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 رگراك هناخ يزيتس يناغفا ياشفا رد

!يمالسا يروهمج

 

  
 هدننک رازگرب یورين تيهام و یرازگرب یگنوگچ لاسما ...

 و هاگآ و متس تحت نارگراک یارب یتيعقوم هب رگراک زور مسارم
 رتسب رد ات دش لیدبت هقبط نیا عفادم قیدص یاهورين نينچمه
 دنفرت و یمالسا یروهمج یرگراک دض تيهام رگید رابکی نآ

 هتکن نيتسخن .دننک هدهاشم حوضو هب ار نارگراک هيلع شیاه
 مغرب هک دوب تيعقاو نیا دیوم ییاميپهار نیا یرازگرب دروم رد
 وريبدت" تلود و یمالسا یروهمج هنابیرفماوع تاغيلبت یمامت
 قوقح زا تیامح" و "یتسود رگراک" باب رد  شا "لادتعا
 نیا هب یدامتعا هک نارگراک زا نت رازه اهدص مه زاب ،"نارگراک
 هدش لرتنک ینابايخ تاشیامن میرحت هب هچراپکی دنرادن تموکح
 رگراک یناهجزور "ییاميپهار" و "رگراک هتفه" مان ریز میژر
 یرگراک یاهداهن و میژر نیا ناهد رب یمکحم تشم و دنتخادرپ
 تاغيلبت دوجو اب ،هرشتنم تاشرازگ هب انب .دندز نآ زاس تسد
 بيغرت یارب اکرش و "رگراک هناخ" هدننادرگ نارودزم عيسو

 اهنت دنتسناوت اهنآ ،یتلود تاشیامن رد نارگراک رتشيب تکرش
 ...  .دننک عمج مسارم نیا رد ار رفن رازه ۰۲ دودح یتيعمج

 

  
          

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2 هحفص  

 

  

 

  
!نيوا ياه هپت تيانجزا دعب لاس لهچ  

 )یرجنس زربیرف اب یئوگتفگ(
 .دندرک لقتنم نیوا هب هتيمک زا ارم نينوخ دادیور نیا زا دعب زور دنچ یلو ، مدوب کرتشم هتيمک رد نم داد خر تیانج نیا هک ینامز
 رایاشخ قيفر تداهش هب یکی داد نم هب ار کاندرد ربخ ود "سروم" قیرط زا ما یرانک لولس ینادنز ،نیوا یدارفنا یاه لولس رد

 یرجنس

 

 مردارب –

 

 .دوب یسايس ینادنز هُن نارابريت رگید ربخ و دش یم طوبرم میژر حلسم یاهورين اب یريگرد کی یط نیوزق رد -
 ار ینادنز هُن نیا هک نیا رد یدیدرت ،درذگ یم نيوا یاه هپت رد یسايس ینادنز هُن راتشک زا لاس لهچ هک زورما هچ و نامز نآ هچ

 یم رب یئاقفر زا تخانش هب مه و کاواس یاه نادنز زا متخانش هب مه ،نيقی نیا ءاشنم .ما هتشادن تسا هتشک هاش کاواس
 نآ رد یسايس یاه ورين همه و یسايس ناينادنز همه ابیرقت نيقی نیا رد  .متخانش یم و هدید کیدزن زا ار ناشرتشيب هک ددرگ
 نانچ و دادعت نآ هک دوش یم هجوتم یگداس هب دشاب هدید ار هاش یاه نادنز طیارش هک یسک  عقاو هب .دندوب ميهس نامز
٥ هحفص     .دنشاب یعمج هتسد رارف هب رداق هک تشادن ناکما دندرک یم لمح ار ناينادنز هک یطیارش نآ اب ناينادنز زا یبيکرت

 

  

 

  

رگيد تاحفص رد

 

  
 رد  نامزاس نيلاعف تيلاعف شرازگ ●
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 32   يورغ ردام ،ديهش ييادف همان ●
 تاضارتعا رد يگنرهب دمص ريوصت ●

 42 ............................ ناملعم

 82 ........ ناريا رگراك نانز عضو ●

 

  

92 .........  يمظعا رتكد زا يداي ●

 

  

 كتخب و قلخ يئادف ياهكيرچ ●

13 ............ )14( نئاخ ةدوت بزح

 

  

،ينزج قيفر ةئطخت

 

  

!"رگيد ترابع هب " 

 

  
 یشیرق نهيم یس یب یب همانرب رد ...
 زا ینابيتشپ درکن شومارف نمض رد

 یتحاران زاربا اب ار ناریا ناراد هیامرس
 رد قلخ یئادف یاهکیرچ هک نیا زا دوخ

 راد هیامرس ،یدزی حتاف ۳۵۳۱ لاس
 لامعا یازس هب ار تيچ ناهج هناخراک
 .دنک نايب دندوب هدناسر دوخ

 

 یدزی حتاف 
 نارگراک بوکرس یارب هک دوب یسک
 قوقح هب ضارتعا رد هک تيچ ناهج
 جرک زا ريمآ تملاسم روط هب دوخ یفنص

 هاش سيلپ هب دنتفر یم نارهت هب
 نارگراک نیا هنيس زين اهنآ و دش لسوتم
 نیا .دنداد رارق دوخ یاه هلولگ جامآ ار
 رد ناراد هیامرس زا دوخ عافد مايپ مناخ
 ناگدننيب هب هنوگنیا ار نارگراک لباقم
                      .... .دومن مالعا یس یب یب همانرب

 

  

 

  

 

٤۱ هحفص     

 

  

 !؟درذگ يم هچ نمي رد
 ناتسبرع هلمح رد هک تسا نيا تيعقاو ...
 ،رشب قوقح ،مسيرورت اب گنج نمي هب
 هناهب همه ،هقطنم تابث اي و ،یسارکمد
 حرطم اه هناهب نيا .دنشاب یم یلعج یاه
 ليلد نتشادهگن ناهنپ یارب دنوش یم
 ینابيتشپ زا هک یماظن زواجت نيا یلصا
 عقاو رد .دشاب یم رادروخرب مه اکيرمآ
 روضح شرتسگ هب قيرط نيا هب اکيرمآ
 ،هتخادرپ هقطنم رب دوخ ینومژه و یماظن
 و دنز یم نماد یگنج یاضف و نارحب هب

 عبانم رب دوخ هطلس ات دشوک یم نينچمه
 کیژتارتسا هقطنم نیا رد یعيبط
 ميکحت ار نآ لاقتنا و تراجت و هنايمرواخ
 ناوت یم هک تسا عفانم نیا تخانش اب دنک
 هک هدرک مالعا اکيرمآ تلود ارچ الثم ديمهف
 هچ ره تعرس اب ريخا یاه هتفه رد
 و بمب یدايز رايسب ريداقم ،یرتشيب
 هب یماظن تاناکما و حالس رگيد و کشوم
 ... .تسا هدناسر یدوعس ناتسبرع

 

  

 

  

 

٦۲ هحفص                 

 

  

 )ربكا يلع( نوديرف ،ريبك قيفر داي

نيرتراكرپ زا يكي ،يرفعج

 

  

نيرت كرحت رپ و 

 

  

تيزكرم ياضعا 

 

  

يئادف ياهكيرچ 

 

  

رد ،ناريا قلخ 

 

  

!داب يمارگ شتداهش درگلاس نيملهچ 

 

  
9  هحفص رد                                            )يناقهد فرشا(

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 



 ييادف مايپ

 

 191 هرامش                                     
 

  

 

2 هحفص       
 

  

 ییاميپهار" هب موسوم یتلود تاشیامن
 راب لاس ۸ زا سپ "ناریا رد رگراک یناهجزور
 نیا هدننکرازگرب .ديدرگ رازگرب نارهت رد رگيد
 یمالسا یروهمج یاهداهن زا یکی مسارم
 لاس ۷۳ هبرجت .دوب "رگراک هناخ" مان هب
 تيمکاح ریز رد نارگراک راب تقشم یگدنز
 هک هداد ناشن اهنآ هب یمالسا یروهمج
 یرگراک دض یاهداهن رگید نوچمه داهن نیا
 یمالسا یاهاروش" دننام راک طيحم رد
 و نارگراک مان هب ار دوخ هک یلاح رد "راک
 شقن رد لمع رد اما دنناوخ یم نانآ عفادم
  یاهناگرا و ناراد هیامرس یتينما یاهرازبا

 هفيظو ماجنا هب هفقو یب ،تلود بوکرس
 و یرگراک لقتسم نيلاعف بيقعت و درگيپ

 نارگراک تازرابم ندرب فارحنا هب و بوکرس
.دنتسه لوغشم

 

  

 

  
 یورين تيهام و یرازگرب یگنوگچ لاسما
 یتيعقوم هب رگراک زور مسارم هدننک رازگرب
 نينچمه و هاگآ و متس تحت نارگراک یارب
 دش لیدبت هقبط نیا عفادم قیدص یاهورين
 دض تيهام رگید رابکی نآ رتسب رد ات
 شیاه دنفرت و یمالسا یروهمج یرگراک
 .دننک هدهاشم حوضو هب ار نارگراک هيلع
 نیا یرازگرب دروم رد هتکن نيتسخن
 مغرب هک دوب تيعقاو نیا دیوم ییاميپهار
 یروهمج هنابیرفماوع تاغيلبت یمامت
 رد  شا "لادتعا وريبدت" تلود و یمالسا
 قوقح زا تیامح" و "یتسود رگراک" باب
 نارگراک زا نت رازه اهدص مه زاب ،"نارگراک
 هچراپکی دنرادن تموکح نیا هب یدامتعا هک
 هدش لرتنک ینابايخ تاشیامن میرحت هب
 "ییاميپهار" و "رگراک هتفه" مان ریز میژر
 یمکحم تشم و دنتخادرپ رگراک یناهجزور
 تسد یرگراک یاهداهن و میژر نیا ناهد رب

 .دندز نآ زاس

 

  

 

  
 تاغيلبت دوجو اب ،هرشتنم تاشرازگ هب انب
 و "رگراک هناخ" هدننادرگ نارودزم عيسو

 نارگراک رتشيب تکرش بيغرت یارب اکرش
 سوبوتا ۰۳۷ مازعا و یتلود تاشیامن رد
 فلتخم طاقن زا نادنمقالع لاقتنا یارب
 ،نیوزق ،ناردنزام یاهناتسا و نارهت

  کارا ،روباشين ،مق ،نادمه ،زربلا ،نانمس
 ۰۲ دودح یتيعمج اهنت دنتسناوت اهنآ ... و

 هتبلا .دننک عمج مسارم نیا رد ار رفن رازه
 روطب هک یمالسا یروهمج نارادمدرس
 و راجفنا هنوگره لامتحا زا ساره رد مئاد

 یم حبص هب ار بش یا هدوت شروش
 یاهلرتنک عون همه لامعارب هوالع ،دنناسر
 نارودزم ماسقا و عاونا نداتسرف و هيلوا

 نارازه ،ییاميپهار نیا هب رگراک مان هب دوخ
 تلاح هب زين ار یماظتنا یاهورين زا نت
 و یهدنامزاس اب و هدروآرد شاب هدامآ
 هزاجا ییاميپهار ريسم زا قيقد تبقارم
 رد اهنآ عامتجا و رگیدکی هب تيعمج نتسويپ
 .دندادن زين ار لحم کی

 

  

 

  
 کي روبزم مسارم هک تيعقاو نیا مغرب
 تلود تردق و تاناکما و دوب یتلود مسارم
 نآ ندش رازگرب رت هدرتسگ هچ ره تهج
 تکرشدودحم دادعت اما دوب هدش جيسب
 مامت مغريلع هک داد یم ناشن ناگدننک
 ناگرا نیا ذوفن هزوح، رگراک هناخ تاناکما
 رد مکاح ناراد هیامرس زاس تسد یرگراک
 دودحم ردقچ  نارگراک هوبنا هدوت نايم
 یوس زا  هک یمسارم ،مه عقاو هب . تسا
 یرگراک دض ناوختسا  زغم ات میژر کی
 رايتخا رد نآ یاهنوبیرت و هدش رازگرب
 رارق )یقداص و بوجحم ريظن( ینارودزم
 لکش هب دنراد زور ره هک دوب هدش هداد
 مادقا نارگراک عفانم هيلع نوگانوگ یاه
 نارگراک لابقتسا اب دياب ارچ دننک یم
 یگدنز هبرجت رد ناریا نارگراک !دوش هجاوم
 مسارم نانارنخس هک دنا هدوب دهاش دوخ
 رد هک دنتسه ییاوسر یاه هرهم روبزم
 ماظن و مکاح ناراد هیامرس زا عافد
 هتشاد ییالوط دی  اهنآ هنارگرامثتسا
 و بوکرس یارب شالت ناش هفيظو الوصاو
 نآ تاضارتعا و رگراک هقبط ندرک فرحنم
 تسرد نانازنخس نیا و ؛دشاب یم و هدوب
 دض یاهداهن سار رد ليلد نيمه هب
 هب "رگراک هناخ" ريظن هتخاس میژر یرگراک
 .دنا هدش هدرامگ راک

 

  

 

  
 کی هم هام لوا ییاميپهار هکنيا دوجو اب
 تاشرازگ قباطم اما دوب یتلود مسارم
 یتح ،سرت زا میژر یاهورين ،هرشتنم
 نایاپ رد تيعمج "هچراپکی عمجت" هزاجا
 ،نیا رب هوالع .دندادن اهنآ هب ار ییاميپهار

 یاهزور رد ینعی مسارم نیا هناتسآ رد
 نارومام ،تشهبیدرا ۱۱ هب یهتنم
 رد رتشيب نانيمطا یارب تموکح یتاعالطا
 هبقرتم ريغ هثداح عوقو ناکما هنوگ ره دروم
 رد ،شیوخ ینابايخ تاشیامن نایرج رد یا
 یخرب هنارگبوکرس و هناريگشيپ مادقا کی
 رد ار ماظن بوچراهچ رد ضرتعم نارگراک  زا

 یليلد چيه نودب  فلتخم یاه رهش
 دض تيهام .دنداتسرف نادنز هب و تشادزاب
 ِريبدت هب لاسما هک یا هکساملاب یرگراک
 مان ریز یناحور "ريبدت" و "لادتعا" تلود
 اپ رب نارهت رد رگراک یناهجزور تشادگرزب

 .داد ناشن ار دوخ نينچنیا دش

 

  

 

  
 یاهوگدنلب هدش دای هکساملاب یپ رد
 هناسر نينچمه و مکاح عاجترا یتاغيلبت

 ات دنديشوک یللملا نيب یراد هیامرس یاه
 کی ار رگراک یناهج زور یتموکح تاشیامن

 هب یرگراک لقتسم اعقاو تارهاظت و تکرح
 زا یکی ققحت ار نآ ؛دننک ءاقلا نارگید
 اب و  هداد هولج رگراک هقبط یاهتساوخ
 یرگراک دض هرهچ یا یبیرفماوع نينچ
 ار یناحور شک رگراک تلود و تموکح
 یلخاد یاه هناسر هجيتن رد .دننک نيئزت

 اب ناش یللملا نيب نايماح و تموکح
 رادتقا شیامن " ناونع هب شيامن نيا مالعا
 "توکس لاس ۸ زا سپ رگراک یناهج زور رد
 یرگراک ییاميپهار نيتسخن" اي و   ،)انلیا(
 )زوين وروی( "ناریا رد لاس ۸ زا سپ
  اهنآ یانبم رب و دندرک شخپ یتاشرازگ
 مکاح زيتس رگراک میژر تاشیامن دنديشوک
 تمارک و فطل اب هک یرگراک اعقاو مسارم ار
 اج هدش ریذپ ناکما یناحور "لدتعم" تلود
 نارگراک ایوگ هک دنهد هولج روط نیا و هدز
 یروتاتکید بوچراهچ رد دنا هتسناوت ناریا
 یناهج زور ،یمالسا یروهمج رُب سفن

.دنريگب نشج اعقاو ار دوخ

 

  
 و یمالسا یروهمج عيسو تاکرادت یاوس
 لاسرا هلمجزا و ناوارف یاه هنیزه فرص
 هب نایاميپهار لاقتنا یارب سوبوتا اه دص
 روط هب هک هچنآ ،ینابايخ شیامن نیا
 عجار یتموکح تاشرازگ زکرم رد هتسجرب
 دوجو تفای ساکعنا ییاميپهار نیا هب
 دراکالپ اه دص و گرزب یاه ر ِن َب زا یریواصت
 دارفا زا یشخب تسد رد ناسکی کچوک

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 یورين تيهام و یرازگرب یگنوگچ
 هب رگراک زور مسارم هدننک رازگرب
 نآ رتسب رد ات دش لیدبت یتيعقوم
 یرگراک دض تيهام رگید رابکی

 شیاه دنفرت و یمالسا یروهمج
 هدهاشم حوضو هب نارگراک هيلع
 یرازگرب دروم رد هتکن نيتسخن .ددرگ
 هک دوب تيعقاو نیا ییاميپهار نیا
 هنابیرفماوع تاغيلبت یمامت مغرب

 وريبدت" تلود و یمالسا یروهمج
 "یتسود رگراک" باب رد شا "لادتعا
 مه زاب ،"نارگراک قوقح زا تیامح" و

 یدامتعا هک نارگراک زا نت رازه اهدص
 هب هچراپکی دنرادن تموکح نیا هب
 مان ریز میژر ینابايخ تاشیامن میرحت
 "ییاميپهار" و "رگراک هتفه"
 تشم و دنتخادرپ رگراک یناهجزور
 یاهداهن و میژر نیا ناهد رب یمکحم
 .دندز نآ زاس تسد یرگراک

 

  
 

!يمالسا يروهمج رگراك هناخ يزيتس يناغفا ياشفا رد
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3 هحفص       
 

  

 " زيگنارب رفنت و یرگراک دض راعش اب هک دوب
 نيئزت "نک اهر ار یناغفا ،نک ايح امرفراک
 ناراد هیامرس هب هک یراعش .دندوب هتشگ
 دهد یم مايپ مکاح تفص ولاز نایامرفراک و
 زا و هدرک "ايح" هک دهاوخ یم اهنآ زا و
 و دنرادرب تسد یناغفا نارگراک مادختسا
 "یناریا" رگراک طقف و دننک "اهر" ار اهنآ
!دننک مادختسا

 

  

 

  
 ابیرقت هک ییاميپهار نیا هب عجار تاشرازگ
 هدش هداد شرافس و تسد کی تروص هب
 و انلیا ريظن یتموکح یاه هناسر رد الاب زا
 ندرک هتسجرب نمض ،دش جرد ... و سراف

 دوب هدش هداد هولج هنوگ نیا ،قوف راعش
 هقبط راعش یتسار هب راعش نیا ایوگ هک
 رد هک نآ افاضم .دشاب یم ناریا رگراک
 رد هک رگید راد تهج یاهراعش یخرب
 نارگراک نيب هنانکفا هقرفت راعش نیا ليمکت
 یم هدید ییاميپهار رد یناغفا و یناریا

 زا تساوخرد نومضم اب ییاه هتشون دش
 زا تیامح" یارب تلود و ناراد هیامرس
 شيب هک دروخ یم مشچ هب "یناریا رگراک
 هناراکبیرف تيهام دیؤم شيپ زا

 ینابايخ شیامن یعقاو ناگدنهدنامزاس
 .دوب نارهت رد هم هام لوا

 

  

 

  
 ناگدنهدنامزاس هک تسين یکش
 ناگدنهد شرازگ و هم هام لوا ییاميپهار
 لوا هجرد رد یطخ نينچ دربشيپ اب نآ
 یاميس کی یفرعم نمض ات دنديشوک
 ،ناریا نارگراک زا زيتس یناغفا نيغورد
 هک رگراک هقبط یعقاو تابلاطم و اهتساوخ
 یاهتکرح رد ناریا رسارس رد هرمزور روطب
 رب اهنآ یاهشروش و تاباصتعا و یضارتعا

 هدز دایرف مکاح میژر و ناراد هیامرس هيلع
 تابلاطم و هتخاس ناهنپ ار دوش یم
 یروهمج هاوخلد یعاجترا طخ اب ار نارگراک
 هولج تهج مه و سنج کی یمالسا
 .دنهد

 

  

 

  
 دربشيپ و یحارط یارب شالت رد رگا اما
 رب هم هام لوا یرگراک دض مومسم نيپمک
 و مکاح یراد هیامرس ماظن ناگدننادرگ
 یجَرَح اهنآ نارودزم و تاعالطا ترازو
  طسوت لطاب یاه هدیا نیا رارکت ،تسين

 قارطمط رپ مان ریز یئورين و درف ره
 هب نانآ کاوژپ یارب شالت و نويسیزوپا
 دشاب یم اوسر تسايس کی رگراک مسا
 عفادم اعقاو نایرج ره یوس زا دیاب هک
 .ددرگ اشفا پچ و نارگراک

 

  

 

  
 رد ییاميپهار یتموکح مسارم نایاپ لابندب
 رد نآ تاشرازگ راد تهج شخپ و نارهت
 هک میدوب دهاش ،یتموکح یاه هناسر
  یروشک جراخ یاهورين و دارفا زا یخرب
 ره ربارب رد نتخادنا گنُل زج یتلاسر هک زين
 یرکف یاهقاتا و میژر یاوسر نيپمک و اعدا
 اب و هدش راکب تسد تعرسب ،دنرادن ار نآ
 زا میژر تاغيلبت اب ادصمه ،مامت بات و بآ
 ییاميپهار ناونع هب ییاميپهار نیا
 مه نیا زا اهنآ ؛دندرب مان ناریا "نارگراک"
 ار نآ یرگراک دض یاه راعش و هتفر رتارف
 "پچ گرم" هناشن مامت یمرش یب اب مه
 و دنديمان هعماج رد نآ "روضح مدع" و

 هبلغ و پچ روضح مدع هک دندش یعدم
 ات هدش ثعاب ،یرگراک شبنج رب مسيمرفر
 اب یناریا رگراک" لاسما تشهبیدرا ۱۱ رد

 ور یناغفا نک ايح امرفراک روآ مرش راعش
 ... و "دمآ ناديم هب نک اهر

 

  

 

  
 دهاش ام هک تسين راب نيلوا نیا هتبلا
 یمومسم یاه هدیا و تارظن کاوژپ

 و یرگراک شبنج هب عجار هک ميتسه
 یرکف یاهقاتا طسوت ناریا نارگراک تازرابم
 طسوت و هدش هتخادرپ و هتخاس تموکح
 یم هداد جاور ماظن یتاغيلبت یاه هاگتسد

 فده اب اساسا یتاغيلبت نينچ  .دنوش
 فوفص رد یديماان و شاشتغا داجیا
 یم جیورت اهنآ عفادم یاهورين و نارگراک
 یاه هدیا نیا کاوژپ و رارکت اما ؛دندرگ
  طسوت یزيتس پچ فده اب هناراکبیرف
 دیاب هک تس یتيعقاو  اهورين و دارفا یخرب
 و یبالقنا و زرابم یاهورين همه هجوت دروم
    .دريگ رارق ناریا نارگراک قیدص نيعفادم

 

  

 

  
 یوس زا هدش بيقعت طخ رد هک اجنآ زا

 لاسما هم هام لوا رد یمالسا یروهمج
 طسوت هدش رازگرب شیامن ات هدش ششوک
 ريظن یا یتينما و یرگراک دض یاهداهن

 ناریا رگراک هقبط باسح هب ،رگاک هناخ
 هب یزيتس ناغفا رتدب نآ زا و هدش هدراذگ
 یاهتساوخ و تابلاطم زا یکی هباثم
 مزال دوش هدز اج ناریا نارگراک هتسجرب
 هسیاقم و تيعقاو دوخ هب عوجر اب تسا
 اب ناریا نارگراک یاهتساوخ نيب یلامجا
 یرگراک دض هناتسرپداژن راعش رد هک هچنآ
 هدش ناونع نارهت رد یتموکح ییاميپهار
 زيتس رگراک و هنابیرفماوع تاغيلبت تيهام
 .تخاس نشور ار قوف

 

  

 

  
 تلود تاماقم تافارتعا قباطم
 زور زا لبق هام دنچ تسرد هک یناحور

  ، هتفرگ تروص رگراک یناهج
 زا یکی "یريما یلعنيسح"

 یروهمج روشک ترازو نایوگ نخس
 ٦۲ خیرات رد هک ینانخس رد  ،یمالسا
 "یرالاس مدرم" هیرشن رد ۳۹۳۱ نابآ

 تاعمجت" هک هدرک فارتعا ،هدش پاچ
 میوگب رگا ایازم و قوقح هبلاطم یارب

 زا یرگراک عمجت ۰۰۰۳ دودح هنالاس
 رازگرب روشک حطس رد ليبق نیا

 نیا اما ما هدرکن قارغا ،دوش یم
 روشک تينما هب دیابن تاعامتجا

 یضار دیابن مه ام .دنک دراو هشدخ
 تاعامتجا نیا ششوپ رد هک میوش

 ".دوش شودخم روشک تينما

 

  

 

  
 یتاشرازگ دوخ هب طقف و میورن رود هار رگا
 یمومع یاه هناسر رانک و هشوگ رد هک
 دروم رد ماظن دوخ بوچراهچ رد لاعف
  و اهراعش و یرگراک تکرح نارازه
 ناوت یم تارج هب مينک اکتا اهنآ یگنوگچ
 و تاکرح نیا زا کی چيه رد هک تفگ
 یاهتساوخ و اهراعش ،تاضارتعا و تاعمجت
 صخشم روطب و هناتسرپداژن و یتسيشاف
 هتشادن ساکعنا هاگ چيه یزيتس ناغفا
 اه دص نایرج رد ناریا نارگراک .تسا

 رد دوخ یعمج تسد ضارتعا و تکرح
 دزم تفایرد یارب هرمزور روطب اج همه
 قوقح اه هام تخادرپ یارب ،هنالداع
 ینمیا طیارش لقادح نيمضت یارب ،هقوعم
 ريغ یاهلکشت نتشاد یارب ،راک طيحم رد
 کی  زا یرادروخرب یارب ،لقتسم و یتلود
 و یراک تينما نيمضت و هنالداع راک نوناق
 نارگراک اب راکيپ نیا رد و دنگنج یم ...
 هنارگرامثتسا یاهتسايس ليلدب هک ناغفا
 هجرد نیرتدیدش ضرعم رد نایامرفراک
 یاراد دنراد رارق قوقح قييضت و رامثتسا
 و یناریا نارگراک و هدوب عفانم کارتشا
 ناریا نارگراک .دنراد رارق فص کي رد ناغفا
 تاضرعت هب هرمزور روط هب دوخ تاکرح رد
 یاه هصرع مامت رد ناراد هیامرس هفقو یب
 ات دنددص رد هک دنضرتعم دوخ یگدنز و راک
 نان همقل کی نامه ،هتفای نامزاس روز اب
 طیارش لقادح نيمات و نارگراک ريمن و روخب
 اهنآ زا ار راک یاه طيحم رب مکاح یناسنا
 قلطم یاه هدرب نارگراک زا و هدرک غیرد
 نارگراک تازرابم نيمه نایرج رد .دنزاسب
 هام ات دزم تفایرد مدع هک دنا هدید هاگآ

 رامثتسا دیدش و یعاجترا قوف طیارش ،اه
 قوقح هرمزور بوکرس و راک یاه طيحم رد
 نارگراک دوجو رطاخب هن یرگراک تاضارتعا و
 زا یشان هکلب راک یاه طيحم رد ناغفا

  یگشيپ تیانج و ییوجدوس قمع
 و مکاح لذر نایامرفراک و ناراد هیامرس
 نیا هب هجوت اب .تساهنآ یماح میژر
 هک ینيغورد یاه هدیا رارکت و رواب تيعقاو
 تسرپ داژن هب عجار یمالسا یروهمج میژر
  ناریا رگراک هقبط یزيتس ناغفا و ندوب
 .درادن یمان یراکهبت زج ،دهد یم جاور

 

  

 

  
 تازواجت و اهگنج ليلد هب ريخا ههد دنچ رد
 اب اقافتا هک ناتسناغفا رد یتسيلایرپما
 یمالسا یروهمج نيمه ینیرفآ شقن
 کرت هب روبجم یناغفا اهنويليم هتفر شيپ
 ارابجا اهنيا زا یدادعت .دنا هدش ناشروشک
 هديزگ تماقا ناريا رد رجاهم رگراک هباثم هب
 تايح هک یراد هیامرس ماظن رد و دنا
 و گنج ،ضيعبت و رامثتسا اب شا یلگنا
 نيا هدروخ هرگ نارگراک ترجاهم و یگراوآ
 رد نارگراک نيا .تسين یا هقباسيب رما
 و دنتسه ناريا رگراک هقبط زا یشخب عقاو
 هک یئاه یهابت رد مه یشقن چيه

 و تاعمجت و تاکرح زا کی چيه رد
 و اهراعش ،یرگراک تاضارتعا

 هناتسرپداژن و یتسيشاف یاهتساوخ
 چيه یزيتس ناغفا صخشم روطب و
 نارگراک .تسا هتشادن ساکعنا هاگ
 و تکرح اه دص نایرج رد ناریا
 اج همه رد دوخ یعمج تسد ضارتعا
 ،هنالداع دزم تفایرد یارب هرمزور روطب
 ،هقوعم قوقح اه هام تخادرپ یارب
 رد ینمیا طیارش لقادح نيمضت یارب
 ريغ یاهلکشت نتشاد یارب ،راک طيحم
  زا یرادروخرب یارب ،لقتسم و یتلود
 تينما نيمضت و هنالداع راک نوناق کی
 اب راکيپ نیا رد و دنگنج یم ... و یراک
 یاهتسايس ليلدب هک ناغفا نارگراک
 ضرعم رد نایامرفراک هنارگرامثتسا

 قييضت و رامثتسا هجرد نیرتدیدش
 عفانم کارتشا یاراد دنراد رارق قوقح
 کي رد ناغفا و یناریا نارگراک و هدوب

 .دنراد رارق فص
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4 هحفص       
 

  

 و رگراک هقبط لک هيلع رب ناراد هيامرس
 و هتشادن دنا هديرفآ  متس تحت یاهقلخ
.دنرادن

 

  

 

  
 دناوت یمن یدنمتفارش ناسنا چيه نياربانب
 یزاوژروب هک یکانلوه بیاصم هک دنک اعدا
 هچ و  هاش هتسباو میژر  نامز رد هچ ناريا
 دنچ لوط رد یمالسا یروهمج نامز رد
 هقبط رس رب دوخ یقلخ دض تيمکاح ههد
 نارگراک دوجو زا یشان دنا هدروآ ناریا رگراک
 رد رگا زورما .تسا هدوب ناغفا مورحم
 نارگراک یمالسا یروهمج تيمکاح
 یمن قوقح هام ۴۲ نوليسراپ خن هناخراک
 یماح تلود و ناراد هیامرس رگا ،دنريگ
 ار یديلوت دحاو و هناخراک رازه دنچ نانآ
 لابق رد یتيلوئسم هنوگ چيه لوبق نودب
 یم مه زاب و دنا هتسب اهدحاو نیا نارگراک
 نوناق لماش نارگراک دصرد ۰۹ رگا ،دندنب
 هب اضما ديفس یاهدادرارق و دنتسين راک
 ضارتعا ره رگا ... و ددرگ یم ليمحت نانآ
 طسوت ای و ،هناخراک تسارح طسوت نانآ
 ماما  مانمگ نازابرس و بوکرس یاهورين
 زا ولمم اهنادنز و دوش یم بوکرس نامز
 هب دوخ قوقح یارب هک ددرگ یم ینارگراک
 هب موکحم و هدروخ قالش اما  هتساخ اپ

 دوجو هن تایانج نیا ليلد ،دندرگ یم سبح
 هنارگرامثتسا ماظن هکلب ،ناغفا نارگراک
 هب هتسباو و یرگراک دض میژر و مکاح
 رب .تس یمالسا یروهمج مسيلایرپما

 هناخ ناگدننادرگ یعاجترا تاغيلبت  سکع
 شبنج رد مکاح هقبط لماوع نیا ،رگراک
 نارود رد هک هچنآ ره رد زورما ،یرگراک
 هتخاس روشک نیا رد یمالسا یروهمج

 ریز تاسيسات و اه هناخراک و اهلپ زا ،هدش
 اهلته و اه هناخ ات هتفرگ اه هداج و ییانب
 ناراد هیامرس شون و شيع و حیرفت زکارم و
 رگراک راک یورين زا یشقن ناوت یم ... و
 رد هک دید ار وا نوخ و ناغفا شکتمحز
 مدع طیارش رد و اه هژورپ نیا رد راک نایرج
 نيمز رب ینمیا یاهدرادناتسا نیرتمک دوجو
 نارگراک نیا هدیدجنر رکيپ و هدش هتخیر
 هدش نوفدم راوآ ریز رد یسر دایرف نودب
 یاه راعش سکع رب هجيتن رد .تسا
 درک ديکات دیاب اه یرگراک هناخ هناتسرپداژن
 اقافتا یرگراک یاه هداوناخ و ناریا نارگراک
 نارگراک نايماح نیرتگرزب و تشونرس مه
 رامثتسا و متس طیارش رد ناغفا
 و تلود طسوت هک دنتسه یکانتشحو

 نآ هناتسرپ داژن و یتسيشاف یاهتسايس
 .دوش یم دراو اهنآ رب

 

  

 

  
 دید ناوت یم یدام تايعقاو نیا هب هجوت اب
 و هناتسرپ داژن یاهراعش و راتفر هک
 هب یزيتس ناغفا و یلک روطب یتسيشاف
 نارگراک تابلاطم رد یهاگیاج صخشم روط
 ،سکع رب .درادن و هتشادن ناریا زرابم و هاگآ
 ،نایامرفراک ،ناراد هیامرس مکاح هقبط نیا
 هب دنتسه ناشراصنا و ناوعا و  و تلود
 زا دوس هدنیازف ليصحت و دوخ عفانم رطاخ
 و تاضارتعا راهم و بوکرس و وس کی

 هنوگ ره هب یرگراک یاه شبنج و تابلاطم
 یزيتس ناغفا جاور هلمج زا و یعاجترا رازبا
 نارگراک فوفص رد هقرفت داجیا یارب شالت و
 یم جرخ لوپ نآ یارب و دنزای یم تسد
 لباقم رد ميلست یاجب هجيتن رد .دننک
 رگراک "هناخ" یرگراک دض و فيثک تاغيلبت
 نیا ،ناغفا شکتمحز نارگراک هيلغ رب

 یعاجترا و هنازيتس رگراک یاه تسايس
 ولاز ناراد هیامرس و یمالسا یروهمج
 و هلمح دروم دیاب هک تسا مکاح تفص
 و نارگراک یعقاو نيعفادم یاشفا
    .دريگ رارق ناشکتمحز

 

  

 

  
 هام لوا رد رگراک هناخ ییاميپهار شیامن
 زا یکی دربشيپ زا یزراب هولج نارهت رد هم

 یروهمج هدش هتخانش یاهتسايس
 هقبط نديبوک یارب شالت ینعی یمالسا
 هب ار رگراک هقبط دوخ حالطصاب طسوت رگراک
 هک هاگآ نارگراک مامت یارب .دراذگ شیامن
 رد دوخ راک و یگدنز هرمزور هبرجت رد
 یرگراک دض یاهتسايس یمالسا یروهمج
 رطاخ نيمه هب و دنسانش یم ار میژر
 نشور ،دننک یم میرحت ار نآ تاشیامن
 داژن و ناغفا دض رد قوف تسايس هک تسا
 یطخ ناریا رگراک هقبط نداد ناشن تسرپ

 و یمالسا یروهمج هتخاس هک تس
 هولج اهنت ام هکدشاب یم شرکف یاهقاتا
.میدید لاسما هم هام لوا رد ار نآ زا یا

 

  

 

  
 براجت زا یتخانش نیرتکچوک هک سک ره
 یروهمج رگبوکرس میژر تيهام و ینيع
 اراکشآ دناوت یم دشاب هتشاد یمالسا
 نديبوک و یزيتس رگراک تسايس هک دبایرد
 تس یطخ ،رگراک هقبط عفادم یاهورين
 یئرمان و یئرم ناگتسباو و میژر نیا هک
 اهتسينومک و اهپچ هيلع تساهلاس شا
.دننک یم غيلبت

 

 نآ رهوج هک یتسايس  
پچ دوخ مان هب پچ نديبوک

 

 رهاظ اب و   
 .دشاب یم نارگراک زا یرادفرط

 

  

 

  

 تاشیامن نایرج رد هک ییاهنآ اب هلباقم رد
 هب هتسباو یاه یرگراک هناخ یرگراک دض
 دوخ لايخ هب هم هام لوا رد تموکح
 مومسم تاغيلبت اب ات دنتفای یتصرف
 زاسمه شرکف یاهقاتا و مکاح یروتاتکید

 مامت هک ییاهورين اب هلباقم رد ،دنوش
 یب نتفریذپ ناش "یرکفنشور" هفيظو
 هيلع رب میژر دوخ یاهاعدا یارچ و نوچ
 یزيتس ناغفا هک نیا رواب و نارگراک
 دیاب ،دشاب یم ناریا رگراک هقبط تساوخ
 هک نیا ندرک روصت تسا راوشد ایآ تفگ
 هک  یزيتس رگراک ناوختسا زغم ات میژر
 اب ار هم لوا حالطصا هب تارهاظت دوخ
 رازگرب هنابیرفماوع و یبالقنا دض فادها
 ار یا هنامرش یب نينچ یاهدراکالپ هدرک
 نارودزم تسد هب و هدرک هيهت لبق زا مه
 نیا رگا ؟تسا هداد دوخ یرگراک هناخ
 یشوگ و ندید یارب یمشچ الوصا اهورين
 ویرغ دنتسناوت یم دنتشاد ندينش یارب
 رگراک هقبط زا نت اهنويليم مشخ و دایرف
 باصتعا و ضارتعا اه دص نایرج رد ار ناریا
 و دنونشب یرگراک کچوک و گرزب شروش و
 رد روشک رسارس رد هرمزور روطب هک دننيبب
 سکعنم یديلوت یاه دحاو و اه هناخراک
 شلاچ هب یارب یا هنزور ره زا و دوش یم
 بوکرس رامثتسا هاگتسد لک نديشک
 نيمه اقافتا .دنک یم هدافتسا مکاح
 سيلپ و ناراد هیامرس هک تسا تيعقاو

 ساره رد ات دنک یم راداو ار اهنآ یسايس
 "نارگراک بالقنا" و یرگراک شبنج دشر زا
 هب دشوکب ماطن "تينما نيمات" یارب و
  رصنع هنوگ ره اهشور نیرت هنايشحو
  ار یرگراک شبنج رد "تسينومک و "پچ"
 هنایزات هب ار هاگآ نارگراک ،دنک هفخ هفطن رد
 نيلاعف و دتسرفب سبح و نادنز هب و ددنبب
 ای و دنک رورت افخ رد ار یرگراک لاکیدار
 راتس نوچمه یرگراک ناسیون گالبو
 هب هجو نیرت هناراک تیانج هب ار یتشهب
 .دناسرب لتق

 

  

 

  
 تاجن هب رداق اما تاديهمت نیا یمامت

 رد ار وا هک ینارحب زا یمالسا یروهمج
 نارحب نيمه رتسب رب .دوب دهاوخن هتفرگرب
 شرتسگ و موادت دهاش ام هک تسا
 تحت یاه هدوت و نارگراک هرمزور تازرابم

  مکاح یراد هیامرس ماظن هيلع ناریا متس
 نیا .ميتسه نآ هنايشحو یروتاتکید و
 هب هک ییاه هلعش اهنآ زکرم رد و تازرابم
 تکرح و باصتعا نارازه زا مئادروط
 هیامرس هيلع نارگراک تاعمجت و یضارتعا
 رب رس نانآ عفادم یروتاتکید ماظنو ناراد
 رطخ هب ار اهنآ ماظن "تينما" ،دشک یم
 شروش لامتحا زورما .تسا هتخادنا
 تشگ لاح رد حبش کی نوچمه ناگنسرگ
 حبش نیا زا ساره و تسا راذگ و

 دض یاه وپاکت هب ار مکاح ماظن نارادمدرس
 هدرک راداو یرت هديچيپ و رتشيب یبالقنا
 هم هام لوا یاوسر تاشیامن هک تسا
 یرگراک دض تاغيلبت و نارهت رد لاسما

.تشاذگ شیامن هب ار نآ زا یا هولج یراج

 

  

 لوا رد رگراک هناخ ییاميپهار شیامن
 دربشيپ زا یزراب هولج نارهت رد هم هام
 هدش هتخانش یاهتسايس زا یکی

 یارب شالت ینعی یمالسا یروهمج
 حالطصاب طسوت رگراک هقبط نديبوک
 .دراذگ شیامن هب ار رگراک هقبط دوخ
 هبرجت رد هک هاگآ نارگراک مامت یارب
 یروهمج رد دوخ راک و یگدنز هرمزور
 میژر یرگراک دض یاهتسايس یمالسا
 رطاخ نيمه هب و دنسانش یم ار
 نشور ،دننک یم میرحت ار نآ تاشیامن
 ناغفا دض رد قوف تسايس هک تسا
 رگراک هقبط نداد ناشن تسرپ داژن و
 یروهمج هتخاس هک تس یطخ ناریا
 یم شرکف یاهقاتا و یمالسا
 رد ار نآ زا یا هولج اهنت ام هکدشاب
.میدید لاسما هم هام لوا

 

  
 

 !متس تحت ياهقلخ يمامت و يبالقنا ياهورين همه داحتا داب رارقرب
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5 هحفص       
 

  

 یکی زا لاس لهچ :یئادف مايپ حيضوت 
 هب هتسباو میژر تایانج نیرتاوسر زا
 یم نیوا یاه هپت رد هاش مسيلایرپما
 یط کاواس شيپ لاس لهچ .درذگ
  هُن ، یا هدش نييعت شيپ زا همانرب
 ناينادنز زا ارثکا هک یسايس ینادنز

 و دندوب هاش یاه نادنز سانشرس
 یم اه نآ تيموکحم زا اه لاس
 مادعا کی نایرج رد ار تشذگ
 و تسب هلولگ رابگر هب یعمجتسد

 نآ هک درک مالعا هنابیرفماوع سپس
 رد .دنا هدش هتشک رارف نيح رد اه
 سابع اقفر کانلوه تیانج نیا

 ءايض نسح ،ینزج نژيب ،یکروس
 ناپوچ دمحم ،یرتنالک ديعس ،یفیرظ
 دهاجم ود و راشفا ليلج دمحا ،هداز

 ناوج یفطصم و راونالاوذ مظاک قلخ
 نمض .دنديسر تداهش هب لدشوخ
 اب نازیزع نیا هرطاخ تشاديمارگ
 درگلاس نيملهچ رد هک نیا هب هجوت
 رد یئاهرظن راهظا دهاش ، تیانج نیا
 مه و هناشنمدد مادقا نیا اب هطبار

 نژيب قيفر هاگیاج و تارظن نينچ
 یئادف یاهکیرچ نامزاس رد ینزج
 یتنرتنیا یاه هکبش رد ناریا قلخ
 اهرظن راهظا نآ هک اج نآ زا و میدوب
 ببس ار یئاه شسرپ یعيبط روطب

 قيفر زا ليلد نيمه هب ،دنا هدش
 یاهکیرچ هرمز زا هک یرجنس زربیرف
 رد هاجنپ لاس زا هک دوب یقلخ یئادف
 و درب یم رس هب هاش میژر یاه نادنز
 شوج و بنج رپ یاه لاس نآ رد
 دادیور دهاش کیدزن زا دوخ ،یخیرات

 ، دوب نادنز نورد لیاسم و اه
 رد نامتالاوئس یوگخساپ ات ميتساوخ
 رد وگتفگ نيا .دشاب هنيمز نیا
 هدش ماجنا یراج لاس تشهبيدرا
 .تسا

 

  
 خساپ هک نیا زا رکشت اب :لاوئس
 .ديتفریذپ ار ام یاه شسرپ هب یئوگ
 رد ار شسرپ نيلوا هک ديهدب هزاجا
 رد یسايس ینادنز هُن راتشک اب هطبار
 ۴۵ لاس نیدرورف رد نیوا یاه هپت

 هچ رب هک ميسرپب و مينک عورش
 قلخ یئادف یاهکیرچ یساسا

 نيح رد هن ناينادنز نیا هک دندقتعم
 لتق هب کاواس هئطوت رثا رب هکلب رارف
 هک دیراد عالطا امتح ؟دنا هديسر

 یب دننامه یتسيلایرپما یاه هناسر
 نیا زا تبحص رد هراومه یس یب
 نیا هک دنهد یم هولج نينچ هعقاو
 و هدوب ناش ناراداوه و اهکیرچ
 راک ار ناينادنز نیا گرم هک دنتسه
 ای  ،دننک یم مالعا یتينما تاماقم
 نينچ نابلط تنطلس زا یئاه شخب
 هُن مادعا یاعدا هک دننک یم غيلبت
 تسا یغورد کاواس طسوت ینادنز
 هايس یارب اه تسينومک ایوگ هک
 یم ناونع ار نآ ، تنطلس هرهچ ندرک
 هتشک رارف لاح رد ناينادنز نیا و دننک

 هک هچ نآ تيعقاو افطل .دنا هدش
 اه هتسناد هب هجوت اب ار هداتفا قافتا
 ؟ديهد حيضوت ناتدوخ تادهاشم و

 

  

 

  
 یتصرف نينچ هک امش زا ساپس اب :خساپ
 و دای دیراذگب زيچ ره زا لبق .دیدروآ شيپ ار
 ديکات و مرادب یمارگ ار نازیزع نیا هرطاخ
 هک دندوب یا یبالقنا نیزرابم اه نآ هک منک
 نادنز رد هک یتخس طیارش همه مغريلع
 لباقم رد تقوچيه اهنت هن ، تشاد دوجو
 دوخ رد هکلب دندرکن مخ رس هاش میژر
 هزرابم دوب نکمم هک یقیرط ره هب نادنز
 یئاهر تهج رد و میژر نیا هيلع ار دوخ
 ،یبالقنا دهاجم  .دنداد یم همادا اه هدوت
 نامزاس تیزکرم یاضعا زا راونالاوذ مظاک
 ناوج یفطصم و دوب ناریا قلخ نیدهاجم
 نامزاس نآ یاهرداک زا زين لدشوخ
 شیاضعا هک ینامزاس .دش یم بوسحم
 میژر هيلع هناحلسم روط هب فک رب ناج
 یم هزرابم هاش مسيلایرپما هب هتسباو
 ینويبالقنا زين ینزج هورگ یاقفر .دندرک
 هيلع هزرابم ناروک رد اه لاس هک دندوب
 و دنتشاد تکرش هنالاعف هاش میژر

 یم یاپ ناش یبالقنا عضاوم رب نانچمه
 شبنج رادفرط یگمه اهنآ .دندرشف
 نیا زا رظن فرص و دندوب ناریا رد هناحلسم
 یاهکیرچ نامزاس تارظن زا یکرد هچ هک
 یم عافد نآ زا ،دنتشاد ناریا قلخ یئادف
 یعقوم نیزرابم نیا زا یدادعت .دندرک
 نارود رتشيب ابیرقت هک دندش نارابريت
 .دندوب هديشک ار دوخ تيموکحم

 

  
 
 هک یشسرپ هب مدرگ یم رب حيضوت نیا اب
 ینامز هک میوگب دیاب  ادتبا رد .دیدرک حرطم
 کرتشم هتيمک رد نم داد خر تیانج نیا هک
 دادیور نیا زا دعب زور دنچ یلو ، مدوب

 .دندرک لقتنم نیوا هب هتيمک زا ارم نينوخ
 لولس ینادنز ،نیوا یدارفنا یاه لولس رد
 کاندرد ربخ ود "سروم" قیرط زا ما یرانک
 رایاشخ قيفر تداهش هب یکی داد نم هب ار

 یرجنس

 

 مردارب –

 

 کی یط نیوزق رد  -
 یم طوبرم میژر حلسم یاهورين اب یريگرد

 ینادنز هُن نارابريت رگید ربخ و دش
 هک زورما هچ و نامز نآ هچ .دوب یسايس
 رد یسايس ینادنز هُن راتشک زا لاس لهچ
 هک نیا رد یدیدرت ،درذگ یم نيوا یاه هپت
 تسا هتشک هاش کاواس ار ینادنز هُن نیا
 هب مه ،نيقی نیا ءاشنم .ما هتشادن

 هب مه و کاواس یاه نادنز زا متخانش
 هک ددرگ یم رب یئاقفر زا تخانش

 یم و هدید کیدزن زا ار ناشرتشيب
 رد هک منک ديکات مه اج نيمه  .متخانش

 و یسايس ناينادنز همه ابیرقت نيقی نیا
 ميهس نامز نآ رد یسايس یاه ورين همه
 نادنز طیارش هک یسک  عقاو هب .دندوب

 هجوتم یگداس هب دشاب هدید ار هاش یاه
 زا یبيکرت نانچ و دادعت نآ هک دوش یم
 لمح ار ناينادنز هک یطیارش نآ اب ناينادنز
 رارف هب رداق هک تشادن ناکما دندرک یم
 رگا هک نیا رت مهم  .دنشاب یعمج هتسد
 رد اه نآ ایوگ هک میريگب نیا رب ار انبم
 یرگید نادنز هب نیوا نادنز زا لاقتنا نایرج
 نآ هک نیا هب هجوت اب ، دنتشاد رارف دصق
 هدرک لقتنم نیوا هب یگزات هب ار نیزرابم
 اساسا هک تفگ ناوت یم ًالماک دندوب
 نادنز هب نیوا زا اه نآ لاقتنا هلئسم
 هب ار دروم نیا( تسين شيب یغورد یرگید
 .)داد مهاوخ حيضوت رتشيب لصفم روط
 نیا نابلط تنطلس هک تيعقاو نیا نیاربانب

 رابنوخ هرهچ ريهطت تهج اج نآ و اج
 یم یئارس ناتساد هاش راکتیانج کاواس
 و هاش میژر .تفرگ یدج دایز دیابن ار دننک

 نآ زا رت هرهچ هايس شا یمنهج کاواس
 "یزاس هايس" هب یزاين هک دنتسه و هدوب
 نيگنن همانراک .دنشاب هتشاد اه تسينومک
 یتقو .تسا تایانج نیا زا نوحشم اه نآ
 نیا ناحارط زا یکی دوخ هک یتباث زیورپ هک
 رومام ره هژیو تحاقو اب هدوب تیانج
 و تیانج نیا رد دوخ شقن ، یتاعالطا
 ، دنک یم راکنا ار تیانج دوخ اساسا

 دنراد هفيظو یعيبط روطب مه شناراکمه
 نیا ات دنوش لسوتم یا هليسو ره هب هک
 کاپ نيگنن میژر نآ هرهچ زا ار گنن هکل

 هناسر تلاسر و فیاظو هراب رد .دنزاس

  زا دعب لاس لهچ        
  !نيوا ياه هپت تيانج     
 )یرجنس زربیرف اب یئوگتفگ(                   

 

  
:اقفر دای داب یمارگ                          

 

  
  ،یفیرظ ءايض نسح ،ینزج نژيب ،یکروس سابع

 راشفا ليلج دمحا ،هداز ناپوچ دمحم ،یرتنالک ديعس

 

  

 

:قلخ دهاجم ود و                

 

  
 لدشوخ ناوج یفطصم و راونالاوذ مظاک        
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6 هحفص       
 

  

 یزاين منک یمن رکف مه یتسيلایرپما یاه
 یارب اه نآ نوچ .دشاب یرتشيب حيضوت هب
 هتفرگ لکش اه تسايس نيمه دربشيپ
 یا هنيمز ره رد اه لاس لوط رد و دنا
 رد مدرم نانمشد هرهچ ريهطت لوغشم
 .دنتسه یمومع راکفا

 

  

 

  
 غورد هک یناسک همه یارب نم رواب هب
 ار کاواس یاه یرگ هئطوت و اه یزادرپ
 یناسک همه یارب و دنسانش یم و هدید
 هدرک هبرجت کیدزن زا ار هاش یاه نادنز هک
کاواس ناتساد دنا

 

 ینادنز هُن رارف ۀتخاس -
 غورد ، رگید ینادنز هب لاقتنا نيح رد
 ات ديهدب هزاجا .تسين شيب یا هنامرشيب
 نآ رد هک یناناوج هژیوب و نابطاخم یارب

 لیالد و دهاوش یخرب رب،دندوبن اه لاس
 روطب الوا  .منک ديکات هنيمز نیا رد دوجوم
 هطلس نامز رد ار ناينادنز همه لومعم

 اه یتباث زیورپ لاثما یئ"اقآ" و کاواس
 زا ادج و دندز یم دنبتسد لاقتنا تهج
 مه کاواس نارومام و نانابهگن ،دنب تسد
 روضح ینادنز رانک رد و نيشام لخاد رد
 دنبتسد ندرک زاب ناکما هجيتن رد .دنتشاد
 ريغ ینادنز هُن یوس زا نامز مه ، مه نآ
 یا ینادنز ره یناث رد .دشاب یم نکمم
 کاواس نارومام و نانابهگن هک تسناد یم
 لمح نيشام یرگید یاه نيشام اب
 ره نیاربانب .دننک یم تروکسا ار ناينادنز
 تشاد هبرجت یمک هک یسايس ینادنز
 زا جورخ تروص رد  یتح هک تسناد یم
 نارومام اب تشاد رارق نآ رد هک ینيشام
 تروکسا ار نيشام نیا هک یرگید حلسم
 رب اثلاث .دش دهاوخ هجاوم دندرک یم
 هاش یاه نادنز رب مکاح متسيس ساسا
 لیوحت ینادنز ای نامز نآ رد نارهت رد

 نادنز رد اتدمع هک دش یم هداد ینابرهش
 لزق نادنز رد مه یدودحم دادعت و رصق
 رد ینادنز ای و دندش یم یرادهگن راصح
 نیا رد هک تفرگ یم رارق کاواس رايتخا

 ای و نیوا یاه هاگتشادزاب رد امازلا تروص
 عقاو هب نوچ .دوب سوبحم کرتشم هتيمک
 لاس رد هتبلا .تشادن دوجو یرگید نادنز

 مه هعلق لزق و هیديشمج نادنز لبق یاه
 رياد رگید نامز نآ رد هک دندوب دوجوم
 ار دوب رصق رد هک یا ینادنز نیاربانب .دندوبن
 یم ای دننک لقتنم دنتساوخ یم رگا
 لزق هب ای و دنتسرفب کاواس هب تسیاب

 ناتسرهش یاه نادنز هب ديعبت ای و راصح
 مه کاواس یاه هاگتشادزاب ینادنز و .اه
 هب تسیاب یم دوب شلاقتنا هب رارق رگا

 و نیوا نيب ای و دوش هداد لیوحت ینابرهش
 یرگید ناکم نوچ .دوش اج هب اج هتيمک
.تشادن دوجو لاقتنا یارب

 

  

 

  
 دنتساوخ یم رگا ار ینادنز هُن نیا نیاربانب
 ار اه نآ تسیاب یم امازلا دننک ديعبت
 رصق نادنز هب و دنداد یم ینابرهش لیوحت
 نیا زا یدادعت هک یلاح رد .دنداتسرف یم
 ینعی رصق نادنز رد شيپاشيپ ناينادنز
 یگزات هب و دندوب ینابرهش رظن تحت
 رگید یوس زا .دندوب هدش هداد نیوا لیوحت
 هداز ناپوچ دمحم اقفر هک تسا نیا تيعقاو
 هب و هدوب ديعبت رد دوخ راشفا ليلج دمحا و
 رد و دندوب هدش لقتنم نارهت هب یگزات

 یمن اه نآ یروف ديعبت ناکما هجيتن
 هک تسا هجوت لباق .دشاب حرطم تسناوت
 رارف هراب رد هاش میژر یگتخاس ناتساد رد
 ار "لاقتنا" هملک ًافرص کاواس ،ناينادنز نیا
 یم ًالثم ایآ هک هدادن حيضوت و هدرک حرطم
 هداد لاقتنا هزات ناينادنز تسا هتساوخ

 رصق هب هرابود ار نیوا هب رصق نادنز زا هدش
 کرتشم هتيمک نادنز هب ای و دننادرگ رب
 ناينادنز نآ زا یخرب هکيلاح رد .دهد لیوحت
 هدش لقتنم نیوا هب هتيمک زا یگزات هب
 هُن لتق فيثک هئطوت ناحارط هصالخ .دندوب
 دننک مالعا هک دندرکن تارج زگره ینادنز
 لقتنم نادنز مادک هب ناينادنز نیا هدوب رارق

 هدز رارف هب تسد لاقتنا نيح رد هک دنوش
 یتايئزج نیرتمک دندرکن تارج زگره و ؛دنا
 مالعا "رارف" حالطصا هب نیا هب عجار ار
 رد هاش هک نیا زا دعب زور دنچ ًاساسا .دننک
 بزح داجیا مالعا ۳۵۳۱ هام دنفسا ۱۱
 ار یناينادنز زا یدایز دادعت دومن زيخاتسر
 دندوب هناحلسم شبنج هب هتسباو ارثکا هک
 رصق نادنز زا ار ینزج نژيب قيفر هلمج زا
 ناينادنز نیا و دندوب هدرک لقتنم نیوا هب
 نادنز نيمه رد بالقنا نارود ات ارثکا
 ناپوچ دمحم قيفر  ای و .دندش یم یرادهگن
 نادنز هب زاوها زا هام نیدرورف لئاوا رد هداز
 دانسا ساسا رب و دوب هدش لقتنم رصق
 هب نیدرورف ۸۲ خیرات رد کاواس دوخ
 هداد لیوحت "یراکبارخ دض کرتشم هتيمک"

 اه نآ هک دندرک مالعا یتقو سپ .دوب هدش
 یسک دنا هدش هتشک هام نیدرورف ۹۲ رد
 دناوت یمن دشاب هتشاد هبرجت یمک هک
 ار اه نآ دنا هتساوخ یم هرابود هک دریذپب
 هب مادقا هک دننک لقتنم یرگید نادنز هب
.دنا هدرک رارف

 

  

 

  
 هک دوب یغورد ،ناينادنز نیا رارف نیاربانب
 ینارگ هجنکش رگ هسيسد زغم زا اهنت
 رکف هک دوب هدرک شوارت یتباث زیورپ لاثما
 ار یغورد ره دنا تردق رد نوچ دندرک یم
 رتگرزب هچ ره غورد و دنیوگب دنناوت یم
 دیراذگب .دوب دهاوخ رت ناسآ شرواب دشاب
 تیاور هب ناریا رد پچ" باتک هب  اجنیا رد
 یاه کیرچ متشه باتک "کاواس دانسا
 یسررب زکرم یوس زا هک ،قلخ یئادف
 میژر تاعالطا ترازو یخیرات دانسا

 لاس راهب رد یمالسا یروهمج
 رد .مينک عوجر زين هدش رشتنم۰۸۳۱
 قيفر لاقتنا دنس باتک نیا ۳۷۴ هحفص
 هتشون دنس نیا رد و هدش جرد هداز ناپوچ

 نیدرورف ۸۲ زور ار هدربمان هک تسا هدش
 قيفر دروم زا ادج .دنا هداد هتيمک لیوحت

 نم دوخ مداد حيضوت الاب رد هک هداز ناپوچ
 مدوب هتيمک رد هک یعقوم هرود نامه رد

 مه هتيمک رد راونالاوذ مظاک اب اصخش
 ینارهت تافارتعا رد نمض رد  .مدوب لولس

 ۹۲ هبنشجنپ زور رد" هک تسا هدمآ
 عالطا نم هب ینفلت روپراطع اضر ، نیدرورف
 نیوا هاگتشادزاب هب ار راونالاوذ مظاک هک داد
 یم نارگ هجنکش باتک(  "میامن لقتنم
۰۸۱ هحفص ، دنیوگ

 

 روپ راطع اضر  -
 نارگ هجنکش زا یکي "هداز نيسح"درجم

 نیاربانب ) دوب هتيمک نيلوئسم زا و کاواس
 ینابرهش لیوحت ناينادنز نیا دوب رارق هن
 لقتنم هتيمک هب دوب رارق هن و دنوش هداد

 دنام یم یقاب هک یناکما اهنت ، دنوش
 نیوا یاه هپت یور رد اه نآ ندرک عمج
 ليلد نيمه هب .دشاب یم ناشراتشک یارب

 وربور زا ارثکا نازیزع نیا هک تسه مه
  .دندوب هتفرگ رارق هلولگ تباصا دروم

 

  

 

  
 هک تسه مه لامتحا نیا ایآ :لاوئس
 زا لبق ار ناينادنز نیا کاواس نارومأم
 هجنکش دروم یعمج هتسد راتشک
؟دنشاب هداد رارق

 

  
 و تسا یئاج هب رايسب لاوئس :خساپ
 دانسا دوخ نوچ .تخادرپ نآ هب دیاب امتح

 نیا زا یخرب هک دهد یم ناشن کاواس
 و برض دروم هنايشحو ،تداهش زا لبق اقفر

 هلئسم نيمه دوخ هک دنا هتفرگ رارق متش
 رد یرارف هک دهد یم ناشن ینشور هب
 تبحص کاواس دانسا زا .تسا هدوبن راک
 رد  .منک نايب ار دروم دنچ دیراذگب ، مدرک
 دانسا تیاور هب ناریا رد پچ" باتک

 رد مدرک هراشا نآ هب الاب رد هک "کاواس
 زیزع رايسب قيفر دروم رد  ۰۹۳ هحفص
 لداع نادنز رد وا اب نم هک یکروس سابع
 یط رد و هدش انشآ کیدزن زا زاريش دابآ

 یپ اب میدوب مه اب هک یلاس کی دودح
 نيسحت لباق یبالقنا تايصوصخ هب ندرب
 ،متخانش ار شدنمشزرا دوجو رتشيب شا
 رد یرادیاپ یاه لبمسزا یکی هک یقيفر
 ینوناق کشزپ شرازگ ،دوب نمشد لباقم
  همجمج یگتسکش ،توف تلع" هدش جرد
 مسج اب دروخرب رثا رد یزغم بيسآ و

 هک شرازگ نیا رد .تسا هدش ديق "تخس
 دشاب یم ۴۵۳۱ هام نیدرورف ۰۳ خیرات هب
 عيسو یگدرمنوخ مئالع" :هک تسا هدمآ
 نامز هب طوبرم هک دوش یم هدهاشم زاب

 تخس مسج اب دروخرب رثا رب و هدوب تايح
 نیا رد نمض رد  ."تسا هدمآ دوجو هب
 هراشا هلولگ تباصا هب اجک چيه رد شرازگ
ً الماک شرازگ نیا نیاربانب  .تسا هدشن
 قيفر یوق لامتحا هب هک دنک یم راکشآ

 هتشک هجنکش نيح رد ار یکروس سابع
 دروم رد باتک نيمه  ۴۷۴ هحفص رد  .دنا
 :هک تسا هدمآ هداز ناپوچ دمحم قيفر
 هدهاشم تسد ود ره رد یئاه یگديئاس"
 و هدوب تايح نامز هب طوبرم هک دوش یم
 هدمآ دوجوب تخس مسج اب دروخرب رثا رد

 دانسا تیاور هب ناریا رد پچ" باتک رد
 قيفر دروم رد  ۰۹۳ هحفص رد "کاواس

 وا اب نم هک یکروس سابع زیزع رايسب
 کیدزن زا زاريش دابآ لداع نادنز رد
 یلاس کی دودح یط رد و هدش انشآ
 هب ندرب یپ اب میدوب مه اب هک
 شا نيسحت لباق یبالقنا تايصوصخ
 ،متخانش ار شدنمشزرا دوجو رتشيب
 یرادیاپ یاه لبمسزا یکی هک یقيفر
 کشزپ شرازگ ،دوب نمشد لباقم رد
 ،توف تلع" هدش جرد ینوناق

 رد یزغم بيسآ و  همجمج یگتسکش
 هدش ديق "تخس مسج اب دروخرب رثا
 ۰۳ خیرات هب هک شرازگ نیا رد .تسا
 هدمآ دشاب یم ۴۵۳۱ هام نیدرورف
 زاب عيسو یگدرمنوخ مئالع" :هک تسا

 نامز هب طوبرم هک دوش یم هدهاشم
 مسج اب دروخرب رثا رب و هدوب تايح

 ."تسا هدمآ دوجو هب تخس



 ييادف مايپ
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 تسا هداد شرازگ ینوناق کشزپ و "تسا
 هک یا هلولگ ،هداد خر هلولگ رثا رب گرم هک
 رد .هدومن تباصا یناشيپ تسار تمس هب

 دروم رد ینوناق کشزپ تاشرازگ رد نمض
 هدش هراشا هلولگ تباصا هب زين اقفر هيقب
.تسا

 

  

 

  
 دهد یم ناشن ینشور هب دروم ود نيمه
 هنايشحو ،مادعا زا لبق اقفر نیا هک

 اب رگید یترابع هب و دنا هدش هجنکش
 رارق متش و برض دروم "تخس مسج"
 یفرط یب رظان ره یارب نیاربانب .دنا هتفرگ
 هب هجوت اب ، دیدرک هک یشسرپ خساپ
 یارب اما .تسا نشور کاواس دوخ دانسا
 ، دنامن یقاب یا ههبش چيه یاج هک نیا

 رد هک منک ديکات مه زاب منيب یم مزال
 نسح قيفر دروم رد ینوناق کشزپ شرازگ
 زا هلولگ هدش ديق نآ رد هک یفیرظ ءايض
 تسار تمس تشپ زا و دراو تسار یولهپ
 نوخ" :هک تسا هدمآ زين هدش جراخ رمک
 تمس و قمع رد یدلج ریز عيسو یگدرُم
 طوبرم هک ددرگ یم هدهاشم رس تسار
 مسج اب دروخرب رثا رد و هدوب تايح نامز هب

 نينچمه ."تسا هدمآ دوجو هب تخس
 پچ تمس رد یگديئاس" :هک هدش ديکات
 مسج اب دروخرب رثا رد هک دراد دوجو زين

 ."تسا هدش داجیا تايح نامز رد تخس
 هک دنهد یم ناشن اه تکاف نیا همه
 مادعا زا لبق ار نازیزع نیا زا یخرب
 و هداد رارق متش و برض دروم هنايشحو
 هب سپس ار اه نآ هدش هجنکش مسج
.دنا هتسب هلولگ

 

  

 

  
 رب هک یدراوم زا ادج :لاوئس
 مه کاواس یوجزاب ینارهت ،دیدرمش
 هک دوب هدومن نشور شتافارتعا رد
 نیا .تسا هداد خر هنوگچ تیانج نیا

؟تسين روط

 

  
 هب ینارهت ، ديئوگ یم تسرد :خساپ
 تیانج نیا رد هک یناسک زا یکی ناونع

 رد هچ نآ زا ینشور حرش تشاد تکرش
 وگزاب هاگداد رد ار دوب هداتفا قافتا لمع
 یتباث زیورپ مه ليلد نيمه هب اقافتا .درک
 نامزاس دوخ هک یتیانج یناشوپال یارب
 رد( شا هدش پاچ هبحاصم رد دوب هداد
 هولج نينچ دنک یم شالت )هثداح هگماد
 تیانج نیا رب همه هک نیا یانبم هک دهد
 زا یکی" تاراهظا رطاخ هب افرص دنراد ديکات
 مانب یراکبارخ دض کرتشم هتيمک نایوجزاب
 ،بالقنا زا دعب هک )ینارهت( روپ یردان
 هحفص( "هدش یم همکاحم و ريگتسد
 ، اعدا نیا هک یلاح رد .دراد رارق )۵۵۲
 هک روط نامه نوچ ، تسين شيب یغورد
 داتفا قافتا نیا هک ینامز نامه رد متفگ
 ساسا رب هک دوبن یسايس ینادنز چيه
 هداتفا قافتا هک یتیانج رد دوجوم تايبرجت

 هب ادتبا رد نم اقافتا .دشاب هتشاد کش
 نیا رب ات مدرکن هراشا ینارهت تافارتعا
 اب هن تیانج نیا هک منک ديکات تيعقاو
 یا هظحل نامه زا هکلب ینارهت یريگتسد
 تاعوبطم رد کاواس یوس زا ربخ نیا هک
 ناونع هب ، دش جرد شدوخ رظن تحت
 شبنج هيلع یمنهج نامزاس نیا هسيسد
 یارب  .دوب نشور ناگمه یارب یبالقنا

 ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس هنومن
 نامه تشهبیدرا رد تیانج نیا لابند هب

 نمض ، شش هرامش قلخ دربن رد لاس
 گرزب تیانج" ناونع تحت یا هينايب جرد

 "ناریا قلخ یبالقنا شبنج هيلع هاش
 ورين و ام قلخ یارب میژر هرهچ" :تشون

 زا رت هتخانش رايسب ناهج هاوخ یقرت یاه
 لوبق دروم یفيثک غورد نينچ هک تسا نآ
 یاعدا زا هتشون نیا رد ."دريگ رارق اه نآ
 هناسفا کی" ناونع هب هراب نیا رد میژر
 هدش هدرب مان "هرخسم و هناقمحا یفاب
.دوب

 

  

 

  
 هک تسا یتيعقاو نیا هک نیا اب نیاربانب
 یلمع یایاوز زا یخرب ینارهت تافارتعا
 چيه اما تسا هدومن نشور ار تیانج نیا
 رد و هاش هطلس نارود رد یهاگآ ناسنا
 دهاوش هب هجوت اب قافتا نیا عوقو نامز
 نیا مادعا رد یکش ، دوجوم راکنا لباق ريغ
 .تشادن هاش کاواس طسوت ناينادنز

 

  

 

  
 و مهم لاوئس کی اج نیا رد :لاوئس

 هکنیا نآ و تسا حرطم یساسا
 تیانج نیا هب هاش میژر ارچ ًاساسا
 ؟دز تسد

 

  
 ره زا لبق ار شسرپ نیا باوج :خساپ
 میژر یاهزاين و هعماج عضو رد دیاب زيچ
 وجتسج نيفلاخم بوکرس رد هاش رودزم
 دادیور و میدرگرب اه لاس نآ هب رگا .دومن

 یم هجوتم مينک رورم ار نارود نآ یاه
 و یئافوکش جوا لاس ۳۵ لاس هک میوش
 لاس صوصخ هب و هناحلسم شبنج دشر
 یئادف یاهکیرچ نامزاس ريگمشچ دشر
 فرط کی زا لاس نیا رد .تسا ناريا قلخ
 نامزاس ود فرط زا گرزب تايلمع یدادعت
 نامزاس ینعی هناحلسم شبنج رد ريگرد
 یئادف یاهکیرچ نامزاس و قلخ نیدهاجم
 رگید یوس زا و دوب هدش ماجنا قلخ
 مدرم و ناناوج نايم رد یدیدش شیارگ
 دوب هدمآ دوجو هب اه نامزاس نیا هب تبسن
 .دوبن ناهنپ هاش میژر مشچ زا ًاملسم هک
 یاه هدوت ،هناحلسم هزرابم ريثات تحت

 هديشک تسايس هب ادیدش ناریا هدیدمتس
 لبق لاس دنچ هک یلاح رد ،دندوب هدش

 و دش یمن هدید مدرم رد یشیارگ نينچ
 نامز نآ رد هک داد یم ناشن رما نیا دوخ
 دوخ فادها زا یخرب هب هناحلسم شبنج
 تسايس هک یا هعماج رد .دوب هديسر
 و دوب مدرم رب مکاح تايحور زا یکی یزیرگ
 یم داديب تفخ و سرت "لاسنهک هوبنا"
 نیزرابم و اه کیرچ تازرابم ريثات تحت درک
 شيپ یارب زين شیوخ ناج زا هک یحلسم
 هاش میژر ،دنتشاذگ یم هیام شبنج درب
 دوب هدش روبجم هک دوب هديسر یئاج هب
 تسايس رد تلاخد هب توعد ار مدرم امسر
 مالعا نامز رد هاش ینارنخس رگا .دنکب

 هعلاطم ای و میروآ دای هب ار زيخاتسر بزح
 هک یهاش هک میوش یم هجوتم اروف مينک
 نخس تسايس هراب رد یسک دوبن لیام
 ۱۱ رد هک دوب هديسر یئاج هب لاح ، دیوگ
 بازحا همه ، ۳۵ لاس هام دنفسا
 همه و هدومن لحنم ار یتلود و یشیامرف
 بزح رد تیوضع هب توعد ار نايناریا

 .دنک یم "زيخاتسر بزح" ینعی شدوخ
 هناحلسم شبنج یارب یزوريپ کی دوخ نیا
 یارب کرادت زا ربخ یزوريپ نيمه اما .دوب

 هاش نوچ .داد یم مه میژر لمع تدش
 هزود ود" نارود هک درک یم مالعا امسر
 و ديشاب نم اب دیاب ای و هدمآ رس هب "یزاب
 جراخ روشک زا و دیريگب تروپساپ دیاب ای

 زيخاتسر بزح مالعا اب هاش عقاو رد .دیوش
 یسايس متسيس ندرک یبزح کت و
 یرتشيب یاه یريگتخس زا ربخ ،مکاح
.داد یم

 

  

 

  
 یئاپرب مالعا زا دعب زور تسرد ،اما
 هاش هک ینامز رد "زيخاتسر بزح"
 فورعم لوق هب و ديشک یم هدبرع

 یاهکیرچ ،تسب یم ور زا ار ريشمش
 اب هام دنفسا ۲۱ زور رد قلخ یئادف
 هدنامرف ، یزورون ناورس یبالقنا رورت
 خساپ ،یتعنص هاگشناد دراگ روفنم
 یو ناهد یوت و دنداد ار هاش فيجارا
 ۴۱ رد و دعب زور ود سپس و دندز
 درم ،یرایرهش سابع ، هام دنفسا

 یبالقنا مادعا ار کاواس هرهچ رازه
 رد زين قلخ نیدهاجم نامزاس .دندرک
 روپ یدنز پيترس هام دنفسا ۷۲
 مادعا ار کرتشم هتيمک لوئسم
 یثنخ ًاقيقد اهدادیور نیا .دندومن
 دروم رد هاش یاه تروپ و تراه هدننک
 هاش میژر اما .دوب دوخ یتردق ردق
 ره تامادقا هب لسوت اب هک دوب ممصم
 دشر لباقم رد یدس یرت دیدش هچ
 تسناد یم ًالماک هک یبالقنا شبنج
 اب اه هدوت تازرابم ليس شموادت رد
 داجیا ، دش دهاوخ یراج هعماج رد نآ
.دنک

 

  

 

  
 ۹۲ رد یسايس ینادنز ۹ هناشنمدد مادعا
 نیوا یاه هپت رد ۴۵ لاس هام نیدرورف
 هب تسايس نیا مالعا یاه هولج زا یکی

 زرابم یاهورين و قلخ حلسم یاه نامزاس
 طقف نیا هک منک ديکأت .دوب هعماج نورد
 راب تنوشخ تسايس یاه هولج زا یکی

 اه لاس نآ یاه دادیور رگا نوچ .دوب هاش
 لبق کاواس هک مينيب یم ، میروآ دای هب ار
 یخرب هب تسد تیانج نیا هب باکترا زا

 ناریا  یشیامرف بازحا هاش هک یتقو
 زيخاتسر بزح و لحنم ار مدرم و نیون
 یسايس متسيس المع و درک مالعا ار
 ناشن نیا تخاس یبزح کت ار روشک
 هک یا یسايس متسيس هک داد یم
 رگید دوب هداد لکش مکاح یروتاتکید
 ود هرخسم یاه یزاب لمحت ناوت یتح
 رس رد یسک هک یشیامرف بزح

 مه ار تشادن کش اه نآ یگدرپس
 یم هاش میژر هک اج نآ زا . درادن
 یم هچ هعماج نطب رد هک تسناد
 یمدرم نيمه هک تسناد یم و درذگ
 یم بوکرس و ريقحت هزينرس روز اب هک

 حلسم یاه نامزاس هب لد دنوش
 ره زا دنناوت یم هجيتن رد و دنا هتسب
 هب نديسر یارب یفاکش و هجرف
 میژر هطلس اب لباقت رد هک ناش فادها

 نينچ اب لباقت رد دنیوج دوس دوب هاش
 ار یذفنم چيه تساوخ یمن یتيعقاو
  .دراذگب یقاب زاب
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8 هحفص       
 

  

ً البق هک دوب هدز یا هناراکتیانج تامادقا
 نیدرورف ۷۱ رد هلمج زا .تشادن هقباس
 هک یناخ موصعم دمحم قيفر لاس نآ هام
 دودح و دوب یتعنص هاگشناد یوجشناد
 یمن نامزاس اب شطابترا زا رتشيب هامکی
 یاه هيمالعا هک نیا فرص هب ار تشذگ
 تشاد تسد رد ار قلخ یئادف یاهکیرچ
 .دناسر تداهش هب و دناشک هجنکش ریز هب
 و یزامن دومحم اقفر لتق رگید دروم کی
 هلمح نایرج رد هک دوب یديشرف روصنم

 رایاشخ قيفر هک یهاگیاپ هب کاواس
 هبرجت اب یاه رداک زا یکی ،یرجنس
 هدهع هب ار اج نآ تيلوئسم نامزاس
 حلسم ود نیا .دندوب هدش ريگتسد تشاد
 نتسويپ زا مه رتشيب زور دنچ و دندوبن

 نیا اب اما .تشذگ یمن نامزاس هب ناش
 دوب علطم عوضوم نیا زا کاواس هک
 هبرض ثعاب مه تيعقوم نيمه اساسا(
 نایرج رد رایاشخ قيفر تداهش و قوف
 هاش یاهورين اب شا هناحلسم یريگرد

 دیدج تسايس ساسا رب لاح نیا اب .)دش
 ار اه نآ ، یريگتسد زا سپ کاواس

 ود نیا نتشک دروم رد .دنتشک گنردالب
 :دیوگ یم شتافارتعا رد ینارهت ،قيفر

 

  
 دیاب هس ره تفگ روپراطع زور هس زا دعب"
 ار دوخ مهتم دیاب یسک ره و دنريمب
 هب یديشرف روصنم و یزامن دومحم .دشکب
 مدمآ هک زور کی و دنديسر تداهش هجرد
 .دش مامت فرط راک تفگ نم هب ینيسح
 ندروخ ای و هجنکش رثا رب منک یم رکف نم
 یم نارگ هجنکش( دندش ديهش هبرض
 دنیوگ

 

 هنومن زا دراوم نیا )۸۷۱ هحفص  -
 زا لبق کاواس هک دنتسه یئاهراتشک
 تسد اه نآ هب یسايس ینادنز هُن راتشک
 هک دنتسه یزراب یاه هنومن و ؛دوب هدز

 ینارنخس زا سپ کاواس دیدج تسايس
 بزح مالعا و ۳۵ لاس دنفسا ۱۱ رد هاش
 هاش میژر نیاربانب .دنداد باتزاب ار زيخاتسر
 لثم یئاقفر و یسايس ینادنز هُن مادعا اب

 ینیدهاجم و یکروس ، یفیرظ ، ینزج
 ناشبلق هک یمدرم هب راونالوذ مظاک لثم
 داد یم ناشن ديِپت یم هناحلسم شبنج اب
 هنیزه هچ شبنج نیا زا تیامح هک

 .تشاد دهاوخ رب رد ناش یارب ینيگنس
 هناحسم شبنج هب کاواس ،راتشک نیا اب

 یا هليسو ره هب هک داد یم ادن مه
 روطب و شبنج نیا ات دش دهاوخ لسوتم
 هنحص زا ار نآ یلصا یاه نامزاس یعيبط
 .دزاس کاپ روشک یسايس

 

  

 

  
 ۳۵ لاس رد هک ديتفگ امش :لاوئس
 یئافوکش جوا رد هناحلسم شبنج
 دش ثعاب نيمه و درب یم رس هب دوخ
 و هدرک رطخ ساسحا ًادیدش میژر هک

 شبنج هيلع یدیدج تسايس
 اب میژر هک نیا و ،دنکب ذاختا هناحسم
 ار اه هدوت تساوخ یم تسايس نیا
 ، لبق یاه لاس رد رگم یلو .دناسرتب
 ای و تشک یم مک هاش میژر

 اب لاح هک دوب فالغ رد شريشمش
 دیوگب همه هب تساوخ یم مادقا نیا
 نیا ؟تسا هتسب ور زا ار ريشمش هک
؟ديهد یم حيضوت هنوگچ ار عوضوم

 

  

 رد هاش میژر هک تسا تسرد نیا :خساپ
 لکهايس رد هک هناحلسم شبنج اب هلباقم
 چيه زا دوب هدرک تیدوجوم مالعا
 قيفر ًاقافتا .درکن یهاتوک یا یرگيشحو
 شبنج یاه نيسیروئت زا  یکی ،نایوپ
 هک دوب هدرک ینيب شيپ مه هناحلسم
  تنوشخ ار سيلپ هطلس" هناحلسم هزرابم
 و هناحلسم هزرابم ترورض( "دنک یم رتراب
 هدنرد و تنوشخ نیا ام و )اقب یروئت در
 هب هناحلسم هزرابم زاغآ زا دعب ار یئوخ
 نتشک ،اه مادعا دادعت .میدوب دهاش هنيع
 و اه هجنکش تدش دوخ و اه هجنکش ریز
 یاهاگداديب رد نيگنس یاه تيموکحم
 هاش میژر هک دنداد یم ناشن یشیامرف
 زا یا هجرد هچ شبنج نیا بوکرس رد
.دهد یم ناشن دوخ زا یئوخ هدنرد

 

  

 

  
 رد هعماج عاضوا هک تشاد هجوت دیاب اما

 هناحلسم هزرابم ريثات تحت و دوب رييغت لاح
 ره .دندوب هتفرگ لکش یدیدج یاه رتماراپ

 تبسن لبق زا رتشيب مدرم تشذگ یم هچ
 یم ناشن تبثم شنکاو شبنج نیا هب
 هزرابم هک یا یونعم تیامح و دنداد
  جیردت هب و مک مک دوب هدرک داجیا هناحلسم
 یم رذگ یدام تیامح زا یئاه هولج هب
 نیا هک جیار هنانيب هتوک تارظن مغر هب .درک
 اهنت نیا دنوش یم هدينش دایز مه اه زور
 شبنج نیا هب هک دندوبن نایوجشناد

 یلاح رد اقافتا .دنداد یم ناشن یتاپمس
 نیا هب یدیدش شیارگ نایوجشناد هک
 زين ناگدیدمتس و نارگراک دنتشاد شبنج
 یم ناشن یلدمه تکرح نیا هب تبسن
 سک ره زا رتهب ار تيعقاو نیا میژر .دنداد
 .دید یم هعماج فلتخم یایاوز رد یرگید
 هاگداد هک دید یم کاواس ، هنومن یارب
 همه مغريلع نايشناد و یخرسلگ
 رابتعا هب دوب هديچ هک یئاه هسيسد
 قيفر ود نیا یرادیاپ و تمواقم
 هزرابم زا ناش عافد و نامرهق
 فوفص رد ار یتیامح هچ  هناحلسم
 نامه دض هب هنوگچ و داد لکش مدرم
 نينچ رد .دش لدب  اه هسيسد

 شبنج زاغآ رد رگا  یطیارش
 زا سپ ار زرابم نایوجشناد هناحلسم
 یم یزابرس هب نادنز یتدم
 نآ هب دعب یاه لاس رد و دنداتسرف
 کی نيب الثم نادنز دح رد یماکحا اه
 جوا اب لاح ،دنداد یم لاس هس ات
 تدش هک دندوب هدید مزال شبنج یريگ
 ارچ ؛دنهد ناشن یرتشيب یليخ لمع
 یاه نامزاس روضح ليلد هب هک
 مغريلع ، هعماج هنحص رد حلسم

 زور ره مه زاب یلبق یاه بوکرس
 زا یرت هدرتسگ جوم اب هاش میژر
 هناحلسم شبنج راداوه نایوجشناد
 .دش یم وربور

 

  

 

  
 هوالع هک دید یم میژر نیا دیدج طیارش رد
 زين متس تحت یاه هدوت ،نایوجشناد رب
 یم لابقتسا دیدج تکرح زا و هدروخ ناکت
 هاش میژر هک دوب ليلد نيمه هب  .دننک
 هناحلسم شبنج اب هک درک یم کرد ًالماک
 نیا و تسا هدش یگدنز و گرم یزاب دراو

 نیا دیاب ای هک هتفرگ رارق شلباقم رد هنیزگ
 اب دوز ای رید ای و دروآ رد یاپ زا ار شبنج
 هنحص زا شبنج نیا هب اه هدوت نتسويپ

 عضو نیا اب هلباقم یارب .دش دهاوخ بوراج
 زا یکی هک دوب مزال یدیدج تسايس
 ره بوکرس هب لسوت نآ یاه هصخشم
.دوب "رتراب  تنوشخ" هچ

 

  

 

  
 نیون ناریا  یشیامرف بازحا هاش هک یتقو
 مالعا ار زيخاتسر بزح و لحنم ار مدرم و
 کت ار روشک یسايس متسيس المع و درک
 هک داد یم ناشن نیا تخاس یبزح

 مکاح یروتاتکید هک یا یسايس متسيس
 یزاب لمحت ناوت یتح رگید دوب هداد لکش
 یسک هک یشیامرف بزح ود هرخسم یاه
 مه ار تشادن کش اه نآ یگدرپس رس رد
 تسناد یم هاش میژر هک اج نآ زا . درادن
 یم و درذگ یم هچ هعماج نطب رد هک
 هزينرس روز اب هک یمدرم نيمه هک تسناد
 نامزاس هب لد دنوش یم بوکرس و ريقحت

 یم هجيتن رد و دنا هتسب حلسم یاه
 نديسر یارب یفاکش و هجرف ره زا دنناوت
 میژر هطلس اب لباقت رد هک ناش فادها هب

 نينچ اب لباقت رد دنیوج دوس دوب هاش
 زاب ار یذفنم چيه تساوخ یمن یتيعقاو
 دراذگب یقاب

 

 هب طوبرم ذفنم نیا رگا یتح -
 دوخ یشیامرف بزح ود تباقر حالطصاب
 یم هک یئاج ات ار اضف نیاربانب .دشاب
 هک ديمهف یمن و درک یم رت گنت تسناوت

 راجفنا تردق دوش رت گنت اضف هچ ره
 مه نيمه یارب .دوب دهاوخ رتدیدش یمازلا
 لوئسم یکبآ یاه داقتنا یتح هک دوب

 نويسیزوپا حالطصا هب بزح( "مدرم" بزح
  رد .دش یمن لمحت رگید مه )نامز نآ
 تفگ ناوت یم هک تسا عضو نیا فيصوت
 نیا .دوب هتسب ور زا ار ريشمش میژر هک
 یشیدنا رود اب نایوپ قيفر ار عاضوا
 ناراذگناينب یاه یگژیو زا هک یتسينومک
 قيفر نیا دوخ ینعی قلخ یئادف یاهکیرچ
 هب ، دوب یحاتفم ، هدازدمحا اقفر و
 هک اج نآ .دوب هدرک ینيب شيپ ینشور
 رهق لامعا قیرط زا" :نمشد دیوگ یم
 رب ار دوخ راشف ،زرابم رصانع رب یبالقنادض
 شیازفا هطلس ریز راشقا و تاقبط همه
 نیا یاهداضت هب وا بيترت نیا هب .دهد یم
 داجیا اب و دشخب یم تدش دوخ اب تاقبط
 ،تسا نآ داجیا زا ریزگان هک یرفسمتآ
 شيپ هب راو شهج ار هدوت یسايس یهاگآ
 یا هدروخ مخز سرخ نوچ وا .درب یم
 نیدحتم زج .دنک یم هلمح راو هناوید
 هیذغت و ورين عبانم تقيقح رد ای ،شیوخ
 یئاضران ره .تسا کوکشم همه هب دوخ
 نخس ره ،زيگنا کش تکرح ره ،کچوک
 نیرتدب اب وا یوس زا ،هنادونشخان

 نادنز هب .دوش یم هجاوم اه لمعلا سکع
 نارابريت ،دنک یم هجنکش ،دزادنا یم
 ار هتشذگ تينما هک نآ ديما هب دنک یم
 هب ریزگان هب هک یئاه هويش اما .دنادرگزاب
  لمع وا دوخ هيلع ریزگان هب ،دريگ یم راک
 در و هناحلسم هزرابم ترورض( "دننک یم
)اقب یروئت

 

  

 

  
)دراد همادا(
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  نيرتراكرپ زا يكي ،يرفعج )ربكا يلع( نوديرف ،ريبك قيفر داي

 قلخ  يئادف ياهكيرچ  تيزكرم ياضعا  نيرت كرحت رپ و
!داب يمارگ شتداهش درگلاس نيملهچ رد ،ناريا

 

  
يناقهد فرشا

 

  

 

  
 

 

  

 ديمح قيفر هک تسا ینانخس اهنیا
 یرفعج قيفر تداهش زا سپ فرشا
 قلخ دربن رد ۴۵۳۱ تشهبیدرا رد

  رگنايب و تسا هتشون ۶ هرامش
 دروم رد وا رظن و کرد زا یا هديکچ
 ريبک قيفر ،دوخ یاتمه یب مزرمه
 یم یرفعج )ربکا یلع( نودیرف
 طیارش رد هک یقيفر دروم رد ،دشاب
 ات ۰۵ یاهلاس یتازرابم راوشد رايسب
 هيلع کرتشم راکيپ نایرج رد ۴۵
 یاهزيخ و تفا همه رد یو اب نمشد

 رارق قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس
 یگدنز نیريش و خلت براجت و تشاد
 .دوب ميهس یو اب ار یکیرچ هناريلد
 هرامش نامه رد ديمح قيفر نينچمه
 هک دسیون یم قلخ دربن هیرشن
 زا یوضع تيعقوم رد یرفعج قيفر
 یئادف یاهکیرچ نامزاس تیزکرم
 یلصا نيلوئسم زا یکی و ناریا قلخ

 نيسيتارپ کی هباثم هب " نامزاس
 اب و ديشخرد یبالقنا هتسجرب
 دشر رد دوخ ناشخرد و ريگيپ تامادقا
 ءافیا یئازس هب شقن نامزاس تيبثت و
 قيفر همان یگدنز نیا نایاپ رد ."درک
 بالقنا هسورپ" :تسا هتشون ديمح
 هک یتافلت مامت مغريلع ناریا نیون
 و یگدنلاب لاح رد نانچمه دهد یم
 یتابرض یتح و تسا شرتسگ

 تداهش نوچمه کاندرد و نيگنس
 یرفعج ربکا یلع نوچ یريبک قيفر
 داجیا نآ دشر رس رب یدج یعنام
 )۱(".درک دهاوخن

 

  
 ،قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس خیرات"
 رد بالقنا نازورف لعشم نتخورفا رب خیرات

 تسکش خیرات ،قلخ یناملظ یاهبش
 نديمد خیرات ،نمشد یتردق ردق هناسفا
 مچرپ نتشارفا رب و قلخ رد یضرعت هيحور

 لوط مامت رد یرفعج قيفر"
 هتسجرب هنومن شينامزاس تامدخ
 تردق .دوب یبالقنا تيقالخ زا یا
 قلخ تهج رد وا یاهشالت و راکتبا
 مک هزرابم یارب هزات تاناکما
.دوبريظن

 

  

 

  
 قيمع یقشع یرفعج قيفر
 متس تحت یاه هدوت هب تبسن
 دنراد دای هب اقفر .تشاد نام نهيم
 یاهجنر و اهدرد هک یماگنه هک
 هنوگچ دید یم ار اه هدوت نارکيب
 زا یقيمع ترفنو دش یم ضبقنم
 و اهيناماسبان نیا یاه هشیر
 یاپارس نآ هدننک داجیا لماوع
.تفرگيم ارف ار شدوجو

 

  

 

  
 یقيمع قشع زا یرفعج قيفر
 و شيبالقنا هفيظو هب تبسن
 شمزرمه یاقفر هب تبسن
 وا اب هک یئاقفر مامت .دوب رادروخرب
 هک دنروآ یم رطاخ هب دنا هدرک راک
 هچ وا اب یداع دروخرب کی یتح
 وا .داد یم اهنآ هب یئورين و یژرنا
 و یژرنا زا ینارکيب عبنم اهنت هن

 دوب رداق هکلب دوب یبالقنا تيقالخ
 رگید یاقفر هب ار دوخ تازايتما نیا
 یب قوش و روش و دهد لاقتنا زين
 و اهتيلاعف هب ار اقفر نایاپ
.دوش نومنهر ريگيپ یاهشالت

 

  

 

  
 راوشد یاهزور رد یرفعج قيفر

 ریز ام هک یطیارش رد ،نامزاس
 نمشد نيگنس و یپايپ تابرض
 و درس یزغم اب ميتفرگ یم رارق
 زا راشرس یا هيحور و  مرگ یبلق

 ثداوح یدرسنوخ اب و یگدنزاس
 ميمرت تهج رد و درکيم لابقتسا ار

 و اهورين یزاسزاب و تاعیاض
 .دومن یم شالت نامزاس تاناکما
 یگدنز تاظحل نیرتدب رد وا
 و دوب رادیاپ هوک دننام زين شيبالقنا

 هار رد زارفرس و رورسم نانچمه
 هدرک زاغآ شنامزاس هک یگرزب
".درک یم دربن دوب
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01 هحفص       
 

  

 یاه نارود نیرتهايس زا یکی زارف رب هزرابم
 هک دوب نارود نیا رد .تسام نهيم یخیرات
 هنحص هب مدق قلخ نادنزرف نیرت یبالقنا
 یاهیراکادف و اهیزابناج اب و دنتشاذگ هزرابم
 نينوخ یاه هسامح شیوخ ريظن یب
 نمشد زجع ناشتبالص زا هک دندیرفآ
 رون ،تشگ راکشآ ناگمه مشچ لباقمرد
 هار و دیدرگ یلوتسم اهلد رب نامیا و ديما
 ،ريبک قيفر )۲( ".دش هدوشگ قلخ هزرابم
 نيمه زا یکی یرفعج )ربکا یلع( نودیرف
 یناشخرد هراتس و  قلخ یبالقنا نادنزرف
 ؛دوب ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ نايم زا
 اب ،شیریذپ تيلوئسم اب هک یقيفر
 ینادراک اب ،شغیرد یب یاه یراکادف
 هتسجرب لاصخ زا یرادروخرب اب و شیاه
 و مهم رايسب یشقن شا یتسينومک
 یئادف یاهکیرچ راختفا رپ خیرات رد هدنزرا

 ،نخس رگید هب .تسا هدرک ءافیا قلخ
 یشقن وا نوچ یدنمناوت قيفر دوجو
 یاهکیرچ نامزاس یالتعا و دشر رد یتايح
 ات( دعب هب هاجنپ لاس زا ناریا قلخ یئادف
 )۴۵۳۱ تشهبیدرا مود شتداهش هظحل
 یم ریذپان راکنا یتايعقاو اهنیا .تشاد
 ،شزرا هک تسا نآ رگید تيعقاو اما .دنشاب
 یارب قيفر نیا نيتسار ماقم و تيمها

 و هدشن هتخانش ناریا یتسينومک شبنج
 هتسیاش و دیاب هک یا هنوگ هب نونک ات یو
 هب ،تسوا نوچ یريبک یئادف تسينومک
.تسا هدشن یفرعم شبنج

 

  
 
 ناکس نمهب مايق زا دعب هک دنناد یم همه
 دناب(  تفرگ رارق یناسک تسد رد نامزاس
 هب یداقتعا هنوگچيه هک )رادهگن خرف
 یاه تنس و گنهرف ،یشم طخ ،یروئت

 و ؛دنتشادن قلخ یئادف یاهکیرچ یبالقنا
 هک تسا هدش راکشآ شيپ زا شيب زورما
 دید زا تيعقاو نیا ندرک ناهنپ یارب اهنآ
 ناراداوه و قیدص یاضعا و اه هدوت

 هک دندرک یم اعدا هک یلاح رد نامزاس
 مان دنشاب یم ینزج قيفر تارظن وريپ ایوگ
 رد نادنز رد هک قيفر نیا یبالقنا رابتعا و
 هب کاواس طسوت یبالقنا دض هئطوت کی

 یارب یا هليسو هب ار دوب هديسر تداهش
 و یعقاو قلخ یئادف یاهکیرچ هب هلمح
 میژر اب دوخ هناراکشزاس لامعا هيجوت

 ريسم نیا رد .دنداد رارق یمالسا یروهمج
 و ناراذگناينب و اه نيسیروئت اهنت هن هک دوب
 یاهکیرچ هدنهد ليکشت هيلوا یاقفر
 و یعقاوريغ تاغيلبت وترپ رد قلخ یئادف
 هيشاح هب ینزج قيفر دروم رد اهنآ فازگ
 هک زين یا هتسجرب یاقفر هکلب دندش هدنار

دوخ لالز نوخ اب و دوب "هسامح لگنج" ةداز هك ينزوگ ةرطاخ هب

 

  
!...ديرفآ "ايقاقا تخرد" ياهنزوگ زا رپ  يلگنج 

 

  
"نزوگ رعش"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
وا رد اون و زان و تفارظ ،شا هيوپ اب

 

  
 شياريگ يكشم ياهمشچ اب

 

  
چيپ رپ ،شناشفا ياهخاش اب

 

  
خاتسگ و هديشك شندرگ اب

 

  
ار وا مراد تسود نم

 

  
دازآ و خوش هك ،ار وا

 

  
زاب شوگ و مشچ و برطظم ،هشيمه اما

 

  
دنز يم هسرپ اه هنماد و اه هپت رب

 

  
مرگ شطع ره نيسپ رد و

 

  
اهراشبآ نيرترود درس بآ رب

 

  
دراشف يم شوغآ

 

  

 

يا هتوب و گنس ره سپ ،اسب يا هك اجنآ -

 

  
تس يا هشام هب يتسد

 

  
امندوخ و نازيرگ و كانميب و دازآ

 

  
نزوگ دوجو ةعومجم

 

  
تس يفرگش سب بيكرت

 

  
انغ نآ زا يمين و هسامح نآ زا يمين

 

  
تسايقاقا تخرد رعش ،نزوگ رعش

 

  
داب اب شزيتس و زيرگ تلاح رد

 

  
لاح نامه رد و

 

  
لد رد شراشتنا ساوسو

 

  
نزوگ رعش

 

  
تس يكدوك ياه سوه و اه ساره رعش

 

  
    .عونمم يراز هلال زرم رد 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

)ينيما هللادي( نوتفم    
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11 هحفص       
 

  

 ۰۵۳۱ لاس نيگنس یاه هبرض یزاسزاب رد
 نامزاس یتازرابم راک موادت رد نينچمه و
 یریدقت لباق و یتايح و مهم یبالقنا شقن
 رد یتح و هدنام هتخانشان دندوب هدرک ءافیا
 مان ناونع هب زين نامزاس ناراداوه نايم
 .دندشن حرطم هتسجرب یاه

 

  

 

  
 دمحم قانتخا هطلس ليلد هب رگا ،عقاو هب
 و یرفعج قيفر هک نامز نآ رد یهاش اضر
 ققحت هار رد رگید فک رب ناج یاهکیرچ
 دندرک یم هزرابم رگراک هقبط یاهنامرآ
 یاه هدوت رگید و نارگراک هک دوبن نآ ناکما

 هب و نويبالقنا نیا کت کت ناریا هدیدمتس
 ار دوخ ناربهر و هتسجرب یاهرداک صوصخ
 و نمهب مايق زا دعب طیارش رد ،دنسانشب
 هجوت اب زين تازرابم ندش ینلعو یا هدوت
 یاهکیرچ نامزاس رد مسينوتروپا هطلس هب
.تفای موادت تيمورحم نیا  قلخ یئادف

 

  
 
 هدوت ،نمهب مايق زا دعب ینلع راک طیارش رد
 یم تصرف هک اج ره ناریا سانشردق یاه
 دوخ یبالقنا نادنزرف زا ليلجت هب دنتفای
 زا تشادگرزب یاه مسارم و دنتخادرپ یم

 یاهکیرچ یادهش هلمج زا و قلخ یادهش
 یم اپ رب ناریا طاقن یصقا رد قلخ یئادف

 نامزاس یولبات هک یناسک اما ،دش
 دنتشاد تسد هب ار قلخ یئادف یاهکیرچ
 هدوت و ینلع یاه تارهاظت رد اج همه رد
 تبسانم هب هک یمسارم اهدص رد و یا

 یم اپرب ناریا طاقن یصقا رد فلتخم یاه
 فرص غيلبت هب مامت رارصا اب و هناهاگآ دش
 ار قيفر نیا و هتخادرپ ینزج قيفر دروم رد
 دوب یبالقنا قيفر کی دوخ هاگیاج رد هک
 یاهکیرچ تیدوجوم مالعا زا لبق یلو
 نينچ دوجو زا یعالطا هن قلخ یئادف
 لکش یگنوگچ و یبالقنا حلسم نایرج
 نیا یروئت و تارظن هب هن و تشاد نآ یريگ
یسايس لکشت

 

 و دوب فقاو اپون یماظن  -
 تشاد قلعت یا یسايس نایرج هب ًاساسا
 یاهکیرچ ليکشت زا لبق لاس هس هک
 یارب ،دوب هدش هديشاپ مه زا قلخ یئادف
 یاه هدوت و ناوجون و ناوج ناراداوه

 اه مسارم و تارهاظت نآ رد هدننک تکرش
 راذگناينب و نيسیروئت ناونع هب تسردان هب

 یم یفرعم قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس
 یادهش و همه ینزج قيفر )۳(.دندومن

 شور نیا .چيه قلخ یئادف یاهکیرچ
 زا دعب هک دوب یناسک تاغيلبت یساسا
 یئادف یاهکیرچ نامزاس یولبات نمهب مايق
 نیا تحت و هتفرگ تسد هب ار ناریا قلخ
 نايم زا هتبلا .دندرک یم تيلاعف مان

 ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ دوخ یادهش
 هرهچ هک دنتشاد زکرمت قيفر کی یور

 ناریا زرابم یاه هدوت یارب هدش هتخانش
 قيفر انامه قيفر نیا .تفر یم رامش هب
 نامه زا هک یقيفر ،دوب فرشا ديمح ريبک
 هاش میژر ،هعماج رد هناحلسم هزرابم زاغآ
 یبالقنا تشه رانک رد وا یريگتسد یارب
 نييعت هزیاج ناموت رازه دص رگید یئادف
)۴( .دوب هدرک

 

 یفرعم هب زاين هتبلا قيفر نیا  
 یارب زين وا مان زا نيفرحنم و تشادن
 .دندرک یم هدافتسا دوخ دصاقم دربشيپ
 هب هک دوب یقلخ یئادف کیرچ ديمح قيفر
 یريگتسد ترسح لاس جنپ زا شيب تدم

 زا سپ و هتشاذگ نمشد لد رب ار دوخ
 طیارش رد ريگيپ یبالقنا تيلاعف اهلاس

 یريگرد کی رد ،راوشد و تخس رايسب
 یاقفر اب هارمه ريظن یب یسامح
 ندناسر تکاله هب نمض شهارمه
 هديطلغ نوخ رد نمشد نارودزم زا یرامش
 یا هزاوآ رپ قيفر ،دوب هديسر تداهش هب و
 نامزاس یگدنز اب نانچ شا یگدنز هک
 دوب هتخيمآ مه رد قلخ یئادف یاهکیرچ
 و یو یريگرد ربخ هک یئاه همانزور هک
 راب هُن دندوب هدرک جرد ار شهارمه یاقفر
  .دش پاچ دیدجت روشک رسارس رد

 

  
 
 رد اه هدوت عيسو روضح طیارش رد نیاربانب

 نانآ قايتشا هب خساپ رد و هزرابم هنحص
 اه نيسيتارپ و اه نيسیروئت تخانش یارب
 نامزاس موادت و یئاپرب رد هک یئاقفر و
 و مهم شقن ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ
 تسد فرط زا ،دنتشاد یا هتسجرب
 یاهکیرچ حالطصا هب نامزاس ناراکردنا
 )۷۵ نمهب مايق زا دعب( ناریا قلخ یئادف
 اه هدوت رايتخا رد تسردان تاعالطا اهنت هن
 اجنآ هکلب دش هداد رارق نامزاس ناراداوه و
 و ناهارمه و رادهگن خرف دناب هک مه
 دای فرشا ديمح ريبک قيفر زا شنیدیؤم
 نیا مان هب یباقلا ندرک هفاضا اب دندرک یم
 یناشوپال هب ،"عزانمالب ربهر" ريظن قيفر
 یئادف یاهکیرچ هتسجرب یاه هرهچ رگید
 تحت ار اهنآ یعقاو هرهچ و هتخادرپ قلخ
 هب و هداد رارق فرشا ديمح قيفر عاعشلا

دندنار هيشاح

 

 زين زورما هب ات هک یرما -
 شخب هب هچ و تیرثکا هب هچ نانآ طسوت
 یم رارکت دنشاب هتسباو نامزاس نآ تيلقا

 هک درک هراشا دیاب مه هتکن نیا هب .دوش
 یب و یئاوژروب یاهديجمت و فیرعت اب اهنآ
 ربهر و  فرشا ديمح قيفر زا ناشرادقم
 یئالاو ماقم هک نیا هن وا ندناوخ عزانمالب
 نامرف روصت عقاو هب هکلب دنشاب هداد وا هب
 و نامرف تحت نارگید هک یئاورنامرف و هد
  .دنروآ یم دوجو هب ار دنا هدوب یو تيعبت
 یناتسد هب ملق و نمشد هک تسا ینتفگ
 تمدخ رد یمالسا یروهمج میژر تحت هک
 زا "سيئر" یقلت اب زين دنسیون یم نمشد

 هب ار وا دننک یم یعس فرشا ديمح قيفر
 نامزاس سأر رد هک روتاتکید کی ناونع
 هب هتشاد رارق قلخ یئادف یاهکیرچ
 نادزم هب ملق نیا .دنناسانشب نارگید
 ديمح قيفر زا یقلت نينچ اب تسرد
 مه ار یرفعج نودیرف قيفر ،فرشا
 هتبلا دوخ هک دننک یم یفرعم وا "نواعم"
 طباور زا نانآ یئاوژروب و هناريقح کرد رگنايب
 یتسينومک نامزاس رد نويبالقنا نيب

 اب اهنآ یگناگيب و قلخ یئادف یاهکیرچ
 یم یا یتسينومک و هناقيفر تابسانم
 نورد رد اقفر نیا تايح نامز رد هک دشاب

)۵( .دوب رارقرب ام نامزاس

 

  
 
 وراد راد تهج تاغيلبت هب هجوت اب
 ناناوج ليس هک دوب  هدش دای  هتسد
 تازرابم دشر هرود رد هک یناناوجون و
 زا ینابيتشپ هب هعماج رد یبالقنا

 دندوب هتساخرب قلخ یئادف یاهکیرچ
 هرهچ اب هک دنتفای ار نآ ناکما هن
 رب ار هار هک دوخ یعقاو ناگنهاشيپ
 هن و  دنوش انشآ دندوب هدوشگ اهنآ
 زا یا هتسجرب یاه هرهچ دنتسناوت

 ريبک قيفر نوچ قلخ یئادف یاهکیرچ
 یئاقفر ،دنسانشب ار یرفعج نودیرف
 اب ناوارف یاهجنر یاهب هب ار هار هک
 همادا دوخ نوخ اب و ینادراک و تیارد
 گنهرف و اه تنس رگ موادت و هداد
 تحت هعماج رد یئادف یتسينومک

 نودیرف ريبک قيفر .دندش ام هطلس
 نامه زا یکی یرفعج )ربکا یلع(
 و دوجو تيعقاو هک تسا یئاقفر

 و دشر تهج رد نامزاس هب شتامدخ
 تسد مومسم یاضف رد ،نآ یلاعت

 ءاکرش و رادهگن خرف دناب زاس
 رپ یاه هويم ،عقاو هب .دنام هتخانشان

،تیوه توارط

 

 یاهشالت و یگدنز 
 نارگراک هار رد یرفعج قيفر ناشخرد
 طسوت ثداوح نافوط رد ناشکتمحز و
 و تفر تراغ هب نفعتم یاهتسينوتروپا
 هب مه زورما وا هک دمآ شيپ یعضو
 یلصا ناگدننادرگ زا یکی ناونع

 ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس
 تايح زا یگدنزاس هرود کی رد

 یمانمگ هرهچ شيبامک ،ام نامزاس
 .تسا

 

  
 
 مان هک دوب هاجنپ لاس زاغآ رد تسرد
 ناونع هب راب نيلوا "قلخ یئادف یاهکیرچ"
یسايس یتسينومک لکشت کی

 

 یماظن -
 .دش مالعا شبنج هب هيمالعا ۳۱ رودص اب
 ليکشت یهورگ ار لکشت نیا یلصا هندب
 قيفر هورگ ناونع هب نآ زا زورما هک داد یم
 نامز نیا رد .دوش یم هدرب مان هدازدمحا
 ريلد نويبالقنا زا هدناميقاب یاقفر زا نت جنپ

 اب طابترا رد نیا زا شيپ هک زين لگنج
 یم تيلاعف رهش رد لکهايس ناگدنمزر
 اقفر( دندوب هتسويپ هورگ نیا هب دندرک
 تمحر ،داژن یقداص ردنکسا ،فرشا ديمح
 رهچونم ،ینايتشآ یرافص دمحم ،یریذن وريپ
 یئادف یاهکیرچ" نیاربانب .)روپ یئاهب

 یاهدرواتسد همه هدنیامن طقف هن "قلخ
 یط رد هداز دمحا قيفر هورگ یتازرابم
 دوب یلمع و یرظن یاه تيلاعف لاس راهچ

 رد اه هدوت عيسو روضح طیارش رد
 قايتشا هب خساپ رد و هزرابم هنحص

 و اه نيسیروئت تخانش یارب نانآ
 و یئاپرب رد هک یئاقفر و اه نيسيتارپ
 قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس موادت
 ،دنتشاد یا هتسجرب و مهم شقن ناریا
 هب نامزاس ناراکردنا تسد فرط زا
 هن ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ حالطصا
 هدوت رايتخا رد تسردان تاعالطا اهنت

 دش هداد رارق نامزاس ناراداوه و اه
 و رادهگن خرف دناب هک مه اجنآ هکلب
 دای فرشا ديمح ريبک قيفر زا شنیدیؤم
 مان هب یباقلا ندرک هفاضا اب دندرک یم
 هب ،"عزانمالب ربهر" ريظن قيفر نیا

 هتسجرب یاه هرهچ رگید یناشوپال
 هرهچ و هتخادرپ قلخ یئادف یاهکیرچ
 ديمح قيفر عاعشلا تحت ار اهنآ یعقاو
دندنار هيشاح هب و هداد رارق فرشا

 

- 
 هچ نانآ طسوت زين زورما هب ات هک یرما
 نآ تيلقا شخب هب هچ و تیرثکا هب

 .دوش یم رارکت دنشاب هتسباو نامزاس
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21 هحفص       
 

  

 دوخ اب زين ار لگنج هورگ یاهدرواتسد هکلب
 یئادف یاهکیرچ زين انعم نیا هب و تشاد
 .دوب هدش دای هورگ ود ماغدا لصاح قلخ

 

  
 
 مالعا زا سپ هلصافالب هک یرفعج قيفر
 قیرط زا قلخ یئادف یاهکیرچ تیدوجوم
 نامزاس نیا اب طابترا رد یدابق زيگنچ قيفر
 یگدنز هاجنپ لاس ناتسبات رد و هتفرگ رارق
 دوب هدرک زاغآ ار دوخ یا هفرح و یفخم
 ًاتبسن رمع رد هک دوب یقلخ یئادف کیرچ
 هک ینامز ات شا یکیرچ یگدنز ینالوط
 رد یساسا یشقن شدوجو ًالمع دوب هدنز
 هک وا .تشاد نامزاس یلاعت و دشر ،ظفح
 قيفر تداهش زا سپ ،۱۵۳۱ لاس زا
 وضع یرابدور یديشمج سابع ردقنارگ
 تداهش زا سپ  ،دوب هدش نامزاس تیزکرم
 زا رگید یکی (یزورون نسح ريبک قيفر
 زين ار وا یاه تيلوئسم )تیزکرم یاضعا
 هامید( دعب هب نامز نآ زا و تفرگ شود هب

 زا موس ود هدننادرگ عقاو هب )۲۵۳۱ لاس
  .دوب شا تداهش نامز ات تاليکشت تاروما
 و یتازرابم یگدنز حرش انبم نیا رب
 ،یرفعج قيفر یلمع یاه تيلاعف
 یعيسو و مهم شخب رگ حيضوت دوخ
 یئادف یاهکیرچ نامزاس خیرات زا

 یتروص رد هک دشاب یم ناریا قلخ
 یم دوجو یقيقد عالطا اهنآ زا هک
 ار نامزاس خیرات تسناوت یم تشاد
 تداهش نامز ات هاجنپ لاس عطقم زا
 اب۴۵۳۱ تشهبیدرا مود رد قيفر نیا

 رايتخا رد یرتشيب هچ ره تايئزج
 .دهد رارق نارگید

 

  
 هزاجا یرفعج قيفر زا هيلوا تخانش یارب
 لاس " هب .میدرگرب ۰۵۳۱ لاس هب ديهد
 و / قلخ ییادف یاه کیرچ لاس / شبنج
 " هک نانآ لاس هب ."هناحلسم ءهزرابم عولط
 و نان هک ارچ / دنتساخرب متس یدوبان هب
."دنتساوخ یم همه یارب ار یدازآ

 

  
  

 نیرتهب هک تسا یلاس ،هاجنپ لاس
 تماق رد ناریا قلخ تسينومک نادنزرف
 نودیرف قيفر نوچ یفکرب ناج نويبالقنا

 لکشت کی تيبثت راک ردنا تسد ،یرفعج
یسايس

 

 تسد ،دندوب هعماج رد یماظن  -
 هب ۷٥ لاس رد هک یلکشت تيبثت راک ردنا

 یئادف یاهکیرچ "راختفا رپ" نامزاس ناونع
 نارگراک زا نت اه نويليم ديما هب ناریا قلخ
 ناریا هدیدمتس یاهقلخ و ناشکتمحز و
 نیا تردق اب هک ديسر اجنآ هب و ؛دش لیدبت
 خیرات رد شمان  اهنآ تیامح تحت و اه هدوت
 رد پچ نامزاس نیرتگرزب هباثم هب

.دیدرگ تبث هنايمرواخ

 

  
 

 هناروهتم تايلمع ماجنا لاس ،هاجنپ لاس
 هباطخ داریا لاس ،نمشد هيلع هناحلسم
 هب هراشا( متس زکارم رد یبالقنا یاه
 کناب نادنمراک یارب نایوپ قيفر ینارنخس
 ،)رواهنزیآ کناب هرداصم تايلمع هنحص رد

 هلولگ نيلوا کيلش و زیرگ و گنج لاس
 رد نمشد بلق رب قلخ مشخ یاه
 هدش هرصاحم یاه هناخ و رهش یاهنابايخ
 ریز رد یا هناسفا یاه تمواقم لاس .دوب

 روهظ زا لبق ات هک دوب یئاه هجنکش
 تدش نآ هب ناریا رد قلخ یئادف یاهکیرچ

 یاهورس مادعا لاس ،تشادن هقباس
 یزوريپ هب نامیا یاهاپ یور رب هداتسیا
 اب هک یا هداتسیا یاهورس ،دوب "هار"

 هب بل رب )٦("قلخ یئادف یاهکیرچ" دورس
 نوچ" و دنتفر یم "رگتيچ ناديم" یوس

 رد یراديب زا یلصف / شخرذآ یاهريت
  ...و ...و دندرک یم "مسر قلخ نامسآ

 

  
 ردنت لاس" ،تسا هاجنپ لاس زا نخس یرآ
 / دش هتسکش یزيچ نآ رد هک یلاس /
."دز هناوج یزيچ

 

  
هلولگ و نوخ" ِلاس 

 

  
 یزوريپ و تسکش هک یلاس 

 

  
 هودنا و یداش 

 

  
 هريت و نشور ءهتشر ود نوچ

 

  
 .دوب هدش هتفاب مه هب 

 

  
 ضغب هک یلاس

 

  
 درک یم ناریو اه هرهچ رد ار دنخبل 

 

  
 دنخبل یاه هناریو رب هاگان هب و

 

  
 .دز یم هناوج یداش و ناجيه 

 

  
 دمآرد ادص هب نوخ گرزب گنز هک یلاس 

 

  
".داد هفوکش نافوت و

 

  
 زا الاب رد همويگ رد هدش جرد تاعطق همه( 

 اب هک هدش هتفرگرب "نوخ همانراک" رعش
 ِلاس نآ ثداوح و یبالقنا یاضف ،یئابیز
 ناریا هعماج رد ون یراگزور یئافوکش زاغآ
 رد نادنز رد رعش نیا .تسا هدرک ميسرت ار
 اهزور نآ هدنزاس و روش رپ ثداوح نطب

.)تسا هدش هدورس

 

  
 
 یئادف یاهکیرچ دوخ یارب هاجنپ لاس اما

 راک ردنا تسد هک نانآ یارب ،قلخ
 خیرات رد ینیون هرود یئاپرب و یگدنزاس
 ،دندوب ناریا متس تحت یاه هدوت یتازرابم
 اب هزرابم رد اهنآ .تشاد مه یرگید هرهچ
 لکشت یالتعا و دشر تهج رد و نمشد
 رس زا ار یراوشد رايسب لاس ،دوخ یاپون
 یاه هبرض لاس نیا رد .دندنارذگ یم

 نامزاس رکيپ رب یپ رد یپ روط هب کاواس
 اب اهکیرچ هب میژر هلمح و دمآ یم دراو

 نایرج یرتشيب هچ ره تعسو و تدش
 یاقفر زا هک دوب لاس نیا رد )۷( .تشاد
 اقفر( قلخ یئادف یاهکیرچ راذگناينب
 سابع و نایوپ زیورپريما ،هدازدمحا دوعسم
 یاه تيلباق اب یئاقفر ات هتفرگ )یحاتفم
 اقفر نوچ ريگمشچ یلمع ای و کیروئت

 نمهب ات یناقهد زورهب و لدبان اضريلع
 ،ینولاوس یدهم ،یلکوت ديمح ،گنژآ

 هس نايجاح ،نایرآ ديعس ،یولگ اضرمالغ
 یميهاربا شونرهم ،هدازدمحا ديجم ،هلپ
 نينوخ لاگنچ رد و ريگتسد ای یگمه ...و
 هدناطلغ نوخ رد و هتفرگ رارق هاش میژر

 اب هناحلسم یريگرد یط ای و دندش
 تداهش هب هاش میژر حلسم نارومأم
 اقفر هک لاس نآ هام رهم ات .دنديسر

 ریز رد یتیاده خرهاش و یرهپس سوريس
 یئادف یاهکیرچ و دندرپس ناج هجنکش
 و یملاس یلع دمحم ،یدابق زيگنچ قلخ

 حلسم یاهورين اب یريگرد رد یدازون ديس
 کيتامتسيس مجاهت ،دندش ديهش هاش
 .تشاد همادا نانچمه نمشد

 

  
 
 رهم رد کاواس یاه هبرض شکورف زا سپ
 اهنت قلخ یئادف یاهکیرچ همه زا ،هام
 یکی یرفعج قيفر .دندنام یقاب نت تشه
 زا دندوب ترابع رگید یاقفر .دوب اهنآ زا

 ،یرابدور یديشمج سابع ،یزورون نسح
 یرافص دمحم ،مربیذ دمحا ،فرشا ديمح
 .دضاعم نیريش و یرهپس خرف ،ینايتشآ
 اهنآ زا یخرب هک دندوب یلصا یاهورين اهنیا

 جراخ رد زين ینیزرابم اب یرفعج قيفر نوچ
 نامز نیا رد .دنتشاد طابترا تاليکشت زا

 رب قلخ یئادف یاهکیرچ یاپون لکشت ظفح
 نیا و  دوب هتفرگ رارق نت تشه نیا هدهع
 یم یطیارش رد قلخ یئادف یاهکیرچ
 راب نیا و هدومن لمع دوخ هفيظو هب تسیاب

 یوس هب بيشن و زارف رپ هداج رد ار نيگنس
 ناگدننادرگ و هاش هک دندرب یم دصقم
 رد و هدوب اهنآ بيقعت رد ناوت همه اب شمیژر
 نانچ قلخ یئادف یاهکیرچ اب ههجاوم
 یاقب طرش هک دندرک یم رطخ ساسحا

 یدوبان رد ،دندید یم اهنآ یدوبان رد ار دوخ
 رد هکلب هزرابم هويش رد طقف هن هک یناناوج
 و یمجاهت هيحور زا یرادروخرب و تيعطاق
 هدید ناشريظن ناج یاپ ات تمواقم گنهرف
 و دوجو نودب یطیارش نينچ رد .دوب هدشن
 شقن و اقفر نآ ریذپان یگتسخ یاه شالت
 هب هک یرفعج نودیرف نوچ یقيفر ینیرفآ
 یا هيحور اب هراومه فرشا ديمح قيفر لوق

 ثداوح یدرسنوخ اب و یگدنزاس زا راشرس
 یئادف یاهکیرچ نامزاس ،درکيم لابقتسا ار
 یمن یخیرات ساسح طیارش نآ رد قلخ
 هک یا هنوگ هب خیرات نومزآ زا تسناوت
.دیآ نوريب زارفرس میدید

 

  
 
 هرطيس ینالوط یاهلاس زا دعب

 رد ،ناریا هعماج رب یناتسربق توکس
 چيه و هورگ چيه ًاقلطم هک یطیارش
 تدش هب هجوت اب یسايس نایرج
 هعماج رب مکاح قانتخا و یروتاتکید
 میژر لباقم رد ار دوخ دوب هتسناوتن

 میژر یفخم سيلپ و دهد رارق هاش
 هورگ ای و طباور هکبش ره دوب هتسناوت

 رد ار دمآ یم دوجو هب هک یا یسايس
 دوبان و هدرک یشالتم هفطن نامه

دزاس

 

 کی یتح اهلاس یارب هک اجنآ ات -
 میژر ربارب رد مه یدج ريغ نويسیزوپا

تشادن رارق هاش

 

 لکشت کی ناهگان -
 و کیرچ ار دوخ هک یناناوج اب یبالقنا
 لباقم رد دنديمان یم قلخ یئادف

 زا ســپ هلــصافالب هــک یرــفعج قــيفر
 قـلخ یئادف یاهکیرچ تیدوجوم مالعا
 طاـبترا رد یداـبق زيگنچ قيفر قیرط زا
 ناتسبات رد و هتفرگ رارق نامزاس نیا اب

 یا هـفرح و یـفخم یگدـنز هاجنپ لاس
 یئادــف کــیرچ دوــب هدرــک زاــغآ ار دوــخ
 ینالوـط ًاتبـسن رـمع رد هـک دوب یقلخ
 هدـنز هـک یناـمز ات شا یکیرچ یگدنز
 رد یـساسا یـشقن شدوجوً المع دوب

 وا .تشاد نامزاس یلاعت و دشر ،ظفح
 تداهـــش زا ســـپ ،۱۵۳۱ لاـــس زا هـــک
 یديــــشمج ساــــبع ردــــقنارگ قــــيفر
 هدـش نامزاـس تـیزکرم وضع یرابدور
 نـسح ريبک قيفر تداهش زا سپ  ،دوب
 )تیزکرم یاضعا زا رگید یکی (یزورون
 شود هـــب زـــين ار وا یاـــه تيلوئـــسم
 لاـس هامید( دعب هب نامز نآ زا و تفرگ
 زا موــس ود هدــننادرگ عــقاو هــب )۲۵۳۱
 شا تداهـش ناـمز ات تاليکشت تاروما
   .دوب
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31 هحفص       
 

  

 روتاتکید ،ناهاش هاش میژر
 لاح .دندوب هدرک ملع دق "تردقردق"
 هک دنتشاد رارق وا لباقم رد یناناوج
 هدز روتاتکید هعماج رد دنتفگ یم
 گنج دوخ گنج نالعا" ناریا
 ندز بقن یارب دنتفگ یم و )۸("تسا
 ندروآ ناديم هب و اه هدوت تردق هب
 هدننک نييعت ناونع هب اه هدوت یورين

 تهج نمشد اب دربن تشونرس
 هنوگ ره عطق و هاش میژر ینوگنرس

 هار اهنت ، ناریا رد مسيلایرپما ذوفن
 زا ینعم هب لقن( تسا هناحلسم هزرابم
 مه یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم باتک
 اب ،ناناوج نیا هک دید یم میژر .)کيتکات
 تسد هب حالس مامت تعاجش و تداشر
 هناحلسم هزرابم هار ندوشگ یارب و هتفرگ
 هیام دوخ ناج زا هعماج رد یا هدوت
 هعماج هک دنا هدرک اپ رب ینافوت و هتشاذگ
 ، ۰٥ لاس رد اذل .تسا هداد ناکت ار

 

  
 رگبوکرس یاه ناگرا رگید و کاواس
 دض لیاسو اب و رگید تقو ره زا رترايشه
 یشحو اب و رت هدنرب بتارم هب یبالقنا
 هتساخرب اهکیرچ اب هلباقم هب مامت یرگ
 نیا هک درک روصت ناوت یم نیاربانب .دندوب

 یاهکیرچ یورين زا هدناميقاب نت تشه
 هچ زا و نينهآ یمزع هچ زا قلخ یئادف
 شيپ رد هک یهار یزوريپ هب گرتس ینامیا
 مغريلع هک دندوب رادروخرب دندوب هتفرگ
 ماجنا هب زج طیارش یاه یراوشد همه
 یمن دنتشاد شود رب هک یتلاسر
 یديشمج سابع قيفر .دنديشیدنا
 تيلباق زا یرادروخرب رب هوالع هک یرابدور

 هينايب و دوب کیروئت پيت کی ،یلمع یاه
 هتشون وا طسوت هرود نیا رد نامزاس یاه
 ره یهاگآ" :هک تسا هدرک حرطم دش یم
 لزلزت ینامیا عبنم دوش مأوت تقادص اب هنیآ
 مه اقفر نیا عقاو هب ."ددرگ یم ریذپان
 هدوت اب نارکيب تيميمص و تقادص یاراد
 یاه باتک دوجو اب مه و دندوب شیوخ
 یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم دنمشزرا

 هناحلسم هزرابم ترورض و )۹( کيتکات مه
 یوق کیروئت هناوتشپ کی زا ءاقب یروئت در و
دندوب رادروخرب

 

 تبسن یهاگآ لعشم هک -
 ار دوش هدوميپ تسیاب یم هک یريسم هب
 اهنیا .دوب هداد رارق نانآ رايتخا رد شيپاشيپ
 یاهکیرچ نیا گرتس نامیا ءاشنم دندوب
 ینامیا ،هار یزوريپ هب نامیا ،قلخ یئادف
 یم ولج هب راوتسا یاه مدق اب ار اهنآ هک
 ناگدنیوپ زا یکی یرفعج قيفر .دنار
 یاهکیرچ نومنرفظ هار ریذپان یگتسخ
 تهج رد طیارش نآ رد هک دوب قلخ یئادف
 شالت نامزاس یزاسزاب و اه هبرض ميمرت
 تاظحل نیرتدب رد " هک یقيفر ،دومن یم
 و "دوب رادیاپ هوک دننام زين شيبالقنا یگدنز
 رد ار دوخ دوجو همه "زارفرس و رورسم "
 هداد رارق نامزاس فادها دربشيپ تمدخ
.دوب

 

  
 
 همان یگدنز نامه رد فرشا ديمح قيفر
 هرامش( قلخ دربن هیرشن رد هک یرصتخم
 حرطم هتشون یرفعج نودیرف قيفر یارب )٦
 یراوشد لاس ،۰٥ لاس " هک تسا هدرک
 کی یگبرجت یب .دوب ام نامزاس یارب
 یلمع یاهراک یلو ،دوب یمومع هلأسم

 .دنتفرگ یم تروص دیاب یدایز تیاهن یب
 اب دیاب هک دندوب یدایز یاه تیرومأم
 هب نامزاس رما ات دندش یم ماجنا تيقفوم
 یلع قيفر یطیارش نانچ رد .دورب شيپ
 رد وا .تسويپ نامزاس هب یرفعج ربکا
  کانرطخ یتیرومأم هب ًارابجا شدورو یادتبا
 ديمح قيفر هک اغیرد ".دش مازعا لکشم و
 نآ هک تسا هدرکن مولعم هتشون نیا رد
 رد هک دوب هچ "لکشم و کانرطخ" تیرومأم
 کی رد ار نآ هدنهد ماجنا قيفر هک یلاح
 هک دوب یراک یلو داد یم رارق گرم یمدق
 قيفر و دش یم ماجنا تسیاب یم امتح
 یارب دوخ ریذپان لزلزت نامیا اب یرفعج
 .دوب هتفر گرم زاوشيپ هب هناهاگآ نآ ماجنا
 نآ ماجنا رد تيقفوم هک تسا ملسم
 طیارش نآ رد یرفعج قيفر طسوت تیرومأم
 و دشر رب و هدومن لح ار یلکشم راوشد
 ريثأت قلخ یئادف یاهکیرچ لکشت یالتعا
 ديمح قيفر روبزم هتشون رد .تسا هتشاذگ
 نآ هک نیا زا دوخ بجعت و تريح زاربا نمض
 هک دوب "یرابجا کسیر یعون" تیرومأم
 دمآرب نآ ماجنا هدهع زا ًالماک یرفعج قيفر
 شتیرومأم یرفعج قيفر هک دنک یم ديکأت
 اب و درک ارجا تساک و مک یب ،قيقد" ار
 هب هک دید ناوت یم ".تشگ زاب تيقفوم
 یهاگآ و نامیا زا یا هجرد هچ دیاب یتسار
 یبالقنا تعاجش و تقادص زا ییایرد هچ و
 هدش هتشابنا یو ريظن یقيفر دوجو رد
 نامزاس یاهزاين دربشيپ یارب هک دشاب
 نیا تيعقاو .دشاب یرطخ هنوگ ره یاریذپ
 هچنآ زا ميظع ییاهیراکادف نودب هک تسا
 لبمس زا یکی یرفعج ربکا یلع قيفر

 ییادف یاهکیرچ لکشت ،تسا نآ یاه
 یاهماگ نآ نتشادرب هب رداق زگره قلخ
.دش یمن یخیرات

 

  
)دراد همادا(

 

  

 

  

:اه سيون ريز

 

  
 تيعقاو نيع هک اه فيصوت نیا شاک یا )۱
  ناشکتمحز قيفر نیا ،یرفعج نودیرف قيفر
 هزرابم رد یراوگرزب و راثیا لبمس و
 یاه لاثم اب دننک یم نايب ار یتسينومک
 و اهراک زا و دندش یم هارمه مه یا هدنز
 رد قيفر نیا هک یراکنا لباق ريغ تاريثأت
 یئادف یاهکیرچ نامزاس یالتعا و دشر
 هداد تسد هب یئاه هنومن زين تشاد قلخ
 لاس رخاوا رد نم ار عوضوم نیا .دش یم
 هیرشن رد هدش جرد همان یگدنز یتقو ۴۵
 رايسب و مدناوخ ار ۶ هرامش قلخدربن
 قيفر تمظع هک مدوب هتفشآرب و تحاران

 نیا رد دوب ًاعقاو هک یا هنوگ هب یرفعج
 همان یط تسا هدشن سکعنم همان یگدنز
 متسناد یم هک فرشا ديمح قيفر هب یا
 نايم رد تسا همان یگدنز نآ هدنسیون
 دوخ یارب هچ هک دوب نیا تيعقاو .متشاذگ
 همه و نم یارب هچ و فرشا ديمح قيفر
 قيفر اب نامزاس نورد رد هک یئاقفر
 قيفر هچنآ همه میدوب هدرک راک یرفعج
 و دوب سمل لباق هتشون وا دروم رد ديمح
 فيصوت یلمع و یعقاو ینعم ام زا مادک ره
 یگدنز رد ار وا زا ديمح قيفر یلک یاه
 ميتسناوت یم ًالماک نامزاس یتازرابم
 دربن ناگدنناوخ یارب یلو  .ميهد ناشن

 تسیاب یم نم رظن هب اه فيصوت نیا قلخ
 ات دندش یم هارمه یئاه هنومن هئارا اب
 ره مه اهنآ یارب قيفر نیا تيمها و شزرا

 رد .دوش کرد رت سوملم و رت هدنز هچ
 یارب یداقتنا تروص هب ما همان رد نم نمض
 یم لقادح هک متشون فرشا ديمح قيفر
 رد یرفعج قيفر هک یتايلمع مسا تسیاب
   .یدرک یم نايب ار تشاد تکرش اهنآ

 

  
 هک نم  همان خساپ رد فرشا ديمح قيفر
 حرش هک تشون دوب ۵۵ لاس لیاوا نآ خیرات
 هب هجوت اب یرفعج قيفر یاهراک همه لماک
 .دوبن رودقم دبلط یم ار یدایز تقو هک نیا
 هتشون دوخ همان رد مه ار یا هلمج وا یلو
 بيجع رايسب نم یارب نامز نآ رد هک دوب
 زا لقادح ارچ هک نم داقتنا نیا دروم رد .دوب

 تکرش اهنآ رد یرفعج قيفر هک یتايلمع
 فرشا ديمح قيفر ،هدشن هدرب مسا هتشاد
 دایز دیابن هک دنیوگ یم اقفر" :دوب هتشون
 نیا ."درک ديکأت هناحلسم تايلمع یور
 مدوب دقتعم ًاقيمع هک نم یارب هلمج
 نیرفآ راختفا تیدوجوم هک )متسهو(
 ماجنا هیاس رد قلخ یئادف یاهکیرچ
 ساسا رب نمشد هيلع هناحلسم تايلمع
 ًاساسا و هتشگ لصاح دوخ یبالقنا یروئت

 نودب ار قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس
 هناحلسم هزرابم دروم رد غيلبت هب مادقا
 منک مجسم دوخ نهذ رد متسناوت یمن
 اهلاس عوضوم نیا .دوبن کرد و مضه لباق
 هکنیا ات دوب هدرک لوغشم دوخ هب ارم نهذ
 .متفایرد ار هلمج نآ یعقاو موهفم اهدعب
 لاس رخاوا زا هک دوب رارق نیا زا عوضوم
 عورش نامزاس رد یا هسورپ دعب هب ۳۵۳۱

 یا هیاپ تارظن اب ریاغم یتارظن و هدش
 هار نامزاس نورد هب قلخ یئادف یاهکیرچ
 نامزاس هب ًادیدج مه ینیزرابم و دوب هتفای
 ،دندوب تارظن نآ لماح هک دندوب هتسويپ
 کیژتارتسا شقن کرد نودب هک یتارظن
 ناراذگناينب رظن دروم هناحلسم هزرابم

 یماظن رما زا ار یسايس رما ام نامزاس
 روظنم هک دسر یم رظن هب .درک یم ادج
 یاقفر ،"اقفر" نآ زا فرشا ديمح قيفر
 رد هک دندوب نامزاس رد یرظن نآ لماح
 ،ینزج قيفر "شبنج مود یاپ" زت اب طابترا
 رظن ،ششوپ نیا تحت و قيفر نیا مان هب
 اب ار قلخ یئادف یاهکیرچ ناراذگناينب

 یور غيلبت و هدز رانک "یرگ یماظن" ناونع
 هحلسا هب ی هناشن ار هناحلسم تايلمع
 هولج نداد تيمها یسايس راک زا رتشيب
.داد یم

 

  
  

 نیوکت هسورپ زا یئامش" هوزج زا لقن )۲
."ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ تارظن

 

  
 
 تسکش زا سپ هک تسا نیا تيعقاو )۳
 ههد لیاوا رد اه هدوت زيمآ تملاسم تازرابم
 هب ار دوخ هناحلسم هزرابم ترورض لهچ

 یم ناشن هعماج رد یفلتخم یاه لکش
 رد هک شهارمه یاقفر و ینزج قيفر .داد
 کی رد یبالقنا یدارفا هباثم هب عطقم نیا
 همين رد دندرک یم تيلاعف یسايس لکشت
 نیا .دنتفایرد ار ترورض نیا لهچ ههد لوا
 ترورض حیرشت و حيضوت هب رداق هچ رگا اقفر
 و دندوبن یروئت رد ناریا رد هناحلسم هزرابم



 ييادف مايپ

 

 191 هرامش                                     
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 ره اب یلو دنتشادن یعماج یروئت عقاو هب
 ترورض نیا هب خساپ یارب هناقداص یکرد
 هب تسد زونه اهنآ اما ،دندش راک هب تسد
 لکشت رد کاواس ذوفن ليلد هب هدزن یلمع
 .)٦٤۳۱ لاس  هامید( دندیدرگ ريگتسد دوخ
 ناریا طیارش یخیرات یسررب رد هجيتن رد
 هورگ ،قلخ یئادف یاهکیرچ روهظ زا لبق
 شیاه تیزم همه مغريلع ینزج قيفر
 ههد لیاوا رد رگید یاه هورگ هب تبسن

 هک دريگ یم رارق یئاه هورگ فیدر رد ،لهچ
 و هدمآ نتم هب هيشاح زا دنتسناوتن زگره
 رد راذگ ريثأت قلخ یئادف یاهکیرچ نوچمه
 قيفر  هک تسور نیا زا .دنشاب هعماج نتم
 نامزاس راذگناينب و نيسیروئت ار ینزج
 فیرحت ندناوخ ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ
.تسا خیرات راکشآ

 

  

 

  
 زا سپ زور کی ،۰٥  لاس نيدرورف ۴۱ رد )٤
 کهلق یرتنالک هداز دمحا هورگ یاقفر هک نآ
 دروم هحلسا ندروآ تسد هب روظنم هب ار
 ماقم ،یتباث زيورپ دندوب هداد رارق هلمح
 داد بيترت یا هبحاصم ،هاش ميژر یتينما
 یاه هناسر و نویزیولت و ویدار قیرط زا هک
 هبحاصم نیا رد یتباث .دش شخپ رگید
 و ؛دش زکرمتم لکهايس هعقاو یور ًاتدمع
 کاواس تردق هراب رد یناوخ زجر هب  لک رد
 اهکیرچ یدوبان و بوکرس زا و هتخادرپ

 ،ینارنخس نیا زا دعب زور هس .تفگ  نخس
رد

 

  ۷۱

 

سکع هام نيدرورف  

 

 یاقفر زا نت جنپ  
 راکبارخ ناونع هب ميژر تاعوبطم رد ام
رد دعب زور دنچ و ،دش رشتنم

 

  ۰۲

 

 نيدرورف  
هب اه سکع نيا دادعت هام

 

  ۹

 

 شيازفا رفن  
نيا .تفاي

 

  ۹

 

 :اقفر زا دندوب ترابع قيفر  
 ردنکسا ،یحاتفم سابع ،نايوپ زيورپريما

،یحالس داوج ،داژن یقداص

 

 یئاهب رهچونم  
 یرافص دمحم ،یريذن وريپ هلا تمحر ،روپ
 ميژر .فرشا ديمح و مربيذ دمحا ،ینايتشآ

 مدرم زا اقفر نیا یريگتسد یارب هاش
 زا کي ره یفرعم یازا رد و ديبلط دادمتسا
.درک نييعت هزياج ناموت رازه دص اقفر نيا

 

  
 

 

  
 ناونع هب فرشا ديمح قيفر زا یقلت )٥
 رد وا نواعم ناونع هب یرفعج قيفر و سيئر
 نوچ( دوخ ندنابسچ اب هک یناسک تايبدا
 یاهکیرچ نامزاس هب )یلگنا یاه چراق
 مسا دنچ ره( یمسر و مسا ،قلخ یئادف
 اپ و تسد دوخ یارب )یتشز هب یمسر و
 اب هتبلا نانیا .دوش یم هدید زين دنا هدرک
 یتسينومک طباور هب تبسن یگناگيب نامه
 ود نیا هک ینامز رد ام نامزاس رب مکاح
 رفن" یاه هژاو زا دندوب نآ نيلوئسم زا قيفر
 مولعم .دننک یم هدافتسا "مود رفن" و "لوا
 و "لوا صخش" یارب اهنآ رايعم هک تسين
 هک اجنآ ات اما ،تسيچ اقفر نیا ندناوخ مود
 ینورد تابسانم اب طابترا رد نم هبرجت

 زا لبق هچ قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس
 رد نآ زا دعب هچ و نامزاس نیا ليکشت

 ما هدرک تيلاعف نآ نورد رد هک یئاهلاس
 یارب یدنب ميسقت نينچ دهد یم ناشن

 تيلباق اب اقفر هکلب دوبن حرطم یقيفر چيه
 و فیاظو اب و دوخ یلمع و کیروئت یاه
 ًاملسم هک ناشيتازرابم یاه تيلوئسم
 .دندش یم هتخانش دوب رگیدکی زا توافتم

 یلمع یاه تيلباق ليلد هب یرفعج قيفر
 شا یتسينومک هتسجرب لاصخ و ريگمشچ

 هک دوب یئاقفر مارتحا و هقالع دروم ًادیدش
 قيفر اهنآ یارب .دندوب هدرک راک یو اب

 یا هتسجرب قلخ یئادف کیرچ کی یرفعج
 رتشيب هچ ره تشاد وزرآ یقيفر ره هک دوب
 همه هک ینامزاس رد ،عقاو رد .دزومايب وا زا

 نيا رد و دندوب نمشد اب دربن رد فک رب ناج
 شقيفر یادف ار شناج سک ره رباربان  دربن
 هب نداد هرمن دوبن حرطم الصا هچنآ درک یم
 دوب مود درف و لوا درف نييعت و نيلوئسم
 .سب و نيمه

 

  
 دنفسا رد هک یقلخ یئادف یاهکیرچ )۶

 لحم( رگتيچ ناديم یوس هب۰۵۳۱ لاس
 هتسد روط هب دنتفر یم )اقفر نیا مادعا

 یم ار قلخ یئادف یاهکیرچ دورس یعمج
 زا یکی طسوت دورس نیا رعش .دندناوخ
 دوعسم اقفر و دوب هدش هتفگ نادنز نیزرابم
 یمک اب نادنز رد لدبان اضريلع و هداز دمحا
 گنهآ زا یشخب رعش نآ رد یراکتسد
 و دندوب ظفح زا ار گنهآ نیا اهنآ( "دازرهش"
 یدارفنا لولس رد لدبان قيفر صوصخ هب

 ینادنز قيفر یارب ار نآ سروم اب ینابرهش
 )تخاون یم راوید یور دوخ یلغب لولس رد
 لاس رخاوا رد .دندرک ميظنت نآ یور رب ار
 هب ار دورس نیا فرشا ديمح قيفر ۳۵۳۱
 یاقفر رگید و هداز دمحا دوعسم قيفر دای
 نیا رکذ اب رگتيچ ناديم رد هدش مادعا

 ام ريبک قيفر ار دورس نیا" هک هلمج
 عقوم وا هارمه یاقفر و هدازدمحا دوعسم
 رد ."دندناوخ یم ،مادعا هنحص هب نتفر
 اب دورس دوخ طقف زورما هتبلا .دناوخ یراون

 .دراد دوجو شبنج رد قيفر نیا یادص
 ناونع تحت یا هتشون رد ًالبق هک روطنامه
 رکذ "یخیرات دنس کی هراب رد یتاظحالم"
 لاس رخاوا رد ثحب دروم راون مدوب هدرک
 نم .ديسر ام تسد هب هنايمرواخ رد۳۵۳۱

 هرود رد و هدرک ظفح ار راون نیا اهلاس
 عيسو راشتنا روظنم هب ۷۵ لاس یبالقنا
 ديعس قيفر هب ار نآ شبنج رد شا

 کی ره لوا رد ديمح قيفر .مداد روپناطلس
 نآ اب هطبار رد زين هلمج هس ود اهدورس زا

 هابتشا ليلد هب یلو دوب هدرک تبحص دورس
 ديمح قيفر یاه تبحص رتشيب یقيفر
 هدیرب ای و کاپ  ًالماک ای راون نآ رد فرشا
 نیا عيسو شخپ عقوم .دندوب هدش هدیرب
 نآ همه۷۵۳۱ لاس رد شبنج رد راون

 .دنا هدش فذح اه تبحص

 یم ار ۰۵ لاس یاه هبرض یلصا تلع  )۷
 مه ریذپان  بانتجا هک لماع ود رد ناوت
 یاقفر هک نیا یکی .درک وجتسج دندوب
 قلخ یئادف یاهکیرچ هدنهد ليکشت هيلوا
 یسايس تاليکشت کی زا و ینلع طباور زا
 یگزات هب هک دندوب هدش لقتنم یلکشت هب

یسايس لکش

 

 رد .دوب هدرک اديپ یماظن -
 یارب اهنآ یريگتسد و یبای در هجيتن

 و یگبرجت یب ًايناث .دوب رت ناسآ کاواس
 رد نمشد درکلمع زا یفاک تخانش مدع

 هک درک حرطم ناوت یم ار اه هاگ هجنکش
 رب نتفر ،اه هناخ عقوم هب هيلخت مدع ثعاب

 هتبلا .دش یم هريغ و هتفر ول یاهرارق رس

 دروم رد هجنکش هناحلسم شبنج زاغآ اب
 یاهکیرچ یاه نامزاس هب هتسباو نويبالقنا
 زين ناریا قلخ نیدهاجم و قلخ یئادف

 هقباس ًالبق هک درک اديپ یداعبا و تدش
 نیا هک یتمواقم هک روطنامه ،تشادن
 یم ناشن دوخ زا هجنکش ریز رد نويبالقنا
.دوب رواب لباقريغ و یا هناسفا زين دنداد

 

  
  

 شخب رد درک دیاب هچ باتک رد نينل )۸
 هار رد مدقشيپ زرابم ،رگراک هقبط"
 هک هنوگنامه " :تسا هتشون "یسارکومد
 نالعا هلزنم هب یداصتقا یاه یرگاشفا

 هب ،تسا کیرباف نابحاص هب گنج
 نالعا یسايس یاهیرگاشفا زين هنوگنامه
 دوعسم قيفر ".تسا تموکح هب گنج
 طیارش هسیاقم نمض دوخ باتکرد
 اب دوب مکاح هيسور رد هک یدادبتسا

 یروتاتکید هک ناریا هعماج طیارش
 هک یلاح رد دراد هطلس نآ رب یتسيلایرپما
 هبرجت یور دح هچ ات هک دنک یم راکشآ
 و قمعت نينل یاه شزومآ و هيسور بالقنا
 اب هک دنک یم حرطم  ،تسا هتشاد تقد
 اب ناریا توافتم طیارش نتفرگ رظن رد
 نينل درک دیاب هچ یاه شزومآ دیاب هيسور
 صخشم طیارش زا صخشم ليلحت اب ار
 اب طابترا رد .تفرگ راک هب ناریا هعماج
 قيفر دش لقن نينل زا الاب رد هک یتالمج
 :تسا هتشون هداز دمحا

 

  

 

  
 یسايس یاه یرگاشفا" هيسور ردرگا(
 زا ديکأت( یاناوت لیاسو زا یکی دوخ هب دوخ
 میژر نتخاس یشالتم )دوعسم قيفر
 ندومن ادج لیاسو زا یکی و مضاختم
 و نمشد زا یتقوم ای و یفداصت نيقفتم
 مدعو قافن مخت نتشاک لیاسو زا یکی
 تموکح یمئاد ناگدننک تکرش نيب دامتعا
 ،ینونک طیارش رد اجنیا رد "تسا هقلطم
یسايس یرگاشفا اهنت

 

 لمع اهنت ،یماظن -
 هليسو هک تسا یسايس ًاتيهام هناحلسم
 اهنت .تسا "میژر نتخاس یشالتم " یاناوت

یسايس هناحلسم لمع

 

 هک تسا یماظن -
 یسارکوروب ینورد یاهداضت هب دناوت یم
 نآ " هيسور رد رگا .دشخب تدش مکاح
 ات دهد یم گنج نالعا هک یعامتجا هقبط
 رت تيعمج رپ هچ ره ،دیامن گنج هب عورش
 نیا زين تبسن نامه هب دشاب رت ممصم و
 بسک یرتشيب یونعم تيمها گنج نالعا
 دوخ گنج نالعا اجنیا رد زورما "دیامن یم
 تيمها .دنریذپان یئادج ود نیا ،تسا گنج
 تفرشيپ هب تسا هتسباو گنج یونعم
 تبرض رتشيب نمشد هچ ره .نآ یدام
 یورين ،دوش یشالتم رتشيب ،دروخب

 تيمها ،دنک یم دشر رتشيب یسايس
 یم رتشيب ،نآ یا هدوت هبذاج ،نآ یونعم

 یورين یدام تیوقت بجوم رما نیا و دوش
یسايس

 

).دوش یم یماظن  -

 

  

 

  
 یليلحت" زا دوب ترابع باتک نیا هيلوا مان )۹
ناریا هعماج طیارش زا

 

 مه ،هناحلسم گنج -
 شبنج رد زورما هک "کيتکات مه یژتارتسا
 مه یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم" مان اب
.دوش یم هتخانش "کيتکات
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 یم ۵(۴۹۳۱ تشهبیدرا ۵۱ خیرات رد
 زا یکی رد یس یب یب نویزیولت )۵۱۰۲
 "رگید ترابع هب " مان هب دوخ یاه همانرب
 روضح اب ینزج نژيب قيفر دروم رد ار یثحب

 یشیرق نهيم مناخ ،یو قباس رسمه
 هاگآ و رايشه یاهناسنا همه .درب شيپ
 رگید نوچمه هناسر نیا هک دنناد یم
 مومسم زج یتسيلایرپما یاه هناسر
 زا نانآ یهاگآ ندرک روک و ناهذا ندرک
 ار یرگید یفده اه تيعقاو فیرحت قیرط
 دروم رد تيعقاو نیا .دنک یمن بيقعت
زور نآ همانرب

 

.دوب قداص زين   

 

 هک مينيبب اما   
 ار دوخ فده همانرب نیا رد یس یب یب

 .درب شيپ یشیرق مناخ قیرط زا هنوگچ

 

  

 

  
 لوح وگتفگ هک دوش هراشا دیاب شيپاشيپ
 لک و قلخ یئادف یاهکیرچ تيعقاو فیرحت

 یم هاجنپ ههد رد هناحلسم شبنج
 لباق و ريگمشچ رايسب هتکن اما .ديخرچ
همانرب نیا رد لمأت

 

 قوف فده هک دوب نآ   
 یبالقنا تيصخش هئطخت قیرط زا راب نیا
 وا دوجو تيعقاو ليلقت و ینزج نژيب قيفر
 هک هناحلسم شبنج عفادم زرابم کی زا

 ناميخژد طسوت هطبار نيمه رد زين شنوخ
 درف کی هب دش هتخیر نيمز رب کاواس

 هدرب شيپ هناحلسم هزرابم فلاخم و وسرت
.دش

 

  

 

  
 یشیرق مناخ هک دنناد یم یرايسب
 مايق زا سپ دازآ ًاتبسن طیارش رد
 هب اه هدوت یروآ یور جوا رد و نمهب

 قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس یوس
 اب ینزج قيفر رسمه ناونع هب ناریا
 نیا یاه گنيتيم رد ینزج نهيم مان

 نیا رد .درک یم تکرش نامزاس
 اب طابترا هنوگره نتشاد هک طیارش
 و روشرپ یاهلاس رد هناحلسم شبنج
 راختفا هیام نانچ هاجنپ ههد یبالقنا
 ناراک ردنا تسد یتح هک دوب

 اب مه یمالسا یروهمج
 ار دوخ هنابلقتم یئاه یئارسناتساد
 ،دندرک یم طوبرم هناحلسم شبنج هب
 ناراداوه هب دوخ زا یئاهناتساد زين وا

 لیوحت اه گيتيم نآ رد هدننک تکرش
 هرود رد ایوگ هک نیا هلمج زا .داد یم

 یئادف یاهکیرچ اب طابترا رد هاش
 رب بل ریز رونايس و هتشاد رارق قلخ

 مایا نآ رد .تسا هتفر یم اهرارق رس
 طقف هن ینزج نژيب قيفر سکع و مان هک

 هکلب هناحلسم شبنج عفادم ناونع هب
 سأر رد یدرف ناونع هب تسردان هب یتح
 غيلبت عيسو روط هب قلخ یئادف یاهکیرچ
 نهيم "قيفر" ناونع هب یو ،دش یم
.تشاد یدایز یايب ورب ینزج

 

 هرود نیا رد   

 

 هک دش هتخاس مه یدورس  

 

 وگب" یادن اب  
مدرم شوگ هب "...نژيب نوخ هک نهيم هب

 

   
 و عالطا یب

 

 دش هدناسر رواب شوخ هاگ  
 هدرک رييغت طیارش و وج نآ هک زورما هتبلا(
 زا روظنم هک دش یعدم دوش یم تسا
 هدوب ماع موهفم کی دورس نآ رد "نهيم"
 ناراداوه لقادح یلو !نطو ینعی تسا

 هژاو نآ اب هک دنناد یم نامز نآ رد نامزاس
 ماع و صاخ موهفم ود دوب هدش یعس

 یابیز مان دورس نیا .دوش ءاقلا نامأوت
.)دراد دوخ یور ار "قفش ناينرپ"

 

   

 

  

 

 و تسا هتشذگ نارود نآ رگید زورما  
 یب تهج رد بيترت ره هب گنراگنر نيعجترم
 صوصخ هب و هناحلسم شبنج ندرک رابتعا
 هناحلسم هزرابم نداد ناشن رمث یب

ً ادیدش هاجنپ ههد رد قلخ یئادف یاهکیرچ
 یم روظنم نیا یارب و هدرک شالت ًاعيسو و
 شبنج نیا اب طبترم نويبالقنا هرهچ دنشوک
 نينچ رد .دنزاس راد هشدخ و هئطخت ار
 ار یشیرق نهيم مناخ هک تسا یعاضوا
 مينيب یم یس یب یب نویزیولت تشپ رد
 نهيم ناونع اب قباس نوچمه هتبلا هک
 ناگدننيبب هب ینزج نژيب رسمه ،ینزج
 نیا زا هبرجت هب انب .دوش یم یفرعم
 یم یس یب یب یاه همانرب زا تسد

 اب تسا رارق مه رابنیا هک دز سدح دش
 وا تداهش و ینزج نژيب قيفر مان رب هيکت
 یعقاو تیوه و یبالقنا طخ نادنز رد
 فیرحت و هلمح دروم قلخ یئادف یاهکیرچ
 همانرب نیا اما .ددرگ هئطخت و هتفرگ رارق
 مولعم .تفر شيپ دوب نونک ات هچنآ زا رتارف

 ،فده ،قوف دراوم رب هوالع رابنیا هک دش
 نژيب قيفر دوخ یبالقنا تيصخش هئطخت

 تسا نآ رب ششوک و دشاب یم مه ینزج
هک

 

 هب یشیرق مناخ نداد رارق هچیزاب اب   
 زا ینزج نژيب قيفر قباس رسمه ناونع
 نآ نژيب هک دوش هتفگ ناگدننيب هب وا نابز

 شبنج عفادم دوش یم روصت هک روط
 دوبن ینزج نژيب نیا ًالصا .دوبن هناحلسم
 رگید روحم هناحلسم هزرابم تشون یم هک
 یئاهدومنهر ای و تسا یتازرابم لاکشا
 هئارا هناحلسم هزرابم ندرک یا هدوت یارب
 مناخ نابز زا همانرب نیا رد ،هن .داد یم
 نالطب طخ اه تيعقاو نیا رب یشیرق

 قيفر ایوگ هک درک مالعا وا و دش هديشک
 یم و دوب هناحلسم هزرابم فلاخم نژيب
 هتشک ثعاب کيتکات نیا هک تسا هتفگ

 زا نژيب هک تفگ وا .دوش یم ناناوج ندش
 یشم هب دقتعم یسايس ناينادنز سرت
 ًانلع ار دوخ هديقع تسناوت یمن هناحلسم
 ِرد یکشاوی ایوگ ليلد نيمه هب و دنک نايب
 هتفگ دوخ یاه ینادنز مه زا یکی شوگ
 ار هناحلسم هزرابم کيتکات نم هک تسا
 مه نیا هب هتبلا یشیرق نهيم .مرادن لوبق
 اب یتح هک تفر شيپ اجنآ ات و درکن هدنسب
 ینزج قيفر یئوجزاب یاه هقرو هب دانتسا
 لیاوا رد یلم ههبج رد تيلاعف نارود رد
 میژر ناراکردنا تسد فرط زا هک لهچ ههد
 هدش جرد یباتک رد یمالسا یروهمج
ً الصا نژيب هک اعدا نیا اب دومن شالت تسا
 ناونع تشادن داقتعا "مسیا" هب
تسيسکرام و تسينومک

 

 ندوب تسينينل -
 رد وا عقاو هب .دنک بلس قيفر نیا زا مه ار
 یئاوژروب یتاغيلبت یاه هاگتسد هب تمدخ
 رهق هزرابم هويش و مسينومک نديبوک اب هک
 تحت یاه هدوت و نارگراک دنراد یعس زيمآ

 یدنمدوس حالس ره نتشاد زا ار متس
 مورحم ناشنارگرامثتسا اب هزرابم یارب

 هب یتمهت و ارتفا چيه نتسب زا دنزاس
 یشیرق مناخ .درکن یراددوخ ینزج قيفر
 زا مه روشک زا جراخ رد لبق یاهلاس رد هک
 و هناحلسم شبج هب دوخ ندرک لصو
 یمن رب تسد لکهايس ريخاتسر ًاصخشم
 لاح تشاد

 

 شوخ نداد ناشن یارب  
 زيمآ تراقح هب یس یب یب هب یتمدخ
 هعاشا هب همانرب یرجم یتقو لکش نیرت
 اهکیرچ زا اه هدوت ایوگ هک تخادرپ غورد نیا

 و دیود وا نخس طسو دندرک یمن تیامح
 نانخس ديئأت رد یزيمآ رخسمت هدنخ اب
 مه ناشچيپ بانط هزات" هک تفگ یرجم
"دندرک یم

 

 یگنوگچ هب دوب یا هراشا هک  -
 هدنامرف ،یئافص ربکا یلع قيفر یريگتسد
 سابل طسوت قلخ یئادف یاهکیرچ لگنج

 تاغيلبت رد هک هاش میژر یاه یصخش
 ناونع هب اهنآ زا یهاشنهاش یاه هناسر
 .دش هدرب مان مدرم

 

  

 

  

 

  
 حرطم تاکن زا رگید یخرب ،هصالخروط هب

 ار یس یب یب ثحب دروم همانرب رد هدش
:درک نايب ناوت یم نينچ

 

  
 هويش هيلع غيلبت ًاتدمع وگتفگ نیا

 هرهچ ندرک بارخ و هناحلسم هزرابم
 یدرف ناونع هب ینزج نژيب قيفر
 نارکفنشور هناحلسم هزرابم هب دقتعم
 رارق دوخ فده ار ناریا رد یبالقنا
 هزرابم زا دنچ ره ینزج قيفر.دوب هداد
 دید زا توافتم یدید هناحلسم
 قلخ یئادف یاهکیرچ ناراذگناينب
 لاح ره هب یريسفت ره اب یلو تشاد
.دوب هناحلسم هزرابم عفادم

 

  

 

  
 یب یب هک یا همانرب فالخرب همانرب نیا رد

 زيخاتسر درگلاس نيملهچ رد یس
 ایوگ هک دشن حرطم رگید داد هئارا لکهايس
 نامزاس راذگناينب ینزج نژيب قيفر
 ات رگا و ؛تسا هدوب قلخ یئادف یاهکیرچ
 رادشک یريسفت اب لکهايس هسامح زورید
 دش یم هداد طبر قيفر نیا هب یتروص هب

!"رگيد ترابع هب" ،ينزج قيفر ةئطخت  
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 هزرابم لک دوب رارق هک همانرب نیا رد
 زا دوش یفن نژيب قيفر مان اب هناحلسم
 لکهايس هک دش هتفگ یشیرق مناخ نابز
 یرجم هب باطخ وا .تشادن نژيب هب یطبر
 لکهايس هک تفگ یو ديئأت بلج نيح رد و
 هک ديناد یم نوچ ،تخادناين هار نژيب ار
 رد نژيب دمآ دوجو هب لکهايس هک یتقو
.دوب نادنز

 

  

 

  
 قيفر تارظن نارادفرط هتشذگ رد
 تارظن زا یکرد ًاساسا هک ینزج
 رد هک قلخ یئادف یاهکیرچ مجسنم
 ،هدش یدنب عمج دوعسم قيفر باتک
 هولج روط نیا تسردان هب دنتشادن
 دوعسم قيفر ایوگ هک دنداد یم
 لاکشا ندرب راک هب یفان هدازدمحا

 یهدنامزاس و جيسب و هناحلسم ريغ
 یم هناحلسم ريغ لاکشا رد اه هدوت
 یم و درادن هجوت اهنآ هب ای و دشاب
 نآ رد دوعسم اب نژيب قرف هک دنتفگ
 هزرابم لوبق نمض ینزج هک تسا

 ريغ یاه کيتکات یور هناحلسم
 نينچ رب .دراد ديکأت مه هناحلسم
 یشیرق نهيم همانرب نیا رد یا هنيمز
 هناحلسم هزرابم ندرک رابتعا یب یارب
 هب قلخ یئادف یاهکیرچ رظن دروم
 تارظن زا هدش هتخانش فیرحت نامه
 هب اب و تسج لسوت هداز دمحا قيفر
 لماک یداوس یب نتشاذگ شیامن

 ینعم هک درک حرطم دوخ یسايس
 مه یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم
 هناحلسم هزرابم هک تسا نیا کيتکات

 هزرابم دیاب طقف و تسا زيچ همه
 نیدیؤم وا اتسار نيمه رد .درک هناحلسم
 مگد هب ار هدازدمحا دوعسم قيفر تارطن

 هتبلا و درک مهتم ندوب داوس یب و ندوب
 نآ هک دنک یروآ داي ديدن تحلصم رگيد
 داوساب یليخ ناشيا رظن زا هک یناسک
 یم هنيس نژيب مان ريز مه یگمه و دندوب
 تنايخ و یراکشزاس لمع رد هنوگچ دندز
دندرک راکشآ ناگمه رب ار دوخ

 

 یئاهنامه-
 و اضف نمهب مايق زا دعب طيارش رد هک
 دندوب هداد رارق یو رايتخا رد یدایز تاناکما
 رابتعا زا هدافتسا اب دوخ هبون هب زين وا ات
 اب تریاغم رد هک یدصاقم ققحت رد نژيب
 رارق ناریا متس تحت یاه هدوت عفانم
.دنکب یراد ناديم تشاد

 

  

 

  
 یشیرق نهيم یس یب یب همانرب رد
 زا ینابيتشپ درکن شومارف نمض رد

 یتحاران زاربا اب ار ناریا ناراد هیامرس
 قلخ یئادف یاهکیرچ هک نیا زا دوخ
 راد هیامرس ،یدزی حتاف ۳۵۳۱ لاس رد
 یازس هب ار تيچ ناهج هناخراک
 .دنک نايب دندوب هدناسر دوخ لامعا

 

 یارب هک دوب یسک یدزی حتاف 
 رد هک تيچ ناهج نارگراک بوکرس

 روط هب دوخ یفنص قوقح هب ضارتعا
 یم نارهت هب جرک زا ريمآ تملاسم
 اهنآ و دش لسوتم هاش سيلپ هب دنتفر
 هلولگ جامآ ار نارگراک نیا هنيس زين

 مايپ مناخ نیا .دنداد رارق دوخ یاه
 لباقم رد ناراد هیامرس زا دوخ عافد
 همانرب ناگدننيب هب هنوگنیا ار نارگراک
.دومن مالعا یس یب یب

 

  

 

  
 نهيم هک دوب نآ رگید هجوت لباق دروم کی
 روطچ کاواس هک رما نیا خساپ رد یشیرق
 رد ینزج نژيب یاه هتشون هک دش هجوتم
 یب یور زا دوش یم شخپ نادنز زا نوريب

 ار دراوم زا یکی یرگید ليلد ره ای یعالطا
 لاس رد یتقو ایوگ هک داد حيضوت روط نیا

۲۵

 

 یميت یاه هناخ هب کاواس نارومأم ۳۵ -
 لام هک یئاه هتشون تسد دندرک هلمح
 نیا .دندرک اديپ اجنآ رد ار دوب ینزج نژيب
ً الوا هک ارچ .درادن قابطنا تيعقاو اب اعدا
 هتشون هدش رشتنم کرادم و دانسا قباطم
 ۲۵۳۱ لاس رد ینزج نژيب قيفر یاه
 نآ و تشادن دوجو نامزاس رد ًاساسا
 هب ۳۵۳۱ لاس رخاوا رد اهنت اه هتشون
 ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس نورد
 رد هک دننآ رگنايب تايعقاو ًايناث .دنا هتفای هار
 هلمح چيه هب قفوم کاواس ًالصا نامز نآ
 دوب هدشن اهکیرچ یميت یاه هناخ هب یا
 هک ًاثلاث .دبای تسد یا هتشون تسد هب هک
 تسد تساجنیا رد مه هلأسم لصا
 طسوت نادنز رد نژيب قيفر یاه هتشون
 کزان یاهذغاک یور رگید یسايس ناينادنز
 یم هداتسرف نوريب هب و هدش هتشون

 نژيب قيفر دوخ طخ تسد اهنآ و دندش
.دندوبن

 

  

 

  
 ییامن رنه اب هطبار رد ناوت یم کش نودب

یاوسر یوش رد یشیرق نهيم مناخ

 

 یب   
 هئطخت و وا دوخ زيمآ ريقحت لُر و یس یب

 رتشيب رايسب ینزج قيفر زرابم تيصخش
 رصتخم نیا هک دسر یم رظن هب اما تشون
 نارادفرط رتشيب هچ ره یاشفا تهج رد

 موادت یارب هک یناسک و ناراد هیامرس
 ابا یغورد چيه هعاشا زا اهنآ متسيس

 راد هشدخ و هئطخت رد یعس و هتشادن
 یفاک دنراد ار مدرم زرابم یاه هرهچ ندرک
.دشاب

 

  
رادیاپ تزع

 

  
۵۱۰۲ یم ۴۱

 

  

 

  

 

 ...اه يياكيرمآ مكش ندرك ريس يارجام :يناسنا يا هعجاف  

 

  
۰۳ هحفص زا

 

  
 یتکرش اراسیا هژورپ  .دريگب سامت)arassI(  اراسیا هژورپ ریدم روليت دنار اسيل
 .تسا دنلیات تارداص عیانص رد  هدرتسگ یرابجا راک اب هلباقم نآ فده هک تسا

 ییاه یهام هک میراد یدهاوش ام :تفگ سرپدتيشوسا اب وگتفگ  رد روليت مناخ
 نينچمه وا .دنوش یم دنلیات رازاب دراو یهاگ دنوش یم ديص اه هدرب هليسوب هک
 ماجنا دنلیات ییایرد تالوصحم نيمات هريجنز رسارس رد هک یتالماعم"درک هفاضا
 طسوت هک یتالوصحم رادقم قيقد دروآرب و  دوش یمن تبث ییاج ،دنوش یم
".تسا نکممريغ دیآ یم تسدب یرابجا راک و ناسنا قاچاق

 

  

 

  
 تالوصحم یرالد درايليم ۷ تادراو رازاب دصرد تسيب رب غلاب دنلیات هلاسره 

 تسيل رد ار دنلیات ،اکیرمآ تلود ،هتشذگ لاس .دراد رايتخا رد ار اکیرمآ تاليش
 یمن تیاعر ار ناسنا قاچاق راهم یاهدرادناتسا لقادح هک ییاهروشک هايس
 رد .دشن عضو اکیرمآ تلود فرط زا دنلیات هيلع یمیرحت چيه اما داد رارق دننک
 نارگراک دانسا تبث یارب یدیدج رتفد هک تسا هداد هدعو دنلیات تلود هک یلاح
 رد ار یريگيهام تقوم فقوت روتسد مه یزنودنا تاماقم ،دهد یم ليکشت رجاهم

 هک یا هدرب رازه و قیاق هاجنپ زا شيبرضاح لاح رد .دنا هداد ناشروشک لحاوس
 هتفگب .دنا هتخادنا رگنل یزنودنا انيجنب لحاسرد دندرک یم راک اه یتشک یور
 یاه یناپمک ،دنلیات تاليش نامزاس دیدج سيئر ،یتوتسايجنوپ یسوس مناخ
 وا .دنداد یم رارق یبوچ کچوک یاهسفق رد ار یرابجا نارگراک یريگيهام
 یضعب .تسا هتفرگ نم زا ار کاروخ و باوخ و تسا کانتشحو هيضق نیا":تفگ
 یارب تردق و تورثزا یروطارپما و دننک یم هدافتسا ءوس نایرج نیا زا دنراد اه
 طيحم بیرخت و تاليش یدزد و یراد هدرب هیاپ رب هک یروطارپما .دنا هتخاس دوخ
".هدش هتخاس تسیز

 

  
!نردم رصع رد یراد هدرب 

 

  
 .تسا موش یا هدیدپ ام رصع رد یراد هدرب

هيضرم :دازآ همجرت

 

  
 ۵۱۰۲ سرام ۵۲

 

  
 

... رگراك نانز عضو هب يهاگن

 

  
۸۲ هحفص زا 

 

  
 موهفم نيا هب نوناق رد یمسر روط هب و هدش

 رگراک نانز نياربانب .تسا هدش هدرب مان اهنآ زا
 دیاب رگراک هقبط شخب نيرت هديدمتس هباثم هب
 یئاهر  و دوخ تابلاطم همه هب نديسر یارب

 یراد هيامرس هيلع رت هدرتسگ هچ ره دوخ
 یاه متس همه یلصا لماع هک مکاح هتسباو
 دنناوتب ات .دنزيخرب هزرابم هب تسا نانآ هب دراو
 مکاح ماظن هک ییاهريجنز هزرابم نيا نايرج رد
 زا و  .دنيامن هراپ ار هتسب ناشیاپ و تسد هب
 مسيلایرپما هب هتسباو وراکتیانج میژر هک اجنآ

 نيرت هنايشحو هب لسوت اب یمالسا یروهمج
 دنک یم تظافح هناملاظ ماظن نيا زا اهبوکرس
 نارگراک قوقح اهبوکرس نيمه هب لسوت اب و
 ره زا لبق هدومن لامياپ  باصتعا و لکشت رد
 رارق اهنآ راک روتسد رد ميژر نيا یدوبان دياب زيچ
 تحت نانز هک تسا یشور اهنت نیا و .دريگ

 دنوش یم رداق نآ هب لسوت اب ام رگراک و متس
 هتسب ناشیاپ و تسد هب هک ییاهريجنز همه
 ینعي دوخ دصقم هب و هتخاس هراپ ار هدش
.دنباي تسد دوجوم یاه متس و ملظ زا یئاهر

 

  
یمالسا یروهمج یرگراک دض میژر داب دوبان

 

  

 

  
٤۹۳۱ تشهبيدرا

 

  
 هلعش



 ييادف مايپ

 

 191 هرامش                                     
 

  

 

71 هحفص       
 

  

 ،يمالسا يروهمج يدوبان
! نارگراك تاجن طرش 

 

  
)رگراك يناهج زور هم هام لوا تبسانم هب(

 

  
 یمنهج هطلس ریز رد لاسما ام نارگراک
 زور زاوشيپ هب یطیارش رد یمالسا یروهمج
 ولاز ناراد هیامرس هک دنور یم رگراک یناهج
 اه نآ رب ار یتشيعم تيعضو و راک طیارش نیرتدب ناریا رب مکاح تفص
 هقبط شاعم و تايح ميخو عضو هب یهاگن زورما .دنا هدرک ليمحت
 اب مکاح روخ تفم ناراد هیامرس هک دهد یم ناشن ناریا رگراک
 نيئاپ نانچ نآ ار نارگراک دزمتسد حطس ، دوخ عفادم تلود تیامح
 یورين شورف اب یتسیاب یم لوصالا یلع هک یرگراک هک دنا هدروآ
 ار هداوناخ شاعم و هدش هتخورف راک یورين ديلوت زاب طیارش شراک
 هب شا هداوناخ و دوخ یگدنز نيمات یارب تسا روبجم ، دیامن نيمات

 شترا هب هجوت اب هتبلا هک یرما .دروآ یور موس و مود یاه لغش
 مه ليلد نيمه هب و تسين یا هداس هلئسم ناریا رد ناراکيب ميظع
 المع هک دنا هتفرگ رارق یطیارش رد نارگراک زا یگرزب شخب
 اهر رقف طخ ریز رد و هدادن ار ناش یگدنز نيمات فافک ناشدزمتسد

 نارگراک ريخا تاراهظا رد یخلت تيعقاو نينچ ساکعنا .دنا هدش
 رابگرم طیارش حيضوت رد هک تسا دوهشم ناهفصا لیرکا یلپ هناخراک
 یارب نارگراک دمآ رد" :دندرک مالعا ناش یاه هداوناخ و دوخ یگدنز
."دنکيمن تیافک ندنام هدنز

 

 ناراد هیامرس هک تس یطیارش نينچ رد  
 یارب یمالسا یروهمج یرگراک دض میژر یتیامح رتچ ریز رد رگلواپچ
 هرمزور روط هب راک طيحم ینمیا تیاعر مدع اب رتشيب دوس ناموت دنچ
 یدادعت زور ره ليلد نيمه هب تسرد  و دننک یم یزاب نارگراک ناج اب
 دنوش یم حورجم ای و هتخاب ناج راک نيح حناوس نایرج رد نارگراک زا
 رمع رخآ ات زين نارگراک نیا مورحم هداوناخ دراوم نیا زا کی ره رد و
 .دندرگ یم ناراد هیامرس یراکهبت ینابرق
 ینابرق و زيچان یاهدزمتسد و یراکيب و رقف هک تسا نیا تيعقاو

 طيحم و اه هناخراک رد ناراد هیامرس هک یمنهج رد نارگراک ندش
 یزاوژروب هک یکانتشهد طیارش یگدرتسگ ،دنا هدیرفآ راک یاه
 یمن ناشن ار هداد لکش نارگراک یارب ناریا مسيلایرپما هب هتسباو
 تخادرپ زا یتح عقاوم رثکا رد درگ نادند یزاوژروب نیا هک ارچ .دنهد
 نوگانوگ یاه هناهب هب و هدرک یراددوخ زين نارگراک لزان یاه دزمتسد
 زا یکچوک هشوگ افرص ، نارگراک قوقح مامت تخادرپ یاج هب
 رايتخا رد "هدعاسم" تروص هب ینالوط لصاوف رد مه نآ ار دزمتسد
 تساوخ زورما هک تسه مه ليلد نيمه هب .دهد یم رارق نارگراک
 رارق نارگراک تابلاطم سار رد هدشن تخادرپ یاه قوقح تفایرد
 نیرت جیار زا یکی هب تساوخ نیا هب نديسر یارب هزرابم و هتفرگ
.تسا هتشگ لیدبت یرگراک تاضارتعا

 

  
 طیارش قمع زا یا هولج یایوگ یئاهنت هب دوخ هتکن نيمه رب قمعت
 .دنا هداد لکش نارگراک یارب ناراد هیامرس هک تسا یکانتشهد

 دوبهب یارب هزرابم یاج هب هتخاس روبجم ار نارگراک هک یطیارش
 یتازرابم یژرنا زا یگرزب شخب ، اه دزمتسد شیازفا و راک طیارش
 هک یدزمتسد ،دننک هقوعم یاهدزمتسد تفایرد فرص ار ناش
 یم انوناق و دنا هديشک جنر و هدرک راک البق نآ تفایرد یارب نارگراک
 قح رد یرگمتس نیا داعبا  .دشاب هدش تخادرپ اه نآ هب تسیاب
 نيمه تفایرد یارب هزرابم هک تسا هدرتسگ یدح ات نارگراک
 یم هداد خساپ نادنز و قالش و جارخا اب ارثکا هقوعم یاهدزمتسد

 "لالخا" هناهب هب نایامرفراک هک تسين یزور نونکا هک یروط هب .دوش
 هاگداد هب ای و هدرکن جارخا ار زرابم نارگراک زا یدادعت ،یمومع مظن رد
 مدع هب ضارتعا رطاخ هب نارگراک ، اه هاگداديب نیا رد .دنشکن اه
 هبرض اه هد ريظن یا هناملاظ ماکحا اب ،ناش یاهدزمتسد تخادرپ

 رگراک جنپ تيموکحم .دنوش یم وربور نادنز لاس نیدنچ و قالش
 رب تابلاطم ققحت تهج ضارتعا ليلد هب اريخا هک "ولمرداچ" ندعم
 هب "نارگید قح قاقحا زا یريگولج و مظن رد لالخا" مرج هب ناشقح
 زا یا هنومن ،دندش موکحم یریزعت سبح لاس کی و قالش تازاجم
 .دشاب یم قوف تيعقاو

 

  
 تيمکاح تحت ، نارگراک راک و تسیز طیارش تماخو هجرد کرد یارب

 نيلوئسم فارتعا قبط هک دوش هراشا تس یفاک یمالسا یروهمج
میژر یرگراک یاه لکشت

 

 مه "راک یمالسا یاروش" ريظن یا هتخاس-
 یم رقف طخ ریز رد یگدنز هب روبجم ناریا نارگراک "دصرد ۰۷" نونکا
 یاهاروش یلاع نوناک لکريبد ،یسوم روپ هللا تمحر( .دنشاب
 )۳۹۳۱ نمهب ۷۲ ،راک یمالسا

 

  

 هلئسم همه هک یمالسا یروهمج نيلوئسم ، یطیارش نينچ رد
 هقبط زا یگدنیامن هب ، دشاب یم ناراد هیامرس عفانم نيمات ناش
 و یراد هیامرس ماظن یتاذ یاه یناماسبان همه ات دنا شالت رد مکاح

 تردق یاه میرحت باسح هب ار ناشدوخ دح زا جراخ یتسرپ دوس
 هطبار رد ريخا یاه لاس رد صوصخ هب هک دنراذگب یتسيلایرپما یاه
 .تسا هدش لامعا یمالسا یروهمج یمدرم دض یا هتسه هژورپ اب
 یتارکاذم اب هک دننک شوخلد نیا هب ار نارگراک ات دنشوک یم اه نآ
 هیامرس شیازفا اب و هدش وغل اه میرحت ، دنتسه نآ ماجنا لاح رد هک
 زا ایوگ قیرط نیا زا و هدش داجیا یدیدج یاه لغش ، اه یراذگ

 هب هک ینارگراک هب هنوگ نیا اه نآ .دش دهاوخ هتساک یراکيب تدش
 ، هديسر ناش "ناوختسا هب دراک" ناجیابرذآ دالوف هناخراک نارگراک لوق
 یروهمج عقاو رد .دنهد یم ار ناش یگدنز دوبهب هدعو غورد هب
 داجیا و نارگراک بیرف اب تسا شالت رد یتاغيلبت نينچ اب یمالسا
 هچ ره ینونک یمنهج عضو لمحت یارب ار اه نآ بذاک یاه ديما
 نيشام ، هتشذگ ههد هس رد هک هنوگ نامه  .دزاس هدامآ رتشيب
 بذاک تشهب رب هيکت اب تسا هدرک شالت هراومه میژر نیا یتاغيلبت
 شکتمحز یاه هدوت و رگراک هقبط یارب ار ینيمز منهج ،ینامسآ
.دزاس لمحت لباق ناریا

 

  
!زرابم نارگراک

 

  
 میرحت زا یشان هن روشک داصتقا رب مکاح نامأوت مروت و دوکر ساسا

 یم مکاح یراد هیامرس ماظن یتاذ نارحب هجيتن هکلب یجراخ یاه
 .تسا هدومن دیدشت ار نآ مه اه میرحت نیا کش نودب هک دشاب
 و ناوت یمن ، زوس نامناخ نارحب نیا بقاوع زا یئاهر یارب نیاربانب
 رب ینبم یمالسا یروهمج نارادمدرس هناراکبیرف تاغيلبت هب دیابن
 شوخ لد دش دهاوخ رارقرب اه میرحت وغل اب ایوگ هک یا یلايخ تشهب
 ار امش جنرتسد هام دنچ نایامرفراک اه میرحت نیا زا لبق رگم  .دومن
 "هدعاسم" ناونع هب ار یغلبم یهاگ دنچ زا ره اهنت و هدزن بيج هب
 ناراد هیامرس ، اه میرحت نیا زا لبق رگم  ؟دنتخادرپ یمن امش هب
 یمن جارخا یتيلوئسم عون ره شریذپ نودب هتسد هتسد ار نارگراک
 اه درايليم ،تفن تميق نتفر الاب اب اه میرحت نیا زا لبق رگم  ؟دندرک
 فرص اه لوپ نیا ایآ  ؟دشن تکلمم نیا هنازخ دراو هیامرس رالد

 ای دش نارگراک دزمتسد شیازفا ای و راک داجیا و یراذگ هیامرس
 همه یب یاه هدازاقآ یاه باسح هب و هتشگ ليم و فيح سکعرب

 فرص مه نآ هدنام یقاب و دنتشگ زیراو یجراخ یاه روشک رد زيچ
 هقطنم و ناریا رد یمدرم دض و هنارگبوکرس یاه تسايس دربشيپ
؟تشگ

 

  
 یمدرم دض یا هتسه هژورپ هيجوت اب هک ثحب دروم یاه میرحت

 نآ عفانم و نارگراک هيلع هچرگ ، هدش لامعا یمالسا یروهمج
 یگدنز طیارش زا یئاهر یارب یجرف مه اه میرحت نآ وغل اما تساه

 نیا تيعقاو  .درک دهاوخن داجیا ، دنا هتخاس نارگراک یارب هک یهايس
 هنايشحو یروتاتکید و مکاح هنارگرامثتسا ماظن بوچراچ رد هک تسا
 عضو یعقاو دوبهب یارب یا هنزور چيه ، یمالسا یروهمج میژر
 یعطق یدوبان هب نارگراک یعقاو یئاهر .درادن دوجو ناریا نارگراک
 هتسباو مکاح یراد هیامرس ماظن ینعی ، نانآ تراسا یاه هشیر
 یروهمج میژر یدوبان لاناک زا ینونک طیارش رد ريطخ رما نیا و ،تسا
 ریذپ ناکما دراد ار هناملاظ ماظن نیا زا تسارح هفيظو هک یمالسا
.دشاب یم

 

  
!زرابم نارگراک

 

  
 هزاجا یتح یمالسا یروهمج هک یطیارش رد و هم هام لوا هناتسآ رد
 تشحو زا و دهد یمن امش هب ار یرگراک گرزب نشج نیا یرازگرب
 یراشفاپ تقيقح نیا یور دیاب ،دزرل یم دوخ رب امش عمجت و داحتا
 یدوبان اب اهنت ، تکالف و رقف نودب یگدنز زادنا مشچ هک درک
 و گنچ اب میژر نیا هک مکاح یراد هیامرس ماظن و یمالسا یروهمج
 تيعقاو یارب .دراد دوجو امش یارب ، هتساخرب نآ زا تظافح هب نادند
 رد هک تسا یعقاو زادنا مشچ اهنت هک زادنا مشچ نیا هب نديشخب
 نارگراک هراچ  .درادن دوجو نديگنج زج یهار ، دراد رارق امش لباقم
 یط رد اهنت ، ناریا هدز یروتاتکید هعماج رد و تسا تاليکشت و تدحو
 لکشت ناکما هک تسا نمشد حلسم یاهورين اب هناحلسم هزرابم
 لاکشا نیرت یلاع ، رتسب نیا رد و هدمآ دوجو هب نارگراک یبای

.دنبای یم زورب ناکما نارگراک یبای نامزاس

 

  
!رگراک یناهج زور هم هام لوا داب هدنز

 

  
!یمالسا یروهمج یرگراک دض میژر داب دوبان

 

  
!مسينومک داب هدنز  !بالقنا داب زوريپ

 

  
نامهار یزوريپ هب نامیا اب

 

  
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ

 

  
 ۴۹۳۱ نیدرورف ۵۲
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81 هحفص       
 

  

 هم هام لوا يياميپ هار زا يشرازگ

 

  

 مادرتسمآ رد

 

دنله -

 

  
 مادرتسمآ رد ريخا لاس دنچ مسر هب

 

– 
 یکی توعد هب هم هام لوا هعمج زور ، دنله
 دنله یرگراک یاه هیداحتا نیرتگرزب زا
)VNF( زرابم یاهورين ناوخارف نينچ مه و 
 زا هک ،مادرتسمآ باتک زيم هتيمک ريظن(
 زور رد ییاميپهار و تارهاظت ناراذگ هیاپ

 ، )تسا هدوب رهش نیا رد رگراک یناهج
 و یسايس یاهورين ،مدرم زا رفن نارازه
 رد هم هام لوا ییاميپ هار رد یرگراک نيلاعف
 نیا هب هجوت اب .دندرک تکرش مادرتسمآ
 یاهاکیدنس و اه هیداحتا هک تيعقاو
 یلاس دنچ اهنت ، مادرتسمآ رد یرگراک
 تکرش راتساوخ ناوخارف نداد اب هک تسا
 هام لوا تشادگرزب و ییاميپ هار رد نارگراک
 نیا راشتنا اب لاسما ،دنوش یم هم
 نيلاعف یارب یرتهب تصرف ، ناوخارف
 رد ات دمآ دوجوب تسينومک و پچ و لاکیدار
 نينچ دروم رد لماک یدازآ اب راک یاه طيحم
 نارگراک اب رظن لدابت و ثحب هب یزور
 دوجو هب هجوت اب نينچ مه و دنزادرپب
 رد هیداحتا یمسر شيفآ و اه تکارت
 ولبات یور رب و هناخراک فلتخم یاه تمسق
 و هیداحتا ناوخارف دروم رد دوخ ،تانالعا
 وکتفگ و ثحب هب نارگراک اب اه نآ عضاوم
 اه هناخراک یخرب رد اه ثحب نیا .دننيشنب
 نالوئسم نماد یتح هاگآ نارگراک یوس زا
 هدرامگ امرفراک فرط زا هک اه تمسق
 وج کی هب و تفرگ زين ار دنوش یم

 یاه تسايس هيلع هنارگاشفا و یسايس
 .دش لیدبت ناراد هیامرس ی هنازيتس رگراک
 رد اه هیداحتا یمسر تکراشم و اضف نیا
 لیدبت یا هناهب هب هم هام لوا ییاميپهار
 دنله طیارش و عاضوا هب هجوت اب ات تشگ
 :ريظن اهراعش و اه تساوخ یخرب
 اب "ایازم و قوقح اب ،هم هام لوا یليطعت"
 حرطم نارگراک نايم رد یرتشيب تعسو
 عورش هطقن ود زا لاسما تکرح .ددرگ
 مسا هب یناکم زا یکی .دش یم
nielpoolretaw اج نآ زا یرگراک هیداحتا هک 
 عمجت هطقن و درک یم تکرح قیاق دنچ اب
 ی هطقن هک ،دوب iaR مسا هب یناکم زا رگید
.دش یم بوسحم ییاميپ هار زاغآ

 

  

 

  
 رد زين ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 ام  .دندرک تکرش دوخ رنب اب تارهاظت نیا
 هتسد ود هب لومعم قبط زين رگید یاقفر و
میدش ميسقت

 

 صخشم طاقن رد ميناوتب ات  

 ار نامدوخ رنب و ميشاب هتشاد روضح هدش
 تعاس زا لاسما ییاميپ هار .میربب الاب
 رد تيعمج رامش .دش عورش حبص ۰۳/۱۱
 ات دوب رتشيب لبق یاه لاس اب هسیاقم
 یريگمشچ تيعمج لاسما هک ییاج
 تارهاظت رد رفن رازه تشه دودح ابیرقت

 نیا اه راب ريسم لوط رد ام  .دندرک تکرش
 هم هام لوا ؟ميهاوخ یم هچ ام" راعش

jirv iem nee ? jiw nelliw taw ! ليطعت

 

  " 
.میدرب ناگدننکرهاظت نيب رد ار

 

  
 روطب هک ییاه ثحب و تبحص رانک رد اقفر
 یخرب و دنله تيعضو اب هطبار رد و یلک

 دروم رد ،دندرب یم نارگراک نايم هب اهراعش
 و ثحب هب زين ناریا لیاسم و ناریا
 .دندز یم تسد تيعمج نايم رد یرگنشور
 راب ،نشج و ینارنخس و عمجت ناکم رد
 یواح هک ار نام یاهرنب مه ام رگید

 زيتس رگراک میژر هيلع هنارگاشفا یاهراعش
 برد یولج رد دوب یمالسا یروهمج
و ميتفرگ تسد رد عمجت لحم یدورو

 

 ادعب  
 مویدوپ فارطا و ولج رد ار دوخ رنب زين

 شیامن هب و هدرک لصو ینارنخس
.ميتشاذگ

 

  

 

  
 تکرح نیا نایرج رد هک یلئاسم زا یکی

 هلاس ۶۲ ات ۸۱ نيب ناوج ۵ عوجر دوب بلاج
 رنب ام یاقفر هک دوب یلحم تمس هب

 ناناوج نیا هجوت .دندوب هداد رارق ار نامزاس
 یسايس هورگ کی زا هک لاکیدار و پچ
  نآ و دوب هدش بلج ام رنب هب دندوب صاخ
 رد یئاه ثحب و  تالاوئس هب عورش اه
 قلخ یئادف یاهکیرچ یاه هاگدید دروم
 .دندرک حرطم زين ار دوخ تارظن و هدرک ناریا
 هداد ار اه نآ خساپ ییور هداشگ اب زين اقفر
 اب یليم یا و یتیاس سردآ لدابت هب و
 دنتساوخ ام زا ناناوج نیا .دنتخادرپ اه نآ
 میراد ناریا دروم رد یئاه مليف و شرازگ رگا
 تیاس رد ار اه نآ ات مينک لاسرا ناشیارب

 رد هم هام لوا مسارم .دننک سکعنم ناش
.تفای نایاپ رهظ زا دعب ۰۳/٤ تعاس

 

  

 

  
نامهار یزوريپ هب نامیا اب

 

  
 رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 مادرتسمآ

 

دنله  -

 

  
 ۵۱۰۲ یم ۲

 

  
رد رگراك يناهج زور مسارم شرازگ

 

  

 ! دئوس گربنتوگ رهش 

 ، هم هام لوا( رگراک یناهج زور مسارم 
 لاس نوچ مه ،)تشهبیدرا هدزای اب ربارب

 زا یريثک دادعت روضح اب و هتشذگ یاه
 رد رگراک ی هقبط ییاهر هب نادنمرواب
 یتروص هب دئوس گربنتوگ رهش نهآ ناديم
 یتازرابم عمجت نيا .ديدرگ رازگرب هوکش رپ
 هاگداعيم هلاس ره هک فورعم ناديم نیا هب
 ،تسا پچ یاه هورگ و اه نامزاس ،بازحا

 ییاه کیرچ نيلاعف .دوب هداد یرگید هولج
 اب هنیرید تنس قباطم ناريا قلخ ییادف
 مسارم نیا رد یتاعالطا زيم و رداچ ییاپرب

 هيعالطا شخپ نمض اه نآ .دنتشاد روضح
 یاه نابز هب( هم هام لوا مايپ هژیوب اه
 تکارت و )یسيلگنا و یدئوس ،یسراف
 رابفسا تيعضو اب هطبار رد یغيلبت یاه
 اب ناریا نارگراک هژیوب ،ناهج نارگراک
 رظن لدابت و وگتفگ هب ناگدننک هعجارم
 تازرابم زا یریواصت ،رداچ رانک رد .دنتخادرپ
 یرگ یشحو  اب هارمه یمدرم و یرگراک
 ماما( مانمگ نازابرس و  ناشابوا یاه
 و نارگراک بوکرس رد هیامرس یماح )نامز
 و نیرضاح هجوت هديدمتس یاه هدوت
 بلج کچوک هاگشیامن نیا هب ار نارذگهر
 یاه مچرپ ندش هتشارفارب .دوب هدومن

 ترفن زا ناشن ،یراهب زور کی رد خرس
 و اه هیداحتا ،اهاکیدنس ،یرگراک نيلاعف
 ی هديسوپ مظن هب تبسن یسايس نيلاعف

 ، ناديم نیا رد .داد یم ار یراد هیامرس
 و اه هیداحتا ،یسايس یاهورين

 ،اهرداچ ییاپرب اب یرگراک یاهاکیدنس
 شخپ هب تردابم ،باتک زيم اب هارمه
 .دندوب هدرک دوخ یاه هيمالعا و تایرشن
 ،ینابوک مچرپ اب نیرضاح زا یدادعت لاسما
 نانامرهق روشرپ تمواقم دای هب ار مدرم
.دنتخادنا یم ینابوک حلسم

 

  

 

  
 ،قلخ ییادف یاه کیرچ یتاعالطا زيم رد
 هژیو هب( اه باتک یفرعم نمض ،ام یاقفر
 قيفر ی هتشون ،ام خرس لازغ هوزج
 سرتسد رد یدوز هب هک یناقهد فرشا
 یاه هیرشن و تاوزج ،)تفرگ دهاوخ رارق
 تارظن و اه ثحب هب یئابيکش اب ،دیدج
 یم خساپ ،رداچ زا رامشيب ناگدننکدیدزاب
 رد ،لاسما غاد یاه ثحب زا یکی .دنداد
 .دوب "نازول مهافت" ی هکحضم  دروم

 دروم نیا رد دندوب لیام ناگدننک تکرش
 .دننادب رتشيب ار ییادف یاه کیرچ تارظن
 نيمه رد یا هلاقم یفرعم نمض ام یاقفر
 مهافت" زا ییاه سرد  ناونع تحت هطبار
 ،۰۹۱ هرامش ییادف مايپ رد ،"نازول
 اب هک دنتشاد ديکات ،۴۹۳۱ هام نیدرورف
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو هب هجوت
 تاغيلبت نيا زا یگرزب شخب ، مسيلايرپما
 ره یوس زا هک تسا یتاغيلبت نافوط کی
 یبیرف ماوع یارب ريگرد حالطصا هب فرط ود
 یشرگن اب و تیاهن رد و تسا هداتفا هار هب
 قمع هب ناوت یم ،فرط ود ره درکلمع هب
 یروهمج هتسباو و یمدرم دض تيهام
 شدرکلمع هک یمیژر .درب یپ یمالسا
 یئوسمه و ناهن و راکشآ یراکمه زا ولمم

 فلتخم ياهروشك رد رگراك يناهج زور تاعمجت و اه يياميپ هار زا قلخ ييادف ياهكيرچ نيلاعف شرازگ
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91 هحفص       
 

  

 نیا رد ليئارسا و اکیرمآ اب هژیو هب و برغ اب
 ییاه هنومن .دشاب یم یدنا و لاس یس
 و اکیرمآ یشکرکشل رد یراکمه نوچ مه
 و ناتسناعفا ريظن ییاهروشک هب شنادحتم
 کیدزن یراکمه زا یکچوک هاوگ دوخ قارع
  .تسا "گرزب ناطيش" حالطصا هب اب میژر
 تشه زوسنامناخ گنج  هک یتيعقاو

 "میرحت" یزاب اب همادا رد و قرع اب هلاس
 ار ناشکتمحز و نارگراک یلاخ ی هرفس

 ی هلصاف لباقم رد .تخاس رت یهت رتشيب
 یاه هدازاقآ و نامکاح اب ار یتاقبط
 هک ییاج ات دومن رتشيب و رتشيب شگنراگنر
 هدش لامیاپ قح ققحت یارب هک ینارگراک
 میژر ار دننک یم و هدرک ضارتعا ناشا

 یماکحا اب ،ناریا رد یراد هیامرس یماح
.دهد یم خساپ قالش و نادنز نوچ

 

  
 هتشذگ اه لاس نوچ مه زين لاسما
 زا و ناناوج بناج زا اتدمع( یبوخ لابقتسا
 رپ مرآ  و باتک زيم زا )فلتخم یاه تيلم
 لمع هب قلخ ییادف یاه کیرچ راختفا
 تالاوئس اب ههجاوم رد ام یاقفر .دمآ
 ،اه کیرچ رداچ زا ناگدننک دیدزاب نوگانوگ
 یحالس هژیو هب ،مرآ یازجا حيضوت نمض
 یم روآدای ،دوش یم هدید نآ نايم رد هک

 هزرابم ترورض لبمس حالس نیا هک دندش
 گس و مسيلایرپما اب هلباقم رد زيمآرهق ی
 زا هدافتسا اب هک دشاب یم شیريجنز یاه
 ناج هب یبالقنا دض و نایرع رهق کی
 زا و هداتفا متس تحت یاه قلخ و نارگراک
 اب و ،دنتسين و هدوبن نادرگیور یتیانج چيه
 تشحو هب رد یعس مادعا و نادنز
 و هدمآ ناج هب یاه هدوت ندناشک
 رد .دنراد و هتشاد ار بالقنا زا یريگولج
 هک دش یم ديکات ناناوج اب یراج تاثحابم
 حالس ی هدننک ديلوت دوخ هک دئوس تلود
 یباصق و راتشک رد هک ،تسا یا یگنج
 زگره دور یم راک هب متس تحت یاه هدوت
 نيتسار نیزرابم هک درادن رارق یماقم رد
 یاه هدوت نيمه ییاهر یارب هک ،قلخ
 دمانب تسیرورت ار دننک یم دربن متس تحت
 و  یتسیرورت یاه هورگ فیدر رد ار نانآ و
 هک ... و شعاد ،هدعاقلا نوچ مه یشحو

 اه تسيلایرپما دوخ تسد ی هتخاس
 دروخرب رد ام یاقفر ديکات .دهد رارق تسا
 ی هچخیرات رب ینبم ،ناناوج هژیوب ،مدرم اب
 فص زورما هب ات هک تسا ینامزاس راختفارپ

 رد نیا و هدرکن شودخم ار قلخ دض و قلخ
 لها هک رداچ رد نیرضاح زا یکی اب دروخرب
 هک ینامز .تشاد دومن رتشيب ،دوب نانبل
 ییادص اب ،یلام کمک تخادرپ اب درف نیا
 یاه کیرچ زا ،دنونشب مه نارگید هک
 هب هتسباو میژر نامز رد هک قلخ ییادف
 نآ زا و هتفر روشک نآ هب ،هاش مسيلایرپما

 نيطسلف نیزرابم فص هب هزرابم یارب و اج
 مرآ نیا" تفگ و درک دای ،دنتسويپ یم
 رانک رد هلاس ره هک درک یمرآ هب یهاگن(
 اج نیا هب ارم )دوش یم بصن رداچ
 تسا یمرآ اهنت نیا ناديم نیا رد ،دناشک
 نآ راگدای .هدنام راگدنام و دراد تلاصا هک
 یارب اه کیرچ هک تسا ینیريش نارود
".دندمآ یم نانبل هب هزرابم

 

  
 زور نیا رد قلخ ییادف ییاه کیرچ نيلاعف
 یرگراک دض و یبالقنا دض رب یروآدای اب
 ،میژر تشرد و زیر یاه حانج یمامت ندوب

 یروهمج یدوبان" اهنت هک دندرک یم ديکات
 نارگراک تاجن طرش دناوت یم ،یمالسا
 هک دندرک یم ديکات اه نآ ".دشاب ناریا
 هداد ناشن میژر هيلع رب ینونکات تازرابم
 تیامح اب میژر نیا هک ینامز ات ،تسا

 رب ،اه تسيلایرپما و ناراد هیامرس یاه
 هدوت تاجن ار اهنت بالقنا ،تسا تردق رس
 یبالقنا هک هداد ناشن هبرجت و .تسا اه
 اهنت رگراک ی هقبط یربهر هب زيمآرهق
.تسا ییاهر نيمضت

 

  
!رگراک ی هقبط یناهج زور داب یمارگ

 

  
 هب هتسباو میژر داب نوگنرس

!یمالسا یروهمج مسيلایرپما

 

  
!مسينومک داب هدنز !بالقنا داب زوريپ

 

  
 قلخ ییادف یاه کیرچ نيلاعف

دئوس ـ گربنتوگ/ناریا

 

  
 ربارب ۴۹۳۱ لاس هام تشهبیدرا هدزای

۵۱۰۲ لاس هم هام لوا اب

 

  

 

  
هم هام لوا زور تارهاظت زا يشرازگ

 

  

! ناملآ لساك رد 

 

  

 رهش رد یقرتم یاهورين و یرگراک نيلاعف
 هم هام لوا هعمج زور ، ناملآ لساک
 رپ و هدرتسگ تارهاظت یرازگرب اب )٥۱۰۲(

 یمارگ ار رگراک یناهج زور ، یهوکش
.دنتشاد

 

  
 زا یکی زا حبص ۰۱ تعاس رد ییاميپ هار
 )nnamedehcs( لساک رهش یاه ناديم

 هک ییاميپ هار ريسم لوط رد و عورش
 ،ديشک لوط تعاس ود دودح
 رنب و اهدراکالپ نتشارفارب اب ناگدننکرهاظت

 یاهراعش  نداد رس و نوگانوگ یاه
 یاهورين و نارگراک تابلاطم ، فلتخم
 دايرف و هتشاذگ شيامن هب ار هاوخيدازآ
 هجوت اه نآ یاه راعش هک یروط هب .دندز
 .دوب هدرک بلج دوخ هب ار یرذگهر ره
 نييعت لبق زا ريسم یط زا سپ ناياميپهار

 تسد )ztalp sginok( رهش زکرم رد هدش
 تابلاطم یواح یا همانعطق و هدز عمجت هب

 تئارق زا سپ  .دندرک تئارق ار دوخ
 تارهاطت ، مسارم همادا رد و همانعطق
 عمجت و باتک زيم یرازگرب لحم رد ناگدننک
 ثحب هب و دندمآ مه درگ یسايس یاهورين
.دنتخادرپ رظن لدابت و

 

  
 
 نمض ، قلخ ییادف یاه کیرچ نيلاعف

 یگتسبمه مالعا و یئاميپهار رد تکرش
 رد هک رگراک هقبط تابلاطم و تازرابم اب

 و هدش رامثتسا هنايشحو اه روشک همه
 هب ، دراد رارق اه راشف نيرتديدش ريز رد
 یناهج زور تبسانم هب نامزاس مايپ شخپ
 لحم رد و هتخادرپ یناملآ نابز هب رگراک

 زيم نتشاذگ اب ، اه باتک زيم یرازگرب
  .دنتخادرپ نامزاس تايرشن عیزوت هب باتک
 قلخ ییادف یاه کیرچ نيلاعف باتک زيم زا
 هب .دمآ لمع هب یبوخ رايسب لابقتسا

 قلخ ییادف یاهکیرچ مرآ و ریواصت صوصخ
 هجوت ، دوب هدش بصن باتک زيم رد هک
 بلج دوخ هب ار یجراخ یاهورين زا یليخ
 نآ زا و دنداتسيا یم هقالع اب اه نآ و هدرک
 دوخ یارب اه رنب و نامزاس مرآ ، ریواصت

.دنتفرگ یم سکع

 

  

 

  
 ،باتک زيم یراذگرب نايرج رد نينچ مه
 اب طابترا رد ار دوخ تالاوئس ، نادنمقالع
 عضاوم و اه ليلحت و نامزاس مرآ و هچخیرات

 یم حرطم ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
 یم خساپ اه نآ همه هب اقفر هک دندرک
.دنداد

 

  
 
 هب لاسما هم هام لوا مسارم زا یتمسق
 هک دوب هتفای صاصتخا یدر ُک صقر و کیزوم
 تکرش روشرپ لابقتسا دروم اعيسو
.تفرگ رارق ناگدننک

 

  
 

هم هام لوا داب یمارگ

 

  
 !رگراک یناهج زور 

 !ناهج نارگراک هناروالد مزر داب زوريپ
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

  
 ۵۱۰۲ یم ۲  ،ناملآ رد 

 

  

هم هام لوا تارهاظت زا يشرازگ

 

  

 كرويوين رد 

 

!  اكيرمآ –

 

  

 هار ، لبق یاه لاس نوچ مه لاسما
 یاه هیداحتا ناوخارف اب هم هام لوا یئاميپ
 ییوجشناد یاه نامزاس ،یرگراک فلتخم
 و ، نارجاهم زا تیامح فلتخم یاه هورگ ،
 رازگرب کرویوين رد پچ یاه نامزاس یخرب
 زا دعب ۲ تعاس سار رد هيلوا عمجت .دیدرگ
 زا یکی هک )نوينوی( هیداحتا ناديم رد رهظ
 نیا ماحدزا رپ و فورعم رايسب یاه ناديم

 یتدم زا سپ .دش زاغآ ، دشاب یم رهش
 نامزاس هک نآ زا سپ و ناديم نیا رد عمجت

 ار دوخ یاه دراکالپ و اه رنب فلتخم یاه
 باتک زيم نتشاذگ اب ای و دندوب هتشارفا رب
 ، دنتخادرپ یم دوخ تایرشن شخپ هب

 زا دعب ٦ تعاس رد یئاميپ هار ماجنارس
 فرط هب رفن رازه ۶ هب کیدزن روضح اب رهظ
 ماجنارس و دش زاغآ "نتهنم" رهش بونج
 هار لوط رد .ديسر نایاپ هب "یلوف" کراپ رد
 دض رب یئاهراعش ناگدننکرهاظت ، ییاميپ
 داژن لامعا هيلع و یراد هیامرس ماظن
سيلپ هناتسرپ

 

 و هدادرس هیامرس یماح  
 .دندش نایوجشناد و نارگراک داحتا ناهاوخ
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 رنب و خرس یاه مچرپ گرزب عمجت نیا رد
 رد ییاهراعش اب گرزب یاه دراکالپ و اه
 ، نارگراک یناهج یگتسبمه زور اب هطبار
 هیامرس یرامثتسا متسيس هب ضارتعا
یراد

 

 یاه لتق هب ضارتعا نينچ مه و  
 یاهرهش رد تسوپايس یاه ناوج ريخا
 ناتسد رد ،سيلپ طسوت  اکیرمآ فلتخم
.دوب زارتها رد ناگدننکرهاظت

 

  

 

  
 ءاشنم ،هم هام لوا هک نیا فالخرب و اتنس
 شبنج بوکرس نایرج رد ار شیوخ نينوخ
 یزور یلو ، تسا هتفای  اکیرمآ رد یرگراک
 یناهج زور ناونع هب هم هام لوا مان هب
 نيمه هب  ! درادن تيمسر  اکیرمآ رد رگراک
 ليطعت هن ، اکیرمآ رد هم هام لوا زين ليلد
 هک دنهد یم هزاجا تاماقم هن و هدوب
 ، ناشیراک تاعاس رد نادنمراک و نارگراک
 ار یتکرح نينچ یرازگرب ای و تکرش ناکما
 ريسم لوط رد ليلد نیا هب .دنشاب هتشاد
 رد مدرم زا یرايسب شسرپ اب ، ییاميپ هار
 و گنيتيم نیا یرازگرب تبسانم دروم
تارهاظت

 

 تبسانم حيضوت اب هک میدوب وربور  
 قلطم ابیرقت یتاپمس اب ام ، تارهاظت نیا
.میدش یم هجاوم نارگشسرپ

 

  

 

  
 رس اب ناگدننکرهاظت ، تکرح نایرج رد
نداد

 

 هب تبسن ار دوخ مشخ ، ییاهراعش  
 هب مکاح هناملاظ و هنارگرامثتسا عضو
 :نوچمه یئاه راعش .دنتشاذگ شیامن
 ، "دیوش دحتم نایوجشناد ،نارگراک"
 ،یدازآ" ،"هنکيم تیامح وت زا هیداحتا"
 زا تیامح" ،"یرگراک هیداحتا ،یسارکمد
 ، "اه هیداحتا زا تیامح" ،"نارجاهم
 ،دينک ريگتسد ار سيلپ ، دينک تمواقم"
 یدرِف ."دیريگب سيلپ زا ار یرگ یدِِرف ماقتنا
 روميتلاب رهش رد اريخا هک دوب یناوج یرگ
 طقف رهش نیا سيلپ طسوت دنلیرم تلایا رد
 هدوب هدز لز سيلپ نامشچ رد هک نیا یارب
 ، یريگتسد زا دعب و دوش یم ريگتسد ،
 لیوحت شا هداوناخ هب شناج یب مسج
.دوش یم هداد

 

  
 
 هب ییاهراعش نينچ مه ، تکرح نیا رد
 و نارگراک زا تیامح رد ییايناپسا نابز
 پچ نيلاعف زا یخرب و دشيم هداد نارجاهم
 روضح تارهاظت نیا رد زين یا هيکرت
.دنتشاد

 

  

 

  
 تانایرج فلتخم یاه زيم رب هوالع

 یاه هورگ ، یئاکیدنس و یسايس
 هب زين دنمرنه و درفنم دارفا و هتفای نامزاس
 و رتائت شیامن هلمج زا و فلتخم قرط
 و اه تساوخ حرط هب ميموتناپ و یقيسوم
 یم متس تحت راشقا یعامتجا تابلاطم
 ،نيضرتعم ،تاکرح نیا مامت رد هک دنتخادرپ
ماظن

 

 هچ و  اکیرمآ رد هچ ار یراد هیامرس   
.دندوب هتفر هناشن یللملا نيب حطس رد

 

  

 

  
 کی ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 یناهج زور گنيتيم زاغآ زا لبق تعاس
 رد رهظ زا دعب کی تعاس رد ینعی رگراک
 باتک زيم ییاپ رب هب مادقا هیداحتا ناديم
 هدومن قلخ ییادف یاهکیرچ مرآ هب نیزم
 یا یناریا یسايس یورين اهنت و دندوب

 نامزاس روط هب یئاميپ هار نیا رد هک دندوب
 یئادف یاهکیرچ مرآ .دنتشاد تکرش هتفای

 درک یم بلج دوخب ار یرايسب هجوت قلخ
 و یرادربسکع هب مادقا ناگدننک دیدزاب و

 هلمج زا و دندرکيم نآ دروم رد لاوئس
 یم فیرعت قوش اب مرآ ندید اب یخرب
 داتفه ۀهد زا ار مرآ نیا اه نآ هک دندرک
 هک دنراد نآ زا اه هرطاخ و هتخانش یداليم
.دوب بلاج رايسب دوخ یاج رد

 

  

 

  
 رگراک یناهج زور تبسانم هب نامزاس مايپ
 یاه هيمالعا نينچ مه و یسيلگنا نابز هب
تاليکشت نیا رگید

 

 یاه دادیور دروم رد  
 گنج رد مسيلایرپما درکلمع لثم ، فلتخم
 تيهام ،ريخا یاه لاس هنارگزواجت یاه
 میژر هتسباو

 

 هب یمالسا یروهمج  
 ناونعب یمالسا ییارگ داينب و مسيلایرپما
 یاه یراکبیرف و یتسيلایرپما یا هژورپ
 تيهام و ناهج رد هنيمز نیا رد مسيلایرپما
 نابز هب همه یمالسا یروهمج یمتا هزورپ
 دوجوم باتک زيم رد شخپ یارب یسيلگنا
.دوب

 

  

 

  
 تکرش ناوارف لابقتسا اب باتک زيم
 و دش وربور ناناوج اصوصخم ،ناگدننک
نتسناد یارب اه نآ رايسب یواکجنک

 

 رد  
 یورين کی ناونعب تاليکشت عضاوم دروم
 .دوب هقباس مک یناریا یتسينومک لاکیدار
 زين ام یاقفر ، قوش و روش نیا لباقم رد
، قلخ ییادف یاهکیرچ عضاوم

 

 ناونعب  

 

 کی  
 هب دقتعم تسنينل تسيسکرام نامزاس
 تيمکاح ینوگنرس یارب هناحلسم هزرابم
 نآ یارب ار مسيلایرپما هب هتسباو یزاوژروب

 ار ناگدننک لاوئس و .دنداد یم حيضوت اه
 نامزاس عضاوم  و اه هيمالعا ندناوخ هب
 یم توعد اه نآ زا ای و هدومن قیوشت
 یسيلگنا تمسق زا دیدزاب هب هک دندرک
 تنرتنیا رد نامزاس تیاس نابز
)moc.lakhais.www( هلمج زا .دننک عوجر 
 هايس و یئ اکیرمآ ، نسم اتبسن یدرف
 تفایرد و اه لاوئس حرط زا سپ تسوپ
 تمواقم ۀسامح باتک ،هطوبرم یاه خساپ
 هب و یسراف هب ار یناقهد فرشا قيفر
 یناریا ناتسود زا یکی یارب هیده ناونع
 تساوخ مهاوخ وا زا تفگيم و هدیرخ دوخ
 تالاوئس رتشيب  !دناوخب مه نم یارب هک
 و ینابوک دروم رد هدننک هعجارم یاه ناوج
 عضاوم و ینابوک مدرم هناحلسم تمواقم
 حيضوت خساپ رد هک دوب هطبار نیا رد ام
 زا تیامح نمض ام هک دش یم هداد
 و ینابوک نادرم و نانز هناحلسم تمواقم
 ءاشفا ثعاب تمواقم نیا هک نیا رب ديکات

 رد ناش نارودزم و مسيلایرپما یاهدرکلمع
 یزوريپ هک میرواب نیا رب ، دیدرگ هقطنم
 لصا نیا ققحت هب طورشم ینابوک مدرم
 یربهر کی دنوش رداق اه نآ هک تسا
 دوخ تازرابم تیاده تهج یتسينومک

.دنهد لکش

 

  

 

  
 دوب نیا تارهاظت نیا رد بلاج تاکن زا یکی
 ندينش و ندناوخ زا دعب اه ناوج نیا هک
 ام باتک زيم رانک رد هنابلطواد ام عضاوم
 یم رب نآ زا ینابيتشپ هب و هداتسیا

.دنتساوخ

 

  

 دوجو هم هام لوا تارهاظت رگید هتکن
 ريبک قيفر زا رتسوپ لکش هب یریوصت
 تنیز هک دوب اراوگ هچ وتسنرا ناشکتمحز
 شخب

 

 ییادف یاهکیرچ نيلاعف باتک زيم  
 ابیرقت بل رب دنخبل نآ ندید هک دوب قلخ
 و دروآ یم یتيلم ره اب پچ نيلاعف یمامت
 و یسايس نيلاعف هجوت صوصخب

 نيتناژرآ زا معا ینيتال ی اکیرمآ یئاکیدنس
 و یروداوکا و یکیزکم و یليش و
 دوخب ار ... و یروداولاسلا و ینکينيمود
 زيم زا ناگدننک دیدزاب یارب .دومن یم بلج
 یسراف طوطخ نيب رد اراوگ هچ ریوصت ام
 اخفچس مان و مرآ هب نیزم یئاه راتشون

.تشاد یدایز تيباذج

 

  

 

  
 هار هک نیا زا سپ رهظ زا دعب ۶ تعاس رد
 همه هک یطیارش رد دش عورش یئاميپ
 تکرش نايم رد نامزاس یاه هيمالعا
 ناگدننک

 

 لمح اب اقفر ، دوب هدیدرگ شخپ  
 رب ديکات هک نامزاس یاه رنب و مرآ

دنتشاد یمالسا یروهمج ینوگنرس

 

 هب  
 زا تیامح رد هک دنتسويپ ینایاميپهار
 مکاح یراد هیامرس متسيس هيلع نارگراک
 ماجنارس .دنداد یم راعش و هدرک تارهاظت
 "یلوف" کراپ هب نایاميپ هار نديسر اب
 اب لاسما هم هام لوا هوکش رپ مسارم
.ديسر نایاپ هب تيقفوم

 

  

 

  
!رگراک یناهج زور داب یمارگ

 

  
 یراد هیامرس هناملاظ مظن داب دوبان

!ناهج رسارس رد

 

  

 

  
 رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 کرویوين

 

اکیرمآ -

 

  
۵۱۰۲ یم ۲

 

  
 

رگراك يناهج زور هوكش اب مسارم زا يشرازگ

 

  

 ولسا رد 

 

! ژورن  -

 

  

 

زا ، هم هام لوا هعمج زور رد  

 

 هدزای تعاس  
حبص مين و

 

 یاه هیداحتا توعد هب  
 یريثک تيعمج ژورن رد یرگراک یرسارس
 دندمآ مه درگ ولسا رهش رگراک ناديم رد
 نيا رد .دنراد ساپ ار رگراک یناهج زور ات
 و اه نامزاس و اه هورگ مسارم
بازحا

 

 یاه تيلم رگید و ژورن زا یرگراک  
 و هتشاد تکرش اعيسو ژورن رد نکاس
 تابلاطم و تازرابم اب ار دوخ یگتسبمه
 رد یم هام لوا زور .دندومن مالعا نارگراک
 ليلد نيمه هب  .تسا یمسر ليطعت ژورن

 ناديم ، رگراک یناهج زور تبسانم هب مه
 زا ولمم ولسا رهش یزکرم ناديم ای رگراک
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 و زمرق یاه مچرپ زا هديشوپ و تيعمج
 تبسانم نیا هب هک دوب هدش ییاهدراکالپ
 و رگراک هقبط ناراداوه و نيعفادم تسد رد
 ماظن هيلع رب هک تشاد رارق ییاهورين

 .دننک یم هزرابم یراد هیامرس

 

  

 

  
 راعش اب ژورن یرگراک یاه هیداحتا لاسما
 "رتمک توافت و رتشيب یعامتجا هافر"

 

 .دندوب هدرک هم هام لوا یرازگرب هب مادقا  
 تکرش یاه نامزاس و بازحا ، عومجم رد
 یم حرطم ار یعونتم یاه تساوخ هدننک
 ندرک مک راتساوخ اهورين یخرب ؛دندرک
 هب نانوی یاه یهدب ششخب و تايلام
 گنج زا ژورن ندش جراخ و اپورا هیداحتا

 مه  .دندوب ناهج رد اه تسيلایرپما یاه
 هيلع تسیز طيحم ناراداوه نينچ

 یارب یراد هیامرس ماظن یاه تسايس
 رد .دندوب ضرتعم تسیز طيحم یدوبان
 ،تاماقم زا اه تساوخ زا رگید یخرب
 و سرادم داجیا یارب مزال هجدوب صاصتخا
 هدعو هب لمع و رتشيب یاه ناتسکدوک
 هدش حرطم ، نيلوئسم هدش هداد یاه
.دوب

 

  

 

  

 

  
 یاه هورگ همه زا فلتخم راشقا تکرش
 زرم ات نسم دارفا ات هتفرگ ناناوج زا ینس
 هب ،مسارم نیا رد ژورن مدرم زا ، هلاس ۰۹
 یصاخ تمظع و هوکش ،گرزب زور نیا
 زا هدننک تکرش بازحا . دوب هديشخب
 زا .دندوب یفلتخم یاهروشک و قطانم
 روضح .هنايمرواخ و نيتال یاکیرمآ زا هلمج
 اه یئابوک

 

 هچ گرزب یاه هرترو ُپ اب هارمه  
 هیامرس و اکیرمآ مشچ رد راخ نیا( اراوگ
 هک لاکیدار و یبالقنا هزرابم دامن نیا )یراد
 اب هارمه یداش شرام نتخاون اب هارمه
 نينچ مه و ؛دوب نانآ یوس زا زاوآ و صقر
 یداش و روش ینيطسلف یاه هورگ روضح
 لبمس نیا ،هم هام لوا هب یصاخ هولج و
 زا یشخب رد .داد یم نارگراک یتازرابم
 یژورن نابز هب لانويسانرتنا دورس مسارم
 تکرش عيسو لابقتسا اب هک دش شخپ
.دش هجاوم ناگدننک

 

  

 

  

 

  
 تيلم رگید دننام زين یناریا بازحا و اهورين

 نيلاعف .دنتشاد روضح ییامهدرگ نیا رد اه
 رد روضح اب زين قلخ ییادف یاه کیرچ
 یاه هينايب شخپ اب گرزب زور نیا مسارم

 یسيلگنا و یسراف یاه نابز هب نامزاس
 یدراکالپ لمح و ناگدننک تکرش نيب رد
 ، دوب هدش رضاح زور نیا تبسانم هب هک
 تازرابم و رگراک هقبط اب ار دوخ یگتسبمه
 هیامرس ماظن و مسيلایرپما اب هقبط نیا
 نیا رد ناگدننک تکرش .دندرک مالعا یراد
 ددعتم یاه مليف و سکع نتفرگ اب مسارم
 لابقتسا نآ زا نامزاس نيلاعف دراکالپ زا
.دندومن

 

  

 

  

 

  
 و نارگراک هب هم هام لوا کیربت اب
 یماح بازحا و اه نامزاس و ناشکتمحز
نارگراک

 

 یزوريپ ديما هب و ناهج رسارس رد  
.رگراک هقبط

 

  
ناریا قلخ یئادف  یاهکیرچ نيلاعف

 

  
 ولسا رد 

 

٥۱۰۲ یم ۲ ،ژورن  -

 

  

رگراك يناهج زور يئاميپ هار زا يشرازگ

 

  

 ينديس رد 

 

ايلارتسا  -

 

  

 زور ، هم هام لوا تشاد یمارگ رد
 ینديس رد ، نارگراک یناهج یگتسبمه

 

- 
 نالاعف اهروشک رگید دننامه زين ايلارتسا
 یناهج هقبط نيا نارادفرط و یرگراک
 رب .دندرک ییاميپ هار و عمجت هب تردابم
 نيلوا ، ايلارتسا رد نیرید تنس کي قبط
 یمارگ رگراک زور ناونع هب هم هام هبنشکی
 رد مه ليلد نيمه هب .دوش یم هتشاد
 یاه نامزاس و تانایرج ،هم موس خیرات

 تيلم رگید و ییايلارتسا پچ و یسايس
 ناریا( رهش نیا رد نکاس یاه

 

 هيکرت -

 

- 
 و نشج و یئاميپ هار هب مادقا )...و قارع
 .دندرک یبوکیاپ

 

  

 

  
 ینديس "لاه نوات" رد ادتبا ناگدننک رهاظت
 زا روبع زا سپ و هدمآ درگ رهش زکرم رد
 هب تردابم "کراپ رومِلب" رد نابايخ نیدنچ
 ناگدنیامن نامز نيا رد  .دندومن عمجت
 یسايس و یرگراک تانایرج زا یخرب

 هک یرگراک یاه هیداحتا .دندرک ینارنخس
 مسارم رد هدننک تکرش یاهورين نیرتشيب
 ینارنخس ، دندوب هداد صاصتخا دوخ هب ار

 زا تیامح رد رتشيب ار دوخ یاه راعش و اه
 دض یاه تسايس هيلع و رگراک بزح
 اه لاربيل ینعی لاردف تلود یرگراک
 یئاهراعش زا یخرب .دندوب هدرک فوطعم
 رتشيب هدننک رهاظت تيعمج یوس زا هک

 :زا دندوب ترابع دندش یم هداد رس
 یمن تسکش زگره ام،دحتم نارگراک"
 هار مادک !بالقنا :لح هار کی" ،"!میروخ
 هيلع ییاهراعش نينچمه "!بالقنا ؟لح
 ايلارتسا ریزو تسخن

 

 و توَبا ینوت -
 تلود یمدرم دض و تسار یاه تسايس
 .دش یم هداد

 

  

 

  
 رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه

  و هدرک تکرش مسارم نیا رد زين ینديس
 هام لوا تبسانم هب نامزاس یاه هيعالطا
 دادعت هب( یسيلگنا و یسراف نابز هب ،هم
 لابقتسا دروم هک دندرک شخپ ار )یدایز

 هک اج نآ زا .تفرگ رارق ناگدننک تکرش
 حوضو اب نامزاس مرآ رد دوجوم یاه لبمس

 هب ار یتاقبط هزرابم رد مسيلاکیدار مامت
 یاهکیرچ مرآ هراومه ،دراذگيم شیامن
 رارق مدرم هجوت دروم ناریا قلخ ییادف
 یارب یرايسب زين تارهاظت نیا رد و هتفرگ
 یم لاوئس و هعجارم مرآ زا سکع نتفرگ
 لاح رد فلتخم یاه هیواز زا ای و دندرک
 کي رد .دندوب نامزاس مرآ زا سکع نتفرگ
 یم هک یلاح رد یراغلب مناخ کی مه دروم

 یناریا ناتسود ناتسراغلب رد نم" تفگ
 مرآ نیا سکع ندید اب منئمطم هک مراد
 زا ات تفرگ هزاجا  "دش دنهاوخ لاحشوخ
 هار نیا نایرج رد  .دريگب سکع نامزاس مرآ
 ، هعجارم اب زين نايناریا زا یخرب ییاميپ

 عضاوم و اه ليلحت اب هطبار رد یتالاوئس
 دندرک نوگانوگ یاهداديور دروم رد نامزاس
.دش یم هداد خساپ اه نآ هب هک

 

  

 

  
نامهار یزوريپ هب نامیا اب

 

  
 ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه

 ینديس رد

 

ايلارتسا -

 

  
۵۱۰۲ هم موس

 

  

 

  

  ملهكتسا رد رگراك يناهج زور يرازگرب

 

دئوس  -

 

  

۹۳۱ هام تشهبیدرا ۱۱ زور  هم لوا( ۴
۱۰۲  ییادف یاهکیرچ ناراداوه نامزاس )۵
 یرايسب هارمه هب ملهکتسا رد ناریا قلخ
 رد رهش نیا زرابم و هدازآ یاه ناسنا زا
 نوگانوگ بازحا بناج زا هک یتارهاظت
 .دندرک تکرش دش رازگرب و هدش هدناوخارف
 هب تارهاظت نیا نایرج رد نامزاس نيلاعف
 قلخ ییادف یاهکیرچ یاه هيعالطا شخپ
 و یدئوس ،یسراف یاه نابز هب ناریا
.دندیزرو تردابم یسيلگنا

 

  

 

  
 نیا رد هک ییاه ینارنخس کرتشم هجو
 هزرابم موادت ترورض ، دندیدرگ داریا مسارم
 هب نديسر یارب و هیامرس تردق ربارب رد
 نامورحم هوبنا یارب هنوگرگید یناهج
 ، اه ینارنخس نیا رد .دوب یناهج عماوج
 زورما هنالداعان طیارش زا یرايسب یاه هبنج
 نیا رد .دش هدروآ رد شیامن هب ناهج

 یمالآ و بیاصم زا یرايسب زا اه ینارنخس
 ريخا ههد ود یاه یزاس یصوصخ دنور هک
 هب تبحص ،دنا هدش نآ هب رجنم دئوس رد
  یاهدوس هب نانارنخس  . دمآ نايم
 دیدشت اب مکاح هقبط هک یا یموجن
 هب ضرعت و ناربجنر و رگراک هقبط رامثتسا

 نآ هب روشک نیا یعامتجا هافر متسيس
 دندرک ديکات و دنتفگ نخس ، دنا هديسر اه
 هب قیرط نیا زا هک یدوس لباقم رد هک
 هنوگچ هدش هتخیر ناراد هیامرس یاه بيج
 هلمج زا( یمومع تامدخ تيفيک زا
 هدش هتساک )شرورپ و شزومآ و تشادهب
 رد هک ینایوجهانپ زا اه تبحص رد .تسا
 زا یکی و دنا هدش قرغ هنارتیدم یاه بآ

 نآ للع

 

 تالایا یماظن یاهورين هلمح -
 نآ ناناميپ مه و اکیرمآ هدحتم

 

 یبيل هب -
 اه ینارنخس .دش هتفگ نخس ، دشاب یم
  .دندش وربور تيعمج قیوشت و تیامح اب
 هب اه ینارنخس یخرب رد هک یرگید هتکن
 هب هک دوب نیا زا ترابع دش هتخادرپ نآ

 

 



 ييادف مايپ
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 بسک هب یناهج هیامرس تساوخ ليلد
 یگرزب شخب لاقتنا ور نآ زا و رتشيب دوس

 و رگید یاهروشک هب دئوس تاديلوت زا
 نیا نارگراک رتشيب هچ ره رامثتسا
 و اهراشف اب دئوس رگراک هقبط ،اهروشک
 حطس اب طابترا رد یرتشيب تاقييضت
 هدش وربور دوخ راک و تشيعم و یگدنز
.تسا

 

  

 

  
 یللملا نيب یگتسبمه داب زوريپ

!نارگراک

 

  
 و یناهج هیامرس داب نوگنرس

 !نآ یريجنز یاهگس
 مسيلایرپما هب هتسباو میژر رب گرم

!یمالسا یروهمج

 

  
 یاهکیرچ هار یزوريپ هب نامیا اب

!ناریا قلخ ییادف

 

  
 ییادف یاهکیرچ ناراداوه نامزاس

ملهکتسا رد ناریا قلخ

 

  
۹۳۱ هام تشهبیدرا ۱۱ ۴ 

 

  

 وتنروت رد هم هام لوا تارهاظت شرازگ

 

! اداناك –

 

  

 رگراک یناهج زور ، هم هام لوا رد لاس ره
 نيلاعف ،یقرتم و یمدرم یاه نامزاس ،
 و تارهاظت رد یسايس یاهورين و یرگراک
 نیا تبسانم هب هک یهوکشاب ییاميپ هار
 دوش یم رازگرب اداناک وتنروت رهش رد زور

 نيب یگتسبمه زا یدامن  و هدرک تکرش
 تحت یاه قلخ و رگراک هقبط اب یللملا

 یم شیامن هب ار ايند رسارس رد متس
 قلخ ییادف یاه کیرچ نيلاعف  .دنراذگ
 رد لاس ره دننام زين )اداناک( وتنروت رد ناریا
۰۲ هم هام لوا هعمج زور  اب هارمه ، ۱۵
 و اه هورگ ،یقرتم یاهورين زا رفن نارازه

 یراد هیامرس دض و یمدرم یاه نامزاس
 و دندرک عمجت یرادرهش ناديم رد رهش نیا
 .دنتفرگ نشج ار رگراک یناهج زور

 

  

 

  
 ترورض رب ديکأت زور ،هم هام لوا زور

 ماظن هيلع رگراک هقبط داحتا و یگتسبمه
 هام لوا رد تنس نیا .تسا یراد هیامرس
 تارهاظت و عمجت رد زين لاسما هم

 عمجت نیا رد .دوب هتسجرب وتنروت یرسارس
 نامزاس نیدنچ فرط زا یئاه ینارنخس
 یاه هورگ و اه هدنهانپ و نیرجاهم یماح
 و تفرگ تروص رقف دض و یتسرپ داژن دض
 شروی هيلع ،یراد هیامرس ماظن هيلع

 هدوت و رگراک هقبط هب اداناک رب مکاح هقبط
 نیا تلود یراکمه و متس تحت یاه
 رد .دش تبحص اکیرمآ مسيلایرپما اب روشک
 هب عجار نينچ مه اه ینارنخس نیا

 تحت یاه قلخ هيلع مسيلایرپما تایانج
 تراغ و ناتسناغفا و قارع متس

 رانک و هشوگ رد اداناک تلود یتسيلایرپما
 تیامح ترورض رب و دش یرگاشفا ،ناهج
 ديکأت ناهج نامورحم زا اداناک رگراک هقبط
 ناگدننک رهاظت ،عمجت نیا همتاخ رد .دیدرگ
 رهش یلصا یاه نابايخ رد ییاميپ هار هب
 نيلاعف هک ییاهرنب و اه دراکالپ  .دنتخادرپ

 لمح تارهاظت رد قلخ ییادف یاهکیرچ
 دض یاهراعش اه نآ یور رب هک دندرک یم
 یمالسا یروهمج میژر دض و یتسيلایرپما
 تکرش هجوت دروم ، دوب هدش هتشون
 ناناوج صوصخ هب( ییاميپ هار رد ناگدننک
.تفرگ رارق )ییاداناک

 

  

 

  
 رد هدننک تکرش یاه هورگ بلغا ًالومعم
 هب دهعتم ار دوخ ، هم هام لوا تارهاظت

 ناهج مدرم یاه هدوت تازرابم زا تیامح
 اب و دنناد یم رامثتسا و متس و ملظ هيلع

 تارهاظت رد یراد هیامرس دض یاهراعش
 لاسما هطبار نيمه رد .دننک یم تکرش
 یاهروشک یبالقنا لاعف یاهورين روضح
 دوب هتشذگ یاه لاس زا رت گنر رپ فلتخم
 هیامرس ماظن هيلع تارهاظت یاهراعش و
 و ناکدوک و نانز قوقح زا عافد رد و یراد
 یتسار تسد نيناوق هيلع و اه هدنهانپ
 دادعت ،لاسما تارهاظت رد  .دوب اداناک تلود
دنتشاد روضح زين هاوخیدازآ نايناریا زا یدایز

 

  

 

  
 هام لوا هک درک ديکأت دیاب زين هتکن نیا رب
 زا رگراک زور ناونع هب اکیرمآ و اداناک رد هم
 هب یرگراک یاه هیداحتا و تلود بناج
 نيمه رب و دوش یمن هتخانش تيمسر
 ره( یرگراک یاه هیداحتا روضح زا ساسا

 رد )دنتسه "درز" یاه هیداحتا أتيهام  دنچ
  .دوبن یربخ رگراک هقبط یللملا نيب نشج
 هب ار ربماتپس هام هبنشود نيلوا اه نآ

 و دنسانش یم تيمسر هب رگراک زور ناونع
 ییامهدرگ و تارهاظت رد بيترت نیا هب

 زا یکی هک اداناک رد هم هام لوا یاه
 حطس رد رگراک هقبط یتازرابم یاه لبمس
.دننک یمن تکرش تسا ناهج

 

  

 

  
!رگراک یناهج زور هم هام لوا داب هدنز

 

  
 یروهمج یرگراک دض میژر داب دوبان

!یمالسا

 

  
!بالقنا داب هدنز

 

  

 رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 وتنروت

 

۵۱۰۲ یم ۲ ،اداناک -

 

  

 

  

 رگراك يناهج زور يئاميپهار زا يشرازگ

 

  

 نيو رد

 

! شيرتا –

 

  

 ات حبص ۸ تعاس زا ، هم هام لوا هعمج زور
 رپ تارهاظت دهاش نيو رهش ،رهظ ۲۱

 ورين و یرگراک نيلاعف هک دوب یهوکش
 زور تشاديمارگ رد نوگانوگ یسايس یاه
  .دندوب هداد نامزاس رگراک یناهج
 رهش رد ريسم ود رد هم هام لوا یئاميپهار
یئاميپهار کي .دش رازگرب نيو

 

 زا  
)ztalPgrebnenzrawhcs( ات و عورش 
)suahtar( فرط زا اتدمع هک تفاي همادا 
 یئاميپهار .دوب هدش ىهد نامزاس تلود
 یشيرتا پچ یاه ورين یوس زا هک مود

 و زاغآ )gnirrepo( زا دوب هدش هداد نامزاس
 نيا رد .تفاي همادا )ztalp tlevesooR( ات
 اب و هدرک تکرش رفن نارازه اه یئاميپهار
 مه ،اه راعش نداد رس و اه رنب نتشارفارب

 مه و دندرک نايب ار دوخ یاه تساوخ
 تابلاطم و تازرابم اب ار دوخ یگتسبمه
 ناربهر ریواصت  .دندراذگ شیامن هب یرگراک
 ،سکرام دننام ناهج نارگراک یبالقنا
 ناگدننک رهاظت شود رب زين نينل و سلگنا
.دوب زازتها رد

 

  

 

  
 ىسايس ىاهورين ،ىیاميپ هار ريسم رد
 و شخپ و باتك زيم نتشاذگ اب نوگانوگ
 غيلبت هب دوخ تايرشن و اه هيمالعا عیزوت
 ورين نايم نيا رد و هتخادرپ ناش عضاوم
 عيزوت نمض هنالاعف زين یبالقنا و پچ یاه
 ىاه تساوخ زا عافد هب ناش تايرشن
.دنتساخرب نارگراك

 

  

 

  
 نيو رد ناريا قلخ ىیادف ىاهكيرچ نيلاعف
 اب یشيرتا پچ یاه ورين رگيد اب هارمه
 تکرش ىیاميپ هار رد نامزاس مرآ و مچرپ
 زور تبسانم هب نامزاس مايپ و هدرک
 نايم رد یناملآ نابز هب ار رگراک یناهج
 اه نآ .دندومن شخپ ناگدننکرهاظت

 عيزوت هب باتك زيم یرازگرب نمض نينچمه
 اب باتک زيم  .دنتخادرپ نامزاس تاراشتنا
 هجاوم ناگدننک تکرش عيسو لابقتسا

 باتک و هيرشن یهجوت لباق دادعت و  هدش
.ديسر شورف هب

 

  

 

  
 ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

-  
شیرتا

 

  
۵۱۰۲ یم ۲

 

  

 

  

 

 

 

 !مزيلايسوس داب هدنز !بالقنا داب زوريپ !يمالسا يروهمج داب دوبان
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!مزیزع ردام و ردپ

 

  
 دورد  .دیریذپب ارم نيشتآ و مرگ مالس
 مرگ شوغآ و ردام وت رهم رپ ناماد رب ناوارف
 و دمحا نوچ یناريلد هک ردپ وت تبحم رپ و
 هشيمه هک مراوديما .درورپ ار یبتجم

 ار امش هکنیا زا .ديشاب تسردنت و تمالس
 ،مهاوخ یم ترذعم یليخ ما هتشاذگ اهنت
 دوجو یرگید هار ،نیا زا ريغ هک ديناد یم
 و نتسشن هناخ هشوگ رد رگید .تشادن
 .درک یم هناوید ارم تشاد ندرک لغب وناز
 الاح و مدرک باختنا ار هار نیا هک دوب نیا
 هک منک یم ساسحا و مراد یبوخ یگدنز
 هک منکيم رکف هک یتقو .متسه هدنز اعقاو
 هب هاگره هک متسين رتمک یغالک زا
 نامشچ ،کون اب دننک یم زواجت شا هچب
 موش یم لاحشوخ ،دنک یم روک ار زواجتم
 ار یناسک بلق میا هتفرگ ميمصت مه ام اریز
 هنيس زا هلولگ اب دنشک یم ار ام ناناوج هک
 .ميشکب نوريب

 

  

 

  
 ،تسابیز ردقچ اجنیا رد یگدنز ديناد یمن
 کی دننام همه هک منيب یم ار اهنآ یتقو
 هب و فده کی هار رد هداوناخ کی و ليماف
 زا رپ ییاه بلق اب ،تلم کی تداعس رطاخ
 ییاهلد و نمشد هب تبسن هنيک و مشخ
 هزرابم دورس زا رپ ییاه بل و ديما زا رپ
 هب یرابیوج دننام هک ییاهدورس ،دننک یم
 و یمارآ هب و دنوش یم لیدبت هناخدور کی

 یدازآ یگدنز ناشخرد یایرد رد تمظع
 یداش و منک یم شمارآ ساسحا دزیر یم
 یمن .دريگ یم ارف ار مدوجو ینایاپ یب
 هتفکش نم یگدنز رد یا هزات لاهن هک ديناد
 نوخ هک تسا یا هنيک ،لاهن نآ و تسا

 هزات الاح و دهد یم شرورپ ارنآ ناناوج
 نمشد لباقم رد دیاب هک ما هديمهف
 یم ار ام ناناوج زور ره هک یراوخنوخ
 سفن نیرخآ ات ام و مينک تمواقم دشک
 دنراد هک ییاهنیا همه .داد ميهاوخ همادا
 یهورگ و هتسويپ مهب دننک یم هزرابم
 یم ليکشت تلم زا ار دنمورين و گرزب
 ینافوط دننام کیدزن هدنیآ رد هک دنهد

 یلاشوپ یاه هناخ دنمورين و نيگمهس
 یادص نم و تخیر دهاوخ مهرد ار نارودزم
 هک مونش یم رود زا ار نافوط نیا زاونلد
 هک ديشاب نئمطم .دوش یم کیدزن دراد
 ار متس و ملظ همه نیا لمحت مدرم رگید
 هب ات تساوخ دنهاوخ اپ هب یزور و دنرادن

 تسا عولط فرش رد هک یا هزات ديشروخ
 .دنیوگب مدقمريخ

 

  

 

  
 ام تلم زا ناراکتیانج یاهتسد زورنآ ات یلو
 اهنوخ نیا اما .تفرگ دهاوخ نوخ یليخ
 همه قلخ .دنام دنهاوخن باوج یب

 لباقم رد و درک دهاوخ لمحت ار اه یتخس
 رد هک اریز دروآ دهاوخ تقاط یا هجنکش ره
 زيچ چيه زگره ارنآ هک تس ینامیا ام داهن
 هقالع و قشع نآ و دربب نيب زا دناوت یمن
 قلخ نمشد هب ترفن و هنيک و قلخ هب
 مدرم یدازآ عنام هک ییاهنآ اب و .تسا
 بسک یارب و قحان هب ار اهنآ و دنوش یم
 هزرابم دیاب دنشک یم دوخ رادتقا و تردق
 قح اهنآ اریز ،تخاس ناشمودعم و درک
 و اهزابرس دوخ تردق ظفح یارب دنرادن

 و دنزادنايب مدرم ناج هب ار دوخ نادالج
 تسدب حالس ام هک تسا تهج نیدب
 .ميهد یم باوج گرم اب ار گرم و  هتفرگ
 یاهتسد هک دنناد یمن اهترطف تسپ نیا
 دراک یم اهلد رد یا هنيک مخت هچ ناشکاپان
 قلخ یورين هک ديمهف دنهاوخ یزور و
 نیا ندرک ورد هب عورش و هتفای هعسوت

 اهنآ نوخ نوچ و دیامن یم هزره یاهفلع
 یاجرب دوخ زا یرثا هکنآ یب تسا هدیدنگ
 .تفر دنهاوخ نيب زا دنراذگب

 

  

 

  
 دنم هقالع مدرم هب هک روطنامه ام نانمشد
 یارب گس لثم هک مه ار یناسک دنتسين
 هکلب ،دنرادن تسود دنتسرف یم ام بيقعت
 دنريگ یم راکب دوخ تردق ظفح یارب ار اهنآ
 یا هلافت ات دنهد یم راشف ار اهنآ ردقنآ و
 رودب ار اهنآ هاگنآ .دنامن یقاب اهنآ زا ،شيب
 و نامیا اب نوچ ام نادنزرف اما .دنزادنا یم
 نوخ و دننک یم هزرابم قلخ ییاهر یارب

 هتخیر اهناسنا یدازآ هار رد ناشکاپ
 ار نيمز یراهب ناراب نوچمه دوش یم
 ار یدازآ یابیز یاهلگ و دننک یم یرايبآ
 نادواج هک تسا نیا ،دننارورپ یم
 .دننام یم

 

  

 

  
 دحاو نآ رد رطخ هک یلومعم گنج کی رد
 لیدبت گرم ،دنک یم دیدهت ار رشب اهنويليم
 مدرم و .دوش یم یداع هثداح کی هب

 هب هک دنهد یم تيمها نآ هب ردق نامه
 رکف نآ هب یتح و ،حلص نامز رد فداصت کی

 .تسا یرگید زيچ هزرابم اما ،دننک یمن مه
 هک ميهد یم همادا ار یفیرح اب گنج ام
 چيه زا ام نديبوک یارب  و تسه اج همه
 نينچ رد ،درک دهاوخن راذگورف یمادقا
 .دوب وربور گرم یمئاد رطخ اب دیاب یدربن
 و ؟دراد ار یدربن نينچ تردق یسک ره ایآ
 هار نیا .!هن ؟دنک یگدنز روطنیا دناوت یم
 اب هک دراد جايتحا دنمتردق نانز و نادرم هب
 اب و دنورب شيپ هب راوتسا یاهمدق
.دننک هزرابم تردق مامت اب یتخسره

 

  

 

  
 اما تسابیز یگدنز هک تسا تسرد
 ناسنا ،تسين نديشک سفن طقف یگدنز
 دیاقع هنادازآ دناوتب هک تسا هدنز یتقو ات

 رد یدازآ یگدنز همزال .دنک نايب ار دوخ
 یگدنز ،یدازآ نیا نودب و تسا نآ نارذگ
 نتسیز شزرا و تس یگیامورف و یگدرب رد
 ناسنا و ندوب دازآ ینعی ندوب هدنز .درادن ار
 ود نونکا رکفتم ناسنا ره لباقم رد .ندوب
 نآ طیارش همه اب نتسیز ای دراد دوجو هار
 هشيمه نیاربانب .ندوبن ای ندوب .گرم ای
 هب لامتحا کی ناونع هب ار گرم دیاب

 هک تسين انعم نادب نیا هتبلا .دروآ باسح
 سکعرب هکلب ،ميورب گرم لابقتسا هب ام
 رد و تسين فداصت کی رگید هک ار گرم نیا
 دنهاوخ یم هک تسا یناسک لمع هجيتن
 بقع هب ناوت یم دنروآرد وناز هب ار ام
 هک یناسک اب دربن اب ناوت یم ،تخادنا
 .ديگنج گرم اب ،دنا هتسب ام لتق هب رمک
 هب نمشد اب یداعريغ دربن کی رثا رد گرم
 نامشچ ریز تراقح و تفخ اب و هنازور گرم
 هلب .دراد ناحجر نادالج دونشخ و یضار

 لباقم رد هوکشرپ و یداع ريغ گرم راب دص
 فسات ندش هلفن هب نمشد هلولگ رابگر
 دوخ هنشاپ اب هک ناميخژد همکچ ریز زيگنا
 .دراد حيجرت دنراشفب ار نامیولگ

 

  

 

  
 زيچ ره زا رتیوق ییورين و دراد همادا هزرابم
 تشپ هب هک دهد تصرف هکنآ نودب ،رگید

 ادرف دیاش .دناريم شيپ هب ارم ،مرگنب مرس
 اما دننک ريگتسد ای ديهش ارم دنتسناوت
 زاب شیوخ هار زا نم تعاس نیا رد و زورما
 هوبنا هارمه ،نارگید هارمه و ما هدنامن
.مهد یم همادا راکيپ هب مناقيفر

 

  

 

  
!یزوريپ ديما هب

 

  
 همه هب ارم نيشتآ و مرگ مالس

.ديناسرب

 

  
یورغ تزع

 

  

 

ديهش ييادف همان       

 

  

 

)ردام قيفر(يورغ تزع  

 

  
ديهش قيفر ،قلخ ییادف کیرچ :یئادف مايپ حيضوت

 

  
 نوچمه ییاقفر ردام و یبالقنا نز یورغ تزع

 

  
 رپ هار ردام قيفر .تس یدابآ مرخ یبتجم و دمحا 

 

  
 هب هتسباو شنمدد میژر هيلع  هزرابم راختفا

 

  
 یاهکیرچ فوفص رد شورف نطو هاش  مسيلایرپما

 

  
 یتسه یمامت  و دیزگرب ار  ناریا قلخ ییادف

 

  
 یارب هزرابم هار رد نمشد اب ناما یب گنج  لاس ود نایرج رد ار دوخ
 قشع تابثا رد ماجنارس ردام قيفر .داهن ناشکتمحز و نارگراک یزورهب

 گرم ۵۵۳۱ تشهبیدرا ۶۲ خیرات رد اه قلخ نامرآ هب شا هیاريپ  یب و ميظع
 رد نونکا .تسويپ یگدنز هوکشرپ نایرج هب و تفریذپ  هناقشاع ار خرس
 شنیدلاو هب هک یا همان پاچ اب ار وا دای یبالقنا ردام نیا نتخاب ناج درگلاس

!میراد یم یمارگ هتشون
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 ناملعم یضارتعا عمجت یرازگرب هناتسآ رد
 نيملعم قح رب تابلاطم زا تيامح رد و
 نایوجشناد و نازومآ شناد یوس زا روشک
 رد یهجوت لباق یاه تکارت ،هاگآ ناملعم و
 رد یتح و سرادم و اه هاگشناد فارطا
 سکع هب نيزم هک تشگ شخپ  اه کراپ
 یندشن شومارف راي ،یگنرهب دمص قيفر

 .دوب هديدمتس یاه هدوت همه

 

  
 تساهلاس هک تسا هدرکن شومارف یسک
 شالت یمالسا یروهمجرگبوکرس میژر هک
 یبالقنا هرهچ ندومن شودخم اب ات هدرک
 هاگآ یاهورين و ناناوج شيارگ رد دمص
 نيا .دنک داجيا لالخا یو هب تبسن هعماج
 یواح ار دمص راثآ ینامز  یمدرم دض ميژر
 و داد یم هولج ناکدوک یارب یزومآدب
 کمکب ار یو کوکشم گرم ینامز
 یگرم ،هاش میژر زا هدرب ثرا هب ناگتشامگ
 یاهکيرچ ینعي دمص ناراي طسوت هک یداع
 یفرعم دش هداد هولج هنوگژاو قلخ یئادف
 شالت رايسب ميژر تاعالطا ترازو .درکيم
 رد گنراگنر ناگتخورفدوخ هب لسوت اب ات درک
 ناکدوک ملعم نيا ريظن یب تيبوبحم
 یندشن شومارف راي و ناجيابرذآ
 لوق هب و دزاس دراو لالخا ناشکتمحز
 همه اما دننک ینکش هروطسا ناشدوخ
 هاگآ مدرم فرط زا ینهدوت اب اهشالت نيا
 عمجت هناتسآ رد هک زورما و دش هجاوم

 همه رد دمص یاه سکع ناملعم یضارتعا
 خساپ ميژر رگيد راب تسا هدش شخپ اج
 و نايوجشناد و نازومآ شناد زا ار دوخ
.دريگ یم ینشور هب روشک ناملعم

 

  
 کی طقف دمص قيفر هک تسا نيا تيعقاو
 هب ار تشاد هزاجا هچنآ طقف هک دوبن ملعم

 زرم زا یو سکعرب هکلب دزومايب شنادرگاش
 هب درکيم یعس و هتشذگ "هزاجا"

 هکلب ،باتک طقف هن هک دزومايب شنادرگاش
 اریز .دنزومايب و دنناوخب زين ار یگدنز
 اهدرد و  رت یقيقح ،ناتساد نیا یاهرتکاراک
 وا .دنتسه رت دیدش و رت هناملاظ رايسب
 نیا ،شنادرگاش هب تساوخيم
 و دزومايب شیاهناتساد خرس "یاهزودلوا"
 نیا "مشخ یاه هشوخ" هک دنازومايب
 نوسنيبار" "هعمج" هن و دنشاب ناتساد
 "ودوگ راظتنا" رد هک تخومآ یم وا ."وسورک
 نوچمه و دمآ دهاوخن یسک هک دنشابن
 سوروت یاه هگلج یغای ،"دمم هجنیا"
 نیا یاه هچوک سپ هچوک رد و .دنشاب
 نیا هلمج ره یپ رد ،یقيقح ناتساد
 تقيقح کی اریز دنبايب ار تقيقح ناتساد
 هعماج هک نيا نآ و درادن دوجو رتشيب
 اربم دناوت یمن یصوصخ تيکلام رب ینتبم
 داي ناکدوک هب وا .دشاب متس و ملظ زا
 یورين هب و دنسانشب ار دوخ  هک داد یم
 اب هزرابم هب ليم ،دنشاب هتشاد نامیا دوخ
 و دنهد هعسوت دوخ دوجو رد ار اه یتسپ

 هک هچنآ زا و .دنبايب دوخ رد ار کين تافص
 هک دنريگن ار هجيتن نیا دنا هتخاس اهگرزب
 هنهک یاهتنس اب و دنریذپان رييغت اهنیا

 گنراگنر هرفس زا دمص قيفر .دننکن شزاس
 ات تشونيم ارقف یلاخ هرفس و نابابرا
 و دننادب ار نتشادن و نتشاد تلع ناکدوک
 رد فيطل نوچمه دنناوخب ار رييغت دعاوق
 یهام" و "یراديب و باوخ رد تعاس 42"

 انش دازآ یايرد یوسب هک "ولوچوک هايس
 .درک
 ناتساد طقف یگنرهب دمص قيفر
 نآ ،تخس طیارش نآ رد هکلب تشون یمن
 و اه نآ اب قيفر هک دندوب یليلحت اه هتشون
 یارب هک داديم ناشن تيلوئسم ساسحا اب
 تاساسحا و راکفا دیاب مدرم ییاهر
 ماظن هطلس ریز زا ار شکتمحز یاه هدوت

 ینوگنرس یارب ار اهنآ و هداد ییاهر مکاح
 کی وا هک اجنآ زا .داد شزومآ ماظن نیا

 یهاگآ ءاقترا ناهاوخ دوب تسيسکرام
 .دوب ناش یگدنز تايعقاو ساسا رب اه هدوت
 رد و اه تسينوتروپا همه نوچ مه زگره وا

 هناملاظ عضو ظفح ناهاوخ یسابل ره
 و "هنالداع" قوقح ینیزگیاج و دوجوم
 رامثتسا طيارش ظفح طيارش رد "هنافصنم"

 باتک هک ییاه نآ همه یارب .دوبن دیدش
 هک تسا کرتشم ساسحا نیا دنناوخيم

 ار ناتساد و نامر هدنسیون دننکيم یعس
 هب هتسب و هدرک مسجم دوخ نهذ رد
 ،اه هدوت اب شا هطبار رد ناتساد نامرهق
 مسجم وا زا رت یناسنا هچره یریوصت
 جنر ملعم نیا ،دمص زا هک یریوصت و ،دننک
 رد اهاتسور ناکدوک یانشآ جنر و هديشک
 ،دسريم نهذ هب شیاه ناتساد اب هطبار
 زا ییوسوس اب تسا "زودلوا" کی
 یریوصت ،دهديم ناشن ار هار هک ییانشور
 وا گرم و دريگ یم همشچرس تيعقاو زا هک
 زورما و .درکن شوماخ ار وسوس نیا زگره
 تازرابم مچرپ یداعبا نينچ رد وا ريوصت هک
 هنيع هب ناگمه تسا هدش روشک نيملعم
 شراکهاش هک یسک هک دننيب یم
 رد زورما .تسا هدنز زونه دوب شا یگدنز

 و یلام یاه یتخس هک یطیارش
 هتفرگربرد ار اه هدوت یگدنز همه یعامتجا
 رگید رانک رد زين روشک ناملعم تسا
 نیرتدیدش ریز ناریا شکتمحز یاه هدوت

 و هدوب یعامتجا و یداصتقا یاه متس
 نآ تیرثکا دوخ یداصتقا یاه همانرب اب میژر

 هب .تسا هدناشک رقف طخ ریز هب زين ار اه
 جنر یناوارف یاهدرد زا اهنآ مه ليلد نيمه
 ریاس نوچمه زين اه نآ یلو ،دنربيم
 هب و فلتخم راودا رد شکتمحز یاه هدوت
 اه یتلادعيب نیا ربارب رد فلتخم یاه هنوگ
 ات ار دوخ قح ات دننکيم یعس و هداتسیا
 دساف و دزد نارادمدرس زا دنناوتيم هک اجنآ

 یعيبط یا هزرابم دنريگب یمالسا یروهمج
 دگل هک ندنام هدنز قح و یگدنز قح یارب
 هدش مکاح ناراد هيامرس هطلس بوک
 ملظ یدوبان و یدازآ یارب هزرابم رد .تسا
 دمص ريوصت زا رتايوگ یمچرپ چيه متس و
 جرد ناملعم یاه تکارت رد هک تسين

 .تسا هدش

 

  
داب یمارگ شدای

 

  
۵۱۰۲ یم هام ،یواب هلادبع

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 رد يگنرهب دمص ريوصت

 نيملعم تاضارتعا

 !روشك
 

 

  

 

  

 

  

 

رگادوس ناهج يمامت   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

.دسرت يم وت زا  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

اريز  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

وت نوردنا رد تسا يبمب  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

.رامش تعاس  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ناهج يمامت  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

هيامرس ناهج يمامت  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

.دسرت يم وت زا  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

اريز  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

وت نوردنا رد تسا ندعم  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

.توراب ندعم  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ناناگرزاب و نارگادوس  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 راكبيرف ناركفنشور  
راكلغ د ناسانشناور     

 

  
 

زور ره

 

  
زور ره

 

  
ناهج هشوگ ره رد

 

  
دنهد يم ليكشت درگزيم

 

  
دنشيدنا يم ريبدت نارازه

 

  
دنفرت نارازه و

 

  
دياش ات

 

  
ار تاراجفنا هظحل

 

  
دنزادنيب بقع

 

  
دياش ات

 

  
ارت توراب ندعم

 

  
اه هئطوت بآ رب

 

  
دننك بوطرم

 

  
 

 همهنيا اب

 

  
وت راجفنا سرت زا

 

  
.تسا ناشيرپ هشيمه ناشياهباوخ

 

  
ارت راجفنا هظحل

 

  
دنزادنا يم بقع

 

  
 وت راجفنا سرت زا اما

 

  
.دنتسين هدوسآ زگره

 

  
!يتسيك وت

 

  
يتسيك وت

 

  
متس و روج ناهج هك

 

  
تسا ساره رد وت زا نينچنيا

 

  
 ! رگراك

!ناهج يمامت

 

  
:رعش

 

  

 

  
!ناهج يمامت
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52 هحفص       
 

  

 داباهم مدرم مشخ

  هب ضارتعا رد

 كي عيجف گرم

 !ناوج رتخد
 رتخد عيجف لتق لابند هب

 هئطوت ینابرق هک یناوج
 تاعالطا ترازو ناراکتیانج
 "ارات" لته بحاص و یمالسا یروهمج
 بش زا رهش نیا ،دش داباهم رهش رد
 ۷۱ هبنش جنپ( هتشذگ
 نينوخ یاه یريگرد دهاش)تشهبيدرا
 میژر بوکرس یاهورين و ضرتعم مدرم
 هعمج(زورما دادماب ات هک تشگ
 زور دنچ .ديشک لوط هب  )تشهبيدرا۸۱
 ترازو راکتیانج نیرومام زا یکی ،لبق
 شيپ زا ۀشقن کی اب تموکح تاعالطا
 لته بحاص یتسدمه اب هدش نييعت
 زا یکی هب زواجت دصق داباهم رد ارات
 درک یم راک لته  رد هک یناوج نارتخد
 .تشاد ار "یورسخ زانیرف" مان هب
 یاه هار همه هک یماگنه ناوج رتخد
 ماما مانمگ زابرس" تسد زا دوخ تاجن
 دنيب یم هتسب دوخ یور هب ار "نامز
 هقبط هب راهچ هقبط هرجنپزا ار دوخ

 رد رتخد نيا .دنک یم باترپ موس

 .داد تسد زا ار دوخ ناج یعيجف زرط هب شالت نیا نایرج

 

  
 تاماقم یوس زا  هدربمان هداوناخ دیدهت و داباهم حطس رد ربخ شخپ لابندب

 و داباهم مدرم هبنش جنپ زور ،هعجاف نیا لباقم رد توکس هب رهش یتموکح
 نارومأم هب تبسن دوخ ترفن و مشخ زاربا یارب رهش نیا رويغ ناناوج هژیوب
 لباقم رد هانگ یب رتخد نیا لتق اب هطبار رد یمالسا یروهمج یتاعالطا

 بحاص ینعی نایرج نیا نالماع تازاجم راتساوخ و هدرک عمجت لته نامتخاس
 یاهورين اما .دندش یمالسا یروهمج راکتیانج تاعالطا ترازو رومام و لته

 هب هنايشحو نيح نيمهرد و هدومن تيعمج ندرک قرفتم هب مادقا میژر بوکرس
 تيعمج اهیريگرد نیا نایرج رد .دندوشگ شتآ اهنآ یور هب و هدرک هلمح تيعمج
 باترپ نوريب هب ار نآ لیاسو و هدرب موجه لته لخاد هب نيگمشخ  ضرتعم
 کی و ارات لته نامتخاس ،ميژر بوکرس یاهورين اب مدرم یريگرد لوط رد .دندرک

 یرابشتآ رثا رد نينچمه .دش هديشک شتآ هب ناگدننک رهاظت طسوت یماظتنا یورين یوردوخ
 .دندش یمخز و هتشک ناگدننک رهاظت زا نت دنچ بوکرس یاهورين

 

  
 و درک یم راک لته رد هک ی رتخد  لتق رد یمالسا یروهمج نارودزم ريخا تیانج کش نودب
 یروهمج تايانج روطق رتفد زا یرگيد گرب ،تیانج نیا هب ناضرتعم نديشک نوخ و کاخ هب
 یهاوخداد یارب هک یتيعمج یور رب یرابشتآ و داباهم رهش رد ريخا تیانج  .تسا یمالسا
 و مکاح یروتاتکید یقلخ دض تيهام رگید رابکی ،دندوب هدش عمج میژر نارودزم تازاجم و
 راکفا لباقم رد هنيع هب ار تیانج و مادعا "نامرهق" نیا ،یناحور ینعی نآ "ديما و ريبدت" تلود
 حلسم نادند نب ات یاهورين اب مدرم هناروالد هلباقم نينچمه .دراذگ یم شیامن هب یمومع
 رثارد هک دهد یم ربخ یراب ناقفخ و هنارگمتس تدش هب طیارش زا ،یمالسا یروهمج
 هژیوب و هدمآ ناجب یاه هدوت هب هرمزور روط هب یسايس و یداصتقا یاسرف تقاط یاهراشف
 زا یا هولج داباهم نامرهق  مدرم هنانيگمشخ ضارتعا .دوش یم دراو ناشکتمحز و نارگراک
 رد زيمآ رهق و نایرع یروتاتکید کی هطلس مغرب هک تسیا یا هدنبای دشر یاهداضت و باهتلا

 یدوبان تساوخ یتصرف ره رد ات ددرگ یم ثعاب و دراد نایرج ام هطلس تحت هعماج قمع
 .دوش هدز دایرف هدمآ ناجب یاه هدوت ناهد زا مکاح متس و ملظ هاگتسد

 !یمالسا یروهمج میژر داب دوبان
 !بالقنا داب زوريپ

 ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
 ٤۹۳۱ تشهبيدرا ۸۱

 

٥۱۰۲  هم ۸ -

 

  

 

 

 

زانيرف هك  داباهم ي"ارات" لته  لباقم رد مدرم يضارتعا عمجت

 

  

!داد تسد زا ار دوخ ناج عيجف يا هويش هب اجنآ رد  

ميژر رگبوكرس ياهورين اب داباهم مدرم يريگرد  

:ييادف مايپ حيضوت  
 مکارت تلع هب !یمارگ ناگدنناوخ
 جرد ،هیرشن زا هرامش نیا بلاطم
 خرس لازغ" بلطم تمسق نيمود
 و یناقهد فرشا قيفر هتشون "ام
 هرامش نیا رد رگید یاهشرازگ یخرب
 تمسق نيمود .دشن ریذپ ناکما
 مايپ یدعب هرامش رد "ام خرس لازغ"
 هب مزال .ديسر دهاوخ پاچ هب ییادف
 روط هب هتشون نیا هک تسا رکذ
 ییادف یاهکیرچ تیاس رد لماک
 سرتسد رد ریز کنيل رد ناریا قلخ
:دشاب یم نادنم هقالع

 

  
/moc.lakhais.www//:ptth

 

  
elazaGR/noitacilbup - ehkros -

fdp.am
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62 هحفص       
 

  

 مدرم هک یقلخ دض گنج و نمی ثداوح
 نآ یلصا ناينابرق روشک نیا متس تحت
 مهم یاهرتيت زا یکی هب دنشاب یم
 رد .تسا هدش لیدبت یربخ یاه هاگتسد
 هتفه رد نمی یاهیريگرد دیدشت نایرج
 یاه ورين یريگ تردق لابندب و ريخا یاه
 شرازگ هب هک نمي رد یثوح حلسم
 یمالسا یروهمج یوس زا اهيرازگربخ
 هب رد  اهنآ تيقفوم و دنوش یم ینابيتشپ
 )اعنص رهش( تختياپ ندروآ رد لرتنک
 کچوک روشک نيا رد ناتسبرع تيعقوم
 هب .تخادنا رطخ هب  ناتسبرع هياسمه
 قفوم اهورين نيا هک ینامز مه ليلد نيمه
 هدروآ رد فرصت هب ار یمهم قطانم دندش
ندع رهش تمس هب و

 

 زا یکي هک -
دشاب یم روشک نيا ردانب نيرتمهم

 

 تکرح -
 کاخ ،ناتسبرع هدناشن تسد تلود،دننک
 دروم ار نمی مدرم یتسه و تايح و نمي

 .داد رارق هلمح

 

  

 

  
 یاه تفرشيپ اب هلباقم یارب شالت رد
 ٥۱۰۲ چرام ٦۲ رد ،یثوح یاهورين
 روشک )۴۹۳۱ نیدرورف ۶ هبنش جنپ(
 سيئر زا تيامح زيواتسد اب ناتسبرع
 روصنم( نمي یرارف و یفعتسم روهمج
 ار نمي هب دوخ یياوه یاه هلمح )یداه
 هب تردابم دوز یليخ و .درک زاغآ أنلع
 دوخ یاه یگلاپمه زا یفالتئا ليکشت
 نامزاس تينما یاروش ليرپآ ٤۱ رد .دومن
 اکيرمآ مسيلايرپما اب یگنهامه رد للم
 یتاحيلست ميرحت رب ینبم ار یا همانعطق

  .درک رداص یثوح نايماظن هبش

 تيرتسا لاو شرازگ ساسا رب
 شترا هک یياه فده اهنت هن ،لانروژ

 ريز هدرک باختنا نارابمب یارب یدوعس
 )نوگاتنپ (اکيرمآ  عافد ترازو رظن
 ناحارط دوخ هکلب ،دنوش یم نييعت

 ار یياه فده مه نوگاتنپ یگنج
 فالتئا یاهورين هب و باختنا أميقتسم
 نارابمب ار اهنآ هک دنهد یم روتسد
riatsilA ( "یکسب رتسيلا"  .دننک
yeksaB( تينما یاروش یوگنخس 
 سنارفنک کي رد زين اکيرمآ تلود یلم
 هک درک مالعا ليرپا ۱۲ رد یتاعوبطم
 یارب یرورض تاعالطا اکيرمآ تلود"
 تلود و یدوعس ناتسبرع زا عافد
 یم دوخ نيدحتم هب ار نمي ینوناق

 یتشک هک تسا یلاح رد نيا و ".دهد
 نمي لحاوس رد هک اکيرمآ یگنج یاه
 هب زين دنراد رارق خرس یايرد رد
 نيمه .دنا هتخادرپ نمي هرصاحم

 نمی رد هک دنهد یم ناشن دهاوش
 اب هک تساکیرمآ مسيلایرپما نیا
 رد شناگدناشن تسد زا هدافتسا

 کی زوسنامناخ یاه هلعش رب هقطنم
 هقطنم رد رگید یمدرم دض گنج
.دزیر یم نیزنب

 

  

 الاب رد هدش رکذ همانعطق رد تينما یاروش
 دياب هک دوب هدرک راطخا اه یثوح هب
 تنوشخ هب طرش و ديق نودب و هلصافالب
 تالمح دروم رد یزيچ اما .دنهد ناياپ

 زا یفالتئا طسوت هک ناتسبرع یياوه
 یگدرکرس هب( هقطنم رگبوکرس یاهتلود
 زا هکيلاحرد .تفگن ،هدش ماجنا )ناتسبرع
 شيب ،همانعطق نآ بيوصت نامز ات چرام ۶۲
 هورگ نيا طسوت یياوه هلمح ۰۰۲۱ زا
 دوب هتفرگ تروص )اکيرمآ تيامح اب( یفالتئا
 هلمجنم یماظنريغ قطانم رد اهنآ رثکا هک
 رب .دوب هدش ماجنا سرادم و اه ناتسراميب
 ناتسبرع یربهر هب فالتئا موجه رثا
 یياوه تالمح رد ناتسراميب تشه نونکات
 تنوشخ هيلع هک یناسک .دنا هتفر نيب زا
 دوخ یور هب الصا دننک یم رداص همانعطق
 یئاوه تالمح نايرج رد هک دندرواين

 هناخراک کي رگراک ۷۳ زا شيب ناتسبرع
 هب هلمح نايرج رد اي و دندش هتشک تاينبل
 یماظنريغ ۰۳ زا شيب ناگدنهانپ هاگودرا

 .دنداد تسد زا ار دوخ ناج

 

  

 یاهروشک نيرت ريقف زا یکي نمي روشک
 باب ی هگنت یکيدزن رد هک دشاب یم ناهج
 هاگولگ دوخ هک هگنت نيا .دراد رارق بدنملا
 تيمها زا دشاب یم یمهم رايسب یتفن
 زا و اهتسيلايرپما یارب یرايسب کيژتارتسا

 .تسا رادروخرب اکيرمآ مسيلايرپما هلمج
 رايسب یبآ هار بدنملا باب ی هگنت
 سونايقا و برع یايرد هک تسا یتيمهارپ

 زئوس لاناک سپس و خرس یايرد هب ار دنه
 .دنک یم لصو هنارتيدم یايرد و
 ماکحتسا روظنم هب اکيرمآ مسيلايرپما
 ناهاوخ هراومه ،هقطنم رد دوخ تيعقوم
 .تسا هدوب اجنآ رد  یماظن ميقتسم روضح
 اب اکيرمآ تلود ،زين هتشذگ یاه لاس رد
 هب هقطنم یعاجترا یاهتلود یرايب شتآ

 هب هتسباو یاهورينرتشيب هچره تيوقت
 نيا رد گنج و نارحب شرتسگ و دوخ
.تسا هتخادرپ هقطنم

 

  

 دصرد ۰۸ دودح ،للم نامزاس شرازگ هب
 رد )رفن نويليم ۰۲ ینعي( روشک تيعمج
 یاهورين یوس زا روشک نيا هرصاحم رثا
 یگنسرگ رد ناتسبرع یربهر هب فالتئا
 هک یروط هب .دنرب یم رس هب نمزم
 هچنآ دنا هدرک مالعا للم نامزاس تاماقم
 قطانم نارابمب ،درذگ یم نمي رد هک
 نودب" هچ هک تسا تيعمجرپ ینوکسم
 ،مه یلبق راطخا اب یتح اي و یلبق راطخا
 و اکيرمآ ."تسا رشب قوقح نيناوق فالخرب
 نيناوق ندز رود روظنم هب ،فالتئا یاهورين
 دننام نمي قطانم زا یخرب ،للملا نيب

 یاه ورين هک هناهب نيا هب ار هدعص رهش
 اجنآ ینوکسم قطانم رد یثوح حلسم
 مالعا یماظن هقطنم ،دنا هدش یفخم
 نآ نارابمب هب یلبق راطخا نودب و هدرک
 دادعت ندش هتشک هب رجنم هک دنا هتخادرپ
 هديد .تسا هدش یماظنريغ دارفا یدايز
 و دانسا هک هدرک مالعا زين رشب قوقح ناب
 یاه بمب هدافتسا رب ینبم یکرادم
 فالتئا یاهورين طسوت هدعص رد یا هشوخ
 یاه بمب زا هدافتسا .دراد تسد رد
 رد ار یرابگرم زيت تارذ هک( یا هشوخ

 رد )دنک یم باترپ یعيسو رايسب عاعش
 هک روشک دص زا شيب طسوت ۸۰۰۲ لاس
 ،دندرک ءاضما ار "یا هشوخ تامهم قاثيم"
 تالايا یاهروشک هتبلا .دش مالعا عونمم
 وزج یدوعس ناتسبرع و اکيرمآ هدحتم
 ءاضما ار قاثيم نآ هک دندوب یياهروشک
.دندرکن

 

  

 یاه ميژر رگيد و ناتسبرع هک یطيارش رد
 لوغشم نمي مدرم نارابمب هب یقلخدض
 یاه یتشک  اب فالتئا یاه ورين دندوب

 ار نمي ردانب یبآ یاه هار دوخ یگنج
 و یياذغ داوم دورو زا و هدرک دودسم
 روشک نيا هب هريغ و یيوراد جاتحيام
 یگنسرگ و تکالف و رقف و دندرک یريگولج
 یهانگ یب ناکدوک و یماظنريغ مدرم هب ار
 زين گنج زا لبق یتح هک دندرک ليمحت
 رثا رب .دندوب هيذغتءوس راچد نانآ زا یمين

 دوبان یرهش یاه تخاسريز فالتئا تالمح
 و ینديماشآ بآ و یياذغ داوم ،دنا هدش

 عطق یگدنز یرورض تاناکما رگيد ... و قرب
 یاه نامزاس شالت .دنرادن دوجو و هدش
 یثنخ اه نارابمب رثا رد زين یناسر کمک

 يماظنريغ مدرم زا رفن نارازه .تسا هدش
 .دنا هدش هتشک راوآ ريز ناشياه هناخ رد
 اه نارابمب رگا هک داد رادشه فسينوي
 زا کدوک رازه ۰۵۲ زا شيب ،دننک اديپ همادا
.دش دنهاوخ فلت یگنسرگ

 

  

 هرصاحم هب ضارتعا نتفرگ الاب لابند هب
 رد ناتسبرع تايانج و نمي هديدمتس مدرم
 رد تقوم سب شتآ کي رب رارق روشک نيا
 سب شتآ مالعا مغريلع اما .دش روشک نيا
 هب نداد تصرف روظنم هب نمي رد تقوم
 کمک نداتسرف یارب للملا نيب یاه هورگ
 ،روشک نآ مدرم هب هناتسودرشب یاه

 !؟درذگ يم هچ نمي رد
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 زور رد هک دنداد شرازگ اه یرازگربخ
۰۲ هم هام هدزيس  فالتئا  یاه ورين ۱۵
 ناتسبرع یگدرکرس هب( برع یاهروشک

 نيبا یاهرهش یياوه نارابمب هب )یدوعس
 هک هداد همادا زعت و )نمي تختياپ( اعنص و
 رفن ۰۷ زا شيب ندش هتشک هب تالمح نيا
 نانکاس أرثکا هک( نت اهدص ندش یمخز و
 رجنم )دنا هدوب اهرهش نيا یماظنريغ

 ،سکاف یرازگربخ شرازگ هب .تسا هدش
 رد زين اکيرمآ نيشنرس نودب یاهاميپاوه
 ینوکسم قطانم هب هم هام هتفه نيمود
 رد الکم ردنب هب هلمجنم( نمي رد یفلتخم
 هب و دندرک هلمح )هم هام مهدزيس زور
 هک دندرک رجفنم ار تفن نزاخم لاثم ناونع
 .دش هانگيب مدرم ندش هتشک هب رجنم
 هلمح عورش نامز زا هک دوش یم هتفگ
 نونکات چرام هام ۶۲ رد نمي هب یماظن
۱ زا شيب  رفن رازه تفه و هتشک رفن ۰۰۵
 هدش هراوآ رفن نويليم مين دودح و یمخز
  .دنا

 

  

 اکيرمآ شترا  هک تسا یروآ داي هب مزال
 طسوت نمي هب دوخ یياوه تالمح
 زا عقاو رد ار نيشنرس نودب یاهاميپاوه

 ألومعم اما .دوب هدرک عورش ۲۰۰۲ لاس
 تالمح نيا تيلوئسم دوخ نمي تقو تلود
 تايانج ات تفرگ یم هدهع هب ار یياوه
 نايلغ زا و هدرک یناشوپال ار اکيرمآ تلود
 مدرم یاه هدوت یتسيلايرپمادض مشخ
 یياوه هلمح نيلوا .دنک یريگولج نمي
 نيب یاه هناسر رد هک نمي هب اکيرمآ
 ربماسد ۷۱ خيرات رد ،دش ءاشفا یللملا

 هک دوب نايبا ناتسا رد یياتسور رد ۹۰۰۲
 )کدوک ۱۲ هلمجنم( یماظنريغ ٤٤ زا شيب

 هلمح زور نامه رد .دندش هتشک نآ یط
 هتشک هب رجنم باحرا رد یرگيد یياوه

.دش رفن ٤ ندش

 

  

 یياوه تالمح تاصخشم زا یکي
 نودب یاهاميپاوه طسوت هک اکيرمآ

 تسا نيا دوش یم ماجنا نيشنرس
 رود هار زا اهاميپاوه نيا یاهرادار هک
 لمح دارفا هک ار یتامهم و هحلسا

 یاه هاگتسد طسوت ،دننک یم
 یم یياسانش ساسح یرتويپماک
 دنمشوه یاه کشوم و دننک
 فده تمس هب ار یا هتفرشيپرايسب
 ناونع هب هک حالس هب حلسم دارفا(
 هناشن )دنور یم هار نابايخ رد لاثم
 زا اما .دنناسر یم لتق هب ار وا و هتفر
 هحلسا لمح نمي ليابق رد هک اجنآ
 یياوه تالمح  تسا لومعم یرما
 ندش هتشک هب رجنم أبلاغ اکيرمآ
 ليابق یماظنريغ مدرم و نايئاتسور

 اه لتق نيا قيقد دادعت .تسا هدش
 اما تسين صخشم اکيرمآ طسوت
 لتق ٦۲ یمسر روط هب نونکات

 هدش تابثا اکیرمآ طسوت نايماظنريغ
 .تسا

 

  

 زا یفالتئا دهاش ام نمي رد عقاو رد
 زا ،هقطنم یاهورين نيرت یعاجترا
 و یقلخدض یتنطلس یاه یروتاتکيد
 رگيد و یدوعس ناتسبرع یلگنا
 یشحو ميژر ات جيلخ یاهروشک
 اب هک ميشاب یم رصم یسيسلا
اکيرمآ شترا ینابيتشپ

 

 نيرتدنمتردق -
یتسيلايرپما یورين نيرتزواجتم و

 

-  
 یاه هدوت هب ار یا هنارگزواجت گنج
 ،هنايمرواخ روشک نيرتريقف رد مدرم
 زا شيب زين گنج عورش زا شيپ هک
 هب رقف طخ ريز نآ تيعمج زا یمين

.دنا هدرک ليمحت ،دندرب یم رس

 

  

 هب ناتسبرع هلمح رد هک تسا نيا تيعقاو
 ،رشب قوقح ،مسيرورت اب گنج نمي
 هناهب همه ،هقطنم تابث اي و ،یسارکمد
 اه هناهب نيا .دنشاب یم یلعج یاه
 نتشادهگن ناهنپ یارب دنوش یم حرطم
 زا هک یماظن زواجت نيا یلصا ليلد
 .دشاب یم رادروخرب مه اکيرمآ ینابيتشپ
 شرتسگ هب قيرط نيا هب اکيرمآ عقاو رد
 هقطنم رب دوخ ینومژه و یماظن روضح
 نماد یگنج یاضف و نارحب هب ،هتخادرپ
 هطلس ات دشوک یم نينچمه و دنز یم
 هقطنم نیا رد یعيبط عبانم رب دوخ
 ار نآ لاقتنا و تراجت و هنايمرواخ کیژتارتسا
.دنک ميکحت

 

  

 

  
 ناوت یم هک تسا عفانم نیا تخانش اب
 هدرک مالعا اکيرمآ تلود ارچ الثم ديمهف
 ره تعرس اب ريخا یاه هتفه رد هک
 یدايز رايسب ريداقم ،یرتشيب هچ
 تاناکما و حالس رگيد و کشوم و بمب
 هدناسر یدوعس ناتسبرع هب یماظن
 یماظن تالماعم نازيم عقاو رد .تسا
 یدوعس ناتسبرع اب اکيرمآ تلود
 زا )اکيرمآ یماظن یرتشم نيرتگرزب(

 درايليم ۰۹ زا شيب ۴۱۰۲ ات ۰۱۰۲ لاس
 تلود نينچمه .تسا هدش مالعا رالد
 تاعالطا کارتشا شيازفا یارب اکيرمآ
 هلمح زا یکيتسجل ینابيتشپ و
 همانرب زکرم کي ،نمي هب ناتسبرع
 هب ،کرتشم یگنهامه یزير
 یاه لارنژ زا یکي یهدنامرف
 یماظن یهدنامرف زکرم هراتسود
 .درک داجيا ناتسبرع تختياپ رد ،اکيرمآ

 

  

 

  
 درک مالعا ليرپا ۱۵ رد نوگاتنپ یوگنخس
 )رکناتروتارتسا( ۵۳۱.یس.ک یاه تج هک
 یاهزاين ندرک هدروآرب هب هنازور ،یياکيرمآ

 ناتسبرع یگنج یاهاميپاوه یتخوس
 موادم یياوه تالمح ات دنلوغشم یدوعس
 ،نياربانب .دوشن فقوتم نمي رد ناتسبرع
 رب هک ار یياه بمب اهنت هن اکيرمآ شترا

 یم کرادت دوش یم هتخير نمي مدرم رس
 زاين دروم تخوس لاح نامه رد دنيب

 یم نيمات مه ار ناتسبرع یاه هدنگنج
 دوخ هک ار اه یراذگبمب یاه فده ات دنک

 هب هجوت اب .دنهد رارق فده ار هدومن نييعت
 تسد ندوب هتشغآ هک تسا تايعقاو نيا

 نوخ هب اکيرمآ رب مکاح راد هيامرس هقبط
 هديشوپ یسک رب ،نمي هانگ یب مدرم
 اکيرمآ هجراخ روما ريزو "یرک ناج" .تسين
 یربخ لاناک اب یاه هبحاصم زا یکي رد
 یماظن هلخادم زا عافد رد سا.یب.یپ
 تلود یماظن یاه کمک ،نمي رد اکيرمآ
 لرتنک هک یثوح نايماظن هبش هب ناريا
 دوخ تسد رد ار نمي زا یا هدمع شخب
 نمي رد گنج یلصا لماع ار دنا هتفرگ
 یم شدوخ هکيلاح رد .دومن یفرعم
 یروهمج هدرپسرس ميژر هک تسناد
 ناکما اکيرمآ زبس غارچ نودب یمالسا
 روضح .دوش یتالداعم نينچ دراو هک درادن
 رد یمالسا یروهمج یقلخ دض شقنو
 مدرم هيلع رب گنج شتآ رد نديمد و نمی
 هک تس یشقن نامه هباشم روشک نیا
 قطانم زا رگید یرايسب رد هتسباو میژر نیا
 و ینسوب و ناتسناغفا و نانبل ريظن ینارحب

 رد ندرک فاص هداج یارب هیروس و قارع
 یاهتسايس و اکیرمآ یگنج نيشام تمدخ
  .تسا هدرک افیا یتسيلایرپما یقلخدض

 

  

 دنهد یم ناشن نمی یاهدادیور یسررب 
 روظنم هب اکيرمآ تلود هک تساهلاس هک
 رد دوخ یماظن تالخادم یارب یزاس هنيمز
 ديدهت نيرتگرزب" ار هدعاقلا ،هقطنم
 و هدناوخ ")اکيرمآ( نهيم هيلع یتسيرورت
 نودب یاهاميپاوه یارب زين یگرزب نيپمک

 رد قفوم لدم" ناونع هب دوخ نيشنرس
 اما .تسا هتخادنا هار هب "رورت اب گنج
 یمالسا تسيرورت عجترم هورگ هک یتقو
)PAQA( و لتق و زات و تخات هب نمي رد 
 اب ار دوخ ،درک عورش هانگ یب مدرم تراغ
 لوغشم شا نيشنرس نودب یاه اميپاوه
 اه یثوح هک دمآ شيپ یعضو ات دومن
 گنج یارب طيارش و دنتفرگ ار تختياپ
 زا حوضو هب هک یطیارش .دش ايهم ینونک

 نارحب هيجوت یارب اکیرمآ تلود یوس
 راک هب شا مسیراتيليم شرتسگ و ینیرفآ
 نارحب فيفخت تمدخ رد و هدش هتفرگ
 یراد هیامرس ماظن ريگنابیرگ یداصتقا

 .تس

 

  

 رد اکيرمآ مسيلايرپما هنايشحو زواجت
 هدنرد و گنج شتآ شيپ زا شيب نمي

 ار هقطنم رد اهتسيلايرپما یيوخ
 ناج هيلع یگرزب ديدهت و هدرک ديدشت
 هقطنم رد هانگيب ناسنا اهنويليم
 یا هعجاف نينچ اب هلباقم یارب .تسا
 رد رگراک هقبط یربهر هب قلخ جيسب
 و مسيلايرپما و گنج هيلع هزرابم
 ،هقطنم رد هتسباو یاه یروتاتکيد
 .تسا ريذپان بانتجا

 

  

 

  
میرم

 

  

 

 

 

 

تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم ةزرابم داب هدنز  !!تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم ةزرابم داب هدنز



 ييادف مايپ

 

 191 هرامش                                     
 

  

 

82 هحفص       
 

  

 شخب نیرت هدیدمتس هباثم هب نز نارگراک
هقبط

 

 نیرتدیدش ضرعم رد هراومه رگراک   
 نيا .دنراد رارق فعاضم رامثتسا و اه متس
 رد و هدوب یراد هيامرس ماظن یتاذ عضو
 هدهاشم فلتخم تاجرد هب اه روشک همه
 هيامرس ماظن هک ناريا رد اما .دوش یم
 یروهمج و تسا مکاح هتسباو یراد
 نيرتوخ هدنرد زا یکي هباثم هب یمالسا

 و متس نيا تسا تردق رب ماظن نيا نايماح
 ميژر نيا یرگبوکرس فطل هب رامثتسا نيا
 زين یبهذم یعاجترا یاه هفافل اب هک
 یرت هنايشحو و رت عيسو داعبا ،هدش نيئزت
 زا یا هرود چيه رد عقاو هب .تسا هتفاي

 و اه راشف نيا زا یمالسا یروهمج رمع
 مامت رد و .تسا هدشن مک یزيچ اه متس

 رب هيکت اب زيتس نز ميژر نيا اهلاس نيا
 ره زا لبق ات هدرک شالت یبهذم تافارخ
 رگ .دهد رارق دوخ تاضرعت جامآ ار نانز زيچ
 و ملظ تحت نارگراک اهلاس نيا همه رد هچ

 زا یرتگرزب راب رگراک نانز اما دنا هدوب متس
.دنا هدش لمحتم ار متس و ملظ نيا

 

  

 

  
 وراد یريگ تردق زاغآ نامه رد هنومن یارب
 نانز روضح هک نيا هناهب هب ینيمخ هتسد
 یاج مالسا رظن زا و دوش یم داسف ثعاب
 زا ار نانز زا یگرزب شخب تسا هناخ رد نز
 تساير نارود رد اي و .دندرک راکيب راک
 حرط بوچراهچ رد یناجنسفر یروهمج
 هک دندوب رگراک نانز رتشيب نيا ،ورين ليدعت
 یتيلوئسم ناراد هيامرس هکنيا نودب
 راک زا دننک لبقت اهنآ تشونرس هب تبسن
 تدش هب یاه حرط اب سپس .دندش راکيب

 یاهادرارق هلمج زا یرگيد یرگراک دض
 یاهتکرش هب نداد اضف و ءاضما ديفس

 اب رگراک هقبط لک اهنت هن یراکناميپ
 هلمج زا نکمم یاه بيسآ نيرتديدش

 نادقف و یلغش تينما مدع، عيسو یراکيب
 نانز هکلب دندش هجاوم یعامتجا نيمات
 رارق یرتشيب تاضرعت جامآ مهزاب رگراک
.دنتفرگ

 

  
 ريز هک ناراد هيامرس تاضرعت هجيتن رد
 یم شيپ یمالسا یروهمج بوکرس تردق
 تاجناخراک زا یليخ رد راک زا نانز  تفر
 شخب و دندش هتشاذگ رانک المع گرزب
 یاهاگراک رد نانز راک یورين زا یگرزب
 نامز رد هتبلا هک دش زکرمتم کچوک
 نوناق لومش زا یمتاخ یروهمج تساير
 یاه هاگراک رانک رد  .دندوب هدش جراخ راک

 هاگراک ،یزپ رجآ یاه هروک رد نانز ،کچوک
 اب یزرواشک شخب و یفابيلاق رومن یاه
 راک هب یئاسرف تقاط یگدنز و راک طيارش
.دندش هتفرگ

 

  
 یطيارش اهلاس لوط رد یمالسا یروهمج
 لومعم روط هب یتح نانز هک هداد لکش ار
 طسوت هدش نييعت دزمتسد لقادح زا یمين
 یمک نيا و .دننک یمن تفایرد زين ار تلود
 یم یرگيد تالکشم ببسم دوخ دزمتسد

 اب نانز زيچان دزمتسد هنومن یارب .دوش
 یم هبلاطم  اه کدوک دهم هک یا هيرهش
 عناوم زا یکی و درادن یناوخ مه الصا دننک
 راک رازاب هب دورو یارب نانز هار رس رب مهم
 هک ینز رگراک تسا یعيبط .دشاب یم
 یمن زگره دريگ یم ار دزمتسد لقادح
دزمتسد نیا اب دناوت

 

 کدوک دهم هنیزه مک  
 ندرک راک زا دیاب تروص نیا رد و دزادرپب ار
 نارگراک دزمتسد هنومن یارب .دوش فرصنم
 نيب امومع هکنيا اب تامدخ شخب رد  نز
 ردقنآ دننک یم هنازور راک تعاس ۲۱ ات ۰۱
 ار یگدنز نيمات فافک الصا هک تسا زيچان
 یئاج ندرک اديپ هب دسر هچ دهد یمن
 رد رگراک نانز .ناش ناکدوک یرادهگن یارب
 هميب زا دزمتسد یمک مغريلع ،شخب نيا
رادروخرب زين یعامتجا نيمات

 

 دنشاب یمن   
 یرابفسا تيعضو زا مه ليلد نيمه هبو
  .دنتسه رادروخرب

 

  

 

  
 شخب نانز راک یاه هزوح زا رگيد یکي
.تسا یزرواشک

 

 هک ینانز لاثم ناونع هب   
 غاب ای و،یاچ عرازم،جنرب یاهرازيلاش رد
 و هدوب یلصف ناشراک الوا دننکيم راک هويم
 یعامتجا ششوپ و هميب هنوگره دقاف ايناث
 نیرتشيب هنومن یارب هکنیا اب .دنشاب یم
 شود رب لامش ناتسا یزرواشک راک دصرد
نانز

 

 تیامح چيه زا زرواشک نانز اما تسا   
 ار عضو نيمه .دنتسين رادروخرب یعامتجا
 رد ناگزمره ناتسا رد هک ینانز دنراد
 ییایرد نایزبآ و یهام شرورپ و ديص شخب

راک مه شخب نیا رد .دنراد لاعف یروضح

 

   
 .دشاب یم وربور یرايسب تالضعم اب نانز
هتفه زور تفه ارابجا  اهنآ

 

 شيب زور ره و   
 تقاط  راک نيا هب زور رد تعاس ۲۱ زا
 و دنرادروخرب هميب زا هن اما دنلوغشم اسرف
 نيمه هب . هريغ و یگتسشنزاب قح زا هن
 چيه یگداتفا راک زا ت نروص رد مه ليلد
 هک تسا بلاج و .دنرادن یدمآ رد عبنم
 نانز ندش هميب هدمع عناوم زا یکی ،تلود
 زا یتح یتلود تاماقم .دشاب یم دايص
 یم یراددوخاهنآ یارب یناولم تراک رودص
 اپ دايص نانز هک تسا یلاح رد نیاو دننک
 .دننک یم راک نادرم یاپ هب

 

  
 راک یاه هزوح زا رگيد یکي اه هناخ زپ هروک
 نیرت قاش اب نز نارگراک هک .تسا نانز

 راک .دنلوغشم اجنآ رد یگدنز و راک طیارش
 هک اه هناخ زپ هروک رد نز نارگراک یمسج
  دراد رارق روآ نایز و تخس لغاشم هرمز رد
 هداوناخ هک دزاس یمن رداق ار اهنآ یتح هاگ

 هروک رد اهنآ هکيلاح رد .دننک ريس ار ناش
 رامثتسا  نيرت ديدش تحت یزاس رجآ یاه
.دنريگ یم رارق اه

 

  
 هدهع هب ار ییاهراک هناخ زپ هروک نانز
 جراخ اهنآ یمسج ناوت زا هاگ هک دنراد

 رد ار دوخ ناکدوک اهنآ زا یرايسب و تسا
،دنروآ یم ايندب یزپ رجآ طيحم نامه رد

 

   
 اه هناخزپ هروک رد نامیاز یصخرم نوچ
.درادن انعم الصا اه امرفراک یارب

 

 یروط هب   
 ار کدوک دنروبجم ناردام نامیاز زا سپ هک
هراوهگ رد

 

 دنهد همادا راک هب و هتشاذگ   
 دهاشم اه هناخ زپ هروک رد هچنآ هنافساتم.
 رد مهنآ رامثتسا و جنر و تسا درد دوشيم
 هک نز نارگراک یارب یمحر یب تیاهن

  .دنتسه رگراک هقبط شخب نيرت هديدمتس
رگراک نانز روضح ناريا رسارس رد هتبلا

 

 ار   
 ناوت یم ديلوت و راک ی اه هزوح همه رد
 یاهاگراک رد لاثم ناونع هب .درک هدهاشم
 هب امرفراک هک یراک اي و یفابيلاق کچوک
 اما و .دنهد ماجنا هناخ رد ات دهد یم نانز

 فلتخم یاه هزوح رد عونت نیا  زا رظن فرص
 تسا هباشم نز نارگراک دروم رد هچنآ ،راک
 دراوم نيا همه رد رگراک نانز هک تسا نیا

 ليبق زا یقوقح و قح چيه
  هريغ و کدوک دهم قح،یگتسشنزاب،هميب
 هدارا عقوم ره ناراک بحاص و .درادن دوجو
 راک نداد زا اي و جارخا ار اهنآ دنناوت یم دننک
 هک یئاهشور زا رگید یکی .دننک یراد دوخ

 یلغش تينما نآ هب لسوت اب ناراد هيامرس
 یم روبجم ار اهنآ و هدرب نيب زا ار نارگراک
 دادرارق دنهد نت یطيارش ره هب هک دننک
 هب جيردت هب هک دشاب یم تقوم اه
 و هتشگ ليدبت ءاضما ديفس یاهدادرارق
 یم نآ ناينابرق نيرت یلصا زا رگراک نانز
 .دنشاب

 

  
 هناملاظ  عقاو رد ءاضماديفس یاهدادرارق
 ليمحت نارگراک رب ار رامثتسا طیارش نیرت
دادرارق نیا. دنک یم

 

 تسا تروص نیا هب   
 اهنت رگراک مادختسا یارب راد هیامرس هک
 هب هتسب دعب و دريگ یم ار وا یاضما

 ار داد رارق دراوم ،دوخ ،شعفانم و طيارش
 یارب رگراک بيترت نيا هب .دنک یم نييعت

 هب شا هداوناخ و دوخ مکش ندرک ريس
 نآ رد هک دوش یم روبجم یدادرارق یاضما
 رگراک قوقح و راک طیارش هب طوبرم لئاسم
 .دوش یم نييعت راد هیامرس طسوت اهنت
 تسد یداد رارق نينچ هک تسا نشور

 یفاحجا و ملظ ره  ماجنا رد ار راد هيامرس
 .دراذگ یم زاب الماک دشاب شا عفن هب هک
 دادرارق زا عون نيا ساسا رب امرفراک الثم
 جارخا ار رگراک یليلد چيه نودب دناوت یم
 نيح رد رگراک یارب یا هثداح رگا اي و دنک
 ندش صقان هب رجنم هثداح نیاو داد خر راک
 لبقت یتيلوئسم چيه دش شگرم اي و
 یتسرپدوس لامياپ ار رگراک قوقح و هدرکن

.دنک دوخ

 

  

 

  
 هب و رگراک رب متس هک تسا نيا تيعقاو
 هیامرس عماوج همه رد نز رگراک صوصخ
 و راکتیانج تموکح رد یلو دراد دوجو یراد
  یمالسا یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو
 یرتشيب هچ ره تدش اب اه متس نيا
 نارادمدرس رظن هب هتبلا .دوش یم لامعا

 یرما نانز رب متس یمالسا یروهمج
 مود هجرد دنورهش نز نوچ تسا یعيبط
 یروهمج نوناق رد و دوشيم بوسنم
  هتخانش مود سنج هباثم هب نانز یمالسا

۶۱ هحفص رد همادا

 

  

 

  

 

  

 

  

 نانز عضو هب  يهاگن

 !ناريا رد  رگراك
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92 هحفص       
 

  

 رد)uodyim azbas وديم هزبس(ناديم هزبس
 رتشيب یارب )هوومروخ(دابآ مرخ رهش

 دابآ مرخ رهش یلاها هژیو هب اه یناتسرل
و انشآ یمان

 

 نیا و ؛تسا زيگنا هرطاخ  
 کنیا مه هک ییاه نآ یارب یزيگنا هرطاخ
 رس تشپ ار دوخ رمع …و ۵ و ۴ یاه ههد
 .تسا نادنچ دص دنهن یم

 

  
 تاقافتا زا یرايسب اب کچوک ناديم نیا مان
 هرگ ناتسرل ريخا هدس گرزب یاه مان و
 مان ،همه نیا نايم رد و تسا هدروخ
 و زوس لد و زاون مدرم و تسدربز یکشزپ
 یم اه مان رگید زا شيب …و هدنشخب
 رگ نامرد شا ناتسد هک یکشزپ .دشخرد
 شمارآ شا نخس و نامورحم و ارقف نت
 و روجنر و هتسخ راميب نارازه ناور شخب
 یناشاک نابايخ رد هک یکشزپ .دوب ناوتان
 هناخ ،دحاو طخ هاگتسیا کیدزن ،ینونک
 بطم و دوب شا بطم شا هناخ و تشاد
 .ناگمه هناخ شا

 

  
 ،یزاون نيکسم هب ار وا ناگمه هک یکشزپ

 ندرک یرای مه و یهار مه ،یدرد مه
 هن هک یکشزپ .دنسانش یم شا ناراميب
 یهت ابلاغ( نيعجارم زا تیزیو قح اهنت
 هنیزه هک لب ،تفرگ یمن شیوخ )تسد
 و … و تاشیامزآ ،وراد هيهت نوچ مه ییاه
 رهش زا جراخ هک ییاه نآ رفس جرخ یتح
 یم تخادرپ شدوخ بيج زا زين ار دندوب
 زيگنارب شیاتس یقالخا یایاجس اما .درک
 هب اهنت ناتسرل هطخ گرزب درم دار نیا

 وا یزاون مورحم و یمدرم تايصوصخ
 و یمدرم کشزپ نیا .دش یمن دودحم
 شومارف و گرزب یخیرات شقن زرابم
 هرود نیرت هايس زا یکی رد یا یندشن

 .درک افیا ام تکلمم رد دادبتسا یاه
 نیا مان ،یناتسرل یمظعا گنشوه رتکد
 و هدازآ ،راوگرزب ،تسود ناسنا کشزپ
 اب هزرابم هار رد ناج هک یدرم .تسا زرابم

 .داهن شیوخ هنامز یاه یرگداديب و متس
 یرای و یريگتسد هب رتشيب هک یکشزپ
 هب شا تشاد مشچ یب تامدخ و یناسر
 .تسا فورعم نامدرم
 دنزرف ،یناتسرل یمظعا گنشوه رتکد
 نيذفنتم زا یکی یمظعا ناخ یضترم
 و ردپ ديعبت نارود هب ۵۱۳۱ لاس رد ناتسرل

 ناهج هب هدید دهشم رهش رد ،شا هداوناخ
 و دشر نامز رد ار یکدوک نارود .دوشگ
 داجیا یاضف رد یسايس تانایرج ییایوپ

 یديشروخ ۰۲۳۱ لاس زا سپ هدش
 اب یو ییانشآ ثعاب نيمه و ،دنارذگ
 هنوگ هب ؛دش یعامتجا و یسايس لیاسم
 دراو یناوجون ناوفنع نامه رد هک یا
 تيلاعف عورش .دیدرگ یسايس تازرابم
 رد تکرش تروص هب رتکد یسايس یاه
 زا سپ ،یسايس یاه گنيتم و لفاحم
 تازرابم .دوب ۸۲۳۱ لاس دادرم عیاقو

 زا سپ و ۷۳۳۱ لاس رد رتکد یسايس
 اب ناهفصا یکشزپ هدکشناد هب شدورو

 مه رد شا ییوجشناد یاه تيلاعف
 راب ود رتکد هک دوب نارود نيمه رد و تخيمآ
 ی هلصاف .دیدرگ ريگتسد کاواس طسوت

 ۹۳ یا هلاس

 

 نيب لیاسم رثا رب هک ۱۴ –
 اتدوک ميژر ینورد یاهداضت دشر و یللملا
 هب روشک رد یسايس زاب اتبسن یاضف
 مدرم تازرابم و تاضارتعا و دوب هدمآ دوجو

 یارب یبسانم تصرف ،دوب هتفاي تدش
 رد ،دوخ تازرابم و اه تيلاعف ات دوب رتکد
 تروص هب ناهفصا رد ار ،یلم ههبج بلاق
 زا سپ اما .دنک یريگ یپ رت ینلع
 ار وا کاواس ،دادرخ ۵۱ نينوخ یاهدادخر
 . درک ینادنز و ريگتسد

 

  
 ،تراسا نارود نیا یاهدرواتسد زا یکی
 ۵۱ هعجاف للع" مان هب یا هوزج ریرحت

 اب نادنز زا یدازآ زا سپ رتکد .دوب " دادرخ
 فورعم ینزج هورگ هب ادعب هک یئاقفر

 نارود هک نآ زا دعب یو .دش انشآ دندش
 زا زاتمم هبتر اب ار شیوخ هيلاع تاليصحت
 ،دناسر نایاپ هب ناهفصا یکشزپ هدکشناد
 ،دندوب دوخ رکف هب اهنت هک یرايسب سکعرب
 شیاه یتیالو مه هب تمدخ یارب اهنت
 ،شیوخ یدادجا و ءابآ راید و رهش یهار
 ریاد اب نامز مه اج نآ رد و دیدرگ دابآ مرخ
 یاه تيلاعف ،تبابط یارب یبطم ندومن

 رد رتکد .درب یم شيپ زين ار شا یسايس
 کاواس هليسو هب رگید راب ۸۴۳۱ لاس
 . دش نادنز هناور و ريگتسد
 رد یللخ تسناوتن اهنت هن نادنز نارود نیا

 شا هزرابم همادا یارب رتکد هدش مزج مزع
 ات دومن رت ممصم ار وا هک لب ،دنک داجیا
 هزرابم هب مادقا نادنز زا ییاهر زا سپ
 و لکهايس زيخاتسر اب .دیامن هناحلسم
 نآ موادت و یبالقنا هناحلسم هزرابم زاغآ
 یاضف قلخ ییادف یاه کیرچ طسوت
 و هتفرگ لکش هعماج رد ینیون یتازرابم
 کیرچ زا ماهلا اب یددعتم لفاحم و اه هورگ
 میژر اب رثوم و یدج یا هزرابم هب اه
 نيمه هب .دنتخادرپ یم هاش یروتاتکید
 ددجم ییاهر زا سپ و ۲۵۳۱ لاس رد ليلد
 زا رگید نت ود هارمه هب ،نادنز زا

 شا نامزرمه و نایرهشمه

 

 و یبتجم –
 یدابآ مرخ دومحم

 

 هيهت هب تسد ،-
 هناحلسم هزرابم عورش یارب یتامدقم
 کاواس اما ،دز یتلادع یب و یرباربان هيلع
 نتفر ول یپ رد و تفای یهاگآ عوضوم نیا زا
 و یبتجم ندش هتشک و شا مزر مه ود
 اهنت رگید راب رتکد ،دومحم نتشگ یراوتم

 کمک اب راب نیا ات دش روبجم و هدش
 تعرس و هلجع اب و شراکادف رسمه
 هزرابم تاکرادت هيهت هب تسد یرتشيب
 یم رس رد ار شرکف هک یا هناحلسم
.دزادرپب دنارورپ

 

  
 
 رثا رب ۳۵۳۱ لاس رد رتکد رخآ تسد
 یفاک ان مغريلع و هدمآ دوجو هب رارطضا
 مزال تامدقم و تاموزلم رگید و هقوذآ ندوب
 دیدرگ هوک ريبک مزاع ،هناحلسم هزرابم یارب
 یريگ یپ ینلع تروص هب ار شا هزرابم ات
 زا تسناوت هک دوب اه لاس نيمه رد .دیامن

 اب یتداعس نسح و یرتشا جروت قیرط
 ناریا قلخ ییادف یاه کیرچ نامزاس

 رد ندش یفخم زا سپ .دیامن رارقرب طابترا
 دای هدنز هارمه هب ناتسرل یاه هوک

 و یدابآ مرخ دومحم و نایدسا کمايس
 نارومام اب شرگید نامزرمه زا دنچ ینت

 .دش ريگرد کاواس

 

  
 هنوگ چيه ۸۵۳۱ لاس ات نامز نآ زا
 ات دوبن تسد رد یو تشونرس زا یعالطا
 هدش پاچ یاه همانزور زا یکی رد هک نیا
 هتشک زا یدادعت یماسا لاس نآ رد

 هک دش مالعا کاواس اب یريگرد رد ناگدش
 رد مه یناتسرل یمظعا گنشوه رتکد مان
 نیا هک نیا زا هتشذگ اما دوب اه نآ نايم
 و یسايس تاشیارگ عون هچ رل درم گرزب

 هچ نآ ،هتشاد یتشونرس هچ و یتديقع
 و یمدرم شنم و تيصخش تسا مهم هک
 زا سپ و کنیا مه هک .تسوا یتازرابم

 درو شا کين مان مه زونه لاس نايلاس
.تساه نابز

 

  

 

  
 نیا هدش هتخانش رتمک هوجو زا رگید یکی
 یگدنز یشهوژپ و یبدا هبنج ،گرزب درم
 هنومن دنچ هب راو تسرهف ریز رد هک تسوا
 : میزادرپ یم یو یاهراک زا

راعشا هعومجم -۱

 

  
 یارب (.دنلب همين و هاتوک ناتساد نیدنچ -۲
 و هدکهد بورغ ، ليیارزع اب هبحاصم هنومن

…(

 

  
 ۵۱ عیاقو ليلحت رد یفسلف یا هتشون -۳
"ماذج" مان اب دادرخ

 

  
 یخیرات یا هتشون -۴

 

 هرابرد یشهوژپ –

 

 نارگرامعتسا شقن و الوگنآ مدرم تازرابم  
 لاغترپ
 " ناونع تحت یو یارتکد ی هلاسر -۵
 یراميب یريگ شيپ رد تيبرت و طيحم شقن

"یماذج یاه

 

  
 یبالوط یرداهب دمص :ميظنت و هيهت
 

يمظعا گنشوه رتكد" داي هدنز تازرابم داب ورهر رپ

 

 !"يناتسرل 
 

 



 ييادف مايپ

 

 191 هرامش                                     
 

  

 

03 هحفص       
 

  

 ار اه ییاکیرمآ هرفس هک ییایرد یاهاذغ
 یاه هدرب جنرتسد لوصحم دنک یم نیزم
 هریزج رد هک تسا یزنودنا و همرب لها
 هب ناشليم فالخرب یزنودنا ی"انيجنب"
 یرازگربخ شرازگ هب .دنا هدش راداو یراگيب
 ییایرد یاهاذغ زا یخرب سرپدتيشوسا
 یم شورف هب اکیرمآ یاه هاگشورف رد هک
 نکاسريگيهام یاه هدرب هليسو هب دنسر
. دنا هدش ديص یزنودنا

 

  
 

 

  
 هک سرپدتيشوسا ناراگنربخ تاقيقحت
 ناشن هديماجنا لوط هب لاس کی زا شيب
 ناروتسر هب اهنت هن اهاذغ نیا هک دهد یم
 یم هتخورف گرزب یاه هاگشورف و اه
 یاذغ ناونع هب اهنآ زا یضعب هکلب دنوش
. دنسر یم شورف هب مه یگناخ تاناويح

 

  
 

 

  
 رد هک ینادرم زا رفن لهچ زا شيب

 یگدرب هب یزنودنا ی"انيجنب" هریزج
 اهنآ هک دندرک ديیات دنا هدش هديشک
 هب )همرب(رامنايم زا ناشليم فالخرب
 اه هدرب نیا .دنا هدش هدروآ هریزج نیا
 هک دنناد یمن هک دنتفگ ناراگنربخ هب
 روشک مادک هب هدش ديص یاه یهام
 هدرب نابابرا اما دندوش یم هتخورف
 اه یهام نیا هک دنا هتفگ اهنآ هب راد
 قح اهنآ و دنتسه تميق نارگ رايسب

 ار ییایرد تالوصحم نیا ندروخ
. دنرادن

 

  
 

 

  
 هدرب یريگيهام یاه یتشک یاه ناتيپاک
 و هتعاس ۴۲ هک دننک یم روبجم ار اه
 اب ار اه هدرب .دننک راک هتفه زور تفه

 نهپ یهام یعون مد زا هک ییاه قالش
.دننز یم کتک ،هدش تسرد یمس یقرب

 

  
 

 

  
 یلوپ چيه اهريگ یهام هب ای ناراد هدرب
 یم یمکرايسب لوپ اهنآ هب ای دنهد یمن
 راک لاح رد یهاگ ريگيهام یاه هدرب .دنهد
 یهام اب گرزب یريگ یهام یاهروت رد
 یاه یهام و روماه ،وگيم ،بکرم یاه
. دنوش یم راتفرگ رگید

 

  
 

 

  
 ناراد هدرب طسوت هک ینادرم زا یکی
 راگنربخ هب هدش هتفرگ یراگيب هب
 دهاوخ یم ملد" :تفگ سرپدتيشوسا
 یوزرآ ام همه ،مدرگزاب ما هناخ هب
 و ردپ دهاوخ یم ملد" ".میراد نتفر
 رکف امتح اهنآ .منيبب هرابود ار مدرم
 رگید یکی ." ما هدرم نم هک دننک یم
 ار ام اهراد هدرب" :تفگ اه هدرب زا

 کتک ار ام یتقو .دننک یم هجنکش
 ميناوت یمن یراک چيه ام دننز یم
 دنوادخ ناتسد رد ام یگدنز .مينکب
."تسا گرم

 

  
 یرارف یاه هدرب زا یکی هک "نيم گنیاله" 
 رگا" :تفگ سرپدتيشوسا راگنربخ هب تسا

 تالوصحم نیا اه ییاپورا و اه ییاکیرمآ
 .دنشاب ام دای هب دیاب دنروخ یم ار ییایرد
 زا فرژ تسا ییایرد سونايقا نیا ریز
 هب ،هدش نوفدم ییاه ناسنا ناوختسا

. "نارگید مکش رطاخ

 

  
 

 

  
 ندشن شاف طرش هب هک اه لالد زا یکی
 هک تفگ درک وگتفگ ام راگنربخ اب شمان
 الاب ريخا یاهلاس رد اهريگ یهام دزمتسد
 ای یجوبمک ،یدنلیات ناوج نادرم و هتفر
 ار کانرطخ راک نیا دنتسين رضاح یا همرب
 نتفرگ راکب .دنهدب ماجنا مک یاه تميق اب
 هرابرد نتفگ غورد و نالولعم و ناکدوک
 و نارجاهم ندوبر یتح و اهدزمتسد
 الماک یراک ،اه لالد نيب اهنآ ندرک روخزيچ
 قوقح نيلاعف زا یکی هتفگب .تسا جیار
 ره ،لوکايچوپگنوت اميتاپ مان هب نارگراک
 نارگراک .دراد شزرا رالد رازه دودح رد هدرب
 نتفرگ ديما هب اه هام دنراچان ازیو نودب
.  دننک راک یزنودنا رد ینوناق تماقا

 

  
 

 

  
 مانب دزم نودب نارگراک نیا زا یکی
 نم هب اهنآ " :دیوگ یم " وس گنام"
 دیداور تیارب هک دنتفگ ،دنتفگ غورد
 راوس ارم مينک یم تسرد یلعج
 اما ،دندروآ یزنودنا هب و دندرک قیاق
 یراگيب هب ارم ،میديسر اجنیا هب یتقو
. " دنديشک

 

  
 

 

  
 هب یگتسب اه هدرب زا هدافتسا ءوس نازيم
 و اه ناتيپاک و نایامرفراک تايحور
 دب رتشيب اه یضعب .دراد ناشنارايتسد
 گنوی .رتمک یضعب و دننک یم یراتفر
 شنادنزرف و رسمه شيپ لاس ود هک گنیان
 دیوگ یم ،تفگ کرت یزنودنا رد راک یارب ار
 یم ار ناشدوخ ردقنآ نارگراک زا یضعب
 و دننز یم ایرد هب یهاگ هک دنزاب

.دننک یم یشکدوخ

 

  
 
 دنلیات  قیرط زا هک ینارگراک زا یرايسب
 هک دنناد یمن ،دنوش یم یزنودنا دراو
 دوش یم هدنادرگزاب دنلیات هب اهنآ جنرتسد
 یم رداص هدحتم تالایا هب دنلیات قیرط زا و

 تايلام هرادا زا هدش عايتبا قاروا .دوش
 تالوصحم نیا هک دهد یم ناشن اکیرمآ
 ناروتسر هب یدنلیات یاه یتشک اب ییایرد
 تالایا یا هريجنز یاه هاگشورف و اه
 تسيل نايم رد .دنسر یم هدحتم
 یم تالوصحم نیا رادیرخ یاه هاگشورف
 روطنيمه و ترام لو تکرش هب ناوت

 هدننک عیزوت نیرتگرزب هک)ocsyS(  وکسيس
. درک هراشا تسا اکیرمآ رد ییاذغ داوم

 

  
 مان هب یتکرش یوگنخس ،زنوبيگ نیوگ
anoitaN tutitsnI  ("یلم تاليش"
seirehsiF( ، زا دصرد ۵۷ دودح بحاص هک 

 هدحتم تالایا ییایرد یاهاذغ تعنص
 نارگن" رايسب  شرازگ نیا هک تفگ ،تسا

 یم درد هب ار ناسنا بلق و تسا"هدننک
 هک دوزفا لاح نيعرد اما هدربمان .دروآ
 ماجنا یزيم ریز اه شورف و دیرخ هنوگنیا"
 اهنآ زا یلم تاليش تکرش و دنوشيم
 یاه نويماک زا یکی اما ."درادن یعالطا

  هک دوب یئاه یهام زا رپ هک تاليش
 هليسوب دندوب هدش ديص اه هدرب هليسوب

 اکیرمآ رد)rehsifgniK( رشيف گنيک تکرش
 دوخرشيف گنيک تکرش .تسا هدش عیزوت
 ،فا یک ییاذغ تکرش زا یا هعومجم ریز

)FK دودحم تيلوئسماب و صاخ یماهس
 )dtL sdooF، دودح رد هنالاس هک تسا 
 هب دنلیات زا ار ییایرد یاهاذغ نت رازه دص
 هب دعب اه هلومحم نیا.دنک یم رداص اکیرمآ

 ییایرد یاهاذغ" نوچ یاهتکرش
" )oofaeS acinoM atnaSاکينوماتناس  )dو 
" )sivatS سیواتسا ییایرد یاهاذغ"

 )sdoofaeSیم ناگدننک عیزوت ریاس و 
.  دنسر

 

  
 

 

  
 دراچیر یاقآ "سیواتسا" تکرش لماعریدم
 عون نیا اتقيقح" دیوگ یم سیواتسا
 زا ار باوخ اهبش هک تسا لئاسم
  یم اعقاو نم .دريگ یم نم یاهمشچ
 .دنوش فقوتم اهراک عون نیا هک مهاوخ

 هک تسا نم تکرش دننام یاه تکرش
. "دشاب اهراک روجنیا تبقارم دیاب

 

  

 

  
 یکی سرپدتيشوسا تاقيقحت ساسا رب
 تکرش" تاليش هدمع نارادیرخ زا رگید
 غرم" تکرش بحاص هک تسا "دنلیات داحتا
)aeS eht fo nekcihC(  "ییایرد  .تس 

 دادارق فرط مه ییایرد غرم تکرش
)laW "ترام لاو" -  )traMتسا.

 

  

 

  
 نت نارازه هلاس ره دنلیات داحتا تکرش
 تکرش .دنک یم رداص اکیرمآ هب هبرگ یاذغ
 هبرگ هک ییاه ییاکیرمآ یارب دنلیات داحتا
 هکارچ ،دشاب ییانشآ مان دیاب دنتسهراد
 نیرتفورعم زا یضعب هب دنلیات داحتا

 ولوچوکاپ لثم هبرگ یاذغ یاهتکرش
)tsaeFycnaF( ويمويم و  )xiM woeM(
 هلمج زا .دشورف یم هبرگ یاذغ
 هب ناوت یم تالوصحم نیا یاهرادیرخ
 ،)regorK( رگورک نوچ ییاه هاگشورف

 نوستربلآ و)yawefaS(  یو فيس
 )snostreblA(ترام لاو تکرش .درک هراشا 
 شرازگ نیا هيهت یارب هبحاصم هب رضاح هک
 رد ام" :هک درک مالعا هينايب کی رد دشن
 یصاخ تيمها نامنادنمراک و نارگراک دروم
 و ینوناق مادختسا هلأسم هب و ميلئاق
. "ميهد یم تيمها نارگراک یقالخا

 

  

 

  
 یوگتفگ تساوخرد لباقم رد
 زا ترام لاو تکرش سرپدتيشوسا
 مناخ اب هک تساوخ سرپدتيشوسا

 

  
٦۱ هحفص رد همادا

 

  

اه يياكيرمآ مكش ندرك ريس يارجام :يناسنا يا هعجاف

 

  

!دنا هدش هيهت "ريگ يهام ياه هدرب" راك اب هك يتالوصحم هليسو هب
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٥۲۳۱ هثداحرپ و لوا همين رابخا

 

  

 

  
 یلم هنيمز ات دندش هتشک نت اه هد

 .دوش مهارف تفن ندش
 

 رد تفن نارگراک باصتعا نیرت یخیرات 
 لکشتم و تردق رپ شبنج ناتسزوخ
۲۳۳۱ هلصاف رد یرگراک

 

 ار دوخ رهم ٥۲۳۱ -
.....دز یم ناریا رد یقرتم دادیور ره رب

 

  
   

 

  
 تاعوبطم تايلک" هلجم زا ار رابخا لاح
:دينک رورم "٥۲۳۱ لوا همين

 

  

 

  
 "هم هام لوا نشج"

 

  
 موس هبنش هس زور مين و ۱۱ تعاس

 روضح اب یتاعوبطم هسلج تشهبیدرا
 یاقآ و زوريفرفظم یاقآ و ریزو تسخن یاقآ
 دیارج ناریدم زا یا هدع و گنهرف ریزو راهب
 هم هام لوا ديع عوضوم رد و ليکشت
 تعاس مين و دمآ لمعب یلصفم تارکاذم
.دش متخ هسلج رهظ زا دعب

 

  

 

  
هامريت موس هبنشود

 

  
 هب درم و نز زا یا هدع زورما ۱۱ تعاس
 زا تمسق کی و هدومن هلمح یرادرهش
 یرادرهش ترامع هرجنپ و رد و اه هشيش

 رجآ و گنس اب ار
 رارق زا .دنتسکش
 هدع نیا مولعم
 تساوخرد یارب
 ولج رد راک

 عامتجا یرادرهش
 رد هک دندوب هدومن
 تاکیرحت هجيتن
 رصانع یضعب
 نیا بلط بوشآ
 ناشیا زا مادقا

.دوب هدز رس

 

  

 

  
 هک یا هسلجرد
 نيمه رهظ زا دعب
 یرادرهش رد زور
 دیدرگ ليکشت
 گنج ریزو یاقآ
 هک دنتشاد راهظا
 تلود فرط زا
 زا دنراد تیرومام
 و بوشآ عون ره
 جرم و جره
 و دنیامن یريگولج
 دنهاوخب هکيناسک
 یدازآ مانب
 یارب تمحازم
 دننک داجیا مدرم

 بيقعت ادیدش
.دش دنهاوخ

 

  

 

  
 یاضعا نایاقآ

 روضح هسلج نیارد هک نارگراک هیداحتا
 هب هکيناسک دندومن راهظا دنتشاد

 ار اه هشيش و هرجنپ و هلمح یرادرهش
 و هدوبن هیداحتا یاضعا زا دنا هتسکش

 .دنا هدوب هقرفتم صاخشا

 

  

 

  
هامريت ۳۲ هبنشکی

 

  
 زا رفن رازه دص دودح رد زورما حبص
 سيلگنا و ناریا تفن تکرش نارگراک
 دجسم ،زاوها ،نادابآ یاهرهش رد

 یتفن زکارم رگید و یراجاقآ و ناميلس
 دنديشک راک زا تسد و هدومن باصتعا
 و یعامتجا هیداحتا یاه هاگشاب رد و
:دندومن تساوخرد

 

  

 

  
۱

 

 زا سيلگنا و ناریا تفن تکرش -
 یراد دوخ یسايس روما رد هلخادم
 نارگراک دض رب ار برع ریاشع و دنک
.دزيگناينرب هیداحتا

 

  

 

  
۲

 

 رادناتسا یمطاف حابصم یاقآ -
 .ددرگ راضحا نارهت هب ناتسزوخ

 

  
 رد ار شمارآ عامتجا و باصتعا نیا

 یاقآ و دز مه رب روبزم یاهرهش
 هک یتارايتخا ربارب یمطاف حابصم
 دندوب هداد ناشیا هب ناریزو تايه
 مالعا طاقن نآ رد یماظن یرادنامرف
.دنتشاد

 

  

 

  

 رد و دوب رت یدج باصتعا نادابآ رد
 یعمج هک داد خر یدروخو دز هجيتن
 .دندش یمخز مه یدادعت و لوتقم
 اه یمخز و ٤٤ ات ۷۱ زا نيلوتقم دادعت
.دندوب رفن ۰٥۱

 

  

 

  
هامريت ٤۲ هبنشود

 

  
 زوريف رفظم یاقآ تسایر هب یتايه زورما
 و ریزو تسخن یاقآ یسايس نواعم
 یناگرزاب ترازو ليفک شمارآ یاقآ تیوضع
 سرزاب یزرو یاقآ و رنه و هشيپ و
 یفقث یاقآ و ریزو تسخن یاقآ صوصخم
 و رنه و هشيپ و یناگرزاب ترازو لکریدم
 و تاعالطا هرادا سيئر یوضر ديمح یاقآ

 همانزور ریدم ديشرف یاقآ و یراپ یرازگربخ
 دیارج فرط زا یگدنیامن هب زورما یايند
 باصتعا یایاضق هب یگديسر یارب نارهت
 تمیزع زاوها هب تفن تکرش نارگراک
 و طوبرم تايه دورو زا سپ .دندومن
 یاقآ هيصوت و اهاضاقت هب یگديسر
 راک لوغشم نارگراک زوريف رفظم

 اهنآ یاهاضاقت هب هک نآ طرشب دندش
.دوش یگديسر

 

  

 

  
ريت ٦۲ هبنشراهچ

 

  
 نيب هک یدروخودز هجيتن رد حبص زورما
 هب هتسباو( یئادف هتسد و هدوت بزح دارفا
 ۲ داد یور نانمس رد )هقطنم یاه لادوئف
 .دندش یمخز نت ۱۲ و هتشک رفن

 

  

 

  
دادرم ٤۱هبنشود

 

  
 لاس نيمکی و لهچ تبسانم هب زورما
 بازحا فرط زا ناریا تيطورشم
 هداد یئاه گنيتيم و دش اپرب یئاه نشج

 بزح گنيتيم نایاپ زا سپ هنافساتم .دش
 تلعب هپس ناديم رد ناریا تارکمد
 ناریا تارکمد بزح نارادفرط نيب یمولعمان
 لباقم یسودرف نابايخ رد هدوت بزح و
 تسويپ عوقوب یعازن نارگراک هیداحتا پولک
 حورجم رفن ۰٤ زا شيب نآ هجيتن رد هک

.دندش

 

  

 

  
دادرم ٤۱ هبنشود

 

  
 دیدرگ رشتنم یربخ توريب ویدار فرط زا
 ناتسزوخ ریاشع یاسور هکنیا رب ینبم
 بارعا هیداحتا لکریدم هب یتشاددای
 راشف زا ار اهنآ دنا هدرک اضاقت و هداتسرف
.دنک ظفح ناریا تلود

 

  

 

  
دادرم ۳۲ هبنشراهچ

 

  
راک یلاع یاروش هسلج نيلوا زورما

 

 سپ  -
 ریزو هس روضح اب یفالتئا تلود ليکشت زا
یا هدوت

 

 روضح اب راک ترازو دیدج خاک رد -
 ترازو ناگدنیامن و زوريفرفظم یاقآ
 تکرش و رنه و هشيپ ترازو و یزرواشک
 نایامرفراک ناگدنیامن و ناریا و سيلگنا تفن
 زوريف رفظم یاقآ و دیدرگ ليکشت نارگراک و
 زا تیامح و راک نوناق عضو هب عجار یتانايب
 یاروش دش رارق و دندومرف داریا نارگراک
ليکشت هبترم ود یا هتفه ابترم راک یلاع

 

 ".دوش   

 

  
)۷۰۰۲.٥۰.۸۲ ٤۳۱ هدوت هار(

 

  

 

  
 )دراد همادا(

 

  

يناقهد فرشا

 

  

  و قلخ يئادف ياهكيرچ"

 "نئاخ ةدوت بزح كتخب
) مهدراهچ تمسق (                    

 

  
 !یمارگ ناگدنناوخ

 

  
 قلخ یئادف یاهکیرچ" باتک پاچ لابندب
 و یناقهد فرشا قيفر هتشون،"نئاخ ۀدوت بزح کتخب و
 "ییادف مايپ" ،نآ تفایرد یارب نادنم هقالع ددعتم یاهتساوخرد
 نیا رد .تسا هدرک باتک نیا نتم یجیردت راشتنا هب تردابم
 ره هک دنا هتفرگ رارق حيضوت و ثحب دروم یددعتم لیاسم باتک
 اما .دنشاب یم رادوخرب یا هژیو تيمها زا یخیرات ظاحل هب کی
 و حيضوت عقاو هب هدش حرطم لیاسم همه نايم رد یلصا هلئسم
 یاهکیرچ ليکشت یاه هنيمز هک تسا یئاه هسورپ حیرشت
 یئادف یاهکیرچ" باتک نیاربانب .دندومن داجیا ار قلخ یئادف
 لکش یگنوگچ هتسجرب روط هب "نئاخ هدوت بزح کتخب و قلخ
 یاه دادیور نطب رد هک یتازرابم و قلخ یئادف یاهکیرچ یريگ
 رد نیون یلوحت و نامزاس نیا یئاپرب هب رجنم ینيعم یخیرات
 یم راکشآ هدنناوخ یارب ار تشگ ناریا مدرم یتازرابم خیرات

 رابتعا نیا هب .دزاس

 

 هقالع یارب یخیرات دنس کی باتک نیا  
 یعقاو خیرات نتخومآ ناهاوخ هک تس یناوج لسن هژیوب و نادنم
 شخب ،تسامش لباقم رد هچنآ .دنشاب یم شیوخ تکلمم
 صاصتخا اه هدوزفا و میامض هب هک دشاب یم باتک نیا مهدراهچ
 دنمشزرا باتک نیا یتوص لیاف هک تسا رکذ هب مزال .دراد
:دشاب یم  یسرتسد لباق ریز سردآ رد یخیرات

 

  
moc.lakhais.www//:ptth

 

  
 

 هب دروم رد هدوت بزح دوخ تايرشن تافارتعا

 باصتعا نيرت يخيرات" دوخ لوق

 

  

 "ناتسزوخ تفن نارگراك
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رگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتاركمد يروهمج داب رارقرب   !!رگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتاركمد يروهمج داب رارقرب

 

 

 

 

 

  

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//:ptth 

 

 يناقهد فرشا قيفر هحفص زا

 

  

:دينك نديد تنرتنيا رد

 

  

 

  
moc.inahghedfarhsa.www//:ptth

 

  
 

 

 اب سامت يارب

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ 

 

  

:دينك هبتاكم ريز يناشن اب

 

  

 

  
1505 XOB MB  

XX3 N1CW NODNOL  
LGNE DNA 

 نفلت ةرامش

 

  

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ اب سامت يارب

 

  

4304946497 4400 

ولسا رهش رد نويسكآ زا يهاتوك شرازگ 

 

  

!يمالسا يروهمج ياهمادعا هيلع

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 و نارگراک بوکرس و اهمادعا هدرتسگ جوم هب ضارتعا رد
 رد ینويسکآ ناریا یمالسا یروهمج میژر طسوت ناشکتمحز
خیرات

 

 شنمدد میژر نیا هناخ سوساج لباقم رد لیرپآ ٥۲   
 رازگرب ژورن یولسا رهش رد ) ناریا یمالسا یروهمج ترافس(

 و زرابم یاه یناغفا و نايناریا زا یدادعت تارهاظت نیا رد.دش
 اه مچرپ ناگدننک رهاظت .دنتشاد روضح یسايس نيلاعف
 و یسايس ناينادنز یدازآ راعش اهنآ رب هک ییاهدراکالپو
 رد ار دوب هدش هتساوخ دنب رد یرگراک نيلاعف یدازآ نينچمه
 هينايب ترهاظت نیا رد ناگدننک تکرش زا یخرب .دنتشاد تسد
 و هدناسر نیرضاح شوگ هب وگ دنلب قیرط زاار دوخ یاه
 یسايس ینادنز" و "یمالسا یروهمج رب گرم" یاه راعش

 رد یضارتعا نويسکآ نیا .دش هداد رس اه راب "ددرگ دیاب دازآ
۲ تعاس رد و عورش رهظزادعب ۱ کی تعاس

 

 نداد رس اب   
 .ديسر مامتا هب یمالسا یروهمج هيلع رب فلتخم یاهراعش
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

 راشتنا اب مه ژورن رد   
 تبسن دوخ ضارتعا و هدومن تکرش نويسکآ نیا رد ناوخارف
 تشحو و ساره  رگناشن هک هنايشحو یاهمادعا نیا هب

 ناجب یاه هدوت یضارتعا شبنج دشر زا یمالسا یروهمج
 نامزاس نيلاعف .دندرک مالعا ار دشاب یمروشک لخاد رد هدمآ
 هتسد و حانج ره اب یمالسا یروهمج" راعش اب یگرزب دراکالپ
 هک تسا رکذ هب مزال .دندرک یم لمح ار "ددرگ دیاب دوبان
 رودص مدع اب ادتبا رد نوگانوگ تاديهمت  هب لسوت اب ژورن سيلپ
 رد ییامهدرگ یارب زوجم ماگنهرید رودص اب سپس و زوجم
 ماجنا زا یريگولج رد یعس یمالسا یروهمج ترافس لباقم
 یرازگرب نایرج رد نينچمه .دومن یضارتعا تکرح نیا
 نوگانوگ یاهتیدودحم داجیا اب ات درک شالت ژورن سيلپ نويسکآ
 رد تارهاظت دوجو نیا اب .دهاکب یضارتعا تکرح نیا داعبا زا
 .تفر شيپ همانرب قبط و عورش ررقم تعاس سار

 

  
ژورن رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

  
 ٥۱۰۲ لیرپآ ٦۲

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

  

 

  
اضر دمحم

 

  
 روپ ربنق

 
 
 
 

ناگياش رصان  
يبسا ماش   

 
 
 
 

 ناگياش گنژرا
يبسا ماش  

 
 
 
 

يورغ تزع  

 ييادف ياهكيرچ ناگتخاب ناج زيزع هرطاخ داب نادواج

 ماش ناگياش رصان ،يبسا ماش ناگياش گنژرا اقفر قلخ

 داهرف ،اقآ لآ ندال ،)ردام قيفر(يورغ تزع ،يبسا

 ،روپ ربنق اضر دمحم ،يمتاح شوهم ،يكاشاپ يقيدص

 ،يراكرز يلعنابرق ،رگداد دازرف ،روپ ربنق اضر دمحا

 لبلب ارتيم ،يرتشا جروت ،يورغ هديرف  ،روپ رقاب ريگناهج

 نسح ،يچ هناش ريدم هرهز ،يدباع ليعامسا ،تفص

 هام تشهبيدرا 82 و 72 ، 26 خيرات رد هك ... و يمطاف

 هار رد هاش مسيلايرپما هب هتسباو ميژر اب دربن رد ،5531

 ناريا متس تحت ياهقلخ  و نارگراك يزورهب و يدازآ

 !دنتخاب ناج

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
يورغ هديرف

 

  

 

  
 
 

 

 
 
 
 

ريدم هرهز  
يچ هناش   

 

  

 

  

 

  

 

  
اضر دمحا

 

  
 روپ ربنق

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
يمتاح شوهم

 

  
 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 يرتشا جروت

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 اقآ لآ ندال

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 تفص لبلب ارتيم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
يدباع ليعامسا

 

  

 


