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هلاقمرس هلاقمرس

 

 

 

 

  ،ناگدز ليس مالآ
ناراد هيامرس "يهلا دونج"

 

  
 بقاوع یتح ،مکاح نایرع یروتاتکید بوچراچ رد ...
 ندش رادیدپ یارب یا هنيمز هب ،یعيبط یایالب زا یشان
 و ددرگ یم لیدبت نارگبوکرس یارب "یتينما" هلاسم کی

 میژر هيلع یقحرب ضارتعا چيه لمحت ،نادرمتلود نوچ
 راو جوم شرتسگ زا فوخ رد ،دنرادن ار مکاح یقلخ دض

 الب یاه هدوت هنابلط قح یادص یتح ،یا هدوت تاضارتعا
 هداوناخ و دوخ یجیردت گرم دهاش هک دنمزاين و هدز

 فلاخم" ۀناحيقو کرام ندز اب اراکشآ ار دنتسه ناشیاه
 رادناتسا هنالیذر دروخرب .دنهد یم خساپ "ماظن

 ناگدز ليس زا یکی قحرب لاوئس اب ههجاوم رد ناتسزوخ
 ناوت مامت اب "هیروس" ۀدزالب مدرم هب تموکح ارچ هک
 تاناکما نیرتمک ندراذگ رايتخا رد زا اما دنک یم کمک
 زا هدید تبيصم درف ،دنک یم غیرد دوخ مدرم هب یتايح

 وت و "وشمگ" ريظن یا هنامرش یب ظافلا اب ار ليس
۲ هحفص  ....داد رارق هلمح دروم یتسه "ماظن فلاخم"

 

  

 

  

 !كارا "ردوم" ياه هوك ةنيس رد ،يمالسا يروهمج تايانج زا رگيد يكي نيريد زار :"اه يردوم"
) كارا "نارواخ" رد 1631 نابآ 4 رد زرابم 11 نتفخ نوخ هب يگنوگچ زا يشرازگ(

 

  
 هافر ،دوخ تازرابم اب ات دندوب هتشاذگ مدق تسايس هنحص هب بالقنا جاوما اب هک یناوجون و ناوج هدزای ،هايس بش نآ رد ...
 تشحو زا ناميخژد .دندش هدرب هاگراتشک هب یمالسا یروهمج میژر لاگنچ رد ،دنروآ ناغمرا هب شیوخ مدرم یارب یدازآ و
 ناشماخ لايخ هب ات دندرب یم رهش زا جراخ هب ناشدسج ندرک کاخ و مادعا یارب ار هتفيش یاه ناج نیا ،مدرم ضارتعا
 اضرلادبع ،یمارهب هللا تزع ،هاگآژد ديشمج ،هاگآژد میرم اقفر ،هتفيش یاهناج نیا  .دوشن هاگآ اهنآ تایانج زا یسک
 قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس هب قلعتم( روپ یفیرش ديجم ،یناميلس دمحم ،یرون دوواد دمحم ،یدمحم نارهم ،ريگيهام

 

– 
 نیزرابم زا یکی ماجنارس و یميهاربا )نيهم( زانهش و یناقيم یدهشم ارهز یاهمان هب دهاجم زرابم رتخد ود ،)تيلقا

۵ هحفص                 ...ديسر یمن مه لاس ۰۲ هب اهنآ زا یخرب نس هک دندوب دازآ یداه مان هب رگراک هار نامزاس

 

  

 

  

رگيد تاحفص رد

 

  
 ليس ةراب رد نامزاس هيعالطا ود ●

 41 و 01 ....................... ريخا
 زورهب قيفر يمارگ داي هب ●

15 ................... )01( يناقهد

 

  

 شترا كي زا يئزج مهاوخ يمن ●

 71 .............. مشاب يتسيلايرپما

 

  

 نويسكآ كي زا يشرازگ ●

 رد ميژر ترافس لباقم رد يتازرابم

02 ............................ نيو

 

  
  

                      يرجنس زربيرف

 يگتسباو هراب رد  يتاظحالم

)رخآ شخب( مسيلايرپما هب  ناريا

 

  
 عطق و اکیرمآ ترافس لاغشا لابندب
 لامعا و میژر اب اکیرمآ کيتاملپید هطبار
 یمسر هطبار ،اکیرمآ تلود یاه میرحت

 لکش رييغت اکیرمآ اب یمالسا یروهمج
 ینعی .دبای همادا دناوتب ات درک اديپ
 یتسود ششوپ ینلع یرگشاخرپ
 و نيضرغم هب رما نيمه .دش هنايفخم
 اب هک تسا هداد ناکما نابلط تصرف
 هيکت اب هک ار یناسک روما رهاوظ رب هيکت
 یگتسباو رب ینيع یاه تيعقاو رب

 هب ار دنراد ديکأت یمالسا یروهمج
 یحطس اب و دننک مهتم "هئطوت یروئت"
 ناوت یم هنوگچ هک دنوش یعدم یرگن
 ود نيب یمسر هطبار نادقف طیارش رد
 یرگید هب یکی یگتسباو زا روشک

۱۱ هحفص                  ....تفگ نخس

 

  

 

  

 تشحو رد سكرام هاگمارآ هب هلمح

 !شراكفا ندوب هدنز زا
 هاگمارآ هب هلمح هک تسا نیا تيعقاو ...

 و هناهاگآان یتکرح افرص دیابن ار سکرام
 شابوا و لذارا یدادعت بناج زا هناقمحا
 مرج نیا هک تسا نیا تيعقاو .دومن یقلت
 طسوت یسايس یاه هزيگنا اب هناراکهبت
 یزاوژروب یاه حانج نیرت یتسار تسد
 و سرت نانچ هک یا یزاوژروب ،هدش ماجنا
 یاه هشیدنا و سکرام هب تبسن یترفن
 رد دوخ یناوتان رب ردقنآ و ،دراد شيبالقنا

 تسا هاگآ سکرام هشیدنا هب ندز هبرض
 شرتسگ ليسناتپ زا هدز تشحو هک
 هقبط نايم رد یتسيسکرام یاهنامرآ
 هدرک ضرعت سکرام هاگمارآ هب ،رگراک
 تباث رگید راب سکرام ربق بیرخت .تسا

 زا ،رگراک هقبط نانمشد هک دنک یم
 وا سلگنا هک( سکرام یاه هدیا و هشیدنا
 )ديمان ناهج رکفتم نیرتگرزب ،یتسردب ار
۸۱ هحفص         ...دنراد رابگرم یتشحو

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 يتيآ )لازغ( تخديرپ قيفر

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 يرجنس راياشخ قيفر  

 

 دنا هتفر هك اهنآ

 

  
دوخ نوخ اب ار هار هك اهنآ

 

  
دندرتس هنهك رابغ زا               

 

  
دنديرد ار بش هك اهنآ

 

  
دنتسسگ ديشروخ ياپ زا دنب و 

 

  
 ديود نامسآ هب رحس ات 

 

 ناشاه هلولگ كيلش هك اهنآ

 

  
 دنارپ شوخ باوخ زا ار اهراتفك

 

  
.دندوشگ ام رب ار هار

 

  
 .تسام ىاپ شيپ هار كنيا 

 

  
 )يتيآ لازغ قيفر زا يرعش( 

 هام نيدرورف ةتفخ نوخ هب يادهش يمامت ةرطاخ داب يمارگ

 ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ
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2 هحفص       
 

  

 ندش یراج و ناراب یاسآ ليس شزیر
 ۰۰۴ و ناتسا ۷ رد نيگمهس یاه باليس
 ،ريخا یاه هتفه رد روشک یاتسور و رهش
 یروهمج دساف و دزد میژر تيمکاح ریز رد
 یناسنا ۀعجاف زورب هب رجنم یمالسا
 جیاتن .دش مورحم یاه هدوت یارب یگرزب
 نابیرگ هک تسا نانچ هعجاف نیا ميخو
 دنچ ات ار دادیور نیا زا هدروخ همدص ناينابرق
 تاشرازگ رد .درک دهاوخن اهر زين هدنیآ ۀهد
 یعقاو ريغ ًالماک روط هب  ،روشک ترازو
 ليس نیا ۀجيتن رد هک تسا هدش مالعا

 ۰۷" ،نیدرورف ۶۱ خیرات ات ،نکفارب نامناخ
 رفن ۰۰۸" و هداد تسد زا ار دوخ ناج "رفن
 یب رفن نارازه" و "دوقفم رفن دنچ ،مودصم
  یلاح رد رامآ نیا اما .دنا هدش "نامناخ
 رد اهنت یلحم مدرم هک دنا هدش رشتنم
 ،اهباليس جوا رد و زاريش "نآرق لپ" ۀقطنم
 رفن ۰۰۱ زا شيب ندش دوقفم و هتشک زا

 رد ینيع نادهاش هتفگ هب و دنهد یم ربخ
 با ریز هب لماک روطب اتسور نیدنچ ناتسرل
 رد یمسر تاشرازگ رگید فرط زا .دنا هتفر
 ات ليس نیا یدام تاراسخ داعبا حيضوت
 رازه ۵۱ لقادح زا نیدرورف ۸۱  خیرات
 یم نخس مدرم هب تراسخ ناموت درايليم
 زا دصرد ۴۱ ربارب مقر نیا هک دنیوگ
 دصرد ۵ و میرحت زا لبق یتفن یاهدمآرد
.دشاب یم تلود یمومع هجدوب

 

  

 

  
 و ماد سار رازه اه هد ريخا ليس نایرج رد
 هتفر نيب زا اهباليس نایرج رد مدرم رويط
 داهج ترازو تاماقم فارتعا هب انب و دنا
 کی زا شيب هب  ليس نیا ،یزرواشک
 بيسآ غاب و یزرواشک نيمز راتکه نويليم
 هعجاف نیا ،عومجم رد .تسا هدرک دراو

 ۲ تايح و یتسه هب یکانلوه تامدص
.تسا هدرک دراو اه هدوت زا نت نويليم

 

  

 

  
 ناينابرق عضو و بيکرت رد گنرد یکدنا اب
 میژر یقلخ دض تيهام و هعجاف نیا

 دنام یمن یقاب یکش یمالسا یروهمج
 تاقبط زا هداوناخ نارازه تايح و یگدنز هک

 ليس نیا جاوما رد زيچ یب و شکتمحز
 .تسا هتفر نيب زا هشيمه یارب کانلوه
 میژر هک یبراجت هب هجوت اب هک ارچ
 هب یگديسر مدع رد یمالسا یروهمج
 کانتشحو هلزلز ناگدید بيسآ مالآ و اهدرد
 رد ريخا هلزلز و ناجیابرذآ رد هلزلز ای و  مب
 تباث ،هدراذگ یاج هب دوخ زا هاشنامرک

 و رگرامثتسا ماظن نیا هطلس ریز هک هدش
 تايح یزاسزاب هب یديما نیرتمک ،دساف
 مورحم و رامش یب ناينابرق ۀدش ناریو
 تيعقاو نیا .درادن دوجو ريخا ليس هعجاف
 میا هدید هبرجت هب هک تسا یطیارش رد
 یتقو یعيبط یایالب نیا زا کی ره هک
 یئاهروشک ( لپورتم یاهروشک رد
 هب اهنآ رب مکاح یاهتسيلایرپما هک
 تحت یاهروشک یاه تورث لواپچ

 دهد یم خر )دنزادرپ یم دوخ هطلس
 تاناکما هب ءاکتا اب هطوبرم یاه تلود
 ینف و یملع یاهتفرشيپ و عيسو
 عیاجف عوقو ینيب شيپ اب دنناوت یم
 و یهد یهاگآ هجيتن رد و یعيبط
 تيعضو اب هطبار رد شاب هدامآ مالعا
 یناج تاراسخ ندمآ دراو زا ،ینارحب
 و دننک یريگولج یدایز دح ات مدرم رب
 هب و یرارطضا یاهکمک اب زين ًادعب
 لقادح هب ار یلام تامدص ،عقوم
 میژر تيمکاح ریز رد ،اما .دنناسرب
 یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو
 .تس یرگید هنوگ هب عضو یمالسا
 یمالسا یروهمج میژر ،ناریا رد
 ار مدرم هب قلعتم یلام عبانم و اهتورث
 نيمات و اهتسايس دربشيپ تهج رد
 ناراد هیامرس و اهتسيلایرپما عفانم
 رد ور نیا زا و دنک یم جرخ یلخاد
 هشقن فرص رالد اهدرايليم هک یلاح
 رد اهتسيلایرپما یگنج یاه
 و نانبل و هیروس و قارع و ناتسناغفا
 هک یطیارش رد ،ددرگ یم ... و نمی
 ره یتفن یاهدمآرد زا رالد اهدرايليم

 و هتسباو یاهتلود  زا تیامح رد لاس
  ايس و یمالسا یاه هتسد و راد

)AIC( فرص هنايمرواخ رد هتخاس 
 و یزاسزاب رما و اهنآ نيمات و حيلست
 نارودزم یارب یهافر تاناکما داجیا

 رد یمالسا یئارگ داينب تیوقت و دوخ
 یتح  و هريغ و هیروس و قارع و نانبل
 یم ... یمالسا نکاما "یراک الط"
 الب و متس تحت یاه هدوت تايح ،ددرگ
 صيصخت مدع طیارش رد ناریا ۀدز
 ۀمکچ ریز رد و لقادح یلام عبانم

 ره مکاح هتسباو و دزد نارگبوکرس
 ،عقاو هب .ددرگ یم هل لبق زا شيب زور
 و تسد اب هک یلاح رد یمالسا یروهمج
 یاهتسايس دربشيپ یارب یزاب لد
 ینالک یاهلوپ اهتسيلایرپما یتسیراتيليم
 یهجوت نیرتمک یلو دنک یم فرص ار
 یمن لوذبم ناریا هدز ليس مدرم هب یتح
 زا یکی یمدرم دض تسايس نیا .دراد
 و یلام تامدص هک تس یلیالد نیرتگرزب

 ناينابرق یتسه و تايح رب یناج
 و هدناسر رثکادح هب ار یعيبط یاهدادخر
 هک هنوگنامه هک تسا هتشگ ثعاب

 رگناریو ۀلزلز زا سپ اهلاس زورما میدهاش
 ،هدشن یزاسزاب رهش نیا اهنت هن زونه ،مب
 و هراوآ ،هدز الب یاه هدوت زا یرايسب هکلب
 یم راگزور ،سکناک و رداچ ریز رد مورحم
 و هاشنامرک هلزلز ناينابرق ای و دننارذگ
 کی نتشاد ترسح رد زونه ناشناکدوک
 یم هانپرس ناونع هب سکناک ای و رداچ

 .دنزوس
 
 یعيبط دادخر کی رگا ليس عوقو ،نیاربانب

 یعيبط یالب نیا زورب اما ،تس

 

 دح ات و –
ینيب شيپ لباق یدایز

 

 رطاخ هب  -
 رد هک مکاح میژر یمدرم دض یاهتسايس
 یاهتردق و ناراد هیامرس عفانم بوچراچ
 تابرض نیرتگرزب دنا هدش ميظنت رگرامعتسا
 مورحم یاه هدوت یتآ و یلعف تايح هب ار
 رد .درک دهاوخ و هدرک دراو هدید بيسآ

 لماوع زا یکی ،ريخا یاهباليس نایرج
 یعيبط یالب نیا رگناریو داعبا هک یا یلصا
 دض یاهتسايس ،هديشخب ینوزف ار

ناراد هيامرس "يهلا دونج" ،ناگدز ليس مالآ
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3 هحفص       
 

  

 مکاح یوجدوس ناراد هیامرس یمدرم
 زا یخرب هک تس یتلود یاهناگرا رد یتح
 ار نآ زين ماظن نورد رد هرشتنم تاشرازگ
 لوط رد ناراد هیامرس نیا .دننک یم ديیات

 هک هدرتسگ یاه "یراوخ لگنج" اب اهلاس
 و نيمز بانتجا لباق ريغ شیاسرف هب رجنم
 اب ،هدش نآ یهايگ ششوپ یریذپ بيسآ

 دقاف ددعتم یاه یزاس دس تسايس
 و بآ نایرج تهج رييغت یارب درادناتسا
 روظنم هب مهنآ ،نآ ندرک رابنا و ندیدزد
 هدازاقآ و ناراد هیامرس یاهزاين ندروآرب

 یاه یزاس هناخ تسايس اب ،ناشیاه
 یبوریال مدع اب ،باليس یاهريسم رد هوبنا
 تبيغ رد یلک روط هب و اه هناخدور رتسب
 عبانم ۀصرع رد حيحص تیریدم دوجو
 نانچنآ نونکا ،یرارطضا ثداوح و یعيبط
 بقاوع هک دنا هدش ثعاب ار یا هعجاف
 اب ناسنا ره ترفن و مشخ نآ رگناریو
 و نادزد هيلع ار یتسود مدرم و نادجو
 .دزيگنا یم رب مکاح ناملاظ

 

  

 

  
 رب ليس عوقو زا سپ هک هچنآ ،رگید فرط زا
 هنسرگ و هانپرس یب و هراوآ ناينابرق دادعت
 ،هدوزفا اهنآ ترفن و مشخ و هدروخ مخز و
 یارب تموکح عیرس لمعلا سکع مدع
 ليس قطانم هب یرارطضا یاهکمک لاسرا
 ناينابرق یتايح لیاسم هب یگديسر و هدز
 ضامغا اب ار ليس عوقو رگا .تسا هدوب
 دز اج تموکح ۀدارا زا جراخ هدیدپ کی ناوتب
 عوقو زا سپ بقاوع و طیارش اب دروخرب اما
 هب اساسا هک تس یمهم رما ،هثداح نیا

 یم زاب عبانم تیریدم و یناسنا لماع
 هک یطیارش رد ،تيعقاو نیا مغر هب .ددرگ
 جاوما ریز رد ناگدز ليس تايح و یتسه
 رد هدزالب مدرم و هدش دوبان ليس یالويه
 دض میژر ،دنزوس یم کمک هب زاين شتآ

 چيه اهنت هن یمالسا یروهمج یقلخ
 هب یناسر کمک هنيمز رد یرثوم مادقا
 مشخ هب یهاگآ اب هکلب هدادن ماجنا مدرم
 شیوخ سرت تدش زا ،دوخ زا مدرم ترفن و
 شزيخ و ضارتعا لامتحا هب تبسن
 تسد زا ار ناشزيچ همه هک ینيمورحم
 بوکرس یاه ورين ،کمک یاج هب ،دنا هداد
 زا یخرب رد ار شترا یاهکنات هاگ و

 و بوکرس روظنم هب هدز ليس یاهرهش
 هب .تسا هداتسرف نابايخ هب مدرم باعرا

 تاماقم هک مينيب یم تروص نيمه
 زا یدادعت ،مامت ییاوسر اب تموکح
 لامش زا روشک رسارس رد هک یمدرم
 مامت اب برغ ات قرش زا و بونج ات
 هنالقتسم یهدنامزاس لاح رد دوجو
 و هدوب ناگدز ليس هب شیوخ یاهکمک
 ینادنز و ريگتسد مه ار دنشاب یم
 طوبرم یکناب یاهباسح و تسا هدرک
 و هتسب ار یمدرم لقتسم یاهکمک هب
 هب زين ار اهباسح نیا نابحاص زا یخرب
.تسا هدناوخارف شیوخ یاه هاگداديب

 

  

 

  
 هنارگبوکرس و هنازيتس مدرم دروخرب نينچ
 رد هک تسا تيعقاو نیا زا یشان یا

 یتح ،مکاح نایرع یروتاتکید بوچراچ
 هنيمز هب ،یعيبط یایالب زا یشان بقاوع
 "یتينما" هلاسم کی ندش رادیدپ یارب یا
 نوچ و ددرگ یم لیدبت نارگبوکرس یارب

 یقحرب ضارتعا چيه لمحت ،نادرمتلود
 مکاح یقلخ دض میژر و دوجوم عضو هيلع
 راو جوم شرتسگ زا فوخ رد ،دنرادن ار
 هنابلط قح یادص یتح ،یا هدوت تاضارتعا
 هک دنمزاين و ینابرق و هدز الب یاه هدوت

 هداوناخ و دوخ یجیردت گرم دهاش
 کرام ندز اب اراکشآ ار دنتسه ناشیاه
 .دنهد یم خساپ "ماظن فلاخم" ۀناحيقو
 دروخرب  رد هتسجرب روط هب ريخا تيعقاو
 رادناتسا ،یتعیرش اضرمالغ هنالیذر
 ناتسا نیا هدز ليس مدرم اب ناتسزوخ
 رتشيب هچ ره یئاوسر بجوم و دش راکشآ
 رد یو .دیدرگ یمدرم دض رصنع نیا
 ليس زا یکی قحرب لاوئس اب ههجاوم
 ۀدزالب مدرم هب تموکح ارچ هک ناگدز
 زا اما دنک یم کمک ناوت مامت اب "هیروس"
 هب یتايح تاناکما نیرتمک ندراذگ رايتخا رد
 هدید تبيصم درف ،دنک یم غیرد دوخ مدرم
 ريظن یا هنامرش یب ظافلا اب ار ليس زا
 دروم یتسه "ماظن فلاخم" وت و "وشمگ"
 دروخرب نينچ طقف هن .داد رارق هلمح
 نارکون دروخرب لک هکلب ییاوسر
 اهنآ زا اه هناسر هک ناریا رد اهتسيلایرپما
 رب کمن ،دنرب یم مان "نيلوئسم" ناونع هب
 یمورحم مدرم حور و ناج قيمع یاهمخز
 یروتاتکید هطلس ریز رد هک دشاپ یم
 ،رابگرم یاهباليس عوقو زا شيپ یتح مکاح
 و متس و رقف و ملظ راب ریز رد ناشرمک
 و هدش مخ بوکرس و یراکيب و ینارگ
 تراغ هجيتن رد ناش یتسه و تايح

 نالات یا هقباس یب زرط هب ناراد هیامرس
 .تسا هدش

 

  
 
 و دزد ربهر ،ريخا ليس عیاجف هب شنکاو رد
 سار رد هک یمالسا یروهمج میژر دساف
 هیامرس و تموکح ناميخژد زا یتشم
 رارق ناشماشآ نوخ یاه هداز اقآ و ناراد
 کيتامتسيس روط هب هک یناسک ،دراد
 و نارگراک ناج هريش نديکم لوغشم
 یم ام مورحم یاه هدوت و ناشکتمحز
 تاماقم روضح رد دوخ ینارنخس رد ،دنشاب
 "یهلا ناراب" هناحيقو ار یراج ليس یتلود
 ،تبثم جیاتن" زا وا .دناوخ "تمحر" و
 نیا هک ییاه تمحر و مهم یاه درواتسد

 تمحر " نآ و تفگ نخس دراد "اه شراب
 ۀمادا رد .تسناد "کش" لباق ريغ ار"اه
 دروخرب و ربهر هنازيتس مدرم درکیور نیا
 دض میژر تاماقم ریاس فرط زا  هباشم
 ۀمانزور" ،ناينابرق هب تبسن یمدرم
 هلاقم رد  )نیدرورف ۷۱ خروم( "ناوج
 "دمآ کمک هب یهلا دونج" ناونع اب یا
 یهلا دونج" تشون مامت تحاقو اب
 رد" و "دش شخب شمارآ تالوزن

 و مروت،ینارگ،یديماان یاغوغ
 زا رتارف یا هدارا ،یزرا تالکشم
 نوچمه و دمآ کمک هب ماظن تیریدم

 دوخ اب ار تالکشم زا یرايسب ليس
 هب هتسباو ۀمان یزور نیا رد  !"درب

 باليس ،یقلخ دض نارادساپ هاپس
 رازه اه دص یگدنز هک ريخا راب هعجاف
 ناونع هب درک هايس ار مدرم زا نت
 هديمان "ناریا ندمت ۀدنهد تاجن"

 عفانم زا عافد رد هدنسیون و هدش
 رب مکاح تفص ولاز ناراد هیامرس
 اب لاح نيع رد و فعش اب ،ام روشک
 رثا رد هک هدرک ناونع مامت یمرشيب

 تالوصحم تارداص" ليس
 ،نارفعز نوچمه یدرف هب رصحنم
ً اعطق ۸۹ لاس رد تاج یفيص و هتسپ

 دهاوخ شيپ یاه لاس ربارب نیدنچ
 ."دوب

 

  

 

  
 هک اوسر ۀلاقم نیا زا یرگید تمسق رد
 رگرامثتسا ناراکتیانج هاگدید و رظن رهوج
 ۀدید الب یاه هدوت تيعضو هب تبسن مکاح
 هتشگ ناونع ،دنک یم سکعنم ار ام روشک
 بآ لکشم ريخا رگناریو ليس هک
 درک "لح" زين ار "ناهفصا قرش یزرواشک"
 یلاسکشخ راچد هک یمدرم نينچمه و
 و یگدرسفا ،توخر یعون" اب دندوب

 هک دندرک یم مرن هجنپ و تسد تينابصع
 ."!دش مالآ نيکست یدودح ات نونکا
rEz300/ri.nnavaJ.www//:ptth

 

  

 

  
 زا یمالسا یروهمج نارادمدرس تیاضر
 نیرتگرزب یارب ليس یدام "تامعن"

 و هتسپ رازاب" رد رگ راصحنا ناراد هیامرس
 دض و هناحيقو تاراهظا نیا و "نارفعز
 ناگمه هک تسا یطیارش رد یمدرم

 یناردام و ناردپ کاندرد یاه هجض دهاش
 هانگ یب ناکدوک ،ليس یالويه هک دنتسه
 ،دوبر دوخ جاوما بادرگ رد ار نانآ
 و هانپرس نازرل یاه هیاپ هک ینيمورحم
 هب مشچ کی ضرع رد نانآ هناريقف ۀناشاک
 مه رد ناش ناگدید لباقم رد ندز مه
 رب هک یا هدیدجنر نازرواشک ،دش هديبوک

 هک یدنفسوگ و واگ سار دنچ داسجا رس
 یم قیرط نآ زا ناش رقحم یگدنز لک
 یاهنيمز ،دنیرگ یم نوخ ،ديخرچ
 نادقف طیارش رد هک یا هنشت یزرواشک
 شکتمحز نابحاص یلوپ یب و تاناکما

 نونکا و دندش یم باريس لد نوخ اب ناش
 ندز مه هب مشچ کی رد باليس جاوما رد
 یاهديما دوخ اب و دندش دوبان و دیدپان
 هک یطیارش رد ،دندرک قرغ ار نادنمزاين

 نارازه ترفن و مشخ و درد و هآ و کوش
 و دوجوم عضو زا ريخا یاه باليس ینابرق
 و یدام یاه یناریو ریذپان ناربج داعبا

 کی ناوتب ضامغا اب ار ليس عوقو رگا
 اما دز اج تموکح ۀدارا زا جراخ هدیدپ
 زا سپ بقاوع و طیارش اب دروخرب
 هک تس یمهم رما ،هثداح نیا عوقو
 تیریدم و یناسنا لماع هب اساسا

 هک یطیارش رد .ددرگ یم زاب عبانم
 ریز رد ناگدز ليس تايح و یتسه
 و هدش دوبان ليس یالويه جاوما

 یم کمک هب زاين شتآ رد هدزالب مدرم
 یروهمج یقلخ دض میژر ،دنزوس

 رد یرثوم مادقا چيه اهنت هن یمالسا
 ماجنا مدرم هب یناسر کمک هنيمز
 ترفن و مشخ هب یهاگآ اب هکلب هدادن
 شیوخ سرت تدش زا ،دوخ زا مدرم
 شزيخ و ضارتعا لامتحا هب تبسن
 زا ار ناشزيچ همه هک ینيمورحم
 ورين ،کمک یاج هب ،دنا هداد تسد
 ار شترا یاهکنات هاگ و بوکرس یاه
 هب هدز ليس یاهرهش زا یخرب رد
 هب مدرم باعرا و بوکرس روظنم
 .تسا هداتسرف نابايخ
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4 هحفص       
 

  

 بلق همه و همه ،ليس زا یشان یونعم
 و هدروآ درد هب ار ینادجو اب ناسنا ره
 هب دوجوم عضو یور هيس نيببسم هيلع
.دراد یم او نايغط و ضارتعا

 

  

 

  
 رب هک تس یا هنیآ قوف تايعقاو
 یعيبط یالب کی کاندرد بقاوع رتسب
 رگید رابکی ،ريخا رگناریو ليس ینعی
 ۀنارگرامثتسا و تشز ۀرهچ ناوت یم
 دض تيهام و مکاح هناملاظ ماظن
 اب ار یمالسا یروهمج میژر یمدرم
 اشامت هب نآ رد مامت یگتسجرب
 زا ناوت یم اتسار نيمه رد .تسشن
 تفگ نخس یا هنماخ هنارگ هليح دروخرب
 تاماقم یاهکمک  و "تامادقا" زا هک
 رد .درک یناد ردق ناگدز ليس هب یتموکح
 هدش رشتنم یاه وئدیو مامت هک یلاح
 قطانم یمامت رد هک تسا نآ زا یکاح

 مدع زا مدرم ،ءانثتسا نودب هدز ليس
 فرط زا یرورض یاهکمک نیرتکچوک تفایرد
 عوقو زا زور دنچ تشذگ زا سپ یتح تلود

 ،ضارتعا و مشخ اب و هتفگ نخس ليس
 رد هک یرادناتسا و تلود و هاپس تاماقم
 زا دیدزاب لوغشم یشیامن یاهتکرح
 و راعش اب ار دنتسه هدز ليس قطانم
 رد اهنت .دننک یم هقردب گنس و شحف
 نیا جیاتن هب طوب رم زيگنا مغ دراوم زا یکی

 زا یگديسر نیرتمک طیارش رد و ليس
 ليس ناينابرق زا یکی ،میژر تاماقم یوس
 نیرتشيب هک یناتسا ،ناتسرل ناتسا رد
 ار اه باليس یرگناریو زا یشان تامدص
 هتفه کی" :دیوگ یم ،هدش لمحتم
 هک میرادن بآ میا هدروخن نان تسا

 دنیآ یم درگلاب اب مينک تسرد ريمخ
 .دنوش یم در و دننک یم نامهاگن

 دابآرون( ".دنا هدرکن ام هب یکمک چيه
 ییاضف نينچ رد .)نیدرورف ۰۲ ناتسرل

 ،هرشتنم تاشرازگ قبط رب هک تس
 نیوانع اب ار رفن اه هد میژر نارومأم
 "بیذاکا رشن" زيگنا ترفن و هنابیرفماوع

 

-  
 یندرکن رواب و خلت تايعقاو ساکعنا ینعی
 یاهدایرف ندناسر و ليس ناينابرق تيعضو
 ای و مدرم و تاماقم زا اهنآ یبلط دادمتسا
 ناشقح رب ضارتعا یاه هنحص ساکعنا

 تموکح دساف و دزد تاماقم هيلع

 

-  
 ۶۱ خیرات رد لاثم روط هب .دنا هدرک ريگتسد
 هک یدارفا زا نت ۸۱ اعومجم نیدرورف ۸۱ و
 هب ناگدز ليس هب یناسر دادما یارب

 هتفر ناتسزوخ ناتسا رد "هیروگ" یاتسور
 "نامز ماما مانمگ نازابرس" طسوت دندوب
 تاعالطا ترازو تفص ميخژد نارومأم ینعی

  .دندش تشادزاب ،یمالسا یروهمج

 

  
 شتآ رد ناریا مدرم هک تسا نیا تيعقاو
 یم تموکح تاماقم زا ترفن و مشخ

 و مشخ رتهب نايب هب و "تينابصع" و دنزوس
 و یداصتقا یاهراشف رطاخ هب ناشترفن

 لبق طیارش رد یتح اسرف تقاط یسايس
 هناملاظ ماظن یارب یرطخ هب مه ليس زا

 یمدرم نامه  اهنیا .دوب هدش لیدبت مکاح
 رد نآ جیاتن و باليس عوقو هک دنتسه
 شخب یداش مایا ،یراهب یاهزور نيلوا
 و کاندرد ییاهزور هب ناش یارب ار زورون

 ینامورحم ليخ ینعی ،تخاس لدب هايس
 یتسیز کانتشحو طیارش رطاخ هب هک

 ار یعيبط یالب نیا یلصا ناينابرق ناش
 معز هب نونکا .دنهد یم ليکشت
 کی ،هدش رکذ یاوسر ۀلاقم ناگدنسیون
 یا هبرض ندروآ دراو اب یعيبط نمشد
 ،مدرم نیا یتسه و تايح هب هدننک ناریو
 نوچمه و هدمآ ماظن "کمک" هب ایوگ
 و "هدرب نيب زا" ار "تالکشم" ،"یليس"
 نامگ هب و هداد "نيکست" ار اه هدوت "مالآ"
 اب ،قوف هلاقم هدنسیون ريظن یناشیدناروک
 عضو هيلع نايصع و شروش هيحور فيفخت
 یقلخ دض ماظن ینعی "ندمت" ،دوجوم
 اه هدوت تينابصع زا یشان برض زا ار مکاح
 هک ميناد یم اما .تسا هداد "تاجن"
 زا تسرد یمالسا یروهمج تاماقم
 یا هدز الب یاه هدوت نیا نايصع تشحو
 ناراد هیامرس متس و ملظ زا ناشناج هک
 زا و هديسر بل هب ناشتموکح و مکاح
 هب ار دوخ یماظن تردق هک تساهنآ فوخ
 رد اهنآ .دننک یم یئامن تردق و هديشک خر
 لامعا زج یخساپ چيه هدوت نیا لباقم
 هب تسرد و دنرادن نادنز و بوکرس و رهق
 کمک دنمزاين ناينابرق لباقم رد ليلد نيمه
 دنا هداد تسد زا ار دوخ زيچ همه هک

 لايخ هب ات دنا هديشک رب ماين زا ريشمش
 ،توخر یعون" اب هک یمدرم شیوخ
 مرن هجنپ و تسد تينابصع و یگدرسفا
 دونج" زا یشان کوش اب  ار "دندرک یم
 "مالآ نيکست" نآ زا دعب بوکرس و "یهلا
 رتسب رب رادنپ نیا ندوب ثبع اما .دنهد
 و میژر هيلع مدرم ضارتعا و ترفن و مشخ
 هعجاف نیا یاهزور نيلوا نامه زا نآ ملاظم

 هب و یصاع یاه هدوت .تسا هدش رادیدپ
 و یمالسا یروهمج تاماقم ،هدمآ ناج
 هک نآ یقلخ دض شترا و هاپس ناهدنامرف
 ليس زا سپ یتينما یاهدروآرب یارب

 

 هن و  -
ناگدز ليس هب یگديسر

 

 قطانم هب  -
 یولج رد ار دندوب هدش مازعا فلتخم
 هب میژر دوخ یربخ یاه هاگنب نيبرود

 و ليب و گنس و شحف اب و دنتفرگ هرخس
 هب هک دنتفگ و دندرک نوريب هقطنم زا گنلک
 نيمه !دنرادن یزاين نانآ شزرا دقاف روضح
 اب هلباقم رد هک دندوب هدمآ ناج هب مدرم
 مدع هب ضارتعا ماگنه رد و "یهلا دونج"
 هب تموکح یوس زا یکمک چيه لاسرا

 زاوها هداج نیدرورف ۲۲ زور رد ،ناگدز ليس
 رد هرخالاب و دنتسب ار رهشمرخ و

 اب هک دندوب مورحم مدرم نيمه درگنسوس
 رييغت یارب هک جيسب و هاپس نارودزم
 ناش هناشاک و هناخ یوس هب ليس ريسم
 تشد تفن عبانم زا تظافح تهج رد
 هدش مازعا نارادساپ هاپس عفن هب ناگدازآ
 و ديهش کی و دندش ريگرد هناحلسم دندوب

 .دنداد حورجم دنچ

 

  
 
 هيلع مدرم قحرب یاه لمعلا سکع
 ینونک کاندرد طیارش رد ناشنانمشد
 .تسا ضامغا لباق ريغ یمايپ یواح

 راب ،نآ راب هعجاف بقاوع و ريخا باليس
 زا یشان تنوفع و تافاثک یمامت رگید
 رب مکاح یراد هیامرس ماظن تيمکاح
 زا ار یمالسا یروهمج میژر و ام روشک
 حوضو اب و هدروآ حطس هب هعماج قامعا
 تایانج ليس .تسا هدراذگ شیامن هب مامت
 دس تشپ رد یمالسا یروهمج ملاظم و

 ترفن و مشخ جاوما ،مدرم لمحت و ربص
 رد هک تسا هدرک مکارتم ار یا هدنیازف
 ،نآ نتسکش اب رود نادنچ هن یا هدنیآ

 یارب مکاح دساف و هتسباو میژر راموط
 دهاوخ هديچرب اه هدوت تايح زا هشيمه
 شکورف و بوکرس لابندب مايپ نیا .دش
 رد رگید راب نونکا ،هام ید مايق ندرک
 رهش و زاوها رد هدز ليس مدرم تاضارتعا

 مدرم هناحلسم ۀلباقم رد و رگید یاه
 ۀصنم هب و هدش کاوژپ میژر اب درگنسوس
 رد اب اهنت  مدرم مالآ نيکست  .ديسر روهظ
 و مکاح یروتاتکید دس  نتسکش مه

 باليس رثا رب یمالسا یروهمج  ینوگنرس
.دشاب یم  ریذپ ناکما یا هدوت  تازرابم

 

  

 ناپوچ 3 و راوسروتوم هلاس 02 ناوج كي نتخاب ناج
 ناسارخ رد اسآ ليس ياه شراب يپ رد 

 ۳۱ هبنش هس زور رد :تفگ ناقلمس و هنام رادنامرف ،هام نيدرورف ۴۱ هبنشراهچ زور 
 ميمصت ،ناقملس و هنام ناتسرهش ِکیرک یاتسور زا هلاس ۰۲ یناوج ،هام نیدرورف
 درف یطايتحا یب و یدنمناوت مدع هک دنک یم هناخشآ نکش گنس یعرف هداج زا رذگرب
 ار یو بآ نایرج و ددرگ نوگژاو روتوم اب باليس رثارب بکار ات دش ثعاب روبع ماگنه رد
 حبص هکنیا ات ،دش زاغآ هبنش هس زور زا ناوج نیا نتفای یارب اه شالت .درب یم دوخ اب
 فشک هلاس ۰۲ ناوج نیا ناج یب رکيپ یدادما یاهورين تامادقا اب هبنشراهچ زورما

 ناسارخ رد باليس و ليس یناسنا تافلت نيمراهچ نیا ،شرازگ نیا ساسا رب .دش
 یاه شراب زاغآ اب نامزمه و هام دنفسا ۹۲ هبنشراهچ زور زا هک تسا یلامش
 و هنام ناتسرهش رد یناناپوچ رگید رفن ۳ .دوش یم شرازگ ناتسا رد اسآ ليس
 یگدزامرس و یگدز ليس راچد دوخ هلگ ندرک مگ رثا رد کی ره هک دندوب ناقلمس
 .دندوب هدش

 



 ييادف مايپ
 

32 هرامش                                      7 
 

  
 

5 هحفص       
 

  

 کارا ناتسرهش رد عقاو "ردوم" ناتسهوک
 کچوک یاه"نارواخ" اهدص و اه هد زا یکی
 ۰٦ نينوخ ههد لوط رد هک تس یگرزب و
 یروهمج ۀشيپ تیانج میژر طسوت
 هوک نیا روبص هنماد و هدمآ دوجوب یمالسا

 ۱۱ یاه رکيپ نفد لحم ،رورغم اما شوماخ
 هک تس یناهاوخیدازآ و اهتسينومک زا نت
 شتآ ۀخوج لباقم رد ۱٦۳۱ لاس  رد
 و دنتفرگ رارق یمالسا یروهمج نارودزم
 و هتفيش یاهناج زا هدش هتخیر نوخ
 یاه هدوت یدازآ لاهن یرايبآ راثن ار ناشلالز
 یاه ششوک مامت مغرب  .دندومن مورحم
 یارب یمالسا یروهمج یاهروخشال فيثک
 نیا لوط مامت رد ،تیانج نیا ندرک ناهنپ

 یامرگ  و ناتسمز یامرس رد ،اهلاس
 هاگ داعيم اهنت هن "ردوم" ،ناتسبات کشخ
 کاخ رد  ِنازیزع نیا رادغاد یاه هداوناخ
 "سانشان نارباع" هکلب ،هدوب ،هتفخ
 رود هب و هنايفخم هک دنا هدوب مه یناوارف
 نیا زا رادید اب ،ناتسرپ بش مشچ زا
 یاهربق ندرک نارابلگ و کچوک ناتسروگ
 زا شیوخ یسانش قح بتارم ،نازیزع نیا

 و هاوخ تلادع ناردارب و نارهاوخ
 هدرک مالعا دالج لباقم رد ار ناشزارفرس

 ترسح ناگدید لباقم رد ار "ردوم" زار و دنا
 یارب و لقتنم هنيس هب هنيس نمشد راب
  .دنا هدرک راکشآ زين دوخ زا دعب لسن
 رب هدش هداهن یابیز خرس یاهلگ هتسد
 نیرخآ ات ،مه "ردوم" ناگتخاب ناج هاگمارآ
 مامت نديشخب اب هکنآ زا شيپ و دوخ سفن

 رد  ِنازیزع نیا هب شیوخ یگزات و توارط
 "ردوم" ناتساد ،دنوش هدرمژپ ،هتفخ کاخ
 یاه هلق یایوج نارفاسم و نارباع یارب ار
 هک ییاج ات .دنا هدرک لقن هوک نیا دنلب

 تیانج نیا عوقو نامز رد هک یناناپوچ یتح
 ،دندوب هتشاذگن ناهج نیا هب اپ یتح زونه
 هلگ ات دنراذگ یمن مارتحا نداد ناشن اب

 ارَچ ناتسهوک زا تمسق نیا رد ناشیاه
 هک تسا ليلد نيمه هب تسرد .دننک
 ۳٦ لوط رد راک تیانج تموکح نیا تاماقم

 اب ات دندرک یعس راب دنچ هتشذگ لاس
 ای و هقطنم نیا رد دس کی ثادحا حرط
 هب رد ،ناش مامت همين راک ،یشک هداج
 دهاوش و اه هناشن مامت ندودز دوخ معز
 اما ،دنناسرب مامتا هب ار دوخ نيگنن تیانج
 نوخ نآ ؛نادالج دنشیدنا یم هدوهيب هچ
 ديهش ۱۱ کاپ یاهرکيپ زا هدش هتخیر
 و ديما زا رپ یاه هنيس هک "ردوم"
 کی رد ميخژد ترفن یاه هلولگ اب ناشیوزرآ

 کشخ هاگ چيه ،دندش کبشم هايس بش
 هب لالز نوخ نآ ؛دش دهاوخن و دشن

 رد هتفخ یاهرذب هک دش لدب یا همشچ
 یرايبآ ار  راسهوک نیا نابرهم و مرگ کاخ
 یاهرابیوج هب نتسويپ اب جیردت هب و درک
 لیدبت هدنبوک یليس هب نيمزرس نیا رگید

 یاه دایرف اب یخیرات عطقم دنچ رد هک دش
 ریز رد ار نيمز "یمالسا یروهمج رب گرم"
 موتحم یدوبان و دنازرل راکهبت میژر نیا یاپ
 ینادالج هک ديشکن یلوط .دز دایرف ار نآ
 ناریا رسارس رد اهنوخ نیا نتخیر اب هک
 دوجو اب .دندرک ورد "نافوط" ،دنتشاک "داب"
 و هنامحريب یاه مادعا و تایانج نیا
 نارگبوکرس ،اهناتسربق نآ ندرک تسرد
 ندومن مکاح ینعی شیوخ فادها رد مکاح

 .دندنام ماکان هعماج رد ناتسربق توکس
 تایانج نیا زا لصاح ترفن و هنيک ،سکعرب

 ناگدید زا ار شوخ باوخ و دش یمومع
 نیا فيصوت رد .دودز مکاح ناميخژد هايس

 رعاش تفگ قح هب هچ ،خرس یاهنوخ
 ديعس ،بالقنا ۀديپت نوخ هب دوخ و ییادف

 کاخ هب اهرذب نیا" داد رد ادن هک روپناطلس
 !...راگدنام و تسا نوخ ....دنام یمن

 

  
 

 

  
 زاب دیآ یم ریز رد راب نيلوا یارب هک هچنآ 
 رامشيب دانسا ۀشوپ یاهگرب زا یکی ندرک
 میژر هک تس یا یخیرات و کلهم تایانج

 نينوخ ههد رد یمالسا یروهمج رگبوکرس
 هب ،قلخ دض و قلخ نيب فاصم رد و ۰٦
 و ترادص ۀرود رد و رودزم ینيمخ نامرف
 بیرفماوع و راکهبت "نابلط حالصا" ترازو
 رد )یمتاخ و یوسوم لاثما( یتموکح

 ظفح یارب و دنا هدش بکترم ناریا رسارس
 هاگآ زا یلسن مکاح هنارگرامثتسا ماظن
 فيثک هب ار ام مدرم نادنزرف نیرتهب و نیرت
 هزرابم هنحص زا و ماع لتق اه هويش نیرت

 رد ینونک طیارش رد .دندرک فذح یتاقبط
 لاوز لاح رد و هديسوپ میژر نیا هک یلاح
 مايق زا یشان نيگمهس جاوما رد رگید راب
 زا یکی کش نودب ،هتشگ راتفرگ اه هدوت
 و یبالقنا و زرابم یاهورين فیاظو نیرتمهم
 و ظفح روشک لخاد هاگآ ناناوج لسن هژیوب
 یاهنامرآ نآ زا رتمهم و هرطاخ زا یرادساپ
 براجت زا یزومآ سرد و هتشذگ یاه لسن
 لسن نآ هک دوب یطیارش زا هتساخرب
 نآ رد "نادرم و نانز هوک نهآ ريش"
 ییاهنامرآ هار رد و دندرک هزرابم ،دنتسیز
 "لالقتسا و یدازآ و نکسم ،راک ،نان" ريظن
.دنتخاب ناج ،نانمیرها ۀطلس زا یعقاو

 

  
 هب طوبرم هنحص  حرش هک تسا رکذ نایاش

 و ییادف هدنمزر ناوج هدزای نیا مادعا
 زا یکی زا لقن هب یلو هدنراگن ملق اب ،زرابم
 تروص مادعا هنحص نیا رد رضاح نارودزم

،يمالسا يروهمج تايانج زا رگيد يكي نيريد زار :"اه يردوم"

 

  

!كارا "ردوم" ياه هوك ةنيس رد

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
  كارا "نارواخ" رد 1631 نابآ 4 رد زرابم 11 نتفخ نوخ هب يگنوگچ زا يشرازگ
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6 هحفص       
 

  

 ربخ یاشفا زا سپ زور دنچ اهنت هک هتفرگ
 عالطا هب وا ناگتسب قیرط زا ،تیانج نیا
 هديسر ناگتخابناج نیا زا یخرب ناگدنامزاب
  .تسا

********

 

  
 لاس نابآ ٤ ینعی ،نوگريق بش کی رد
 محريب یامرس هک یداب ۀزوز یادص ،۱٦۳۱
 یم ذوفن یمدآ ناج ات شا یزيیاپ کشخ و
 روبص و کشخ یاه هوک هنماد رد ،درک
 فارطا رد یا هقطنم .دوب زاورپ رد "ردوم"

 بالقنا جوا رد ینامز هک ،کارا ناتسرهش
٦٥ یاهلاس

 

 عقاو رد و یدرونهوک لحم ۷٥ -
 و نارتخد زا یلسن هاگداعيم و هاگشناد
 رد هک ییاج .دوب هاوخیدازآ و زرابم نارسپ
 دورس نيشنلد کاوژپ ،هتفه ره رخآ
 هتفکش" و "نوتسمز دموارس" یمدرم
 یاه هپت زارف رب ،ییادف یاهکیرچ " ِنوراهب
 ار واکجنک و شکتمحز یاهناپوچ ،هوک هنماد
 گنراگنر فص و درک یم بلج دوخ هب
 نيتسخن اب هک دوب ناناوج یاهريگداب
 دادتما رد ديشروخ شخب یگدنز عشعشت
 ار هلق هب دوعص ،راو جومت ،یهاگ حبص قلف
 ماگمه  و دندرک یم عورش ردوم ۀنماد زا
 زاب هطقن نيمه هب ،بورغ یابیز قفش اب
 یم رگیدکی درگادرگ ،دنتشگ یم
 "اهرت هبرجتاب" براجت و اهفرح هب ،دنتسشن
 رد دوخ توق و فعض طاقن،دنداد یم شوگ
 یم یسررب ار تخس رفس کی نایرج
 و یعمج هيحور ءاقترا یارب ،دندرک
 رهوج و تيصخش نينچمه و یتاليکشت
 و دندرک یم شالت  رگیدکی یتازرابم ۀیام
 هناملاظ ناهج رييغت یارب یهاگآ ۀنشت
 "وه" ومع "یبالقنا قالخا" دوخ نوماريپ
 هلوک رد  و دندناوخ یم ار )نيم یشوه(
 و "تمواقم ۀسامح" ناشیاه یتشپ
 لوغ ناسنا هنوگچ" و "کیرچ کی تارطاخ"

 لمح ار ...و "هداس نابز هب داصتقا " و "دش
 اهنت ،"ردوم" یاه هوک عقاو رد .دندرک یم
 رد یقلخ یاه هدکشناد نیا زا یکی

 رمع دوجو اب هک دوب ناریا رسارس
 و نانز ريش زا یناشخرد لسن ناشهاتوک
 شقن یافیا یارب ار ام نيمزرس نادرم هوک
 یم هدامآ ،نيمزرس نیا رد ناش یخیرات
 یب لسن زا یکچوک رامش نانیا .دندرک

 هايس یهام" هار رد مدق هک دندوب یرامش
 زا و دندراذگ یگنرهب دمص "یاهولوچوک
 و اه هداز دمحا دوعسم کاپ یاه هشیدنا
 هجنکش تیاور زا و هدش باريس اهنایوپ

 یناقهد زورهب و اه یحاتفم سابع یاه
 و دندوب هدش هدیدبآ  و هتفرگ سرد اه
 شونرهم نوچ ییاقفر ناشیاهلبمس

 اه ییوکسا یدمحا هيضرم و اه یميهاربا
 اه فرشا ديمح و اه یرفعج ربکا یلع و
 !ییادف یاهتسينومک ینعی ؛دندوب

 

  
 هرود جوا رد و ۱٦ لاس نابآ ٤ رد نونکا

 طسوت قلخ نادنزرف نیرتهب یباصق هايس
 ۀظحل ،یمالسا یروهمج رودزم میژر
 .دوب هديسر ارف شیامزآ و ناحتما ریزگان

 و نيگمشخ "ردوم" قامعا مرگ کاخ
 هدش هجنکش و روجنر نت یاریذپ ،هدنرغ
 یاهناتسمز رد هک دوب شنادنزرف زا نت ۱۱

 رد ار اهنآ یاهماگ نابرض ،ديپس و درس
 هدرک سح دوخ نطب رد هلق هب دوعص ماگنه
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7 هحفص       
 

  

 داب قلخ راهب رد" یاهدورس اب راهب رد و دوب
 ۀنيیآ بش رد درذگ یم" ،"درزو یک یزيیاپ
 نوچ ناج ،مقلخ ییادف کیرچ نم" ،"دور
 و دوب هدش زبس   "قلخ یادف نارازه نم
 ،امرگ و امرس رد و دوب هتفرگ یگدنز
 هريش زا هچره ،یراومه و یراومهان

 یارب صالخا قبط رد ار تشاد شناج
 .دوب هدراذگ شزرابم نادنزرف

 

  
 و ناوج هدزای ،هايس بش نآ رد
 هنحص هب بالقنا جاوما اب هک یناوجون

 اب ات دندوب هتشاذگ مدق تسايس
 زا ار ناریا هعماج نحص دوخ تازرابم
 و اهتسيلایرپما ،نانمشد دوجو ثول

ناش یريجنز یاه گس

 

 و دننک کاپ -
 هب شیوخ مدرم یارب یدازآ و هافر
 دض میژر لاگنچ رد ،دنروآ ناغمرا

 هاگراتشک هب یمالسا یروهمج یقلخ
 تشحو زا ناميخژد .دندش هدرب
 هتفيش یاه ناج نیا ،مدرم ضارتعا

 کاخ و مادعا یارب ار ناوجون و ناوج
 یم رهش زا جراخ هب ناشدسج ندرک
 زا یسک ناشماخ لايخ هب ات دندرب

 یاهناج نیا  .دوشن هاگآ اهنآ تایانج
 ديشمج ،هاگآژد میرم اقفر ،هتفيش
 اضرلادبع ،یمارهب هللا تزع ،هاگآژد
 دوواد دمحم ،یدمحم نارهم ،ريگيهام
 یفیرش ديجم ،یناميلس دمحم ،یرون
 یاهکیرچ نامزاس هب قلعتم( روپ
 قلخ ییادف

 

 زرابم رتخد ود ،)تيلقا –
 یدهشم ارهز یاهمان هب دهاجم
 و یميهاربا )نيهم( زانهش و یناقيم

 هار نامزاس نیزرابم زا یکی ماجنارس
 نس هک دندوب دازآ یداه مان هب رگراک
 یمن مه لاس ۰۲ هب اهنآ زا یخرب
 .ديسر

 

  

 

  
 هک اج ره ات ،یهابت نارادساپ یاه نيشام
 نایاپ رد سپس و دنتفر شيپ دنتسناوت یم
 و اه تناو یتح رگید هک ییاج ،هار هروک
 هب رداق هار یتخس تلع هب مه اهروردنل

 ار دوخ یارسا ،نارادساپ ،دندوبن نتفر ولج
 فرط هب فص کی رد و هدايپ نيشام زا
 نارجات هک ییاج ،دندرب "ردوم" یاه هنماد
 داسجا نفد یارب ار ییاهربق ،لبق زا ،گرم
 تایانج راثآ ندرک ناهنپ شیوخ لايخ هب  و
 دنچ لوط رد .دندوب هدرک هدامآ ناشهیرک
 نيشام زا ندش هدايپ زا دعب ريسم رتم دص
 نارادساپ ،مادعا هخوج و گرم ناديم ات اه
 اب و یکیرات رد هک ار شیوخ ناينابرق راکهبت
 نیدنچ زا یشان قمر یب و حورجم یاه نت
 دنتفر یم هار یدنک هب هجنکش و نادنز هام
 یتشز باقلا اهنآ هب و دنداد یم له
 دوخ هتسیاش اهنت هک دنداد یم تبسن

 رد .دوب ناشنابابرا و اهتفص راتفک نامه
 نیرت ناوج یدمحم نارهم ،هورگ نیا نايم
 کی زا و درجورب رهش زا یناوجون ،ارسا نیا

 هب ،هدنمزر یناوجون .دوب یگنهرف هداوناخ
 یمزع اب اما ،همشچ یکاپ هب و بآ تقادص
 ندوب هاتوک رطاخ هب هک وا ؛هوک ماکحتسا هب
 نامز رد ،ديگنل یم یمک شیاهاپ زا یکی
 رهش فارطا یرادغرم کی رد یريگتسد
 زا زارتحا یارب ات دوب هدرک ششوک ،کارا
 ریز هب ار دوخ ،نارادساپ طسوت یريگتسد

 عنام نارودزم یلو دزادنايب یلیرت کی
 کمک اب نونکا وا .دندوب هدش وا یشکدوخ
 ینعی دوب رت نسم وا زا هک شرگید قيفر
 تشاد یم رب ماگ )یسوم( یمارهب تزع
 ناديم هب یهتنم یخالگنس یاه هنماد ات
 زا )*( یمارهب تزع .دنک یط ار ريت
 قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس یاهورين
ناریا

 

 نمهب مايق زا لبق زا هک دوب تيلقا  -
 رد وا .دوب هدش هزرابم هصرع دراو ۷٥ لاس
 ترازو فالسا طسوت رابکی زين هاش نامز
 کاواس ینعی یمالسا یروهمج تاعالطا

 هجنکش و ییوجزاب زا سپ و ريگتسد هاش
 اههام زا دعب زين تزع نونکا .دوب هدش دازآ

 ینعی ،کاواس نامه فلخ طسوت هجنکش
 هب یمالسا یروهمج یتينما یاهورين
 شتسد تشپ رد .دش یم هدرب ريت ناديم
 زا یشان گرزب مخز کی نيکرچ راثآ زونه

 اهتاقالم نیرخآ رد هک تشاد رارق هجنکش
 و هداوناخ زا ار نآ درک یم یعس هشيمه
 و ديیات زا لبق ات .دنک ناهنپ شیاهليماف
 یسايس ريغ رسمه اهراب ،مکح یارجا
 رد اب و دوب هدش ريگتسد وا اب هک ار شا
 هب شتاعالطا مامت نداد رارق رايتخا
 نادنز رد ندش باوت ريسم رد ،نایوجزاب
 هب هزات کدوک نينچمه و دید یم شزومآ
 ات دنتخاس وربور وا اب ار شدنب رد ۀدمآ ايند

 فوفص هب و هتسکش مه رد مهار وا دیاش
 دننام وا ضوع رد اما .دننک بذج دوخ
 هک نانچنآ شیوخ لسن ناناوج زا یرايسب
 ییادف کیرچ ناماگشيپ یاه تنس زا

 یتصرف چيه دوب هتخومآ ٥۰ ۀهد رد قلخ
 نادنز رد یتح تمواقم و هزرابم یارب ار
 هک یروطب .دادن تسد زا نمشد هيلع
 دنب دراو هتسد نیا زا سپ هک یناينادنز

 زا رودب وا هک دندرک یم فیرعت ،دندوب هدش
 نابز اهیدنبمه یخرب هب نابنادنز مشچ
 ناينادنز یخرب ای و داد یم سرد یسيلگنا
 یم تبحص ینينهآ هحفص ناتساد زا
 دندوب هدرک بصن دنب رد نارادساپ هک دندرک
 هب وا ،هحفص نیا بصن زا لبق هک ارچ
 هليم نيب هلصاف زا ريگيهام اضرلادبع هارمه
 ابترم تشاد رارق دنب رد هک یخاروس و اه
 یروخاوه نامز رد رگید یسايس ناينادنز اب
 لدب و در ار رابخا و دنتفرگ یم سامت اهنآ
 ار نانابنادنز مشخ راک نیا اب و دندرک یم

 ینعی ،یرگید نیا .دندوب هتخيگنارب
 ناوج کی لبمس ،ريگيهام اضرلادبع
 هثجلا فيعض مه یمک هک هاگآ و شکتمحز
 بوبحم و یمدرم تسينومک ناوج کی .دوب
 هجهل و ناور نابز هک درجورب رهش رد

 ناراد هیامرس هيلع غيلبت ماگنه شنیريش
 ینابايخ یاه ثحب رد نانآ رادفرط میژر و
 راب دنچ  وا ،دوب صاخ و ماع هرهش هشيمه
 یاه فاصم زا ۰٦ لاس رخاوا رد هلمج زا و

 راب نیا یلو دوب هتشذگ نارادساپ اب تخس
 هب "ردوم" هوک هنماد رد و نانآ لاگنچ رد

 ردارب هب ات تفر یم شتآ هخوج یوس
 هک ددنويپب اضر ديمح ینعی شرگید ییادف
 ناميخژد طسوت وا زا شيپ یهاتوک تدم
 .دوب هدش مادعا

 

  
  

 

  
 عاجش رتخد ريش قيفر ،هاگآژد میرم
 ره مغر هب ار شفيثک نایوجزاب هک یرگید
 رد و تاعالطا بسک یارب هک یا هسيسد
 لباقم رد زواجت هلمج زا وا نتسکش مه
 راک هب ییوجزاب نارود رد شردارب نامشچ
 هدراذگ ماکان هظحل نیرخآ ات دندوب هتفرگ
 شعاجش و زرابم ردارب رانک رد نونکا و ؛دوب

 یم یاپ هاگ خلسم هب فص کی رد ديشمج
 ريسم رد یماگمه نوچمه رد ات دراذگ
 .دنمارايب رگیدکی رانک ،هار یاهتنا رد ،هزرابم

 هک یرگید شکتمحز ناوج یناميلس دمحم
 شهاتوک یگدنز لوط رد و دوب راک دنزرف
 دوجو مامت اب ار تيمورحم و جنر و درد
 ،رطاخ نيمه هب تسرد و دوب هدرک سمل
 و هنايشحو رايسب یاه هجنکش مغر هب

 ميلست شا یندز لاثم تدم ینالوط
 رد ار شتاعالطا مامت و دوب هدشن نارودزم

 هار زرابم ؛دوب هدرک ظفح دوخ خارف هنيس
 هک دهاجم زرابم رتخد ۲ هرخالاب  و یرگاک
 مورحم مدرم یاهنامرآ رس رب یرادیاپ اب

.دننک عادو یگدنز اب ات دنتفر یم شیوخ

 

  
 هک ییاج هوک هنماد هب ارسا فص هرخالاب

 دنچ و تشاد دوجو فاص نيمز رتم هد دنچ
 .دنديسر دوب هدش رفح نآ رد لادوگ
 ناناوج نآ رب نوگريق بش نآ رد یتسارب
 یا هتفکشون یاهلگ ،تقيقح هار یوجهر
 نیا رد یهاگآ رشن و یناشفا هدرگ اب هک
 هاتوک یگدنز نایاپ هب نونکا ماجنارس هار
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8 هحفص       
 

  

 هچ هب و تشذگ هچ دندوب هديسر شیوخ
 ؟...دنديشیدنا یم

 

  
 ... دزیر یم همغن نيمادک

تخاس دناوت یم ایآ گنهآ مادک

 

  

 یتسين یوس هک ار ییاهماگ نينط
دنتفر یم هنادرم

 

  

 یم هناهاگآ هک ار ییاهماگ نينط
...دنتفر

 

  

 هگن اهلادوگ رانک رد ار ناينابرق ،نارادساپ
 فيثک زا رگید یکی هک دوب اجنیا و دنتشاد
 دنداد ماجنا ار دوخ هنامرش یب لامعا نیرت
 هب ،نيموکحم ات دنداد نامرف دایرف اب و
 ناشدوخ یاهربق قمع رب ناشدوخ تسد
 تس ینالتاق نيگنن مسر نیا و ....دنیازفيب
 رد دعب اهلاس هکلب "ردوم" رد اهنت هن هک
 ای و نارهت نارواخ رد ۷٦ لاس ماع لتق

 یهوبنا رطاخ هب ،ريت نیدايم ریاس
 یاه هزانج یتح هنوگ راتفک ،ناشناينابرق
 .دندوب هدرکن نفد لماک روط هب ار ناينابرق
 یمک ....دیرغ یم دوخ هب مشخ زا "ردوم"
 ،هیامرس نارودزم ۀدنامرف نامرف اب دعب
 اما دش هتفرگ هناشن ارسا یوس هب اهگنفت
 نارودزم یاه حالس ۀزوز هکنآ زا شيپ
 غاد یاه هلولگ و ددرونرد ار ردوم ۀنماد
 ربتس یاه هنيس رب ،ناتسرپ بش ۀنيک
 رد تاظحل نیرخآ رد ،دنيشنب نيموکحم
 و لتاق نارادساپ مشخ و تهب نايم
 هب عورش تزع .داتفا یرگید قافتا ،هیامورف
 وا اب زين شنارای و درک دورس ندناوخ
 اب اهنآ بيترت نیا هب ...دندرک یهارمه
 مه ار ناش نيسپاو هبرض ،حورجم یرکيپ
 نیرخآ ندناوخ هب و دندز نمشد بلق هب

 هدز تهب ۀرهچ لباقم رد ناشيگدنز دورس
 هب نانآ دورس کاوژپ و ... دنتخادرپ نمشد
 نادصاق و گرم هک دش لیدبت یا ههقهق
 و ريقحت و تفرگ هرخس هب ار گرم

 دنچ ؛ديناشن ناشناماد رب یراسمرش
 نينوخ داسجا روضح ینيگنس دعب هظحل
 تشد رد هداتفا ورف فک رب ناج زرابم ۱۱

 مرش رد ار "ردوم" ،قلخ یابیز و زبسرس
 یارب تفص راتفک و لتاق نارادساپ روضح
 ديناشک یشوماخ و توکس هب هظحل دنچ
 هلولگ هدزای کيلش یادص سپس ....

!چيه رگید و  صالخ

 

  

 

  
********

 

  
 هب تاقالم نداد یاج هب یقلخ دض نارودزم
 لباقم رد اهنآ رظتنم فص رد ،اه هداوناخ

 ربخ ،کارا نارادساپ هاپس لاچهايس
 لیاسو یخرب و مالعا ار شیوخ تیانج
 یب اب اهنآ .دنداد لیوحت ار ناگتخابناج

 هک یرادغاد یاه هداوناخ هب مامت یمرش
 ر ُگ تیانج نیا ربخ ندينش زا ناشناج
 قح یسک هک دندرک راطخا دوب هتفرگ
 ...درادن ... و متخ و یرادازع مسارم نتفرگ
 هلحم لرتنک دوجو اب لاثم روط هب ،نیا مغرب

 و حلسم نارودزم طسوت یمارهب ۀداوناخ
 بجاوم و هريج یب نارومام نينچمه
 و لحم هب دورو هزاجا مدرم هب هک تموکح
 دادعت زور دنچ لوط رد ،دنداد یمن ار هناخ

 لحم ندز رود اب مدرم زا یدایز رايسب
 هب ار دوخ فلتخم یاه هناهب اب و هرصاحم
 یدردمه اهنآ اب ات دندناسر ناگدنامزاب هناخ
 و مشخ .دنیوگب تيلست اهنآ هب و دننک
 و شحف و ازسان ليس و مدرم ترفن
 تیانج نیا لصاح اهنت تموکح ییاوسر
 ردام .دوب رهش رد یمالسا یروهمج یارب
 و هدز تهب ،ردپ و هداتفا گرم لاح هب ابیرقت
 دنزرف گرم مغ زا شتماق ،هتسکش مه رد
 درمريپ ،دعب زور دنچ اما ....دوب هدش مخ
 ار وا ردپ .دش دراو  ردپ هزاغم هب یسانشان
 رد و درک یفرعم ار دوخ وا ؛دوب هدیدن البق
 دوب ریزارس شنامشچ زا کشا هک یلاح
 هب سپس و درک یدردمه راهظا ردپ اب لوا
 رگج مناد یم !یمارهب یاقآ" :تفگ وا
 هداد تسد زا ار تیانعر ناوج ،ار تا هشوگ
 مدوب وت یاج رگا نم ،وشن مخ یلو !یا

 رتالاب مه لبق زا یتح ما یگدنز رد ار مرس
 تسار ار دوخ تماق مه الاح !متفرگ یم
 هنانامرهق ترسپ !ريگب الاب ار ترس و نک
 ،تشاد ییالاب رايسب هيحور !داد ناج
 رس اب ،نارابريت لحم هب لاقتنا ماگنه
 راوتسا یاهماگ اب و ساره هن و یزارف
 ؛درک کمک زين هيقب هب ،درک یط ار ريسم
 ،هوک هنماد یدنب و یتسپ رد تشاذگن

 ريقحت ای و دنروخب نيمز نارادساپ یولج
 مادعا زا شيپ ،داد هيحور اهنآ هب ؛دنوش
 هب و ريگب الاب ار ترس ، دناوخ دورس مه
 رد درمريپ .... !نک راختفا یدنزرف نينچ
 ار اهنیا ۀمه هک دوب هتفگ ردپ لاوئس لباقم
 یو رود ليماف هک ،رودزم نارادساپ زا یکی
 دنچ هتشاد روضح تیانج ۀنحص رد و هدوب
 و ليماف هيقب یارب بات و بآ اب شيپ زور
 !تسا هدرک فیرعت شناتسود

 

  

 

  
 اعقاو ار ردپ رکيپ ،عاجش درمريپ نیا نانخس

 ناتساد ...تشاد هگن تسار لاس دنچ ات
 شدنزرف نامزرمه و شدنزرف ینامرهق
 دارفا و هداوناخ ناکیدزن نايم رد یدوزب
 رد ردپ !ديچيپ دنتخانش یم ار وا هک یدایز

 ره سپس و زور ره اهلاس و اه هام لوط
 ناگتخاب ناج ربق رس رب هام ره و هتفه
 ییاهلگ هتسد اب راب ره و تفر یم "ردوم"
 هب راب ره ؛دش یم وربور سانشان نارباع زا

 یم دوبن ور نيشام اهربق لحم هکنآ تلع
 زا و هدايپ یاپ اب ار رتم دص نیدنچ تسیاب

 هچ .ديسر اهربق هب ات دوميپ ییالابرس
 و نابرهم یسکات ناگدننار رايسب
 ترفاسم ليلد ندينش اب هک یشکتمحز
 هیارک لوپ اهنآ زا "ردوم" هب ردام و ردپ
 دندرک یم شهاوخ و دندرک یمن تفایرد
 ربق رس رب دنهاوخ یم اهنآ هک راب ره هک
 نفلت اهنآ هب امتح دنورب ناش هشوگ رگج
 لحم نآ هب اهنآ ندرب بيترت ات دننک
 رد .دنهدب ناگیار تروص هب ار یناتسهوک
 تخس ناتسمز رد اهرفس نیا زا یکی
 ار اه هوک هنماد نيگنس فرب هک ینامز
 نيشام زا هک یلاح رد ردام ،دوب هدناشوپ
 یاه هپت زا شدوبعم تاقالم یارب و هدايپ
 هدننار دایرف اب ،ديشک یم الاب "ردوم"
 هب رس تشپ زا تسد هب ريجنز  هک نيشام

 هک ارچ ،دش فقوتم ،دیود یم وا یوس
 یشحو گرگ کی ،ردام زا رتولج رتم هد دنچ
 شدوخ هک دوب هتسشن یا همعط راظتنا رد
 یم وا یوس هب شدوخ یاپ اب تشاد
 ....دندوبن رامش مک ثداوح نیا ....تفر
 ناگدش مادعا یاه هداوناخ هک تاهيه
 شیوخ یمادعا نازیزع اب رادید یارب یتح
 ؛دنزادنايب رطخ هب ار دوخ ناج تسیاب یم
 ناگتخاب ناج ریاس و یمارهب هداوناخ اما
 اهنت هصرع نیا رد "ردوم" ۀنيس رد هديمرآ
 هداوناخ نارازه دنتسه و هدوب ؛دندوبن
 و ميقتسم ناریا رسارس رد  هک یرادغاد
 یروهمج تایانج ینابرق ميقتسم ريغ
 ناينادنز ینعی ناشنازیزع قح رد یمالسا

 هداوناخ .دنا هدوب ناگتخابناج و یسايس
 هدش مادعا دنزرف نفد هب روبجم هک ییاه
 و ردام ؛دنا هدش ناش هناخ هچغاب رد ناشا
 رگج مادعا ربخ ندينش اب هک یردپ ای
 هداد ناج و هدرواين تقاط شا هشوگ
 و ردپ مادعا ليلد هب هک ینادنزرف ،تسا
 گرزب هيقب تسد هب ناشیود ره ای و ردام

 رخآ ات یردام و ردپ تبحم زا و دنا هدش
 دنچ ،ور ره هب  ... و ،دنا هدنام مورحم رمع

 زا  هداوناخ هک یرگید تابرض اب دعب لاس
 بات رگید رابنیا یمارهب ردپ دندروخ میژر
 نامز ات ؛دراذگ کاخ هب رس و تفاين لمحت
 دوب میژر دض تاغيلبت لحم شا هزاغم ،گرم
 زا مدرم هک یتیامح و هيحور نيمه رثا رد و
 نیدنچ تفایرد مغرب هک دوب دندرک یم وا
 نامز ات شا هزاغم ندز شتآ یارب راطخا
 دنزرف لتاق میژر لباقم رد هاگ چيه گرم
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9 هحفص       
 

  

 و درکن مخ رس قلخ نادنزرف ریاس و دوخ
 .دشن اهنآ یاهدیدهت ميلست

 

  

 

  
********

 

  
 دنزرف ۱۱ هدش هراپ هکت یاهرکيپ ردوم
 ٦۳ لوط رد رد ربص و ینابرهم اب ار شیوخ

 هدرک تظفاحم دوخ نطب رد هتشذگ لاس
 و هوک نیا رامش مک هن نارباع .تسا
 رد هتفخ زار و ردوم ناتساد ،نادرونهوک

 هب و دننک یم لقن و دنناديم ار نآ ۀنيس
 رازم رس رب راب ره ناشافخ مشچ زا رود
 رد .دنراذگ یم لگ ديهش زرابم ۱۱ نیا

 یم ار اهروگ ،دیدم یاهلاس نیا لوط
 هوک شزیر و ندش وحم رطخ زا تسیاب
 ردپ ؛دنتشادن  ربق گنس نوچ ،داد تاجن
 ینامز ات زين یناميلس دمحم هدیدغاد و ريپ
 تقو دنچ ره تشاد نتفر هار تردق هک
 یم رگید لیاسو و ناميس ندرب اب رابکی
 اهنآ و دهد ناماس و رس اهربق هب ات ديشوک
 رد ندش وحم رطخ زا و هدرک یزاس زاب ار
 .دنک ظفح هوک یاهگنس مئاد شزیر راوآ ریز

 

  
 نتخاب ناج درگلاس نيمشش و یس رد
 یمامت دوجو اب هک ،قلخ زرابم نادنزرف نیا
 زا کچوک یا هرطق اهنت ،ناشتمظع و تهبا
 یمارگ ار اهنآ دای ،دندوب قلخ نارکيب یایرد
 ،ییوگب هک دنتسين "هصق" اهنآ .میرادب
 اج همه اما ؛ینيبب هک دنتسين "باوخ"
 اج ره ام نيمزرس ۀرتسگ رد .دنراد روضح
 و توارط یوب زونه یفاکشب ار کاخ هک
 و "ردوم" ناتسهوک ناگتخابناج لسن یکاپ
 یمتس و ملظ زا ییاهر و یدازآ یاهرذب
 و هتشاک نانآ ريظن یزرابم و هاگآ ناناوج هک
 یاج همه رد ،دندرک یرايبآ ناشنوخ اب
 زا و بونج ات هتفرگ لامش زا ،تکلمم

 اهنآ  .دسر یم ماشم هب برغ ات قرش
 حورجم هک دنتسه یقلخ شپت رپ ضبن
 یا هنایزات ،شیوخ نابرض ره اب ،رادیاپ یلو
 زور نآ یارب و دنز یم ميخژد تموکح هب
 رودزم و ديلپ میژر گرم زور  ،سدقم
 تيمامت ندنکفارب زور ،یمالسا یروهمج
 ماقتنا یاهرجنخ" ،متس و ملظ ماظن
 .دنهد یم الج ار "ییابآ

 

  

 

  
 دوخ مهس هب هراودای نیا هک ديما نیا اب
 ناگدنناوخ هک یتروص رد ات دوش یتصرف
 دروم رد یرتشيب تاعالطا رگا بلطم نیا
 ،دنراد ام روشک یاهنارواخ ریاس ای و "ردوم"
 نیا هب ات دنراذگب نایرج رد ار یمومع راکفا
 ريغ تایانج یاشفا رد یکچوک ماگ بيترت
 یروهمج یقلخ دض میژر فيصوت لباق
 یایوج و ناوج لسن یارب هژیوب یمالسا
 .دوش هتشادرب ام یهاگآ

 

  

 

  
شومارف هن و ميشخب یم هن

 

  
!مينک یم 

 

  
 راد طاسب مينکش یم مه رد بالقنا اب

 !ار هجنکش و
قفش .ع :هدنروآدرگ

 

  
٦۹۳۱ نابآ

 

  

 

  
 نامزاس تیاس ناگتخابناج شخب رد )*(
نايیادف

 

 یمارهب هللا تزع دروم رد تيلقا  -
 )یسوم( هللا تزع قيفر :تسا هدمآ
 خرس مچرپ هک دوب یناقفر نيلوا زا یمارهب
 لوئسم وا .تشارفارب کارا رد ار یئادف

 نينچمه و دوب رهش نيا تاراشتنا
 هدهع رب زين ار نيمخ یاقفر تيلوئسم
 یهدنامزاس تهج یتدم قيفر .تشاد
 سپس و تشگزاب کارا هب  تاراشتنا شخب
 اددجم اما ،دش لقتنم درجورب تيلوئسم هب
 رب ار کارا تاليکشت یاه هزوح زا یکي

 لاس تشهبيدرا مهدجه رد .تفرگ هدهع
۳۱  و هدرب موجه قيفر هناخ هب نارادساپ ۶۱

 ۱۳۶۱ نابآ مراهچ رد .دندرک ريگتسد ار وا
 مادعا شمزرمه یاقفر رگيد هارمه هب
.ديدرگ

 

  

 

  
 نایرج رد هک دش رکذتم دیاب نينچمه
 هراب رد یرسارس ییامهدرگ نيمتفه"
 لاس رد هک "ناریا یسايس ناينادنز راتشک
 زا یکی ،دش رازگرب ناملآ رفوناه رد ۷۱۰۲

 هب عجار یليلخ دمحا مان هب نانارنخس
 ناگدنمزر  زا یخرب دروم رد شیوخ تارطاخ
 تبحص هب "ردوم ناتسهوک" رد هتفخ
 هقالع ناگدنناوخ یارب نآ کنيل هک تسشن
   :دیآ یم ریز رد دنم
Z=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
eb.utuoy=erutaef&IqNBZr7ZYa
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نديسر هار اهنت هك هناحلسم ةزرابم داب هدنز تس يدازآ هب  نديسر هار اهنت هك هناحلسم ةزرابم داب هدنز !!تس يدازآ هب

 

 

 

 

 مدرم هناحلسم ةلباقم و ريخا ليس

  يمالسا يروهمج اب درگنسوس
 هک ییاه وئدیو و هرشتنم تاشرازگ ساسا رب
 ، دنا هدش شخپ یعامتجا یاه هکبش رد

 ۴۱ هبنشراهچ دادماب مين و کی تعاس
 رد هدز ليس مدرم هب هاپس یاه ناگی ،نیدرورف

 یا یريگرد نایرج رد و هدرک هلمح درگنسوس
 یروهمج یقلخ دض حلسم یورين نیا نيب هک
 هدید تبيصم و مورحم مدرم و یمالسا

 هب لحم مدرم زا یدادعت ،دمآ شبپ درگنسوس
 یريگرد .دندش  یمخز و هتشک هلولگ برض
 دصق هاپس یاه ورين هک دش عورش اجنآ
 هناخدور یلاوح نايئاتسور هک دنتشاد ار یئاه دنب ليس بیرخت
 رد هیرجاش و روگص ،ىزيلج نيشن برع ىاهاتسور کیدزن هخرک
 اپ رب دوخ یزرواشک یاه نيمز زا تظفاحم یارب ناگدازآ تشد
  .دندوب هدرک

 

  
 ،یقلخدض هاپس فرط زا نايئاتسور یاهدنب ليس بیرخت ليلد
 نيمأت تمدخ رد هک دوب ناگدازآ تشد یتفن تاسيسات زا تظفاحم
 هحلسا روز هب اهنآ روظنم نیا یارب .دراد رارق ناراد هیامرس عفانم

 تهج مدرم یگدنز و عرازم فرط هب ار ليس ريسم دندرک یعس
 یوس هب دندش هجاوم نايئاتسور ضارتعا اب هک یماگنه و دنهد
 تمواقم اب هناراکتیانج دروخرب نیا یلو  .دندوشگ شتآ اهنآ
 ندش یمخز بجوم و هدش هجاوم اتسور مدرم قح هب هناحلسم
  .دیدرگ یمالسا یروهمج رودزم نارادساپ زا یدادعت

 

  
 یماظن ظاحل هب میژر حلسم یاهورين هک اجنآ زا نينوخ دربن نیا رد
 ماجنارس ،دنتشاد ار الاب تسد نامزاس یب نايئاتسور هب تبسن
 یت نا یت اب یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس یسدنهم ناگی
)TNT( و بیرخت ار دندوب هدرک تسرد مدرم هک یئاه دنب ليس 
 و هدرک هزيلاناک مدرم یگدنز و عرازم تمسب ار ليس تهج المع
 هدامآ نانآ دوخ و نايئاتسور ماشحا و عرازم یدوبان یارب ار هنيمز
 .دومن

 

  
 یاه تخاس ریز داجیا اب هطبار رد اهنت هن یمالسا یروهمج میژر
 رب و هدادن ماجنا یراک ،ليس تاراسخ زا یريگشيپ یارب مزال
 یراذگ هیامرس عفن هب ار یعيبط یاه ليسم یقطانم رد سکع
 زين ليس عوقو زا سپ هکلب ، تسا هدرب نيب زا ناراد هیامرس یاه
 زا و هداد تسد زا ار دوخ نازیزع یدایز یاه هداوناخ نآ یط هک
 مايتلا یارب یراک ،دنا هتسشن هايس کاخ هب یگدنز طیارش رظن
 هدادن ماجنا مدرم یگدنز رب دراو یونعم و یدام بیاصم و اهمخز
 هدید تبيصم مدرم هب یکمک چيه اهنت هن میژر نیا نارومأم .تسا
 تسرد دنبای یم روضح هک مه اج ره هکلب دننک یمن و هدرکن

  .دننک یم لمع مکاح نادزد حلاصم تهج رد و مدرم عفانم هيلع

 

  
 یروهمج حلسم نارودزم ريخا هناراکتیانج دروخرب کش یب
 تيهام رگید راب ، درگنسوس رد هدز ليس یاه هدوت اب یمالسا
 هب ار شا یماظن یاه ورين و یمالسا یروهمج رگبوکرس میژر
 رب و هداد رارق ناریا متس تحت مدرم همه دید لباقم رد یراکشآ

 روظنم هب اه هدوت هناحلسم یهدنامزاس و لکشت ترورض
 هتساوخ نآ رد هک یا هعماج داجیا و یمالسا یروهمج ینوگنرس
  .دنک یم یوآدای نانآ هب ار دوش ققحتم مدرم قحرب یاه

 

  
 مکاح نادزد ميقتسم شقن هب تبسن ناریا هدز ليس مدرم یهاگآ
 نیا هک یعيسو داعبا و هتفرگ تروص یاه یبارخ رد روشک رب
 یتلود یناسر کمک مدع و فرط کی زا تسا هتفرگ دوخ هب هعجاف
 هب یمدرم یاه کمک نديسر زا یتلود یاه ناگرا تعنامم یتح و
 هک تسا هدش ببس ،ليس زا هدید تبيصم مدرم تسد

 ره هب یمالسا یروهمج هب ناگتسباو و نارادمدرس
 ترفن و مشخ اب دنراذگ یم اپ هک یا هدز ليس هقطنم
 هب ۀنيک و مشخ زا ولمم دروخرب ؛دنوش هجاوم مدرم
 یدح هب یمالسا یروهمج یدایا هب تبسن مدرم قح
 هدنامرف روپکاپ دمحم هک تسا هناروشحلس و یدج
 رد ليس تيعضو زا دیدزاب زا سپ هاپس ینيمز یورين

 اب تبحص نيح رد ناتسرل ناتسا رد رتخدلپ ناتسرهش
 :هک دنک یم فارتعا حلسم یاه ورين لک داتس سيئر
 عضو ،اجنوا هرب هنک یمن تارج یتلود لوئسم چيه"
 نوشتسد زا متسنوت یلکش کی هب نم ،هکانتشحو
 نسحم رفس زا هک یئاه وئدیو رد ای و "نوريب مآرد
 صيخشت عمجم ريبد و هاپس نيشيپ هدنامرف یئاضر
 یعامتجا یاه هکبش رد رتخدلپ هب ماظن تحلصم
 یو زا "فرش یب" دایرف اب مدرم تسا هدش رشتنم

 .دننک یم لابقتسا

 

  
 ليس نایرج رد هدش داجیا نارحب رد یمالسا یروهمج یئاوسر
 ار مدرم نانچنآ و هدرک ربارب نیدنچ ار میژر نیا زا مدرم ترفن ،ريخا
 یورين هدنامرف ، روپکاپ دمحم فارتعا هب انب( "ینابصع و تحاران"
 لباقم رد اهنآ درگنسوس رد رگا هک تسا هدومن )هاپس ینيمز

 هاگشاب" شرازگ هب دندرک تردابم هناحلسم تمواقم هب هاپس
 مدقم هاگرارق هدنامرف ،ءادهشلاديس مداخ رادرس "ناوج ناراگنربخ
 هب ، دنداد رارق هناحلسم هلمح دروم ار هفحص رد البرک بونج
 هقطنم زا ار یو دنتسناوت تمحز هب هدربمان ناظفاحم هک یروط
  .دنهد "لاقتنا ،نما هطقن" هب ار وا و هدرک جراخ

 

  
 زا یکچوک هشوگ رگنايب اهنت قوف رد هدش دای دراوم دیدرت یب

 و هتفای تدش ريخا ليس اب هک دشاب یم یا ینارحب طیارش
 ینایرع اب ار نآ یقلخ دض تيهام و یمالسا یروهمج یئاوسر
 تيعقاو نیا .تسا هداد رارق ناگمه دید لباقم رد یرتشيب هچ ره
 هکلب ،ليس زا هدید تيصم نامدرم طقف هن هک تسا یریذپان راکنا
 رطاخ هب هک ناشکتمحز و نارگراک زا بکرم ناریا مدرم تیرثکا

 زيچ همه یمالسا یروهمج دساف و دزد نارادمدرس زآ و صرح
 رهق اب ات دنا هدامآ شيپ زا شيب ،دنهد یم و هداد تسد زا ار دوخ
 ماجل یروتاتکید نیا یگدنز گرب نیرخآ  ،حالس هب لسوت و یبالقنا
 هب یرادشه ۀلزنم هب تيعقاو نیا کرد اما .دننز قرو ار هتخيسگ
 هفيظو ات دشاب یم دهعتم نارکفنشور و زرابم و هاگآ نارگراک

 تهج رد و هتفایرد مدرم هدیدجنر یاه هدوت لابق رد ار دوخ نيگنس
 یسايس یاه هورگ داجیا

 

 همين رد اما گرتس هار موادت و یماظن  -
 یلمع یاه مدق هاجنپ ههد رد قلخ یئادف یاهکیرچ هدنام هار
 دنرادرب

 

 هدوت یهدنامزاس هب ناوت یم قیرط نیا زا اهنت هک ارچ  -
 یدوبان تیاهن رد و قلخ شترا و رگراک هقبط بزح داجیا ،اه
 روشک رد مسيلايسوس یئاپرب و ناریا رد یراد هیامرس متسيس

 یاه توافت اب هک یمیژر ره و یمالسا یروهمج رش زا و دمآ لیان
 روشک رد یراد هیامرس متسيس عفادم ،میژر نیا اب یرهاظ
  .تفای یصالخ ،دنشاب
 

 

  
 ميخو طیارش رد هک ناریا فیرش نامدرم همه زا ینادردق نمض ام
 دنباتش یم ناگدز ليس کمک هب زاب یتسد اب ینونک یداصتقا

 نیا زا هدید تبيصم یاه هدوت اب ار دوخ یگتسبمه و یدردمه
 ینونک نک بارخ هناخ ليس هکنیا ديما هب  .میراد یم زاربا ليس
 هب هتسباو میژر هب تبسن ار اه هدوت ترفن و مشخ نينچ هک
 ندش یراج هب هديشخب ینوزف یمالسا یروهمج مسيلایرپما

 همه لباقم رد ناریا یوجمزر و ضرتعم مدرم نک ناينب ليس
 .ددرگ رجنم ناشنانمشد

 

  
 

!ددرگ دیاب دوبان هتسد و حانج ره اب یمالسا یروهمج

 

  

 

  
ناریا قلخ ییادف  یاهکیرچ

 

  
 ۸۹۳۱ نیدرورف ۵۱

 

۹۱۰۲ لیروآ ۴ –
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گنج ياج هب يزاسزاب :لير رييغت

 

  
 "یگدنزاس" هرود گنج نایاپ زا سپ
 البق هک یمالسا یروهمج .ديسر ارف
 تمدخ اهتسيلایرپما عفانم هب گنج اب
 نامه هب تمدخ رد راب نیا دوب هدرک
 گنج نارود یاهيبارخ یزاسزاب عفانم
 نیا رد .داد رارق دوخ راک روتسد رد ار
 هنوگچ هک میدوب دهاش همه نارود
 رادرس" بقل یو هب هک یراکتیانج

 طوطخ )یناجنسفر( دنداد "یگدنزاس
 و یناهج کناب فرط زا هدش هتکید

 یراکشآ هب ار لوپ یللملا نيب قودنص
 درايليم ضارقتسا اب و تشاذگ ارجا هب

 اب یتسيلایرپما یاه کناب زا رالد اه
 هدنیآ ،"صاخ  طورش" و الاب یاه هرهب
 زا .درک شورف شيپ مه ار روشک

 داهن ود نیا هک ميناد یم رگید یوس
 رد و هدوب اکیرمآ ذوفن ریز یلام گرزب
  ار رخآ فرح اهنآ رب بلاغ طخ نييعت
  .دنز یم اکیرمآ هدحتم تالایا تلود
 هک ار یناسک یاعدا زين تيعقاو نیا

 اکیرمآ اب لباقت رد ار یمالسا یروهمج
 ناشن و دزاس یم لطاب دنناوخ یم
 طوطخ لمع رد میژر نیا هک دهد یم
 مه و  در ُب شيپ ار یئاه داهن یداصتقا
 هک درب یم شيپ مه نونکا
 هدننک نييعت شقن اکیرمآ مسيلایرپما
 نيب قودنص طورش  .دراد اهنآ رد یا
 طورش  یناهج کناب و )FMI( لوپ یللملا

 روشک رثکا رد هک تسیا هدش هتخانش
 ندرک رپ زج هدش ارجا و لوبق هک یئاه
 قیرط زا یتسيلایرپما تاراصحنا بيج
 و نارگراک تراغ و رامثتسا دیدشت

 عبانم ندرپس جارح هب و ناگدیدمتس
 .تسا هتشادن یرگید هجيتن یعيبط

 

  

 

  
 رد هک یراتخاس لیدعت و یداصتقا هعسوت
 تلود نارازگراک نابز درو یناجنسفر نامز

 غيلبت مسيلاربيل وئن ناونع تحت و دوب هدش
 و طورش یارجا ینعم هب عقاو رد دش یم
 .دوب رگتراغ یاهداهن نیا یاه همانرب

 یلم لوپ اب رالد یربارب خرن ندش یعقاو
 لوپ شزرا هقباسيب شهاک زج یئانعم هک
 ندرک نارگ و اه ديسبوس وغل ،درادن یلم
 یاهتکرش یزاس یصوصخ ،تخوس یاهب
 و تلود ندرک کچوک ششوپ تحت یتلود
 ، اهتايلام شیازفا ،یصوصخ شخب تیوقت
 رتشيب هچ ره عفن هب راک نيناوق رييغت

 طیارش ليهست اب صوصخ هب ناراد هیامرس
 دادرارق" جاور نينچمه و نارگراک جارخا

 و طورش ءزج همه "تقوم یاه
 یاه داهن نیا هک دنتسه  یئاهدومنهر
 زا یليخ رد و دنهد یم هئارا یتسيلایرپما
 اب المع دنا هدش ارجا هک مه اه روشک
 شروش هب یتاقبط فاکش دیدشت
 زاغآ اب ًاقافتا .تسا هدز نماد ناگنسرگ
 قودنص و یناهج کناب تاروتسد یارجا
 یروهمج تسایر نارود رد لوپ یللملا نيب
 ار یئاه شروش مه ناریا رد یناجنسفر
 .میدوب دهاش روشک رهش دنچ رد

 

  
 کناب یاه دومنهر یارجا رگید زورما

 یوس زا لوپ یللملا نيب قودنص و یناهج
 هک تسا یرما یمالسا یروهمج یاهتلود
 راهظا رد و یمالسا یروهمج تایرشن رد
 هب مه شرادفرط نانادداصتقا یاهرظن

 هراشا نآ هب راکنا لباق ريغ یتيعقاو ناونع
 دربشيپ .دوش یم ثحب شیور و هدش
 نارود رد یتسيلایرپما یاهداهن نیا طوطخ
 مه یناحور و داژن یدمحا و یمتاخ
 هب راک نوناق رييغت .دش یريگيپ هناريگيپ

 تميق شیازفا ،نارگراک رتشيب هچ ره ررض
 هنارای هئارا و اه ديسبوس فذح و تخوس
 یصوصخ حرط و  اهنآ یاج هب یدقن یاه
 و شزومآ یتح و یتلود یاهتکرش یزاس

 داهن ود نیا یاه دومنهر هلمج زا شرورپ
 یروهمج یاه تلود همه هک دشاب یم
 هدرب شيپ ار اهنآ المع زورما ات یمالسا
  .دنا

 

  

 

  
 لابند هب مدرک هراشا البق هک روطنامه
 هطبار عطق و اکیرمآ ترافس لاغشا

 و یمالسا یروهمج اب اکیرمآ کيتاملپید
 هطبار ،اکیرمآ تلود یاه میرحت لامعا
 اکیرمآ اب یمالسا یروهمج یمسر
 همادا دناوتب ات درک اديپ لکش رييغت
 ششوپ ینلع یرگشاخرپ ینعی .دبای
 هب رما نيمه .دش هنايفخم یتسود
 تسا هداد ناکما نابلط تصرف و نيضرغم
 اب هک ار یناسک روما رهاوظ رب هيکت اب هک
 یگتسباو رب ینيع یاه تيعقاو رب هيکت

 یروئت" هب ار دنراد ديکأت یمالسا یروهمج
 یرگن یحطس اب و دننک مهتم "هئطوت
 طیارش رد ناوت یم هنوگچ هک دنوش یعدم
 زا روشک ود نيب یمسر هطبار نادقف
 .تفگ نخس یرگید هب یکی یگتسباو
 مشچ ینايعدم نينچ هک تسا نشور
 هنيمز نیا رد هک یتکاف نارازه رب ار دوخ
 .دندنب یم تسا هدش ءاشفا و حرط نونکات
 شقن هن فيط نیا یعقاو ريغ یاه ليلحت
 رد ار هتفگ شيپ یلام یاه داهن رد اکیرمآ
 درکلمع همه زا رتمهم هن و دنريگ یم رظن

 یارجا یاتسار رد یمالسا یروهمج
 هقطنم رد اهتسيلایرپما یگنج یاهتسايس
 یرگن یحطس اب اهنآ .دنريگ یم رظن رد ار
 یاه تکرش ینلع و یوق روضح مدع
 مدع باسح هب ار  ناریا رازاب رد یئاکیرمآ
 یم اکیرمآ هب یمالسا یروهمج یگتسباو
 هک دننک کرد دنتسين رداق و دنراذگ
 اکیرمآ مسيلایرپما هب روشک کی یگتسباو
 نیا رازاب مامت هک تسين نآ یانعم هب
 و ینلع تروص هب مهنآ تسبرد مه روشک
 .دريگ رارق اکیرمآ رايتخا رد هطساو نودب
 اب هاش میژر یراجت طباور هب یهاگن
 یگتسباو هک یطیارش رد اهتسيلایرپما
 نايع ردقنآ اکیرمآ مسيلایرپما هب هاش میژر
 تشادن دروم نآ رد یکش یسک هک دوب
 نیا زا یگرزب شخب هک دهد یم ناشن
 تشاد رارق یناملآ یاهتکرش رايتخا رد رازاب
 زا تيعقاو نیا .یئاکیرمآ یاهتکرش هن و
 رازاب هنحص رد هک دش یم یشان اجنآ

 قفاوت ساسا رب اهرازاب ميسقت یناهج
 رد هک دريگ یم تروص یتسيلایرپما یاه

 )يناياپ شخب(  مسيلايرپما هب ناريا يگتسباو ةراب رد يتاظحالم                    يرجنس زربيرف

 

  
 

 هدايپ نتم ریز هتشون :حيضوت 
 رد هک تسا یئاه وگتفگ هدش

 رد قوف عوضوم اب هطبار
 یتاليکشت و یشزومآ تاسلج

نامزاس

 

 سپس و هدش حرط   
یئاقفر تمحز اب

 

 تروص هب   
.تسا هدمآ رد یراتشون

 

 نتم   
 حيحصت زا سپ هدش هدايپ یاه
 سیونریز جرد زاين تروص رد و
 کی ندرک هفاضا اب یئاه
 هدش هدامآ راشتنا یارب همدقم
 اهثحب نیا هکنیا ديما هب .تسا
 ماظن یگتسباو کرد رد
 یسايس یاهمیژر و یداصتقا

 هب ناریا رد نآ ظفاح
 هدننک کمک اهتسيلایرپما
 . دنشاب
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 تردق رپ یتسيلایرپما تردق ار رخآ فرح نآ
 هک تسا اکیرمآ رضاح لاح رد هک دنز یم
 اب .دشاب یم ناهج داصتقا نیرتگرزب یاراد
 یاه تردق لباقم رد اکیرمآ لاح نیا
 نتفرگ هدیدان هب رداق رگید یتسيلایرپما
 یارب .دشاب یمن اهنآ ذوفن قطانم و عفانم
 هب نيچ هتشذگ ههد دنچ یط رد هنومن

 رالد اه درايليم ناهج داصتقا نيمود ناونع
 هدحتم تالایا دوخ یتح و  اقیرفا رد رازاب
 پمارت تلود زورما هک دروآ تسد هب اکیرمآ
 نیا .دنک دودحم ارنآ هک تسا شالت رد
 اب هک تسه مه یتارظن نآ خساپ رد هتکن
 هب نيچ تارداص یالاب دص رد رب هيکت

 نيچ یداصتقا تالدابم و یمالسا یروهمج
 اعدا نينچ یمالسا یروهمج اب هيسور و
 هب یمالسا یروهمج سپ هک دننک یم
 هکيلاح رد .تسا هتسباو هيسور ای نيچ
 یاه رازاب هک درک کرد  ار تيعقاو نیا دیاب
 هک یئاج ات  هطلس تحت یاه روشک
 اهتسيلایرپما نيب قفاوت رد تسا نکمم

 رگید یوس زا . دنوش یم ميسقت هک تس
 تاراصحنا الوا هک تشاد رظن رد دیاب
 رد دوخ رتخد یاهتکرش قیرط زا یئاکیرمآ
 ناریا داصتقا اب  هريغ و تاراما و یبونج هرک
 تيعقاو نیا و دنتسه و هدوب طابترا رد
 کاژ ینامز هک تسا راکشآ نانچنآ

 هسنارف قباس روهمج سيئر کاريش
 اکیرمآ یاه میرحت هب ضارتعا رد
 یم ام زا دوب هتفگ ناریا هب تبسن

 اما مينک میرحت ار ناریا دنهاوخ
 یرگید یاهتکرش قیرط زا ناشدوخ
 طابترا رد ايناث  .دننک یم هلماعم ناریا اب
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو اب
 یاهتردق هک دید دیاب اهتسيلایرپما
 یاه قفاوت و اهتباقر رد هک یتسيلایرپما
 ،دننک یم ذاختا ار یئاهن ميمصت دوخ نيب
 دنا هداد رارق یلیر هچ رد ار ثحب دروم میژر
 مادک بيصن یدوس هچ رما نیا زا و
 .دوش یم اهتسيلایرپما

 

  
 هک دوب یراکشآ هنومن قارع و ناریا گنج
 ینلع یرگشاخرپ طیارش رد داد ناشن

 اکیرمآ تسايس رد هنايفخم یتسود نمض
 یلیر هچ رد یمالسا یروهمج ،ناریا اب
 ناریا یاه تورث قیرط نآ زا ات تفرگ رارق
 .دوش هتخیر یتسيلایرپما تاراصحنا ماک هب
 هک دوب نیا رب رارق لاس ۸ یارب رگا

 دبوکب گنج لبط رب یمالسا یروهمج
 نیا هب هحلسا شورف هک تسا نشور
 الثم هن و تشاد ار یلصا شقن روشک
 زرا نیاربانب .یزاس نيشام هناخراک داجیا

 رما نیا فرص اتدمع تفن شورف زا لصاح
 دروم یاه هحلسا اهتسيلایرپما  .دش یم
 ای میدید هک روطنامه مه ار گنج زاين
 ای و دنداديم یمالسا یروهمج هب هنايفخم
 هب هايس رازاب حالطصا هب رد رتنارگ تميق اب
 ندش نشور یارب .دندناسر یم یو تسد
 و یبونج هرک لاثم ناوت یم بلطم رتهب
 و یبونج هرک رگا  .دز ار ناتسناغفا
 توافتم حطس مغر هب ود ره هک ناتسناغفا
 مسيلایرپما هب هتسباو ناشیداصتقا دشر
 روشک ود نیا  میريگب رظن رد ار دنشاب یم
 دننک یم تکرح یتوافتم یاه لیر یور رب
 لکش مسيلایرپما یوس زا اهنآ لواپچ و

 یکی رد .دريگ یم دوخ هب یفلتخم یاه
 تاراصحنا عيسو روضح و اهکناب و عیانص
 یرگید رد و تسا تیولا رد یتسيلایرپما

 هجوت تيعقاو نیا هب رگا .ردخم داوم و گنج
 یمالسا یروهمج اب دروخرب رد هاگنآ مينک
 هب هجوت اب هک میريگب رظن رد دیاب مه

 ینلع یرگشاخرپ و یناهنپ طباور تسايس
 رد مهنآ اهتسيلایرپما حلاصم ساسا رب

 دربشيپ یارب مسيلایرپما هک یطیارش
 رد دوخ یتسیراتيليم یاه تسايس
 مان تحت  نمشد کی هب هنايمرواخ
 هچ ،تسا دنمزاين "یمالسا یئارگداينب"
 رگا  .تسا هدش نييعت میژر نیا یارب یلیر
 هژورپ نداد رارق زیواتسد مسيلایرپما همانرب

 ندوب رش روحم یور غيلبت و یا هتسه
 تسا نشور بوخ دشاب یمالسا یروهمج
 زا یگرزب شخب دیاب یمالسا یروهمج هک
 ات دنک هژورپ نیا فرص ار تکلمم هجدوب
 نآ زا هکيلاح رد مه یتسيلایرپما یاهتردق

 اب دنبای ناکما ،دنرب یم یداصتقا دوس
 هار "یساره ناریا" همانرب نیا زیواتسد
 ندش یا هتسه ناکما هناهب هب و هتخادنا

 هحلسا رالد اه درايليم ،یمالسا یروهمج
 هب  ار یتسيلایرپما تاراصحنا تخاس
 نیا زا اهنآ .دننک ریزارس هقطنم یاه روشک
 یم بيج هب دوس رالد اه درايليم قیرط
 زا هن یدوس نينچ هک تسا حضاو هک دننز

 رازاب رد ینلع روضح و ینلع شورف قیرط
 تبسن ینکارپ تشحو کمک هب هکلب ناریا
 یم اهنآ تسد هب ناریا ندش یمتا هب
 اهتسيلایرپما یارب مهم رگا نیاربانب .دسر
 نينچ هک مينيب یم تسا دوس بسک
 یلاناک زا هنوگچ ناریا دروم رد یا هژورپ

 اب ینلع طابترا ميقتسم لاناک زا ريغ
 .دناسر یم دوس اهنآ هب یمالسا یروهمج
 لیر یور رب تکرح ماگنه لاح نيمه رد
 نيمه هنوگچ هک میدهاش ام هدش نييعت
 و ظفح زا تدش هب لمع رد اهتسيلایرپما
 عقاوم رد و هدرک تیامح میژر نیا یاقب
 یرای ار وا فلتخم یاه مسيناکم اب ینارحب

  .دنهد یم و هداد  مه

 

  
 دش هتفگ هک یدراوم همه هب هجوت اب لاح
 یهاگن ثحب نیا ليمکت یارب تسا مزال
 یروهمج یجراخ تسايس هب مه
 یروهمج رگا . میزادنيب یمالسا

 یلع دوب لقتسم میژر کی یمالسا
 دیاب نآ یجراخ تسايس لوصالا
 شا یلخاد تسايس زا یساکعنا
 هک تسا نیا تيعقاو اما .دشاب

 ليلد هب میژر نیا یلخاد تسايس
 یجراخ تسايس همادا شا یگتسباو
 یتقو هجيتن رد .دشاب یم اهتسلایرپما

 هب و اهتسيلایرپما یجراخ تسايس
 رد اکیرمآ مسيلایرپما صوصخ
 و هداد رارق هجوت دروم ار هنايمرواخ
 یم مامت حوضو اب مينک زکرمت نآ یور
 یروهمج هنوگچ هک مينيبب ميناوت
 هقطنم یاهروشک همه رد یمالسا
 یزورفا شتآ و یزاس نارحب طخ رد
 یم رب ماگ اهتسيلایرپما رظن دروم
 .دراد

 

  

 

  
 ناگیاسمه هک ناتسناغفا و قارع زا زورما
 نانبل و هیروس رد میرذگب هک دنتسه ناریا
 هريغ و یئاقیرفآ یاهروشک یخرب و نمی و
 یروهمج یاه یرگتلاخد دهاش مه
 نينچ هک تسين یدیدرت .ميتسه یمالسا

 عفن هب هک ردقنامه یتسايس
 حلاصم و روشک ررض هب تساهتسيلایرپما
 هیروس گنج نيمه ای .دشاب یم ام مدرم
 رد یماظن تلاخد عقاو هب .میريگب رظن رد ار

 هدز نارحب داصتقا یارب یتعفنم هچ  هیروس
 هليسو یتسايس نينچ ایآ ؟دراد ناریا
 یداصتقا نارحب رب هبلغ یارب یا

 تسا یلماع دوخ اب تسا دوجوم
 ی وهمج ایآ  ؟نارحب نیا دیدشت یارب
 زا رالد اه درايليم تقامح یور زا یمالسا
 زا مدرم هک یطیارش رد ار روشک هجدوب
 و دنا هتحیر اهنابايخ هب یگنسرگ و رقف

 رد گنج فرص  دنا هداد رس نان راعش
 یاه ليلحت دیاب ای ؟دنک یم هیروس
 نیا هزيگنا هک درک رواب ار یا یحطس
 هاج ای یمالسا بالقنا رودص ار تسايس
 یتح ای و دنمان یم یا هقطنم یاه یبلط
 ار نآ یعقاو ريغ یکبآ یاه ليلحت اب یخرب
 رد یتسيلایرپما تاشیارگ زا یشان

 رد  !دنهد یم هولج یمالسا یروهمج
 ناشن مه یحطس هاگن کی یتح هکيلاح
 هن یئاه یئوجارجام نينچ هک دهد یم
 درادن روشک داصتقا یارب یدوس چيه اهنت
 و هدرک دیدشت ارنآ یاهنارحب سکعرب هکلب
 هداد رت عيسو یداعبا مدرم تکالف و رقف هب
 ینوزف مدرم نايم رد ار میژر زا یتیاضران و
 نیا مغريلع هک مينيب یم .دشخب یم
 و گنج لبط رب یمالسا یروهمج تايعقاو
  هک ارچ .دبوک یم هیروس رد تلاخد

 یاه شنت رد یمالسا یروهمج تسايس
 یگتسباو زا یساکعنا تسرد هقطنم
 یم مسيلایرپما هب یمالسا یروهمج
 تسايس لکش نیا هب عقاو هب و دشاب

 رد میژر نیا قیرط زا یتسيلایرپما یاه
 هک تسور نیا زا .دیآ یم رد ارجا هب هقطنم
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو کرد نودب
 کرد هب رداق یئورين چيه اهتسيلایرپما
 یجراخ یاهدرکلمع تسرد ليلحتو
 هراومه ام .دشاب یمن  یمالسا یروهمج
 همادا گنج هک میا هدرک رارکت ار لصا نیا

 روطب هک یتسايس نامه .تسا تسايس
 تاشن همکاح هقبط عفانم زا دیاب یعيبط

 عطق و اکیرمآ ترافس لاغشا لابند هب
 یروهمج اب اکیرمآ کيتاملپید هطبار
 تلود یاه میرحت لامعا و یمالسا
 یروهمج یمسر هطبار ،اکیرمآ
 درک اديپ لکش رييغت اکیرمآ اب یمالسا
 یرگشاخرپ ینعی .دبای همادا دناوتب ات

 .دش هنايفخم یتسود ششوپ ینلع
 نابلط تصرف و نيضرغم هب رما نيمه
 رهاوظ رب هيکت اب هک تسا هداد ناکما
 تيعقاو رب هيکت اب هک ار یناسک ،روما

 یروهمج یگتسباو رب ینيع یاه
 یروئت" هب ار دنراد ديکأت یمالسا
 یرگن یحطس اب و دننک مهتم "هئطوت
 رد ناوت یم هنوگچ هک دنوش یعدم

 زا یمسر هطبار نادقف طیارش
 .تفگ نخس یرگید هب یکی یگتسباو
 رب ار دوخ مشچ ینايعدم نينچ
 نونکات هنيمز نیا رد هک یتکاف نارازه
 .دندنب یم تسا هدش ءاشفا و حرط
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 یتقو اما .دشاب نآ هدننک نيمات و هتفرگ
 ار یمالسا یروهمج یاه یئوجارجام
 یم هجوتم مينک یم لابند هقطنم رد

 میژر یاه یئوجارجام زا هک میوش
 داصتقا بيصن مه لایر کی یتح
 دوش یمن ناریا ینارحب و هتسکشرو
 ینامز .تسا سکعرب هيضق هکلب
 یراد هیامرس اب ناملآ یزاوژروب
 ات ديگنج یم هسنارف و ناتسلگنا
 نیا هطلس تحت یاهروشک رد یرازاب
 لاح دنک اپ و تسد دوخ یارب اهتردق
 زا هک ناریا یزاوژروب هک ديسرپ دیاب
 تسا زجاع دوخ یلخاد رازاب نيمات
 هچ هیروس رد گنج اب تسا رارق
 هطبار رد هک تسا حضاو ؟دروآ تسدب
 ناوت یمن ناریا یلخاد عفانم نيمأت اب
 ارچ داد یتسرد خساپ لاوئس نیا هب
 طخ رد یمالسا یروهمج هک

 هدرک نييعت اهتسيلایرپما هک یتسايس
 ،عقاو رد .دور یم شيپ دنا
 هقطنم رد دنهاوخ یم اهتسيلایرپما

 ار ناشحلاصم ات دشاب شنت و گنج
 قیرط زا ار فده نیا و دننک نيمات

 یم شيپ یرودزم یاه میژر نينچ
 یگتسباو کرد نودب یلک روط هب .دنرب

 یمن مسيلایرپما هب یمالسا یروهمج
 یروهمج یاه یئوجارجام لئالد هب ناوت
  .درب یپ هقطنم رد یمالسا

 

  
 دش ینالوط ثحب نیا هزادنا زا شيب نوچ
 نایاپ هب ارنآ هاتوک یدنب عمج کی اب دیراذگب
 .مناسرب

 

  
 اب ناریا رد یتسيلایرپما هطلس دشر ريس
 هقبط هک یا هتسباو یزاوژروب دشر ريس
 دهد یم ليکشت ام هعماج رد ار همکاح
 اب یتسيلایرپما هطلس .تسا هدوب هارمه
 میژر امازلا دوجوم یداصتقا تخاس هب هجوت

 یم ار رگبوکرس و هتسباو یسايس یاه
 ليلد هب یمالسا یروهمج .دبلط
 نينچمه و ماظن نیا ظفح رد شدرکلمع
 کمک هب شندمآ راک یور یگنوگچ

 مسيلایرپما صوصخ هب و اهتسيلایرپما
 دقاف هک تسا هتسباو یمیژر اکیرمآ

 یسررب .تسا یلم تیوه هنوگره
 اب میژر نیا یجراخ و یلخاد  یاهتسايس
 رد میژر نیا هک دهد یم ناشن مامت حوضو
 یم رب ماگ مسيلایرپما حلاصم یاتسار
 یاه یئوجارجام ینونک طیارش رد .دراد
 اديپ یگرزب رايسب داعبا هقطنم رد میژر
 اب تفلاخم رد اهتسلایرپما تاغيلبت و هدرک
 هب نآ زا هک یدوس و اه یئوجارجام نیا

 دوخ هب یرتشيب تدش زين دننز یم بيج
 اب هک یناسک یارب ًاقافتا .تسا هتفرگ
 نداد رارق رايعم اب و یتسيسکرام یدید
 یم یسررب ار طیارش و عاضوا تايعقاو
 نیا یگتسباو هدنهدناشن اهنیا همه دننک
 نیا رب هيکت نودب و دشاب یم میژر
 میژر یاه تسايس کرد یگتسباو
 دهاوخ کرد لباق ريغ یمالسا یروهمج
 تفگ دیاب تيعقاو نیا هب هجوت اب  .دوب
 یمالسا یروهمج تاغيلبت رد هچنآ هک

 رد دوش یم هديمان گرزب ناطيش
 یم میژر نیا تمحر هتشرف لمع
 مسيلایرپما تاغيلبت هب هجوت اب .دشاب

 یروهمج یاهتسايس اب تفلاخم رد اکیرمآ
 رد رما نیا ،ماجرب زا شجورخ و یمالسا
 هبلغ هب میژر نيفلاخم زا یخرب نايم

 اکیرمآ تلود رد "جنچ میژر" تسايس
 هک درک ديکات دیاب اما .تسا هدش ريسفت
 عفانم تشونرس اهتسيلایرپما هچرگ
 دنويپ ناشنارکون تشونرس اب ار دوخ
 یمالسا یروهمج هاگ ره و دننز یمن
 اه هدوت بوکرس و لرتنک هب رداق
 داد دنهاوخ شرييغت کش نودب دشابن
 یراذگ هیامرس هب هجوت اب اما
 داينب یور یتسيلایرپما یاهتردق
 تهج رد تسرد هک یمالسا یئارگ
 گرزب یاهتردق یاهتسايس دربشيپ
 هک تيعقاو نیا هب هجوت اب و دشاب یم
 نيلوا زا یکی دوخ یمالسا یروهمج
 و هدوب یتسايس نينچ یاه هولج
 هشوگ راهچ رد هک یشقن و تسه
 مسيلایرپما یاهتسايس عفن هب هقطنم
 تاغيلبت هک تفگ دیاب دیامن یم ءافیا ،
 یاه ورين زا یخرب فرط زا رکذلا قوف
 طیارش رد یمالسا یروهمج فلاخم
 و تسين تيعقاو اب قبطنم ینونک
 زا دنناوتب هک اجنآ ات روکذم یاه تردق
 .درک دنهاوخ تیامح عجترم میژر نیا

 

  
 مزال یاهتکاف یدح ات ثحب نیا هک مراوديما

 و ناریا یداصتقا ماظن یگتسباو کرد تهج
 رايتخا رد ار نآ ظفاح یسايس یاه میژر
 تيهام کرد تهج رد و دشاب هداد رارق اقفر
 صوصخ هب .دنک کمک ناریا رد یتلود تردق
 یاهكيرچ ارچ هک دنک کمک رما نیا کرد هب
 یگتسباو یور رب هراومه ،قلخ یئادف
 مسيلايرپما هب يمالسا يروهمج ميژر
 تيقفوم یارب شکرد هک یرما .دنراد ديكات
 رد هک ام مدرم یتسيلایرپما دض هزرابم
 هزرابم لكش هب اتدمع هتشذگ لاس لهچ
 يمالسا یروهمجرگبوکرس ميژر دض رب

 هدننک نييعت یتيمها زا دريگيم تروص
 .دشاب یم رادروخرب

)نایاپ(  

 

  

 هچ  هیروس رد یماظن تلاخد عقاو هب
 ناریا هدز نارحب داصتقا یارب یتعفنم
 یا هليسو یتسايس نينچ ایآ ؟دراد
 دوجوم یداصتقا نارحب رب هبلغ یارب
 یارب تسا یلماع دوخ اب تسا
 ی وهمج ایآ  ؟نارحب نیا دیدشت
 اه درايليم تقامح یور زا یمالسا
 یطیارش رد ار روشک هجدوب زا رالد
 هب یگنسرگ و رقف زا مدرم هک
 رس نان راعش و دنا هتحیر اهنابايخ
 یم هیروس رد گنج فرص  دنا هداد
 یا یحطس یاه ليلحت دیاب ای ؟دنک
 ار تسايس نیا هزيگنا هک درک رواب ار

 یبلط هاج ای یمالسا بالقنا رودص
 یتح ای و دنمان یم یا هقطنم یاه
 یعقاو ريغ یکبآ یاه ليلحت اب یخرب
 یتسيلایرپما تاشیارگ زا یشان ار نآ
 !دنهد یم هولج یمالسا یروهمج رد

 

 

  

 !ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ نينوخ مچرپ داب رت هتشارفارب هچ ره
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41 هحفص       
 

  

 يئاوسر و ليس ندش يراج
يمالسا يروهمج رتشيب هچ ره

 

  
 روشک فلتخم قطانم رد ليس ندش یراج اب
 مدرم یارب یشارخلد ناوارف یاه تبيصم هک
 یاوسر هرهچ ،تسا هدروآ راب هب ناریا هدیدجنر
 رتاوسر یمالسا یروهمج یقلخ دض میژر
 یاهناراب شراب ون لاس زاغآ رد ادتبا .تشگ

 یاهناتسا رد اه هناخدور ندرک زیر رس و دیدش
 ندش یراج هب ناسارخ و ناردنزام ،ناتسلگ

 تامدص رابگرم ليس نیا .ديماجنا یکلهم ليس
 هب تخاس دراو قطانم نیا مدرم هب یعيسو
 و دنتفر بآ ریز الماک ییاه اتسور هک یروط
 رابخا زونه .دندش حورجم و هتشک  یدایز دادعت

 رابخا هک دوب هدشن شخپ یتسردب یلامش یاهناتسا رد ليس
 و دابآ مرخ و زاريش رد ليس ندش یراج رب ینبم رگید روآدرد
 و اه هدوت لام و ناج هب هدراو تامدص عيسو داعبا و ... و ناهفصا
 تهب رد ار همه ،ليس نایرج رد ناکدوک نتشگ مگ و ندش هتشک
 .درب ورف مشخ و

 

  
 
 ليس نوچ یا یعيبط یایالب عوقو ماگنه هب هک تسا حضاو
 تدش زا نتساک یارب ار مزال تامادقا هک تساه تلود هفيظو
 یروهمج میژر هطلس تحت اما .دنهد ماجنا مدرم هب تراسخ
 رب ینبم یئاهاعدا یتلود تاماقم زا کی ره هکيلاح رد یمالسا
 یم تاراسخ شهاک تهج یريبادت ذاختا و مدرم هب یناسر کمک
 و ادص اب وگتفگ رد نارحب تیریدم نامزاس سيئر هلمج زا و دننک

 تاراسخ ات هدش هديشیدنا یريبادت" هک دش یعدم اميس
 وئدیو ،هچنانچ  .تسين و دوبن نينچ رما تيعقاو رد ،"دشاب یلقادح
 هکبش رد ناگرگ و ارحص نمکرت رد ليس ندش یراج زا هک یئاه
 ینيع نادهاش یاه تیاور یواح و دندش شخپ یعامتجا یاه
 یاه هدعو مامت هک تيعقاو نیا رب دنتسه یهاوگ دنشاب یم
 هب تراسخ شهاک یارب یمادقا هن و هدوب غورد یتلود نيلوئسم
 ناگدز ليس هب عقوم هب یکمک چيه هن و هتفرگ تروص مدرم
 ینمکرت درمريپ اه وئدیو نیا زا یکی رد هنومن یارب .تسا هديسر
 اهنآ اما هتفر یرادنامرف هب کمک تساوخرد یارب هک دنک یم راهظا
 اب مدرم هک تسا یعضو نينچ رد .دنا هدرک نوريب اجنآ زا ار یو

 یروهمج میژر یمدرم دض تيهام زا شیوخ تسرد تخانش
 و کمک یارب ار دیآ یم رب ناشتسد زا هک هچنآ ره ،یمالسا
 .دنهد یم ماجنا ليس ناينابرق جنر و درد زا نتساک

 

  

 

  
 رد هباشم یایالب و هلزلز و ليس عوقو  هک تيعقاو نیا هب هجوت اب

 زا مدرم یعيبط راظتنا اما ،تس یعيبط رما کی فلتخم عماوج

 هک تسا نیا دنشاب یم تلود هدننادرگ هک یناسک
 مزال یاه ینيب شيپ اب یثداوح نينچ عوقو زا لبق
 رثکادح و هدومن داجیا یرورض یاه تخاس ریز
 مهارف ثداوح نیا اب هلباقم یارب ار هنيمز و تاناکما
 و یناج تامدص داعبا و اهيبارخ تدش زا ات دنیامن
 رتمهم و دوش هتساک ناينابرق یگدنز رب دراو یلام
 کمک هب ثداوح نیا نداد خر ضحم هب هکنیا نآ زا
 زا ،ناریا رد اما .دنباتشب هدید هحناس مدرم
 نينچ یمالسا یروهمج دساف یتلود نيلوئسم
 ندش یراج رطاخ نيمه هب و دور یمن یراظتنا

 یلامش یاهناتسا رب هوالع هک( روشک رد ليس
 هباثم هب )هتفرگ ارف زين ار  رگید یاهناتسا  زا یخرب

 یعامتجا داعبا رد هثداح ره نوچمه یعيبط ۀثداح
 یروهمج نارادمدرس یمدرم دض هرهچ رگاشفا
 هک دش ثعاب ليس عوقو .تسا هتشگ یمالسا

 نارادمدرس یاه یراکایر و میژر نیا تاماقم یاه یئوجدوس
 مدرم لام و ناج رب نآ زا یشان تامدص و یمالسا یروهمج
 هکنیا امک  .دريگ رارق ناگمه مشچ لباقم رد رگید راب ام هدیدجنر
 یروهمج راکتیانج و دزد نيلوئسم هک هک دوش یم هتفگ نونکا مه
 یاه بيج ندرک رپ رکف رد یقیرط ره هب هراومه هک یمالسا
 دنا هدیدن کرادت ار مزال یاه تخاس ریز اهنت هن دنا هدوب دوخ داشگ
 ،هدشن یسانشراک یاه یزاس دس و اه لگنج بیرخت اب هکلب
 یعيبط هثداح ره هک دنا هدرک بیرخت نانچنآ ار تسیز طيحم
.دزاس یم دراو مدرم هب یکلهم تامدص

 

  

 

  
 فرص ار هعماج یاه تورث مامت هتشذگ لاس لهچ رد هک یمیژر
 اهنآ یگنج یاه تسايس زا ،یتسيلایرپما یاه تسايس دربشيپ
 یناهج کناب یداصتقا یاه تسايس ات هتفرگ هنايمرواخ هقطنم رد
 هاگن هطلس تحت یارب و دنک یم ،لوپ یللملا نيب قودنص و
 مدرم هناهاوخیدازآ یادص هنوگره ندرک هفخ و اه هدوت نتشاد
 ،دیامن یم دوخ رگبوکرس حلسم یاهورين فرص ناموت اهدرايليم
 تسا هدروآ دوجو هب یطیارش و هدومن بیرخت زين ار تسیز طيحم
 یا هعجاف هب یعيبط هثداح ره جیاتن میدهاش هک هنوگنامه هب هک
 ات هک داد ناشن رگید راب کی ليس عوقو .دوش یم لدب کاندرد
 درد ،دنتسه تردق رد یمالسا یروهمج نارادمدرس هک ینامز

.تشاد دهاوخن ینایاپ ام مدرم یاه

 

  

 

  
 راب هعجاف نیا ناينابرق اب یدردمه نمض قلخ یئادف یاهکیرچ
 هک یکتخب زا تفر نورب هار هک دننک یم ديکات تيعقاو نیا رب رگید
 نیا یدوبان یارب هزرابم اهنت و اهنت هداد لکش یمالسا یروهمج
.دشاب یم راکتیانج میژر

 

  
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ

 

  
۸۹۳۱ نیدرورف مراهچ
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51 هحفص       
 

  

 رد دمص و زورهب ناتسود نیرتکیدزن زا یکی
 لاس کی هک دوب یتداعس مظاک ،ارسشناد
 کی رطاخ نيمه هب و دوب رتکچوک اهنآ زا

 و دوب هدمآ ارسشناد هب اهنآ زا رترید لاس
 رد ار شا شليصحت رت رید مه لاس کی
 نوچمه زين مظاک .درک مامت ارسشناد
 هتساخرب یرگراک هداوناخ زا دمص و زورهب
 تمحز و جنر و رقف یخلت اب الماک و دوب
 شريظن مک بوخ تايصوصخ اب وا .دوب انشآ
 .تشگ دمص و زورهب یارب قیال یتسود
 دوب هتخيمآ یئافص نانچ اب شدوجو  مظاک
 .تفرگ غارس دش یم رتمک ار شريظن هک
 هنوگ نیا ناوتب دیاش ار مظاک دوجو رد افص
 هک شیالآ یب و کاپ یناسنا :درک فيصوت
 هعماج جیار یاه تلصخ و اهرايعم اب یئوگ
 ،یميمص ،نابرهم .تسا هناگيب یتاقبط
 شلامعا و راتفر هک ءاکتا لباق و شوج دوز
 مظاک .تخيگنا یم رب ناسنا رد ار دامتعا

 نامه هب اميقتسم دش ملعم یتقو مه
 راک یارب دمص و زورهب هک تفر یهد
 .ناقمم هد ینعی دندوب هتفر اجنآ هب یملعم
 رد هک دمص و زورهب اب وا هناصلاخ یتسود
 یط و هد نیا رد دوب هتفرگ لکش ارسشناد
 تخانش یارب .دش رتمکحم یملعم هرود
 تسين تبسانم یب مظاک تميمص و افص
 زار" باتک رد یو دروم رد هچنآ زا یشخب
 زا یا هرطاخ اب  طابترا رد  "دمص گرم
 نارود زا زورهب و مظاک و دمص یتسود
 :منک رارکت اجنیا رد ار ما هدرک لقن ميکدوک
 لثم تسرد ظاحل ره زا دمص نم یارب ... "
 یليخ لاح نيع رد و نابرهم .دوب زورهب

 یرگید هتسجرب تيصوصخ مظاک اما .یدج
 اب درک یم یعس هشيمه وا .تشاد

 تلاح شا هناميمص یاه یخوش
 هک مراد دای هب .دروآ دوجو هب ینامدوخ
 نم یادا روطچ

 

 فرط هب اهنآ ندید اب هک –
مدیود یم رد

 

 هک یظفل اب و دروآ یم رد ار  -
 " تفگ یم مدرک یم ادص ار زورهب نم
 زورهب شاداد ( ؟ید هد وئا "شاداد زورهب

 یم ثعاب اه یخوش نیا .)؟تسا هناخ
 ساسحا اهنآ اب رتشيب هچ ره نم هک دش
 مظاک و دمص هارمه و منکب ندوب ینامدوخ

 و افص زا نينچمه روکذم باتک رد ".مدنخب
 یتقو زورما " :ما هتشون مظاک یبلق شوخ
 مظاک هک منيب یم مدرگ یم رب هتشذگ هب
 .دوب نم تسود نیرت یميمص یتسار هب

 هک دوب هدش ثعاب وا یبلق شوخ و افص
 ،منکب یتحار ساسحا یليخ وا شيپ نم
 لیاسم دروم رد یتحار هب .دوب نينچ زين وا
 تقوچيه .دز یم فرح نم اب فلتخم
 ملد و منکب هاگن مظاک سکع هب هدشن

 و دمص و زورهب ".دوشن گنت وا یارب ًادیدش
 کی و ل دکی نارای یناوجون نامه زا مظاک
 تيميمص و دندش رگیدمه روای و رای و ناج
 یهاگآ رد هشیر هک ناش هناصلاخ تقافر و
 تالکشم و لیاسم هب تبسن اهنآ
 یلمع یاه ششوک زا و تشاد یعامتجا
 دروخ یم بآ اهنآ عفر یارب ناشی اباحم یب
  .دنام یقاب رادیاپ و فافش رمع رخآ ات

 

  

 

  
 هک یدهعت ساسا رب ارسشناد نيلصحم
 لاس جنپ تدم هب تسیاب یم دندوب هداد
 .دنزادرپب یملعم راک هب تاهد زا یکی رد
 هک ( گنهرف هرادا رد هک یناسک یارب هتبلا
 )دش شرورپ و شرومآ هرادا شمان ًادعب
 ینعی بوخ یاهاج دنتشاد یتراپ و ذوفن
 هب هيقب و دش یم هتفرگ رظن رد دابآ تاهد
 هب زورهب .دندش یم ترپ هداتفارود تاهد
 هد نامز نآ رد هک ناقمم هد هب دمص هارمه
 نیا .دندش هداتسرف دش یم هدرمش یترپ
 دوخ نامز نآ رد هک دوب رهشرذآ عباوت زا هد
 تفر یم رامش هب یکرهش ای و هبصق کی
 .تشاد هلصاف زیربت اب تعاس کی و
 میژر ندش هدروآ راک یور زا لبق رهشرذآ

 مسيلایرپما طسوت ناخ اضر یلم دض
 هدش یم هتخانش ناقرافوت مان اب ،سيلگنا
 ینعم هب ناق و راوید ینعم هب رافوت .تسا

 نينوخ راوید روآدای ناقرافوت و تسا نوخ
 زا یخیرات  مان نیا دوخ هک دشاب یم
 لمح دوخ اب ار راید نآ رد یتاقبط هزرابم
 ناراکردنا تسد ار ناقرافوت مان .دنک یم
 عونمم رب هوالع هک ناخ اضر یلم دض میژر
 رد یعس راو تسيشاف  ،یکرت نابز ندرک
 اه هوک ،اهرهش یکرت یماسا یتح ندودز

 ار هريغ و اهدور و
 ناجیابرذآ رد
 رذآ" هب دنتساد

 .دنداد رييغت "رهش
 هک دوب ليلد نیا هب

 زورهب و دمص
 مان یارب تقوچيه
 تيمسر "رهشرذآ"
 و دندوبن لیاق
 مان اب ار نآ هراومه
 یمیدق و یلصا
 یم "ناقرافوت" شا
 .دنديمان
 

 

  
 هک یا هرود رد
 ناقمم هد رد زورهب
 یملعم راک هب
 ات ،دش لوغشم
 هداج هد دوخ
 دوجو ور نيشام
 هب وا .تشادن

 ره دمص هارمه
 زور حبص هتفه

 و دش یم رهشرذآ یهار سوبوتا اب هبنش
 هداج رس ات یرگید سوبوتا اب اجنآ زا ًاددجم
 اهنآ دعب هب اجنیا زا .تفر یم ناقمم
 یط هدايپ یاپ اب ار رتموليک دنچ دندوبروبجم
 ناوج ون ود نیا .دنسرب هد دوخ هب ات دننک
 ناتسمز رد یتح ار ريسم نیا هلاس ۸۱

 هک یئاج ،ناجیابرذآ فرب و داب رپ و درس
 نيمکرد تسناوت یم زين یا هنسرگ گرگ
 ناقمم هد دوخ هب ات دنتفر یم هدايپ دشاب
 نيمه هبنشجنپ رهظ زا دعب اهنآ .دنسرب
 دندمآ یم هداج رس هب و هدوميپ ار ريسم
 رذگ اجنآ زا یقافتا هک یسوبوتا راوس ات
 هدناسر رهشرذآ هب ار دوخ و هدش درک یم
 هشوگ هتبلا نیا .دنورب زیربت هب دعب و
 ِناناوجون نیا هک دوب یتالکشم زا یکچوک

 .دندوب هجاوم نآ اب هدش ِملعم هزات یرهش
 تسويپ اهنآ هب یتداعس مظاک هک مه ًادعب
.دوب نينچ ناکامک عضو

 

  

 

  
 اه ملعم یگدنز و راک طیارش یگنرهب دمص
 ناجیابرذآ  ردً الک و هموح و رهشرذآ رد

 

 هک –
 طاقن رگید رد یئاه توافت کدنا اب عبطلاب
دوب قداص زين ناریا

 

 واک ودنک" باتک رد ار  -
 اب و ایوگ روط هب "ناریا یتيبرت لیاسم رد
 .تسا هدرک حیرشت هنارگنشور و ابیز ینايب
 نیا باتک نآ رد ار قوف تيعقاو یو ًالثم
 نيگنس فرب رگا " :تسا هدرک ریوصت روط
 درک عطق جراخ اب ار اتسور طابترا ناجیابرذآ
 یب و ضیرم تدوخ و دشن اديپ هد رد تفن و
 دیاب راک هچ یدنام و یداتفا نامرد و اود
 مه دمص هک یا هنوگ هب هزات ."!ینکب
 ترپ ناوج یاه ملعم نیا هب تسا هتشون

 مادختسا زا سپ ،هداتفا رود هد کی هب هدش
 .دنداد یمن مه قوقح هام شش تدم هب
 زا سپ هام شش " :دسیون یم وا
 راک رد یلوم و لوپ هک مه مادختسا
 اب نيملعم راک و رس هک مه نونکا .تسين

 اهنآ و ...لاس کی ات تسا همانرب نامزاس
 هب یلاخ تسد اب هبیرغ هد یوت دنروبجم
 دمص .".دننک رس هدش هک یوحن ره
 یارب هک یئاه سالک طیارش زا نينچمه

يناقهد فرشا

 

  

 

  

يمارگ داي هب

 

  

يناقهد زورهب 

 

  

دنويپ رد هك

 

  

لمع و هشيدنا 

 

  

 )01( !دوب يميمص 
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61 هحفص       
 

  

 رتشيب ديفس هتخت مان شا هايس هتخت
 ناونع هب شا یتفن یراخب و دوب هدنزارب
 ناتسمز رد سالک هدننک مرگ هليسو اهنت
 ليبق نیا زا و تشادن تفن
 رد واک و دنک" باتک رد تالکشم
 و هتشون "ناریا یتيبرت لیاسم
 رد " : هک تسا هدرک هفاضا
 نايم رد یفرح چيه ارسشناد
 یئاتسور هب ار ام هک نیا زا دوبن

 قاتا کی رد هک داتسرف دنهاوخ
 و سالک راهچ و سالک هس یارب
 سرد درگاش تصش هاجنپ
 یتالکشم نينچ ،اما ".ميئوگب

 یعاضوا زا رت لمحت لباق یتح
 نابز هب ( گنهرف هرادا رب هک دوب
 رب و )شرورپ و شزومآ ینونک
 هب دروخرب یگنوگچ و سرادم
 و سيئر فرط زا نازومآ شناد
 زا یخرب یتح ای و سرزاب
 و زورهب .دوب مکاح ناملعم
 یئاسؤر اب وا ريظن ینيملعم
 تيبرت و ميلعت هک دندوب هجاوم
 و شکتمحز نايئاتسور نادنزرف
 رد گنهرف یلاعت هب تمدخ
 ار ناشیرکف هغدغد هعماج
 تهج رد اهنآ ،سکعرب .داد یمن ليکشت

 یعاجترا یاهرايعم و گنهرف ندرک مکاح
 تفرشيپ و دشر زا عنام ،یهاشنهاش
 هدش هعماج نامورحم هب تمدخ رد گنهرف
 تحت ار زوسلد و دهعتم ناملعم یتح و
 روکذم باتک رد دمص .دنداد یم رارق راشف
 هدرک ميسقت هتسد ود هب ار یئاسؤر نينچ
 هک یناراميب" هب ار اهنآ زا یخرب وا .تسا
 "دننارذگ یم ار تحارتسا و تهاقن هرود
 ملعم هن دنتشاد تسود هک هدرک هيبشت
 وا دوخ هن و دشاب هتشاد وا راک هب یراک
 "زينيچگ" ناشراعش و ناملعم راک هب یراک
 هتسد و ؛)دیزاسب ناتدوخ اب ناتدوخ( دوب
 مدرم داهن" هک هديمان یئاسؤر ار مود
 یم و هدوب بلط هاج و هتشاد "یرازآ

 اه ملعم هدش هک یوحن ره هب دنتساوخ
 ِناسرزاب نايم نیا رد .دنربب باسح ناشزا
 تايصوصخ هک دندوب مه یداوس یب بلغا
 هب هک رخآ هتسد .دنتشاد ار ناشیاسؤر

 نوچ یناملعم رب طيحم راشف رب دوخ مهس
 بقل هک دندوب یناملعم دندوزفا یم زورهب
 " نيچ باق رود ناجنداب" و "رايتخب خوچ"
 دوخ رطاخ هب و دوب هتسیاش ناشیارب

 یال گنس ،گنهرف سيئر یارب ینیريش
 یم دهعتم و بوخ ناملعم یاه شالت خرچ
 هجوچيه هب هک یتيعضو نينچ .دنتشاذگ
 راشف ،دوبن ینتفریذپ شیاقفر و زورهب یارب
 و زورهب اما .دوب اهنآ یور رب یفعاضم
 مکح" یگنرهب دمص لوق هب هک ینيملعم
 مغريلع دنتشاد هقطنم نآ مامت رد "ايمک
 دندوب هجاوم نآ اب هک یتخس طیارش همه
 ندرک داوس اب یارب مامت قوش و روش اب

 یم تسد یشالت ره هب ناشنادرگاش
 یتاراکتبا ندرب راک هب و تيقالخ اب و دندز

 دوخ طيحم رد یا هدنزومآ و ملاس طیارش
   .دندروآ یم دوجو هب

 

  
 ناوفنعرد یتقو مظاک و دمص و زورهب

 گنهرف سيئر لباقم رد دندوب دوخ یناوج

 هاشنهاش زا تيعبت هب هک رازآ مدرم یاه
 کچوک طيحم یاهروتاتکید ،ناشروتاتکید
 و زوسلد یاه ملعم یارب و هدش دوخ

 یم یزاس هدنورپ و هتخود شوپاپ یميمص
 ار اه ملعم هک یئاه گنهرف سيئر ،دندرک
 و هدروآ باسح هب دوخ تسد ریز و رکون
 اهنآ قاتا دراو ملعم یتقو دنتساوخ یم
 وا یولج رد هنيس هب تسد دوش یم
 کی زج هب دصق زا رطاخ نيمه هب و دتسیاب

 یلدنص چيه دوخ یلدنص رانک مهنآ یلدنص
 هب تسد ،دنتشاذگ یمن قاتارد یا

 یتهبا ات دندز یم یصاخ یاه تنطيش
 نارگید نهذ رد دندرک یم یعس اهنآ هک
 مه رد ار دنروآ دوجو هب دوخ هب تبسن
 دروم نیارد یهجوت بلاج هرطاخ .دننکشب
 ای زورهب زور نآ... " : تسا رما نیا رگنشور

 و دوش یم راضحا سيئر قاتا هب یکی دمص
 یم یکی نآ هارمه راضحا نودب مه یرگید
 نآ و هتفگ میارب شدوخ دمص ار نیا .دور
 یم لقن نومضم هب ،هدنام مدای هب هک هچ
 .منک

 

  

 

  
 سيئر میدش قاتا دراو یتقو تفگ یم وا
 یور رد وا .میداتسیا .تشاذگن ناملحم
 هک میديمهف .درک یم ءاضما یئاهزيچ زيم
 زورهب .دنک کچوک ار ام دهاوخ یم ًادمع
 نم ديشخبب سيئر یاقآ تفگ و دش دنلب
 و تفر و دوش مامت امش راک ات منيشن یم
 نآ .سيئر لغب یلدنص رد تسرد تسشن
 متفر ،منک راکچ هک مدنام نم تقو
 ذغاک یدادعت ، سيئر زيم یور متسشن
 نم هب یهاگن سيئر .نم ریز دنام مه هراپ
 و دش خرس شگنر .زورهب هب یهاگن و درک
 داد .دش خزرب خزرب و ،داتفا هزرل هب شمادنا
 ،ليجگ برد تال ای ديتسه ملعم امش " :دز
 .اهفرح نیا زا و "؟تسا یعضو هچ نیا
 ناتدوخ سيئر یاقآ " :تفگ درسنوخ زورهب
 هدماين یدوخرس هک ام دیا هتساوخ ار ام
 گنز یساش یور تسد سيئر ".میا
 تفگ هاگنآ ،وت دمآ یروف مدختسم تشاذگ
 هتشاد بدا یمک کی اقآ ،نوريب دیورب
 .مهد رس ههقهق دوب کیدزن نم .ديشاب
 نآ .دنکب راک هچ هک دوب هدنام مدختسم

 ار ناتضرع سيئر یاقآ " :تفگ زورهب تقو
 ."دیدوب هتساوخ ار ام ارچ هک دیدومرفن
 هتفگ "ضرع" ،"شیامرف" ضوع ًادمع زورهب

 ،نوريب ورب " : ديشک داد سيئر .دوب
 دای ار تندز فرح زونه وت ،نوريب ورب
 تفگ و دش دنلب زورهب ."یا هتفرگن
 دب هک نیا لثم ،میورب دمص " :
 دایز سيئر لاح هک میا هدمآ یتقو
 نوخ دیدز یم دراک ".تسين شوخ
 میدز قاتا زا .دمآ یمنرد سيئر
 هرعن نامرس تشپ سيئر ،نوريب
 رد ام و ديشک یم هرعن تشپ
 .میدوب هداد رس ههقهق ورهار

 

  

 

  
 زیربت هب دنچ ره زورهب و دمص...
 لحم یاتسور و دندش راضحا

 لوق هب یلو دش ضوع ناشتمدخ
 دش روبجم مه گنهرف سيئر دمص
 یلدنص شقاتا رود هک
 و دمص هک یثداوح نينچ....دراذگب
 زا رگید یضعب و مظاک و زورهب
 لمعلا سکع دندیرفآ یم ناشیاقفر
 و تشاد ناملعم نايم رد یبوخ
 یم ار یربنامرف کشخ یاضف

 مردارب" باتک  زا لقن ( " .تسکش
 -"وا گرم و یگدنز تیاور ،یگنرهب دمص
۸۰۱ تاحفص

 

- ۷۰۱(

 

  

 

  
 هب هک زورهب ،هار رس عناوم همه مغريلع
 و هعماج گنهرف هب تمدخ ناهاوخ یتسار

 نايئاتسور نادنزرف تيبرت و یزومآ داوس
 طيحم  ندرک قالخ تهج رد ،دوب شکتمحز
 داجیا هب هلمج زا یو .ديشوک یم هسردم
 دیرخ اب و هدرک تمه هسردم رد هناخباتک
 رد اهنآ نتشاذگ و دوخ هجدوب زا باتک
 تسرد تيبرت تهج رد ،نازومآ شناد رايتخا

 ره هب نانآ  یهاگآ یاقترا و شنادرگاش
 دمص هک دوب نينچ .دز یم تسد یشالت
 سپ "یتيبرت لیاسم رد واک و دنک" باتک رد
 یخرب یرايتخب خوچ یاهدروخرب حيضوت زا
 ملعم ود یکی و زورهب دروم رد ،نيملعم
 یرفن هس ود اهنت " :تسا هتشون رگید
 بوخ راک هک نیا هب دقتعم دننام یم یقاب
 ماجنا بوخ راک سفن رطاخ هب دیاب
 ود نیا رب داب نم نایاپ یب شیاتس .دريگ

 همان ریدقت .ریذپان یگتسخ و بوخ نت هس
 .تسا یکی نانیا رظن رد اه همان خيبوت و اه
"......دننک یمن راک شاداپ رطاخ هب

 

  

 

  
 رد شیاقفر رگید هن و زورهب هن املسم

 یمن هعماج رب مکاح یروتاتکید طیارش
 یعاجترا گنهرف و هاش میژر اب دنتسناوت

 روط هب دوخ طيحم رد مکاح یهاشنهاش
 اهنآ لاح نیا اب .دنتفايب رد ینلع و ميقتسم
 و سيئر اب ندش ريگرد و هزرابم زا زگره
 ناشراتفر و لامعا هک یناسک و اسؤر
 و دوب مکاح یعاجترا گنهرف قباطم
 لیاق اهنآ نادنزرف و نايئاتسور هب یشزرا
 نانچ .دنتشاد یمن رب تسد دندوبن
 زورهب یارب یئاه تبوقع هتبلا یئاهدروخرب
 هک تشاد رب رد وا نوچ یدهعتم ناملعم و
 ناناوج نیا ندش تمدخ رظتنم هب یتح
.ديماجنا یم زين مدرم رازگ تمدخ

 

  
)دراد همادا(

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
 ،قلخ ييادف كيرچ

 

  
 يتاعس مظاك قيفر
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71 هحفص       
 

  

 .تسا )niveL namoR( نیول نمور نم مان
 مای تاب رهش رد و متسه هلاس ۹۱ نم
"maY taB" لالخ رد نم .منک یم یگدنز 
 ماجنا ليئارسا شترا رد هتشذگ لاس کی
 نیا همادا زا نونکا  مه زا اما .ما هدرک هفيظو
 ،نم یچيپرس .منک یم  یراددوخ راک
 لحاس لاغشا همادا هب یضارتعا یلمع
 ندرا یبرغ

 

 تسا لاس ۰۵ هک یلاغشا  -
 هتشاد همادا

 

 هرصاحم هب ضارتعا رد و  -
 و یعامتجا ،یداصتقا( هبناج همه
.دشاب یم هزغ راون )یسايس

 

  

 

  
 رادید یارب هک ینامز شيپ یدنچ
 هدرک ترفاسم نیارکوا هب منادنواشیوخ
 هب تبسن هک یدب رايسب دید زا ،مدوب
 و هدز تفگش ، دراد دوجو اج نآ رد نایدوهی
 رخف یدید اب مه ليئارسا رد .مدش توهبم
 و مدوخ یاه هشیر هب تبسن هناشورف
 دیاش .متسه هجاوم مدوخ توافتم گنهرف
 هک تسا تايعقاو نیا هب هجوت اب تسرد
 متس تحت قلخ اب یگتسبمه ساسحا
.تسا هدرک دشر نم رد نيطسلف

 

  

 

  
 رد نیارکوا رد یلخاد یگنج اهزور  نیا

 شيپ هام دنچ هک ینامز و تسا نایرج
 اب ،مدوب اج نآ رد مناگتسب زا رادید یارب

 دنتسناد یمن هک مدرک تبحص ینازابرس
 گنج ههبج مدقم طخ رد هک ینامز
 ،دنوش یم هتشک دیاش و یمخز ،هديگنج

 تسد زا هچ یارب ار دوخ ناج و تمالس
 نآ یحور طیارش یبوخ هب نم .دنهد یم
 اب ًالماک نم هک ارچ ،منک یم کرد ار اه
 هک ليئارسا هنایارگ یماظن تسايس

 تردق همادا و ماکحتسا نآ فده نیرتالاب
 نیا .متسه فلاخم تسا رگلاغشا یمیژر
 او نآ هب ار نم دوخ هبون هب یريگ عضوم
 هرابرد یدج یلکش هب ات تسا هتشاد
 شترا رد هفيظو ماظن تمدخ ماجنا همادا
.منکب رکف ليئارسا

 

  

 

  
 هک نیا زا نم

 راشف رد یمهس
 قلخ رب دوجوم
 هتشاد نيطسلف
 یچيپرس مشاب
 اهزور  نیا .منک یم
  لاغشا قطانم رد

 یحاون ،هدش
 ،هزات ینوکسم
 تلود ۀطلس تحت
 ليیارسا رگلاغشا
 و دوش یم انب

 یاه نيمز نامزمه
 نآ زا اه ینيطسلف
 و هدش هتفرگ اه
 ناریو نانآ یاه هناخ
 زا اهنت .دندرگ یم

 ،۶۰۰۲ لاس
 زا شيب ليئارسا

 هناخ ۰۰۰۲
 ار اه  ینيطسلف
  .تسا هدرک ناریو
 تکرح یدازآ

 حطس رد یلاغشا قطانم رد اه ینيطسلف
 رما نیا  .تسا هدش دودحم ییالاب رايسب

 قطانم لخاد رد تکرح دروم رد مه
 نیا کرت ماگنه مه و اه نآ ینوکسم
 نآ تيلک رد قح نیا .تسا قداص قطانم
 یگدنز هزغ راون رد هک یناينيطسلف زا
 هنافساتم و تسا هدش بلس ، دننک یم
 همانرذگ زا هدافتسا شزرا هک تفگ دیاب
 یاهروشک نايم رد ۹۸۱ هبتر رد ینيطسلف
.تسا هدش یبایزرا ناهج

 

  

 

  
 هدننار نم ،هفيظو تمدخ ماجنا تدم رد
 هب و ليلد نیا هب تسرد و مدوب نويماک
 نآ و هشوگ نیا هب ،هفيظو نیا یافیا رطاخ
 لیاسم و هتفر یدایز یليخ قطانم ۀشوگ
 هک ینامز .ما  هدید  کیدزن زا ار یرايسب
 رب مدش هدناوخ هفيظو تمدخ ماجنا یارب
 عفانم تمدخ رد شترا هک مدوب نامگ نیا
 زا سپ و نونکا اما .تسا ليئارسا مدرم
 هجوتم یلاغشا قطانم رد هفيظو ماجنا

 و اجنآ رد ليئارسا شترا روضح هک ما هدش
 ناگدننکرهاظت فرط هب یزادناريت هلمج زا
 عفانم تمدخ رد هن ،هزغ راون اب لئاح زرم رد
 رگراک یاه هدوت عفانم یاتسار رد هن و نم
 تيعضو هب نديشیدنا .دشاب یم یليئارسا
 هب رجنم ،اهنت یقلخ یعامتجا ماظن و
 هب نم .تسا هدش نم رد رادنپ نیا تیوقت
 مناوت یمن هک ما هديسر یدنبعمج نیا

 اه ینيطسلف قح زا تیامح اب نامزمه
 شترا رد ،ناش لالقتسا یارب
 نانآ زا ار قح نیا هک یا یتسيلایرپما

.منکب هفيظو ماجنا دنک یم بلس

 

  

 

  
 هب یداصتقا فرص رظن زا هک تسا تسرد
 تمدخ هک تسا ما هداوناخ و نم عفن

 رد هک ارچ ؛مناسرب نایاپ هب ار دوخ یزابرس
 زا هلمج زا( رايسب قوقح و قح زا تروصنیا

 هیاپ همانيهاوگ نتشاد و یمئاد نتفرگ قح
 یبوخ راک هب ار نم دناوت یم هک کی

 ما هتفایرد اما ؛دش مهاوخ رادروخرب )دناسرب
 یلاغشا قطانم یاه ینيطسلف تیرثکا هک
 ییایازم و قوقح نينچ نتشاد زا هزغ راون و
 هک تسا نیا خلت تيعقاو .دنتسه مورحم
 ندرگ رود رب هک یبانط لاس ره
 رت گنت و رت گنت ،هدش هتخادنا اه ینيطسلف
.دوش یم

 

  

 

  
 نايم فاکش ،یا هعجاف نينچ اب نامزمه
 هدش رت قيمع ليئارسا رد ارقف و نادنمتورث
 نانيمطا مدع و نوزفا زور فاکش نیا .تسا
 ديما ، شيپ زور زا شيب زور ره هک یداصتقا
 یا هدنیآ هب نديسر یارب یليئارسا نارگراک
 بناج زا ، دنک یم بلس اه نآ زا ار رتهب
 کسرتم ندرک ملع اب ليئارسا یزاوژروب
 زا تسرد .دوش یم هيجوت یماظن دیدهت
 ۀجدوب رد هک نآ یاج هب هک تسور نیا
 ،تشادهب هب رتشيب یمهس ،روشک
 یگتسشنزاب قح و شرورپ و شزومآ
 درايليم ۰۲ لاس ره ،دوش هداد صاصتخا
.دوش یم یماظن هجدوب هنیزه رالد

 

  

 

  
 یبايتسد شطع رد ليئارسا مکاح هقبط
 یاه میژر هب ،رتشيب هچ ره دوس هب

 یاهمیژر نوچ ینکارپ ناقفخ و رگبوکرس
 نادوس ،ناجیابرذآ یروهمج رد مکاح
 یدنچ .دشورف یم هحلسا ادناور و یبونج
 هب یليئارسا یاه هحلسا شورف هک تسا
 یاه هحلسا زا هک ناتسودنه تلود
 یاه شبنج بوکرس یارب یليئارسا

 شیازفا ،دنک یم هدافتسا یناقهد یکیرچ
 غلاب ريخا یاه لاس رد .تسا هتفای رايسب
 نارگادوس هک ییاه هحلسا زا دصرد ۹۴ رب

 تسد هب ،دنا هتخورف یليئارسا حالس
.تسا هداتفا ناتسودنه نازورفا گنج

 

  

 

  
 هک یرگ ناقفخ شقن اب یماظن یورين
 یدج یدس ،دراد هدهع رب ليئارسا شترا
 ليئارسا مکاح هقبط هک تسا نآ هار رد
 :دراد تشحو نآ زا زيچ همه زا شيب

 نارگراک نايم یگتسبمه و یراکمه
 ،گنج هيلع نانآ هزرابم رد برع و یدوهی

 .هیامرس تردق و نيطسلف قلخ ناقفخ
 یگتسبمه و یراکمه قیرط زا اهنت
 یاه هورگ رگید و برع نارگراک اب یرتلورپ
 غراف رتهب یا هدنیآ هب ميناوت یم متس تحت
.ميبايب تسد یشک هرهب و قانتخا ،گنج زا

 

  

 

  
:سیونریز )*(

 

  
 یليئارسا یزابرس ،نیول نمور هدنسیون 
 هفيظو ماظن همادا زا یچيپرس مرج هب هک
 ۷( ۹۱۰۲ هیروف ۶۲ رد هحلسا لمح و
 موکحم نادنز هام کی هب )۷۹۳۱ دنفسا

.دش

 

  
 
یناث ردان :مجرتم

 

  
 نیا یسراف هب نادرگرب :مجرتم حيضوت
 رد هدش رشتنم یدئوس نتم زا هتشون
 "nelanoitanretnI" لانويسانرتنا هیرشن
 تیاس رد نآ یسيلگنا نتم  .تفرگ ماجنا
  
earsi/30/9102/ten.ssiewodnom//:sptth
/kinesufer-yratilim-il تسا دوجوم.

 

  

 يتسيلايرپما شترا كي زا يئزج مهاوخ يمن

)*(مشاب

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لييارسا شترا درمتم زابرس ،نيول نمور
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 ،مسيشاف لامع ۹۱۰۲ ۀیروف هام لیاوا رد
 هناسر هک یزاوژروب ۀدرورپ تسد یاهورين

 اهنآ هب زين ناتسلگنا رد مکاح هقبط یاه
 هب راب نیدنچ ،دنا هداد یتاغيلبت یاضف
 "ینج" ،شرسمه و سکرام لراک هاگمارآ
 هلمح ندنل رهش رد "تيگیاه" ناتسروگ رد
 رد اه تسيشاف .دندرک
 هب ،اه هلمح نیا
 گنر سکرام ۀمسجم
 نآ یور و هديشاپ

 یاهراعش
 .دنتشون یتسينومکدض
 ،شکچ اب نينچمه اهنآ

 ار  سکرام ربق گنس
 دندرک شالت و بیرخت
 زا یکی و وا مسا هک
 رب هک شفورعم تالمج

 زين شا هاگمارآ گنس
 هفسالف"  هدش کح
 دوخ معز هب طقف نونکات

 هدرک ريسفت ار ناهج
 رب هلئسم هکنآ لاح ،دنا

 ار "تسا نآ رييغت رس
.دننک کاپ

 

  

 

  
 تامدص ، تالمح نیا رد اه تسيشاف
 ،دنا هدز سکرام هاگمارآ هب یناربج لباقريغ
 ندرک زيمت لباق اهراعش و اهگنر ارهاظ نوچ
 ربق گنس زا ییاه شخب اما ،دنتسه
 سکرام دوخ طسوت هک یتمسق( یلصا
 )دوب هدش یرادیرخ شرسمه هاگمارآ یارب
 هب هک هدش بیرخت نانچ هیروف ٤ ۀلمح رد
 نارادتسود نمجنا ریدم "لواگناد نایا" هتفگ
 هفرح تاريمعت زا دعب یتح ،سکرام هاگمارآ
 نکاما ريمعت نيصصختم طسوت یا
 شا هيلوا لکش هب ناوتيمن ار نآ ،یناتساب
.دروآرد

 

  
  
 چيه ،بلطم نیا ندش هتشون نامز ات
 ريگتسد یراکبارخ نیا اب هطبار رد یدرف
 هکنیا اب هک تسا بلاج .تسا هدشن
 ار یتينما یاه نيبرود نیرتشيب ناتسلگنا
 شابوا و لذارا ینيبرود چيه  اما ،تساراد
 ار ناش هرهچ و هدیدن ار هلمح نیا ببسم
 یلاح رد رگید یوس زا .تسا هدرکن تبث
 ناونع هب ۹۹۹۱ لاس زا سکرام هاگمارآ هک
 هدش تبث کی هجرد یخیرات ناکم کی
 هاگمارآ دوخ رد ینيبرود چيه اما ،تسا
.تسا هدشن بصن سکرام

 

  

 

  
 هاگمارآ هب هلمح هک تسا نیا تيعقاو
 و هناهاگآان یتکرح افرص دیابن ار سکرام
 شابوا و لذارا یدادعت بناج زا هناقمحا
 مرج نیا هک تسا نیا تيعقاو .دومن یقلت
 طسوت یسايس یاه هزيگنا اب هناراکهبت
 یزاوژروب یاه حانج نیرت یتسار تسد
 و سرت نانچ هک یا یزاوژروب ،هدش ماجنا
 یاه هشیدنا و سکرام هب تبسن یترفن
 رد دوخ یناوتان رب ردقنآ و ،دراد شيبالقنا

 هک تسا هاگآ سکرام هشیدنا هب ندز هبرض
 یاهنامرآ شرتسگ ليسناتپ زا هدز تشحو
 هب ،رگراک هقبط نايم رد یتسيسکرام
 بیرخت .تسا هدرک ضرعت سکرام هاگمارآ
 هک دنک یم تباث رگید راب سکرام ربق

 هدیا و هشیدنا زا ،رگراک هقبط نانمشد
 هب ار وا سلگنا کیردرف هک( سکرام یاه
 )ديمان ناهج رکفتم نیرتگرزب ،یتسرد
 .دنراد رابگرم یتشحو

 

  
 قافتا زين ۰۷۹۱ ههد رد ییاه هلمح نينچ
 هرهچ راب کی لاثم ناونع هب .دنداتفا

 بيسآ زاس تسد بمب اب سکرام همسجم
 تامادقا زين ريخا ههد دنچ رد .دید
 سکرام هاگمارآ هيلع یرتکچوک هناراکبارخ
 تروص یسیونراعش و گنر نديشاپ ليبق زا
.دنا هتفرگ

 

  
 

 

  
 فده مغرب هناراکبارخ تامادقا نیا ،اما
 هراومه نآ سکعرب تسرد و اهتسيشاف
 سکرام هب مدرم رتشيب هجوت بلج هب رجنم
 هدش وا یبالقنا یاه هدیا و اه هشیدنا و
 یخرب رگا تشاد دهاوخن یبجعت .تسا
 هب عورش ،ريخا یاه هلمح زا سپ دارفا
 ار لاوئس نیا ات دننک مسيسکرام هعلاطم
 رد سکرام رگم هک دنهد خساپ دوخ یارب
 و هتفگ هچ شيپ مين و نرق کی هب کیدزن
 اه تسيشاف رفنت نينچنیا هک تسا هدرک
 نينچ وا هاگمارآ هب هک هتخيگنا رب ار
  ؟دننک یم یتالمح

 

  
 

 

  
 یرظن تيصخش نیرتگرزب هباثم هب سکرام
 رسارس ،رگراک هقبط یبالقنا فوسليف و
 بالقنا یروئت نیودت فرص ار دوخ رمع
 یارب یناهج رگراک هقبط شخب ییاهر
 متس و ملظ هنوگ ره زا ناسنا تاجن

 یربهر هب ربتکا بالقنا و ،درک یتاقبط
 سکرام یاه شالت باتزاب نیرت یلاع ،نينل
 سکرام هک تسور نیا زا .دوب )سلگنا و(
 اهنويليم بلق رد یا هژیو هاگیاج یاراد
 رسارس رد هاگآ مدرم یاه هدوت و رگراک
 مامت رفنت دروم تبسن نيمه هب و ناهج
 هاگمارآ .تسا نيعجترم و نارگرامثتسا
 قوف تيمها یاراد یخیرات رظن زا سکرام
 زا رفن نارازه هلاس ره و تسا یا هداعلا
 هک تسا تهج نیا زا .دننک یم دیدزاب نآ
 شروی زا یشخب ،سکرام هاگمارآ بیرخت
  یناهج رگراک هقبط هيلع یزاوژروب نوزفازور
 یم بوسحم هقبط نیا ینيب ناهج و

.دوش

 

  

 

  
 سپ ،شيپ لاس هاجنپ و دص دودح سکرام
 و هسنارف و ناملآ تلود بناج زا هکنیا زا

 هب ،تفرگ رارق بيقعت تحت کیژلب
 دش نکاس ندنل رهش رد و هتفر ناتسلگنا
 نآ رد .تشون ندنل رد ار "هیامرس" باتک و
 هب ندنل هب ،ناتسلگنا رد مکاح هقبط نامز
 راختفا یسايس ناگدنهانپ هاگهانپ ناونع
 و تاماقم ،ینونک طیارش رد اما .درک یم

 و یتلود نيلوئسم
 ،درز یرگراک یاه هیداحتا

 رد یدج شنکاو چيه
 تاضرعت اب هطبار
 هاگمارآ هب یتسيشاف
 .دندادن ناشن سکرام
 ربهر "نيبروک یمرج"
 یبلقت پچ هک رگراک بزح
 هدنیامن ار وا اپورا
 نرق مسيلايسوس"
 ناج" و ،هدناوخ "رضاح
 رادرهش ای و "لناد کم
 موکحم رد یا هملک ندنل
 نايب اه تسيشاف ندرک
 یراظتنا هتبلا .دندرکن
 اهنآ زا مه نیا زا رتشيب
 زا یخرب .تشاد دوشيمن
 اب اقباس دارفا نیا

 ار دوخ هک دنا هدرک شالت ،چوپ ییاهاعدا
 نیا اب و دننزب اج سکرام نارادتسود وزج
 تاماقم هب نديسر یارب یبیرفماوع
 عمج یار ناناوج نايم زا هژیوب یتموکح
 یمسارم رد نيبروک ،لاثم ناونع هب .دننک
۱۰۲ لاس رد  نيمتسیود اب هطبار رد ۸

 نادداصتقا" ار وا ،سکرام دلوت درگلاس
 یم یگرزب یاهزيچ وا زا هک یگرزب
 هک زين "لناد کم ناج" .دناوخ "میزومآ
 وگ هفازگ و بیرفماوع یاه هناسر طسوت
 اعدا ،هتفرگ "تسيسکرام مظعاردص" بقل
 یارب ار یا هنت کی ۀزرابم" هک هدرک
 شيپ رد "سکرام یاه هزومآ یزاسزاب
 هتفگ "هیامرس" باتک اب هطبار رد و ،هتفرگ
 نیرت بلاج زا یکی" باتک نیا هک تسا

 نرق کی هک تسا یا یسايس رکفت رصانع
."دراد رارق ام رايتخا رد هک تسا مين و

 

  

 

  
یداصتقا طیارش رد هک تسا نیا تيعقاو

 

- 
 روط هب مسيلایرپما هک ینونک یسايس

 رگراک هقبط رامثتسا هب هتخيسگراسفا
 یاه گنج رد اهنآ راتشک و یناهج
 یاضعا تیرثکا تسا لوغشم یتسيلایرپما
 تسار زا لکشتم مکاح بازحا و اه تلود
 نانمشد نیرتگرزب و ییاوژروب رصانع نیرت

 ،هتشذگ رد رگا .دنشاب یم رگراک هقبط
 دنتشاد دوجو مکاح هقبط رد ییاه حانج
 یکبآ راعش ناگدیدمتس بیرف یارب هک
 ،دنداديم مسيلايسوس و رگراک زا تیامح
 رارق هيشاح رد رتشيب هچ ره رضاح لاح رد
 ،هدناوخ "کيتارکمد" دوخ یاهتلود و هتفرگ
 مه ًانابز یتح ،یرگراک درز یاه هیداحتا و
 یمن مسيلايسوس زا عافد رد یا هملک
 هک درادن یبجعت هک تسور نیا زا .دنیوگ
 یتاقبط تيهام ساسارب ناتسلگنا تلود
 رد یمومع راکفا جيسب یارب یراک ،دوخ
 یاهدرکلمع زا مادک چيه اب تفلاخم
 صاخ روط هب و( اه تسيشاف هناراکهبت
 هناراکهبت یلمع هک سکرام هاگمارآ بیرخت

 رد یخیرات تيصخش نیرت مهم هيلع

 شراكفا ندوب هدنز زا تشحو رد سكرام هاگمارآ هب هلمح
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 نارگراک ینمض دیدهت و یرگراک شبنج
 هدادن ماجنا )تسا پچ ناناوج و ضرتعم
 هنارگ تیامح یاهدروخرب اساسا .تسا
 لباقم رد اپورا و ناتسلگنا تلود تاماقم
 ،ريخا یاهلاس رد اه تسيشاف درکلمع
 فادها و تيهام ندوب ناسمه هناشن

 اهنیا .تساهنآ یتسينومکدض و یرگراکدض
 یتاقبط عفانم اب وسمه اقيقد ،یگمه
 یاه یخاتسگ لباقم رد ،ناشدوخ
 تسد اب و ،هدرک رايتخا توکس یتسيشاف
 هقبط یرگراکدض یاه حانج نیرت یتسار

.دننک یم یراکمه راد هیامرس

 

  
 
 اهنت سکرام هاگمارآ بیرخت اب هطبار رد
 راشتنا ، مکاح هقبط لامع شنکاو
 رد یتسينومکدض یسايس یاهريسفت
 نآ رد .دوب یتسار تسد یاه همانزور
 رد یزاوژروب یاه نيسیروئت ،اهريسفت

 لامعا اب تفلاخم تسژ هک یلاح
 یارب یتصرف اما ،دنتفرگ ار یتسيشاف
 و هدننک فیرحت یاه نامتفگ غيلبت

 دنا هتشون و هتفای دوخ یتسيسکرامدض
 یشابوا و لذارا اب ناشتفلاخم مغريلع هک
 اب دنا هدرک هلمح سکرام هاگمارآ هب هک

 گنس یور شابوا و لذارا هک ییاهراعش
 .دنرادن یتفلاخم ،دنا هتشون سکرام ربق
 دوخ هناروزم یاهريسفت رد یزاوژروب لامع
 ربتکا بالقنا هک اجنآ زا هک دنا  هداد حيضوت
 دندقتعم ،دنناد یم کانتشحو دادیور کي ار
 لماع" ،"رورت رامعم" دننام یتاملک هک
 هک ییاهراعش( "یعمج راتشک" و "ملظ
 سکرام ربق گنس یور اه تسيشاف
 یم تسرد یخیرات رظن زا ار )دنتشون
 ار سکرام هاگمارآ بیرخت لاح نیا اب ،دنناد
 ار سکرام هک اریز دنناد یمن یتسرد راک
 یکانتشحو یاهدادیور لوئسم "اميقتسم"
 هنوگنیا .دنناد یمن ربتکا بالقنا دننام
 هيلع ناراد هیامرس تاماهتا و اه نامتفگ

 چيه دنمزاين ربتکا بالقنا و مسيسکرام
 یاهاعدا ليبق نیا هک اریز .تسين یخساپ
 هک دنتسه شزرا یب و چوپ ردقنآ یزاوژروب
 نیرتکچوک ،اهنآ هب نداد خساپ اب دیابن
 لئاق نمشد یاه نامتفگ یارب یرابتعا

 تاعامج نیا یعاجترا یريگ عضوم اما .دش
 یاه شزومآ تيمها رگید رابکی
 یاعدا هک دنک یم تباث ار مسيسکرام
 کی ار یزاوژروب طسوت یعقاو "یسارکمد"
 هيجوت یارب یکسام ارنآ و هدناوخ یراکبیرف
 و نارگراک هيلع هقبط نیا یروتاتکید
 .دناد یم ناشکتمحز

 

  

 

  
 لماک یگديسوپ هک تسا نیا تيعقاو

 لماک ندش قرغ و یراد هیامرس متسيس
 هیداحتا و "رگراک" حالطصا هب یتنس بازحا

 ،ییاوژروب یسارکوروب داسف رد درز یاه
 هقبط هک دزرو یم ديکات تيعقاو نیا رب اهنت
 دیاب طقف ،دوخ ییاهر و یدازآ یارب رگراک
 ءاکتا دوخ دحتم ناشکتمحز و دوخ یورين رب
 ییاوژروب یسارکمد هک اریز ؛دشاب هتشاد
 یارب راد هیامرس هقبط تسد رد یزاربا
 شماظن ۀنارگرامثتسا تيهام ندناشوپ
 "یسارکمد" نيمه هک نآ رتمهم و تسا
 ار دوخ ییاراک مسيلایرپما رصع رد ییاعدا
 تسد زا رگراک هقبط ررض هب یدایز دح ات
 رد یرازبا هب شيپ زا شيب و تسا هداد
 هدش لیدبت یتسيلایرپما یزاوژروب تسد
 ندرک حالس علخ ششالت و ششقن هک
 هیامرس اب شا ییاهن دربن رد رگراک هقبط
 لاح رد مسيشاف هک دنچره .تسا یراد
 یلکش هب ،۰۳۹۱ ههد فالخرب رضاح
 هک اجنآ زا اما ،تسين مکاح یوق و هدرتسگ
 هیامرس یاه تلود یاه حانج نیرت تسار
 ناوتيمن ،دنراد لیامت مسيشاف هب یراد
 هبرجت .تفرگ هدیدان ار نآ شرتسگ رطخ
 زا یريگولج هار اهنت هک هداد ناشن مه
 بالقنا ،مسيشاف ددجم شرتسگ

 متسيس لماک ینوگنرس و یعامتجا
 ،ینونک نارود رد .تسا یراد هیامرس
 هب رگراک هقبط نديسر یارب ینيع طیارش

.تسا هدش ايهم شيپ زا شيب ،فده نیا

 

  

 

  
 نامز زا هژیو هب ،هتشذگ ههد دنچ رد
 لاس رد یوروش ريهامج داحتا یشاپورف
 رد رگراک هقبط تمواقم و تازرابم ۱۹۹۱
 ادیدش ،یراد هیامرس رامثتسا لباقم
 بوکرس هب ءاکتا اب راد هیامرس هقبط طسوت
 تاضقانت اما .تسا هدش بوکرس ،گنج و
 نايم ضقانت ،یراد هیامرس ماظن یساسا
 یعامتجا ديلوت یناهج هکبش و تابسانم
 ضقانت و ؛ديلوت رازبا رب یصوصخ تيکلام اب
 عفانم و هعماج یساسا یاهزاين نايم
 هیامرس یدرف هناهاوخدوخ و هنارگرامثتسا
 هب ندش کیدزن لاح رد تعرس هب ،ناراد
 تازرابم و تاضارتعا هک تسا یا هطقن

 ره جوا شنارگرامثتسا هيلع رگراک هقبط
 سکرام هک هنوگنامه .دريگب یرتشيب هچ
 اب بالقنا "حبش" دوب هدرک ینيب شيپ
 ماظن رس رب رتشيب هچ ره نامز تشذگ

 .دوش یم رادیدپ یراد هیامرس

 

  
 رد سکرام یاه ینيب شيپ زا یرايسب
 تابالقنا و هاگآ رگراک اهنويليم تازرابم
 .تسا هدش ققحم  متسيب نرق رد یرگراک
 یگديسوپ طیارش رد یا هناوتشپ نينچ
 ،یراد هیامرس متسيس شيپ زا شيب

 ار سکرام یاه هشیدنا یناوخزاب هب هقالع
 هک اجنآ ات .تسا هدرک دیدجت رتشيب هچ ره
 هب سکرام لراک" شا هلاقم رد  نژود نآ
 زورما وا ":دسیون یم "ددرگ یم زاب اکیرمآ
 ،هلب …و هلاس تسيب دراد یناوريپ
"!ییاکیرمآ

 

  
 

 میرم:ميظنت و هيهت
 

  ۰۲ ۀحفص زا   .... ميژر ترافس لباقم رد نويسكآ كي زا يشرازگ
 دنچ هک یروط هب ترافس تمس هب دایرف اب و تفگ روشک زا جراخ هب ناشرارف و میژر لماوع یدرايليم و ینويليم یاه سالتخا زا یو
 ناتتحار دیورب هک اجک ره ديشاب نئمطم تفگ دنونشب مه دندوب هداتسیا نامتخاس یولج ، طايح رد هک یترافس نارومام زا رفن
.میراذگ یم نوتتسد فک ار نوتقح و مينک یم نوتاديپ ، تشاذگ ميهاوخن

 

  ۰۴

 

،تیانج لاس  

 

  ۰۴

 

داسف لاس  

 

  ،

 

،یدزد  

 

،راتشک  

 

 تراغ  
.تسا سب رگید شکتمحز مدرم نیا یتسه ندرب امغی هب و یعيبط یاه تورث

 

  

 

  
 دیاب امتح !یدادن راعش و یدنامن ناگدننکرهاظت عمج رد هيقب لثم مه وت ارچ تفگ وا هب ناگدننک عمجت هب هراشا اب اه سيلپ زا یکی
؟یتشون یم یزيچ راوید یور

 

اهنت هن   

 

 رد یو  !یشاب مه اه نآ فرط زا تیاکش رظتنم هکلب یزادرپب ار راوید ندرک زيمت لوپ یتسیاب  
 لاحم و دریذپ یم مه ار شبقاوع و دريگ یم هدهع هب ار دوخ راک تيلوئسم ،تسا هدرک ار راک نیا مامت یهاگآ اب هک تفگ سيلپ باوج
 زيمت لوپ ناشدوخ ، دندیدزد ار مدرم یاه لوپ و دنتسه هناخترافس نیارد هک ییاهدزد نيمه ،دزادرپب اه نآ هب تنس کی هک تسا
 .دنزادرپب ار راوید ندرک

 

  
 رود هلصاف زا ناگدننک عمجت زا یرفن دنچ ،دندرک یم تساوخزاب ار قلخ ییادف یاهکیرچ لاعف نیا اه سيلپ هک یلاح رد هک نیا بلاج
 هب شتسد تصش ندرب الاب اب لحم کرت زا لبق ،دوب یشیرتا هک ناگدننک عمجت زا یکی .دندوب اه نآ زا مليف نتفرگ لوغشم کیدزن و
 تساوخزاب هب نينچمه سيلپ .داد ناشن یو یضارتعا تکرح اب ار دوخ یهارمه و ديئات عقاو رد ،بل رب تیاضر هدنخ و نيسحت تمالع
 ناگدننک رهاظت ریاس اب طابترا نودب و یدرف ،مادقا نیا هک نیا زا نانيمطا زا دعب اما .تخادرپ دندوب نتفرگ مليف لوغشم هک یدارفا زا
 .دنداد همتاخ ار دوخ تساوخزاب ،هدوب

 

  

 

  

 

  
 مدرم تازرابم زا تیامح و یمومع راکفا هجوت بلج فده اب تس یسرتسد لباق ریز کنيل رد نآ مليف زا یشخب هک تکرح نیا

.تفرگ تروص ناریا هدیدمتس

 

  
 8PvEsQTfucm/eb.utuoy//:sptth،  8PvEsQTfucm=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth         :پيلک وئدیو کنيل

 

  
 !مسيلايسوس داب هدنز !شیريجنز ناگس و مسيلایرپما رب گرم !ددرگ دیاب دوبان ، هتسد و حانجره اب ، یمالسا یروهمج
 

 نیو رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

۹۱۰۲ لیرپآ لوا                    شیرتا –

 

  
 



 ييادف مايپ
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02 هحفص       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

كمد يروهمج داب رارقرب رگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتاركمد يروهمج داب رارقرب   !!رگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتار

 

 

 

 

 

  

كينورتكلا تسپ سردآ

 

  

moc.liamtoh@gfpi :     E- liam

 

  

 

  
 

 

  

 

  

 تنرتنيا هكبش يور رب "ييادف مايپ"

 ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ هحفص زا

:دينك نديد تنرتنيا رد 

 

  
moc.lakhais.www 

 

 يناقهد فرشا قيفر هحفص زا

 

  

:دينك نديد تنرتنيا رد

 

  

 

  

moc.inahghedfarhsa.www

 

  
 

 

 اب سامت يارب

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ 

 

  

:دينك هبتاكم ريز يناشن اب

 

  

 

  
1505 XOB MB  

XX3 N1CW NODNOL  
DNALGNE 

 )ريگماغيپ( نفلت ةرامش

 

  

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ اب سامت يارب

 

  

502 859 8447 4400

 

  
 

 مسيلايرپما هب هتسباو ميژر ترافس لباقم رد نويسكآ كي زا يشرازگ
 نيو يمالسا يروهمج

 

 شيرتا -
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
هبنشراهچ زور

 

  ۷۲

 

سرام  

 

  ۹۱۰۲

 

تعاس رد  

 

  ۰۱

 

 یتارهاظت نایرج رد حبص  
 تيموکحم و تشادزاب مکح هب ضارتعا رد للملا نيب وفع ناوخارف هب هک
هب هدوتس نیرسن

 

  ۸۳

 

 یروهمج ترافس لحم یکیدزن رد ، نادنز لاس  
،دوب هدش رازگرب نیو رد یمالسا

 

 قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف زا یکی  
،لحم رد روضح و عمجت نیا یرازگرب زا یهاگآ اب ناریا

 

 تسدرد اب  
یرپسا نتشاد

 

گنر  

 

 دصق هب و دش کیدزن ترافس نامتخاس هب  
 یروهمج رب گرم" نتشون هب عورش ترافس راوید یور رب یسیونراعش

 هدرک عمجت لحم رد هک ییاه سيلپ ، نامز نامه رد .درک "یمالسا
 بوکرس و یسوساج ۀنال زا تظافح یارب دوخ فیاظو ماجنا رد دندوب
 مامت تنوشخ اب و هدرب شروی یو تمس هب یمالسا یروهمج میژر
 لحم زا ار یو تعرس اب و روز هب و دنتفرگ فرط ود زا ار وا یاه تسد

.دسیونب رخآ هب ات ار راعش یو هک دندادن هزاجا ، هدرک رود ترافس

 

  
 هب "یمالسا یروهمج رب گرم" دایرف اب قلخ ییادف یاهکیرچ لاعف نیا
 دوخ هب ار نارذگهر و عمجت رد نارضاح هجوت یسراف و یناملآ نابز ود
 رد الامتحا هک مه سيلپ یکمک یاهورين لاح نامه رد .دوب هدرک بلج
 ليلد اه نآ .دنديسر لحم هب ، دندوب عمجت یرازگرب لحم فارطا نامه
 .دنديسرپ یم یو زا ار راک نیا ماجنا

 

 و ملظ زا اه نآ باوج رد یو  
 رد یمالسا یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو میژر هک یمتس
یط

 

  ۰۴

 

 هک یتسدگنت و رقف زا ،تسا هتشاد اور ناریا مدرم رب لاس  
زا شيب

 

  ۰۸

 

 همقل کی نتفای یارب هک ینانز زا ،هتفرگرب رد ار مدرم دصرد  
دنزادرپ یم یشورفدوخ هب ، ناشناکدوک یارب نان

 

  ،

 

 هب هک ییاه هچب  
 لوغشم ...و لگ ،سمادآ نتخورف هب اه نابايخ رد هسردم هب نتفر یاج
دنشاب دوخ هداوناخ یارب یکمک ات دنوش یم

 

  ،

 

 روز زا هک ینانز و نادرم   
 یم شورف ضرعم رد ار ناشندب یاه ناگرا یگنسرگ و یتخبدب
دنراذگ

 

زا و دننک ريس ار دوخ هداوناخ مکش ات  

 

 نتفرگ یارب هک ینارگراک  
 ضوعرد و دننک یم عمجت و ضارتعا ناش هدشن تخادرپ یاه قوقح
ناش هقوعم تابلاطم تفایرد

 

  ،

 

 و ريگتسد میژر هيلع شاشتغا مرج هب  
 ۹۱ ۀحفص رد همادا                 .تفگ ،دنوش یم هجنکش و ینادنز

 

 

 

 هدرتسگ عيزوت رد و ديناوخب ار "ييادف مايپ"

 !ديهد يراي ار ام  ،نآ رت


