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 ،همراهان عزیز الله ابهی دوستان و

درکشورشیلی بود .اهمیت این بنا تا جایی همانگونه که مستحضرید در روزهای گذشته عالم بهائی شاهد افتتاح مشرق الذکار باشکوهی 
 می فرمایند:است که بیت العدل اعظم الهی درمورد آن  

 اشآتیه المنفعۀ عاّم  ملحقات با و شودمی پذیرا باز آغوشی با آیین هر و نژاد هر و قوم هر از یکسان را همگان االرکان قوّی  بنیان این  "
 ..."ت عالم انسان و خدمت به نوع بشر در حیطۀ امکانوحد مفهوم از درخشان است نمادی

 این معبد جدیدالتأسیس مورد نظرقرارگیرد ،سعی گردیده است ضمن تأمل براهمیت مشروع مشرق الذکار مهناردراین ب

 برای اجرای هرچه بهتر این برنامه، توجه به موارد زیرتوصیه می گردد لذا 

 د در اینترنت و نیز فیلمهای مربوط به افتتاح این معبد مقدس می تواند به غنای به نظر می رسد استفاده ار تصاویر موجو
 برنامه بیفزاید .

  یزد امرمهمی است که می بایست مورد  مبارکۀ با جریان شهادت جناب هوشنگ امیری عزیز در خّطه رویداد مهمتقارن این
احّبای صبور و ممتحن مهد "  در این ارتباط میفرمایند: 1395مهر  28بیت العدل اعظم الهی در پیام مورخ  .توجه قرارگیرد

در اّیامی که برادران و خواهران روحانی شما با شعف و سرور فراوان مشغول فراهم آوردن تمهیدات : امر الله مالحظه فرمایند
ب فرهنگ امیری در شهر یزد المعابد قاّرۀ امریکای جنوبی بودند، خبر قتل جناالزم برای برگزاری جشنوارۀ افتتاح اّولین اّم 
  .." موجب حزن و اندوه عمیق این جمع گردید.

  قیام اولین بار که های مؤمنینی خدمات دلیرانه و فداکاریدرقسمت شورومشورت با تأکید بر این که بیت العدل اعظم الهی
قصد داریم به تفکر می فرمایند ،،تکریم وتحسین ضرت بهاء الله را به این سرزمینها برده اند پیام حوبه مهاجرت نموده 

بپردازیم که در این دور و زمان که به همراهی با نقشه ای در پنج سال پیش رو دعوت شده ایم چگونه می توانیم نقش خود 
 2015دسامبر  29.مطمئنا هدایت مطلب از سوی شما وبعضا اشاره به این وظایف بر طبق مندرجات پیام را ایفاء نمائیم
 ه ای برخوردار است،ازاهمیت ویژ

 همواره موفق باشید

 

 

 



 مناجات شروع-1

و الّله  ه 
یوم  جانشان را سبحانی نما تا در جمیع مراتب به آنچه الیق اینو رحمانی کن  ای خداوند بیهمتا این نفوس را سرا پا نورانی و قلوبشان را

 ع ع   ق به رضای تو شوند .عظیم است قیام نمایند و موفّ 
                                   

 444مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص  

 

 

 

 

 

 

 نصوص حضرت بهاءالله -3

 حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس میفرمایند:

َاکَمل    تًاب  وا ی  ا ب  وا ر  َشاء َعمِّ نا  
ي" َیا َماَلَء االا ن  ف  ک  ما م  مال ک   َمای  اسا َکان  ب  ما  

َدان  وَ  االا لا ب  ي الا َیان  ف  َدا ثال  ث م   االا َما َور  َو االا الصُّ ي َلَها ال ب  َبغ  َما َینا َها ب  وا ن   َزیِّ
َحان   یا ح  َو الر  وا الرُّ من  ب  حا م  الر  ک  َها َرب  یا ا ف  وا ر  ک  ه   اذا ر 

کا ذ  َصار  "َااَل ب  َبا رُّ االا ر  َو َتق  دوا ر  الصُّ یا َتن   0َتسا

 میفرمایند :آیه بعد  و د ر

ي ي ف  ر 
کا ذ  يَ ل  ن  ٍت ب  لُّ َبیا ه  ک  ن  َکار  ا  َذا ق  االا ر 

لا َمشا َن  " ق  ما م  ت  نا َانا ش  ا  َعرا يَ َلَدی الا مِّ َک س  َری َکَذل  ق  ن  َو الا د  َن  الم  یا ف  َعار   ".الا

 267تعالیم بهائی ص گلزار                                                                         

 



 نصوص حضرت عبدالبهاء-4

 االذکار ا ّس اساس عظیم حضرت آمرزگار. مشرق االذکار رکن رکین آئین " مشرق االذکار مغناطیس تایید پروردگار است . مشرق 
. مشرق االذکار تهلیل و تسبیحش مفّرح قلوب هر نیکوکار گردگار. مشرق االذکار تاسیسش سبب اعالء کلمة الّله . مشرق االذکار

آیات توحیدش سبب  مشرق االذکار آهنگش مفرح ارواح مأل اعلی است . مشرق االذکار ترتیل...بخش کّل ابرار روح نفحات قدسش
 ".        ر است...امور و اتّم خدمات در آستان مقّدس الهی تأسیس مشرق االذکا سرور و حبور اهل ملکوت ابهی است الیوم اعظم

 269گلزار تعالیم بهایی ص                                                                         

 روحانی دارد و سبب الفت قلوب و اجتماع نفوس گردد. در اّیام ظهور هر " مشرق االذکار هر چند بظاهر بنیان جسمانیست ولی تاثیر
و سبب اطمینان نفوس زیرا در آن اماکن ذکر حّق مستمر و  ج و تثبیت قلوب بودمدینه ای که د رآن معبدی تأسیس شد سبب تروی

مشرق االذکار تأثیری عظیم در جمیع مراتب دارد. در  از برای قلب سکون و قرار جز بذکر رّب مختار نه . سبحان الّله بنای دائم بود و
االذکار گشت تأثیری دیگر داشت تا چه  ه ای مسّمی بمشرقچنین ظاهر و آشکار گشت . حّتی اگر در قریه ای خان شرق تجربه شد و

 رسد به بنا و تأسیس آن ".

  270گلزار تعالیم بهائی ص                                                                        

چه محل عبادت است ولکن مربوط به مشرق االذکار از اعظم تأسیسات عالم انسانیست و تفرعاتش بسیار است. مشرق االذکار اگر 
مربوط به این پنج چیز  اراسپیتال و اجزا خانه و مسافرخانه و مکتب اطفال ایتام و مدرسه تدریس علوم عالیه است. هر مشرق االذک

 است... مجرد عبارت از محل عبادت نیست بلکه از هر جهت مکمل است.

 146ص  1پیام آسمانی ج                                                                         

 
 

و کّل مجتمع  حکمتش این است که در وقت معلوم نفوس وقت اجتماع را بدانند از معابد سؤال نموده بودید که حکمتش چیست
                                                                    و اّتحاد در قلوب ازدیاد یابد   اجتماع الفت  گردند و جمیع باالّتحاد بمناجات پردازند تا از این

 91ص  1منتخبات مکاتیب ج                                                                    

 



 پیام بیت العدل خطاب به احبای ایران -5

 173 شهرالعلم 
 13۹5  مهر  24

 سرزمین مقّدس ایران مالحظه فرمایندیاران و یاوران ممتحن جمال قدم در 

المعابد جمله نمایندۀ ارشد رئیس جمهور آن مملکت، اّم پایۀ کشور شیلی از در این اّیام پر شور و شوق که در حضور مقامات بلند
یندگان اسم اعظم آند در نهایت متانت، روحانّیت و عظمت افتتاح گشته است، هزاران نفر از ستا امریکای جنوبی در دامنۀ رشته کوه
الوری را در مراحل پیشین های نیاکان روحانی خویش که ندای حضرت مولی اند تا به یاد فداکارینیز در شهر سانتیاگو گردهم آمده

دل و مستعّد آن مرز و بوم که پیام جمال چنین به یاد نفوس پاکنقشۀ آسمانیش اجابت کرده و به آن سرزمین مهاجرت نمودند، و هم
ی را پذیرفته و به متابعت از تعالیم مبارکش جهت بنای مدنّیت الهی که ارمغان آن حضرت است کمر هّمت بستند، تأسیس این ابه

 در اکنون ارض کرۀ از منطقه آن در پویا بهائی جوامع در بازتابش و رّبانی تعالیم آن پرتو  الّشأن را جشن گیرند.معبد مشعشع و رفیع 
 و نژاد هر و قوم هر از یکسان را همگان االرکان قوّی  بنیان این  نشین متجّلی گشته است.وین در مکانی بس دلن طرحی با متین بنایی

 به خدمت و انسان عالم وحدت مفهوم از درخشان است نمادی اشآتیه المنفعۀ عاّم  ملحقات با و شودمی پذیرا باز آغوشی با آیین هر
المعابد در هر االذکار از قلم اعلی آغاز گشت و با احداث اّم وحانی که با نزول حکم محکم مشرقر روند آن  .امکان حیطۀ در بشر نوع

ای وارد االذکار قاّرهشمار ادامه یافت، اینک با تکمیل آخرین مشرقرغم مشکالت بییک از قاّرات جهان طّی سالیان متمادی و علی
 این به وقوف با مشتاقان این  ار رّب قدیر در سطح مّلی و محّلی است.مرحلۀ جدیدی گردیده که طلیعۀ آن، تأسیس مشارق اذک

 و ایثار مرهون همیشه حّد  چه تا دنیا سراسر در اعظمش امر مؤّسسات استقرار و عالم محبوب آن نازنین آیین انتشار که حقیقت
کر خیر شما عزیزان مشغولیم که همواره چون ذ به تاریخی لحظات این در است، بوده الله امر مهد در باوفایش پیروان هایفداکاری

 حال بهاء، روی باختگاندل ای  اید.و هر بالیی را در سبیل حضرت رحمن تحّمل نموده پروانه گرد شمع جمالش بال و پر سوزانده
 :است گشته مبارکش مثنوی از فزاجان بیت این مصداق چگونه حاصله انتصارات که نمایید مالحظه

 آفتاب مغرب ز آید برون تا             آ از نقاب برون  اللهای جمال 

 امضا: بیت العدل اعظم

 

 

 

 



 ابداع و خالقیت-7

ای دعوت به عمل از طراحان و معماران برای پیشنهاد طرحی جهت آخرین معبد قاره 2002محفل روحانی ملی بهائیان شیلی در سال 
ه ورودی باشد تا به شکلی نمادین از تمامی جهات زمین پذیرای  یک سازۀ گنبد"بایست آورد. معبد به طور خاص می ه ضلعی با ن  دار ن 

های رگبرگ....ها به اندازۀ کافی فضا را برای نوآوری و خالقیت باز گذاشته بودالعملدستور...."مردم برای دعا و تمرکز و توجه باشد
اند که عناصر های رنگ و روغن از مواردی بودههایی ترسیمی در نقاشیپوشهای ژاپنی و نرمی تنگیاهان، تار و پود درهم بافتۀ سبد

ریزی بنا دانان با معماران همکاری داشتند تا طرحای از مهندسین تا موسیقییک تیم چند رشته...اندمختلف طرح را الهام بخشیده
شود برای و به ندرت در معماری استفاده میفضا -که غالبًا در مهندسی هوا CATIA سازی سه بعدیافزار مدلتکمیل گردد. نرم

 The Globe and) کانادایی گلوب اند میل روزنامۀمنتقد معماری  (Lisa Rochon) در آن زمان لیزا راکن...تنظیم طرح بکارگرفته شد
Mail) «توصیف کرد "دشوار و سهمگین"این پروژه را با کلمۀ  بلندپروازی ساختاری. 

رسید، به طرز باشکوهی به واقعیت خیز غیرممکن به نظر میبنایی که تکمیل آن در بسیاری از مراحل ساخت، به ویژه در محلی زلزله
ه ورقۀ ی خورند تا گنبد معبد را شکل دهند. نور طبیعی از ک شکل از جنس شیشۀ نیمه شفاف به دور هم تاب میپیوسته است. ن 

نماید. در شب، نور مالیمی از درون ساختمان به بیرون کند و فضای داخلی پوشیده از مرمر سپید را نور باران میها عبور میشیشه
 .شودساطع می

نماید همچون سنگ مستحکم باشد، تیمی از هنرمندان، مهندسان و ندگی خود را حفظ میبرای اینکه شیشه در عین حال که درخش
ف ای میمعماران باید ماده ساختند که از حیث تصویری و ساختاری مناسب باشد. با یاری هنرمند معروف در زمینۀ کار شیشه، ج 

گیری شیشه پیگیری شد ارد، رویکرد نوینی به قالبای پر نقش و نگار او شهرت دهای شیشهکه چلچراغ (Jeff Goodman) گودمن
 .شکل مختلف مورد آزمایش قرار گرفت 200که قبل از نهایی شدن به 

ن ل  برا سونیان گ  ن ای» نویسدمی Architectural Record در ماهنامۀ آمریکایی آرکیتکچورال رکورد (Deborah Soonian Glenn) د 
ها برای شود. آنای مبتکرانه برای معماران، مهندسان، سازندگان و پیمانکاران این بنا یک پیروزی محسوب میپوستۀ شیشه

، آب و هوای سخت و خشک کوهپایه را تاب گیری شدهاند تا مطمئن شوند که شیشه قالبترین جزئیات زحمت بسیار کشیدهکوچک
 ."آوردمی

ها، همه با ها و چراغتمامی اسباب و تجهیزات بنا، صندلی .اندآوری و طراحی با مصالح و هنر سنتی شیلی پیوند خوردههای فننوآوری
 .اندتوجه دقیق به جزئیات آماده شده

 

 

http://www.theglobeandmail.com/arts/art-and-architecture/gehry-gartner-and-glass-make-for-luminous-buildings/article4574709/
http://www.architecturalrecord.com/articles/11651-bahai-temple-of-south-america?v=preview
http://www.architecturalrecord.com/articles/11651-bahai-temple-of-south-america?v=preview


 های آیندهطراحی برای نسل-9

هایی از بیند، در حالت تأمل و با احساسی عمیق به نسلبرای نخستین بار پس از اتمام بنا آن را از نزدیک میطراح معبد در حالی که 
اندیشد که در جستجوی آرامش و امنیت به زیر گنبد این بنا قدم خواهند گذاشت و از پیام امید و وحدت آن برای بازدیدکنندگان می

 .فتوقف خود به خدمت جامعه الهام خواهند گر

 ".این معبد برای ما نقطۀ اوج چندین سال کار و زحمت است، اما برای مدت طوالنی برقرار خواهد بود"گوید وی می

تواند روحشان را تحت تأثیر قرار دهد. اندیشم که این معبد میهایی میها انساندر اعماق وجودم به فرزندانم، نوادگانم و میلیون"
 ".تصور کنم ها را داخل معبدتوانم آنمی

 "امهرگز، از همان روز اول، نسبت به هیچ بنای دیگری چنین احساسی را نداشته"

 

 مشرق االذکار شیلی از زبان سیامک حریری معمار این بنا-8

مقصد اصلی این کار ایجاد بنا و فضایی بوده است برای عبادت و این عبادت رابطۀ وصف ناپذیری دارد با خدمت واین دو نیروی 
خود را در خانۀ خود حس کنند.چه مؤمن ومتدین باشند ،عبادت وخدمت همراه وهمزادند.وکارما معماران ساختن بنایی است که همه

،چه نباشند،وهردینی که دارند،حس کنند این معبد متعّلق به آنهاست..این بنا کنجکاوشان کند که اینجا کجاست وبخواهند که در آن 
حس کنند در صلح وآرامشند .مثل خانۀ خودشان که می توانند با عمق افکار خودشان خلوت کنند ودعا  ووقتی وارد شدندوارد شوند.

ونه اعانه جمع می  ومناجات بخواننداز هر آیین وباوری که به آن اعتقاد دارند جایی است که نه فقیهی هست ،نه اندرز وهشداری
ن بهائی هستم می توانید تصور کنید که این مهمترین کارهمۀ زندگی من کنند.جایی که فقط میل به عبادت همگانی ایجاد می کند.م

است.دربارۀ انگیزه واهمیت کارباید بگویم  که این اولین معبد)مشرق االذکر(بهائی در آمریکای جنوبی است.این نکتۀ مهمی است 
.همۀ اینها ..ام تا به این مرحله رسیده است. سال با این کار زندگی کرده 14واینکه این معبد آخرین معبد از معابد قاره ایست.من 

فقط به این خاطر نبوده که کار متفاوت باشدهدف همۀ این تالشها این بود که بنایی بسازیم که ظاهرًا ،کاماًل ساده باشد.اما جلوه گاه 
... ما می ام داشته باشد.همۀ آرمانهای اولیه ای باشد که گویی به روی همه باز است.همه را به خود دعوت کند وصدها سال دو

توانیم قبول کنیم که به عنوان انسان ،روح داریم وآنچه مارا آرام و راضی می کند،اعتالی این روح است.دریکی از آثاربهائی بیان فوق 
جابت اگرخداوند دعای تورا االعاده ای آمده که من مضمونش را نقل می کنم که می گوید آدمها با عبادت به من نزدیک می شوند 

من در بارۀ این بیان فکر می کردم که چگونه کندهمۀ وجودت،همۀ ارکان وجودت نورانی خواهد شدچون نورالهی به خانۀ خود رسیده.
می شود این مفهوم را در طرح این معبد منعکس کردکه نور در واقع از آن عبور نمی کند بلکه در آن جای می گیرد و از آن متجلی می 

ینید که طرح اصلی معبد ازدوالیه ساخته شده،با یک سازۀ سبک بین این دو به نحوی که نور به الیۀ اول بتابد بنابراین می بشود.



ازمصالح تازه ا ی است که به کمک هنرمند شیشه سازی  وبخشی از نور وارد سازه شودوبرالیۀ درونی بنشیند،الیۀ بیرونی ساختمان
نگار بغل می کند ودرخود نگه می دارد وانگار با نور جان می گیرد.وبخشی از نور از ا ارشیشه ای که ریختیم نور درتورنتو ساختیم

سنگ مناسب این طرح را پیدا  سال گذاشتیم تا 3که از سنگ شفافی ساخته شده ما شیشه عبور می کند والیۀ درونی را می بوسد 
می شود.ومانوعی نیرو ومعجزۀ ناشی از یک رابطه را احساس می کنیم که  زنده بانور وقتی نور به آن می خورد ،همۀ سنگها انگارکنیم .

می خواهم بگویم که نور استعاره .مثل متأّثر شدن ازیک دعا به زندگی معنا می دهد،حس می کنیم به همۀ وجودمان زندگی می دهد
است که بالهای ساختمان دور می زنندوعمدا دور ای پرمعنا از حسی شبیه به این است.جنبۀ دیگری که حتما به آن توجه کرده ایداین 

تصویرهای کهکشان وطبیعت هم نگاه کنیدهمین کیفیت را دارند.دربسیاری ازآثاربهائی هم این کیفیت  یک مرکز می پیچنداگر به
ه ای حرکت و سکون وحرکت دور یک مرکز واین که همۀ وجود در حرکت ودوران است دیده می شودکه همه چیز دریک مرکز حلق

حلقه ای کامال مدّور که همۀ بالهای ساختمان را به هم پیوند می دهد و نگه میدارد.واین حلقه نمادی .می گردد درنقطۀ باالی معبد،
این یکی از بهترین چیزهائی است که بهاء  نمادی از این مفهوم که همۀ ادیان درحقیقت یکی هستند.و .است از مقصد غایی این معبد

حلقۀ  این معبدبه باال نگاه کنید، در اگر درحقیقت همه واحدند ما داده.اینکه ادیان از هم پراکنده نیستند.ازهم جدا نیستند و الله به
 می ریزند.. ا متصل نگه داشته که بدون آن فرومرکزی سقف را می بینید که تمام بالهار
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  ای در ایاالت جنوبی نزدیک زد.ها را برایم تعریف کرد، دست به سفر تبلیغی گستردهگریس این داستانپنج سال بعد از آن روزی که 
باالخره، وقتی دوران نقاهتش را شروع کرد، خانمی بهائی، مخلص و سخی، او را به  ... بود شده بیمار سال پنج این از سال سه مّدت

که حضرت ولی محبوب امرالله اّولین صالی قیام مهاجرین برای عزیمت به آمریکای  بود زمانی در این خانۀ بزرگی فرستاد.نقاهت
 راه طول در و شد، آن متوّجه اکنون اّما  .کند درکش که بود آن از بیمارتر زمان، این تا گریس، که صالیی  جنوبی را بلند کرده بودند.

دعا کرد که بتواند به نحوی از انحاء به این صالی حضرت ولی  جان و دل ژرفنای از وجودش، اعماق از خانهنقاهت به رسیدن تا
 امرالله لّبیک گوید.

ای قرار است به مناسبت روز والنتاین برگزار شود. گریس بالفاصله تصمیم خانه رسید و دریافت که، همان شب، بالماسکهبه نقاهت
وارد بسیار زرنگ و مبتکر بود، و مسّرت عظیمی به او روی نمود م قبیل این در و خاّلق خیلی او  گرفت لباسی برای خود تدارک ببیند.

داند چه روی که، چه زود، ممکن بود فرصتی یابد که با دیگر مهمانان در آمیزد و پیام امر مبارک را به آنها برساند؛ کسی چه می
 و نهادند بستر در را او  توانست راه برود.نمی ..بود که ناگهان افتاد. ... حّمام در. کرد لباس پوشیدن به شروع اشتیاق با  دهد؟می
  .کند مالقات بودند آمده که افرادی با چرخدار صندلی روی تا رفت پایین هاپّله از بعد روز. یابد حضور مهمانی در نتوانست شب آن

 –اق بود به آنجا مهاجرت کند مشت آنقدر که کشورهایی همه  !بودند آمده برزیل و پرو آرژانتین، شیلی، از کرد مالقات که افرادی
   تمامی کشورهایی که حضرت ولی محبوب امرالله فرموده بودند باید پیام به آنها ابالغ شود.



  گریس که نامش به معنای موهبت الهی است، این مزاح زیبا را دریافت که در حق او روا شده بود و از ته دل به صدای بلند خندید.
 توانید بخندید؟" د، "ولی، خانم اوبر، با این وضع دردناک و اّتفاقی که برایتان افتاده چطور میگفتن داشتند حضور که کسانی

دانستند و او به آنها گفت که بهائی چیست و به چه دانید بهائی یعنی چه؟" البّته آنها نمیگریس گفت، "چون من بهائی هستم؛ می
اش به امریکای جنوبی را انجام داد و این مردمانی که از شیلی، آرژانتین، پرو یمعناست. و او از روی صندلی چرخدار مأموریت مهاجرت

 و برزیل آمده بودند، پیام امر الهی را، با تمامی کتب و جزواتی که گریس به آنها داد، با خود به اوطان خویش بردند.

 (های مادرم، اثر موریل آیوز بارو نیوهال ]صبیه جناب هوارد کلبی آیوز[)قّصه 

 

 

 ملات مشورت و

 بیت العدل اعظم الهی درپیامی به مناسبت افتتاح مشرق الذکار شیلی چنین می فرمایند:

 مبارک نام بار اّولین برای که آوریممی یاد به را مؤمنینی هایفداکاری و دلیرانه خدمات مشتاقان این فراوان، تکریم و تحسین با  
نمودند و با عزمی جزم منبعث از دعوت الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء و تأکیدات حضرت  معّرفی قاّره این به را بهاءالله حضرت

شوقی رّبانی مندرج در هدایات مکّرره برای اجرای نقشه، به کشورهای امریکای التین مهاجرت نموده به پرورش جوامعی پرداختند که 
کاران امرالله آنها را به عنوان "همجوامعی که حضرت ولّی  —ی شدند بالمآل موّفق به تشکیل محافل محّلی و نهایتًا محافل روحانی ملّ 

  .…اندای که میراث عظیم حضرت عبدالبهاء است" )ترجمه( خطاب فرمودهمجریان اصلی نقشه

سراسر  در وفادار مؤمنین محّرک و مشّوق آمده نائل اتمامش به سانتیاگو در اکنون اعظم اسم جامعۀ آنچه پرشکوه منظر که باشد  
 عالم گردد تا بر شّدت و حّدت خدمات خویش به آستان جمال اقدس ابهی در راه بهبود عالم بیفزایند.

 2016اکتبر  14پیام                                                      

 

ادار گردد ونیز با عنایت به اینکه چنین با توجه به اینکه بیت العدل اعظم الهی امیدوارند افتتاح این بنا مشّوق ومحّرک مؤمنین وف
به نظر شما هریک از ما چگونه می توانیم دراین ایام نقش قیام نمودند ،مشتاقانهواقعه عظیمی را مرهون خدمات افرادی میدانند که 

 خودرا ایفاء نمائیم؟


