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 "راتفر رييغت" ةناهب هب يگنج تاكرادت

يمالسا يروهمج

 

  
 هک یئاهدادیور و اهاعدا همه نتفرگ رظن رد اب زورما ...

 یروهمج اب  اکیرمآ نيب طباور رد شنت ۀدننک سکعنم
 دروخرب هب رارق رگا هک درک ديکأت دیاب ،دنشاب یم یمالسا

 ینيع یاه تکاف رب هيکت اب هظحل نیا رد دشاب هنالوئسم
 هک دراد راهظا عطق روط هب دناوت یمن سک چيه ، دوجوم
 گنج عوقو هب ماجنارس ینونک تادیدهت و یراج نارحب ایآ
 رد یگنج مه رگا ای و هن ای دش دهاوخ رجنم ناریا رد
 دوجو نیا اب .تفر دهاوخ شيپ اجک ات نآ داعبا ،دريگب
 رب .تسا نشور نايم نیا رد یبالقنا یاهورين هفيظو
 ورپ یاهورين یبالقنا دض و روآ مرش عضاوم فالخ
 ماظن ناعفادم یمدرم دض عضاوم فالخرب و تسيلایرپما
 دناوت یمن یهاوخیدازآ یورين چيه مکاح هنارگرامثتسا

 هن ،نارحب نیا نيفرط زا یکی اب ینزوس رس
 مسيلایرپما هب هتسباو میژر هن و راکتیانج یاهتسيلایرپما

         ...دهد ناشن یلد مه و یهارمه یمالسا یروهمج
۲ هحفص                                                         

 

  

 

  
!"نيرجاهم ليس" اب اپورا ديدهت و يمالسا يروهمج

 

  
 نیا تيعقاو اما .دنتسه ناریا رد یعامتجا و یداصتقا ینماان لماع ناغفا نارجاهم هک دننکيم اعدا میژر لامع ...
 یب یسايس و یداصتقا عفانم عبنم راد هیامرس هقبط یارب ناریا رد نازرا قوف رجاهم نارگراک روضح هک تسا

 الاب ناریا نکاس یناتسناغفا نیرجاهم و نوجهانپ هب راشف ثحب هک ۲۹۳۱ لاس رد هنومن یارب .تسا هدوب یرامش
 هکارچ ،درک جارخا روشک زا ار ناغفا نارجاهم همه ناوت یمن هک درک مالعا امسر ناریا قباس سيلپ سيئر ،دوب هتفرگ
 ناریا لوپ شزرا طوقس تلع هب ناغفا نارجاهم زا یخرب هکينامز .دتسیا یم شخرچ زا روشک داصتقا خرچ زا یتمسق
 سلجم رد نارهت مدرم هدنیامن ،ییاز مشاه اضرلادبع ،دنتفرگ ناریا زا جورخ هب ميمصت ناریا داصتقا نارحب دیدشت و
 راچد ار یرهش حوطس رد ینارمع یاهراک هندب زا یشخب متح روط هب یناغفا نارگراک لماک جورخ" :داد رادشه
۵ هحفص                                                                                                ...."درک یرکف نآ یارب دیاب هک دنک یم لکشم
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 هيلع نايوجشناد دايرف

 

  

هدينت مه رد عاجترا ود

 

  
 رپ و لاکیدار یاهراعش حرط....

 حرطم نایوجشناد یوس زا هک یئاوتحم
 قمع هدنهد ناشن ،دش هدز دایرف و
 نانمشد یعقاو تيهام زا نانآ یهاگآ

 لوصا" راعش اب اهنآ .دشاب یم ناش
 زا "ارجام همومت هگید ،بلط حالصا ،ارگ
 ینوگنرس ناهاوخ عقاو رد فرط کی

 رگید فرط زا و دندش یمالسا یروهمج
 یاهرنب یور یئاه هتشون تسد اب

 ،داشرا تشگ ،داژن یلع" :دوخ خرس
 ود ره ،قامچ اب یکی ،نيبرود اب یکی
 و "!نانز شبنج هيلع ،عاجترا یوس کی
 ،"دايقنا و عاجترا ، داشرا و داژن یلع"

 مسيلایرپما هيلع دوخ قح رب تیدض
 و نيبرود هک ینيعجترم همه و اکیرمآ
 دنا هتشاذگ داژن یلع رايتخا رد هناسر

۲۱ هحفص            ....دنتخاس المرب ار  

 !مسيسكرام ششوپ رد مسيمرفر
 هک یطیارش رد نيتسار یاهتسينومک ...
 میژر ینوگنرس راتساوخ اراکشآ اه هدوت

افرص  دیابن دنتسه یمالسا یروهمج 
 راوخنوخ میژر زا تساوخرد هخسن

 دنچيپب اه هدوت یارب ار یمالسا یروهمج
 یبلق تساوخ رب ار دوخ ديکأت دیاب هکلب
 تهج هزرابم یارب ار اهنآ و هداد رارق مدرم

 رتمهم و دنناوخب ارف میژر نیا ینوگنرس
 رد .دنیامن نشور ار رما نیا یگنوگچ
 هک اهورين نیا یلصا دومنهر هک یلاح
 هب ،دنمان یم پچو تسينومک ار دوخ
 ات دننک ضارتعا دیاب هک تسا نیا مدرم
 تامدخ "زا ار نانآ یمالسا یروهمج
 یرمتسم "و "ینامرد و یتشادهب ناگیار
 رادروخرب هريغو "شاعم رارما یارب یفاک
 ناشکتمحز مامت زورما هکيتروص رد .دنک
 سمل دوخ تشوگو تسوپ اب نارگراکو
 عنام یمالسا یروهمج میژر هک دننکيم
    ....تسا نانآ یاه هتساوخ همه ققحت

۹ هحفص     

 

  

 رد هك قلخ ييادف كيرچ نارگراك يمامت ةرطاخ داب يمارگ

 !دنتخاب ناج  يمالسا يروهمج و هاش هتسباو ياهميژر اب دربن
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2 هحفص       
 

  

 تاشرازگ راشتنا موادت ،ريخا یاهزور رد
 هدحتم تالایا نيب طباور رد شنت هب طوبرم
 ناگوان مازعا و یمالسا یروهمج اب  اکیرمآ
 و یی اکیرمآ نکفا بمب یاهاميپاوه و
 ،سراف جيلخ هقطنم هب تویرتاپ یاهکشوم
 لامتحا هب عجار اه ینز هنام ُگ رگید راب

 و ناریا هب یی اکیرمآ یاهورين یماظن هلمح
 یقلخ دض گنج کی شتآ ندش رو هلعش
 هتسجرب یاه مت زا یکی هب سراف جيلخ رد
 برغ یتاغيلبت یاه هناسر زا یگرزب شخب
 تسیرورت ،رتشيپ .تسا هدش لیدبت

 رد نآ نتشاذگ و نارادساپ هاپس ندناوخ
 فرط کی زا  اکیرمآ طسوت یتسیرورت تسيل
 یمالسا یروهمج تاماقم تادیدهت و
 هب رگید فرط زا زمره هگنت نتسب رب ینبم
 .دوب هدز نماد هنيمز نیا رد یئاه ینارگن
 دنچ کوکشم راجفنا اب ،دنور نیا همادا رد
 رد تاراما و ناتسبرع یراجت یتشک
 سرپدتيشوسآ ،"هريجف" ردنب یکیدزن
 ای و یمالسا یروهمج نتشاد تسد
 نیا رد ار نآ هب هتسباو یاهورين
 همانزور لاح .دومن حرطم "یراکبارخ"
 نایوگنخس زا یکی ناونع هب زمیات کرویوين

 ۰۲۱" مازعا لامتحا زا  اکیرمآ رب مکاح هقبط
 یارب "هنايمرواخ هب یی اکیرمآ زابرس رازه
 و یمالسا یروهمج تادیدهت" اب هلباقم
 لاح نيع رد .تسا هداد ربخ "شنادحتم
 روط هب هک یلاح رد پمارت تلود تاماقم
 دروخرب "دصق" هک دننک یم اعدا ررکم
 هب ،دنرادن ار ناریا اب ،"گنج" و یماظن
 هب یارب دوخ کيتاملپید یاهتيلاعف دیدشت

 ریز رد ناش ییاپورا نادحتم ندرک طخ
  اکیرمآ یماظن و هنابلط گنج یاهتسايس
 ثعاب هک یرما ؛دنا هتخادرپ هقطنم رد
 هب تبسن ییاپورا دشرا تاماقم ات هتشگ
 "نارحب" دیدشت و شنت هنوگ ره داجیا

 ايناتیرب هجراخ ریزو یتح و دنهد رادشه
 زا "هتساوخان" دروخرب کی عوقو هب تبسن

 یروهمج و  اکیرمآ ( "فرط ود" یوس
 کی عورش ديلک تسا نکمم هک )یمالسا

.دنکب "ینارگن" راهظا ، دشاب گنج

 

  

 

  

 مقس و تحص یسررب زا رظن فرص
 هب ريخا یاهشنت هيجوت رد هک ییاهاعدا
 حرطم پمارت تلود تاماقم فرط زا هژیو
 تسايس موادت رد اه اعدا نیا ،ددرگ یم
 ،دنشاب یم حرطم  اکیرمآ "یساره ناریا"

 یاعدا اب نآ وترپ رد  اکیرمآ هک یتسايس
 یاطعا و یمالسا یروهمج اب ینمشد
 ،نآ هب هريغ و "رش روحم" نوچ یباقلا

 یاه تسايس هک تسا لاس لهچ
 هک یشقن کمک اب ار دوخ یتسیراتيليم
 هب تمدخ رد هقطنم رد یمالسا یروهمج
 رگید و ناریا مدرم ررض هب دنک یم ءافیا اهنآ

 نينچ رد  .درب یم شيپ هقطنم یاهقلخ
 شيپ اهتدم زا  اکیرمآ مسيلایرپما ،یعاضوا
 ،ناریا مدرم یاهنامرآ زا یراداوه یاعدا اب
 حالطصا هب ناهاوخ هک تسا هدرک حرطم
 یم یمالسا یروهمج میژر "راتفر رييغت"
 و جنشتم طیارش داجیا اب زورما و ؛دشاب
 یم هدرورپ مارآ مارآ هک یا یگنج یاضف

 و هدرک ديکأت رما نیا رب شيپ زا شيب دوش
 یروهمج ار ناهج یتح و هقطنم لکشم
 ایوگ و هدننک تابث یب یاهراتفر و یمالسا

.دهد یم هولج میژر نیا یئ اکیرمآ دض

 

  

 

  
 تاکرادت و تاغيلبت اب هارمه قوف یاهاعدا

 هدوت هک دنا هتشگ نآ ثعاب ريخا یگنج
 تخانش هب هجوت اب ناریا متس تحت یاه
 رب مکاح هنابلط گنج فادها زا دوخ

 هنابلط هعسوت و یضرعت یاهتسايس
 هک یطیارش رد و  اکیرمآ مسيلایرپما
 متس و ملظ و رامثتسا راب ریز رد ناشرمک
 میژر و ناراد هیامرس رصح و دح یب یاه
 ینوگنرس یارب و هتشگ مخ مکاح
 و هزرابم زا لکش ره هب یمالسا یروهمج
 دوخ ،دنزای یم تسد یبالقنا یاه شالت
 هجاوم یکاندرد و ميخو رايسب طیارش اب ار
 رد هک دنناد یم یبوخ هب اهنآ .دننيبب

 رد و ناریا رد  اکیرمآ یماظن تلاخد تروص
 گنج کی یاه هلعش ندش لعتشم هجيتن

 و تايح نیا لوا ۀجرد رد ،یمدرم دض
 عفانم ینابرق هک تساهنآ یتسه
 .دش دهاوخ ناشنارودزم و ناراوخناهج

 حرطم مدرم یارب لاوئس نیا زورما نیاربانب
 مسيلایرپما مجاهت دروم ناریا ایآ هک تسا
 خساپ کش یب ؟تفرگ دهاوخ رارق  اکیرمآ

 رما نیا ینيب شيپ و لاوئس نیا هب حیرص
 زين ار ناریا کیدزن یا هدنیآ رد  اکیرمآ ایآ هک
 دروم یبيل و قارع و ناتسناغفا نوچمه
 داد دهاوخ رارق دوخ یماظن رابنوخ تالمح
 لابند ار یرگید فادها ،اه وهايه نیا ای و
 یاه تکاف یسررب دنمزاين ، دننک یم
 .دشاب یم ربتعم کرادم و دانسا و ینيع
 ملسم و صخشم زيچ کی لاح نیا اب
 روط هب  اکیرمآ لکشم هک نیا نآ و تسا
 ای و یمالسا یروهمج میژر دوخ ،عطق
 .دشاب یمن نآ "راتفر"

 

  

 

  
 یاکرش و  اکیرمآ نیا ،شيپ لاس لهچ
 عفانم نيمأت یارب هک دندوب شا یبرغ
 رد یئاهن ميمصت ذاختا اب ،دوخ
 یمالسا یروهمج ،پولداوگ سنارفنک
 گس کی نوچمه و هدروآ راکرس رب ار
 یاه هدوت و نارگراک ناج هب یريجنز
 زا .دنتخادنا هقطنم و ناریا هدیدجنر

 یروهمج زين نونک ات شيپ لاس لهچ
 هب هتسباو میژر کی هباثم هب یمالسا
 و للعت چيه یب هراومه مسيلایرپما
 یاه تسايس بوچراهچ رد یگنرد
 جراخ رد هچ و ناریا لخاد رد هچ اهنآ
 .تسا هدرک لمع ، روشک یاهزرم زا
 تيعقاو نیا نتفرگ رظن رد اب تسرد
 رب نالطب طخ ناوت یم هک تسا
 ديشک یتامهوت و اه یزادرپ هناسفا
 هب ینمض ناعذا نمض الثم هک
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو
 " ار میژر نیا ،اهتسيلایرپما
 ایوگ هک دننک یم ریوصت ی"نتشکنارف
 ار نآ ای و ؛تسا هدرک هراپ ريجنز
 دنروآ یم باسح هب لقتسم یمیژر
 هنايمرواخ "کيک" مهس رس رب ایوگ هک
 تيعقاو نیا هتبلا .تسا ريگرد  اکیرمآ اب
 لاس لهچ یط رد هک تسا یریذپان راکنا
 و  اکیرمآ مسيلایرپما( نيفرط تسژ ريخا
 ًارهاظ زاربا رد )یمالسا یروهمج میژر

 يمالسا يروهمج "راتفر رييغت" ةناهب هب يگنج تاكرادت
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3 هحفص       
 

  

 و فازگ تاغيلبت و رگیدکی اب ینمشد
 دراد جاور دروم نیا رد هک یا هدرتسگ
 یداحآ نايم رد بیرف و یمگردرس بجوم
 ات یمگردرس نیا .تسا هتشگ هعماج زا
 رد مدرم زا یئاه شخب یتح هک تساجنآ

 قحرب یاهتساوخ ققحت یارب هزرابم نایرج
 اب دوخ ینمشد زاربا تهج ،شیوخ
 یاهراعش لباقم رد ،یمالسا یروهمج
 هب  اکیرمآ اب تیدض رب ینبم میژر هدنبیرف
 ام نمشد " دنداد راعش تسردان

 ."تس اکیرمآ دنگ یم غورد ،تساجنيمه
 نمشد ًاقافتا هک رما نیا مهف هک یلاح رد
 رگید و  اکیرمآ ام متس تحت مدرم یلصا
 میژر هک نیا و دنشاب یم اهتسيلایرپما

 طسوت هک یمالسا یروهمج ريظن یئاه
 اهنت دنا هدش هدروآ راک رس رب اهتسيلایرپما
 ،دنراد ار اهنآ یريجنز ناگس و نارکون شقن
 زا یئاهر یارب هزرابم تسرد هار نتفای ديلک

   .تسا ینونک روآ درد و کانتشهد طیارش

 

  

 

  
 کی زا شيب هک دومن شومارف دیابن زگره
 اهتسيلایرپما ار ام ناهج هک تسا نرق
 .دنا هدرک ميسقت زاب و ميسقت دوخ نيب
 رتشيب هتشذگ رد رگا یدنب ميسقت نیا
 نآ ای نیا رد مسيلایرپما ذوفن لکش رد
 ،دش یم رهاظ یئايفارغج هقطنم
 کی یئايفارغج هدودحم رد زورما
 روضح دهاش هتسجرب روط هب ،روشک
 رد هک ميتسه نوگانوگ یاهتسيلایرپما
 یا هزوح رد کی ره رگیدکی اب قفاوت
 روشک یاه تورث لواپچ لوغشم
 یم نآ راک یورين رامثتسا و ضورفم
 هک تسا یبوچراهچ نينچ رد .دنشاب
 ،)رگید یاهتسيلایرپما کشيب و(  اکیرمآ
 باسح هب دوخ یصوصخ کلم ار ناریا
 تولخ تايح ار نيمزرس نیا و هدروآ

 نينچ رب هيکت اب .دنرادنپ یم دوخ
 یاه ینیرفآ جنشت ليلد ،یتيعقاو
 ود رد دیاب ار  اکیرمآ مسيلایرپما ینونک
 .درک وجتسج ریز هلوقم

 

  

 

  
 و(  اکیرمآ مسيلایرپما زورما هک لوا هلوقم
 هتخاس هصمخم و ینارگن راچد ار )نارگید
 هدوت تازرابم شرتسگ و دشر رطخ تسا

 رهق یاه مايق .تسام متس تحت یاه
 نآ موادت و ۶۹۳۱ لاس هامید یا هدوت زيمآ
 ،زورما هب ات یتازرابم یاه لکش عاونا رد
 ام نانمشد زا کی چيه یارب

 

 میژر دوخ زا  -
 شتسيلایرپما نايماح ات هتفرگ

 

 یاج  -
 هب رگید هک تسا هتشاذگن یقاب یدیدرت
 هدوت تازرابم ندرک شوماخ هب رداق یتحار

 اهنآ شرتسگ و دشر زا یريگولج و اه
 یمن هک تسا هدنامهف اهنآ هب و ؛دنتسين
 مغريلع .دنريگب هدیدان ار مدرم تردق دنناوت

 تدش هب طیارش داجیا ،اه یشنمدد همه
 یاه بوکرس و از تشحو و روآ بع ُر
 هتسباو میژر طسوت مدرم تازرابم هنايشحو
 تيعقاو ،یمالسا یروهمج مسيلایرپما هب
 رگید و ناشکتمحز و نارگراک هک تسا نیا
 یژرنا زا زونه ام متس تحت یاه هدوت
 یژرنا ،دنرادروخرب یئالاب یتازرابم
 کی ناونع هب ًاريخا هک یا یتازرابم
 هناعاجش تکرح رد ار دوخ هنومن
 رد نارهت یابیز یاهرنه نایوجشناد

 یئاهراعش اب داشرا تشگ هب دروخرب
 ار دوخ ،"روتاتکید رب گرم" ريظن میژر هيلع
 اب صوصخ هب تکرح نیا .تخاس راکشآ

 خرس یاهرنب یور یاه هتشون تسد
 اب یکی ،داشرا تشگ ،داژن یلع(
 کی ود ره ،قامچ اب یکی ،نيبرود

 )نانز شبنج هيلع ،عاجترا یوس
 یهاگآ و یرايشوه هک تخاس راکشآ
 هک تسا یدح هب هعماج رد یبالقنا
  اکیرمآ مسيلایرپما هب ناگتسباو
 رد ناشیاه یراکبیرف همه مغريلع
 و دوخ یادص و رس رپ یاه هناسر

 هيلع نانز مشخ یور یراذگ هیامرس
 و راب تلذ یاه متس و ملظ و ضيعبت

 یمالسا یروهمج رد هک یروآ مرش
 هتسناوتن ،تسا هدش ليمحت نانآ رب
 تيعمج زا یمين ناونع هب نانز دنا
 دوخ یاهتسايس یوس هب ار ناریا

  .دندرگ اهنآ بیرف بجوم و هدرک بلج
 
 اهنآ سأر رد و ام مدرم نانمشد
 هک دنناد یم یبوخ هب  اکیرمآ مسيلایرپما
 اه هدوت یبالقنا تازرابم زادنا مشچ رد

 

-  
 ینالوط یريسم رد دنچ ره

 

 بالقنا کی  -
 ینعی هملک یعقاو موهفم هب یعامتجا
 رد اهتسيلایرپما ذوفن هنوگ ره یعطق عطق
 هب و یراد هیامرس مسيس یدوبان و ناریا

 یداصتقا تابسانم یداينب رييغت یلک روط

 

-  
 مسيلايسوس ققحت و دوجوم یعامتجا
 یارب اهنآ هک تسور نیا زا .تسا هتفهن

 ام ناریا( شیوخ ۀتشادنپ دوخ  ِکل ِم ظفح
 یورين و اه تورث و یعيبط عبانم همه اب
 زا یکی هک دنشیدنيب یا هراچ دیاب )شراک
 قیرط نیا زا و ینیرفآ جنشت انامه اه هراچ
 ندرک شوماخ و اه هدوت ندنار بقع
 یم دوخ عفن هب عاضوا رييغت و نانآ تازرابم
 یمالسا یروهمج یناوتان تروص رد .دشاب
 ناکما و اه هدوت تازرابم لماک بوکرس رد
 رد و یمدرم حلسم یاه لکشت داجیا
 هیامرس ماظن ندروخ هبرض ناکما هجيتن
 ینما ان و گنج داجیا ،ناریا رب مکاح یراد
 و( اهتسيلایرپما هک تسا یلیاسو زا یکی
 ،نآ اب هک دنراوديما ) اکیرمآ اهنآ سأر رد

 و هدروآ رد یرگید لکش هب ار هلأسم تروص
.دنهد رييغت دوخ عفن هب ار طیارش

 

  

 

  
 هک تسا تيعقاو نیا ،رگید مهم هلوقم
 ود ربماتپس هدزای زا سپ  اکیرمآ مسيلایرپما

 رد ار یراکشآ یگنج تسايس ،کی و رازه
 متسيس جالعال یاه نارحب رب هبلغ تهج

 هچ ره شرتسگ قیرط زا یراد هیامرس
 تحت یاه روشک رد دوخ ذوفن رتشيب

 یاهتسيلایرپما اب تباقر رد هتبلا و هطلس
 نیا موادت رد .تسا هتفرگ شيپ رد رگید

 یتح پمارت تلود هک تسا تسايس
 نامزمه یفاصم رد دوخ فالسا زا رتراکشآ
 و یداصتقا یاه هصرع رد هناگ دنچ و

 زا( یتسيلایرپما یاهتردق ریاس اب یسايس
 هب )اپورا هیداحتا و هيسور ات هتفرگ نيچ
 و یناهج یاهرازاب ميسقت دیدجت روظنم
 رب  اکیرمآ هطلس رتشيب هچ ره شرتسگ
 ،یناهج یراد هیامرس ماظن داصتقا لک
 یراجت گنج دیدشت .تسا هتشگ ريگرد
 تارکاذم موادت طیارش رد مهنآ نيچ اب
 یماظن تاکرحت موادت ،هبناج ود
 و ناتسهل یراکمه اب هدنیازف
 ۀرصاحم یارب هيسور رگید ناگیاسمه
 نيب تادهاعم زا جورخ ،روشک نیا
 نوگانوگ یاهراشف و فلتخم یللملا
 اپورا هیداحتا رب یسايس و یداصتقا
 هیداحتا نیا رد فاکش داجیا روظنم هب
 یارب شالت ،یتسيلایرپما

 هب و الئوزنو رد اتدوک یهدنامزاس
 ررض هب دوخ نارودزم ندناسر تردق
 ذوفن یذ یتسيلایرپما یاه تلود
 زا راکشآ ینابيتشپ ،روشک نآ رد رگید
 رد  اکیرمآ ۀتخاس ايس رودزم یاهورين

 لارنژ یاه ورين ینعی یبيل قرش
 لاغشا یارب نانآ ليسگ و رتفح هفيلخ
 دروم تلود ینوگنرس و سلبارط
 همه و همه ،للم نامزاس تیامح
 داضت یريگ تدش زا ییاه هنومن
 درکیور زا و هدوب اهتسيلایرپما نيباميف
 حطس رد  اکیرمآ مسيلایرپما یضرعت

 تردق نیا یلصا یابقر هيلع یناهج
 نينچ رد .دننک یم تیاکح یناهج
 دیدش یاهمیرحت لامعا ،یرتسب
 یروهمج هيلع یتفن و یداصتقا
 پمک عفانم عقاو رد هک یمالسا
 ناریا یژرنا رازاب زا هک  اکیرمآ یابقر

 رطخ رد ار دنرب یم نالک یاهدوس
 ،هدش وربور اهنآ تفلاخم اب و هتخادنا
 هب هرابود یشک رکشل و یزاس نارحب

 هيلع یگنج تادیدهت و سراف جيلخ
 تفلاخم مغر هب یمالسا یروهمج
 ههبج زا یکی ،هيسور و نيچ ،اپورا

 نيب هک تس یگرزب ضراعت یاه
 یابقر ریاس و وس کی زا  اکیرمآ
 نآ دهاش رگید یوس زا شتسيلایرپما

.ميتسه

 

  

 

  
 یمالسا یروهمج هک تسين یکش نیا رد
 تیامح زا دوخ ندمآ راک یور زور نيلوا زا
 رادروخرب شیاکرش و  اکیرمآ تلود لماک
 لوط رد ،اه تیامح نيمه رتچ ریز و هدوب
 بوکرس اب هچ ،دوخ تموکح لاس ۰۴
 اب هچ ،مدرم یتسيلایرپما دض بالقنا

 هدزای زا سپ  اکیرمآ مسيلایرپما
 تسايس ،کی و رازه ود ربماتپس
 رب هبلغ تهج رد ار یراکشآ یگنج
 هیامرس متسيس جالعال یاه نارحب
 هچ ره شرتسگ قیرط زا یراد
 تحت یاه روشک رد دوخ ذوفن رتشيب

 اب تباقر رد هتبلا و هطلس
 هتفرگ شيپ رد رگید یاهتسيلایرپما
 تسا تسايس نیا موادت رد .تسا
 زا رتراکشآ یتح پمارت تلود هک
 و نامزمه یفاصم رد دوخ فالسا

 و یداصتقا یاه هصرع رد هناگ دنچ
 یاهتردق ریاس اب یسايس

 هيسور ات هتفرگ نيچ زا( یتسيلایرپما
 دیدجت روظنم هب )اپورا هیداحتا و
 شرتسگ و یناهج یاهرازاب ميسقت

 لک رب  اکیرمآ هطلس رتشيب هچ ره
 ،یناهج یراد هیامرس ماظن داصتقا
 .تسا هتشگ ريگرد
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4 هحفص       
 

  

 هيلع اهتسيلایرپما یاهتسايس دربشيپ
 و ناریا متس تحت یاهقلخ و نارگراک
 گنج لاس ۸ نایرج رد هچ ،هقطنم
 و یزاسزاب نارود رد هچ و قارع اب یعاجترا
 داهن یداصتقا طوطخ کيتامتسيس دربشيپ

 کناب نوچمه یا یتسيلایرپما یاه
 ناریا رد لوپ یللملا نيب قودنص و یناهج
 و ميظع ۀژورپ یزادنا هار رد یتح هرخالاب و

 ادودح سپس و یمتا یرالد درايليم اه دص
 هدرک تباث ، ماجرب بوچراهچ رد نآ فقوت
 یناهج ناراد هیامرس رکون میژر کی زج هک
 نیا .تسين و هدوبن  اکیرمآ اهنآ سار رد و
 شراکهبت راذگناينب تايح نامز رد هچ میژر
 تباث اهراب نآ زا دعب هچ و ینيمخ ینعی
 چوپ یاه یشک هدبرع مغر هب هک هدومن

 دوخ یروتاتکید ظفح یارب یی اکیرمآ دض
 زا طورش و طرش هنوگ ره نتفریذپ هب رضاح
 یاه شمرن" شیامن و شنابابرا فرط
 "نديشکرس رهز ماج" یتح و "هنانامرهق
 ديکأت لباق هتکن نیا ،لاح نیا اب .تسه
 هاگ ره ،قوف تيعقاو مغريلع هک تسا
 کیژتارتسا یاه هشقن دربشيپ یارب  اکیرمآ

 هيلع رترب تيعقوم بسک تهج رد دوخ
 نيب لماوع همه نتفرگ رظن رد اب ،شیابقر
 هب یماظن هلمح ناکما و تصرف ،یللملا
 ندرک ادف رد مه یا هظحل ، دبايب ار ناریا
 دیدرت یمالسا یروهمج هتسباو میژر
 رد مادص دروم رد هک روطنامه .درک دهاوخن

 و دوب نينچ زين یبيل رد یفاذق و قارع
 زراب هبرجت زين هاش رودزم میژر تشونرس
 .تسا هنيمز نیا رد یرگید

 

  

 

  
 اهتسيلایرپما هک دننآ رگنايب براجت نیا

 تشونرس و کیژتارتسا عفانم هاگچيه
 ناگس تشونرس اب ار شیوخ
 نیا رد  .دننز یمن دنويپ ناشیريجنز

 میژر هک دید ناوت یم بوچراچ
 یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو
 یکانفسا تيعقوم نانچ رد یمالسا
 رد هن شتامم و تايح هک دراد رارق
 ۀجيتن هب هتسباو هکلب ،دوخ تسد
 هب و اهتسيلایرپما نيب یراج یاهداضت

  اکیرمآ تلود یاه تسايس یلوا روط
 .دشاب یم

 

  

 

  
 و اهاعدا همه نتفرگ رظن رد اب زورما
 شنت ۀدننک سکعنم هک یئاهدادیور
 یروهمج اب  اکیرمآ نيب طباور رد
 هک درک ديکأت دیاب ،دنشاب یم یمالسا
 رد دشاب هنالوئسم دروخرب هب رارق رگا
 و ربتعم دانسا رب هيکت اب هظحل نیا
 سک چيه ، دوجوم ینيع یاه تکاف
 هک دراد راهظا عطق روط هب دناوت یمن
 شنت و تادیدهت و یراج نارحب ایآ

 گنج عوقو هب ماجنارس ینونک یاه
 رگا ای و هن ای دش دهاوخ رجنم ناریا رد
 اجک ات نآ داعبا ،دريگب رد یگنج مه
 هفيظو دوجو نیا اب .تفر دهاوخ شيپ
 نشور نايم نیا رد یبالقنا یاهورين
 دض و روآ مرش عضاوم فالخ رب .تسا
 تسيلایرپما ورپ یاهورين یبالقنا

 

– 
 گنج کی عوقو لامتحا یداش زا هک

 یروهمج طوقس هناهب هب یمدرم دض
 رد ،گنج نیا نایرج رد یمالسا
 دنجنگ یمن دوخ تسوپ

 

 فالخرب و -
 و یئرم ناعفادم یمدرم دض عضاوم
 هک مکاح هنارگرامثتسا ماظن یئرمان
 مان ریز مدرم بیرف اب زين نارحب نیا رد
 دوخ ،"نهيم" و "یلم عفانم" زا عافد
 نارگرامثتسا تسايس ۀبارا هب ار
 یورين چيه ،دنا هتسب مکاح رودزم
 رس دناوت یمن یتارکمد و هاوخیدازآ

 ،نارحب نیا نيفرط زا یکی اب ینزوس
 میژر هن و راکتیانج یاهتسيلایرپما هن
 یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو
 ناشن یلد مه و یهارمه یمالسا
.دهد

 

  

 

  
 ره اب ،اه هدوت زوسلد و یبالقنا یاهورين
 ،گنج و یزاس نارحب یویرانس هنوگ
 یاهتسايس یاشفا هب و هدوب فلاخم
 و راکهبت یاهتسيلایرپما ییاعدا هن و یعقاو
 یاهورين هفيظو .دنزادرپ یم ناشناگتسباو
 نارگراک عفانم زا عافد لاح همه رد یبالقنا

 تحت یاه هدوت و نارگراک ؛تساه هدوت و
 یرادروخرب ناش یبلق تساوخ هک یمتس

 و کيتارکمد ماظن کی رد یگدنز قح زا
 "یدازآ و راک ،نان" راعش نيمضت و یمدرم
 هب یزاين .دشاب یم یعقاو لالقتسا و
 تساوخ نیا هک تسين تقيقح نیا تابثا
 عفانم اب ضراعت رد اساسا اه هدوت
 یروهمج رودزم میژر و اهتسيلایرپما
 تسا ببس نيمه هب و دراد رارق یمالسا
 نیا ققحت یارب مدرم قح رب تازرابم هک
 ،هتشذگ لاس لهچ لوط رد تساوخ
 هارب اب یتح و مامت تدش اب هراومه
 یروهمج طسوت نوخ مامح نتخادنا
 شا یللملا نيب نابابرا رظن ریز و یمالسا
.تسا هدش بوکرس کيتامتسيس روط هب

 

  
 
 مه و  اکیرمآ مه هک تسا نیا تيعقاو
 مدرم یلصا نانمشد رگید یاهتسيلایرپما
 ره هجيتن رد .دنشاب یم ناریا متس تحت
 ره دوش هدروآ راک رس رب نانآ طسوت یمیژر
 میژر زا توافتم ،لکش رد مه ردقچ
 نآ اب تيهام مه ،دشاب یمالسا یروهمج
 نينوخ هطلس لاس لهچ هبرجت .دوب دهاوخ
  هک تسا هدرک تباث یمالسا یروهمج
 هزرابم اب اهنت یسارکمد و یدازآ هب نديسر
 مچرپ اب هک یمدرم هناحلسم و هنادحتم
 و یمالسا یروهمج ینوگنرس یارب بالقنا
 هب شلکش ره رد مسيلایرپما هطلس وحم
.تسا لوصح لباق ،دنیايب ناديم

 

  

 

  
!مسيلایرپما داب دوبان

 

  
 مسيلایرپما هب هتسباو میژر رب گرم

!یمالسا یروهمج

 

  
 و یتسيلایرپما یاه گنج رب گرم
!یتسيلایرپما هنارگزواجت یاهتسايس

 

  
 داب زوريپ  !بالقنا داب هدنز

!مسيلايسوس

 

  
 

ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ

 

  
۸۹۳۱ تشهبیدرا ۵۲

 

  

 دروم رد هنارگاشفا نويسكآ زا يشرازگ :دنله مادرتسمآ

 

  

يمالسا يروهمج راكتيانج ميژر ياه يرگمتس

 

  
 یرگمتس یاشفا رد و ناریا ناگدیدمتس و نارگراک تازرابم زا عافد رد
 ، ۹۱۰۲ لیروآ ۱۲ هبنشکی زور ،یمالسا یروهمج راکتیانج میژر یاه
 نويسکآ نیا ناوخارف .دش رازگرب مادرتسمآ "ماد" ناديم رد یمسارم
 ناریا ناشکتمحز و نارگراک زا تیامح هتيمک" فرط زا یتازرابم

 

– 
 هجوت لباق لابقتسا اب هک یتازرابم عمجت نیا .دوب هدش هداد "دنله
 و تشاد همادا رهظ زا دعب هس ات کی تعاس زا دش هجاوم نیرباع
 ،یئاه هتشون هچراپ و اه رنب بصن اب ،نويسکآ ناگدننکرازگرب نآ یط
 هدرک یرگاشفا ناریا رب مکاح یروتاتکید تایانج زا ییاه هولج دروم رد
 رد .دندناسر ناگدننکدیدزاب عالطا هب ار تایانج نیا زا ییاه هشوگ و
 زا اهراب "ینادنز نارگراک و یسايس ناينادنز یدازآ" راعش تکرح نیا

 قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف .دش هدز دایرف ناگدننک تکرش یوس
 یم دنله رد هتيمک نیا هدنهد ليکشت یاهورين زا یکی هک ناریا
 هب باتک زيم نتشاذگ اب تکرح نیا رد تکرش و یراکمه نمض دنشاب
.دندومن تردابم مدرم نيب هيعالطا شخپ

 

  

 

  
 مادرتسمآ ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

دنله -

 

  
 ۹۱۰۲ لیروآ

 

 نيلاعف يتازرابم نويسكآ زا يهاتوك شرازگ

 وتنروت رد  ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ

 

 اداناك -

 

  
 هم ۸ خیرات رد

 

 زا یسايس یاه ورين ناوخارف اب ، ۹۱۰۲  
 کی ، وتنروت رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف هلمج
 نيلاعف ندرک ینادنز و یريگتسد هب ضارتعا رد نويسکآ
 ماجنا یمالسا یروهمج رگبوکرس میزر طسوت یرگراک

تکرح نیا .دش

 

 لباقم رد رهظ زا دعب ۷ ات ۰۳:۵ تعاس زا  
 یاهراعش اب ناگدننک تکرش .دش ماجنا نايناریا یازالپ
 یمالسا یروهمج تایانج یاشفا هب یسيلگنا و یسراف
 طیارش دروم رد ییاه ینارنخس نينچمه و دنتخادرپ
 میژر ینوگنرس و هزرابم دیدشت ترورض و ناریا رد یتازرابم
.دش ماجنا ناگدننک تکرش طسوت یمالسا یروهمج

 

  

 

  
ناریا نارگراک تازرابم داب زوريپ

 

  
یمالسا یروهمج یرگراک دض میژر رب گرم

 

  

 

  
وتنروت ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

اداناک -

 

  
۹۱۰۲ هم ۰۱
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5 هحفص       
 

  

 زا اکیرمآ هدحتم تالایا جورخ لابند هب
 یمالسا یروهمج اب یا هتسه همانقفاوت
 یاه میرحت لامعا و "ماجرب" هب فورعم
 هلمج زا و اکیرمآ تلود یوس زا نوگانوگ
 یاهرازاب هب ناریا تفن رودص زا یريگولج
 یمالسا یروهمج هک ییاهنارحب ،یناهج
 .دش دیدشت رتشيب هچ ره دوب هتفرگ ارف ار
 یم ماجرب زا اکیرمآ جورخ زا هک یلاسکی رد
 اب درک شالت یمالسا یروهمج میژر ،درذگ
 نیا رد ليخد یاهروشک هيقب ديکات هب هجوت
  دیاش ،ماجرب هب یدنبیاپ رب ینبم همانقفاوت
 اب ار اکیرمآ یاه میرحت یاهراشف دناوتب
 ات ییاپورا یاه روشک اب هلدابم رب هيکت

 اب مه رما نیا المع هک دیامن لیدعت یدح
 هک اکیرمآ یوناث یاهمیرحت مرها هب هجوت
 یاه میرحت ضقن تروص رد نآ قباطم
 اب هدننک هلماعم یاه یناپمک طسوت اکیرمآ

 و میرحت دروم زين اهنآ ،یمالسا یروهمج
 میژر هب یکمک ،دنريگ یم رارق همیرج
 سيئر یناحور یطیارش نينچ رد .درکن

 یاهتردق" دیدهت هب عورش میژر روهمج
 اهنآ هب و هدومن ماجرب رد ليخد "ییاپورا

 بلاق رد ناریا عفانم رگا هک داد رادشه
 ناریا دوشن هدروآرب ،یا هتسه قفاوت
 داوم قاچاق" اب هزرابم هنیزه دناوت یمن
 "نایوجهانپ شریذپ و یتينما لیاسم ،ردخم
 هباثم هب ناریا مالعا اب یناحور .دزادرپب ار
 و  "ردخم داوم اب هزرابم رگنس نیرتگرزب"
 عنام ناگدنهانپ شریذپ اب هک یروشک
 یوس هب "نیرجاهم ليس"ندش یراج
 زجر زا ادج هک داد ناشن ،تسا هدش اپورا

 دراد دصق ،زمره هگنت نتسب هراب رد یناوخ
 ییاپورا یاهتردق الاب عوضوم هس رب هيکت اب
 نب نیا رد دیاش اتدراذگب راشف تحت ار
 .دوش لصاح یجرف هدنیازف تسب

 

  

 

  
 ۸( تشهبیدرا ۸۱ رد ،رادشه نیا لابند هب
 نانواعم زا یکی ،یچقارع سابع )۹۱۰۲ هم
 هوای اب یمالسا یروهمج هجراخ ترازو
 مشخ ،ناریا رد ناغفا نیرجاهم هيلع ییوگ
 هيلع ار یناتسناغفا و یناریا هاگآ مدرم
 هلعش یمالسا یروهمج راکتیانج میژر
 ینویزیولت  همانرب کی رد وا .درک رترو
 ۳ زا شيب" رضاح لاح رد هک درک اعدا

 دنتسه ناریا رد یناتسناغفا نويليم
 لاغشا ار یلغش تصرف نويليم ۲ هک
 وروی درايليم ٥ ات ۳ هنالاس و دنا هدرک

 عومجم رد ... و دننک یم جراخ ناریا زا
 هنیزه نامروشک یارب وروی درايليم ۸
 و زومآ شناد نارازه ...دنراد
 ناریا رد ناگیار هب ناغفا یوجشناد
 یچقارع  .هريغ و "دننک یم ليصحت

 دیدهت هب ،اهغورد نیا رب ءاکتا اب سپس
 ناغفا هدیدجنر نیرجاهم و اه ییاپورا

 رگا" هک تفگ و تخادرپ ناریا نکاس
 یروهمج ،دسرب رفص هب تفن شورف
 هژیو تسايس تسا روبجم یمالسا
 و دريگب رظن رد دوخ داصتقا یارب ار یا
 ناشدوخ روشک هب دهاوخب اهناغفا زا
 ."دنورب رگید یاهروشک هب ای

 

  

 

  
 یم ناشن یمدرم دض تاراهظا نیا الوا
 اب دشوک یم یمالسا یروهمج هک دنهد
 کدوک و نز و درم نارازه تشونرس اب یزاب
 یگنج طیارش زا هک یناتسناغفا
 هدش هدنهانپ ناریا هب و هتخیرگ ناشروشک
 هيلع راشف هليسو هب  ار اهنآ ،دنا
 یاه میرحت نایرج رد هک دنک ییاهروشک
 یمالسا یروهمج زا دنا هتساوخن اکیرمآ
 هنامرشيب راک ،کيتکات نیا .دنرخب تفن
 یمدرم دض یاه ورين زا اهنت هک تسیا

 ايناث .دیآ یم رب یمالسا یروهمج نوچ
 عضو هب عجار یچقارع یاه اعدا همه
 شيب یغورد هیاپ زا ناریا رد ناغفا نیرجاهم
.تسين

 

  

 

  
 یزيچان ریداقم هک تسا نیا تيعقاو
 زادنا سپ اب ناغفا نارگراک هک
 دوخ نيئاپ رايسب یاهدزمتسد

 

 هک-
 دزمتسد لقادح زا رت نيئاپ یليخ
تسا یمسر

 

 ناشیاه هداوناخ یارب -
 و دیدش راک اب هسیاقم رد ،دنتسرفيم

 طيحم رب مکاح یناسنا ريغ طیارش
 یاه تورث لباقم رد و  نانآ راک یاه
 جنرتسد لواپچ زا هک یا هناسفا
 هب یناتسناغفا نازرا قوف نارگراک
 لامع ،تفص ولاز ناراد هیامرس بيج
 رد اهنآ یکناب یاهباسح و میژر
 رايسب ،هدش ریزارس یبرغ یاهروشک
 ناکما لئالد زا یکی اقافتا .تسا زيچان

 ناکما  نيمه ناریا رد اهنآ روضح
 یداصتقا عفانم و اهنآ دیدش رامثتسا
 یارب رما نیا هک دشاب یم یناوارف
 .تسا هتشاد مکاح هقبط

 

  

 

  
 طیارش رد هک ینارگراک ،ناغفا نارگراک
 عون ره زا ،دننک یم راک ضحم یراگيب

 و یديع و نامرد و هميب قح ،راک قوقح
 تباث دزمتسد یتح و یگتسشنزاب
 هیامرس مه رطاخ نيمه هب ،دنا هرهب یب
 اب روشک رد اهنآ روضح ناهاوخ یناریا ناراد
 .دنشاب یم اهنآ دیدش رامثتسا فده

 

  

 

  
 ناغفا نارجاهم هک دننکيم اعدا میژر لامع
 ناریا رد یعامتجا و یداصتقا ینماان لماع
 روضح هک تسا نیا تيعقاو اما .دنتسه
 یارب ناریا رد نازرا قوف رجاهم نارگراک
 و یداصتقا عفانم عبنم راد هیامرس هقبط
 یارب .تسا هدوب یرامش یب یسايس

 هب راشف ثحب هک ۲۹۳۱ لاس رد هنومن
 یناتسناغفا نیرجاهم و نایوجهانپ

 سيئر ،دوب هتفرگ الاب ناریا نکاس
 هک درک مالعا امسر ناریا قباس سيلپ
 زا ار ناغفا نارجاهم همه ناوت یمن
 زا یتمسق هکارچ ،درک جارخا روشک
 شخرچ زا روشک داصتقا خرچ
 نارجاهم زا یخرب هکينامز .دتسیا یم
 ناریا لوپ شزرا طوقس تلع هب ناغفا
 ميمصت ناریا داصتقا نارحب دیدشت و
 اضرلادبع ،دنتفرگ ناریا زا جورخ هب

 رد نارهت مدرم هدنیامن ،ییاز مشاه
 لماک جورخ" :داد رادشه سلجم
 زا یشخب متح روط هب یناغفا نارگراک
 حوطس رد ینارمع یاهراک هندب

 دیاب هک دنک یم لکشم راچد ار یرهش
."درک یرکف نآ یارب

 

  

 

  
 و اکیرمآ هک یطیارش رد ،رگید یوس زا
 یاه دنفرت اب ناشدوخ ییاپورا یاهروشک
 دنا هتفرگ ار ناگدنهانپ دورو یولج فلتخم
 نیرجاهم یارب یتيمها چيه لمع رد و
 یارب اهنآ لابق رد یتيلوئسم ای و ،ناغفا

 ليس" زا ار  اهتلود نیا .دنتسين لئاق دوخ
 ناشن اهنت ندناسرت یناتسناغفا "نیرجاهم
 یزاب نیا رد میژر تسد ردقچ هک دهد یم
 .تسا یلاخ
  

 

  
 اب هطبار رد یچقارع دیدهت تسا نکمم
 رد ار مهوت نیا ،ناغفا ناگدنهانپ جارخا
 یروهمج ایوگ هک دنک داجیا یخرب نهذ
 جارخا ار یرجاهم چيه نونکات یمالسا

 !"نيرجاهم ليس" اب اپورا ديدهت و يمالسا يروهمج
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6 هحفص       
 

  

 اما .تسا هزات تسايس کی نیا و هدرکن
 هب یادتبا زا میژر نیا هک تسا نیا تيعقاو
 ریز رد ار هاش میژر تسد ،شنديسر تردق
 و جارخا و ناگدنهانپ قوقح نتشاذگ اپ
 .تسا هتسب تشپ زا اهنآ راتشک

 

  

 

  
 زا سپ و شيپ لاس ۰٥ هب کیدزن

 تموکح یماظن تالخادم عورش
 یشخب ،ناتسناغفا رد قباس یوروش

 گنج زا رارف یارب ناتسناغفا مدرم زا
 رگید و ناریا هب ینامناخ یب و رقف و
 ساسا رب .دندش هدنهانپ اهروشک
 رد نارجاهم نیا دادعت ،یمسرريغ رامآ
 دودح( رفن نويليم هس زا شيب ناریا

 ینعی .تسا )ناریا تيعمج دصرد هس
 نارگراک نیرتريقف زا دصرد هس دودح
 هتخانش تيمسر هب اهنت هن ،ناریا رد
 تالمح فده هکلب ،دنا هدشن
 زين یتلود بوکرس یورين هنايشحو
 رازه ۰٥۱ دودح هنالاس و دنراد رارق
 رثکا .دنوش یم جارخا ناریا زا اهنآ رفن
 ،رابجا هب ناغفا نیرجاهم
 و نیرت کانرطخ،نیرتراوشد
 هدهع هب ار لغاشم نیرت یتشادهبريغ
 یاقب یارب رابجا یور زا و هتفرگ
 رتمک رايسب هک ییاهدزمتسد ،شیوخ
 لبقت ار دشاب یم قوقح لقادح زا
 یضارتعا نیرتکچوک رگا و دنا هدرک
 یم جارخا ناریا زا و راکيب أروف دننک

 اب ناراکبحاص زا یرايسب .دنوش
 تيعضو ندوب ینوناقريغ زا هدافتساءوس

 تخادرپ زا ،ناریا رد ناغفا نارگراک تماقا
 یتح .دننک یم یراددوخ اهنآ قوقح لماک
 و هدرک جاودزا یناریا نانز اب هک ینیرجاهم
 تيعضو رد دنا هداد ليکشت هداوناخ
 رب  هک اجنآ زا .دنرب یم رس هب یراوشد
 دهاوخ یم هک یکدوک ناریا نيناوق ساسا
 شردپ دیاب دشاب هتشاد یناریا تيعبات
 هدش ثعاب عوضوم نیا ،دشاب یناریا
 نارجاهم نادنزرف یارب یدایز تالکشم
 ،دنا هدرک جاودزا یناریا نانز اب هک ناغفا
 ليصحت ناکما هاگ اهنآ نادنزرف و دوش داجیا
 .دنهدب تسد زا ار

 

  

 

  
 تسدورف و نیرتريقف وزج ناغفا نارگراک
 ییادتبا زا و دنتسه ناریا رد نارگراک نیرت
 هرهب یب یناسنا و یعامتجا قوقح نیرت
 هب ءاضعا دنويپ ،لاثم ناونع هب .دنا
 نیا و تسا عونمم راميب نارجاهم
 گرم هب رجنم نونکات یناسناريغ تيعونمم
 .تسا هدشراميب نیرجاهم زا یدادعت
 یاهراتفر و هناتسرپداژن تاررقم تسيل

 هيلع یمالسا یروهمج یناسناريغ
 نانآ ليلد نودب یريگتسد زا ناغفا نارجاهم
 فلتخم تایانج هب اهنآ ندرک مهتم ات هتفرگ
 یمومع شیامن و ندرک سفق رد هرخالاب و
 رايسب ،هانگ یب نیرجاهم و نایوجهانپ
 ،دودحم دراوم نیا رکذ و تسا رامشيب

 .دشاب یم راورخ زا یتشم افرص

 

  

 

  
 هب هتسباو میِژر تيهام هب هجوت اب
 هنوگنیا یمالسا یروهمج مسيلایرپما
 بيجع هجو چيه هب هناتسرپداژن تامادقا
 ظفاح روتاتکید یاه تلود هک اریز .دنتسين

 دننام ییاهروشک رد هتسباو یراد هیامرس
 ،ناشا یرگراکدض تيهام ليلد هب ،ناریا
 دنناوت یمن و دنهاوخ یمن اساسا
 و یعامتجا ،یداصتقا یاهزاين نیرتکچوک
 هچ( نارگراک یناسنا و کيتارکمد قوقح
 نيمأت ار )دنورهش هچ و هدنهانپ و رجاهم
)۲( .دننک

 

  

 

  
 تسايس هيلع هزرابم هک تسا نیا تيعقاو
 نیرجاهم هيلع تموکح هناتسرپداژن یاه
 یمومع هزرابم زا یشخب ،ناریا رد ناغفا
 نوگنرس یارب ناریا ناشکتمحز و نارگراک
 زا لماک ییاهر و یمالسا یروهمج ندرک
 هیامرس متسيس متس و ملظ هنوگ ره
.تسا یراد

 

  
 
 ناغفا نیرجاهم هيلع هنامصخ وج و نيناوق
 تسا یگدنهانپ دض تسايس نامه اقيقد
 طسوت ،توافتم حوطس و لاکشا رد هک
 هیامرس ناهج رسارس رد مکاح تاقبط
 .دوش یم لامعا ناگدنهانپ هيلع یراد

 

  

 

  
 ناغفا رجاهم نارگراک یگدنز و راک طیارش
 رد یناهج هدیدپ کی زا یشخب ،ناریا رد
 ناغفا نیرجاهم .تسا یراد هیامرس ناهج
 کیزکم زرم رد هراوآ یاه هدنهانپ دننام زين
 ،اپورا و اقیرفآ لامش یزرم یاهبآ ،اکیرمآ و
 ميظع شترا زا یشخب ،ايلارتسا و ايسآ و
 ناونع هب هک دنتسه یراد هیامرس ناگدرب
 و اهدزمتسد رب رمتسم راشف مرها کی

 رد نارگراک راک و یگدنز رابفسا طیارش
 یم هدافتسا ءوس اهنآ زا ناهج حطس
 ،ناریا دننام ییاهروشک اکیرمآ تلود .دوش

 و الامتاوگ ،روداولاسلا ،هیروس ،ناتسناغفا
 هتسباو یاهروشک همه ... و سارودنه
 هدرک لیدبت زيمآ هعجاف قطانم هب ار رگید
 تلود ،اهروشک نیا همه رد .تسا
 تیامح لوئسم اکیرمآ یتسيلایرپما

 و یماظن شزومآ و حيلست و یسايس
 ای و یروتاتکید یاه میژر یتاعالطا
 هک تسه و هدوب یبهذم حلسم تاجتسد
 و رگراک رازه اه هد ناشدرکلمع رثا رب
 یاه ههد رد یبالقنا ناناوج و شکتمحز
 هک تسور نیا زا .دنا هديسر لتق هب ريخا

 میژر اب هارمه زين اكیرمآ رب مکاح هقبط
 یروهمج دننام( نآ هب هتسباو یاه
 قوقح ضقن یلصا لوئسم )... و یمالسا
.دشاب یم ناگدنهانپ یناسنا

 

  

 

  
 ناگدنهانپ هب رفن اه نويليم یجیردت لیدبت
 یراد هیامرس متسيس رد نامناخ یب
 و هیامرس ،تسا ریذپان بانتجا یرما
 اهزرم زا هنادازآ دنناوت یم یفرصم یاهالاک
 رد .دنناوت یمن اه ناسنا اما دننک روبع

 و رقف هنادازآ ،مکاح تاقبط هک یطیارش
 و نارگراک هب ار ملاظم عاونا و تکالف
 ،دننکيم ليمحت ناهج حطس رد ناشکتمحز
 تیامح هنوگ چيه دنناوت یمن اهنآ ناينابرق
 زا ار ناشا یناسنا تمرح هب مارتحا و
 .دنشاب هتشاد راظتنا مکاح تاقبط
 یاه تردق هک یطیارش رد صوصخب
 ميسقت لاح رد بيقر یتسيلایرپما

 گنج یزادنا هار قیرط زا ناهج ددجم
 و ،دنتسه فلتخم یاهروشک رد
 گنهرف رهاظم عاونا و یتسرپداژن
 نايم رد ات دنا هتفرگ راک هب ار یعاجترا

 ملظ و دننک داجیا فالتخا رگراک هقبط
 نارگراک هيلع دوخ یروتاتکید و متس و
.دننک هيجوت ار ناشکتمحز و

 

  

 

  
 یاه گنج هدننک ناریو تاريثأت اهرامآ
 هقبط رامثتسا دیدشت رد یتسيلایرپما
 رد .دنراذگ یم شیامن هب ار رگراک
 ،یوروش لالحنا زا سپ لاس ۲۸ لوط
 یربهر هب یتسيلایرپما یاه تردق
 زا یا هقباس یب جوم ،هدحتم تالایا
 و نارگراک هيلع تیانج و یماظن زواجت
 هار هب ناهج حطس رد ار ناشکتمحز
 .دنا هتشک ار رفن اه نويليم و هتخادنا
 زا موس کی ،یطیارش نينچ تحت

 ٥۲ و اقیرفآ بونج قطانم نانکاس
 یاقیرفآ و هنايمرواخ مدرم زا دصرد

 داوم زا ینغ یقطانم هک یلامش
 زا رارف دصق ،دنتسه تفن و یندعم
 تاقبط متس و ملظ عاونا و رقف و گنج
.دنراد ار مکاح

 

  

 

  
 تامادقا أملسم ،تايعقاو نیا هب هجوت اب
 هيلع یمالسا یروهمج هناتسرپداژن
 رگراک هقبط لک رامثتسا و ناغفا نیرجاهم
 تسايس کی و هکس کی یور ود ،ناریا
 عقاورد .دنتسه رگراک هقبط دض ناسکی

 درکلمع و اه تسايس یمالسا یروهمج
 رتشيب ،ار ناگدنهانپ هيلع دوخ یتسيشاف
 ناناوج و هاوخیدازآ مدرم هيلع رتشيپ و
 اپ ریز .تسا هدرک شیامزآ و نیرمت یبالقنا
 یاه ناغفا یگدنهانپ قوقح نتشاذگ

 هعماج لک بوکرس همادا ،ناریا نکاس
 یروهمج ندز تسد نينچمه و ناریا
 داجیا و هنازورفا گنج تاکیرحت هب یمالسا
.تسا هقطنم رد تشحو و سرت یاضف

 

  

 

  
 تاضارتعا و تازرابم ،ینونک طیارش رد
 یم ناشن ناریا هاگآ ناشکتمحز و نارگراک
 ار یمالسا یروهمج تيهام اهنآ هک دهد
 هناتسرپداژن یاه تسايس و هتخانش الماک
 هدش هتخانش تيعقاو کی نآ یرگراکدض و
 نونکا ناریا هاگآ مدرم .دشاب یم ناشیارب

 و نیرتريقف وزج ناغفا نارگراک
 ناریا رد نارگراک نیرت تسدورف
 قوقح نیرت ییادتبا زا و دنتسه
 هب .دنا هرهب یب یناسنا و یعامتجا

 نارجاهم هب ءاضعا دنويپ ،لاثم ناونع
 تيعونمم نیا و تسا عونمم راميب

 گرم هب رجنم نونکات یناسناريغ
 .تسا هدشراميب نیرجاهم زا یدادعت
 و هناتسرپداژن تاررقم تسيل
 یروهمج یناسناريغ یاهراتفر
 زا ناغفا نارجاهم هيلع یمالسا
 ات هتفرگ نانآ ليلد نودب یريگتسد
 و فلتخم تایانج هب اهنآ ندرک مهتم
 شیامن و ندرک سفق رد هرخالاب

 یب نیرجاهم و نایوجهانپ یمومع
 نیا رکذ و تسا رامشيب رايسب ،هانگ
 راورخ زا یتشم افرص ،دودحم دراوم
 مِیژر تيهام هب هجوت اب .دشاب یم
 یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو
 هناتسرپداژن تامادقا هنوگنیا یمالسا
 .دنتسين بيجع هجو چيه هب
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7 هحفص       
 

  

 یارب یبالقنا یريسم نتفای یارب شالت رد
 تازاجم و یمالسا یروهمج ندرک نوگنرس
 نينچ رد .دنتسه نآ راکتیانج لامع
 هب ناریا هاگآ و هديشکرجز مدرم ،یريسم
 عون ره هب نداد نایاپ هک دنناد یم یبوخ
 یناسنا قوقح زا رثؤم عافد و متس و ملظ
 ندناسر تازاجم هب و نیرجاهم

 یبالقنا داحتا ورگ رد ،ناشنارگمتس
 ناهاوخیدازآ رگید و ناشکتمحز و نارگراک
.تسا ناغفا و یناریا هاگآ

 

  

 

  
:اه سیونریز

 

  
 و هاگآ دارفا ،ناغفا نیرجاهم زا یرايسب )۱(
 یعاجترا میژر اب هک دنتسه یبالقنا پچ

 نيناوق ساسا رب و دندرک هزرابم ناتسناغفا
 یگدنهانپ قح زا تسیاب یم للملا نيب

 یروهمج اما .دنوش رادروخرب یسايس
 .تسين لئاق اهنآ یارب یقح نينچ یمالسا
 مسارم رد فرشم قيفر ینارنخس هب

لکهايس درگلاس

 

وتنروت رد  -

 

.دينک هعجارم  -

 

  
 -thgir/xedni/moc.lakhais.www//:sptth
-farahsoM-hgifaR-inarnahkos-002FP/loc

mth.02206102-otnoroT

 

  
 زا یمالسا یروهمج هدافتساءوس )۲(
 یداصتقا هدافتساءوس هب ناغفا نارگراک
 زا ناریا تلود .دوش یمن دودحم نایامرفراک
 هدافتسا زين پوت مد تشوگ ناونع هب اهنآ
 اب یمالسا یروهمج .دنک یم و هدرک

 "نويمطاف رکشل" مان هب ییورين ليکشت
 ار اهنآ ،ناریا نکاس یاه ناغفا زا لکشتم
 و یناریا تيعبات هدعو و یبهذم تاغيلبت اب
 ناديم هب ،هداد بیرف یلام یاه کمک
 ،زين نآ زا شيپ .داتسرف هیروس رد گنج
 زا ای و یلام زاين رطاخ هب نیرجاهم زا یخرب
 تاغيلبت ريثات تحت و یبهذم یهاگآان یور
 گنج رد ،یمالسا یروهمج هنابیرفماوع
 ساسا رب هک دندرک تکرش قارع و ناریا
 ناشرفن رازه ود زا شيب تاشرازگ یخرب
 .دندش هتشک

اليهس

 

  
۸۹۳۱ تشهبیدرا

 

  

 ۸ ۀحفص زا .... رگراك يناهج زور داب يمارگ

 

  
 نیرتمورحم هژیوب و هدیدمتس مدرم زا ییاه شخب یگدنز و هناخ هک رابگرم یليس ؛تسا هتفرگارف ليس ار روشک زا یگرزب شخب
 ام هعماج رد یطیارش رد ،یعيبط یالب کی ناونع هب ليس هتبلا .تسا هدومن نادنچ ود ار ناربجنر تکالف و رقف و هدرب دوخ اب ار راشقا
 فرط کی زا ناراد هیامرس زآ و صرح زا یشان زاجم ريغ و یملعريغ یاهراتخاس هک هتشگ لیدبت کاندرد یا هعجاف و گرزب تبيصم هب
اهنآ یماح میژر فرط زا یتيلوئسم هنوگچيه شریذپ مدع و

 

)یمالسا یروهمج( 

 

 ،هدز ليس مدرم هب یناسر کمک رد رگید فرط زا  
 کمک زا هک یلاح رد صوصخ هب و دننز یم دایرف اه نيبرود یولج رد ار تايعقاو نیا هدز ليس مدرم .تسا هداد نآ هب یراب هعجاف داعبا

 اب یتح اهنآ .تسا هديسرن اهنآ هب تلود فرط زا یکمک چيه هک دننک یم حرطم تحارص هب دنیامن یم نانتما زاربا یمدرم یاه
 هعماج یاه تورث یمالسا یروهمج هک نیا زا ینابز یب نابز اب و هداتسیا شحلسم نيظفاحم اب یتلود ماقم کی لباقم رد تعاجش

 رارق تساوخزاب دروم ار وا ،دنک یم هريغ و هیروس رد اهتسيلایرپما رگید و اکیرمآ یتسیراتيليم یاه تسايس دربشيپ فرص ار ناریا
!دينک یمن هدز ليس مدرم هب یتح یکمک یلو دينک جرخ هیروس یارب ديناوت یم ارچ هک دنیوگ یم و دنهد یم

 

 ،اتسار نيمه رد   
 نانآ حلسم یاهورين و یمالسا یروهمج تاماقم ،هدز ليس نيگمشخ یاه هدوت

 

 رد ،شیامن تهج  ًافرص مدرم دوخ لوق هب هک  -
 دنبای یم روضح هدز ليس قطانم

 

 لحم زا ار اهنآ و هداد رارق هلمح دروم هحلسا یتح و بوچ و گنس اب مامت تعاجش و تراسج اب ار  -
 هب هتسباو میژر هب تبسن قطانم نیا رد ناشکتمحز و نارگراک ترفن و مشخ جوا رگنايب یئاهنت هب تيعقاو نیا .دننار یم دوخ
.دشاب یم یمالسا یروهمج مسيلایرپما

 

 یروهمج رب گرم دایرف  ًانلع ناریا ناشکتمحز و نارگراک ۶۹۳۱ لاس هام ید شزيخ رد رگا  
 یمالسا یروهمج هب تبسن ترفن و مشخ زاربا اب ار دوخ یبلق تساوخ نیا زين زورما ،دنداد رس یمالسا

 

 اهراعش رد هک یا هنوگ هب  -
 دشاب یم سکعنم ناشکتمحز و نارگراک لامعا و نانخس و

 

 ناورشيپ ناونع هب اه تسينومک ،تيعقاو نیا رب هيکت اب .دننک یم نايب  -
هعماج

 

ار دوخ شالت همه ،یمالسا یروهمج ینوگنرس ترورض رب ديکأت نمض دیاب  

 

 ريسم نآ رد اه هدوت هک یهار نداد ناشن یارب  
 هب و ترورض نیا رب ديکأت مدع ،نیاربانب .دنراد لوذبم ،دندرگ مسيلایرپما هب هتسباو یقلخ دض میژر نیا ینوگنرس هب قفوم دنناوت یم
راتساوخ  ًافرص نآ هب یئوگخساپ هار نداد ناشن یاج

 

 یاهدومنهر هنيمز نیا رد و ندش یمالسا یروهمج زا ليس تراسخ ناربج  
.دنشاب یم یتسيمرفر و هنانيب عقاو ريغ یاهدومنهر و هدوب اه هدوت زا نداتفا بقع ینعم هب نداد زيمآ مهوت

 

  
 و نارگراک زا عافد یاعدا اب یئاهورين ،یتسينومک شبنج نورد رد هنافسأتم هک مينک هراشا مه رما نیا هب رگراک یناهج زور هناتسآ رد
مسيسکرام ینعی هقبط نیا هب قلعتم یژولوئدیا

 

 یاه ناگرا رد رگراک هقبط ندش لکشتم ترورض زا مادم هک یلاح رد ،مسينينل  -
 .دنهد یمن هئارا ناریا هعماج طیارش رب قبطنم ۀنانيب عقاو هار چيه روظنم نیا یارب اما ،دنیوگ یم نخس دوخ یا هدوت و یتاقبط
 دیاب نآ رگزاغآ هک هعماج رد هناحلسم هزرابم کی نایرج نداتفا هار هب اب اهنت ناریا هدز روتاتکید هعماج رد نارگراک هک تسا نیا تيعقاو
یسايس یاه هورگ

 

ندش لکشتم ناکما ،دنشاب یبالقنا و دهعتم نارکفنشور و هاگآ نارگراک زا لکشتم یماظن  -

 

 .درک دنهاوخ اديپ  
 یارب طیارش و هدش داجیا فاکش مکاح یروتاتکید دس رد هک تسا هزرابم نیا هب اه هدوت ندناشک و هناحلسم هزرابم نایرج رد هک ارچ
 میژر هک تسا نیا تيعقاو .ددرگ یم مهارف نارگراک یا هدوت و یتاقبط یاه ناگرا داجیا و ،یسايس یهاگآ رتشيب هچ ره یاقترا

 کی نیا .تسا هداد نامزاس ناریا دنبرد یاه هدوت رگید و نارگراک هيلع ار یگنج دوخ ندمآ راک یور ودب نامه زا یمالسا یروهمج
 تيعقاو اب قبطنم و حيحص یژتارتسا و اهکيتکات ذاختا اب ار رباربان گنج نیا رد اوق نزاوت دیاب .رباربان یگنج اهتنم ،تسا یلخاد گنج
 تازرابم رب رگراک هقبط یربهر لامعا و اه هدوت حلسم یهدنامزاس و جيسب اب دعب و یربارب هب جیردت هب ار یرباربان نیا دیاب ؛درک ضوع

 عطق و یمالسا یروهمج ینوگنرس یادرف رد ناوتب ات داد ءاقترا نمشد یاوق هب ندمآ قئاف و یرترب هب اه هدوت یماظن و یسايس
راعش ققحت هب ناریا رد مسيلایرپما ذوفن هنوگ ره یعطق

 

.دمآ لیان هعماج ییاروش هرادا ،یدازآ ،راک ،نان  

 

  

 

  
!داب یمارگ رگراک یناهجزور ،هم هام لوا

 

  
!یمالسا یروهمج زيتسرگراک میژر داب دوبان

 

  
!نارگراک هنابلط قح تازرابم داب زوريپ

 

  
!مسينومک داب هدنز   !بالقنا داب زوريپ

 

  
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ

 

  
تشهبیدرا لوا

 

   ۹۸۳۱

 

 ۹۱۰۲ لیروآ ۱۲ -
 

 زور تبسانم هب قلخ ييادف ياهكيرچ مايپ

يدرك نابز هب رگراك يناهج
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 زور تبسانم هب قلخ ييادف ياهكيرچ مايپ

 يناملآ نابز هب رگراك يناهج
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 !رگراك يناهج زور داب يمارگ
 هب یطیارش رد ناریا نارگراک لاسما

 

  
 هک دنور یم دوخ یناهج زور زاوشيپ

 

  
یرگراک تازرابم شرتسگ و دشر ليلد هب

 

  
اب ام رگراک هقبط ،ناریا رسارس رد

 

  
راشقا رگید نايم رد شنیدحتم یهارمه

 

  
ولمم و راب رپ لاس کی ،قلخ تاقبط و

 

  
هوکشاب و ردقنارگ یاه هبرجت زا

 

رس زا ار  

 

  
 رد زابرید زا هک ناریا نارگراک .دندنارذگ

 

  
 یاه هتساوخ ققحت یارب هزرابم نایرج

 

  
 زا یعون اب زج و هدوب هجاوم یروتاتکید دس اب  ًامازلا دوخ یداصتقا
 موادت هب رداق نآ حلسم یاهورين اب هلباقم یتح و تلود اب هزرابم
 براجت راب رب ،هتشذگ لاس رد ،دنا هدوبن دوخ تازرابم دربشيپ و
 ام زين هتشذگ لاس رد .دندوزفا یرگید یاه هشوت دوخ یتازرابم
 هب ای راد هیامرس کی هن هک میدوب هجاوم یا یرگراک تازرابم اب
 هکلب ،یديلوت دحاو و هناخراک نآ ای نیا درفنم یامرفراک رگید ینابز
 نیا نايب .دندش ريگرد نآ اب و هداد رارق جامآ ار تلود اميقتسم
 ليلد هب ناریا نارگراک هک تسا نیا کیروئت مرف کی رد تيعقاو

 دوخ هک روشک رد زيمآ رهق  ًاعيسو و  ًادیدش یروتاتکید کی ۀطلس
 متسيس تيمکاح و ام هعماج رب مسيلایرپما هطلس لصاح

 هزرابم هب ندز تسد اب ،تسا نآ رب هتسباو یراد هیامرس
 دوز یليخ ناش هطوبرم یامرفراک ای راد هیامرس هيلع یداصتقا
 اب ،یتسيسکرام مرت رد( تيمکاح اب یسايس هزرابم هب روبجم
 عفن هب و نارگراک هيلع یروتاتکید لامعا اب هک دندرگ یم )تلود

 ليلد هب رگید ترابع هب .دتسیا یم نانآ لباقم رد ناراد هیامرس
 نارگراک یداصتقا تازرابم ،ناریا رد یتسيلایرپما یروتاتکید هطلس
 زين هسورپ نیا رد و دوش یم لیدبت یسايس هزرابم هب دوز یليخ
 ار راک ،نانآ یسايس هزرابم ،یتموکح بوکرس اب ههجاوم ليلد هب
 تشذگ هک یلاس رد .دناشک یم تموکح اب زيمآرهق یريگرد هب
 زیربت و ناهفصا و کارا زا ناریا طاقن یصقا رد ام نارگراک تازرابم
 هولج ناریا رسارس رد عقاو هب ...و ناتسزوخ و ناجنز ات هتفرگ
 شیامن هب ار ناریا رد یرگراک هزرابم تيصوصخ نیا زا یئاه
 و بوکرس طیارش مغريلع هتشذگ لاس رد نارگراک .دندراذگ
 اب ،نادنز و قالش و دنبب و ريگب ،باعرا  ًاصخشم و یروتاتکید
 اب و دوخ تاعمجت رد ،شیاتس لباق یاه یراکادف هب ندز تسد
 قمعت لباق و اج هب یاهراعش قیرط زا هچ ،نابايخ فک رد روضح
 ۀمه اب شیوخ هناعاجش یاه ینارنخس و رظن زاربا اب هچ و دوخ
 دوخ یتاقبط و یسايس یهاگآ زا یئالاب حطس ،یروسناس دوخ
 نیا نایرج رد .دنداد رارق ناگمه تواضق و دید ضرعم رد ار
 دحاو نوچ یزکارم رد صوصخ هب ناریا ورشيپ نارگراک ،تازرابم
 رد نارگراک دادعت هک هپت تفه و زاوها دالوف و کارا یديلوت یاه
 و هاگآ نارگراک هک دنداد ناشن ،دشاب یم ريگمشچ و دایز اهنآ

 هجوت نودب هک ینارکفنشور زا رتشيب یتح هک دنتسه یعاجش
 هيصوت ناریا رب مکاح یتسيلایرپما یروتاتکید طیارش توافت هب
 تملاسم هزرابم قیرط زا نارگراک نايم هب یسايس یهاگآ ندرب
 یهاگآ زا و هتخانش ار ناریا هعماج یاه تيعقاو ،دننک یم ار زيمآ

.دنشاب یم رادروخرب یريگمشچ یسايس و یتاقبط

 

  
 یرازگرب ناکما مکاح روتاتکید میژر هک تسا یطیارش نينچ رد
 و نارگراک ریذپان یگتسخ مزر شیامن زور هک هم هام لوا مسارم
 یم ناهج رسارس رد ناراد هیامرس هيلع نانآ یتازرابم داحتا
 نارگراک هک دناد یم هک ارچ .دهد یمن ناریا نارگراک هب ار دشاب
 مهنآ دوخ هار رس تالکشم و اهدرد نايب هب رداق طقف هن ،ام هاگآ
 یم ناشکتمحز و نارگراک همه یارب مهف لباق و هداس ینابز اب
 هب نديسر یارب هزرابم اسب هچ دنناوت یم هکلب ،دنشاب

 طیارش رد یتح هک دنربب شيپ یا هنوگ هب ار دوخ یاهتساوخ
 هيلع زرابم ناوج رگراک نارازه تيبرت شلصاح ،مکاح یروتاتکید

 هب لسوت اب میژر لاسما هک نیا .دشاب مکاح میژر و ناراد هیامرس
 یاه مسارم ۀنادازآ یئاپرب زا یئاه کيتکات و اه یرگ هليح هچ
ار درک دهاوخ یريگولج نارگراک دوخ طسوت هم هام لوا

 

 یدوزب  
 نوچمه ،ناریا زرابم نارگراک هک تسا ملسم یلو ،دید ميهاوخ

.تشاد دنهاوخ یمارگ ار زور نیا دوخ راکتبا هب هتشذگ یاه لاس

 

  
 دسر یم ارف نارگراک یناهج زور یطیارش رد لاسما ،نينچمه
 رب مکاح یراد هیامرس هناملاظ تابسانم ليلد هب هک یلاح رد هک
  ۷ ۀحفص رد همادا   ،دنرو هطوغ تکالف و رقف رد نارگراک ،روشک

 ياه يراذگ بمب ةراب رد  

 

  
 اكنال يرس رد رابگرم     
 و لوا ،هبنشکی و هبنش یاهزور رد

 

  
هتشر کی عوقو ، ۸۹۳۱ تشهبیدرا مود

 

  
وبملک رد لته و اسيلک دنچ رد راجفنا

 

  
 هک نآ ا فارطا و اکنال یرس تختیاپ

 

  
نت ۰۰۳ دودح ندش هتشک هب  رجنم

 

  
 عابتا  یخرب و اکنال یرس مدرم زا

 

  
راکفا ترفن و مشخ ،دش یجراخ

 

  
 و سرت هیاس و تخيگنارب ار هنايشحو راتشک نیا زا یمومع
 نیا لک و اکنال یرس نامسآ رب ار نارحب دیدشت و تينما مدع
 و یقلخ دض مادقا نیا نتفرگن هدهع رب دوجو اب .درتسگ هقطنم
 زا سپ یهورگ و نایرج چيه طسوت هدش یهدنامزاس شيپ زا
 و اه یرازگ ربخ ،دعب تعاس ۸۴ دودح ماجنارس ،نآ عوقو
 یعدم ییاکنال یرس تاماقم زا لقن هب یعمج طابترا لیاسو

 هب هدشن هتخانش یشدالگنب یمالسا نامزاس کی هک دندش
 راتشک و یراذگ بمب نیا لوئسم "ديحوت یلم تعامج" مان
 هاگتسد هب هک دش مالعا امسر نينچمه .تسا هانگ یب مدرم
 هداد "رادشه" اه هلمح نیا عوقو زا شيپ اکنال یرس یتينما

 و هدرکن یط ار دوخ یقطنم ريسم اهرادشه نیا اما دوب هدش
 یرس ریزو تسخن صخشم روط هب و لوئسم تاماقم تسد هب

 نودب ابیرقت هک تسا "یهيجوت" نامه نیا اما .دوب هديسرن اکنال
 زا ايند مامت رد هباشم یتسیرورت تايلمع اه هد رد ءانثتسا

 متسيس هک نیا نودب دوش یم زاربا مکاح تاماقم فرط
 هاگ چيه دوش یم داجیا اهنآ رد اه هرفح نیا هک یا یتينما
 تيعضو مالعا اکنال یرس تلود نونکا مه .دنشاب هدش ريمعت
 یخرب هب هلمح اب هک تسا هدش یعدم و هدرک هداعلا قوف
 ار اهتسیرورت زا نت دنچ ،یمالسا هورگ نیا یاه هناخ و زکارم
 .تسا هدرک ريگتسد و هتشک

 

  
 ره زا لبق یمدرم دض راتشک و اهراجفنا نیا هک تس نشور
 دض یاه هتسد و راد و "یمالسا مسیرورت" هلاسم رگید راب زيچ
 گنج ندرک شکورف لابند هب هک شعاد ريظن یا یبالقنا

 و دروآ یم هنحص یولج هب ار دوب هدش مالعا نآ "نایاپ" ،هیروس
 اما ،هقطنم کی رد شعاد یرهاظ "نایاپ" اب هک دهد یم ناشن
 و شعاد ینعی "یمالسا ییارگ داينب" هک ییاهتسايس نآ
 ناج هب هک تسا ههد ود دودح و هدرک قلخ ار نآ فالسا
 متس تحت یاه هدوت تابالقنا الک و ناشکتمحز و نارگراک
 بلط گنج و راکتیانج ناراد هیامرس نیرتگرزب عفانم و هتخادنا

 و یزاس نارحب لاناک زا ار یتسيلایرپما تاراصحنا و یناهج
 رب نونکا .دنا هتفاين نایاپ هجو چيه هب دننک یم هدروآ رب گنج
 ۀدش یهدنامزاس تقد هب یقلخ دض تايلمع هتشر کی رتسب
 دوجو مزلتسم ،نآ نداد ماجنا سفن هک ،اکنال یرس رد یماظن
 و یناسنا و یلام عبانم زا یدنمورين رايسب هکبش و نامزاس کی
 قباطم هک یناينابرق راتشک و اهبمب راجفنا اب ،تس یکيتسج ُل
 فرط زا یدام یاه هنيمز ،دنتسه "یحيسم" ارثکا ،تاشرازگ
 یارب هقطنم رد ناشیريجنز ناگس و یتسيلایرپما یاهتردق
 ناشکتمحز و نارگراک تايح و یتسه هب یرگید گرزب ضرعت
 .تسا هتشگ هدامآ یگنر و داژن و نید ره زا هقطنم

 

  
 یمامت و ربماتپس ۱۱ هعجاف زا لاس ۸۱ ابیرقت تشذگ اب نونکا
 لاغشا هلمج زا یناهج ۀصرع رد نآ زا دعب ميظع تالوحت
 ینیرفآ هعجاف و اکیرمآ مسيلایرپما فرط زا قارع و ناتسناغفا
 زاغآ زا سپ لاس ۸۱ مالک کی رد و ... و هیروس رد اهتسيلایرپما
 یزاوژروب کيتامتسيس و ینمیرها تاضرعت زا یدیدج رود
 رد هدیدمتس یاهقلخ و رگراک هقبط عضاوم و قوقح هب یناهج
 و نامتک لباق ريغ دهاوش و دانسا زا یا هعومجم ،ايند همه
 رد یتسيلایرپما یاهتردق نارادمتسايس دوخ زا یخرب تافارتعا
 مسیرورت" یالويه هک دننک یم تباث هک دنتسه تسد
 اکیرمآ یولقود یاهجرب زارف رب نامسآ زا هرابکی هب "یمالسا
 یمالسا هتسباو یاه هتسد و راد .درکن اديپ همادا و دشن لزان
 یتاحيلست و یلام یاهتیامح نودب دنناوت یمن و دنتسناوت یمن
 ره رد اهتلود و تردق لفاحم هک ییاضف زا هدافتسا و یتينما و
 تباقر یاه هصرع رد و ینارحب قطانم رد هژیوب و ايند یاجک

 

  
ۀحفص ۲۳ رد  همادا   

  



 ييادف مايپ
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9 هحفص       
 

  

 هدوت یبالقنا تازرابم و شزيخ موادت رد
ناریا رسارس یاهقلخ ینويليم یاه

 

 هيلع   
یمالسا یروهمج رگبوکرس میژر

 

 زورره هک  
 نآ دهاش ناریا زا یرانکو هشوگ ره رد
 رهقو یبالقنا تازرابم صوصخ هب ،ميشابيم
 گرم راعش اب اه هدوت هک ٦۹۳۱ هامید زيمآ
 رب یاه هتساوخ یارب یمالسا یروهمج رب

راک دننام ناش قح

 

نان -

 

 اهنابايخ هب یدازآ  -
 ره رد زورره هک یطیارش رد و ،دندمآ
 تازرابم دهاش ناریا زا یرانک و هشوگ
 نيب زا ناهاوخ هک ميشابيم مدرم هدنکارپ
 هتسباو یراد هیامرس دساف متسيس ندرب

ناریا رب مکاح

 

تکالف و رقف نديچ رب و   

 

 هب و  
 هعماج رد یدازآ و یسارکمد ندروآ دوجو
 یاهورين شالت دهاش ،دنتسه ناریا
 زا یفيط اهنیا .ميشاب یم زين تسيمرفر
 و نارگراک  هار دس هک دنتسه یئاهورين
 هیامرس تابسانم یدوبان یارب ناشکتمحز
 تحت مکاح عاضوا و ناریا رد هتسباو یراد

  .دنشاب یم رگتراغ ناراد هیامرس هطلس
 اب هک ینابلط حالصا و اهتسيمرفر زا یفيط
 تازرابم ناش هنایذوم و هناراکبیرف یاهشور
 یم فارحنا هب ار شکتمحز مدرم یبالقنا
  .دنناشک

 

  
 رد بلط حالصا ای مسيمرفر اب ام
 هجاوم لکش ود رد نامدوخ هعماج
 ینابلط حالصا یکی .ميشاب یم
 دوخ یبلط حالصا هب ًانلع هک دنتسه
 نابلط حالصا ناونع هب و دنراد فارتعا

 یم هتخانش یتموکح ريغ و یتموکح
 مه یئاهورين رگید فرط زا اما .دنوش
 بلط حالصا ار دوخ هچرگ هک دنتسه
 یاه هشیدنا غلبم یلو دنناوخ یمن
 تهج رد .دنشاب یم یبلط حالصا

 حالصا زا رت ینيع هچ ره تخانش
 هتشون نیا رد ،مسيمرفر ای یبلط
 تسيمرفر یاهورين دش دهاوخ یعس

 ششوپ رد یتح هک یبلط حالصا ای
 ريغ لامعا و تارکفت مسيسکرام
 مسيسکرام مانب ار دوخ یتسيسکرام
 تابرض و هداد ذوفن ناریا بالقنا رد
 دندومن دراو اه هدوت شبنج هب یکلهم
  .دريگ رارق دروخرب دروم

 

  
 اب هطبار رد هک یا هيعالطا یور ادتبا

 هيعالطا"  ناونع اب ريخا ليس
 رشتنم "تسينومک و پچ یاهورين

 کی  ات منک یم لمأت یکدنا ،هدش
 یئاهورين یتسيمرفر دروخرب زا هنومن
تسيسکرام مان هک

 

 یور تسينينل -
 هتخانش هدنز روط هب ،دنا هتشاذگ دوخ

 کرتشم روط هب ار هيعالطا نیا .دوش
 تسينومک نايئادف داحتا

 

 تسينومک بزح  -
 ناریا

 

 تسيتمکح یرگراک تسينومک بزح  -

 

 رگراک هار نامزاس  -

 

 تيلقا نايئادف  -
 یادتبا رد .دنا هداد راشتنا تيلقا هتسهو
 رد هعماج یاه تيعقاو ثحب دروم هيعالطا
 نيغورد یاهديعو هدعو و ليس اب هطبار
نيمکاح

 

 اهنآ یوررب یتسرد هب و حرطم  
 اهیدزد هب ای و تسا هدش هتشاذگ تشگنا
 .تسا هدش هراشا میژر یرگلواپچو
 یروهمج هک نیا زا رظنفرص ،نينچمه
 هک هدش دادملق لقتسم یمیژر یمالسا
 یاه تسايس یارجا رطاخ هب هن ایوگ
  هکلب هقطنم رد ءاکرش و اکیرمآ مسيلایرپما
 لصاح ادخ یاضر بلج رطاخ هب ایوگ
 نایارگ مالسا بيج هب " ار اه هدوت جنرتسد
 ندوب نيگمشخ زا ،"دنکيم ریزارس هقطنم
 هدش دای طیارش نیا رد مه مدرم یاه هدوت
 تسينومک ار دوخ هک اهورين نیا اما .تسا
 ناونع هب ار دوخ و دنمان یم پچ و
 ،دننکيم حرطم هعماج رد یبالقنا یاهورين
 انت راچد مدرم هب دومنهر نداد ماگنه هب
 رد ار یتسيمرفر شور و هار و هدش ضق
 .دنا هتفرگ شيپ
 
 رد نيتسار یاهتسينومک نم رواب هب

 راتساوخ اراکشآ اه هدوت هک یطیارش
 دنتسه یمالسا یروهمج میژر ینوگنرس

 میژر زا تساوخرد هخسن افرص دیابن
 اه هدوت یارب ار یمالسا یروهمج راوخنوخ
 تساوخ رب ار دوخ ديکأت دیاب هکلب دنچيپب
 هزرابم یارب ار اهنآ و هداد رارق مدرم یبلق
 و دنناوخب ارف میژر نیا ینوگنرس تهج
 رد .دنیامن نشور ار رما نیا یگنوگچ رتمهم
 دوخ هک اهورين نیا یلصا دومنهر هک یلاح
 نیا مدرم هب ،دنمان یم پچو تسينومک ار

 یروهمج ات دننک ضارتعا دیاب هک تسا
 ناگیار تامدخ "زا ار نانآ یمالسا
 یفاک یرمتسم "و "ینامرد و یتشادهب
 رد .دنک رادروخرب هريغو "شاعم رارما یارب

 اب نارگراکو ناشکتمحز مامت زورما هکيتروص
 میژر هک دننکيم سمل دوخ تشوگو تسوپ

 همه ققحت عنام یمالسا یروهمج
 رد تانایرج نیا .تسا نانآ یاه هتساوخ
 هتشون ار ینوگنرس راعش هيعالطا یاهتنا
 دنراد داقتعا یراعش نينچ هب رگا یلو .دنا

 رانک و هشوگ ره رد هک یطیارش رد ارچ
 یروهمج راکتیانج میژر اب مدرم روشک
 زيمآ رهق هزرابم یتح و هزرابم هب یمالسا
 میژر نیا ینوگنرس راتساوخ و دنزيخ یمرب

 اه هدوت هب ناش یلصا دومنهر ،دنتسه
 افرص هکلب تسين ینوگنرس یارب هزرابم
 تساوخ نآ ای نیا مدرم هک دننک یم هيصوت
 ؟دننکب بلط یمالسا یروهمج زا ار

 

 نیا  
 یاهورين کرتشم هيعالطا رد دروخرب
 یتسيمرفر دروخرب زا یا هنومن هدربمان
 مدرم یارب ار اهورين نیا مسيمرفر و هدوب

 یم نایامن ناریا زرابمو هديسر بل هب ناج
 . دزاس
 
 رد مسيمرفر تخانش هب طوبرم ثحب رد
 هار غارچ ار هتشذگ رگا ،ناریا رصاعم خیرات
 سرد نآ براجت زا دیاب سپ  ميناديم هدنیآ
 تاهابتشا بکترم زاب هک میزومايب و میريگب

 رب . میدرگن نآ ریذپ ان ناربج تابرضو  یدج
 زا رود نادنچ هن خیرات هب رگا ،ساسا نیا
 هتشاد یلک هاگن کی ناریا مدرم تازرابم
 هب رد مسيمرفر هک دید ميهاوخ ميشاب
 تابرض مدرم تازرابم ندناشک فارحنا
 و هدومن دراو شبنج هب یکلهمو رابگرم
 هتشاد یرابنایز و کانرطخ رايسب شقن
 هب یداقتعا چيه اه تسيمرفر .تسا
 یداصتقا ظاحل زا عماوج یداينب ینوگرگد

 

-  
 یعامتجا

 

 و دنرادن یگنهرف و یسايس  -
 رگید ترابع هب ای اه مرفر ناهاوخ اهنت
 مکاح یاه ماظن بوچراهچ رد یتاحالصا

 رکفت مسيمرفر مه ليلد نيمه هب .دنتسه
 نارگراک نمشد و هدوب یتسيسکرام ريغ
 ریز رد رگرامثتسا تاقبط عقاو رد .دشاب یم
 طقف ناشکتمحز و نارگراک تازرابم راشف

مسيسكرام ششوپ رد مسيمرفر

 

  
 

 رد نيتسار یاهتسينومک نم رواب هب
 راتساوخ اراکشآ اه هدوت هک یطیارش
 یمالسا یروهمج میژر ینوگنرس
 زا تساوخرد هخسن افرص دیابن دنتسه
 ار یمالسا یروهمج راوخنوخ میژر
 دوخ ديکأت دیاب هکلب دنچيپب اه هدوت یارب
 و هداد رارق مدرم یبلق تساوخ رب ار
 نیا ینوگنرس تهجزرابم یارب ار اهنآ
 نیا یگنوگچ رتمهم و دنناوخب ارف میژر
 هک یلاح رد .دنیامن نشور ار رما
 ار دوخ هک اهورين نیا یلصا دومنهر
 مدرم هب ،دنمان یم پچو تسينومک
 ات دننک ضارتعا دیاب هک تسا نیا

 تامدخ "زا ار نانآ یمالسا یروهمج
 "و "ینامرد و یتشادهب ناگیار
 "شاعم رارما یارب یفاک یرمتسم
 زورما هکيتروص رد .دنک رادروخرب هريغو
 تسوپ اب نارگراکو ناشکتمحز مامت
 میژر هک دننکيم سمل دوخ تشوگو
 همه ققحت عنام یمالسا یروهمج
 .تسا نانآ یاه هتساوخ
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01 هحفص       
 

  

 ،تيمکاح هب هک دنهد یم نت ییاهمرفر هب
 دراو یا همدص اهنآ طلستو تیدوجوم
  .درواين

 

  
 هب عوجر اب اجنیا رد هک تسين تبسانم یب
 نينل رثا مسيمرفر و مسيسکرام هلاقم
 تیدض و مرفر اب یتسيسکرام دروخرب
 ناشن رتشيب ار مسيمرفر اب اهتسينومک
 دسیون یم هلاقم نیا رد نينل قيفر .ميهد
 اه تسيسکرام ،اه تسيشرانآ فالخرب" :
 هک ار یتامادقا ینعی ،تاحالصا یارب هزرابم
 تعيضو  مکاح هقبط تردق مادهنا نودب
 تيمسر هب ،دشخب دوبهب ار ناشکتمحز
 اهتسيمرفر اب لاح نامه رد اما .دسانشيم
  ار رگراک هقبط یاه تيلاعفو فادها هک
 بسک هب ميقتسم ريغ ایو ميقتسم روطب
 نیرت هناعطاق هب ،دننک یم دودحم تاحالصا
 .دننزيم تسد هزرابم
 
 ،تسا نارگراک ییاوژروب بیرف مسيمرفر
 ات ، اجنآ ای اجنیا رد ییاهدوبهب مغر هب هک
 نانچمه دراد دوجو هیامرس هطلس هکينامز
 یزاوژروب .دنام دنهاوخ یقاب یدزم هدرب
 ابو دهديم تاحالصا تسد کی اب لاربيل
 ،دريگيم سپ ار اهنآ ، هشيمه رگید تسد
 یگدرب یارب اهنآ زا و دهديم لزنت چيه هب
 رد یگتسد دنچ داجیا ،نارگراک نديشک
 یدزم یگدرب ندرک هنادواج و نانآ نايم
 مسيمرفر ليلد نیا هب .دیوج یم هرهب

 لدبم یحالس هب ،دشاب هناقداص رگا یتح
 دساف ار نارگراک نآ اب یزاوژروب هک دوشيم
 اهروشک همه تايبرجت .دنک یم فيضت و
 تسيمرفر هب هک ینارگراک دهديم ناشن

  ،دنروخ یم بیرف هراومه دننک دامتعا اه
 ار سکرام یروئت هک ینارگراک ،سکعرب

 یریذپان بانتجا ینعی ،دنا هدرک بذج
 یراد هیامرس هکيماگنه ات ار یدزم یگدرب
 هنوگچيه اب ،دنا هتفایرد ،تسا طلسم
 .دنوش یمن قيمحت ییاوژروب تاحالصا
 یراد هیامرس اج ره  هکنیا کرد اب نارگراک
 دشاب اپ رید دناوتيم هن تاحالصا ،دراد دوجو
 دنمزر یم  یرتهب طیارش یارب ،قيمع هن و
 یگدرب اب هزرابم دیدشت یارب تاحالصا زا و
 اهتسيمرفر .دننک یم هدافتسا یدزم
 و دنشکب  هقرفت هب ار نارگراک دنشوکيم
 ار اهنآ ،کچوک تازايتما طسوت ،دنهدب بیرف
 اما .دننک فرحنم یتاقبط هزرابم زا
 نيغورد رهاظ یوسنآ هک ینارگراک
 یارب ،تاحالصا زا ،دنيب یم ار مسيمرفر
 هدافتسا  یتاقبط هزرابم  هعسوت و لماکت
 نيب رد یتسيمرفر ذوفن هچ ره .دننک یم
 ،رت فيعض رگراک هقبط ،دشاب رتیوق نارگراک
 یب و ،رتشيب یزاوژروب هب شيگتسباو
 یاهگنرين اب تاحالصا ندرک تيصاخ
 .دوب دهاوخ رت لهس یزاوژروب یارب ،فلتخم
 لقتسم رگراک هقبط شبنج  هک هزادنا ره
 هتوک زاو ،رتعيسوو  رت قيمع شفادها ،رت
 هرهب و اقبا ،دشاب رتدازآ یتسيمرفر ینيب
 رتناسآ نارگراک یارب اهدوبهب زا یرادرب

 ."دوب دهاوخ

 

  
 رگا ،نينل زا الاب یاه هتفگ ساسا رب

 ای مرفر ،یرگراک شبنج رد یتانایرج
 رييغت یارب هزرابم نیزگیاج ار تاحالصا

 ناونعب دیاب  نانآ زا دننک هعماج یداينب
 نينل رظن زا .دوش هدرب مان تسيمرفر
 بالقنا موهفم اب ،کش نودب مرفر موهفم
 و ضقانت نیا ندرک شومارف .تسا ضقانتم
 موهفم ود نیا نايم زرم هب هجوت مدع
.ددرگيم یدج تاهابتشا زورب بجوم

 

  
  
 شبنج هک هتشذگ ههد دنچ رد
 و تخس ینارود ناریا یتسينومک
 زا ،هتشاذگ رس تشپ ار یراوشد
 .تسا هدوبن ناما رد اهتسيمرفر دنزگ
 یانبم رب هشيمه اهتسيمرفر فيط
 یاه ماظن زا ناش یتاقبط هاگیاپ

 زا یريگولج راتساوخ هک مکاح
 رگراک هقبط یبالقنا رخآ هب ات تازرابم
 .دنا هدرک ینابيتشپو تیامح هدوب
 لوحت رد اه تسيمرفر نیا زا یخرب

 راتشک رد هک دنديسر یئاج هب دوخ
 تسد  موب و زرم نیا نادنزرف نیرتهب

 هتشغآ نانآ نوخ هب قفرم ات ناش
 بالقنا دض هگرج رد هجيتن رد و تشگ
 و تیرثکا نامزاس ريظن ،دنتفرگ رارق
.هدوت بزح

 

  

 

  
 هک هدوت بزح مسيمرفر زا ميهاوخب رگا

 یرگراک شبنج هب ار شا نيگنس تابرض
 دیاب مينک زاغآ هصالخ روطب هدروآ دراو ناریا
 .مينک تقد نآ هتشذگ  همانراکو درکلمع هب

 زورما ات شندمآ دوجو هب ودب زا هدوت بزح
 اب تنايخو شزاس دعتسم هشيمه
 هدیدمتس یاه هدوت هيلع مکاح یاهتلود
.تسا هدوب

 

  
 
 لاس هب ناریا رد هدوت بزح روضح لوا هرود
 ینعی ،ددرگيم زاب ۲۳۳۱ دادرم ۸۲ ات ۰۲۳۱
 هک هاش اضر تموکح ندش طقاس زا دعب
 سيلگنا طسوت هاش اضر دمحم وا رسپ دعب
 .تسشن تنطلس تخت هب شردپ یاجب

 هب ، دادرم ۸۲ یاتدوک زا لبق هدوت بزح
 رد .دش هديمان نارگراک بزح تسردان

 بزح کی هاگچيه بزح نیا هکيتروص
 قيفر .دوبن رگراک هقبط بزحو تسينومک
 هزرابم( دوخ رثا رد هدازدمحا دوعسم ريبک

 کيتکات مهو یژتارتسا مه هناحلسم
 تايح رد هک هدوت بزح" :دسیونيم نينچ)
 دوب هتسناوتن مه یا هظحل یتح دوخ
 طقفو دشاب تسينومک بزح کی هنومن
 تسيسکرام بزح کی زا دوب یروتاکیراک

 

- 
 یاتدوک هک یطیارش رد ،تسينينل
 مه زا بجوم دادرم ۸۲ یتسيلایرپما
 یلم ، یسايس یاهنامزاس مامت نديشاپ
 اهنت نآ یربهر ،دیدرگ یتسيلایرپما دض ،
 ریز هب ار بزح زرابم و راکادف رصانع تسناوت
 رد ار رارف هار دوخ و دزادنايب نادالج غيت
."دريگ شيپ

 

  
 
 هام رهم رد دوخ ليکشت زاغآ رد هدوت بزح
 ،یلم نامزاس کی ناونع هب ار دوخ ۰۲۳۱
 .دوب هدرک مالعا مسيشاف دض و کيتارکمد
 شزاسو هنطلسلا ماوق تلود رد بزح نیا
 یعیاجف بکترم هرود نآ یزکرم تموکح اب
 تازرابم رد نکش باصتعا شقن یافیا دننام
 رد بونج تفن نارگراک هدرتسگ و روش رپ

 لامعا اب هنطلسلا ماوق .دیدرگ ٥۲۳۱ لاس
 مسيلایرپما تمدخ رد شا یقلخ دض
 اه یسيلگنا هرهم ناونع هبو دوب سيلگنا

 نودب هدوت بزح یلو .دش یم هتخانش
 جوا هب ءانتعا یب و تيعقاو نیا هب هجوت
 دض و  کيتارکمد تازرابم یريگ
 هک اجنآ زا ،ناریا مدرم یتسيلایرپما

یداصتقا متسيس ینوگرگد ناهاوخ

 

-  
 تلود اب شزاس هب دوبن مکاح یعامتجا
.تخادرپ ماوق

 

  
 
 شبنج رد تبثم یشقن اهنت هن هدوت بزح
 تارکومد هقرف نارود رد ناجیابرذآ قلخ
 و تمواقم مدع هکلب درکن ءافیا ناجیابرذآ
 ار ناجیابرذآ تارکومد هقرف فرط زا هزرابم
 یاهورين شروی اب هک یلاح رد و ،درک ديئأت
 شترا هلمح و ناجیابرذآ دوخ عجترم

 رازه ۲٥ ات ۰۲ راید نیا هب یهاشنهاش
 هیرشن رد ،دندش هتشک اج کی ناسنا
  ،٥۲۳۱ هام ید لوا لاس ۲ هرامش مدرم
 هک ناریا لخاد رد حلص رطاخب" ار عضو نیا
 دادملق "تسا ديفم ناهج حلص ظفح یارب
.دومن

 

  

 

  
 هک دادرم ۸۲ یتسيلایرپما یاتدوک رد
 نينوخ تالمح ریز رد مدرم یاه هدوت
 ییاه نپمل و هاش حلسم یاهورين
 نیورپ ،اه خم یب نابعش دننام
 ،دنتشاد رارق هريغ و اه یداضتعا

 کی زا یرادروخرب دوجو اب هدوت بزح
 لکشت( یماظن لکشتم یورين
 هب )شترا رد هدوت بزح نارسفا

 تسد هاش میژر اب هناحلسم هزرابم
 هنايشحو بوکرس زیز ار مدرم و دزن
 قافتا هب بیرق .تشاذگ اهنت میژر نیا
 دوخ ناج تاجن یارب بزح نیا ناربهر
 یطیارش رد نیا و دندرک رارف جراخ هب
 اب طابترا رد زرابم یاه هدوت هک دوب

 ناج زاو یراکادف هدامآ هدوت بزح
 یاتدوک اب هلباقم یارب یگتشذگ
 راظتنا و دندوب یتسيلایرپما

 هزرابم یربهر و حلسم یهدنامزاس
 اب بزح یربهر فرط زا ناش
 هب خیرات نیا زا .دنتشاد ار نارگاتدوک

 کی رد ام ناریا یتسينومک شبنج رد
 قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس هرود
ناریا

 

 رب ار دوخ تکرح هک میراد ار 
 رب و هتسباو یزاوژروب اب هزرابم یانبم
 هداد رارق مسيلایرپما هطلس نتخادنا
 یرتلورپ یريگ تمس نامزاس نیا .دوب
 هناگادج یشم و تشاد

 

 هاگدید -
 هناگادج

 

 هناگادج گنهرف-

 

 قالخا -
 یرگراک یاهتسايس و هناگادج
هناگادج

 

 .درک لابند هدوت بزح زا ار یا 
اهکیرچ هزرابم

 

 هب هزات یا هچیرد 
دوشگ ناریا یبالقنا شبنج

 

 نادنزرف و 
 ار یبالقنا مسينومک ،قلخ نيتسار

 و هداد رارق دوخ یتازرابم هحول رس
 هعماج رد یقيمع یبالقنا تاريثأت
 نیرت فیرش ور نیا زا .دنتشاذگ یاجرب
 نیا یوس هب هتسد هتسد اهناسنا

 طیارش رد اما .دندروآ یور نامزاس
 هک میدوب دهاش مايق زا دعب زاس نارود
 لاغشا یناسک ار نامزاس نیا یربهر
 رد هدوت بزح لثم تسرد هک دندرک
 .دندوب مسيمرفر جورم تسيب ههد
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11 هحفص       
 

  

 بزح مان اب تنايخ ظفل هک دوب دعب
 مان اب نئاخ تفص و هدش ماغدا هدوت

 .تفرگ رارق مه رانک رد هدوت بزح

 

  
  
 بزح تقوچيه هدوت بزح هک نیا هب هجوت اب

 هلاس ۲۱ تيلاعف یط ،دوبن رگراک هقبط
 رد یداينب ريغت ناهاوخ هاگچيه دوخ
 .دشن هعماج یعامتجاو یداصتقا تابسانم
 تردق بسک یارب هزرابم زگره بزح نیا

 هقبط عفانم نيمأت  همزال هک یسايس
 مدرم راشقا عيسو یاه هتساوخ و رگراک
 و دادن رارق دوخ راک روتسد رد ار دشابيم
  مکاح میژر زا یئاهمرفر بسک یارب افرص
 امک .دوب هدرک نييعت ار دوخ یسايس طخ
 هدرک مالعا مه دوخ تيلاعف زاغآ رد هک نیا
 تموکح ظفح تهج رد شیاهتيلاعف هک دوب
 تسا یسارکومد لوصاو  هطورشم
 موس خیراتب ۱ هرامش تسايس همانزور(
 هیرشن زا یتمسق رد .) ۰۲۳۱ دنفسا
٥۱  خیراتب  مجنپ هرود  لوا هرامش  مدرم

 

- 
۰۱

 

 هتشون نينچ زين هدوت بزح زا ٥۲۳۱  -
 رد گرزب یاهتلود یارب ام " :تسا هدش

 زگرهو  ميتسه لئاق یعورشم عفانم ناریا
 راکنا ار عفانم نیا هک ميتسين نآ ددص رد
 ".میزادنايب رطخ هب ار اهنآ  هدرک

 

  
 
 رد هدوت بزح هک زين لهچ و یس ههد رد
 قیرط زا هرود کی رد و دوب روشک زا جراخ
 یاه هدیا "ناریا کيپ " مان هب یئویدار
 رد المع،درک یم غيلبت ار دوخ یتسيمرفر
 هقبط یاه هتساوخ ققحت تهج فالخ
 ناونع هب شکتمحز راشقا رگیدو  رگراک

 ناریا  یتسينومک شبنج تکرح رد یدس
.درک یم لمع

 

  
 
 یاهکیرچ باتک رد یناقهد فرشا قيفر
 رد نئاخ هدوت بزح کتخب و قلخ ییادف

 هدرک ميسرت نينچ ار عطقم نیا ٦۷ هحفص
 دس نتشادرب نودب ،عطقم نیارد" :تسا

 هن یتسينومک شبنج لباقم زا هدوت بزح
 رد اه یمگ رد رسو  اهاطخ هب دش یم
 هب زا و هداد  نایاپ پچ نارکفنشور نايم
 یريگولج اهنآ یتازرابم یژرنا نتفر زره
و دومن

 

 یتايح الماک تيمها اب  -

 

 ناکما هن  -
 زا دامتعا ، تبکن دس نیا دوجو اب تشاد
 یاهورين هب تبسن اه هدوت هتفر نيب
 مغ یئادج و دنادرگرب اهنآ هب ار رکفنشور
 هب ار شيبالقنا ناگنهاشيپ و هدوت نيب زيگنا
 قیرط نیا زا ات دومن لیدبت یتازرابم دنويپ
 دنب رد یاه هدوت تازرابم تفرشيپ هب ناوتب
 .دناسر یرای ولج هب خیرات تکرح هب و ناریا
 یلضعم نينج هب یئوگخساپ لهچ ههد رد
 یتسينومک اعقاو ناناوج هدهع زا اهنت

 نانچ ماجنا یارب رظن ره زا هک دوب هتخاس
".دنتشاد یگدامآ یريطخو نيگنس هفيظو

 

  
  
یبالقنا یاه هدوت هک ۷٥۳۱ لاس رد

 

 اب  
 هاش یتنطلس میژر ،دوخ هناعاجش شزيخ
 خیرات ناتسروگ هب و هدرک نوگنرس ار

 اتبسن یطیارش هجيتن رد و دندرپس
 بزح ،دمآ دوجو هب هعماج رد کيتارکومد
 رد زاب لاعفنا و تبيغ لاس ٥۲ زا دعب هدوت

 رگید هک بزح نیا .درک اديپ روضح هنحص
 ميکحت رد دوب هدرک اديپ یعاجترا تيهام

 یروهمج روفنم میژر یاه هیاپ
یمالسا

 

 دوخ قباس یاهتنايخ هب و ديشوک  
 نیا نينوخ ناتسد هک اجنآ ات داد همادا

 یروهمج عاجترا نيتسآ زا نئاخ بزح
 یاه ینابيتشپ و اه تیامح اب یمالسا

شا هبناج همه

 

 ،ناریا هتسباو یزاوژروب زا  
 نیا یاه هتشون زا هنومن دنچ. دمآ نوريب

:تسا نينچ عطقم نآ رد بزح

 

  
 
 یا هفيظو دوخ یارب نونکا ام بزح"
 یروهمجو بالقنا زا عافد زا رت سدقم
 هتيمک( "دسانش یمن ناریا یمالسا

 ،)۹٥۳۱ ناریا هدوت بزح یزکرم
 نیرومامو نارادساپ زا یرازگساپس"
 مدرم( "هاشنامرک دابآ لزید نادنز
 ناریا هدوت بزح یزکرم ناگرا

 .)۹٥۳۱ نیدرورف ۷۲ هبنشراهچ
 بالقنا درگلاس نيموس داب هدنخرف"
 یتسيلایرپما دض یدادبتسا دض گرزب
 رد و ناریا ام زیزع نهيم یمدرم و
 شرتسگ و ميکحت ، تيبثت یارب هزرابم
 یزکرم هتيمک( "میوش دحتم بالقنا

 .)۰٦۳۱ ناریا هدوت بزح

 

  
 
 هرود کی رد ام ناریا یتسينومک شبنج رد

ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس

 

 ار  
 اب هزرابم یانبم رب ار دوخ تکرح هک میراد
 هطلس نتخادنا رب و هتسباو یزاوژروب
ناریا رد مسيلایرپما

 

 نیا .دوب هداد رارق   
 و تشاد یرتلورپ یريگ تمس نامزاس
 هناگادج یشم

 

 هناگادج هاگدید  -

 

 گنهرف -
 هناگادج

 

 یاهتسايس و هناگادج قالخا  -
هناگادج یرگراک

 

 لابند هدوت بزح زا ار یا  
 قلخ ییادف یاهکیرچ هزرابم .درک
ناریا

 

 یبالقنا شبنج هب هزات یا هچیرد  
دوشگ ناریا

 

 ،قلخ نيتسار نادنزرف و  
 یتازرابم هحول رس ار یبالقنا مسينومک
 رد یقيمع یبالقنا تاريثأت و هداد رارق دوخ
 فیرش ور نیا زا .دنتشاذگ یاجرب هعماج
 هب هتسد هتسد اهناسنا نیرتکاپ و نیرت

 رد اما .دندروآ یور نامزاس نیا یوس
 ۷٥ نمهب مايق زا دعب زاس نارود طیارش
 ار نامزاس نیا یربهر هک میدوب دهاش
 بزح لثم تسرد هک دندرک لاغشا یناسک
 .دندوب مسيمرفر جورم تسيب ههد رد هدوت
 نژيب قيفر تارظن وريپ ار دوخ دارفا نیا

 مان رب هيکت اب و دندرک یم یفرعم ینزج
 ناراذگناينب تارظن ،ینزج قيفر یبالقنا

 دودرم ار قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس
 قيفر تارظن اساسا هک اهنآ .دندرمش یم
 لوبق ار هناحلسم هزرابم ديئات رد ینزج
 یفارحنا و تسردان تارظن هب طقف دنتشادن
 دش یم عقاو ديفم ناشیارب هک قيفر نیا
 تالیامت دنناوتب ات دندرک یم دانتسا
 نیزگیاج ار دوخ یتسينوتروپا و یتسيمرفر
  .دننکب نامزاس یرتلورپ و یبالقنا تارظن
 کی ار هاش یروتاتکید اب هزرابم نژيب قيفر
 ناریا قلخ هزرابم رد کیژتارتسا هلحرم
هک یتروص رد .تسناديم

 

 راذگناينب یاقفر  
قلخ ییادف یاهکیرچ

 

 یروتاتکید ،ناریا  
 یراد هیامرس ماظن یتاذ یانبور ار هاش
 داقتعا و هدرک یبایزرا روشک رب مکاح
هک دنتشاد

 

 شبنج کیژتارتسا تدحو   
 هزرابم نایرج رد ناریا مدرم یبالقنا

 هزرابم نیا و هدش نيمأت یا هدوت هناحلسم
ینوگنرس ثعاب

 

 و مسيلایرپما هطلس   
هتسباو یزاوژروب

 

مسيلایرپما هب  

 

 دوش یم   
 رد یروتاتکید هزرابم زا لکش نیا اب طقف و
 داد ناشن هبرجت .تفر دهاوخ نيب زا ناریا
هک

 

یلو دش نوگنرس هاش   

 

 رد یروتاتکید  
 هیامرس ماظن نوچ .تفرن نيب زا هعماج
 میژر و دنام اجرب اپ نانچمه هتسباو یراد
  ماظن نیا ظفح روظنم هب یمالسا یروهمج
 یرتشيب هچره یرگيشحو و راتشک اب
 نژيب قيفر .دنک یم یروتاتکید لامعا
 یروئت و هداز دمحا دوعسم قيفر تارظن
هناحلسم هزرابم

 

 هيلوا یاقفر لوبق دروم  
ميقتسم ريغ روط هب ار نامزاس

 

   
پچ مسينوتروپا

 

 رطخ ار نآ و هدرک دادملق  
 قيفر سوسفا .ديمان شبنج یارب هدمع
 ار دوخ تارظن جیاتن ات دنامن هدنز ینزج
 یاهناسنا شنارای و ینزج قيفر .دنيبب
 کاواس مه رطاخ نيمه هب و دندوب یبالقنا
 نارود نادنز رد هک ار اهنآ هاش میژر
 لتق هب دندرک یم یط ار دوخ تيموکحم
 یبالقنا نامزاس ناکس هنافسأتم .دناسر
 یدارفا تسد هب نمهب مايق زا دعب اهکیرچ
 دنداديم هولج ینزج ورهر ار دوخ هک داتفا
 نارای و وا یاهنامرآ فالخرب تسرد اما
 یربهر .دندرک یم تکرح شا یبالقنا
 یاهکیرچ نامزاس سأر رد تسيمرفر
 رد نمهب مايق زا دعب هرود رد قلخ یئادف

 دندوب هزرابم هنحص رد اه هدوت هک یطیارش
 نیا رد و درک یم ليلجت ینزج قيفر زا
 هب .درب یم شيپ ار دوخ مسيمرفر ششوپ

 یاهکیرچ نامزاس هک نآ دوجو اب هدمع روط
 هدوت بزح اب عطاق یدنبزرم اب قلخ یئادف

 ار هدوت بزح تارکفت اهنآ ،دوب هتفرگ لکش
 رد هدوت بزح رگا .دنداد جاور نامزاس رد
 میژر ینوگنرس تهج رد زگره تسيب ههد

 ،درکن تکرح یسايس تردق ريخست و هاش
 یئادف یاهکیرچ نامزاس تسيمرفر یربهر
 نينچ یمالسا یروهمج نارود رد مه قلخ
 لمع هدوت بزح لثم تسرد ینعی ،درک
 .دومن

 

  
 
 و رادهگن خرف ندش بلاغ زا دعب

 یاهکیرچ نامزاس رد شیاه یگلاپمه
 نیا رب یطخ ،ناریا قلخ ییادف
 زا زیامتم هک دش مکاح تاليکشت
 یتازرابم یاه تنسو اه یروئت

 اب نانیا اما .دوب ییادف یاهکیرچ
 قلخ ییادف یاهکیرچ مان زا هدافتسا
 رابتعا هب دوخ هناراکبیرف یاهتيلاعف هب
 ،لاثم ناونعب .دنداد همادا نامزاس نیا
 تسد هک ار تفن تکرش نارگراک نانآ
 هکنیا هناهب هب دندوب هدز باصتعا هب

 تسا یلم یرصنع راکتیانج ینيمخ
 ناشراک رس هب نتفر هب قیوشت
 یروهمج هنايشحو هلمح رد ای .دندرک
 علخ رد ارحص نمکرت هب یمالسا

 هب یناقهد یاهاروش ندرک حالس
 نیدب و دندرک کمک هیامرس نارودزم
 تفای ناکما یمالسا یروهمج هليسو
 بوکرس ار نمکرت قلخ تازرابم هک
 )دراد همادا(             .دنک

یزورون ربکا

 

  
۸۹۳۱ تشهبیدرا
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21 هحفص       
 

  

 ميظع یاه شزيخ یريگ جوا زا سپ
۱ لاس هام ید رد یمدرم  دهاش ام ، ۶۹۳
 یتاقبط یاهدرکلمع و اه یهاگآ زورب

 هدوت تازرابم یاه هصرع رد یريگمشچ
 تازرابم  .ميشاب یم ناریا متس تحت یاه
 هب نديسر یارب ناریا نانز
 هنوگ ره عفر و یربارب و یدازآ
 و مهم ناکرا زا یکی ضيعبت

 یم تازرابم نیا موادت یتايح
 شيپ زا شيب زورما هک دنشاب
 راکشآ ار دوخ یتاقبط راب

 دوخ نطب رد هچ نآ و هتخاس
 رارق دید ضرعم رد ار تشاد
 یتيعقاو نیا رگا  .دهد یم
 یارب نانز هزرابم هک تسا
 قحرب یاهتساوخ ققحت

 هيلع هزرابم نودب شیوخ
 یروهمج مه( عاجترا
 تسيلایرپما مه و یمالسا

 دنويپ نودب و )رگ هطلس یاه
 یبالقنا تازرابم رگید اب

 یئاج هب هر دناوت یمن هعماج
 نیا زا یا هولج ام ،دربب
 تازرابم رد زورما ار تيعقاو

 نایوجشناد دنمهوکش
 .میدهاش

 

  

 

  
 نایوجشناد ، ۸۹۳۱ تشهبیدرا ۳۲ رد
 رد نارهت هاگشناد یابیز یاهرنه
 و یرابجا باجح ليمحت هب ضارتعا
 کی هب "فافع و باجح حرط" یارجا
 حرط اب و دندز تسد یضارتعا عمجت

 یدازآ ، راک ،نان" نوچ ییاهراعش

 

- 
 ،یراگيب ،یراکيب" ،"یرايتخا ششوپ

 ، داشرا و داژن یلع" ، "یرابجا باجح
 یهاگآ هجرد اهنت هن ،"دايقنا و عاجترا

 رد متس یعقاو یاه هشیر زا دوخ
 ناشن ار ناریا هدز روتاتکید هعماج
 هزرابم نيب دنويپ داجیا هب هکلب ، دنداد
 هتسجرب یاه تساوخ زا یکی یارب
 هزرابم اب ششوپ یدازآ ینعی نانز
 راعش هک یدازآ و راک ، نان یارب
 و نارگراک ینعی ناریا مدرم تیرثکا
 .دندز تسد ،دشاب یم ناشکتمحز
 اب یرابجا باجح هطبار نينچمه اهنآ
 رامثتسا هب هراشا هک( یراگيب و یراکيب
 ندز بيج هب لاح نيع رد و نارگراک
 هیامرس طسوت اهنآ هدش نييعت دزمتسد
 هعماج هب ار )تسا میژر تیامح تحت ناراد
 چيه هک دنداد ناشن ًالک و هدرک مالعا
 باجح عفر تهج نانز هزرابم نيب یراوید
 یاه هتساوخ یارب هزرابم و یرابجا
 دوجو ناگدیدمتس رگید یتاقبط و یداصتقا
 .درادن

 

  

 

  
 رد نارهت هاگشناد زرابم نایوجشناد 

 هاگشناد نحص هب ار دوخ تازرابم یطیارش
 ره یمالسا یروهمج میژر هک دندناشک
 و هجنکش و دیدهت اب ار یضرتعم یادص
 یاهراعش حرط .دهد یم خساپ نادنز
 یوس زا هک یئاوتحم رپ و لاکیدار
 ناشن ،دش هدز دایرف و حرطم نایوجشناد
 یعقاو تيهام زا نانآ یهاگآ قمع هدنهد
 راعش اب اهنآ .دشاب یم ناش نانمشد

 همومت هگید ،بلط حالصا ،ارگ لوصا"
 ناهاوخ عقاو رد فرط کی زا "ارجام

 زا و دندش یمالسا یروهمج ینوگنرس
 یور یئاه هتشون تسد اب رگید فرط
 تشگ ،داژن یلع" :دوخ خرس یاهرنب

 ره ،قامچ اب یکی ،نيبرود اب یکی ،داشرا
 و "!نانز شبنج هيلع ،عاجترا یوس کی ود
 ،"دايقنا و عاجترا ، داشرا و داژن یلع"

 اکیرمآ مسيلایرپما هيلع دوخ قح رب تیدض
 رد هناسر و نيبرود هک ینيعجترم همه و
 المرب ار دنا هتشاذگ داژن یلع رايتخا

.دنتخاس

 

  

 

  
 راب ام ،نایوجشناد تازرابم نطب رد
 و نانز هنادحتم تازرابم دهاش رگید
 یمامت مغريلع هک میدوب ینادرم

 طسوت هک ییاه ینکفا گنس
 تهج رد راکشزاس و لاربيل یاهورين

 ریاس زا نانز تازرابم نتخاس ادج
 ،دریذپ یم تروص  یعامتجا تازرابم
 متسيس تيلک ،مه شوداشود
 عاجترا و مسيلایرپما و مکاح هناملاظ
 دروم ًامأوت ار یمالسا یروهمج
 نیا هب اهنآ .دنداد رارق شیوخ ضرعت
 یاه شزومآ رب لطاب رهم هليسو
 شبنج هک دندز یئاه تسينمف هارمگ
 زا لقتسم و دوخرد یشبنج ار نانز
 ریوصت یعامتجا یاه شبنج رگید
 هزرابم نودب ار نانز یئاهر و هدرک
 و یمالسا یروهمج ینوگنرس یارب
 مسيلایرپما ذوفن هنوگره یعطق عطق
 هب .دننک یم دادملق نکمم ،ناریا رد
 راب کی زرابم نایوجشناد بيترت نیا
 اعقاو هک دنداد ناشن لمع رد رگید
."دننام یم ناشرانک ،دننارگراک دنزرف"

 

  

 

  
 ،زرابم و هاگآ نایوجشناد تارهاظت زور رد
 ناراوخ هريج ليسگ اب یمالسا یروهمج
 اب هک درک شالت هاگشناد نورد هب دوخ
 رب ،میژر عفن هب نانآ یاه یشک هدبرع
 نیا اما .دنکفا هیاس نایوجشناد تازرابم
 نایوجشناد یرايشُه اب یعاجترا تکرح
 زا ییاه سکع و ویدیو شخپ هب هک زرابم
 ،دنتخادرپ ناراوخ هريج نیا یاه هرهچ

 ناشن اهوئدیو و اه سکع .دش هجاوم
 رگبوکرس یتادراو یاهورين اهنآ هک دنداد
 نایوجشناد اب هارمه یصخش سابل اب میژر
 رد هقرفت و فيعضت تهج هک دندوب یجيسب

 مازعا لحم نآ هب زرابم نایوجشناد فوفص
 نایوجشناد .دندوب هدش
 یاهورين نیا لباقم رد زرابم

 دایرف یتادراو رگبوکرس
 ،یجيسب" :دندز یم
 یئوجشناد تراک ،یجيسب
 ، عجترم یجيسب" ،"؟وک تا

 اهر ار هاگشناد ،نک ايح
"!نک

 

  
  

 

  
 هراومه ییوجشناد شبنج
 یتازرابم یاضف هدننک سکعنم
 رد حرطم یاه هتساوخ و
 ور نیا زا .تسا هدوب هعماج

 هک یئاه تساوخ و اهراعش
 هاگشناد رد تاضارتعا نایرج رد
 نایوجشناد هاگآ رشق طسوت
 هب بلغا دنوش یم حرطم
 رگنايب و هدوبن دودحم هاگشناد
 یم هعماج نطب رد هچ نآ
 رد رما نیا .دنشاب یم ،درذگ
 نایوجشناد ريخا تازرابم نایرج

 تازرابم رد .دش هداد ناشن نارهت هاگشناد
 هک ییاهراعش حرط ،نایوجشناد نیا
 ششوپ و باجح ديق زا نانز ییاهر عوضوم
 و یگنسرگ و رقف لضعم اب ار یرابجا
 هدنهد ناشن ،دننز یم هرگ یراکيب

 تهج رد هعماج نطب رد یبالقنا تساوخ
 هشیر هب نداد نایاپ تهج ، یداينب تارييغت

 را یکی هباثم هب نانز یقوقح یب یاه
 ماظن هناملاظ هطلس موادت مهم ناکرا

.دشاب یم مکاح یراد هیامرس

 

  

 

  
 نیا رد هتسجرب طاقن زا رگید یکی
 طسوت هک دوب یراعش ،تاضارتعا
 یگنر خرس دراکالپ رب وجشناد نارتخد
 و تشگ ،داژن یلع" :دوب هدش هتشون
 اب یکی ، نيبرود اب یکی ، داشرا

 هيلع ، عاجترا یوس کی ود ره ،قامچ
 رايسب راعش نیا حرط اب ."نانز شبنج
 و  طخ هنيع هب ،زرابم نایوجشناد ، تسرد
 یاه هرهم زا ار دوخ یبالقنا ريسم

 داژن یلع حيسم نوچ یا هدش هتخانش
 رگا هک دنداد ناشن عقاو هب و دنتخاس ادج
 یروهمج رگبوکرس یاهورين و داشرا تشگ
 ،هجنکش و نادنز و قامچ اب یمالسا
 یولج و دنشک یم دنب هب ار نیزرابم
 یم ار اه نآ یبالقنا تازرابم یورشيپ
 زا هدافتسا ءوس اب زين داژن یلع ، دنريگ

 میژر هطلس تحت هعماج رد هک یئاه متس
 یمالسا یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو
 تازرابم هرداصم و ،دوش یم لامعا نانز رب
 و یدازآ هب نديسر یارب ناریا نانز قح رب
 .دشاب یم عاجترا رگید یوس نآ ،ییاهر
 یاه تردق تیامح اب یو هک ارچ
 ار "شا یفخم نيبرود" ،یتسيلایرپما

 یدوبان زا یريگ ولج یارب "حالس" نیزگیاج
 ندرب نيب زا و یمالسا یروهمج میژر تيلک

  هدومن ناریا رد یراد هیامرس متسيس

 

  
۵۱ ۀحفص رد همادا  

 هدينت مه رد عاجترا ود هيلع نايوجشناد دايرف
 



 ييادف مايپ
 

32 هرامش                                      8 
 

  
 

31 هحفص       
 

  

 رد هاش هرود رد هک یسرد یاهباتک بلاطم
 یدراوم زا یکی دندش یم سیردت سرادم
 شناد یارب هجو چيه هب زورهب هک دوب
 فسأت رايسب و دید یمن بسانم نازومآ
 یارب باتک نتشون هک نیا زا دروخ یم
 هک هداتفا یناسک تسد هب نازومآ شناد
 زا هن و دنراد ار راک نیا یارب مزال داوس هن
 هب تبسن دهعت و تيلوئسم ساسحا
 ،دنشاب یم رادروخرب روشک نازومآ شناد
 و هتخيهرف یاهناسنا هک یطیارش رد مهنآ
 یراک نينچ هب رداق هک دنراد دوجو یدهعتم
 نداد ناشن اب زين هناخ رد وا .دنشاب یم
 دروم نیا رد ،یسرد یاهباتک زا یبلاطم
 هطبار رد دمص هچنآ الثم .درک یم تبحص
 لوق زا "یسرد یاه همانرب تيهام" اب
 یتيبرت لیاسم رد واک و دنک" باتک رد زورهب
 رگید یلکش هب نم ار تسا هتشون "ناریا
 اب هطبار رد دمص .مدوب هدينش زورهب زا
 یاه همانرب تيهام" :دسیون یم زورهب
 ملعم دناوت یم هک تسا یزيچ زين یسرد
 .دنک درسلد ای و دروايب قوش رس ار
 دایز ناوت یمن هراب نیا رد هک سوسفا

 .دروخ یم رب اه یليخ هب هک تفگ نخس
 رد ینانخس هضیرع ندوبن یلاخ یارب اما
 زا ناتسبد مجنپ یسراف تئارق باتک هراب
 .مرذگ یم و منک یم لقن "زورهب" متسود
 هب روفو دح هب رعش هک تکلمم نیا رد ...
 رعش نیا هک دراد یموزل هچ دیآ یم لمع

 :ميناجنگب ار یدعس

 

  
 رد کت هب      ناوج دمآ مشيپ یکی رب هر هب
ناود یدنفسوگ شسپ

 

  
 ود "هر" هک منک عناق ار درگاش متسناوتن و
 نامه "رب هر هب" و هتشادرب یفاضا فرح
 رد دیابن یسک اما .دوش یم " هار رس"
".مدید یدرم رب هر هب " دسیونب شیاشنا

 

  
 

 

  
 یگنشت و دیدش هقالع رطاخ هب هچ زورهب

 الاب روظنم هب هچ و نتخومآ هب شيگشيمه
 ،شا هنايهام قوقح هجيتن رد و هبتر ندرب
 یم شيپ ار شا یملعم راک هک یلاح رد
 هب نتفر رکف هب تصرف نيلوا رد درب
 ۰۳ یاه لاس رخاوا رد وا .داتفا هاگشناد
)۹۳

 

۱۲ نس رد )۸۳۳۱  -

 

  رد یگلاس ۰۲ -
 زیربت هاگشناد هب ،هد رد یملعم راک نمض

 تايبدا هدکشناد رد هنابش روط هب و تفر
 ليصحت هب یسيلگنا هتشر رد زیربت
 زا رترید یمک مه دمص ًاقافتا .تخادرپ
 یملعم راک ماجنا نيحرد وا دننامه و زورهب
 رد زیربت هاگشناد رد هنابش روط هب
 یسيلگنا هتشر رد تايبدا هدکشناد
 هب دمص و وا نتفر اب .دش ليصحت لوغشم
 و رازآ و اهراشف ،هنابش روط هب هاگشناد
 زورهب نوچ یدهعتم ناملعم هک یئاه تیذا
 دندش یم لمحتم یرادا تاماقم فرط زا
 ندناوخ سرد گنهرف سيئر .دش دیدشت
 یدیدج هناهب هب ار دهعتم ملعم ود نیا
 زا .دوب هدرک لیدبت اهنآ هب ندروآ راشف یارب

 رد ليصحت دیاب هک داد یم راطخا وا هلمج
 ار یکی یراگزومآ لغش ماجنا ای و هاگشناد
 یراوشد همه اب اهنآ یلو .دننک باختنا

 هاگشناد رد ندناوخ سرد هب دوجوم یاه
  .دنداد یم همادا

 

  
 یاه همان زا یکی رد نتفر هاگشناد عوضوم
 همان نیا .دشاب یم سکعنم دمص هب زورهب
 تيلوئسم ساسحا رگنايب فرط کی زا
 فرط زا و دشاب یم دمص هب تبسن زورهب
 ندوب یدوخ و تيميمص روآدای رگید
 راک هب و همان یخوش نحل رد هک تساهنآ
 اهنآ نيب هک صاخ یتارابع و تاملک ندرب
 و زورهب .دهد یم ناشن ار دوخ هدوب حرطم
 یتافیرشت تاملک یاج هب هراومه دمص
 ،یباتک یمسر تامک ای و یرادا چوپ
 یم یزيمآ هرخسم تاملک اصوصخم
 هب دصق هب ار تاملک یخرب ای و دنتشاذگ

 همان نیا رد .دندرب یم راک هب یرگید لکش
 دصق هب ار "دشاب یم ضورقم" زورهب مه
 یکی .هتشاذگ "دراد یم ضورعم" یاج هب
 یم هجوت بلج همان نیا رد هک یتاکن زا
 تخادرپ یارب زورهب یلام یئاناوت مدع دنک
 راک اب طابترا رد یتراک تفایرد یارب یغلبم
 همان طسو رد .دشاب یم شا یهاگشناد
 لوپ یب وا یتسار هب هک دوش یم مولعم
 مه ناموت ۲۱ هيهت یارب هک یئاج ات تسا
 نیا " :اب تسا هتشون و هدوب هقيضم رد
 هتشگ هدنب نیا ضراع هک یلایر فعض
 هب رگا ."منک شا هيهت مناوتب لکشم تسا
 طساوا هکلب هام رخآ هن هک همان نیا خیرات

 هجوتم ميناوت یم مينک هجوت تسا دادرم
 نيئاپ ردقچ وا هنايهام قوقح هک میوشب
 شاعم نيمأت هک نیا هب هجوت اب هک هدوب

 ،هام طسو رد دوب وا ندرگ هب زين هداوناخ
 هدنام یمن یقاب شدوخ یارب یزيچ رگید
:همان نآ نتم لاح .تسا

 

  

 

  
 لصا هدازريثک اقآ دمص یاقآ بانج
یبادنرچ

 

  
 بناجنیا .دشاب یم ضورقم ًامرتحم
 هدش نيشن هناخ تسا دنچ یزور هک
 هبنشود زورما ،هدیرب ادخ قلخ زا و ما

 هدکشناد تمس هب ًافداصت دادرم ۷۱
 یم .دوبن فداصت هتبلا مهً الماک .متفر

 یباتک هدکشناد هناخباتک زا متساوخ
 یداوج یاقآ مان هب یتسود یارب
 رتکد بانج نآ مدش علطم هک مريگب
 هبنشراهچ زور هک تسا هتفر شدای
 رتکد هب .تسا شوه ناحتما

 )هريغ و تيباشود رد رتکد( هدازرفعج
 ناوارف ندز هنوچ زا دعب .مدرک هعجارم
 یمن الاح هک دنامهف نم هب هرخالاب

 یم مه رگا هتبلا .ايب رهظ زا دعب هش
 گرب کی .متشادن ار مزال کرادم دش

 هعطق ود و همانسانش تشونور
 هجو نموت ۲۱ همه زا رتالاب و سکع
 یلایر فعض نیا هب هک تکلمم جیار
 تسا هتشگ هدنب نیا ضراع هک
 تلود هب .منک شا هيهت مناوتب لکشم
 و توس هناخ اما مدرک هعجارم لزنم
 رپ دودح نآ رد مه یا هدنرپ و دوب روک
 ،یبدا بناجنیا همان هتبلا( .دز یمن
 یم... و یئانج و یقشع و یقالخا
 هب یکزور هک اقآ نآ ناکد هب .)دشاب
 هب یا همان و متفر دوب هدمآ ناقمم
 ارت کرادم نیا هک متشون ناتردارب
 رهظ زا دعب ٥/۳ تعاس نم و دنک هيهت
 .تفر مهاوخ امش یئاج نیا هناخ هب

 سکع و همانسانش هک دنک ادخ
 کی و ۲۱ تعاس الاح ( یشاب هتشاد
 رگا همان نیا نديسر اب .)تسا مک عبر
 رازب ینک یم غاد نغور تتسد رد
 و وش ناگوگ تارايطوبا راوس و نيمز

 هب و ايب تقو عرسا رد رتدوز هچ ره
 هناخ هب ايب مه زیربت هب نديسر درجم
 تامادقا و یا هديسر منادب ات ام
 .مهدن ماجنا وت ندرک هاگآ یارب یرگید
 یم وت تسد هب همان نیا مناديمن نوچ
 تعاس ات هبنش هس زور !هن ای .دسر
 ربخ ارم و ايب ًامتح .متسه هناخ رد ۲۱
 .نک

 

  
 دوب شبيع هچ اج نیا !!نودان مدآ هخآ
 تسب !!"ناهج تق" رد یتفر هک
 هيضق نآ دننام دبال ؟یتسشن
 ناحتما ندش مامت زا سپ ارسشناد
 یور تسد و یئايب یتساوخ یم
 نیا زيچ ره ضوع هب ادخ !ینزب تسد
 وت هب روعش و لقع "نزوس رس" ردق
 .نيملاعلا بر ای نيمآ .دیامرف تمارک

 .مرظتنم لزنم رد هدنب حبص هبنش هس
 مزال کرادم هک مناد یمن هکً اصوصخم
؟هن ای تسه نات هناخ رد

 

  
ظفاحادخ

 

  
یناقهد

 

- ۷۱/٥/ ۹۳

 

  

يناقهد فرشا

 

  

 

  

يمارگ داي هب

 

  

يناقهد زورهب 

 

  

دنويپ رد هك

 

  

لمع و هشيدنا 

 

  

 )11( !دوب يميمص 
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41 هحفص       
 

  

 تسا دوجوم دمص هب زورهب زا یرگید همان
 همان زا دعب مين و هام ود دودح نآ خیرات هک
 نیا رد .دشاب یم ۹۳۳۱ /۱/۸ خیرات هب قوف
 هناخ تراغ عقاو هب ای یدزد عوضوم همان
 کی زورهب .تسا هدش حرطم هد رد زورهب
 دنيب یم و دور یم هد رد شا هناخ هب زور
 هدرب تراغ هب ار شا هناخ لیاسو همه هک
 اج مه ار نادکمن یتح دمص لوق هب .دنا
 عطقم نامه رد یدزد نیا .دندوب هتشاذگن
 و دروخ یم هرگ وا یارب یرگید یتخبدب اب
 زورهب یارب ،گنهرف سيئر هک نیا نآ
 دصق و هدرک ندش تمدخ رظتنم یاضاقت
 وجشناد رطاخ هب یو هکنیا ليلد هب تشاد
 یتعاس دنچ ای زور فصن راب ود یکی ندوب
 رضاح شا سرد سالک رس دوب هتسناوتن

 نينچ .دیامن " هيبنت تدش هب" ار یو دوش
 تروص زورهب هيلع یطیارش رد یدروخرب
 نآ رد ناملعم زا یليخ  ًاقافتا هک تفرگ یم
 ماجنا نيح رد دمص و زورهب دننامه هقطنم
 زا یخرب و دندوب مه وجشناد ،یملعم راک
 اب و گنهرف سيئر هب هوشر نداد اب اهنآ

 یکی دوب نکمم یتح یو تبسن یسولپاچ
 رضاح ناش یملعم سالک رس زين هتفه ود
 .تشادن یراک اهنآ اب سيئر یلو ،دنوشن
 وا هودنا و درد ساسحا دمص هب زورهب همان
 نآ زا یشخب .دنک یم نايب نامز نآ رد ار
 :تسا نينچ همان

 

  
!زیزع دمص

 

  
 هب بشید وت تبحم و رهم رپ همان
 لاح هب .درک مرثأتم و ديسر نم تسد
 زين نم وت معز هب هک بوخ یاه مدآ
 مدای هب .تخوس ملد ،مناشیا زا یکی
 نامرهق نآ ) BOH(بوه هک داتفا

 یسيلگنا لشنسا یاهباتک لازه
 :دوب هدرک نيمضت ريپسکش زا یرعش

 یاقآ یور اما دراب یم زور ره ناراب "
 ار وا رتچ دب یاقآ هک نیا یارب ؛بوخ
."تسا هتشادرب

 

  
 یم بوخ یاه مدآ یور هشيمه ناراب
 ناراب .اه مغ و اهدرد ناراب .دراب
 ! نم تسود .اهيماکان و اه تبيصم
 دبنگ نیا وا هک هاگ نآ " زا ،درک دیاب هچ
 و هدوب هنوگ نيمه درک یم انيم
 اضق رييغت هک تسه ردق نیا و تسه
."درک ناوتن

 

  
 هدکهد هب اپ وزرآ و ديما رازه اب
 هک یا هدکهد ،یراذگ یم سوحنم

 .دوش یم اديپ اجنآ مدآ زا رتشيب گس
 راک هنوگچ .یشک یم هشقن هدنیآ هب
 ،دنوشب رتداوس اب اه هچب نیا هک منک
 همه اما .دنوشب مدآ ،دنريگب دای زيچ
 .ددرگ یم بآ رب شقن اه هشقن نیا
 تمحز ینيبيم یوش یم کنولآ دراو
 یفاحل و وتپ ات هس ود و دنا هديشک
 رگید .دنا هدرب امغی هب ار یا هتشاد هک
 ،دهد یم تسد تیارب یلاح هچ
 میولج یروج بوخ وت لوق هب .ینتفگن
 گنشق ار متامحز هجيتن و دنا هدمآ رد
 زورهب ....دنا هتشاذگ متسد فک
یناقهد

 

- ۱/۸/ ۹۳

 

  

 

  
 باتک رد قوف یاه همان( اه همان نیا
 ات )دنا هدش جرد "یگنرهب دمص مردارب"
 ناشن ار زورهب یگدنز و راک طیارش یدح

 ،اه همان زا یرايسب هنافسأتم .دنهد یم
 یراثآ و اه هتشون یلک روط هب و اه سکع
 یاهدنس هباثم هب زورما دنتسناوت یم هک
 یگدنز زا رتشيب هچ ره تخانش هب ربتعم
 شروی رثا رد دننک کمک شیاقفر و زورهب

 و زورهب هناخ هب هاجنپ لاس رد کاواس
 هناخ هب یمالسا یروهمج شروی ،سپس
 .دنا هتفر نيب زا ،یناقهد زيگنا حور مرهاوخ
 یقاب دمص زا یدانسا هناتخبشوخ اما
 یم یدح ات اهنآ هب عوجر اب هک دنا هدنام
 وا دوخ هک یلیاسم و اضف ، طیارش هب ناوت
  ًالثم .درب یپ دنا هدوب ريگرد اهنآ اب زورهب و
 هب باطخ هک دراد دوجو دمص زا یا همان
 زا ینابيتشپ تهج رد تقو گنهرف سيئر
 ندرک تمدخ رظتنم هب ضارتعا و زورهب
 .تسا هدش هتشون سيئر نآ  طسوت زورهب
 عوضوم هک دوش یم مولعم همان نیا رد
 یب کاپ ،ناقمم هد رد زورهب هناخ تراغ
 بلطم نیا رکذ اب دمص .تسا هدوبن ليلد
 ناتسريبد رد "تاناحتما داسف" هب زورهب هک
 :هک دنک یم حرطم هتشاد ضارتعا یرصنع
 زا هک اجنآ ات شناتسود و یناقهد"
 ،دوب طوبرم اهنآ هب و دمآ یم رب ناشتسد
 زا عبط هب یا هدع .دنتفرگ ار داسف یولج
 هناخ مه دیاش .دندش یضاران ناشیا
 جارات هب ییاضران نيمه رطاخ هب یناقهد
".تفر

 

  
 هب زورهب زا یفصو ،دمص ،هدش دای همان رد
 و هجوت بلاج هک دهد یم تسد
:تسا ريگمشچ

 

  

 

  
رهشرذآ گنهرف مرتحم هرادا " 

 

  
 ی هراب رد یا هملک دنچ مهاوخ یم
 هک یناقهد زورهب مزیزع راکمه
 تمدخ رظتنم یاضاقت تشونور

 یط زیربت گنهرف ی هرادا زا شندش
   ۰۷٦۷ هرامش همان
 هديسر یزوريپ ناتسبد هب ٤۱/۲۱/۰٤
   :منک ضرع تسا

 

  
 هک راوديما و کاپ تسا یناوج هدربمان
 راب کی هک یناقمم رد تسا لاس جنپ

 دنا هدرب امغی هب نآ رد ار شثاثا و هناخ
 تسد زا هک یتمدخ .دنک یم تمدخ
 .دیآ یم رب رهشرذآ رد یلمعم رتمک
 نآ رد هک یئاج :دينکب ار شرکف

 رد یزيچ ار )هلجم( مهن سالک درگاش
 ،تسناد یم هباتفآ و گنهلول فیدر
 هک تسا هدش بحاص ار یا هناخباتک
 و اهلوپ همه اب امش یولهپ هناخباتک
 دیا هدرک شبيصن هک یتلود یاه باتک
 تسد اب تسا چيه ششيپ ًافصنم
 کی یسک ،روش رپ یلد اب کيل ،یلاخ

 ايب یناقهد یا هک هدادن لوپ یهاش
 مه نآ .نک تا هناخباتک جرخ ار نیا
 هناخباتک لثم هک یا هناخباتک
 دوجو ز هب شمدع امش ناتسريبد
 و رايتخا رد هشيمه اه باتک .تسين
 یناقهد .تسا نادرگاش سرتسد رد
 هدرک داجیا شنادرگاش رد یا هقالع
 هب باتک و دنهد یم لوپ هک تسا
 لوپ نیا اب یناقهد و دنرب یم هیارک
 نیا رد .درخ یم یدیدج یاه باتک اه
 راکچ امش لیوط و ضیرع ناتسريبد
 مرتحم هرادا هک نیا زا نم .دننک یم

 اه یناسآ نیا هب تسا هدش یضار
 یناقهد دننام یدرف

 

 مامت اب نم هک -
 مناد یم ربارب رهشرذآ گنهرف

 

– 
 هصغ تیاهن یب دوش تمدخ رظتنم
 وا .تسين نم زا مک زين وا هصغ .مدنم
 شليم فالخرب هک دروخ دهاوخ هصغ
 ناماد زا ار شیافص رپ تسد

 هصغ وا .دننک یم هاتوک شنادرگاش
 یحطس یاه تواضق هک دروخ دهاوخ
 زا ار یدرف نيب رهاظ یاه هدید و
 هک دنک یم ادج سدقم و زیزع گنهرف
 قشع نآ هب شدوجو تارذ مامت اب
 و دنمقالع نآ تشونرس هب و دزرو یم
 .تسين یلوپ نم لثم شا هقالع
 هچ و تیامح هچ یناقهد....
 هدید دوخ گنهرف هرادا زا یشوخلد
 ار شساسح لد نينچ نیا هک دوب

 هيبنت تدشب" یاضاقت و ديتسکش
 و یدرسلد ...دیدرک ار شا "ندش
 هک یناقهد لثم یناوج یگتسکش
 کانبات یناشيپ تشپ رد مناد یم نم
درذگ یم هچ شضیرع و

 

 ناریا یارب -
 رهشرذآ گنهرف صوصخ هب و زیزع
....تسا گرزب یا هعیاض

 

  
 دراد یدنلب یگنهرف یاهرظن یناقهد
 زا نم ريظن یکاخ یاه مدآ رکف هک
 یناقهد .تسا زجاع اهنآ ليلحت

 هک تسا لضاف و عضاوتم یناوج
 نهيم هب قشع و یتسود ناسنا

 هرادا هک نیا زا نم .تسوا راعش
 یسک هجرد ات ار یناقهد ماقم مرتحم
 هدکشناد رد ليصحت زا ريغ یرظن " هک
 قد مراد ،تسا هدروآ نيئاپ "درادن
 چيه ار یناقهد داوس .موش یم گرم
 عضاوت نينچمه .درادن نايگنهرف زا کی
 یا .ار وا یکاپ و ار وا تقادص ،ار وا
 دنلب وا زا یئومرات هزادنا هب نم شاک
 ناسنا یناقهد .متشاد یرظن
 راد و ريگ رد هک تسا یراوگرزب
 ريگ هعماج یقالخا و یرکف طاطحنا
 یناقهد .تسا هدومنن طوقس و هدرکن
 راد و ريگ رد هک تسا یزآ یب ناسنا
 و اه غالبا و اه خيبوت و اه قیوشت
 هار وا .دوش یمن هچاپتسد اه ماقم
 ار دوخ

 

 هب قشع و یتسار زج هک –
تسين راک

 

 اديپ دشاب هک اجک ره زا -
"....درک دهاوخ

 

  

 

  
 هب باطخ ٥۱/۲۱/۰٤ خیرات رد قوف همان
 )ديقف( ون هيقف مان هب تقو گنهرف سيئر
 " باتک رد هدش جرد( تسا هدش هتشون
 هب "یگنرهب دمص راثآ لماک هعومجم
یگنرهب دسا ششوک

 

 هحفص ،لوا دلج  -
 کرادم رد هچ  و همان نیا رد هچ .)٤٥۳
 و هناميمص یتسود ،هرود نآ زا هدنام یقاب
 زا زورهب هب تبسن دمص هقالع و ريظن یب
 لباق تراسج و تعاجش و فرط کی
 زا گنهرف یاسؤر هب دروخرب رد وا نيسحت

 ره رظن و هدوب ريگمشچ الماک رگید یوس
 ًالثم .دنک یم بلج دوخ هب ار یسک
 هناخباتک دمص دش هدید هک روطنامه
 تسرد ناقمم هد رد زورهب هک یدنمشزرا
 و روش اب و یتحار هب نازومآ شناد و هدرک

 رس رب ار دندرک یم هدافتسا نآ زا قوش
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 مامت تراسج اب و هديبوک گنهرف سيئر
 امش "یولهپ هناخباتک" دننام هک دوب هتفگ
 اب هطبار رد .تسين دوجو ز هب شمدع
 ندروآ راب ناوخباتک رد زورهب ششوک

 زا یا هرطاخ لقن اجنیا رد ،شنادرگاش
 رد هاجنپ ههد رد هک زورهب نادرگاش زا یکی
 هاش میژر یاه یرگداديب هيلع هزرابم
 تبسانم یب دوب هدش یسايس ینادنز
 هلمج کی هک دوب هتفگ نادنز رد وا .تسين
 راوید " :دراد دوخ نهذ رد هشيمه ار زورهب

 دوب رارق نیا زا عوضوم ".تسا دنلب اشاح
 زورهب هک هسردم هناخباتک زا ار یباتک وا هک
 هدادن سپ ار نآ یلو هتفرگ دوب شلوئسم
 هک دوب هتساوخ وا زا راب ود یکی زورهب .دوب
 نادرگاش ات دنادرگرب هناخباتک هب ار باتک
 راکنا وا یلو دنناوخب ار نا دنناوتب مه رگید
 رد .دراد دوخ شيپ رد ار باتک هک دوب هدرک
 ار هلمج نآ زورهب وا راکنا لباقم رد رخآ
 ."تسا دنلب اشاح راوید" ،دشاب :دوب هتفگ

 

  

 

  

 یاه نارحب ليلد هب ۰٤۳۱ لاس طیارش رد
 یاهداضت دشر و یداصتقا یپ رد یپ
 دشر نآ زا عبت  هب و تموکح ینورد
 یصاخ یسايس یاضف ،اه هدوت تازرابم
 نانچ رد .دوب هدش مکاح هعماج رب

 و هدش عقاو رثؤم دمص همان ،یطیارش
 لمع هلحرم هب زورهب ندش تمدخ رظتنم

 

  
 هاگآ و هنایوج هزرابم تامادقا اما .دماين رد
 اهنآ تيبوبحم و مظاک و دمص و زورهب هنارگ
 یرما اهنآ یايلوا و نازومآ شناد نايم رد
 مدرم یاه گنهرف سيئر مشچ زا هک دوبن
 تسیاب یم اهنآ نیاربانب .دشاب رود هب رازآ
 زرابم و روشرپ ناناوج نیا اب هلباقم یارب

 هنوگ هب .دنیامن داجیا ناشلباقم رد یدس
 هب گنهرف یاسؤر زا یکی همان زا هک یا

 راکشآ دمآ دهاوخ ریز رد هک یگنرهب دمص
 سيئر یعاجترا و ديلپ یاهدرکلمع ،تسا
 هيلع کش یب و دمص و زورهب هيلع اسؤر و
 .تشاد همادا نانچمه رگید دهعتم ناملعم

 

  

 

  

 یاهدرکلمع و اه هشیدنا و راکفا تریاغم
 اب شیاقفر و زورهب هنارگهاگآ و یتازرابم
 و اسؤر هک یا یعاجترا تاموسر و گنهرف
 اهنآ هب یدنبیاپ هب فظوم ار دوخ ،ناسرزاب
 هب مادم اهنآ هک دش یم ثعاب دندید یم
 ماجنا اب یناملعم نانچ رازآ و تیذا
 نآ زا یکی .دنزادرپب ددعتم "تاهيبنت"
 تمدخ لحم رييغت زورهب دروم رد تاهيبنت
 هب و لحم نآ هب لحم نیا زا شلاقتنا و یو
 هد هب هد نیا زا یو ندرک ترپ رگید ترابع
 ،اهراشف همه مغريلع زورهب اما .دوب رگید

 

  
 هب هک یا هدازآ و فیرش ناسنا هباثم هب
 هب دیاب بوخ راک" دوب دقتعم دمص لوق
 دوخ هار ،"دريگ ماجنا بوخ راک سفن رطاخ
 ریدقت شرظن رد هک ارچ .داد یم همادا ار
 رطاخ هب ،دوب یکی اه همان خيبوت و اه همان
 راد و ريگ رد" و ،درک یمن راک شاداپ
 ماقم و اه غالبا و اه خيبوت و اه قیوشت

 .دش یمن هچاپتسد "اه

 

  

 

  
)دراد همادا(

 

  

۲۱ ۀحفص زا    ...عاجترا ود هيلع نايوجشناد دايرف

 

  
 زيت هبل دشوک یم یراکبیرف و هليح اب و هتفرگ رگنس یرابجا ششوپ زا ییاهر یارب نانز قح رب تساوخ تشپ رد هک یسک ،تسا
 عفر هب افرص نانز تازرابم ندرک دودحم اب و دیامن دنک ار مسيلایرپما و یمالسا یروهمج هدينت مه هب عاجترا ود هيلع نانز تازرابم
.دیامن یخالس ،دور یم نانآ رب هک یدح یب یاه متس و اه ملظ زا یئاهر تهج رد ار ناریا نانز شبنج ،یرابجا باجح

 

  
 نیا رد صوصخب هک تسا هدش ینابلط تصرف یلاح ناشیرپ بجوم لاح نيع رد ،زرابم نایوجشناد لاکیدار و خرس یاهراعش ندید
 ار دوخ هک اهنآ زا یخرب .دنا هدرک اديپ ییادص ...ووو وت و نم ، اکیرمآ یادص ، یس یب یب هدولآ یاه هرفس تکرب زا ، ريخا لاس دنچ
 حرط زا صوصخ هب دنا هدناوخ هعماج رد ار پچ و یبالقنا یاه شبنج هحتاف الماک یلو )دنمان یم مه زونه ای و( دنديمان یم پچ

 دنا هداد رس ناغف  اهنآ .دننک یم شنزرس وا هيلع یريگ عضوم رطاخ هب ار نایوجشناد و هتشگ هتفشآ رب داژن یلع حيسم هيلع راعش
 یسايس تايح زا یا هظحل یتح اه داژن یلع لاثما ییوگ  !!دوش یم داجیا لالخا مدرم دحتم فصرد یريگ عضوم نآ اب ایوگ هک
 سک چيه .تسه و هدوب نشور رايشه و هاگآ مدرم و یبالقنا یاهورين یارب هشيمه داژن یلع تيهام  !دنا هدوب مدرم فص رد ناشا

 هرهچ ريهطت تهج رد روشک زا جراخ هب دورو نامز زا وا هک یشقن و یتموکح نابلط حالصا هب ار داژن یلع یگ هدرپس رس و تامدخ
 داژن یلع هايس هتشذگ همه ام یتح رگا .تسا هدرکن شومارف ار تسا هدرک افیا یمالسا یروهمج میژر رد مکاح نايناج زا یشخب
 رادید نیرخآ طقف ،تسا هدرک یمالسا یروهمج ماظن هب یتامدخ هچ ، زاس تسد رصنع نیا هک مينک شومارف و میريگن رظن رد مه ار
 وئِپماپ کیام اب وا

 

 زا یشخب هدنیامن وئپماپ کیام .میربب یپ وا ديلپ فادها و تيهام هب ات تسيفاک ، پمارت تلود هجراخ روما ریزو  -
 یلو .دشاب یم نايناهج ترفن دروم ايند رد رصاعم یاه تلود نیرت زيتس نز و نیرتراه زا یکی هباثم هب هک تساکیرمآ تيمکاح
 ار ناریارد یرابجا باجح زا تیاکش ،عجترم صخش نیا اب هرکاذم و رادید اب )داژن یلع حيسم( ناریا نانز شبنج هدناوخ دوخ هدنیامن
 ناریا نانز یارب یدازآ بلط ینايناج زا داژن یلع  .دنا هتفرگ راکب اکیرمآ نانز هيلع ار نيناوق نیرت تخس زورما هک درب یم ینادالج دزن
 نانز نينج طقس قح هک دراد ار

 

 هدمآ تسدب روشک نیا رد هاوخیدازآ نانز طسوت هزرابم اهلاس و تقشم اب هک  -

 

 زا ،دننک یم یفن ار  -
 یاضاقت  !!دشاب یم ناریا نانز زا تیامح راتساوخ ،دندوبر ناش ناردام شوغآ زا اکیرمآ یاهزرم رد ار رجاهم کدوک نارازه هک ینايناج
 یا هدع زورما هک تساکرش و داژن یلع تلاذر و یراکبیرف جوا ،ینيعجترم و نادالج نينچ زا ناریا نانز قوقح نتخانش تيمسر هب
 ،)ینيمخ "مه اب همه" یعاجترا راعش زا تيعبت ناوخب( مدرم نيب ینکفا هقرفت اب تفلاخم ششوپ تحت بلط تصرف و هداداو
 یوريپ یاه تحيصن ناشیارب و دننک یم شنزرس راکبیرف و حيقو رصنع نیا اب یبالقنا و یلوصا یشک طخ یارب ار ام زرابم نایوجشناد
 نانز رامش یب تالکشم و اهدرد و درادن رس رد ناریا نانز شبنج ندرب ههاريب هب زج یفده داژن یلع .دنیامن یم فیدر ار "تيندم" زا
 و هاگآ نایوجشناد هناعطاق یريگ عضوم ور نیا زا .اه تسيلایرپما زا رتشيب تاناکما بسک یارب تسیزیواتسد داژن یلع یارب ناریا
.دشاب یم ریدقت لباق یرما هکلب یلوصا اهتن هن زرابم

 

  
 عاجترا هک ریذپان بانتجا و یرورض تسیرما ام مدرم یبالقنا و زيمآ رهق تازرابم هک داد ناشن نایوجشناد هنابلط قح یاهدایرف و اهرنب
 هدنیامن اهنت هن داژن یلع هک دنداد ناشن زرابم نایوجشناد  ."ارجام همومت هگید" عقاو هب و دنک یفن ار نآ دناوت یمن یدنفرت چيه اب
 یم ناش هتسباو یاه هناسر و یتسيلایرپما یاهتردق یاه یراذگ تسايس هرهم هکلب ، تسين یرابجا باجح هيلع نانز تازرابم
 نیا نايماح زا هکلب ، دندوب هدرک رايتخا توکس اهنت هن نانز هيلع یمالسا یروهمج یاه بوکرس یمامت لباقم رد لاس ۰۴ هک دشاب
 زيتس نز نيناوق و باجح ،"یگنهرف تيبسن" یروئت اب "یرشب قوقح" یاهداهن هتشذگ لاس ۰۴ رد .دنتسه و هدوب زين راکتیانج میژر
 نیا یوس زا یتیامح نیرت کچوک نودب ، نارود نیا مامت رد ناریا زرابم نانز هک یلاح رد .دندرک یم هيجوت ار یمالسا یروهمج
 دايقنا و تراسا لبمس هباثم هب یمالسا یروهمج یرابجا باجح و نز دض نيناوق هيلع ،یتسيلایرپما یاه تردق هب هتسباو یاهداهن
 و هاگآ و زرابم نایوجشناد هک داد ناشن لاکیدار یاه راعش حرط اب هارمه زرابم نایوجشناد ريخا تاضارتعا و دننک یم و هدرک هزرابم
 همعط ناریا نانز تازرابم هک دنهد یمن هزاجا و دنرادن ناش نابابرا و اهداژن یلع لثم "ینايجان" هب زاين ،ناریا متس تحت نانز

            .ددرگ یتسيلایرپما یاه تسايس

 

  
وکين اراس

 

  
 ۸۹۳۱ تشهبیدرا 

 

۹۱۰۲ هم -

 

  
 

 

  

 !داحتا ،داحتا ،وجشناد ،ملعم ،رگراك
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 و تاضارتعا جوم هتشذگ یاه هتفه رد
 دیدج نيگنس یاه میرحت رطاخب تاباصتعا
 راشقا صوصخب هک ،ناریا هيلع اکیرمآ تلود
 .تفرگ تدش ،هتفرگ فده ار  هعماج نيیاپ
 توکیاب عقاو رد اه میرحت فده هچ رگا

 داوم رهاظ رد و تسا ناریا تفن تارداص
 اه میرحت نیا لماش ییوراد و ییاذغ
 نيب یکناب طباور عطق ليلدب یلو ،دنتسين
 دیرخ یارب لوپ تخادرپ ،ايند هيقب و ناریا
 نیا و ،دوش یم عنام ار تادراو هنوگ نیا
 ینويليم ۲۸ تیرثکا هک دوش یم ثعاب
 و ییوراد و ییاذغ داوم دوبمک زا ناریا
 رب هوالع .دنربب جنر یگدنز هيلوا تاجايتحا
 خرن ،لایر شزرا کيتامارد طوقس ،نآ
 یاهقوقح و نانکراک جارخا ،مروت یموجن
 تالکشم هب نآ ليلد هک هدشن تخادرپ

 میرحت زا لبق هک ،روشک یداصتقا ميظع
 یم زاب ،دنتشاد دوجو ناریا رد دیدج یاه
 و تالکشم داعبا رب همه و همه ،ددرگ
 هدوزفا مدرم یگدنز رب دراو یاهراشف
 .تسا

 
 لاح رد ،لایر شزرا  طوقس هب هجوت اب

 ۴ هداوناخ کی یارب قوقح لقادح رضاح
 نیدب و تسا رالد ۰۰۱ لداعم هام رد یرفن
 طخ ریز ،مدرم زا نت اهنويليم یگدنز بيترت
 کناب فیرعت اب هک دراد رارق لماک رقف
  رفن ره و زور ره یارب رالد ۲ یناهج
 اهنت هن رگید یوس زا .تسا هدش هبساحم
 تسيمرفر یناحور هکلب یا هنماخ هللا تیآ
 ره هک هنامرشيب یاهغورداب )بلط حالصا(
 باب رد ،دوش یم رت هنامرشيب مه زور

 و تیامح ای و داصتقا هقباس یب ییافوکش
 هيلع ناریا تلم هناعاجش هزرابم
 هیروس مدرم  اب داحتا رد اکیرمآ مسيلایرپما
 .دننکيم ینارنخس نمی و نانبل، قارع،

 ءاضعا داسف اه ینارنخس نیا اب نامزمه
 زا یضعب یتح هک تموکح و تلود
 ،دنا هدرک فارتعا نآ هب سلجم ناگدنیامن
 مدرم نيب رد مشخ تدش نتفر الاب ثعاب

 .تسا هدش
 
 نیرتدیدش و نیرت روشرپ زا یکی اريخا

 دوبهب یارب هزرابم رد مدرم یضارتعا تاکرح
 رد رشب قوقح و تسیز طيحم ،راک طیارش
 عیانص و یتفن عبانم ظاحل هب هک ناتسزوخ
 روشک ینغ رايسب یاه ناتسا زا یکی
 ،لاس تدم مامت رد  .دش رازگرب تسا

 ۰۰۵۴( هپت تفه رکشين نارگراک باصتعا
 )رگراک ۰۰۰۴( زاوها دالوف تکرشو ) رگراک
 هک نارگراک یضارتعا یاه یئاميپهارو
 تکرش نآ رد زين نارگراک هداوناخ یاضعا
 ۸۱  رد .تسا هتشاد همادا ،دنراد لاعف
 نز راگنربخ کی و رکشين رگراک ۸۱  ،ربماون
 رب اهنآ زا رفن ۲۱ لاحب ات هک دندش ريگتسد
 هیاسمه و ناراکمه و ناگتسب ضارتعا رثا

.دنا هدش دازآ شوش رد اه

 

  

 

  
 ناگدننار یرسارس تاضارتعا رانک رد
 راب ۳ هتشذگ هام ۶ ضرع رد هک نويماک
 و تفن نارگراک تارهاظت ،دنا هدرک باصتعا
 و داتفا قافتا مه ناتسزوخ رد یميشورتپ

 یارب هک ناناقهد تاضارتعا ،نآ زا ريغ
 ناش یزرواشک یاه نيمز تعارز
 یاه شخب نارگراک و دنراد بآ تساوخرد
 رد تدش هب ناگتسشنزاب و تلود هب طوبرم
 یاه هدوت هک یطیارش رد  .تسا نایرج
 و راک تينما ،هداتفا بقع قوقح ،شکتمحز
 اب لباقت رد( ،دنناهاوخ ار یمئاد لاغتشا
 و اهتکرش یزاس یصوصخ )اهتساوخ نیا
 ،تلود دوخ هليسوب ،یتلود یاه هناخراک
 اه هناخراک و اهتکرش نیا .تسا نایرج رد
 ناگدنیامن عقاو رد هک یصوصخ نايضقتم هب
 یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس و تلود
 زين دیدج نابحاص .دنوش یم راذگاو دنتسه
 تقوم یاهدادرارق )دوس شیازفا یارب(
 هنوگ چيه نودب ًالماک هک دننکيم هضرع

 نيمضت و تاليهست ای و هنالداع طیارش
 یم رايتخا رد ار فطعنم و نازرا راک یورين
  .دنريگ

 

  
 تفه رکشين نارگراک ،ضرعت نیا لباقم رد
 یعطقم ای لماک هرادا یراذگاو راتساوخ هپت

 ناتسزوخ رد  .دنتسه ناشدوخ هب تکرش
 قوقح رس رب ییاه یريگ رد و تافالتخا
 دوجو تسیز طيحم و )یلم تاضيعبت( رشب
 رخآ دروم لکشم یلصا ببسم، دراد
 یگدولا ،اه یزاس دس )تسیز طيحم(
 ینيمزریز یاهبآ تراغ ،تسیز طيحم
 عفانم ندش هدروآرب و ییوجدوس ،هريخذ
 ضراوع نينچمه و یتسيلاتيپاک تدم هاتوک
 تارثا .دنتسه نيمز یوج تارييغت زا یشان
 مامت ندروخ همدص ،بیرخت نیا جیاتن و
 یگدولآ و بآ دیدش دوبمک ،یقالتاب قطانم

 ،هتشذگ لاس لیاوا رد .دنتسه اوه دیدش
 ندش یدنب هريج هيلع یعيسو تارهاظت

 قوقح نتشاذگ اپ ریز و اوه یگدولا ،بآ
 رد .دش اپرب برع تيلقا ینابز و یگنهرف
 تلود هک ینامز ،تاضارتعا نیا هب شنکاو
 هب نوراک بآ نداتسرف زا دش روبجم ناریا

 ات دنک یريگولج قارع هرصب رهش
 نیا ،دهد نایاپ ار تاضارتعا نیا هليسونیدب

 و دش قرب نایرج عطق ثعاب قارع رد لمع
 .دندوبن راکب رداق رگید یبآ یاهاگورين
 
 ،ربماتپس لیاوا و )توا( تسوگآ رخاوا رد
 هب رما نیا هب ضارتعا رد یقارع نارازه
 راتساوخ قارع تلود زا و دندمآ اهنابايخ
 زيمت بآ و قرب هيلوا تاجايتحا نيمات

 مدرم مشخ ۀنماد ،هطبار نیا رد .دندش
 مه ار ناریا هیاسمه روشک ناماد ،قارع
 نارازه ضارتعا نایرج رد هک ییاج ات تفرگ
 هرصب رد ناریا یرگلوسنک یتح یقارع
 هديشک شتآ هب و تفرگ رارق موجه دروم

 زا رتشيب یزيچ  چيه زا ناریا تلود .دش
 قارع و ناریا رد یا هدوت تازرابم نيب طابترا

 و یداينب یبهذم یاه هورگ هک ییاج
 ،دنا هداتسیا مه لباقم لاکیدار یاهورگ
 زا هرشتنم تاشرازگ قباطم .دسرت یمن

 قوقح زا عافد یعدم یاهنامزاس یوس
 یداينب یاه ینس هب ناریا میژر ،رشب
 هک یتروص رد ،دهديم لماک لمع یدازآ
 اه اکیدنس یاضعا و رشب قوقح نيعفادم
 .دنتسه بيقعت تحت تدشب
 
 زاوها رد یماظن شرام کی هب هلمح زادعب
 نامزاس کی هک ربماتپس ۲۲ خیرات رد
یناریا

 

 یارب شبنج مانب بلط یئادج برع -
 ،درک لوبق ار نآ تيلوئسم زاوها یدازآ
 قوقح ناعفادم ،نارکفنشور زا یدایز دادعت
 اضعب و ناراگنربخ و یسايس نيلاعف ،رشب

 نارومام هليسوب اه نآ یاه هچب و نارسمه
 رفن ۲۲ ،ربماون ۰۱ خیرات رد .دندش ريگتسد
 و هاگداد و ینوناق همکاحم نودب اهنآ زا
 اب ییا هطبار هنوگچيه یتح هک نیا نودب
 میژر .دندش مادعا ،دنشاب هتشاد هورگ نیا
 یراتخمدوخ تساوخ زا نينچمه ناریا
 تازرابم زين اجنآ رد هک ناریا ناتسدرک
 رد .دراد تشحو رايسب ،دراد دوجو یرگراک
 توعد ناتسدرک رد)۸۱۰۲( ربماتپس ۴۱ زور
 هيلع یمومع باصتعا کی ییاپرب یارب
 نيمار یسايس ینادنز درک راهچ مادعا
 لامک و یدارم نامقل ،یدارم رايناز ،یهانپ
 ناریا یتکار هلمح هيلع زين و داژن یدمحا
 قارع لامش رد یشروش یاهدرک هب

 هک دش هتساوخ مدرم زا و تفرگ تروص
 .دننک تارهاظت

 

  
 یناریا ناملعم ،تاضارتعا نیا بوچراچ رد
 طیارش دوبهب یارب مدقم ههبج رد نانچمه
 نينچمه  .دننکيم هزرابم رشب قوقح و راک
 ،سرادم عورش نامز زا راب نيمود یارب
 و دوخ زيچان قوقح شیازفا یارب ناملعم
 قح یارب ،یعامتجا تامدخ تفایرد
 یارب یناجم ليصحت قح و اکیدنس ليکشت

  و یبهذم ضيعبت لامعا هيلع و مومع
 رداق زونه هک یموق یاه تيلقا رب یگنهرف
 ای یرذآ ،یدرک( یردام نابز هب ليصحت هب

 باصتعا ،دنتسين سرادم رد )یبرع
 ناربهر یروف یدازآ ناهاوخ اه نآ  .دنا هدرک

تاضارتعا جوم

 

  

)*( ناريا رد      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
یراقآ  ادیرف:هدنسیون
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 لثم ناملعم لکشت هدش ريگتسد
 ،یدورگنل یتشهب دمحم ،یدبع ليعامسا

 هکنیا مرجب هک دنشاب یم یبيبح دمحم
 ینالوط یاهلاس دنا هداد ليکشت اکیدنس

 یرگید دادعت .دنتسه سبح رد هک تسا
 تازاجم ای و تدم هاتوک یاه نادنز هب

 هب روبجم ای و دندش موکحم قالش
 هدننک باصتعا ناملعم .دندش ترجاهم
  .دنتسه ترجاهم ای و جارخا رطخ رد زونه
 
 نادنز هب دیدش یاهتازاجم  اب اه تسينمف
 اهنآ اه نیرت فورعم زا  .دنوش یم موکحم
  ،رشب قوقح ليکو هدوتس نیرسن لثم
 ینامز زا هک بالقنا نابايخ نارتخد ات هتفرگ
 رس زا یمومع راظنا رد ار دوخ باجح هک
 ،یدمحم سگرن .دندش ريگتسد دنتشادرب
 بنیز ،مادعا تازاجم هيلع هطيح رد لاعف
 هرالگ، یسايس لاعف درک نز نايلالج
 قوقح لاعف یمئاد انتآ و ،هدنسیون ییاریا
 ناگدش ريگتسد ریاس ۀرمز زا ناکدوک
 رطاخب اه تسينيمف زا رگید یخرب .دنتسه
 اب هطبار رد یشزومآ یاههاگراک یزادنا هار
.دنا هدش ريگتسد نانز قوقح

 

  

 

  
 داهرف، یقداص شرآ نوچ ینادرم زا یخرب
 دراو نانز قوقح زا عافد یارب هک یمثيم
 رضاح لاح رد مه اه نآ ،دندش هزرابم رازراک
 یعس اه نآ زا یضعب  .دنتسه نادنز رد
 یمومع راکفا اذغ باصتعا قیرط زا دندرک
 هاگآ دوخ راب فسا تيعقوم هب تبسن ار
 رد فلتخم یاه یراميب زا اه نآ مامت و دننک
 زا هدوتس نیرسن .دنربيم جنر تراسا ريجنز
 اریز دش مورحم شليماف اب تاقالم هنوگ ره
 تاقالم نامز رد دنلب یوتنام نديشوپ زا هک
 هک تساهلاس یدمحم  .درک یراددوخ
 نادنز رد نايلالج و هدیدن ار دوخ یاه هچب
 لاعف یکه ديشرف ،ربتکا ۲۲ زور .دش روک
 یولج تسیز طيحم و ناکدوک ،رشب قوقح
 و دش هتشک وقاچ برض اب شدوخ هناخ
 ار وا دسج ،ناریا تلود ناسوساج

.دندنازوس

 

  
 
 تسیز طيحم هطيح رد درم و نز لاعف جنپ
 هب نيهوت هب نينچمه و یسوساج هب
 یکی هک دندش مهتم یعامتجا یاه شزرا
 بوسحم ناریا رد تاماهتا نیرتگرزب زا
 یماما ديس سوواک ،هیروف رد .دوشيم
 طيحم لاعف و یعامتجا مولع روسفورپ
 نایوجشناد .ديسر لتق هب نادنز رد تسیز
 تکرش تارهاظت زا یرايسب رد مه
 همالع هاگشناد و نارهت هاگشناد .دنتشاد
 رد اه هاگشناد رگید و نارهت ییابطابط
 شیازفا هيلع روشک فلتخم یاه ناتسا

 تامدخ و ليصحت هنیزه روآ ماسرس
 دایرف هدوب ناگیار لاح هب ات هک یعامتجا
 یادص اهنآ نينچمه .دندروآرب ضارتعا
 هک ینایوجشناد جارخا هيلع دوخ ضارتعا
 هک ینایوجشناد و دندوب یسايس لاعف
 هيلع یمدرم تاضارتعا زا تیامح رطاخب

 و ۷۱۰۲ ربماسد رد یمالسا یروهمج
 زونه و دندوب هدش ريگتسد ۸۱۰۲ هیوناژ
 تمواقم نادنز هدش رداص مکح هيلع
 فرط زا ربماون ۰۲ رد .دندرک دنلب ،دننکيم
 رازگرب یگنيتم نارهت رد هاگشناد ود ره

 دوخ یگتسبمه ،نایوجشناد نآ رد هک دش
 و هپت تفه رکشين یباصتعا نارگراک اب ار
 تاباصتعا نينچمه و تاباصتعا رگید
 هورگ  کی ،نآ رب هوالع .دندرک مالعا ناملعم
 فوخم نادنز رد یسايس ناينادنز زا
 نآ رد و دندرک رداص  یا هينايب تشدرهوگ
 رکشين یباصتعا نارگراک زا ار دوخ تیامح
:دندرک مالعا زاوها و هپت تفه

 

  
 

 هيمالعا نتم زا یشخب
 و هپت تفه رکشين هنادنمتفارش تمواقم"
 تسا یرگید هنانيگمشخ دایرف زاوها دالوف
 متس تحت هقبط نارگراک یوس زا هک
 یم هک یدایرف ؛دوش یم هدادرس هعماج
 زا هک ار ناقفخ و رامثتسا رگید هک دیوگ
 ،دوش یم لامعا دساف تلود کی فرط
 دیاب زور ره مدرم .درک دنهاوخن لمحت
 تقاط راک اهلاس هرمث هک دننک هدهاشم
 رد اهنآ و دور یم رده هب ناش یاسرف
 رارق عیاجف رگید و یگنسرگ و رقف ضرعم
 تسدب تمحز هب لوپ ،ضوع رد و دنراد
 گنج و مسیرورت جرخ نانآ طسوت هدمآ

 ای و .دريگيم رارق هدافتسا ءوس دروم و هدش
 روطچ هک دنشاب نیا رگ هراظن هکنیا

 .دنکيم بوکرس ار نانآ تاضارتعا ،تموکح
 هک دنا هداد صيخشت ماجنارس ناریا مدرم
 ناينادنز ام .تسيک نانآ یعقاو نمشد

 هار اهنت هک میراد رواب تشد رهوگ یسايس
 و بوکرس زا ییاهر قح هب و ینوناق
 راکتیانج میژر هيلع شروش  ،رامثتسا
 اهاکیدنس داحتا و قیرط نیا زا اهنت، تسا
 متس تحت مورحم تاقبط مامت و روشک رد
 و نارگتراغ نیا ميناوتيم یمومع راشف و

 .". میزادنيب نوريب ار نارگبوکرس
 دح هچ ات هک تسا روآ تفگش ًاعقاو
 ناریا مدرم یرسارس تاباصتعا و تاضارتعا
 تیرثکا عقاو رد .دوب عونتم ،تدم نیا رد
 و رقف و درد زا ناریا ینويليم ۲۸ تيعمج
 یم ،نآ لیالد هرمز زا هک دنربيم جنر یرادن
 متسيس بوانتم یداصتقا نارحب زا ناوت
 زا یشان یاه هنیزه ،ناریا یتسيلاتيپاک
 یاهزرم زا جراخ هب یماظن یاهورين مازعا
 مان ار اکیرمآ نيگنس رايسب میرحت و ناریا
 . درب
 کی میراد جايتحا نآ هب ام هک یزيچ نآ
 هيکت اب هک تسا یتسيلايسوس تاليکشت

 .دوش یزیر هیاپ روکذم تازرابم هب
 هک ۸۱۰۲ هیوناژ و ۷۱۰۲ ربماسد تاضارتعا

 هقطنم هب میژر یماظن یاهورين مازعا هيلع
  دیاب دوب یمالسا یروهمج ماظن لک هيلع و
 دیدج لسن کی دیاب  .دنريگ رارق هجوت دروم
 اب هک دیآ دوجوب یناریا یاهتسيلايسوس زا
 ماظن و دنک هزرابم یناریا مسيلانويسان

 یماظن یراد هیامرس

 

 دقن هب ار یتلود –
 یاه تيلقا ،نانز قوقح زا و دشکب

 متس تحت یلم یاهتيلقا قح زا و یسنج
 طابترا رب  دیاب نیا زا ريغ و دنک عافد
 نيیاپ اب جراخ رد یماظن روضح ميقتسم
 اب  ناریا  رد یگدنز و درادناتسا ندمآ
 رگا .دنک ديکات  یناسر یهاگآ زا هدافتسا
 هب ار ینامزاس نينچ، ییامنرود نينچ ام
 نابلط تنطلس ۀطلس رطخ اب ،مينکن اپ
 نارود هب تشگرب هک میوش یم هجاوم
 ار یهاشداپ نامز بوخ حالطصاب

 .دنراتساوخ
 ايند مامت رد هک ییاه تسيلايسوس
 ناریا مدرم تازرابم اب یگتسبمه ناهاوخ
 نیا هب طقف ار ناشیاه تيلاعف دیاب دنتسه
 کانتشحو میرحت هيلع هک دننکن دودحم
 ناهاوخ دیاب اه نآ ؛دنزيخ اپ هب اکیرمآ تلود

 تابلاطم و دنشاب ناریا میژر ینوگنرس
 نالاعف رگید و هپت تفه یباصتعا نارگراک

 مومع یارب ار ناملعم لثم ییاکیدنس
 و اه تسينيمف قوقح زا و دننک ءاشفا
 عضوم .دننک عافد اهدرک و اهبرع نالاعف

 هنوگچ هک دشاب نیا دیاب اه تسيلايسوس
 یدازآ یارب ًاعقاو دناوتيم مسيلايسوس

 رگید مرف کی هن و دوش اشگهر اه ناسنا
 رب مسيلاتيپاک تراغ و راشف و متس زا

 .ددرگ یلوتسم ناریا مدرم تايح
 

م :ميظنت و همجرت

 

ناملآ لساک ض-

 

  

 

  
 هلاقم کی همجرت ریز بلطم :حيضوت )*(
 هیرشن زا هک تسا ناریا عاضوا هراب رد
 هدش هتفرگ )elanoitanretni eid( یناملآ
 عالطا یارب افرص بلطم نیا .تسا

 ساکعنا یگنوگچ زا ییادف مايپ ناگدنناوخ
 یخرب و پچ تایرشن رد ناریا لئاسم
 یناریا ريغ یاهتسيلايسوس یاه هاگدید
 نآ زادنا مشچ و ناریا یراج عاضوا دروم رد
.دوش یم پاچ

 

  

  

 تازرابم و تسيز و راك  طيارش اب طابترا رد يپيلك وئديو "رگراك يناهج زور داب هدنز" پيلك وئديو
 قيرط زا دنمشزرا پيلك نيا .تسا يمالسا يروهمج ميژر هايس تيمكاح تحت ،ناريا رگراك هقبط

:تس يسرتسد لباق نادنمقالع يارب ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ تياس رد ريز كنيل
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 مادرتسمآ

 

 دنله  -
 رد رگراک یناهج زور مسارم ، ۹۱۰۲ هم هام لوا هبنشراهچ زور رد
 ناشن رطاخ دیاب .دش رازگرب ريخا یاه لاس مسر هب مادرتسمآ
 دض یاه تسايس ليلد هب رگراک یناهج زور مسارم هک درک
 یرگراک یاه هیداحتا مسيفيساپ نينچمه و دنله تلود کيتارکمد
 شيپ لاس دنچ زا هک نیا ات دش یمن رازگرب دنله رد اه لاس یارب
ieM e1 ( هم هام لوا هتيمک و دنله رد یناریا پچ یاهورين راکتبا هب
eettimmoc( مادرتسمآ باتک زيم" هژیوب و" )یاهکیرچ نيلاعف هک 
  )دنا هدوب نآ هدنهد ليکشت یاهورين زا یکی ناریا قلخ ییادف
 سپ و دش هتفرگ رهش حطس رد زور نیا ینلع یرازگرب هب ميمصت
 یناهج زور مسارم یرازگرب رد ، یناریا یاهورين یريگيپ لاس ود زا
 هب موسوم دنله یرگراک هیداحتا ماجنارس ،ماد ناديم رد رگراک
VNF و هدرک مالعا ار هم هام لوا مسارم یرازگرب یارب دوخ ميمصت 
 رد رگید راب هم هام لوا ییاميپ هار و رگراک یناهج زور بيترت نیا هب
 یاهورين ۀدش یهدنامزاس و عيسو تکرش اب راب نیا  مادرتسمآ
.دش یلمع یرگراک هیداحتا

 

  
 لبق تعاس دنچ زا VNF دنله یرگراک هیداحتا ،لاسما مسارم رد
 و اذغ ندرک ايهم و بسانم تاکرادت اب ییاميپ هار عورش زا
 هب nielpmuesuM رد ناگدننک رهاظت عمجت لحم رد ینديشون
 هب یناسر عالطا اب لبق هام زا نينچمه و هتخادرپ نانآ زا ییاریذپ
 و تفر هنیزه ،دنله رسارس رد دوخ یاه تیاس رد هیداحتا یاضعا
 هدرک لبقت ار دندوب مسارم نیا رد تکرش هب لیام هک یناسک دمآ
 .دوب

 

  
 ییادف یاهکیرچ نيلاعف هلمج زا و یناریا زرابم یاهورين یخرب

 ناریا ناشکتمحز و نارگراک تازرابم زا تیامح هتيمک رد هک قلخ

 

-  
 رد لاعف تکرش یارب لبق هام دنچ زا ، دنا هدش لکشتم دنله
 هیداحتا اب هطبار نيمه رد و هتفرگ ميمصت ،هم هام لوا مسارم
 نوبیرت رد دش ثعاب اه سامت نیا .دندوب سامت رد دنله یرگراک
 تازرابم زا تیامح هتيمک ناگدنیامن هب مه هقيقد دنچ مسارم نیا
 طیارش  هراب رد ات دوش هداد تصرف ناریا ناشکتمحز و نارگراک
 .دننک تبحص ناریا رگراک هقبط تازرابم و راک و تسیز

 

  
 رانک رد زين یناریا یاهورين ، ۹۱۰۲ هم هام لوا هبنشراهچ زور رد

 .دندرک عمجت nielpmuesuM هطوحم رد ناگدننک تکرش ریاس
 لاسما تارهاظت رد هدننک تکرش یناریا یاهورين و دارفا دادعت
 هک ییاه ینارنخس رد  .دوب رت ريگمشچ لبق یاه لاس هب تبسن
 هک ار یا هتشون اقفر زا یکی ،دش شخپ مسارم نیا دازآ نوبیرت زا
 ناریا ناشکتمحز و نارگراک زا تیامح هتيمک فرط زا

 

 هيهت دنله  -
 طیارش زا ییاه هشوگ هب نآ رد هک دناوخ تيعمج یارب دوب هدش
 اب هلمج زا و دوب هدش هراشا ناریا نارگراک هزرابم و راک و تسیز
 طسوت یرگراک لقتسم لکشت هنوگ ره نتشاد قح نادقف رب ديکات
 ترورض رب ،یمالسا یروهمج میژر طسوت اه نآ بوکرس و نارگراک
.دوب هدش ديکات ناریا نارگراک زا دنله نارگراک تیامح

 

  
 هداتفا هار هب nielpmuesuM ناديم زا تيعمج ،اه ینارنخس زا سپ
 و جنپ دودح هک  maD ماد یزکرم ناديم ات لحم نیا نيب تفاسم و
 یفلتخم یاهراعش .درک یط راعش ندادرس اب ار دوب رتموليک مين
 هام لوا یمسر ليطعت تساوخ هک دندش هداد رس ريسم لوط رد
 اه نآ هلمج زا دنله نارگراک یفنص یاه تساوخ و تابلاطم و هم
 و مسيسار و مسيشاف هيلع یدایز یاه راعش نينچمه  .دندوب

  .دندش هداد رس هناتسرپ داژن یاه تسايس

 

  
 سکع و نامزاس مرآ لمح اب ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 تازرابم زا تیامح هتيمک رنب نينچمه و نامزاس راذگ ناينب یاقفر
 ناریا ناشکتمحز و نارگراک

 

 یليطعت تساوخ نآ یور رب هک دنله –
  .دندرک تکرش ییاميپ هار نیا رد دوب هدش هتشون هم هام لوا

 زا رگید یخرب و لانويسانرتنا دورس ،ییاميپ هار لوط رد نينچمه
 هار نایاپ لحم رد .دندش شخپ یرگراک و یبالقنا یاهدورس

 دنتفرگ تروص رگید ینارنخس دنچ maD ناديم رد ینعی ،ییاميپ
 و یسايس و یفنص یاه تساوخ رب ديکات اه نآ نومضم هک

 یتاعوضوم زا اه نآ رد صخشم روطب هک دوب دنله نارگراک یتاقبط
 تابلاطم زا رگید یخرب و یگتسشنزاب طیارش ليهست نوچمه
 .دوب هدش تبحص نارگراک یفنص

 

  

 

  
!رگراک یناهج زور ، هم هام لوا داب هدنز

 

  
 مادرتسمآ رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

دنله -

 

  
 ۹۱۰۲ یم ۳

 

  
گربنتوگ

 

دئوس  -

 

  
 یوس زا ،رگراک یناهج زور ،هم هام لوا ،لاسما ،گربنتوگ رهش رد
 نوچمه ،یسايس نيلاعف و ناهاوخیدازآ و ناشکتمحز و نارگراک
 نشج ناوارف قوش و روش اب ،رگید یاهروشک و اهرهش یمامت
.دش هتفرگ

 

  
 اب هتشذگ یاه لاس نوچمه ،ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 یلبق کرادت و یزیر همانرب اب و شيپ اه هتفه زا ییویدار ناوخارف
 ،نهآ ناديم رد و گربنتوگ رهش رد ۹۱۰۲ هم هام لوا مسارم رد
 مرگ لابقتسا دروم هک دندرک باتک زيم و رداچ ییاپرب هب مادقا

 ی هيعالطا ،یتاعالطا زيم یور .تفرگ رارق ناديم رد نیرضاح
 یاه نابز هب "رگراک یناهج زور تشاديمارگ" دروم رد نامزاس
 هعجارم و نیرضاح نيب رد هک تشاد رارق یدئوس و یسراف
 یاه باتک نامزاس باتک زيم رد نينچمه .دش یم عیزوت ناگدننک
 همانهام" و "ییادف مايپ" ینعی نامزاس تایرشن و  هدش رشتنم
.دش یم هدید "یرگراک

 

  
 یهاگ اب هارمه درس و  یربا زور کی رد گربنتوگ رهش زورما یاضف
 و خرس یاه مچرپ زا دوب ولمم هتشذگ یاه لاس نوچ ،ديشروخ
 شرام ؛ هم هام لوا عوضوم اب و نوگانوگ یاه نابز اب ییاه تکارت

 نیا رانک و هشوگ زا هک مدرم هوبنا دمآ و تفر و هم هام لوا یاه
 دوخ  تارهاظت و مسارم یرازگرب یارب هک فارطا یاهرهش و رهش
 هقطنم و رهش هب یا هژیو ی هولج ،دندوب هدناسر لحم نیا هب ار

.دوب هداد یرگراک ی

 

  
 هاگن شا یگشيمه یاج رد اه لاس یمامت نوچمه نامزاس مرآ

 مرآ رانک رد سکع نتفرگ یارب یا هدع و هدرک بذج دوخ هب ار اه
 ای و دنتفرگ یم سکع نآ زا ریذپان فصو یقوش اب و دنداتسیا یم
 یحالس هلمج نآ زا و مرآ مئالع و تمدق دروم رد تاقوا زا یضعب
 لوئسم فرط زا هک دنتشاد شسرپ ،تسا نامزاس مرآ نايم رد هک
 یاه ثحب هدمع .دندرک یم تفایرد خساپ ناونع هب یتاعالطا زيم
 و اکیرمآ دیدج یاه میرحت یئارچ :دندوب ریز حرش هب هدش حرطم
 مان نتفرگ رارق ،ناریا یتفن تارداص ندناسر رفص هب هژیوب
 ليس کانتشحو بقاوع ،یتسیرورت تسيل رد هیامرس نارادساپ

 دشح ،هللا بزح یاهورين دورو و راهب لصف یادتبا زا یراج
 یارب ناریا دیدهت هژیوب و هقطنم دوجوم طیارش ،ناریا هب یبعشلا
 لاس دنچ تاقافتا زا سپ یا هدوت یهدنامزاس ،زمره هگنت نتسب
 شقن و ناریا رد یرگراک دشر هب ور شبنج هژیوب ، ناریا رد ريخا

 یهدنامزاس هلئسم ،تالوحت نیا رد قلخ ییادف یاه کیرچ
 هب ور یاه تسايس ،رگراک هقبط هژیوب یا هدوت حلسم و یفخم
 و اه یجراخ لئاسم نوماريپ دئوس یاه تسار شرتسگ

 رادفرط یئاه ورين هک دئوس روشک یداصتقا یاه تسايس
 لوط رد نينچمه .دنتسه یعامتجا مهم تامدخ یزاس یصوصخ
 رگراک یناهج زور مسارم رد اه یريگتسد نوماريپ مسارم نیا
 نایرج رد ییاه تبحص ،نارهت رد عاجترا سلجم یولج رد لاسما
 رد و حیرشت نامزاس عضاوم و اه ليلحت دراوم نیا همه رد هک دوب

 هداد عوجر ییادف مايپ زا یتالاقم هب ناگدننک شسرپ زاين تروص
.دنوش رت ليمکت ثحابم نیا ات دندش یم

 

  
 تعاس سار تارهاظت عورش شرام ،نهآ ناديم رد عمجت نایاپ رد
 هک یتيعمج و دش هتخاون نهآ ناديم بنج زا رهظ زا دعب ود
 ناگدنیامن ،)یرگراک یاهاکیدنس و اه هیداحتا( نارگراک زا لکشتم
 لاعف و یسايس یاه تيصخش ،تسيلايسوس و پچ بازحا

 ، هم هام لوا تارهاظت و اه يياميپهار زا ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ نيلاعف تاشرازگ
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 .دندرک تکرح رهش یزکرم ناديم فرطب مه اب هارمه ،دندوب رهش
 اب و خرس یاه مچرپ نتشاد تسد رد اب ناگدننک تکرش

 دحتم ناهج نارگراک" نوچ ،فلتخم یاه نابز هب ییاهدراکالپ
 روط نيمه و رگراک هقبط ناربهر زا ییاه سکع اب هارمه "دیوش

 یلاعف و ريگمشچ تروصب ،اراوگ هچ سکع اب یخرس یاه مچرپ
 رس تارهاظت رد رتشيب هک ییاهراعش .دنتشاد روضح تارهاظت رد
 اب تیدض و مسيلانويسانرتنا ريظن یاهراعش ،دش هداد
 اب هارمه ،دئوس یلعف هعماج رد دوجوم مسیزان و مسيلانويسان

 نیا یاه نابايخ رد هک دوب رگراک هقبط یللملا نيب یگتسبمه
.دندوب هدش زادنا نينط رهش

 

  
 یاه تسيسار تارهاظت ،زور نيمه رد هک تسا هراشا هب مزال

 روشک نیا یسايس بازحا تیرثکا ابیرقت تفلاخم مغر هب دئوس
 نشخ و یتسیزان شبنج طسوت هک تارهاظت نیا  .دش رازگرب
 هموح رد وِلا گنوک" رهش رد( دئوس برغ رد "کیدرون تمواقم"

 نآ یپ رد هک دیدرگ وربور یا هدرتسگ یمارآ ان اب ، )گربنتوگ رهش
 تنوشخ یرگبوشآ هب مهتم نانآ زا نت هدزناپ هک نت لهچ هب کیدزن
 نیا .دندش ريگتسد ،دندوب یموق یاه هورگ هيلع کیرحت ،زيمآ
 ناديم رد لاس ره هک یا هظحالم لباق دادعت هک دش ثعاب عوضوم
 بقع هب و هلباقم تهج ،دندش یم رضاح گربنتوگ رهش نهآ
 نوريب سيلپ هزاجا اب یهاگ زا ره هک تسرپداژن هورگ نیا ندناشن
 هب تبسن ار دوخ راجزنا و ترفن ادیدش و هتفر رهش نآ هب ،دنیآ یم
 یم حيضوت هب مزال  .دنراد زاربا شا یتسيسار تارکفت و هورگ نیا
 زا( رفن ۰۰۲ دودح ،روبزم تارهاظت رد سيلپ شرازگ هب انب هک دشاب
 ۰۰۷ دودح و کیدرون تمواقم شبنج فرط زا )روشک فلتخم طاقن
 تکرش ،دندوب  لاکیدار یاه یدئوس اتدمع هک نانآ نافلاخم رفن
.دنتشاد

 

  

 

  
 یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو میژر تيمامت داب نوگنرس

!اه هدوت تمه هب یمالسا

 

  
!تسا نارگراک ملسم قح ؛ یرگراک لقتسم یاه لکشت

 

  
!مسيلايسوس داب هدنز  !بالقنا داب هدنز

 

  
!دیوش دحتم ناهج نارگراک

 

  
!داب یمارگ رگراک یناهج زور ،هم هام لوا

 

  

 

  
 گربنتوگ رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

دئوس -

 

  
۹۱۰۲ یم هام ۲ اب ربارب ۸۹۳۱ تشهبیدرا ۲۱

 

  

 

  
ناملآ - رفوناه

 

  
 ،رگراک یناهج زور تبسانم هب ،۹۱۰۲ هم هام لوا هبنشراهچ زور 
 یاهورين و یرگراک یاه هیداحتا نيلاعف فرط زا یا ییاميپ هار

 رازگرب ناملآ رفوناه رهش رد یسايس نيلاعف و پچ یسايس
 میاه تیاچیرف" زا تکرح اب ار دوخ شرام ناگدننک تارهاظت .دیدرگ
) "کرامگالک" تمس هب )nedniL niehtiezierF( "هدنيل )kramegalK 
 تابلاطم زا تیامح رد ییاهراعش ییاميپ هار لوط رد و هدرک زاغآ

 رد نينچمه و رتمک راک تاعاس هلمج زا ،ناملآ رگراک ی هقبط
  .دندش هداد رس رگراک ی هقبط یللملا نيب یگتسبمه زا تیامح
 لاسما ،ناملآ ۀعماج رد یتاقبط فاکش ندش رت قيمع هب هجوت اب
.دندوب هدرک تکرش ییاميپ هار نیا رد روشرپ یدایز ناناوج زين

 

  
 یاضف رد ،لاس ره لاور قبط ،ییاميپ هار نديسر نایاپ هب زا دعب

 رگراک یناهج زور تبسانم هب ینشج ،تسوئاف یگنهرف زکرم زبس
 یاه هفرغ و باتکزيم یسايس فلتخم یاهورين هک دیدرگ اپرب
 .دندوب هدرک ریاد یگنهرف

 

  
 لحم نیا رد زين ناملآ رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 و تفرگ رارق ناگدننک هعجارم لابقتسا دروم هک دندرک ریاد باتکزيم
  .دندناسر یرای اه تيلاعف موادت هب باتک دیرخ اب نانآ زا یخرب

 نيب رد رگراک یناهج زور تبسانم هب نامزاس هيعالطا نينچمه
.دیدرگ عیزوت ناگدننک دیدزاب

 

  

 

  
رفوناه رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

ناملآ -

 

  
 ۹۱۰۲ هم هام لوا

 

  

 

  

 

  

 لساك

 

ناملآ -

 

  
 توعد هب ،رگراک یناهج زور ،۹۱۰۲ هم هام لوا هبنشراهچ زور
 و مدرم زا رفن نارازه ،ناملآ یرگراک یاه هیداحتا زا یدادعت
 فرطب لساک رهش لامش زا یرگراک نيلاعف و یسايس یاهورين
.دندرک یئاميپ هار رهش نیا زکرم

 

  
 یادص و اه مچرپ و اهدراکالپ هوبنا ،یئاميپ هار ريسم لوط رد

 یم بلج دوخب ار یرذگهر ره هجوت ،نایاميپ هار کیزوم و اه راعش
 زکرم هب نایاميپ هار  هک نآ زا سپ ،حبص ۱۱ تعاس دودح .درک

 هیداحتا نيلاعف زا یخرب ،دندومن عمجت هب تردابم و هديسر رهش
 ینارنخس هب تردابم مسارم رد ناگدننک تکرش و یرگراک یاه
 همانعطق رد هک یتاعوضوم .دش هدناوخ مسارم همانعطق و هدرک
 رقف ،یرگراک تابلاطم زا ادج دندوب هتفرگ رارق ديکات دروم لاسما

 ،رخآ رد و ناناوج یارب یشزومآ راک هرود ترورض ،ناکدوک یناهج
 زا دعب .دوب نانآ زا ینابيتشپ و تیامح و ناگدنهانپ راجنهان تيعضو
ینارنخس نایاپ

 

 ،یسايس تانایرج و یرگراک یاه هیداحتا نيلاعف  
 یئاميپ هار یلحم تمس هب ناگدننک عمجت هلاس ره مسر هب
 یم باتک زيم اج نآ رد فلتخم یسايس یاه ورين هک دندومن
.دنراذگ

 

  
 و لساک یرگراک یاه هیداحتا نيلاعف ،مسارم نایاپ لحم رد
 نیا ميقم فلتخم یاهروشک یسايس یاه ورين و اه تسينومک

 هدرک تردابم دوخ تایرشن شخپ هب باتک زيم نتشاذگ اب رهش
 و تاعوبطم هب داد یم ناکما ناگدننک تکرش هب هک یرما .دندوب
 رد .دنبای یسرتسد نانآ تارظن هطقن و فلتخم یاهورين تایرشن
قلخ یئادف یاهکیرچ نيلاعف ،لحم نیا

 

 زيم لاس ره دننام ، ناریا  
 مسارم رد ناگدننک تکرش مرگ لابقتسا اب هک دندوب هتشاذگ باتک
 اب هطبار رد ار دوخ یاه شسرپ اه نآ زا یخرب و دیدرگ وربور
 یوگتفگ و ثحب اه نآ هب ییوگخساپ هک هدرک حرط نامزاس عضاوم

 )۹۱۰۲( لاسما رگراک یناهج زور مسارم .دش ببس ار یا هدنزاس
  . ديسر نایاپ هب لانويسانرتنا دورس شخپ اب لساک رهش رد
  

 رگراک یناهج زور ،هم هام لوا داب یمارگ
ناهج نارگراک هناروالد مزر داب زوريپ

 

  
یمالسا یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو میژر داب دوبان

 

  
 

 لساک رد ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ نيلاعف

 

ناملآ  -

 

  
۹۱۰۲ هم لوا

 

  
 

 كنيپوشنيل رد رگراك يناهج زور تارهاظت

 

دئوس -

 

  
 یناهج زور تشاديمارگ تهج ،۹۱۰۲ هم هام لوا هبنش راهچ زور
 نیا .دش رازگرب دئوس "کنيپوشنيل"رهش رد یتارهاظت ، رگراک
 ود زا شيب و عورش رهظ زا دعب مين و هدزاود تعاس رد تکرح

 کراپ تمس هب عمجت زا سپ ناگدننکرهاظت .تشاد همادا تعاس
 gnineröfsdrågdärTرس اب ییاميپ هار ريسم رد و هدرک یئاميپ هار 
 نارگراک تابلاطم و اه تساوخ زا یشخب نوگانوگ یاه راعش نداد
 ییاميپ هار هب تبسن تارهاظت نیا رد ناناوج روضح .دندرک حرط ار

 زا سپ نایاميپ هار .درک یم هجوت بلج هتشذگ یاه لاس یاه
 رازگرب یاه ینارنخس هب ،مسارم ینایاپ عمجت لحم هب نديسر
 ارف شوگ دندوب دئوس پچ بزح زا رتشيب هک تارهاظت ناگدننک
 تاشیارگ دشر هب هراشا اب ،دراوم رتشيب رد نانارنخس .دنداد
 هنوگره الوصا و شیارگ نیا ندرک موکحم هب دئوس رد هناتسرپداژن

  .دندومن عافد ناگدنهانپ قوقح زا و هتخادرپ یتسرپ داژن تسايس
 رد تکرش نمض کنيپوشنيل رد ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ نيلاعف
 ار رگراک یناهج زور اب هطبار رد نامزاس یاه هيمالعا ،مسارم نیا
 .دندومن شخپ تيعمج نايم رد یدئوس نابز هب

 

  

 

  
!ناهج رسارس نارگراک تازرابم داب زوريپ

 

  
 رد ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ ناراداوه نامزاس

 کنيپوشنيل

 

دئوس –

 

  
۹۱۰۲ هم هام مود

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

  

 !ديوش دحتم ناهج نارگراك
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02 هحفص       
 

  

 ندنل رد رگراك يناهج زور رد يياميپ هار

 

 ناتسلگنا –
 یارب یگرزب ییاميپهار ،رگراک یناهج زور هم هام لوا نديسر ارف اب
 زور نیا تشادگرزب و نارگراک یللملا نيب یگتسبمه رما رب ديکات
 رطاخ هب رگراک یناهج زور  .دش رازگرب ندنل رد یتازرابم و یخیرات

 ليطعت ناتسلگنا رد مکاح یزاوژروب یعاجترا یاه تسايس
 و ناتسلگنا زرابم یاهورين و یرگراک یاه هیداحتا یلو ،تسين
 ره ،روشک نیا ميقم فلتخم یاهروشک نیزرابم و اه تسينومک

 هم هام لوا رد ،مکاح هقبط ۀنازيتسرگراک تسايس نیا مغرب لاس
.دنزادرپ یم تارهاظت و ییاميپهار هب

 

  
 نیا ، لاس ره مسر هب زين ۹۱۰۲ یم هام لوا هبنشراهچ زور
 یاهورين و پچ بازحا ناگدنیامن روضح اب ۲۱ تعاس رد ییامهدرگ
 یولج زا فلتخم یاهروشک و ناتسلگنا زا یقرتم و تسينومک
 ارف شوگ زا سپ تيعمج و دش زاغآ ندنل زکرم رد سکرام هناخباتک
 هب دوخ یاهرنب و اه مچرپ لمح اب هاتوک ینارنخس دنچ هب نداد
 هار هب " رئوکسا راگلفارت" ناديم رد تارهاظت ییاهن دصقم فرط
 .دنداتفا

 

  
 زور تشادگرزب رد یفلتخم یاهراعش ییاميپهار ريسم لوط رد
 نينچمه و یناهج یزاوژروب و مسيلایرپما هيلع و رگراک یناهج
 هداد رس نآ یداصتقا تضایر یاهتسايس و ناتسلگنا تلود هيلع
 هام لوا داب هدنز" :زا دندوب ترابع اهراعش نیا زا یخرب .دش یم
 داب هدنز ،مزيلايسوس داب هدنز" ،"نارگراک یگتسبمه زور هم
 عطق یارب" ،"یراد هیامرس هب هن ،تلم هن ،زرم هن" "بالقنا

 ،"دينک نوگنرس ار راک هظفاحم تلود یداصتقا تضایر یاهتسايس
 راک هظفاحم تلود" ،"دروخ دنهاوخن تسکش زگ ره دحتم نارگراک"
 ... و "دورب دیاب

 

  
 زور ییاميپهار رد هدننک تکرش یناریا یاهورين دادعت لاسما

 هار نیا نایرج رد .دوب لبق یاه لاس زا رتشيب رگراک یناهج
 ، "ددرگ دیاب دازآ ،ینادنز رگراک" نومضم اب زين ییاهراعش ییاميپ
 .دش هدادرس ... و "یمالسا یروهمج رب گرم"

 

  
 راگلفارت" ناديم هب ییاميپهار تعاس ود ابیرقت زا سپ تيعمج
 طسوت رگید ینارنخس دنچ هب اج نآ رد و دنديسر "رئوکسا
 رد هدننک تکرش تانایرج یخرب و یرگراک یاه هیداحتا ناگدنیامن
 .دنداد ارف شوگ تارهاظت نیا

 

  
 رنب و نامزاس مرآ لمح اب زين ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 "رگراک یناهج زور هم هام لوا داب هدنز" راعش نآ یور رب هک یگرزب
 زور یاه هيمالعا و دندرک تکرش تارهاظت نیا رد دوب هدش هتشون

 نايم رد ار یسراف و یدرُک و یسيلگنا یاه نابز هب رگراک یناهج
 زا ناناوج زا یدادعت ییاميپ هار لوط رد .دندرک شخپ تيعمج
 هچخیرات و عضاوم زا نامزاس مرآ ندید اب فلتخم یاهروشک
 اه نآ هب اقفر طسوت هک دندرک یتالاوئس قلخ ییادف یاهکیرچ
.دش هداد خساپ

 

  
 

 

  
 ندنل رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

ناتسلگنا –

 

  
۸۹۳۱ تشهبیدرا مهدزای اب ربارب ۹۱۰۲ هم هام لوا

 

  

 

  
 كرويوين 

 

اكيرمآ -

 

  
 دهاش کرویوين رهش ، )۹۱۰۲( لاسما یم هام لوا زور رد
 رد و فلتخم طاقن رد نارگراک قوقح ناراداوه و نارگراک تارهاظت

 یاهکیرچ نيلاعف هک اه تارهاظت نیا زا یکی .دوب نوگانوگ تاعاس
 هب توعد اب هک دوب یتارهاظت دندرک تکرش نآ رد قلخ ییادف
 PWW( ناهج نارگراک بزح فرط زا ییامهدرگ

 

-  dlroW srekroW
 ytraP( عفادم ییوجشناد فلتخم نيلاعف ،کرویوين رد رقتسم 
 عفادم یاهورين زا رگید یرامش و ناشکتمحز و نارگراک فادها
 زاغآ رهظ زا دعب ۲ تعاس سار رد و دوب هدش اپ رب رجاهم نارگراک

 دروم رد ینارنخس نیدنچ ندينش زا دعب ناگدننک تکرش .دش
طیارش و ینونک طیارش رد نارگراک تيعضو

 

 و رجاهم نارگراک  
ندرک موکحم

 

 پمارت تلود هناتسرپ داژن و یرگراک دض یاهتسايس  
 تيمکاح یتسيلایرپما یاهتسايس هيلع یرگاشفا نينچمه و
 یاهدراکالپ لمح اب و مظنم یفوفص اب ، الئوزنو رد اکیرمآ
فلتخم

 

 ،ییاميپ هار لوط رد .دندرک ییاميپ هار هب عورش  
 اب هلباقم رد و ناشکتمحز و نارگراک زا تیامح رد ییاهراعش

سيلپ

 

 هنیزه" :دندوب حرش نیدب اه نآ زا یخرب هک دش یم هداد  
 زگره دحتم مدرم" ،"لاغشا و گنج یارب هن ، ليصحت و راک یارب

 یم تلادع ام" ،"تسام هب قلعتم نابايخ" ،"دنروخ یمن تسکش
 دحتم نارگراک " ،"دراد تيمها ناتسوپهايس یگدنز" ،"ميهاوخ
 زا تیامح رد هک نامیاقفر زا ام " ،"دروخ دنهاوخن تسکش زگره،
 قوقح یتقو" ،"مينک یم تیامح دنا هدش ريگتسد نارگراک قوقح
... و "ميگنج یم مه ام دوش یم لامیاپ نارگراک

 

  
 فرط هب "تیرتسا لاو" فرطا یاه نابايخ زا روبع اب ناگدننکرهاظت
)تیرتسا لاو لاغشا شبنج لحم( "کراپ یتوکز"

 

 و دندرک تکرح  
 و یراد هیامرس متسيس هيلع ییاهراعش نداد و اج نآ رد فقوت اب

 لباقم رد ماجنارس ،رگید نابايخ دنچ ريسم رد ییاميپ هار اب سپس
 "یودارب تسو" نابايخ رد "تکرام دووف لوه" گرزب تکرام رپوس
 دروم رد ینارنخس دنچ ندينش و اهراعش نداد اب و هدش فقوتم
 رپوس نیا رد نارگراک زيچان قوقح و راک تخس طیارش و تيعضو
 یخرب صوصخب و نارگراک همه اب یگتسبمه مالعا اب و تکرام
 نارگراک

 

ار تارهاظت ، لحم نيمه رد ،یجارخا و ضرتعم  

 

 سار رد  
.دندناسر نایاپ هب ۶ تعاس

 

  
 تنوشخ راتفر ،یضارتعا تکرح نیا هجوت لباق یاه هبنج زا یکی
 "تیرتسا لاو" هقطنم نیا رد ناگدننکرهاظت اب سيلپ راب

 

 هب هک دوب  
 هار لوط رد راب نیدنچ سيلپ .تسا فورعم یراد هیامرس بلق
 نآ ،متش و برض اب و هدرب شروی ناگدننک رهاظت فرط هب ییاميپ

 سيلپ یتسيشاف راتفر نیا .دنداد یم لُه اهور هدايپ هب ار اه
 دش وربور هدننک تکرش یبالقنا یاهورين ترفن و مشخ اب هرخالاب
 یريگرد نیا .ديماجنا سيلپ و ناگدننکرهاظت نايم یريگرد هب و
 ناگدننکرهاظت  .دش ییوجشناد نيلاعف زا یکی یريگتسد هب رجنم
 سيلپ زا ترفن و مشخ نداد ناشن اب وجشناد نیا زا تیامح اب
 فوفص ندرک لکشتم و کرویوين تسرپداژن

 

 زا ،دوخ نايم داحتا و  
 اب و دندرک یريگولج سيلپ طسوت ناگدننکرهاظت رتشيب یريگتسد
 هار هب ،سيلپ ندناوخ هیامرس رودزم نوچمه ییاهراعش نداد
.دنداد همادا ییاميپ

 

  

 

  
!نارگراک یللملا نيب یگتسبمه زور ، هم هام لوا داب هدنز

 

  
 

 کرویوين رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

اکیرمآ -

 

  
 ۹۱۰۲ یم هام مود

 

  
 ولسا

 

ژورن -

 

  
 هب ، )OL( ژورن رد نارگراک یرسارس هیداحتا ، هلاس ره مسر هب 
 ناوخارف کی نارگراک یناهج زور ، هم هام لوا یرازگرب تبسانم
 رد .درک شخپ یمومع حطس رد تارهاظت یرازگرب یارب یمومع
 تکرش ناکما ليلد نيمه هب و تس یمومع ليطعت زور نیا ژورن
 تاراهظا هب انب .دراد دوجو مدرم مومع یارب مسارم نیا رد
 تکرش رفن رازه هد زا شيب مسارم نیا رد ،تارهاظت نيلوئسم
 ناديم رد زور هيلوا تعاس زا یهجوت لباق تيعمج .دندوب هدرک
 و هدش عمج ،دوش یم هديمان زين یزکرم ناديم هک ولسا رگراک
 یاه شخب زا یناگدنیامن ، یسايس یاه نامزاس و بازحا نيلاعف
 هک ییاه دراکالپ لمح اب رگراک هقبط نايماح و یرگراک فلتخم
 و اه شخب مان و دوب رگراک هقبط یودرا هب اه نآ قلعت زا ناشن
 ،دوب هدش هتشون ناشیاه دراکالپ یور رب نانآ یلاغتشا یاه دحاو
 رب هک ییاهراعش یدایز دادعت نينچمه .دندش رضاح ناديم نیا رد
 تابلاطم یواح هک دندروخ یم مشچ هب دندش هتشون هچراپ یور
 .دندوب ناگدننک رهاظت

 

  
 مين و کی زا سپ و هدرک شوگ ینارنخس دنچ هب تيعمج زاغآ رد 

 اه ینارنخس شخب نایاپ هک لانويسانرتنا دورس شخپ اب ،تعاس
 دندرک تکرح رهش یزکرم یاهنابايخ فرط هب ناگدننکرهاظت ،دندوب
 رد ییاهراعش نداد رس اب ،ژورن ناملراپ لباقم زا نتشذگ زا سپ و
 داب هدنز ، هم هام لوا داب هدنز دننام ، نارگراک زا تیامح

 ناشدوخ هيلوا عمجت هطقن هب تشگزاب هب تردابم مسيلايسوس
 تارهاظت هب کیزوم نتخاون اب ريسم لوط رد رُک یاه هورگ .دندرک

 یاه هناسر ريسم یط رد  .دندوب هديشخب یرگید لاح و روش
 نیا هب مليف و سکع نتفرگ اب ژورن نویزیولت دننام یمسر
 قیوشت اب نایاميپ هار  .دنداد یربخ ششوپ یدودح ات ییاميپهار
 هار ريسم رتموليک ود هب کیدزن لوط رد هک دندش یم وربور یمدرم
 تابلاطم و اهتساوخ زا یخرب .دندوب هداتسیا نابايخ رانک رد ییاميپ
 هک دندوب هدام ۹ لماش یرگراک یاه هیداحتا یوس زا هدش حرطم
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12 هحفص       
 

  

 .تشاد رارق اه نآ سار رد یتاقبط فاکش دشر هب ضارتعا
 راشقا و نارگراک زا رتشيب تیامح ناهاوخ نينچمه ناگدننکرهاظت
 .دندوب یهافر و ینامرد ، یتامدخ یاه شخب رد دمآرد مک
تعاس ۶ هب تعاس ۸ زا یراک تاعاس شهاک تساوخ

 

 و زور رد  
 هميب قح و ناگتسشنزاب زا رتشيب تیامح ،هتفه رد تعاس ۰۳
 نایاپ و ییارگ طارفا اب هزرابم ، نيطسلف نتخانش تيمسرب ، یلم
 تابلاطم رگید زا یداژن و یموق ترفن جیورت تسايس هب نداد
 .دندوب اه هیداحتا نيلاعف و ناگدننک رهاظت

 

  
 هب تيعمج تشگزاب اب ود تعاس رد لاسما هم هام لوا مسارم
 روضح دهاش لاسما تارهاظت رد .ديسر نایاپب یزکرم ناديم
 نکاس ولسا رد هک اهروشک رگید زا ییاهنامزاس و بازحا نيلاعف
 اب هارمه ،ولسا رد قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف .میدوب ،دنتسه
 و ییامهدرگ نیا رد یسايس یاهنامزاس رگید یاهورين و نيلاعف
 و دنتشاد ساپ ار رگراک یناهج زور و هتشاد روضح ییاميپ هار
 ار رگراک یناهج زور تبسانم هب نامزاس یاه هيعالطا یدایز دادعت
 نايم رد تارهاظت نیا رد یسراف و یدرُک و یسيلگنا یاهنابز هب

.دندرک شخپ تيعمج

 

  
 

!مسيلايسوس داب  زوريپ ، هم هام لوا داب هدنز

 

  

 

  
 ولسا رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

ژورن -

 

  
 ۹۱۰۲ هم هام مود

 

  
ژورن  -رگناواتسا رد رگراك يناهج زور تشاديمارگ

 

  
 ،هتشذگ یاهلاس نوچمه رگناواتسا رهش ،هم هام لوا زور رد

 یژورن فلتخم بازحا و یرگراک نيلاعف زا یدایز دادعت روضح دهاش
 تشادگرزب هب ییاميپ هار و عمجت اب هک دوب رگراک هقبط ناراداوه و
.دنتخادرپ رگراک یناهجزور

 

  
 رد ییاميپهار یارب ناگدننک تکرش لاس ره لاور هب ،زور نیا رد
 لوط رد سپس و دندمآ مه درگ رهش نیا "مدرم هناخ" لباقم
 شرام نتخاون هارمه هب رهش زکرم تمس هب "مدرم هناخ" ريسم
.دندرک ییاميپهار یرگراک یاه

 

  
 و اههتساوخ ،ییاهدراکالپ نتشاد تسد رد اب ناگدننک تکرش
 ییاميپهار ريسم لوط رد هک ؛دندوب هدرک مالعا ار دوخ تابلاطم
 هداتسیا ريسم هيشاح رد هک یمدرم رگید لابقتسا و ديیات دروم
 یور رب هدش هتشون یاهراعش زا یخرب. تفرگ یم رارق دندوب
 نتفرگ رظن رد نودب ربارب قوقح ناهاوخ ام" :دوب رارق نیا زا اهرنب

 ،تسیفاک تعاس ۸ یزور اب راک لاس دص" ، "!ميتسه تيسنج
 یهدنامزاس کی یارب" ،"!ميتسه زور رد راک تعاس ۶ ناهاوخ ام
 هن " ،"!دیزيخ اپ هب یگدنز و راک رما رد یدج یراک کرادت و گرزب
 هب هن" ،!)AEE(  اپورا یداصتقا هقطنم هب هن و)UE(  اپورا هیداحتا هب
... و "!وتان

 

  
 فقوتم" ناونع تحت ینامزاس اب تفلاخم رد ییاهدراکالپ نينچمه
)egron va negniresimalsi ppots  "ژورن رد ییارگ مالسا ندرک - 
 )SAIS روضح فلاخم یمالسا دض هورگ نیا. دروخیم مشچ هب 
تايلمع و دشاب یم ناهج طاقن رگید و ژورن هعماج رد ناناملسم
 یتيسیرورت یاه

 

 راجفنا و ۱۰۰۲ ربماتپس هدزای زا صخا روط هب  -
 کرویوين رد ولق ود یاهجرب

 

ضيعبت و هناتسرپ داژن تارکفت هناهب ار  -
 تردق هچ هک دنشاب هديشیدنا هکنآ یب  .دنا هداد رارق دوخ زيمآ

 ار یبالقنا دض و هتسباو یاه هتسد و راد نیا یا ینمیرها یاه
هورگ بناج زا یتسیرورت یاهتايلمع ای و دنا هدرک زيهجت و هتخاس
 هچ مکاح ۀقبط ،ییاهورين هچ فرط زا ،ارگمالسا یاه
 هچ ندناسر ماجنارس و تسايس هچ دربشيپ یارب و ییاهروشک
 رهش رد یگزات هب زين هورگ نیا .دناهدش هدید کرادت یفادها
.تسا هدومن تيلاعف هب عورش رگناواتسا

 

  
 بازحا ناگدنیامن ، مسارم نایاپ رد ییاميپهار ريسم ندوميپ زا سپ
 نیا رد. دنتخادرپ ینارنخس هب رهش زکرم کراپ رد فلتخم

 مک دمآرد نوچمه یلیاسم رد تلود تسايس اهینارنخس
 نيیاپ رايسب قوقح ،ناکدوک یارب زيچان هنیزه کمک ،اههداوناخ
 داقتنا نافوط ریز ناراميب و راکيب ای و هداتفا راک زا یاههداوناخ

.دش هتفرگ رارق نانارنخس

 

  
 رگناواتسا رهش رد اههداج یالاب رايسب ضراوع دوجو هب نينچمه 
.تفرگ رارق نارضاح قیوشت دروم نانخس نیا. دش ضارتعا زين

 

  

 ضراوع یاههاگتسیا دادعت هتشذگ لاس ربماون زا هک تسینتفگ
 و ؛تسا هدرک اديپ شیازفا ددع ۸۳ هب رگناواتسا رهش رد یاهداج
 مک یاهدمآرد اب ار ضراوع زا دح نیا،تسايس نیا هب نيضرتعم
 شیازفا تهج یا هليسو ار نآ و دندید یمن قبطنم اه هداوناخ

 رايسب یاهدمآرد نينچمه اه نآ .دنتسناد یم یتاقبط فاکش
 هعماج هفرم راشقا و نادرمتلود یالاب

 

 رازه دصيس زا رتشيب  -
 لاس رد نورک

 

 مزال .دندرمش یمرب اهیرباربان نیا زا یا هولج ار  -
 لاسما ییاميپهار رد ناگدننک تکرش دادعت هک تسا رکذ هب
.دوب هتشذگ یاهلاس زا رتشيب

 

  
لاس نوچمه زين رگناواتسا رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 رد ،رگراک یناهج زور ،هم هام لوا تشادیمارگ یارب هتشذگ یاه
.دنتشاد تکرش گرزب زور نیا مسارم

 

  

 

  
 رگناواتسا رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

 ژورن -
 ۹۱۰۲ هم مود

 

 

  
 ملهكتسا

 

دئوس -

 

  
 و تارهاظت ، هلاس ره لومعم قبط رگراک یناهج زور نديسر اب
 و پچ یاهورين زا لکشتم یکچوک و گرزب یاه  ییامهدرگ
 نیا یرگراک یاه هیداحتا و بازحا و یجراخ و یدئوس یبالقنا
 یگتسبمه نداد ناشن و زور نیا تشادگرزب یارب ،روشک
.دش رازگرب دئوس رد ملهکتسا رهش رد نارگراک یللملا نيب

 

  
 ناراداوه نامزاس نالاعف ،هلاس ره لاور هب زين )۹۱۰۲( لاسما

 یگتسبمه ،تاکرح نیا رد تکرش اب ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
 نیا هلمج زا .دنداد ناشن ناهج ناگدیدمتس و نارگراک اب ار دوخ
 ود رد روضح و یضارتعا ییاميپ هار ود رد لاعف تکرش تاکرح
.دوب ییامهدرگ

 

  
 هام لوا ،یناهج هلئسم کی و دئوس رد حرطم یعامتجا هلئسم ود
 هزات تلود ییوس زا .دوب هداد رارق دوخ ريثات تحت ار لاسما هم

 ،یعاجترا و هناور تسار رايسب یاهتسايس ذاختا اب دئوس
 یگرزب شخب ور نیا زا و هتخيگنارب هعماج رد ار یرايسب تاضارتعا
 هداد صاصتخا رما نیا هب ، هم هام لوا یاه ینارنخس و اهراعش زا

 .دوب هدش

 

  
 سلجم تاباختنا زا هام راهچ تشذگ زا سپ هک دئوس زورما تلود

 لاسما هیوناژ هام رد هک یقفاوت یپ رد و هتشذگ لاس رد دئوس
 تردق هب اه لاربيل و زکرم ،اهزبس ،تارکمد لايسوس بازحا نيب
 .دنک یم هدروآرب ار دئوس یزاوژروب یاه هتساوخ ماگ هب ماگ ،ديسر
 و اه تارکمد لايسوس ینعی ،الاب رد تسخن ۀدش دای بزح ود

 نآ یتسايس ، تلود ليکشت و تردق هب یبايتسد یارب ،اهزبس
 ییاه تلود زا رت تسار یتح هک دنا هتفرگ شيپ رد تسار نانچ
 نیا زا رت تسار یبازحا تکرش اب دئوس رد زورما هب ات هک تسا
 دودحم اه تسايس نیا هلمج زا .دندوب هدروآرد ارجا هب بازحا
 رد راک یورين نارادیرخ هب نداد رتشيب تردق و باصتعا قح ندرک
.دشاب یم نادنمراک و نارگراک جارخا

 

  
 هیداحتا سلجم تاباختنا خیرات ندش کیدزن هلئسم ،رگید ییوس زا
 تایوتحم و اهراعش رب ار دوخ ريثات زين رما نیا هک تساپورا

.دوب هتشاذگ هم هام لوا یاه ینارنخس

 

  
 ،دئوس ۀعماج رد اهزور نیا حرطم رايسب یللملا نيب هلئسم اما و
 تسا یهیدب .تسالئوزنو رد یراج یعامتجا و یسايس تالوحت
.دوب هتشاذگ دوجوم تاکرح رب ار دوخ ريثات زين رما نیا هک

 

  
 نیا میدرک یهارمه ار اه نآ ام هک یفوفص یاهراعش هلمج زا

:دوب اهراعش

 

  
 !هقبط هب تنايخ ،یسارکمد لايسوس 
 !وتان هب هن 
 !دیايب نوريب اپورا هیداحتا زا دئوس 
 !ليئارسا داب دوبان ،نيطسلف داب هدنز 
 !اکیرمآ مسيلایرپما داب نوگنرس 
 !رگراک هقبط دحتم هزرابم ،یللملا نيب یگتسبمه 
 !نانز هزرابم ،نارگراک هزرابم 
 !یراد هیامرس هب هن ،مسيشاف هب هن 

 

  
 ناديم رد دئوس پچ بزح بناج زا هک یعمجت رد ام
 و یدئوس پچ بازحا زا یرايسب هک ییاج ،"ندروگدِِرتزگنوک"
 گرزب رنب ود اج نیا رد ام .ميتفای روضح زين ،دنوش یم عمج یجراخ



 ييادف مايپ
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 دحتم ناهج نارگراک" راعش یواح ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
 یریواصت رگید گرزب رنب کی رد و هدرک بصن ار نامزاس مرآ و "دیوش

 مسيلایرپما هب هتسباو و زيتسرگراک میژر تایانج زا یا هشوگ زا
 .میدروآرد شیامن هب و هدرک نهپ نيمز یور رب ار یمالسا یروهمج
 رامش و دوب دمآ و تفر رُپ رايسب یناکم ام یاقفر رارقتسا لحم
 هب لحم رد فقوت اب نارباع و عمجت رد ناگدننک تکرش زا یدایز
 ریواصت ،تقد اب و هتخادرپ نامزاس یاهرنب و مرآ زا نتفرگ سکع
 متس تحت یاه هدوت قح رد یمالسا یروهمج تایانج یواح
 ناناوج هژیو هب ،ناناوج زا یخرب .دندرک یم هاگن  ار ناریا
 رد ناشدوخ زا و ، هداتسیا ریواصت و اهرنب ندید اب ،یناتسناغفا
 یروهمج ،دوخ براجت لقن اب اه نآ .دنتفرگ یم سکع اه نآ رانک
 تحت یاهقلخ هيلع تایانج لماوع نیرتگرزب زا یکی ار یمالسا

 مرآ ندید اب یدئوس ناناوج نينچمه .دنتسناد یم هقطنم متس
 و زيمآرهق هزرابم ۀراب رد و دنتخادرپ یم اقفر اب وگتفگ هب نامزاس
.دنتخادرپ یم وگتفگ و ثحب هب نمشد اب هناحلسم

 

  
 کیرچ ناگدنمزر یناشفناج و تقادص زا زين نايناریا زا یخرب
 یروهمج و هاش میژر هيلع نانآ تازرابم و ناریا قلخ ییادف
 هب دوخ مارتحا و هقالع صاخ روط هب و دندرک یم تبحص یمالسا
 یاه هويش هب ار شنارای و وا تازرابم و یناقهد فرشا قيفر
 هک دندوب یصاخشا اهوگتفگ نیا نایرج رد .دندرک یم زاربا فلتخم
 یلعف طیارش زا نآ یاه ليلحت و نامزاس ینونک عضاوم دروم رد

.دنداد یم ار نانآ هب مزال یاهخساپ اقفر و دندرک یم لاوس

 

  
 دروم رد نامزاس تالاقم و تایرشن زا یخرب مسارم نیا نایرج رد
 تيعقوم" یاه ۀوزج نينچمه و مسيلایرپما هب میژر یگتسباو
 هب ناریا یگتسباو هرابرد یتاظحالم" و "یبالقنا فیاظو و یبالقنا
 یاه یناتسناغفا و نايناریا زا یدایز دادعت نيب رد"مسيلایرپما

 .دش شخپ هم هام لوا ییامهدرگ و مسارم رد هدننک تکرش
 یاه هکبش و  اه تیاس سردآ و تایرشن نينچمه نامزاس یاقفر
 و نارباع هب ار ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ هب هتسباو یا یعامتجا

.دندرک یم یفرعم نادنم هقالع

 

  
 اب هک دوب یمسارم ، میدرک تکرش نآ رد ام هک یرگید عمجت
 یارب یرگراک یاه هیداحتا و پچ بازحا نالاعف زا یرايسب توعد
 رازگرب دئوس یزورما تلود یرگراکدض یاه تسايس ندرک موکحم

.دوب هدش

 

  
 رگراک زور تشادگرزب هيمالعا ، الاب رد هدش دای مسارم یمامت رد
 ،یدئوس ،یسراف نابز راهچ هب ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
 .دش شخپ مدرم یاه هدوت نايم رد یدرُک و یسيلگنا

 

  
 رد رگراک یناهج زور تشادگرزب یارب ، الاب رد هدش دای مسارم
 همادا رهظ زا دعب ۶ تعاس ات و عورش حبص ۱۱ تعاس زا ملهکتسا
 .تفای

 

  
!نارگراک یللملا نيب یگتسبمهزور ،هم هام لوا داب هدنز

 

  
مسيلایرپما هب هتسباو و زيتسرگراک میژر داب دوبان

 

  
!یمالسا یروهمج 

 

  
!شیريجنز یاهگس و مسيلایرپما رب گرم

 

  
!مزيلايسوس داب هدنز  !بالقنا داب هدنز

 

  
 

 ـ دئوس رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه نامزاس
 ۸۹۳۱ هام تشهبیدرا ۱۱ ،ملهکتسا

 

  
 ينديس

 

 ايلارتسا –
 رد رگراک یناهج زور ییاميپ هار ،۹۱۰۲ هم هام لوا هبنشراهچ زور 

 ینديس

 

 یاوه و لاح ،هتشذگ یاه لاس فالخرب ايلارتسا –
 مکاح هقبط یوس زا هک هنیرید تنس رب انب هک ارچ ؛تشاد یرگید
 ،رگراک یناهج زور یاه ییاميپ هار یرازگرب ،دوب هدش هتخادنا اج
 .تشگ یم رازگرب هم هام هبنشکی نيلوا رد هکلب هم هام لوا  رد هن
 ميمصت هدننک رازگرب یاهورين زا یخرب ،هناتخبشوخ لاسما اما
 ،هم هام لوا زور نامه رد ار رگراک یناهج زور نشج هک دنتفرگ
 همه ايلارتسا رد .دننک رازگرب نارگراک یناهج یگتسبمه زور ینعی
 یمسر ِليطعت مالعا یاجب روشک نیا لاردف تلود هک دنناد یم
 طسوت یخیرات زور نیا تشاديمارگ قح شریذپ و هم هام لوا زور
 مالعا "رگراک زور" ناونع هب ار یتوافتم زور ،ناشکتمحز و نارگراک
 و دهاکب زور نیا یتازرابم و یسايس راب و تيمها زا ات تسا هدرک
 رد هک نارگراک یناهج یگتسبمه رما تيمها ات دشوکب نينچمه

 یراد هیامرس ناهج رسارس رد نانآ نامزمه یتازرابم یاه شرام
 و ميمصت هب انب لاسما اما .دیامن گنرمک ار دنک یم اديپ ساکعنا
 هیداحتا هژیوب یرگراک یاه هیداحتا و تالکشت زا یدادعت یارآ

 تنس نیا ،راب نيلوا یارب NOITCURTSNOC UEMFC ینامتخاس
 .دش هتشاد یمارگ هم هام لوا زور نامه رد نارگراک یخیرات گرزب

 

  
EHT EGNAHC OT GNIHCRAM  ییاميپهار نیا ناوخارف ناونع
SELUR ) رازگرب و تشاد مان )تموکح نوناق رييغت یارب ییاميپ هار 
 نیا ،لیرپآ ۰۳ هبنش هس بش رد یناسر عالطا اب ناگدننک
.دندرک رشن و شخپ یدودح ات ار ناوخارف

 

  
 هام لوا هبنشراهچ زور حبص ۰۱ تعاس زا مسارم ،بيترت نیا هب
 هب هجوت اب  .تشگ زاغآ نارگراک یناهج یگتسبمه زور ینعی ،هم
 زا یريثک دادعت مه زاب ،مسارم نیا ناوخارف شخپ و مالعا رد ريخات
 پچ بازحا ناگدنیامن ،نارگراک رگید هارمه هب ینامتخاس نارگراک
 دننام اه تيلم رگید نیزرابم و ،یقرتم و تسينومک یاهورين  و
 رد عمجت اب و هتفای روضح مسارم رد ...و ناتسناغفا ،ناریا ،هيکرت
ERIMLEB KRAP هب هم هام لوا رد ار نارگراک یگتسبمه مچرپ 
.دندروآرد زازتها

 

  
 رد و عورش ۰۳:۱۱ تعاس رد ینديس رد هم هام لوا ییاميپ هار

 زور تشادگرزب رد یفلتخم یاهراعش ییاميپ هار ريسم لوط
 یاه امرفراک و یناهج یزاوژروب و مسيلایرپما هيلع و رگراک یناهج
 یم دایرف نایاميپ هار هلمج زا .دندش هداد رس راد هیامرس هبرف
EHT  .دندز DETINU SREKROW  ,  DETAEFED EB REVEN lliW 
... و )دروخ دنهاوخن تسکش زگره ،لکشتم و دحتم نارگراک(

 

  
 ِدمآ و تفر رپ و غولش نابايخ نیدنچ زا روبع زا سپ نایاميپ هار
 ِیلامش شخب رد ،مدرم هجوت بلج و تیامح بسک و رهش زکرم
KRAP EDYH تالکشت و اه هیداحتا زا ینانارنخس و هدش عمج 
 نیا زا یضعب رد .دندرک تبحص تيعمج یارب ،یقرتم و یرگراک

 زا و هنازيتس رگراک و کيتارکمد دض یاه تسايس اه ینارنخس
 اب ايلارتسا لاردف تلود یداصتقا تضایر یاه تسايس هلمج
 هب هجوت اب اما ؛دندش هديشک شلاچ هب لاربيل بزح یرادمامز
 نانارنخس یخرب ، ايلارتسا رد یلاردف تاباختنا خیرات ندش کیدزن
 عقاو رد هک "رگراک" بزح زا سوسحمان و ميقتسم ريغ لکش هب
 ايلارتسا رد مکاح تردق هکس یوس نآ و همکاح تايه زا یشخب
 دنهاوخ یم هک دنداد ناشن و دنتخادرپ تیامح هب ،دشاب یم
 هیامرس ینعی مکاح ۀقبط ۀبارا هب ار نارگراک یعقاو یاه تساوخ
 .دننزب دنويپ نانآ یاهداضت و ناراد

 

  
 زيمآ راختفا یا هدوت ِتکرح نیا نایرج رد یساسا و مهم ِدروم ود
 سمل لباق  و هتسجرب رايسب رگراک یناهج زور تشادگرزب یارب
 هار نیا رد ناگدننک تکرش رگید و نارگراک رورغ و یداش ،دوب
  ار ناشرگراک زور مسارم راب نيلوا یارب اه تدم زا سپ هک ییاميپ
 رد یگرزب تيقفوم نیا و دنتفرگ یم نشج هم هام لوا رد تسرد
 هقبط یليمحت و هناراکبیرف تنس و یمدرم دض مظن ندز مه رب

 زا سپ هبنشکی نيلوا هب ار رگراک یناهج زور هلاس ره هک دوب مکاح
 رد هچ یسيلپ دیدش رايسب وج ،مود .دنداد یم هلاوح خیرات نیا
EDYH ( کراپ رد ییآ مهدرگ نایرج رد هچ و ییاميپ هار ريسم
KRAP( اب و لحم نیا رد روضح اب سيلپ شروش دض یاه ناگی .دوب 
 ادیدش ، مکاح ناگدننک تکرش هيلع ییوج هناهب و اه نداد ريگ
 نابهگن سيلپ عقاو رد .دندوب هداد رارق راشف تحت ار ناگدننک رهاظت
 تکرش ،یريگرد و شنت داجیا اب ديشوک یم مکاح یزاوژروب
 .دنزب مه رب ار مسارم لک و تشادزاب ار مسارم نیا رد ناگدننک
 تکرش یالاب رايسب تواکذ و یرايشوه اب ،هشقن نیا هتبلا
 گنس هب شنابابرا و سيلپ ريت و دش هجاوم تسکش اب ناگدننک
.دروخ

 

  
 رد ،زين ايلارتسا ینديس رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 نامزاس مرآ لمح اب و هتشاد روضح یندنام دای هب زور نیا مسارم
 هب رگراک یناهج زور تشاديمارگ یاه هيمالعا شخپ هب هنالاعف
 رد یا هدرتسگ حطس رد یدرُک و یسراف ،یسيلگنا یاه نابز
 و یبالقنا تسينومک زا یگرزب رنب اقفر نينچمه .دنتخادرپ تيعمج
 .دندرک یم لمح تارهاظت نیا رد ار اراوگ هچ وتسنرا قيفر ،گرزب
 ییادف یاهکیرچ یاضما و مرآ ندید اب ناگدننک تکرش زا یرايسب

 زا و هتفرگ ار اه نآ یلاحشوخ و دنخبل اب اه هيمالعا یور رب قلخ
 دامتعا و مارتحا ناشن هک یتيعقاو .دندرک یم لابقتسا اه هيمالعا
 قلخ ییادف یاهکیرچ مرآ رد هتفهن مايپ هب ناهاوخیدازآ و نیزرابم
 کرد و نانآ تازرابم نومنهر یروئت ینشورب هک دشاب یم ناریا
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 یم شیامن هب ار عاجترا و یناهج مسيلایرپما اب هزرابم زا یبالقنا
.دراذگ

 

  

 

  
 ینديس ، ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

ايلارتسا –

 

  
 ۹۱۰۲ هم ۱ اب ربارب ۸۹۳۱ تشهبیدرا ۱۱ هبنشراهچ

 

  
رگراك يناهج زور يئاميپ هار مسارم نيمود زا يشرازگ

 

  
 ينديس رد هم 5 هبنشكي زور رد

 

 ايلارتسا –
 ،ايلارتسا یاهرهش ریاس و ینديس رد رگراک زور یلصا یئاميپ هار

 رازگرب هم هام مجنپ ،هبنشکی نيلوا رد زين لاسما ،لومعم قبط
 زا یئاه هورگ و ناراتسرپ ،یرگراک یاه هیداحتا زور نیا رد .دیدرگ
 یاهروشک نيلاعف و ايلارتسا پچ یاهورين ،یشزومآ یاه شخب

:هلمج زا یجراخ

 

 هار .دنتشاد تکرش ،نيپيليف و هيکرت ،ابوک ،ناریا   
 دعب و عورش رهش زکرم کراپ دیاه رد ینارنخس نیدنچ اب یئاميپ
 .تفای نایاپ رهش یبونج تمسق رد یلصا یاه نابايخ زا روبع زا

 هلمج زا یفنص یاه هتساوخ لوح رتشيب ،تکرح نیا یاهراعش
 یلزان حطس رد اه شخب رتشيب رد هک دزمتسد و قوقح شیازفا
.دز یم رود ،دراد رارق

 

  
 رد یجراخ یاهروشک نيلاعف و پچ هدننک تکرش یاهورين دادعت
 هدننگ تکرش دادعت .دوب یلبق یاه لاس زا رتشيب تارهاظت نیا
 .دش یم هدز نيمخت رفن رازه جنپ زا شيب ناگ

 فرط زا هک هیداحتا دنچ لاسما راب نيلوا یارب هک تسا رکذ نایاش
 زور رد ار رگراک یناهج زور ،دندش یم تیامح زين پچ یاهورين

 ناهاوخ ناگ هدننک تکرش .دندرک رازگرب زين هم هام لوا هبنشراهچ
 یناهج یگتسبمه زور ناونع هب هم هام لوا زور نتخانش تيمسرب
 و هتشاد تکرش رقن رازه ود زا شيب زور نیا رد .دندوب نارگراک

 رگراک بزح یزوريپ تساوخ و یلاردف تاباختنا لوح رتشيب اهراعش
.دندوب

 

 حطس رد تاباختنا رطاخ هب یرگراک یاه هیداحتا تکرش   
 زور نیا ییاميپ هار ،عقاو رد .دوب لبق یاه لاس هب تبسن یرتالاب
.تفريم رامشب نانآ یتاباختنا تيلاعف زا یشخب

 

   
 اتدمع هک یرگراک یاه هیداحتا یخرب ،هبنشراهچ زور تارهاظت رد
 ار دوخ یاهراعش ،دندوب یئاميپ هار نیا ناگ هدنهد نامزاس زا
 .دندوب هدرک باختنا ايلارتسا رگراک بزح زا تیامح رد رتشيب
 .دش دهاوخ ماجنا هم هام ۸۱ زور رد ايلارتسا لاردف تلود تاباختنا

 فرط زا و هتشاد ار تاباختنا نیا رد یزوريپ سناش رگراک بزح
.دوش یم تیامح یرگراک یاه هیداحتا

 

   

 

 هب هک دوب یزور نيمود عقاو رد هک زور نیا رد نامزاس ناراداوه  
 ،دش یم رازگرب ییاميپ هار ینديس رد رگراک یناهج زور تبسانم
 نابز هب رگراک یناهج زور هيعالطا و هدرک تکرش مسارم رد هنالاعف
 شخپ ناگ هدننک تکرش نايم رد ار یسراف و یسيلگنا یاه
 و ناریا طیارش دروم رد ناگ هدننک تکرش زا یرايسب .دندرک

رگراک هقبط تيعضو

 

 نانآ تالاوئس هب اقفر فرط زا هک هدرک لاوئس   
.دش هداد خساپ

 

  

 

  
یراد هیامرس هيلع رب یناهج رگراک هقبط تازرابم داب زوريپ

 

  
یناهج مسيلایرپما داب دوبان

 

  

 

  
 ینديس رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه

 

ايلارتسا -

 

  
۱۰۲ یم ٥ ۹ 

 

  
نيو

 

 شيرتا  -
 ،یرگراک نيلاعف ، ۹۱۰۲ هم هام لوا ،هبنشراهچ خیرات رد 
و اه تسينومک

 

 تختیاپ نیو رد یئاميپ هار اب زرابم یاه ورين  
شیرتا

 

 یاه ورين یئاميپ هار .دنتشاد یمارگ ار رگراک یناهج زور ،  
 ات و عورش    repostaatSزا حبص ۸ تعاس زا لاکیدار و پچ
 ztalptlevesooR ییاميپ هار ريسم رد ناگدننکرهاظت .تفای همادا 

 نوگانوگ یاه راعش نداد رس اب ار نارگراک تابلاطم و اه تساوخ
 رس ناگدننک رهاظت طسوت هک ییاه راعش هلمج زا .دندز یم دایرف
 و نارگراک زا" .دومن هراشا هنومن دنچ نیا هب ناوت یم دش هداد
 دض ام" ،"مينک ینابيتشپ ايند رسارس رد اه نآ یاه تساوخ
 نیا ،اه هناخراک رد و سرادم رد باصتعا "،"ميتسه مسيلایرپما
 ...و"دیوش دحتم ناهج نارگراک" ،"امش یاه تسايس باوج تسا
 ات ناگدننکرهاظت زا یشخب تفای نایاپ ییاميپ هار هک نیا زا دعب

 یاه همانرب یاشامت و یسايس یوگتفگ هب لحم نیا رد رصع
.دنتخادرپ یرنه

 

  

 

  
 هب قلعتم هچ و یشیرتا هچ ،یسايس یاه ورين ،لاس ره لاور هب
 و باتک یاهزيم نتشاذگ اب ییاميپهار ريسم رد ،رگید یاه تيلم
 شخپ و غيلبت هب ، نوگانوگ یاه هتشون هچراپ و اه زنب نتشارفارب
 زا دعب کی ات حبص ۸ تعاس زا اه باتک زيم .دنتخادرپ دوخ تارظن

.دندوب رارق رب رهظ

 

  
 هار رد تکرش نمض زين نیو رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 میژر تایانج هيلع یرگاشفا هب باتک زيم نتشاذگ اب ، ییاميپ
 هقطنم و ناریا رد یمالسا یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو
 و قانتخا و اه هدوت یتشيعم طیارش حیرشت نمض و هتخادرپ

 رگراک هقبط تابلاطم غيلبت هب ،ناریا رد مکاح یروتاتکید بوکرس
 هب ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ مايپ مسارم نیا رد .دنتخادرپ
 و یدرُک ،یسيلگنا،یناملآ یاهنابز هب رگراک یناهج زور تبسانم
.دیدرگ شخپ تيعمج نايم رد دایز دادعت هب یسراف

 

  

 

  
!یراد هیامرس ماظن داب دوبان

 

  
!مسيلايسوس داب زوريپ  !بالقنا داب هدنز

 

  
 نیو رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

شیرتا –

 

  
 ۹۱۰۲ هم ۲

 ۸ ۀحفص زا ....اكنال يرس رد رابگرم ياه يراذگ بمب ةراب رد
 رادیاپ و زيمآ تيقفوم روط هب شیوخ مسیرورت و یقلخ دض تایانج زا کی چيه هب دنهد رارق نانآ رايتخا رد یتسيلایرپما یاهتردق
 قارطمط رپ مان ریز هک یعفانم و اهتسايس همه زا رتمهم و دشر و یباينامزاس یگنوگچ ،ندمآ دوجوب  هقباس .دنزايب تسد
 شيپ هب اپورا کاخ ات هتفرگ اکیرمآ زا و اقیرفآ لامش ات هتفرگ هنايمرواخ زا ايند مامت رد "یمالسا مسیرورت" ای و "یمالسا ییارگداينب"
 یعامتجا یاهورين و تاقبط مادک ار شعاد و هرصنلا و هدعاقلا و نابلاط ريظن ینارودزم هک دنهد یم ناشن همه و همه دنا هتفر
 رد دننیرفآ یم هانگ یب یاه هدوت ندرک ماع لتق اب اهنآ هک یتایانج و عیاجف و دندرک حيلست و هیذغت ار اهنآ ییاهورين هچ و دندرک قلخ
 تشز هرهچ نیا ، انثتسا نودب ،تانایرج نیا یمامت "یمالسا" روآ ترفن کسام تشپ رد .دنراد رارق اهتسايس مادک تمدخ
 ءاکتا اب ات دراد زاين یزاس نارحب و گنج هب شیوخ رابگرم یسايس و یداصتقا یاهنارحب زا رارف یارب هک تس یزاوژروب و مسيلایرپما
.دیازفيب شیوخ نيگنن تايح رب یحابص دنچ و هداد فيفخت دوخ لايخ هب ار شیوخ یاهنارحب ،گنج و مسیراتيليم هب

 

  
 هنحص ،شيپ ههد کی ات هک ییاج اکنال یرس رد ريخا یاهزور رابگرم ثداوح و یراذگ بمب هک داد دهاوخ ناشن دوز ای رید ، هدنیآ

 هيلع نانآ هزرابم و اه هدوت دیدش یتیاضران دهاش زين نونکا و هدوب ليمات مدرم هيلع مکاح هتسباو یزاوژروب نينوخ یاه گنج
 رد دیدج یضرعت یارب یرتسب هچ و دننک یم بيقعت ار یبالقنا دض فادها هچ ،دشاب یم هطلس تحت روشک نیا رد مکاح یزاوژروب
 ات هتفرگ یبهذم زا ، یسابل ره رد شنارودزم و مسيلایرپما هيلع هزرابم دیدشت .دراذگ دنهاوخ مکاح یزاوژروب و مسيلایرپما رايتخا

 تایانج یمامت هب نديشخب نایاپ نيمضت اهنت رگراک هقبط یربهر هب یعامتجا بالقنا کی نداد نامزاس یارب شالت و یبهذم ريغ
 .دوب دهاوخ "یمالسا ییارگ داينب" هلمج زا شيبالقنا دض یاهرازبا و اه هدئاز و یزاوژروب

 

  

 

  
!مسيلایرپما هطلس شرتسگ رازبا ،یمالسا ییارگ داينب رب گرم !شیريجنز یاهگس و مسيلایرپما داب دوبان

 

  
!مسينومک داب هدنز    !بالقنا داب زوريپ

 

  
نامهار یزوريپ هب نامیا اب

 

  
 ۸۹۳۱ تشهبیدرا ۲ ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
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يتاركمد يروهمج داب رارقرب رگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتاركمد يروهمج داب رارقرب   !!رگراك هقبط يربهر هب قلخ ك

 

 

 

 

 

  

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 

 )ريگ ماغيپ( نفلت ةرامش

 

  

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ اب سامت يارب

 

  

502 859 8447 4400

 

  
 

 ، هم هام لوا تارهاظت و اه يياميپهار زا ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ نيلاعف تاشرازگ

 

  

 )71 ةحفص رد( ايلارتسا واكيرمآ و اپورا رهش 21 رد  رگراك يناهجزور
 

  
 
 
 
 
 

 لساك

 
 
 
 
 
 

 كرويوين
 

 
 
 
 
 
 

 رفوناه
 

 
 
 
 
 
 
 
 نيو

 

 
 
 
 
 

 

  

 گربنتوگ
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 گنيپوشنيل
 

 
 
 
 
 
 
 

ينديس

 

هم هام لوا -

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 ولسا

 
 
 
 
 
 

 

  

 مادرتسمآ
 

 
 
 
 
 
 
 

 ملهكتسا

 
 
 
 
 
 
 

ينديس

 

 هم هام مراهچ -

 
 
 
 
 
 
 

 رگناواتسا


