ٍلی تایذ هالن  ػثادیت ػثادت اهش ًیاص ًیست ٍ هیدس  احشاص وشد ٍَل لائل ّستین

وٌذ. ٍلتی ها لائل تِ  ي است وِ تشتة تا اهش هالن سا دسست هیتٌذ ًمص هْن تشتة ایهحشص تاضذ ٍ لزا اصشاس داض

هالن سا احشاص تِ ٍاسؽِ تشتة تَاى حتی  ْی غیشی ضذین دس ایي صَست ّن ًویًْی غیشی ضذین ٍ لائل تِ ٍجَد ً

ىال اٍل صشف ًظش وٌین. لَ اص اضتَاى تا لصذ هالن ػثادت وشد ٍ ن سا ًتَاًین احشاص وٌین س  ًویٍ اگش هال وشد

ایي تَد وِ ػثادیت حتی اگش اهش ًخَاّذ هالن تِ تٌْایی وافی ًیست تلىِ تایذ اظافِ تِ هَال ضَد ٍ  اٍل اضىال

اظافِ حة ضَد ٍ اگش اص ایي اضىال صشف ًظش وٌین ٍ هسألِ اظافِ حة سا صشف ًظش وٌین ٍ تپزیشین وِ ػثادیت تا 

 ی حتی تا ٍجَد تشتة ّن ًوی تَاى هالن سا احشاص وشد.هالن ّن دسست است تا فشض ًْی غیش

 نقد دلیل دوم شهید صدر بز داللت نهی غیزی بز فساد

له همذهیت اًجام دادین وِ تا تحلیل هسله تالصم ّن دسست ضذ. ٍ تحث ضذ ها تحث هفصلی سا دستاسُ هسألِ هس

هَسد  ٍ دس فشض تضاحن صالت حشام استایي  آیذ تا تتَاى اصشاس وشد وِ هسألِ حشهت صالت اص وجا تذست هی

 ًْی است. 

خَاّذ ها سا تِ ٍاجة اّن تشساًذ، تِ  ضذین تِ ایٌىِ حیث حشهت صالت، هیها دس ایي تحلیل تیاى وشدین اگش لائل 

اصؽالح تشن هَصل دس ایٌجا هَظَػیت داسد ٍ اگش تشن صالت هَصل ِت ٍاجة اّن ًثاضذ دلیلی تش ٍجَب تشن 

وِ هفصل تحث ضذ تایذ تشن هَصل سا هثٌای حشهت صالت لشاس دّین  ظذ ػام آى ًذاسین ٍ ٍ دلیلی تش حشهت

 ضَد.  س ایي تحلیل ٍظؼیت تشتة هؼلَم هیتشاسا
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هىلف هاهَس تِ  یؼٌی «لٌجاسِ ػي الوسجذ ٍ اى ػصیت فصلّاصل ا»تگَیذ دس ٍالغ سسالت اهش تشتثی ایي است وِ 

خَاّذ اجاصُ ًذّذ تشن  اهش تشتثی هی. ذًواص تخَاً اصالِ سا ػصیاى وشد تایذلِ است ٍ اگش اصا دس ایٌجا اّن است وِ

گزاسد اص تاب ایٌىِ هی خَاّذ تشوی وِ غیش  غیشهَصل تحمك سیذا وٌذ ٍ تشتة تىلیفی است وِ هَال گشدى ها هی

َصل تِ ت غیش ههَصل است هحمك ًطَد. دٍ گًَِ تشن صالت داسین یىی تشن صالت هَصل تِ اصالِ ٍ تشن صال

ي هؽلة تشگطت، یؼٌی خَاّذ تشن صالت غیش هَصل تِ اصالِ هحمك ًطَد. اگش حیث تشتة تِ ای اصالِ وِ تشتة هی

الت اص ًظش هَال دس خَاّذ هٌغ وٌذ اص ایٌىِ تشن غیش هَصلی هحمك ضَد ٍ اص ؼشف دیگش حشهت ص اهش تشتثی هی

ًمذ تشتة ضشٍع تِ اص ایٌجا  -ضًَذ ِ تشتة هیتدس ٍالغ وساًی وِ لائل  ،هَصل لاتل تحلیل استفعای تشن 

تِ حىن ػمل لائل تِ تایذ هَظغ خَدضاى سا دس هسألِ همذهِ ٍاجة سٍضي وٌٌذ. اگش یه اصَلی گفت ها  -وٌین هی

ّستٌذ هْن سا همیذ تِ داسین، حال وِ هضاحن یىذیگش گَیذ ها دٍ اهش هؽلك، اصالِ ٍ صلّ  مل هی، صیشا ػتشتة ّستین

وٌین وِ یه اهش ِت هْن دس فعای تشن اّن ٍجَد داسد. اگش وسی ایي سا گفت تایذ  وٌین ٍ لزا وطف هی تشن اّن هی

 هَظغ خَد سا دس هسألِ همذهِ ٍاجة سٍضي وٌذ. 

لِ سا لثَل ًىٌذ یا وسی وِ لائل تِ تشتة است تَاًذ همذهِ هَص ئل تِ تشتة است دس همذهِ ٍاجة هیآیا وسی وِ لا

 ٍجَبًذاسد یا لائل ضَد تِ ایٌىِ هؽلك همذهِ  ٍاجة لائل ضَد وِ هؽلك همذهِ ٍجَبتَاًذ دس هسألِ همذهِ  هی

تا تشتة ًاساصگاس است. ًتیجِ  جة یىی اص ایي دٍ حشف سا صد والم اٍّش اصَلی وِ دس هسألِ همذهِ ٍاداسد؟ 

ست ٍ لزا فؼل صالت هحشم است یا ٍجَب همذهِ ٍاجة تِ صَست هؽلك ایي است وِ تشن صالت هؽلما ٍاجة ا

 تگَیذ وٌذ ٍاًجام توام همذهات ری الومذهِ ػمل حىن تِ ٍجَب  ایٌىِ ّیچ همذهِ ٍجَب ًذاسد ًٍتیجِ ایٌىِ 

اصَلی وِ دس هسأِل ػالن تَاى حىن تِ تىلیف تشتثی وشد ٍ ّش  ًیاصی تِ ٍجَب هَلَی ًیست، ایي است وِ ًوی

تَاًذ لائل تِ ٍجَب تشتثی ضَد ٍ ّش اصَلی وِ هؽلك  هؽلك همذهِ ضَد ًویل تِ ػذم ٍجَب همذهِ ٍاجة لائ

همذهِ سا ٍاجة داًست ٍ لیذ ایصال سا الصم ًذاًست ٍ تشای حىن ػمل لیذ ایصال لائل ًطذ، ًوی تَاًذ دس هسألِ 

ػملی وِ  وی تَاًذ دٍ حىن وٌذ.تشتة تگَیذ ػمل حاون تِ ٍجَد اهش تشتثی تشای هٌغ اص تشن غیش است. ػمل ً

است اگش ایي « اى ػصیت فصلّ»خَاّذ تا حىن خَد هىلف سا ساٌّوایی وٌذ تِ ٍجَد یه اهش تشتثی وِ ّواى  هی

ػمل حاون تِ اهش تشتثی است ایي ػمل تایذ حاون تاضذ تِ ٍجَد همذهِ هَصلِ ٍ حىن ػمل دس ّش دٍ جا تایذ 

یصال، لیذیت دس حىن ػمل داسد ٍ ػمل حىن تِ خَاّذ تگَیذ حیث ا ٍجَب همذهِ هَصلِ هیهتٌاسة تاضذ صیشا 

 وٌذ. تشن غیش هَصل هیحىن تِ هٌغ وٌذ ٍ اص آى ؼشف ػمل  َصل هیٍجَب تشن ه

ی گفت ػمل حىن تِ ٍجَب هَلَی یؼٌاگش یه اصَلی دس هسألِ همذهِ ٍاجة گفت همذهِ ٍاجة، ٍاجة ًیست 

تِ دسست وشدى وٌذ ٍ ًیاصی  سا دسست هیوٌذ ٍ ػمل خَدش تشن هَصل  وٌذ یؼٌی تشای ػمل ّیچ فشلی ًوی ویً
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دّیذ وِ  یه ٍجَتی ًذاسم وِ ٍجَب تگَیذ تشن هَصل ٍاجة است ٍلتی ػمل چٌیي حىوی وشد ضوا فتَا هی

 وٌذ. تذٍى ًْی غیشی ػول دسست است یؼٌی حىن ػمل ٍجَد داسد ٍلی ػول سا خشاب ًوی

تِ لیذیت دادى ایصال دس احىام ػملی است. تاصگطت حشف هْن ها ایي است وِ دس ایي هشحلِ، هسألِ تشتة، 

غیش هَصل سا ػمل ٍ تشن  داًذ هَصل وِ تشن هَصل سا ػمل الصم هی حیث تشن هَصل ٍ تشن غیشتفىیه تیي 

ایي والم ایي است وِ ها تا احىام هَلَی دس ٍادی اهتثال واسی ًذاسین ٍ یه ػمل دس ٍادی  یٍ هؼٌاداًذ  ًویٍاجة 

ضَین ٍ ًِ دس تحث ظذ لائل تِ حشهت هَلَی ظذ  ًجا لائل تِ ٍجَب همذهِ ٍاجة هیآ ًِ دس داسین.اهتثال 

ضَین. توام ایٌْا تشای واسوشد دسست ػمل  هیضشػی تِ ًام تشتة دس ٍادی اهتثال ضَین ٍ ًِ ایٌجا لائل تِ حىن  هی

ذ ضذ  است ٍ ایي یىی اص تْتشیي ضاّذّا تشای دس ٍادی اهتثال د ایطاى ایي خَگشچِ فشهایص حعشت اهام خَّا

 ضاّذ سا تحلیل ًفشهَدًذ. 

وٌذ یؼٌی هىلف  واس سا دسست هی ،ٍادی اهتثال است ٍ ػمل تا ّواى احىام سٍضي ضشػی اتتذائی واس وشد ػمل تشای

وٌذ یؼٌی تشن  وٌذ اگش ری الومذهِ سا تخَاّذ اًجام تذّذ ٍ ّن ٍاداس تِ تشن هَصل هی سا ٍاداس تِ اًجام همذهِ هی

ذ تایتاضذ اصالِ صالتی وٌذ وِ هَصل ِت خَاّذ تشن  ویهىلف ًگَیذ اگش  ل آى اصالِ تیایذ ٍ ّن هیصالتی وِ ِت دًثا

گیشد، لزا تؼعی اص اصَلییي هثل صاحة الوحصَل دس  صالت سا اًجام تذّذ یؼٌی جلَی تشن غیش هَصل سا هی

 ،تشتة دس تحث ًیست لىيگَیذ هي تاتغ اساتیذ ّستن ٍ لائل ّستن همذهِ ٍاجة هؽلما ٍاجة  همذهِ ٍاجة هی

ٍادی اهتثال سا هختلف  . ایٌْا حیثلاتل جوغ ًیستایي دٍ هؽلة تا ّن  ی ضَد، دس حالیىِلائل تِ تشتة ه ػمل دس 

 تیٌٌذ. هی

ا ضَد. ٍ لز ل والم ضوا تا ّن جوغ ًویگَیین اگش هؽلثی وِ ها تیاى وشدین لحاؾ ضَد صذس ٍ ری ها تِ ضْیذ صذس هی

اهش تشتثی داسم ٍ ًْی غیشی تا اهش تشتثی تا ّوذیگش لاتل جوغ ًیستٌذ ٍ ًوی ًْی غیشی داسم ٍ  ایطاى ًثایذ تگَیذ

ایي است وِ ضوا ًمیط تشن غیش هَصل سا هحشم وٌیذ ٍ تگَییذ  گَیین ًْی غیشی هاًغ تَاًن احشاص هالن وٌن. ها هی

ذاسًذ ٍ تِ ّن لعی ًهاًغ تشن غیش هَصل ضَد ٍ ایٌْا تا ّن تٌا خَاستِتشن تشن غیش هَصل هحشم است ٍ تشتة 

 .تشای دٍ ٍادی ّستفشهایص دٍم ضْیذ صذس ادین ًطاى د تحلیلایي تا ستؽی ًذاسًذ ٍ 

 آیت اهلل شاهزودی بز کالم شهید صدر اشکالنقد و بزرسی 

یىی اص اػالم ریل فشهایص استاد خَد ضْیذ صذس یه تحثی تا استاد خَد ًوَدًذ. دس ایي تحثی وِ فشهایص ضْیذ سا 

د ل خَساٍسلی هفصلی داسًذ تؼعی اص ًىات ساٍسلی ًىات تسیاس خَتی است وِ ها ّن دس ایي تحلی روش وشدًذ یه
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فؼل صالت  ٍ هحثَتیتًْی غیشی  تیياظافِ، اظافِ حة است ٍ هٌافاتی  ىٌِایي ًىات سا تاییذ وشدین هثل ای

ت تا تحلیل ّایی وِ ها تیاى وشدین لىي . فؼل صالت هحثَب دس ایي فعا است وِ اصل صالت ٍاجذ هٌاغ اسًیست

ایي گًَِ ًیست وِ هَال اجاصُ تذّذ اص دٍ ؼشیك ظشس وٌذ  تِ ضْیذ صذس اضىال وشد ًِ تا تفصیلی وِ ها تیاى وشدین.

 ًذاسد. ٍ ّن اّن سا اص دست تذّذ ٍ ّن هْن سا اص دست تذّذ ٍ ایي ؼَسی ًیست وِ تگَیین اظافِ حة ٍجَد

گَیٌذ حیث ایصال هْن است ٍ ها دس دلیل  ًىتِ دیگشی وِ داسًذ ّویي حیث ایصال است وِ آى سا لثَل داسًذ ٍ هی

وٌین وِ تَجِ تا ایي ًىشدًذ وِ تشتة هی خَاّذ هاًغ تشن غیش هَصل ضَد ٍ آى ؼشف  دٍم ضْیذ صذس احساس هی

 ا تا ّن هٌافاتی ًذاسًذ. تشن هَصل داسین ٍ ایي ؼشف تشن غیش هَصل داسین ٍ ایٌْ

 ت اهلل شاهزودیمناقشه در کالم آی

یه ًىتِ داسًذ وِ لاتل هٌالطِ است. ایطاى تؼذ اص ایٌىِ تِ استاد خَد ضْیذ صذس تِ ّواى چٌذ آیت اهلل ضاّشٍدی 

فشهایذ دس ایٌجا یه اضىالی داسین. اٍل  هیدس ریل دلیل دٍم ضْیذ صذس وٌٌذ تؼذ  ای وِ اضاسُ وشدین اضىال هی ًىتِ

هی فشهایٌذ تشتة ًاظش تِ تشن غیش هَصل ٍ ًْی ًاظش تِ ٍجَب تشن هَصل ٍ حشهت صالت دس فعای ٍجَب 

آى  ضْیذ صذس تشن هَصل سا ٍاجة وشداگش فشهایٌذ  وٌٌذ ٍ تؼذ هی هی تشن هَصل است. ایي ؼَس هٌافات سا دفغ

هَلغ فؼل صالت حشام است صیشا فؼل صالت ًمیط تشن هَصل است ٍ اگش تشن هَصل ٍاجة ضذ فؼل صالت 

یي صالت سا تا اهش تشتثی ذ اخَاّ چؽَس هی صَست ضْیذ صذساست ٍ دس ایي  وِ ًمیط تشن هَصل است حشام

. ضوا گفتیذ تشن هَصل ٍاجة است ٍ تشن تشن آیذ لیىِ اجتواع اهش ٍ ًْی دس صالت الصم هیدس حاذ ٍاجة وٌ

ی دس صالت است. ٍ دسست ضذ  اص آى ؼشف ٍجَب صالت تا تشتة هحشم است هَصل  هؼٌای ایي اجتواع اهش ٍ ًْ

آیذ جَاب  اگش وسی تِ ها چٌیي اضىال وٌذ وِ اجتواع اهش ٍ ًْی دس صالت الصم هیفشهایذ  آیت اهلل ضاّشٍدی هی

اگش ّویطِ ٍجَب ٍ  ؟!ضَد اص هثذأ هحثَتیت ٍ هثغَظیت ًاضیاست ٍجَب ٍ حشهت ّویطِ الصم آیا دّین  هی

وٌین اص آى  ایي صالتی وِ االى تاّاش واس هی آى هَلغ ضَد ذأیی تِ ًام هحثَتیت ٍ هثغَظیتحشهت هستٌذ تِ هث

آى سا ثی تشتتِ جْت ایٌىِ تا اهش  دیگش ؼشفم ٍ هثغَض هی ضَد ٍ اص جْت وِ ظذ ػام تشن هَصل است حشا

ذ وٌ گاّی اٍلات هَال تِ چیضی اهش هی یا ًِآیا ّویطِ ایي ؼَسی است  ،هحثَب ٍ هؽلَب است آى وٌین ؼلة هی

 تذّذ.  اص ایي اضىال خَاّذ جَاب ایي گًَِ هی ایطاى ٍ ص ًیست ٍلی هَسد اهش اٍ استوِ هحثَت

گش فؼلی اگش لائل تاضین الصم ًیست ّش اهشی اص هثذأ هحثَتیت ایي فؼل تشای هَال صادس ضَد هطىل داسین ٍلی ا

 ت ًذاسین. هثغَض تاضذ ٍلی هاهَس تاضذ هطىلی تا ایي صال
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ضْیذ فشهایذ  هی .تیت صادس ضَداص هثذأ هحثَّش اهشی الصم ًیست تشای ایٌىِ وٌٌذ  روش هییه هصذالی ایطاى اتتذا 

 صذس دس تحث حشوات خشٍجیِ دس غصة تِ تثغ هشحَم آخًَذ چٌیي فتَایی داسًذ.

ایٌىِ وسی اٍ سا  تخَاًذ تذٍىتیاس داخل داس غصثی ًواص اخ دس حشوات خشٍجیِ تحث ایي است وِ اگش وسی تِ سَء

 ،خَاّذ تشگشدد ىة غصة ضذ ٍ االى سطیواى ضذ ٍ هیاوشاُ ٍ صًذاى وٌذ ٍ تا سَء اختیاس داخل داس هشدم ضذ ٍ هشت

وِ ایي حشوات خشٍجیِ چِ حىوی داسد. یىی اص ًىاتی وِ گفتِ هی ضَد ایي است وِ چَى سَال است دس اصَل 

 ،است ٍ ایي حشوات خشٍجیِ همذهِ ٍاجة است ایي حشوات خشٍجی اص تاب همذهِ ٍاجة تشن غصة ٍاجة

ٍاجة ّستٌذ. ایي حشوات خشٍجیِ دس ػیي ایٌىِ ٍاجة ّستٌذ تصشف دس هال دیگشاى ّستٌذ ٍ غصة ّستٌذ 

د داس هشحَم آخًَذ گفتِ اضىالی ًذاسد وِ تگَیین ایٌْا ٍاجة ّستٌذ ٍلی هثغَض ّستٌذ. اص اٍل وِ خَاست ٍاس

غصة  داخل ضذى ٍ هاًذى ٍ حشوات خشٍجی، ّوگی صیشا دًَثایذ داخل داس هشدم ضغصثی ضَد تِ اٍ گفتِ تَدًذ 

ء اختیاس خَدش ٍاسد ضذ ٍ ایي حشواتص ّوِ هثغَض  ٍ هحشم ّستٌذ ٍ اص اٍل تِ اٍ ایي سا گفتِ تَدًذ ٍلی تا سَ

 ة ّستٌذ ٍاجة تاضٌذ ٍلَ ایٌىِ هحثَب ًثاضٌذ. هَال است ٍلی اضىالی ًذاسد وِ ایٌْا اص ایي تاب وِ همذهِ ٍاج

هشحَم آخًَذ گفتِ ایي ؼَسی ًیست وِ اگش یه چیضی ٍاجة ضذ ّویطِ آى ػول هحثَب هَال تاضذ ٍ ایٌْا اص 

تاب ایٌىِ همذهِ غصة صائذ ّستٌذ ٍ همذهِ ایي ّستٌذ وِ غصة اداهِ سیذا ًىٌذ ٍ همذهِ ٍاجة ّستٌذ ٍاجة 

ل ِت ایي هؽلة ضذُ است ٍ فشهَدُ است ٍاجة ًیست وِ ّویطِ یه چیضی وِ ٍاجة ّستٌذ. ضْیذ صذس ًیض لائ

 است هحثَب هَال تاضذ. 

گیشین وِ ایي ؼَس ًیست وِ ٍلتی  آیت اهلل ضاّشٍدی گفتِ ضْیذ صذس تِ ایي هؽلة فتَا دادُ است ٍلزا ها ًتیجِ هی

تَاًذ تذٍى حیث  ایي ػول دس ٍالغ هی یه ٍجَتی سش ػولی آهذ حتوا هثذأ ایي ٍجَب هحثَتیت آى ػول تاضذ.

ػیي ایٌىِ هحثَب  گَیین ایي صالت دس یي هؽلة سا لثَل وشد ها تِ اٍ هیهحثَتیت ٍجَب داضتِ تاضذ ٍ اگش وسی ا

تٌاتشایي صالتی وِ االى تحمك ٍاجة اّن یؼٌی اصالِ است، هحثَب ًیست صیشا تحممص هاًغ  ًیست هاهَستِ است

یاتذ اص تاب ایٌىِ ایي صالت هاًغ تحمك ٍاجة اّن است حة ًذاسد ٍلی ٍاجة است اص تاب ایٌىِ  تحمك هی

هطتول تش هالن است هثل حشوات خشٍجیِ وِ تِ دلیل ایٌىِ همذهِ تحمك ٍاجة وِ ّواى تشن تصشف صائذ است 

ي ؼَس ًیست وِ ّش چِ ٍاجة ضذ حتوا دس حیث ٍجَتص حیث هحثَتیت تایذ هالن داسد ٍلی هحثَتیت ًذاسد ٍ ای

 تاضذ تلىِ ٍاجة است ٍ هاهَس است ٍلی هحثَب ًیست.

اگش ها ٍجَب همذهِ هَصلِ سا لائل ای وِ دیشٍص تیاى وشدین.  ى ًىتِتَجِ وٌیذ تِ آ تایذ ضواتشای تشسسی ایي هؽلة 

، تِ چِ دلیل صالت هحشم داسد حشهت ًمیط همذهِ هَصلِ سا لِ التعاءضذین ٍ تؼذ گفتین وِ ٍجَب همذهِ هَص
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تشن تشن  ًمیط آى . اگش وسی گفت همذهِ هَصلِ ٍاجة استهشدٍد داًستینشف سا دیشٍص اصل ایي حها  تاضذ؛

، ٍ تشن تشن صالت است ٍ ایي تشن صالت ٍاجة استهَصل تِ اصالِ  هَصل است صیشا االى تشن صالتصالت 

د وِ اگش ضوا لائل تِ ٍجَب  صالت ًیست.  تشن تشن صالت، لیٍ ضَد حشم هیه توام حشف صاحة فصَل ایي َت

حشهت صالت ًذاسد صیشا ضوا ًمیعی داسیذ وِ دٍ هصذاق داسد  همذهِ هَصلِ ضذیذ ٍجَب همذهِ هَصلِ التعاء

سش  یىی صالت ٍ دیگشی تشن هجشد. اگش فتَا دادیذ ِت لیذ ایصال ٍ تشای ایصال همذهیت لائل ضذیذ اٍل حشهت سا

ٍ اص تاب همذهِ تَد  هحشم است. س  هاًؼیت صالت اص تاب هاًؼیت تحمك اّنصالت تثشیذ تؼذ تگَییذ ایي صالت 

 خیلی هْن است. ًىتِ ایي  ا وشد وِ ایي حشهت تِ صالت ًشسیذ ٍحشهت ظذ ػاهی سا التع ،ٍجَب همذهِ

وِ ّن اص دیذگاُ تشتة ٍ ّن وٌیذ. ایي اص لشائٌی تَد  ثاًیا ّویي تحث سا ضوا دس فعای خؽاب ضخصی داسیذ واس هی

 وِ دس جلسِ آیٌذُ تَظیح خَاّین داد.غلػ ّستٌذ   ایي دیذگاُ دس فعای خؽاب ضخصی،


