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 ،نارگراك ندرك بوك دگل

 

  

! 89 لاس  ةجدوب رد

 

  
 و نادنمراک و نارگراک یارب ۸۹ لاس هجدوب رد ...
 رظنرد قوقح شیازفا دصرد تسيب رثکادح ناگتسشنزاب
 تس یلاح رد شیازفا زيچان رايسب دح نیا .هدش هتفرگ
 یاهداهن دوخ یوس زا هرشتنم ماقرا قباطم هک
 هک زرا خرن یسدنهم و دیدج یاه میرحت لابندب ،یتموکح
 و مروت و زرا تميق روآ ماسرس دشر هب رجنم لمع رد
 گرزب هنايشحو ضرعت کی هجيتن رد و هقباس یب ینارگ
 راشقا و ناشکتمحز و نارگراک تايح هب رگید یداصتقا
 ريغ تفا دهاش ام یراج لاس رد ،دش هعماج دمآ رد مک
 یب ضرعت نیا .میا هدوب نارگراک دیرخ تردق فيصوت لباق

 لباق ريغ ۀثداح کی هن ،تموکح تاغيلبت مغرب ،هقباس
 یعقاو" تهج رد هدش باسح ماگ کی هکلب ینيب شيپ

 یاهتسايس یاه هیاپ زا یکی هک دوب "زرا خرن نتخاس
 یللملا نيب قودنص یتسيلایرپما داهن ود نک بارخ هناخ
۲ هحفص            .....دشاب یم یناهج کناب و لوپ

 

  

 

  
یرجنس زربیرف

 

  
 مسيلايرپما هب ناريا يگتسباو هراب رد يتاظحالم

 

  
 یاهتسايس اکیرمآ مچرپ ندز شتآ و مسيلایرپما هيلع نداد راعش نمض یمالسا یروهمج هتشذگ لاس لهچ هب کیدزن رد ...
 نيغورد تاغيلبت و نوگانوگ یاه میرحت لامعا اب مه اکیرمآ مسيلایرپما و تسا هدرب شيپ هقطنم و ناریا رد ار مسلایرپما

هداد فرط ود ره هب یگرزب رونام تردق ،یراکم نیا .تسا هدز اج یمالسا یروهمج یاهتسايس فلاخم ار دوخ

 

 اهنآ هب و  
.دننزب نماد ناریا رد یتلود تردق تيهام هنيمز رد تسردان یاه ليلحت هب و دننک جيگ ار مدرم هک هدرک کمک

 

 هنومن یارب   
 و مسيلایرپما هب یمالسا یروهمج یگتسباو هب هجوت نودب یا هدع ماجرب زا اکیرمآ هدحتم تالایا تلود جورخ اب زورما نيمه
 ،تسايس  نیا یعقاو لئالد هراب رد شاکنک

 

 و هتشاذگ مسيلایرپما هب یمالسا یروهمج یگتسباو مدع باسح هب ار نآ  
 یم یرامش زور اکیرمآ تلود تسد هب یمالسا یروهمج رييغت یارب و دنبوک یم "جنچ میژر" تسايس لبط رب اهنآ زا یخرب
۵ هحفص                                                                                                                                                    …  .دننک

 

  

 

  

رگيد تاحفص رد

 

  
 زا "يهاوخداد" رازراك ●

15  ....................رگ هجنكش

 

  

   ؟ دوب هچ پولداوگ سنارفنك ●

................................ 61 
 فياظو و  يبالقنا تيعقوم ●

12..................  )3( يبالقنا

 

  

 يناقهد زورهب يمارگ داي هب ●

)7( .......................... 42 

 رد يناقهد فرشا قيفر اب وگتفگ

 هپت تفه نارگراك تازرابم اب هطبار

 زاوها دالوف و
 کی دوجو هک عوضوم نیا هب هجوت ...

 هچ ات هعماج رد یمومع یبالقنا شبنج
 نارگراک تازرابم یالتعا هب هنوت یم دح
 .هرادروخرب یصاخ تيمها زا هنکب کمک
 هجوت دروم دیاب صوصخ هب عوضوم نیا
 هک یئاهنوا ینعی ؛یبالقنا نارکفنشور
 یرگراک شبنج دشر لابق رد یا هفيظو
 نوچ .هريگب رارق ،دنلئاق نوشدوخ یارب
 رد ار هفيظو نیا ،تيعقاو نیا کرد و مهف
 زرابم درف ره لباقم

 

 رادفرط اعقاو هک -
هناریا رگراک هقبط

 

 زا هنيبب هک هديم رارق -
 ششوک تیاهن هنوت یم یقیرط هچ
 هدوت هک یشبنج تیوقت یارب وشدوخ
 نوا رد مومع روط هب ناریا متس تحت یاه
۹ ۀحفص     ...هريگب راک هب ،دنتسهريگرد

 

  

 و ناريا رد بالقنا

 

  

!دوشب يتسياب هچ

 

  
 نامزاس کی هب هعماج ،رضاح لاح رد ...
 زا رگراک هقبط یاه نامرآ اب هک یبالقنا

 ، متس تحت یاه قلخ یمدرم تازرابم
 یريلد نادرم و نانز ، ناناوج تازرابم زا
 و تیامح ، دنا هدمآ اه نابايخ هب هک
 طیارش رطاخ هب امازلا و دنکب عافد
 ناریا رد یروتاتکید

 

 زا عافد یارب هچ -
 ، شا هزرابم موادت و ءاقب ظفح و دوخ
 و یسايس یراذگ ريثات رطاخ هب هچ
 نامزاس کی ، یماظن یژتارتسا

 یسايس

 

 اب ات دراد زاين ، تس یماظن -
 لامِعا و تاراکتبا و هناحلسم هزرابم
 فاکش یروتاتکید دس رد ، یبالقنا رهق
 هلحرم راعش ، رظنم نیا رب .دنک داجیا
 داجیا یوسب شيپ" :شبنج زورما و یا
 یسايس یاه لکشت

 

 یبالقنا یماظن –
 ...دشاب یم "!روشک رسارس رد
۷۱ هحفص                                          

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  
 

ناريا زا رودزم هاش رارف درگلاس تبسانم هب

 

  
 هديدمتس ياه هدوت و نارگراك هنانامرهق تازرابم هجيتن رد 7531 لاس هام يد 62 رد
 زا يجوم و دش ناريا زا رارف هب روبجم نيگنن تنطلس لاس 73 زا سپ رودزم هاش ،ناريا

 يتازرابم ياهدرواتسد زا رورغ و يداش !تفرگ ارف ار هتساخاپ هب ياه هدوت رورغ و يداش
!دنكفارب ناريا زا ار ناهاش نيگنن يروتاتكيد طاسب دوخ همادا رد هك يقحرب  هزرابم .ناش
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2 هحفص       
 

  

 بوک دگل" ۀحیال ۸۹ لاس هجدوب هحیال 
 کاندرد فيصوت نیا .تسا "نارگراک ندرک
 تاماقم زا یکی نابز زا هک هناراکبیرف یلو
 یانما تايه وضع تکوش ربکا( میژر

 ،هدش نايب )یعامتجا نيمات نامزاس
 دض تيهام زا یا هشوگ هک تس یرايعم
 دزاس یم المرب ار یا هجدوب دنس یمدرم
 لابندب و تلود ديیات اب هام ید رخاوا رد هک
 یارب هيقف یلو رظن دروم تاحالصا
 نیا .تسا هدش سلجم یهار ،بیوصت

 یروهمج هجدوب حیاول مامت نوچمه هحیال
 ميظنت تيهام رطاخ هب یمالسا
 ناراد هیامرس هرکا و هلمع هک شناگدننک
 ظفح یارب دنتسه  وجدوس و رگ رامثتسا
 نآ یاقب لماع تیوقت و تموکح تیوقت و
 کيتارکوروب نيشام ینعی

 

 مکاح یماظن–
 رد لاح نيع رد .تسا هدش یحارط
 هب یهجوت یب ینونک ینارحب طیارش

 هحیال نیا رد مدرم یمومع یاهزاين
 رگید تقو ره زا رتريگمشچ هجدوب

 .تسادیوه

 

  
 
 ميظنت یطیارش رد ۸۹ لاس هجدوب

 ماظن وس کی زا هک تسا هدش
 زغم ات هک روشک رب مکاح یداصتقا
 یناهج متسيس هب ناوختسا
 اب ،تسا هتسباو مسيلایرپما
 زا و تسوربور یراتخاس یاهنارحب

 یگتسباو نتفرگ رظن رد اب رگید یوس
 لصاح دوخ هک تفن هب ناریا داصتقا
 هعماج ندوب مسيلایرپما هطلس تحت
 یاه تیدودحم و دشاب یم ناریا
 اکیرمآ یاهمیرحت زا یشان

 

 هلمج زا -
 یاه تميق هب تفن شورف تیدودحم
 یناهج یاهرازاب رد یراج

 

 داجیا و -
 نیا یسرتسد رس رب صخشم عناوم
 هدیرفآ یتيعقوم ،یلام عبانم هب میژر

 هباثم هب ار یمالسا یروهمج هک هدش
 یقلخ دض و هنارگرامثتسا مظن ظفاح
 یراکنا لباق ريغ تالکشم اب مکاح
 نينچ رد .تسا هتخاس هجاوم

 دشوک یم میژر نیا یطیارش
 ینارحب تيعضو زا یشان تالکشم

 دراو اب ار یراد هیامرس متسيس
 رب لمحت لباق ريغ یاهراشف ندروآ
.دیامن لصف و لح شکتمحز یاه هدوت

 

  

 

  
 یارب هک یماقرا ندوبن یعقاو زا رظن فرص
 یاهدمآرد لحم زا هجدوب تارابتعا نيمات
 لاس هجدوب هک اجنآ ات ،هدش روظنم تلود
 و ماظن بوکرس یاهناگرا مهس هب یتآ
 زاب نآ یبالقنا دض و کیژولوئدیا یاهداهن
 یمالسا یروهمج ناگدننادرگ ،ددرگيم

 یريگمشچ شخب نانچمه دنا هدرک یعس
 ريغ و ميقتسم ار  تلود یلام عبانم زا
 و اهناگرا نیا زا تسارح و ظفح هب ميقتسم
 یهاگن اب  .دنهد صاصتخا اهنآ تیوقت یتح
 یم ناریا هعماج رد یراج یاه تيعقاو هب
 نينچ هطساوالب جیاتن زا یکی هک دید ناوت
 شاعم و تايح نداد رارق هنگنم رد یدروخرب
 یاهدزمتسد رب راشف دیدشت و اه هدوت
 ريمن و روخب قوقح و زيچان اما یعقاو
 هب نينچمه .دشاب یم هعماج داحآ تیرثکا

 ،یا یريگ تهج نينچ اب و یعيبط روط
 یاه هجدوب زا نتساک هب کانباتش شیارگ
 لقادح نيمات و یتامدخ و یعامتجا هافر

 شیوخ فیاظو ماجنا یارب تلود هک ییاه
 اهنآ نتخاس هدروآرب لوئسم یعيبط روط هب
 هجدوب هحیال رگید گرزب یگژیو ،دشاب یم
 تسا مزال رما نیا تابثا یارب .دشاب یم
 هک هجدوب ۀحیال یلصا طوطخ زا یخرب
 ار دنتسه نآ یمدرم دض تيهام رگنايب
.مينک بيقعت

 

  

 

  
 نادنمراک و نارگراک یارب ۸۹ لاس هجدوب رد
 هعماج تسدورف راشقا هک ناگتسشنزاب و
 دصرد تسيب رثکادح دنهد یم ليکشت ار
 .تسا هدش هتفرگ رظنرد قوقح شیازفا
 تس یلاح رد شیازفا زيچان رايسب دح نیا
 دوخ یوس زا هرشتنم ماقرا قباطم هک
 یاه میرحت لابندب ،یتموکح یاهداهن

 تموکح یوس زا زرا خرن یسدنهم و دیدج
 روآ ماسرس دشر هب رجنم لمع رد هک
 رد و هقباس یب ینارگ و مروت و زرا تميق
 یداصتقا گرزب هنايشحو ضرعت کی هجيتن
 یاه هدوت تايح هب تموکح فرط زا رگید

 و ناشکتمحز و نارگراک هژیوب و متس تحت
 لاس رد ،دش هعماج دمآ رد مک راشقا

 تردق فيصوت لباق ريغ تفا دهاش ام یراج
 یب ضرعت نیا .میا هدوب نارگراک دیرخ

 کی هن ،تموکح تاغيلبت مغرب ،هقباس
 ماگ کی هکلب ینيب شيپ لباق ريغ ۀثداح
 خرن نتخاس یعقاو" تهج رد هدش باسح
 یاهتسايس یاه هیاپ زا یکی هک دوب "زرا

 یتسيلایرپما داهن ود نک بارخ هناخ
 یناهج کناب و لوپ یللملا نيب قودنص
 یعقاو" هدش باسح ماگ .دشاب یم

 رد هک تسا یماگ نامه ،"زرا خرن نتخاس
 زا لوپ یللملا نيب قودنص تاماقم رادید
 ترورض رب ٥۹۳۱ لاس هام نمهب رد ناریا
 دنناد یم همه  .دوب هدش ديکات نآ ققحت
 هک( قارع اب گنج نایاپ زا سپ هرود زا هک
 اهتسيلایرپما عفانم نيمأت تهج رد ًامامت
 ماظن یداصتقا یاهتسايس ساسا ، )دوب

 رد ناریا رب مکاح هتسباو یراد هیامرس
 ات هتفرگ یناجنسفر زا ،گنج اسپ یاهتلود
 ،یناحور هرخالاب و داژن یدمحا و یمتاخ
 یداصتقا یاه هخسن و اهتسايس دربشيپ
 کناب و لوپ یللملا نيب قودنص ۀدش هتکید
 هب )یتسيلایرپما گرزب داهن ود ( یناهج
 .دشاب یم و هدوب ماگ هب ماگ تروص
 روانش" ای "یزاس ناسکی" تسايس
 یکی "زرا خرن " یزاس یعقاو" ای و "یزاس

 اه داهن نیا  زادنارب نامناخ طخ یاه هیاپ زا
 دربشيپ یاتسار رد تسرد و دشاب یم
 رد میدهاش ام هک تسا طخ نيمه
 )٥۹۳۱ هام نمهب( ۷۱۰۲ لاس هیروف
 لوپ یللملا نيب قودنص تايه سيیر
 رواشم نمض رد هک دليفرپ انویرتاک(
 )تس یتسيلایرپما داهن نیا هبتريلاع
 یلمع راتساوخ ناریا زا رادید زا سپ
 هب "زرا خرن یزاس ناسکی" ندرک
 یو .تشگ "یرورض" یمادقا ناونع
 نیا یارجا رد" هک تخاس حیرصت

 رتسب و ینامز طیارش هب دیاب ترورض
 و "درک هجوت زين بسانم یسايس

 اب قودنص یاضعا " هک دومن هفاضا
 تقوم یرارقرب شریذپ دوجو
 دنچ یزرا ماظن و یزرا یاهتیدودحم

!89 لاس هجدوب رد نارگراك ندرك بوك دگل
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3 هحفص       
 

  

 یناریا تاماقم دهعت تيمها رب یخرن
 هب لاقتنا و زرا خرن یزاس ناسکی رب
 ات هدش تیریدم روانش یزرا ماظن
 نیا زا ات دنراد ديکات ۸۱۰۲ لاس لیاوا

 یارب یرت فطعنم طیارش قیرط
 تیاس( "دیآ مهارف اه کوش تیریدم
 ۀجيتن رد .)٥۹۳۱ نمهب ۲۲ زوين داصتقا
 یناحور تلود فرط زا تسايس نیا یارجا

 نارازه اهنت هن تلود نیا هک میدوب دهاش
 تراغ ار اه هدوت ییاراد زا ناموت درايليم
 هب دوخ یاهضرق زا یگرزب شخب هکلب ،درک
 و یعامتجا نيمات یاهقودنص و اهکناب
 اه هدوت بيج باسح هب ار یگتسشنزاب
 یتبرض یزاس دازآ نیا هک ارچ .دومن هیوست
 دض یاه تسايس دننام تسرد ،زرا خرن

 خرن یزاس دازآ ای و ديسبوس فذح یقلخ
 دازآ طوقس کی ،یلبق یاه تلود رد یژرنا
 دوجوب مورحم یاه هدوت یگدنز حطس رد
 و اهدزمتسد ندنام تباث طیارش رد و دروآ

 و یرگراک هداوناخ رازه نارازه ،اه قوقح
 رقف طخ ریز قالتاب رد یگدنز هب ار زيچ یب
.دومن موکحم

 

  

 

  
 دصرد ۰۲ شیازفا ینيب شيپ ،فاصوا نیا اب
 و نادنمراک و نارگراک زيچان قوقح هب
 ناگتسشنزاب

 

 و ناراد هیامرس رگا هتبلا  -
 ار اه قوقح نيمه تفص ولاز نایامرفراک
دننک تخادرپ تقو رس ای و دنزادرپب اساسا

 

-  
 زا نت اهنويليم ندرک موکحم ینعم هب
 طسوت متس تحت یاه هدوت و نارگراک
 گرم و یگتسکشرو هب "ديما" تلود
 تسد هب یارب .تس یتآ لاس رد یجیردت
 دیاب رما نیا زا رت یعقاو هچ ره ریوصت نداد
 تاماقم یاه هدعو قبط رب هک تفگ
 دصرد ۰۲ اب نارگراک قوقح لقادح تموکح
 لاس هجدوب هحیال رد تسا رارق ،شیازفا
 رازه دصناپ و نويليم کی دودح هب یتآ
 ریاس اب مقر نیا ۀسیاقم اما .دسرب ناموت

 تحت هعماج هک یداصتقا یاه صخاش
 ،دنک یم مرن هجنپ و تسد نآ اب ام هطلس

 هک یروصت لباق ريغ یگدنز یرتنشور روطب
 یاه هداوناخ و ام  نارگراک زا نت اهنويليم
 یم وربور نآ اب هرمزور روط هب ناشمورحم
 اب .دراذگ یم تواضق ضرعم هب ار دنشاب

 رازه ۰۰٥ و نويليم کی یا هیاپ قوقح
 لوق هب هک یطیارش رد ،نارگراک  ِیناموت
 و رهشناريپ زا میژر هدنیامن یرضخ لوسر
 رقف طخ ،سلجم یعامتجا نويسيمک وضع
 کی یارب هام رد ناموت نويليم ٦ زرم رد
 هب انب و ،دنک یم ريس هرفن ٤ هداوناخ
 ۳۰۲ ، مروت یعقاو مقر ، تاشرازگ یخرب
 اب یمالسا یروهمج و دشاب یم دصرد
 هدش "گرم ۀخرچ" کی دراو زرا خرن رييغت
 رد زنيکواه یداصتقا هسسوم شرازگ(
) اکیرمآ moc.swendasethge.www یتح 
 یاه هنیزه مامت زا رظن فرص ناوت یمن
 هس اب ار مورحم یاه هداوناخ مکش ،رگید
 حضاو نیاربانب .درک رپ یلاخ نان هدعو
 زا راذگ" طیارش رد هجدوب نیا هک تسا
 ناراد هیامرس تلود ات تس یرازبا ،"میرحت
 یلو از دمآرد یاهمرها راصحنا تباب زا
 نامه رد و  زرا شورف ريظن یداصتقا برخم
 یولگ ندرشف و تشيعم هب ضرعت نامز

 هب یرتشيب یاهدوس متس تحت یاه هدوت
 )۱( .دزیرب مکاح ۀقبط و دوخ بيج

 

  

 

  
 هک یا هعجاف مغر هب رگید هبنج زا

 ۀشقن نآ عفادم تلود و مکاح هقبط
 هدوت هيلع هدنیآ لاس رد ار شیارجا

 هک اجنآ ات ،دنا هديشک متس تحت یاه
 خساپ و مکاح ناراد هیامرس عفانم هب
 یم زاب نانآ یقلخ دض یاهزاين هب
 یتیدودحم یتآ لاس هجدوب ،ددرگ
 نیا رد .تسا هدشن لیاق نانآ یارب

 هیامرس ماظن رد هک تسين یکش
 هب یداصتقا ماظن ،ناریا ۀتسباو یراد
 رايتخا رد اب تلود هک تس یا هنوگ
 یاهداينب نیرت ميظع لرتنک و نتشاد
 نیرتگرزب ،دوخ ،یتامدخ و یديلوت
 .تسا روشک راد هیامرس و امرفراک
 یم ناشن ۸۹ لاس ۀجدوب هب یهاگن
 هتشذگ لاس لهچ نوچمه هک دهد
 لرتنک تحت یداصتقا یاه هاگنب
 و یتلود ناراد هیامرس نیرتگرزب
 یاهدمآرد مغر هب ،یصوصخ شخب
 یمن یتايلام چيه الوصا ای ،یموجن
 "یتايلام تيفاعم" زا ای ،دنهد
 اب هرخالاب ای و هتشگ رادروخرب
 رارف" هب قفوم فلتخم یاهمزيناکم
 .دنوش یم "یتايلام
 
 ناراد هیامرس هک تسا نیا راظتنا ًارهاظ
 تخادرپ اب دیاب یتلود نایامرفراک و گرزب
 هجدوب هب رالد اهدرايليم هنالاس تايلام
 یروهمج میژر رد  اما دننک کمک تلود
 و دمآرد رب یلرتنک چيه اهنت هن یمالسا

 نیا نابحاص هکلب تسين اهنآ دوس
 هجدوب" فص هب لاس ره تاسسوم
 تاعوبطم رد هدافتسا دروم ترابع( "ناراوخ
 بيترت نیا هب .دنوش یم هفاضا )یتموکح
 ،یداصتقا رابگرم تسايس کی دربشيپ اب

 تايلام اهنت هن یلام یاه سوپاتخا نابحاص
 زا هدافتسا اب هکلب دنزادرپ یمن ار مزال یاه
 یلام تازايتما یتحار هب یتلود تاليهست
 ۀجدوب زا یگرزب شخب و دنريگ یم ینالک
 اهنآ هنازخ هب زين میرحت طیارش زيچان

 .دوش یم ریزارس

 

  

 نالوئسم" یوس زا اهشرازگ یخرب قباطم
 "دصرد ۰٤" ،"یتايلام روما نامزاس
 داصتقا" هندب هک ییاهداينب و تاسسوم
 نداد زا ،دنهد یم ليکشت ار "روشک
 ٤۲ دادیور تیاس( .دنتسه "فاعم" تايلام
 ،تاسسوم نیا )۷۹۳۱ هام ید ٥ خروم
 نوناق ۲ هدام هب یقاحلا ٤ دنب قباطم
 اب ینوناق روط هب ،ميقتسم یاه تايلام
 ینعی  ماظن ینونک ربهر  و ینيمخ مکح
 تخادرپ زا "تيفاعم زوجم" یاراد یا هنماخ
 تسيل هب یهاگن .دنشاب یم تايلام
 ای و تيفاعم نیا لومشم تاسسوم
 ناشن تايلام تخادرپ زا یرارف تاسسوم
 یاهداينب نیرتگرزب زا اهنآ هک دهد یم
 هد دوس یاه تکرش و رگتراغ یداصتقا
 هیامرس و میژر تاماقم و تلود لرتنک تحت
 ناتسآ ،هنومن یارب .دنشاب یم مظعا ناراد
 متاخ یگدنزاس هاگرارق ،یوضر سدق
  ،نافعضتسم داينب ،نکسم داينب ،ءايبنالا
 نامزاس  ،ینيمخ ماما دادما هتيمک
 نیا هرمز زا .... و یمالسا تاغيلبت
 هب لیوط تسيل نیا رد .دنتسه تاسسوم
 مان هب دش هدهاشم هک روطنامه لاثم روط
 هک میروخ یم رب ءايبنالا متاخ ی هاگرارق
 و دشاب یم ناراکناميپ نیرتگرزب زا یکی
 یتح و نالک ینارمع یاه هژورپ زا یرايسب
 نیا اب و دراد تسد رد ار روشک زاگ و تفن
 افاضم ؛تسا فاعم تايلام تخادرپ زا دوجو
 هاپس هب قلعتم یداصتقا لوغ نیا هکنآ
 رابتعا کی ،هجدوب هحیال قباطم ،نارادساپ
 تلود زا زين ار یناموت درايليم رازه ۰۱
    !دنک یم تفایرد

 

  

 

  
 لاس هجدوب ۀحیال رد هک یرگید مهم هتکن
 هجدوب صيصخت ،درک هجوت نآ هب دیاب یتآ
 میژر بوکرس نيشام حيلست یارب رتشيب

 هدمآ ناج هب و متس تحت یاه هدوت هيلع
 هیامرس عفانم رگا .دشاب یم یتآ لاس رد
 یناهج نابابرا و هتسباو تفص ولاز ناراد
 هناملاظ ماظن یاقب و ظفح حلاصم و اهنآ
 نارگراک  رامثتسا دیدشت مزلتسم ،ینونک
 رد رگا ،تسا نانآ قوقح و قح نتخادرپن و
 دشر ،ناراد هیامرس تموکح جیاتن رثا

 مروت و ینارگ  و تکالف و رقف یاز ناطرس
 و یباوخ نتراک و کدوک راک و دوبمک و
 ،تس یعيبط هدیدپ کی اشحف و یباوخروگ
 ،هناملاظ مظن نیا یاقب و ظفح ،هجيتن رد
 قامچ تیوقت جاتحم زيچ ره زا لبق

 تساج نيمه رد .دشاب یم نآ بوکرس
 دوبمک مغرب یتآ لاس هجدوب هحیال رد هک

 راکهبت ربهر بیوصت اب ،عبانم دیدش
 و درايليم کی لقادح ،یمالسا یروهمج
 ۀينب" تیوقت یارب رالد نويليم دصراهچ
 رد بوکرس نيشام تیوقت ناوخب( "یعافد
 هب و هنسرگ یاه هدوت ضرعت رطخ لباقم
 نیا .تسا هتفای صاصتخا )هدمآ ناج
 هبرجت هک میژر یگنج نيشام ناوت شیازفا

 یاه هلول هک هدرک تباث هتشذگ لاس ۰٤
 یاه هدوت هيلع اساسا شیاهورين گنفت
 زا یريگولج یارب و هتفر هناشن متس تحت
 و ام متس تحت یاهقلخ و نارگراک بالقنا
 رد ،تسا هدش هتفرگ راک هب هقطنم مدرم
 تاشرازگ یخرب قباطم هک تس یلاح
 یاهلاس رد یمالسا یروهمج ،هرشتنم

 ،"زرا خرن نتخاس یعقاو" تسايس
 رادید رد هک تسا یماگ نامه
 زا لوپ یللملا نيب قودنص تاماقم
 رب ٥۹۳۱ لاس هام نمهب رد ناریا

  .دوب هدش ديکات نآ ققحت ترورض
 زا سپ هرود زا هک دنناد یم همه
 تهج رد ًامامت هک( قارع اب گنج نایاپ
 ، )دوب اهتسيلایرپما عفانم نيمأت
 ماظن یداصتقا یاهتسايس ساسا

 ناریا رب مکاح هتسباو یراد هیامرس
 یناجنسفر زا ،گنج اسپ یاهتلود رد
 و داژن یدمحا و یمتاخ ات هتفرگ
 یاه هخسن دربشيپ ،یناحور هرخالاب
 نيب قودنص ۀدش هتکید یداصتقا
 داهن ود ( یناهج کناب و لوپ یللملا
 هب ماگ تروص هب )یتسيلایرپما گرزب
 تسايس .دشاب یم و هدوب ماگ
 یعقاو" ای و  ای "یزاس ناسکی"

 یاه هیاپ زا یکی "زرا خرن " یزاس
 یم اه داهن نیا  زادنارب نامناخ طخ
 .دشاب
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 یماظن هجدوب مجح رب دصرد ۰٤ ريخا
 ار نآ جیاتن یخرب هک تسا هدوزفا شیوخ
 نیا یمدرم دض یاه تیرومام رد ناوت یم
 ناراد هیامرس عفن هب یزورفا شتآ رد میژر
 و قارع و ناتسناغفا رد یناهج رالاس گنج
 هدهاشم هنايمرواخ هقطنم و هیروس و نمی
 .درک

 

  

 

  
 دهاش نارادساپ هاپس ۸۹۳۱ لاس رد
 نازيم هب دوخ هجدوب یدص رد ۵۲ شیازفا

 نينچمه .دشاب یم ناموت درايليم رازه ۵۲
 یروهمج یمدرم دض جيسب هجدوب
 دوبمک زا یشان  طیارش مغرب زين یمالسا
 کی اب ،رگید یاهشخب هجدوب عطق و عبانم
 دصيس و رازه هب یدصرد ود شیازفا
 ترازو هجدوب .تسا هديسر ناموت درايليم
 یمالسا یروهمج میژر یمنهج تاعالطا
 نیرتگرزب یدصرد ۱۳ شیازفا کی اب زين
 هک هدش مالعا امسر و هدوب دهاش ار دشر
 درايليم دصتشه و رازه ۵ یتآ لاس رد
 یاه هجدوب فرص داصتقا یلام عبانم ناموت
 ،عومجم رد .ددرگ یم رگبوکرس داهن نیا
 یللملا نيب هسسوم" شرازگ قباطم
 یاه هنیزه ۀسیاقم "کیژتارتسا تاغلاطم
  باستحا اب یمالسا یروهمج یماظن
 هنیزه هک دهد یم ناشن "یعقاو تميق"
 هب تبسن ۸۱۰۲ لاس رد میژر یماظن یاه
 هدرک دشر دصرد ۳۵ نآ زا لبق لاس ۵
  .تسا

 

  

 

  
 رب هدنیآ لاس هجدوب ۀحیال رد نينچمه
 و کیژولوئدیا یاهداهن هجدوب نازيم
 یاه هزوح ريظن زين مکاح هاگتسد یعاجترا

 و ادص و یمالسا تاغيلبت داتس ،هيملع
 یاهورين ندرورپ هفيظو هک میژر یاميس
  و بوکرس هاگتسد یارب دیدج یقلخ دض
 ماظن کیژولوئدیا یانبور تیوقت و جیورت

 هدهع رب ار اه هدوت قيمحت و یراد هیامرس
 هجدوب شیازفا اب .تسا هدش هفاضا دنراد
 تسا نآ رب یعس زيتس مدرم یاهداهن نیا
 هدوت نداد هلاوح یارب اهداهن نیا هينب هک
 یاهدایرف اب دنمدرد و هنسرگ یاه
 هب ینيمز منهج زا ناش نيگامشخ
 زا ات ددرگ تیوقت زين ترخآ زور و اهنامسآ
 رد اه هدوت یتازرابم یژرنا زين قیرط نیا
 عضو هيلع بالقنا ريسم زا ريغ یئاهريسم
 .ددرگ هزيلاناک دوجوم

 

  

 

  
 تاماقم تاغيلبت مغرب ،هکنآ هصالخ
 ، ۸۹ لاس هجدوب هحیال ،یمالسا یروهمج
 ناراد هیامرس عفانم ظفح یارب یا هجدوب
 رد هحیال نیا .تسا روشک رب مکاح هتسباو

 و دوکر دیدشت و اکیرمآ یاه میرحت طیارش
 یاه هصخشم زا یکی هک ناماوت مروت
 تسا یلعف طیارش رد یراد هیامرس نارحب
 زور ره اهتسيلایرپما هک یطیارش رد و
 دوخ یداصتقا یاه نارحب راب شيپ زا شيب
 تحت  عماوج و رگراک هقبط یور رب ار

 ،دننک یم نکشرس ناریا هلمج زا و هطلس
 یراد هیامرس ماظن نانچمه تسا رارق
کيتارکوروب هاگتسد و ناریا هتسباو

 

-  
 نارگتراغ عفانم بوچراچ رد ار نآ یماظن

 متس تحت یاه هدوت هيلع ،یللملا نيب
.دهد شرتسگ و هدرک ظفح هقطنم و ناریا

 

  

 

  
 ینونک ینارحب طیارش رد ،هجدوب هحیال نیا
 ماع لتق یارب ناراد هیامرس تموکح نامرف
 هب و اهنآ هداوناخ و هنسرگ نارگراک یجیردت

 لتق نامرف ،دشاب یم ناشناکدوک صوصخ
 زين نونکا مه هک ینارگراک یجیردت
 و یراکيب و مروت و رقف راب ریز رد ناشرمک
 هتشگ مخ مزال دزمتسد تفایرد مدع
 یم تفایرد هک یدزمتسد هک ارچ .تسا
 عقوم هب تخادرپ تروص رد یتح دننک
  ،رگتراغ و وجدوس ناراد هیامرس طسوت
 ار قلطم رقف طخ حطس رد یگدنز فافک
 .دهد یم اهنآ هب یتخس هب مه

 

  

 

  
 هک دهد یم ناشن ۸۹ لاس هجدوب
 نآ اب هک یتسب نب رد مکاح یزاوژروب
 ليلد هب هن و دهاوخ یم هن تسوربور
 متسيس هب ناریا داصتقا یگتسباو
 تامازلا و یتسيلایرپما یناهج
 و نارگراک یارب نآ نکشرمک
 داحآ تیرثکا هباثم هب ناشکتمحز

 زا یريگولج تهج رد دناوت یم ،هعماج
 شروش" ناشدوخ لوق هب
 زا یهرگ نیرتمک ،"ناگنسرگ
 زاب هدنیآ لاس رد ار دوجوم تالکشم

 بیوصت هلصافالب هجيتن نیا ربانب .دنک
 ۸۹ لاس رد ثحب دروم هجدوب هجیال
 هزرابم ریزگان شرتسگ و موادت
 زیرگ یعامتجا یاهشنت و نارگراک
 زا هک یرما ،دوب دهاوخ اهنآ یریذپان

 رد اهنآ "تیریدم" هلاسم نونکا مه
 یاه هناشن ندش راکشآ طیارش

 سوباک و هغدغد هب "ماظن یشاپورف"
 یروهمج دساف و راکتیانج نادرمتلود
  .تسا هتشگ لیدبت یمالسا

 

  

 

  
:سیون ریز

 

  
 نويسيمک وضع یرضخ لوسر )۱( 
 هک نیا هب دانتسا اب سلجم یعامتجا
 یام رفراک نیرتگرزب" دوخ ،تلود
 دنک یم حیرصت دشاب یم "تکلمم
 یم شورف هب رالد75  ار تفن تلود"
 ۲۱ اب ار رالد ،رگید فرط زا و دناسر

 زا و دهد یم رازاب هب ناموت رازه
 هجدوب رد ار رالد یانبم ،رگید یوس
 دمآرد یقبام و هداد رارق ناموت ۰۰۷٥
 رد ،تسا ربارب ود زا شيب هک ار رالد
 ،رگید ترابع هب و دريگ یم دوخ رايتخا
 اما دوش یم ربارب ود تلود دمآرد

 یم اجک هب تسين صخشم نآ دوس
."دور
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همدقم

 

  
!اقفر

 

  
 رد هسلج نیا رد هرارق هک یثحب عوضوم
 اب هطبار رد میزادرپب ثحب هب شا هراب
 و مسيلایرپما هب ناریا هعماج یگتسباو
 تيمها .دشاب یم یگتسباو نیا خیرات
 عوضوم نیا کرد

 

 سک چيه هک تساجنآ ات  
 هعماج طیارش ليلحت و هیزجت رد دناوت یمن
 رگم دهد هئارا ینشور و تسرد رظن ناریا
 ار مسيلایرپما هب یگتسباو نیا هکنیا

 ريس رد مسيلایرپما شقن رب و هتخانش
.دشاب هتشاد فارشا ناریا رد اه دادیور

 

  

 

  

 

  
تيط ورشم بالقنا تسکش زا دعب زا

 

 اب  
 ريم ناخ ناضر ۹۹۲۱ دنفسا موس یاتدوک
 مسيلایرپما لماک طلست و )یولهپ( جنپ
 ،یداصتقا تانوئش مامت رب سيلگنا

 هب ناریا یگنهرف و یماظن ،یسايس
 هک تفرگ لکش ناریا رد یتيعضو جیردت
 یلصا هصخشم مسيلایرپما هب یگتسباو
و دشاب یم نآ

 

 داضت مه ليلد نيمه هب  
مسيلایرپما اب ام یاهقلخ نيب

 

 تروص هب   
 داضت

 

 .تسا هدمآ رد ناریا هعماج رد یلصا  
 زا تيعقاو نیا کرد و هجوت مدع تسرد
 رد ناریا یسايس یاهورين بلغا فرط
 یسيلگنا یاتدوک زا هک یا ینالوط هلصاف
 ار اهنآ دمآراکان تشونرس ،درذگ یم ۹۹۲۱
 دهاش همه هنومن یارب .تسا هدز مقر
 یروهمج یريگ تردق زا دعب هک میدوب
 نیا هب هک یا یسايس یاه ورين یمالسا
 تردق تيهام ليلحت رد دندوب هجوت یب رما
 گازگیز هچ تنطلس میژر نيشناج یتلود
 ذاختا یتسردان عضاوم هچ و دندز یئاه
 هتسباو تيهام هب هجوت نودب بوخ .دندرک
یسايس یاه میژر مسيلایرپما هب

 

 رد   
 دش یم هنوگچ ۹۹۲۱ یاتدوک زا دعب ناریا
 یب ؟دومن افیا بالقنا رد هناهاگآ یشقن
 هدازدمحا دوعسم قيفر هک دوبن ليلد
قلخ یئادف یاهکیرچ نيسیروئت

 

  
": هک تسا هتشون و هتفگ

 

 تقيقح رد 
 رد یلوحت و رييغت هنوگره نييبت

 ماظن یلصا داضت هب هکنآ نودب هعماج
 هطلس و قلخ نيب داضت ینعی ،دوجوم
 کی هب لیدبت .دوش هجوت یتسيلایرپما

 هلئسم و .ددرگيم لمهم و چوپ زيچ
 روط هب دیاب ار مسيلایرپما هطلس

 هنوگ ره ی هنيمز هباثم هب و کيناگرا
 نوچ هن تفرگ رظن رد نييبت و ليلحت
 لاح ره هب هک یجراخ لماع کی
 مدع تسرد ام رواب هب "دراد یشقن
 هنحص رد مسيلایرپما شقن هب هجوت

 هک تسا ناریا یداصتقا و یسايس
 ار اه ورين زا یرس کی یاه ليلحت
 و چوپ زيچ کی هب" دوعسم قيفر لوقب
 یوس زا .تسا هدرک لیدبت "لمهم
ميناد یم رگید

 

 گرزب راگزومآ نينل هک   
 هلاسم" : هک تشاد ديکات نارگراک
 تردق عوضوم بالقنا ره یساسا

 هلاسم نیا حيضوت نودب .تسا همکاح
 هناهاگآ تکرش هنوگچيه زا ناوت یمن
 یربهر زا یلوا قیرط هب و بالقنا رد
".درک تبحص نآ رب

 

  

 

  
 ناریا رد همکاح تردق هک یطیارش رد بوخ
 یورين تسا مسيلایرپما هب هتسباو

 دنکن کرد ار تيعقاو نیا هک یا یسايس
 رما رد دوب دهاوخ رداق هنوگچ یتسار هب
؟دشاب هتشاد هناهاگآ یتکرش بالقنا

 

 ارچ   
 و اه ليلحت هب یهاگن اهنت میورب رود هار

 نارود رد یسايس یاه ورين تشونرس
 تسا یهاوگ دوخ یمالسا یروهمج تايح
 تسرد سکع رب هکيلاح رد .تيعقاو نیا رب
 هب هک تسا تيعقاو نيمه هب هجوت

 ليلحت هک هداد ناکما قلخ یئادف یاهکیرچ
 رد اه دادیور ريس زا یتسرد و یعقاو یاه
 تسا تيعقاو کی نیا .دنشاب هتشاد ناریا
 هتشذگ لاس لهچ هب کیدزن رد هک
 هيلع نداد راعش نمض یمالسا یروهمج
 اکیرمآ مچرپ ندز شتآ و مسيلایرپما

 هقطنم و ناریا رد ار مسلایرپما یاهتسايس
 اب مه اکیرمآ مسيلایرپما و تسا هدرب شيپ
 تاغيلبت و نوگانوگ یاه میرحت لامعا

 یاهتسايس فلاخم ار دوخ نيغورد
 نیا .تسا هدز اج یمالسا یروهمج
 هب یگرزب یراکبیرف و رونام تردق ،یراکم
هداد فرط ود ره

 

 هک هدرک کمک اهنآ هب و   
 تسردان یاه ليلحت هب و دننک جيگ ار مدرم
 رد یتلود تردق تيهام هنيمز رد یفارحنا و
.دننزب نماد ناریا

 

 ليلحت نانچ هک میدهاش  
 ار ناشدوخ یهاگنزب ره رد هنوگچ ییاه
 هنومن یارب .دنهد یم ناشن یگتسجرب اب

 هدحتم تالایا تلود جورخ اب زورما نيمه
 هب هجوت نودب یا هدع ماجرب زا اکیرمآ
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو
 یعقاو لئالد هراب رد شاکنک و مسيلایرپما
 ،تسايس نیا

 

 مدع باسح هب ار رما نیا  
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو
 لبط رب اهنآ زا یخرب و هتشاذگ مسيلایرپما

 یارب و دنبوک یم "جنچ میژر" تسايس
 تلود تسد هب یمالسا یروهمج رييغت
 .دننک یم یرامش زور اکیرمآ هدحتم تالایا

 یگنوگچ یور رب قمعت یئاه تيعقاو نينچ
 رب مکاح هناملاظ مظن یگتسباو یئارچ و
نينچمه و ناریا

 

 مظن نیا ظفاح یاه میژر   
مسيلایرپما هب

 

 یم فعاضم یتيمها ار   
 ترورض نیا هب خساپ رد ثحب نیا و دشخب

.تسا هتفای تيمها و هدش حرطم مه

 

  

 

  
رس هاش اضر ياتدوك

 

 زاغآ  

 

  
ناريا ندش هرمعتسم ون

 

  
 رد ذوفن یارب یرامعتسا یاهتردق شالت
 زا اما .ددرگ یم رب هیوفص هرود هب ناریا
 یراد هیامرس مهدزون نرق رخاوا رد هک اجنآ
 یم دوخ یتسيلایرپما زاف دراو مک مک اپورا

 نارود اب تسا نامزمه تيعقاو نیا و دوش
 زا یريگولج یارب ناریا رد راجاق تنطلس
 زا ار عوضوم اه ثحب نیا ندش ینالوط
.منک یم عورش هرود نيمه

 

  

 

  
 اپورا رد هک یلاحرد مهدزون نرق یط رد
 هب یراد هیامرس تايح رد دازآ تباقر هلحرم
 زکرمت دشر اب ،دوب هديسر دوخ لماکت جوا

مسيلايرپما هب  ناريا يگتسباو هراب رد  يتاظحالم                      يرجنس زربيرف

 

  
 

 
 

 

  

 

  
 

 وگتفگ هدش هدايپ نتم ریز هتشون :حيضوت

 رد قوف عوضوم اب هطبار رد هک تسا یئاه

نامزاس یتاليکشت و یشزومآ تاسلج

 

 حرط   

یئاقفر تمحز اب سپس و هدش

 

 تروص هب  

.تسا هدمآ رد یراتشون

 

 هدش هدايپ یاه نتم  
 سیونریز جرد زاين تروص رد و حيحصت زا سپ

 راشتنا یارب همدقم کی ندرک هفاضا اب یئاه

 رد اهثحب نیا هکنیا ديما هب .تسا هدش هدامآ

 یاهمیژر و یداصتقا ماظن یگتسباو کرد

 اهتسيلایرپما هب ناریا رد نآ ظفاح یسايس

 . دنشاب هدننک کمک

 

  

 

 



 ييادف مايپ
 

32 هرامش                                      4 
 

  
 

6 هحفص       
 

  

 هب مسيلایرپما ،اهراصحنا داجیا و ديلوت رد
 یراد هيامرس دشر یالاب هلحرم ناونع

 دشر و یريگ لکش .تفرگ لکش
 یتارمعتسم یرگلاغشا هب ،مسيلایرپما
 نامز نآ رد .ديشخب یرت عيسو هچره داعبا
 هدیدنگ و توترف متسيس هطلس ریز ،ناریا
 تيمکاح و دز یم اپ و تسد یلادوئف
 و دشر یولج راجاق تنطلس یدادبتسا
.دوب هتفرگ ار هعماج لماکت

 

 نينچ رد  
 یاه لکش هب اهتسيلایرپما یطیارش
.دنتشاد ار ناریا رد ذوفن رد یعس فلتخم

 

   
 هک دندرک یم روبجم ار راجاق ناهاش اهنآ
 و یلم یاهتورث و عبانم نتشاذگ جارح هب اب
 هداج فلتخم لاکشا هب روشک لالقتسا

 ناریا رد رامعتسا هطلس دشر نک فاص
 ذوفن یاه مسيناکم زا یکی .دندرگ
 تلود هب ماو یاطعا ناریا رد اهتسيلایرپما
 یتفایرد یاه ماو راجاق ناهاش .دوب ناریا
 گنرف یاهرفس و شون و شيع فرص ار
 شرتسگ شا هجيتن اهنت هک دندرک یم دوخ
.دوب اه هدوت تکالف و رقف

 

  

 

  
 هيامرس یاهروشک نايم رد اهلاس نآ رد
 ار وا هک دوب هقئاف تردق ناتسلگنا ،یراد
 یاهلاس .دنديمان یم "ناهج مامت هاگراک"
 هداعلا قوف دیدشت یاهلاس ۰۸۸۱ ات ۰۶۸۱

 یتارمعتسم یاه یرگلاغشا تسايس
 یا هسورپ نينچ رد .دوب روشک نیا یارب
ناتسلگنا

 

 زا ناهج یاه شخب زا یليخ رد  
 ار دوخ ذوفن نيتال یاکيرمآ ات هتفرگ اقيرفا
 دوب هسورپ نيمه رد .داد شرتسگ اعيسو
هک

 

 تهج و ديعلب ألماک ار ناتسودنه   
 رگید و هيسور اب تباقر هب ناریا نديعلب
.تخادرپ یناهج یاه تردق

 

  
 تباقر یراد هيامرس مهدزون نرق رخاوا رد
 ینعي یراصحنا یراد هيامرس هب دازآ
 هک ميناد یم و دش لیدبت مسيلايرپما
 نينل لوق هب زج تسين یزيچ مسيلایرپما
 یتارمعتسم یرگمتس یناهج متسيس"
 تیرثکا هب ورشيپ یاهروشک یتشم
 قانتخا و نيمز یور هنکس زا یميظع
."نانآ یلام

 

  

 

  
 ناريا ،متسيب نرق زاغآ رد و اهلاس نيا رد
 یاه تسيلایرپما هلمح جامآ هراومه
 هب اما .دوب ندش هرمعتسم تهج فلتخم
 نيب دوجوم یاوق نزاوت و اهداضت ليلد
 و وس کی زا عفنیذ یاه تسيلایرپما
 یلادوئف دض و یتسيلایرپما دض تازرابم
 هب روشک نيا ،رگيد یوس زا مدرم
 کي تروص هب و دشن لیدبت لماک هرمعتسم
 رد نامز نیا رد .دنام یقاب هرمعتسم همين

 ،ناتسلگنا نيب دیدش یتباقر ناهج حطس
 تشاد نایرج ...و هسنارف و ناملآ و هيسور
 .دش رجنم لوا یناهج گنج هب اهدعب هک
 ۷۰۹۱ یاهلاس رد اه تباقر نیا نایرج رد
 یدادرارق نتسب اب ناتسلگنا و هيسور
 ذوفن قطانم هب ناریا ميسقت هب تردابم
 مدرم تازرابم ليلد هب هتبلا هک دندومن دوخ
۴۸۲۱( هطورشم بالقنا و

 

 اب ربارب۸۸۲۱ -
۶۰۹۱

 

 زا ار دوخ ییاراک دادرارق نیا )۱۱۹۱ -
 هيسور رد ربتکا بالقنا اب و داد تسد
 مسيلایرپما ذوفن هب نداد نایاپ و )۷۱۹۱(
 .درک رييغت أساسا عاضوا ،ناریا رد هيسور

 زا دعب یوروش تلود یاهراک نيلوا زا یکی
 یاشفا و ءاغلا )۷۱۹۱(ربتکا بالقنا
 مسيلایرپما اب یرازت هيسور یاهدادرارق
 دادرارق هلمج زا ناریا اب هطبار رد ناتسلگنا
 .دوب ۷۰۹۱ یرامعتسا

 

  

 

  

 

  
 گنج نطب رد هک ربتکا بالقنا لابند هب

 تسکش لابند هب و داد خر لوا یناهج
 ،یناهج گنج نیا رد ناملآ لماک
 بيقر یب ناریا رد ار دوخ ناتسلگنا
 ندومن هرمعتسم یارب و درک ساسحا
 .دز یئاه شالت هب تسد ناریا لماک
 سيلگنا مسيلایرپما ،هتسجرب روط هب
 قوثو نوچمه شلماوع قیرط زا
 نآ رد هک )ناخ نسح ازريم(هلودلا
 شالت دوب ناریا ریزو تسخن نامز
 هب هک یدادرارق نتسب اب ات دومن
 ار ناریا دش فورعم ۹۱۹۱ دادرارق
 رب .دروآ رد دوخ "هیامحلا تحت" ألمع
دادرارق نیا ساسا

 

 لئاسم یمامت  
 رظن ریز ناریا یرکشل و یروشک
 نانآ زوجم اب و یسيلگنا ناراشتسم
 هک دش نشور اه دعب .تفر یم شيپ
 دادرارق نیا داقعنا رطاخ هب ناتسلگنا

 و هلودلا قوثو هب ناموترازه ۰۰٤
 تسا هدرک تخادرپ هوشر شناریزو
 .دوب ینالک لوپ نامز نآ رد هک

 

 رد 
 دادرارق نیا ندوب راب تراسا اب هطبار
 روما ریزو شرازگ هب تسا یفاک اهنت

 روشک نیا هنيباک هب ناتسلگنا هجراخ
 هجراخ روما ریزو یزرک درل .منک هراشا
 مهن رد هک یشرازگ رد ناتسلگنا تقو
 یم تسا هدش هتشون ۹۱۹۱ توا
 رد هک یعقوم شيپ لاس کی" دیوگ
 یزوريپ فرط هب ام علاط گنج ناديم
 هب یناریا رادمتسايس رفن کی تفر اه
 عفانم رادفرط هک هلودلا قوثو مان
 هب ام .دش ارزو سيئر تسا سيلگنا
 میداد روتسد نارهت رد دوخ راتخم ریزو
 دزاس دقعنم ناریا تلود اب یدادرارق
 ملاع هطخ نآ رد ناتسلگنا عفانم ات
 هک مه ناریا أنمض و دنامب ظوفحم
 قیال و تسا ریذپان جالع فعض راچد

 ،دشاب یمن دوخ یاپرس رب نداتسیا
 نانخس نیا ".دراد تفایرد ییاه کمک
 دادرارق تيهام یتسرد هب هک هنامرشيب
 لاح نامه رد دنک یم راکشآ ار ۹۱۹۱
 تاغيلبت رب مکاح یاه یراکایر رگاشفا

 زين رگرامعتسا نارادم تسايس
.تسه

 

 تاغيلبت رد هک ینارادمتسايس  
هب مارتحا یعدم یمسر

 

 و لالقتسا"   
"ناریا یضرا تيمامت

 

 رد لمع رد اما دندوب   
 یم رب ماگ نآ ندرک هرمعتسم تهج
.دنتشاد

 

  

 

  
 صوصخ هب هک مدرم تازرابم و تاضارتعا
 یرتشيب تعسو ربتکا بالقنا ريثأت تحت
هتفای

 

 ،دوب هدرک اديپ ینشور زادنا مشچ و   
 .تخاس هجاوم تسکش اب ار ۹۱۹۱ دادرارق
 زور ره یمدرم تازرابم ناریا رد نامز نآ رد
 هنومن دنچ هب .تفرگ یم یا هزات جوا
.منک یم هراشا

 

  

 

  
 سيلپ هيلع ۸۱۹۱ رد زاريش مدرم مايق
 و دوب سيلگنا تخاس تسد هک بونج
 دمحم خيش مايق ،سيلگنا یاهورين هرصاحم
 لنلک مايق و )۰۲۹۱ لیروآ ۷۱( ینابايخ
 و )۱۲۹۱(۰۰۳۱ ناسارخ رد نايسپ

 بزح و ناخ کچوک ازريم تازرابم ماجنارس
 رد نآ نایرج رد هک ناريا تسينومک
 رد یگنيتيم نمض ناریا نويبالقنا یعطقم
 یئاروش یروهمج" مالعا تشر

.دندومن "یتسيلايسوس

 

  

 

  
 نیا اب هلباقم یارب سيلگنا مسيلایرپما

 ، ۹۱۹۱ دادرارق یلمع یارجا و اه شبنج
 نامز نآ ات هک دز تسد یدیدج کيتکات هب
 نامزاس اب اهنآ .دوب هتخانشان و هقباس مک
 نیدلاءايض ديس هليسو هب ییاتدوک نداد
 لاس رد جنپريم ناخ اضر و )۱(ییابطابط
 دندومن شالت یداليم ۰۲۹۱ اب ربارب ۹۹۲۱
 اب طابترا رد یدنمتردق یزکرم تردق

 داجيا ناریا رد دوخ یرامعتسا یاهتسايس
 یتالوحت زا سپ و اتدوک نیا هليسو هب .دننک
 سپس و ناخ اضر یریزو تسخن هب هک

 تردق کي ألمع دش رجنم یولهپ تنطلس
 لقتسم رهاظرد اما هتسباو ألماک یزکرم
 هب هقلح یرجم هک دمآ دوجو هب روشک رد
 سيلگنا مسيلایرپما یاه تسايس شوگ
.دوب

 

  

 

  
 تسا مهم هیواز نیا زا قوف هتکن هب هجوت
 مسلایرپما هطلس لکش أساسا هک
 نيلوا زا هاش اضر نارود رد ناریا رد سيلگنا
 لکش نآ رد مسيلایرپما هطلس یاه هبرجت
 ناونع هب نآ زا هک تسا ناهج حطس رد
 تحت روشک و دوش یم دای ون رامعتسا

 .دوش یم هدناوخ هرمعتسمون ،هطلس

 

 نیا  
 روشک کی نداد رارق هطلس تحت زا لکش

 رثکا رد مود یناهج گنج زا سپ اهدعب
 هب اهتسيلایرپما هطلس تحت یاهروشک
 یرهاظ ضراعت .تسا هدش هتفرگ راک

 ون رامعتسا یلصا یگژیو یوتحم و لکش
 تسرد ناخ اضر تموکح هک دشاب یم
 .تشاذگ یم شيامن هب ار تيعقاو نيمه
 یاتدوک زا لصاح تردق هک یلاح رد نوچ

لاس

 

 هب هتسباو نادند نب ات ۹۹۲۱   

تيطورشم بالقنا تسکش زا دعب زا

 

 اب 
 ناخ ناضر ۹۹۲۱ دنفسا موس یاتدوک
 رب سيلگنا مسيلایرپما لماک طلست و
 ،یسايس ،یداصتقا تانوئش مامت
 جیردت هب ناریا یگنهرف و یماظن
 هک تفرگ لکش ناریا رد یتيعضو
 هصخشم مسيلایرپما هب یگتسباو
و دشاب یم نآ یلصا

 

 ليلد نيمه هب 
 اب ام یاهقلخ نيب داضت مه
مسيلایرپما

 

 داضت تروص هب  

 

 رد یلصا 
 کرد مدع .تسا هدمآ رد ناریا هعماج
 یاهورين بلغا فرط زا تيعقاو نیا

 یا ینالوط هلصاف رد ناریا یسايس
 یم ۹۹۲۱ یسيلگنا یاتدوک زا هک
 مقر ار اهنآ دمآراکان تشونرس ،درذگ
 دهاش همه هنومن یارب .تسا هدز
 یروهمج یريگ تردق زا دعب هک میدوب
 هب هک یا یسايس یاه ورين یمالسا
 ليلحت رد دندوب هجوت یب رما نیا

 میژر نيشناج یتلود تردق تيهام
 هچ و دندز یئاه گازگیز هچ تنطلس
 .دندرک ذاختا یتسردان عضاوم
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7 هحفص       
 

  

 یرهاظ اما دوب سيلگنا مسيلایرپما
 رد ار اه یليخ هک یرما ،تشاد لقتسم
 هب هاش اضر تموکح تخانش رد نامز نآ
 زا یشخب یتح هک اجنآ ات .تخادنا هابتشا

 نيلوئسم زا یا هدع و نامز نآ یاه پچ
 اهتدمات یوروش هديسر تردق هب هزات تلود
 یزاوژروب هدنيامن و یلم یورين ار هاش اضر
.دندرک یم یبايزرا یلم

 

  

 

  
 روضح هرمعتسم یاهروشک رد هک یلاحرد
 ألماک یتسيلايرپما و رگرامعتسا یاهورين
 زا لکش نيا رد ،تسا نايع و راکشآ

 شالت مامت ،یتسيلايرپما هطلس
 رد ار دوخ هطلس هک تسا نيا مسيلايرپما
 و لقتسم حالطصا هب یاه تلود ششوپ
 تاساسحا ات دنک لامعا اهنآ هليسو هب
 ار دوخ هيلع یمدرم تازرابم و یلم
 هک نیا یارب مه رطاخ نيمه هب .دزيگناينرب

 یزکرم تردق ناونع هب هاش اضر تموکح
 هب یجايتحا یمدرم تازرابم بوکرس یارب
 یشترا ،دشاب هتشادن ناتسلگنا یاه ورين
 ناسانشراک طسوت یناریا یاهورين زا
رايتخا رد و دمآ دوجو هب سيلگنا

 

 هاش اضر   
 رايتخا رد اب هک یطیارش رد .دش هداد رارق
 طسوت یزکرم تردق لرتنک و نتفرگ
 یب۹۱۹۱ داد رارق یارجا رگید سيلگنا
 زا مدرم بیرف تهج هاش اضر ،دوب ینعم
 ار ۹۱۹۱ دادرارق یاغلا راک یادتبا نامه
 یلم یئامن و ههجو ،دوخ هب ات درک مالعا
 غيلبت اب ادتبا رد یتح ناخ اضر .دهدب

 دوخ یارب درک شالت یهاوخ یروهمج
 رد هک یرما ،دنک اپ و تسد یلم یا ههجو
.دوبن مه ريثات یب راغآ

 

  

 

  
 هک منک هراشا اجنیا رد دشابن دب دیاش
 هتسباو اما لقتسم أرهاظ یاه تلود
 هطلس زا یلکش ناونع هب
 اب هک تس یا هدیدپ ،یتسيلايرپما
 باتک رد اهلاس نآ تايبرجت هب هجوت
 رارق هراشا دروم زين نينل مسيلایرپما
 هراب نیا رد باتک نيا رد .تسا هتفرگ
 نیا هصخشم تفص" هک هدش هتفگ
 زا یلصا هورگ ود دوجو اهنت نارود
 یاهروشک هورگ ینعی اهروشک
 تارمعتسم هورگ و راد هرمعتسم
 یاه لکش دوجو هکلب ،تسين
 زين هتسباو یاهروشک زا ینوگانوگ
 لالقتسا رهاظ تروص رد هک تسه

 ماد رد ألمع یلو دنراد یسايس
".دنتسه کيتاملپید و یلام یگتسباو

 

  

 

  
 ناخ اضر و ءايض ديس یاتدوک عقاو هب

 هلمج زا و هيلوا یاه تروپ و تراه مغريلع
 نیا زا یزراب هولج ۹۱۹۱ دادرارق یاغلا
 عفانم یتسيلایرپما هطلس هک دوب تيعقاو
 رهاظ نداد اب هک دید یم نیا رد ار دوخ
 زا شیاه تسايس ،ناریا تلود هب لقتسم
 رتمک ات دوش هدرب شيپ یتردق نينچ قیرط
 .دیامن داجیا یجراخ و یلخاد تيساسح
 ربتکا بالقنا زا هدمآ رب تلود هک صوصخ هب

 راب تراسا یاهدادرارق یمامت یاغلا نمض
 روضح فلاخم ناريا هراب رد یرازت هيسور
 و دوب دوخ یاهزرم رد ناتسلگنا ميقتسم
 یوروش تلود یتسود دادرارق رد رما نيا

 دروم )۰۰۳۱( ۱۲۹۱ خيرات هب ناريا تلود اب
.دوب هتفرگ رارق ديکات

 

  

 

  
 یخیرات یاه تکاف و دانسا یمامت زا ادج
 میژر یگتسباو ديئات رد هلصاف نیا رد هک
 تسا هدش رشتنم سيلگنا هب هاش اضر
 تردق کي رارقتسا هک تيعقاو نیا دوخ
 رد۹۹۲۱ یاتدوک زا سپ یئاوژروب یزکرم

 ديلوت طلسم هويش هک داد خر یطيارش
 یئاوژروب یزکرم تردق نيا و دوب یلادوئف
 درکن یمادقا چيه نآ رييغت تهج رد مه
 تردق نیا هک رما نیا رب تسا یديئات
 تاقبط تردق ساکعنا ییاوژروب یزکرم
 ؛دوبن یلخاد یزاوژروب

 

 الوصا دوب رگا هک ارچ  
 هنیرید نمشد مدق نيلوا رد تسیاب یم
 .دربب نيب زا ار مسيلادوئف ینعی دوخ

 

 رد  
 تردق ساکعنا یزکرم تردق نآ هک یلاح
یزاوژروب

 

 کی عقاو هب و دوب یتسيلایرپما   
 مان سيلگنا مسيلایرپما هک یجراخ تردق
 یئاوژروب یزکرم تردق هليسو هب تشاد
 رد ار دوخ هطلس دروآ دوجو هب ناریا رد هک
 .داد شرتسگ و لامعا هعماج تانوئش مامت

 نيا زا لبق لاس دنچ هک تيعقاو نيا دوخ
کيتارکمد اوژروب بالقنا ،اتدوک

 

 هب هطورشم   
 یاهتردق یاه هسيسد و ذوفن ليلد
 رد یلخاد یزاوژروب فعض و یتسيلایرپما
 هديشک تسکش و شزاس هب اهنآ لباقم

 ناريا یزاوژروب هک داد یم ناشن ،دوب هدش
 هک مسيلايرپما تردق لباقم رد صوصخ هب
 بيترت نیا هب و دوب هدش دحتم اهلادوئف اب
 دوخ یارب روشک لخاد رد یريگمشچ هاگیاپ
 ردق نآ دوب هتفاين ناکما دوب هدرک اپ و تسد
 هدافتسا اب دناوتب هک دبای شرتسگ و دشر
 و هدز رانک ار اهلادوئف دوخ یداصتقا تردق زا
 مدع عقاو هب .دیامن هضبق ار یسايس تردق
 روضح ليلد هب یلخاد تراجت و عيانص دشر
 هب رازاب رد هتفگ شيپ دنمتردق یابقر
 اب هک دوب هدادن ار ناکما نیا یلم یزاوژروب
 تردق دوخ یداصتقا تردق زا هدافتسا

.دیامن هضبق تيقفوم اب ار یسايس

 

 هجوت   
 هک تسا نآ رگنايب زين تيعقاو نیا هب
 هک یا یئاوژروب یزکرم تردق یلصا ءاشنم
 رد جنپريم ناخ اضر نديسر تنطلس هب اب
 ناریا یموب یزاوژروب هن دمآ دوجو هب ناریا

 اب تشاد دصق هک دوب مسيلايرپما هکلب
 هار دوخ نارودزم هب نداد لقتسم تيوه
 .ديامن ليهست ار شياه تسايس دربشيپ
 یاتدوک زا سپ هک دوب مه ليلد نيمه هب
 هک ءايض ديس دوز یليخ۹۹۲۱ یسيلگنا
 ینشور رما ناتسلگنا هب شا یگتسباو
 یرصنع هک ناخ اضر و دش هدز رانک دوب
.دومن رپ ار شياج دوب رت هتخانشان

 

  

 

  
 ديس یاتدوک ،دش هتفگ هچنآ ساسا رب

 نآ موادت رد و جنپ ريم ناخ اضر و ءايض
 تسايس کي ناخ اضر یريگ تردق
 و ظفح تهج دوب یرامعتساون هناراکبيرف
 رد ناتسلگنا مسيلايرپما هطلس شرتسگ
 مدرم و دوب یا هزات هبرجت تيعقاو نیا .ناريا
 یا هديدپ نينچدهاش راب نيلوا یارب ام
 نيا هک منک هراشا تسا بلاج .دندوب
 زا یخرب مشچ زا هتبلا یراکبيرف
 یارب .دنامن هديشوپ ناريا یاهتسينومک
 مسيلايرپما تسايس" هلاقم رد هنومن
 رد یقرت هار و رصاعم ناريا رد سيلگنا
 خرس هراتس هيرشن رد جردنم "ناريا
 تسينومک هقرف یزکرم هتيمک ناگرا
 نيا رد ود و کي هرامش لوا لاس ناريا
 نوچ":هک تسا هدش هتشون هنيمز

 دوب یفورعم ليف ولگنآ ،ءايض ديس
 هب هک ار یفياظو هدش روفنم یدوزب

 .دهد ماجنا تسناوتن دوب هتفرگ هدهع
 اضر تفرگ ميمصت سيلگنا تهج نيدب

 رب شتيصخش تقو نآ ات هک ار ناخ
 وا نيشناج دوبن مولعم سک چيه
 هک هدش ديکات هلاقم نيا رد ."ديامن
 ناخ اضر زا سيلگنا مسيلايرپما"
 نآ مهم هک تشاد اه عقوت یليخ

 نآ رد هک دوب یبالقنا تضهن یبوکرس
 و دوب هديشک نماد ناريا مامت رد تقو
 یداصتقا ذوفن یجيردت ماکحتسا رگيد
 یارجا المع ینعي سيلگنا یسايس و
)۲(."۹۱۹۱ دادرارق

 

  

 

  
 سيلگنا مسيلایرپما هک تسا یتيعقاو نیا
 شبنج بوکرس راظتنا هاش اضر تموکح زا

 طسب تهج طیارش ندرک هدامآ و قلخ
 نآ رد هک صوصخ هب .تشاد ار دوخ هطلس
 تيطورشم بالقنا تسکش لابند هب نامز
 رد ،مدرم تابلاطم ققحت رد شا یناوتان و
 جوا هناهاوخيدازآ تازرابم ناريا هشوگ ره
 شترا طسوت هاش اضر هک میدید .دوب هتفرگ
 رارق شرايتخا رد هک یا هتخاس سيلگنا
 تساوخ یتواسق هچ اب دوب هتفرگ
 زا لبق وا .دومن ارجا ار سيلگنا مسييلایرپما

 یاه شبنج عمق و علق هب زيچ ره
 کی لامعا اب و تخادرپ یتسيلایرپمادض
 تهج رد هزينرس روز اب و هايس یروتاتکید
 بالقنا یاهدرواتسد همه یدوبان
و دمآ رب تيطورشم

 

 یهاوخیدازآ ره یادص   
 ار طیارش بيترت نيا هب و تخاس هفخ ار یا
 عبانم هژیو هب و ناریا یاه تورث تراغ یارب
 ألماک سيلگنا مسيلایرپما یارب شا یتفن
.دومن ايهم

 

  

 

  
 هب بونج زا نهآ هار نديشک اب هاش اضر

 یاهورين تحار لاقتنا ناکما ،لامش
 مهارف زين ار یوروش زرم هب سيلگنا

 مسلایرپما هطلس لکش أساسا
 زا هاش اضر نارود رد ناریا رد سيلگنا
 مسيلایرپما هطلس یاه هبرجت نيلوا
 هک تسا ناهج حطس رد لکش نآ رد
 یم دای ون رامعتسا ناونع هب نآ زا

 ،هطلس تحت روشک و دوش
 .دوش یم هدناوخ هرمعتسمون

 

 نیا 
 کی نداد رارق هطلس تحت زا لکش
 مود یناهج گنج زا سپ اهدعب روشک
 هطلس تحت یاهروشک رثکا رد
 .تسا هدش هتفرگ راک هب اهتسيلایرپما
 یوتحم و لکش یرهاظ ضراعت
 دشاب یم ون رامعتسا یلصا یگژیو
 نيمه تسرد ناخ اضر تموکح هک
 .تشاذگ یم شيامن هب ار تيعقاو
 زا لصاح تردق هک یلاح رد نوچ
لاس یاتدوک

 

 نادند نب ات ۹۹۲۱  
 اما دوب سيلگنا مسيلایرپما هب هتسباو

 هک یرما ،تشاد لقتسم یرهاظ
 تخانش رد نامز نآ رد ار اه یليخ
 .تخادنا هابتشا هب هاش اضر تموکح
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8 هحفص       
 

  

 نهآ هار نيا ندش هديشک تيمها .تخاس
 عفانم تهج رد هک یوروش زرم ات
 اب هلباقم روظنم هب سيلگنا مسيلایرپما
 ربتکا بالقنا

 

 ميناوت یم رتهب یتقو ار دوب  
 نودب همانرب نیا مينادب هک مينک کرد
 یاه تردق یوس زا یضارتعا هنوگچيه
 حرط هک یلاح رد .تفر شيپ برغ گرزب
 اب طابترا رد هک دادغب نهآ هار ثادحا

 یاهتردق زا یليخ تفلاخم اب ،دوبن یوروش
 باتک رد نينل دروم نیا رد .دش هجاوم گرزب
 هلحرم نیرت الاب هباثمب مسيلایرپما"

 هک دهد یم رکذت دوخ "یراد هیامرس
 هب هک ارچ دندوب نآ فلاخم اهتردق زا یليخ
.دش یم رجنم "گنج و تامداصت"

 

  

 

  
 هک ییاهلاس ینعی هاش اضر هرود رخاوا رد
 تفر یم مود یناهج گنج یوس هب ناهج
 حطس رد ناملآ مسيلایرپما دشر ليلد هب

 ،مسيلایرپما نارود رد هک اجنآ زا و یناهج
 زا جتنم یماظن یورين و هیامرس تردق نیا
 ار یتسيلایرپما ذوفن قطانم هک تسا نآ
 رد ذوفن راتساوخ اهناملآ دنک یم نييعت
 ار دوخ سيلگنا مسيلایرپما و دندش ناریا
 .دهدب نت تساوخ نیا هب هک دید روبجم
 و هدب و اهتباقر زا دوب یساکعنا رما نیا
 ناملآ و سيلگنا مسيلایرپما یاه ناتسب
 یناسک هنافساتم یلو .یناهج حطس رد
 هب ناریا میژر یگتسباو هب هجوت نودب
 ليلحت ،عطقم نآ رد سيلگنا مسيلایرپما

 تسد هب تيعقاو نیا زا یتسردان یاه
 ایوگ هکدندوب یعدم هک یئاه ليلحت .دنداد
 فالخ رب و سيلگنا زا لقتسم هاش اضر
 هب تفرگ ميمصت مسيلایرپما نیا ليم

 ار ناملآ جیردت هب و دورب ناملآ یوس
 هاگديد نينچ .دنک سيلگنا نیزگیاج
 اب اهتسيلایرپما هطبار هب تبسن یتسردان
 مه زونه ناش هدناشن تسد یاه میژر
 نآ رگنايب و دوش یم هدينش اجنآ و اجنيا
 هب رداق یهاگدید نانچ نابحاص هک تسا
 یاهروشک رد یرکون و بابرا هطبار کرد
 ليلحت یخرب .دنتسين هطلس تحت

اه

 

 اضر هطبار نوچ هک دندوب یعدم  
 یرکون و بابرا هطبار سيلگنا اب هاش

 اب یا هطبار نينچ هاش اضر و دوب
 تسناوت یم سپ تشادن ناملآ

 ناملآ اب هلماعم دراو هاش کي نوچمه
 هاش اضر مه ليلد نيمه هب و دوش

 نیا .داد حيجرت ار ناملآ مسيلايرپما
 حطس کرد مدع اب زين ليلحت
 مسيلايرپما هب هاش اضر یگتسباو
 ناتسلگنا

 

 رترب تردق نامز نآ رد هک–
دوب ناهج

 

 نیا هک دوبن رما نیا هجوتم -
 یم باختنا ار بابرا هک تسين رکون
 هک تسا بابرا نیا سکعرب هکلب دنک
 سپس و هتفرگ تمدخ هب ار رکون

 مه لمع رد .دیامن یم لرتنک و تیاده
 مسيلایرپما حلاصم هک یتقو هک میدید
 مود یناهج گنج نایرج رد سيلگنا
 ار هاش اضر اه یسيلگنا ،درک باجیا
 هریزج هب مامت یراوخ و تفخ اب
 هب ار شدنزرف و دندرک ديعبت سیروم
 هجوت .دندناشن یهاش تخت رب وا یاج
 هک ییاه ليلحت هب هجوت اب دروم نيمه هب
 رودزم یاه ميژر یگتسباو کرد هب رداق

 رادروخرب یرايسب تيمها زا دنتسين مکاح
 یاه هاگدید نينچ ساسا رب .تسا
 ۰۵ ههد یاهلاس رد هک دوب یتسردان
 میژر یگتسباو هب ناعذا نيح رد یرظن

 یارب لقتسم هرهچ ،اهتسيلایرپما هب هاش
 ایوگ هک درک یم حرطم و هدش لئاق هاش
 .دهد یم رونام اهتسيلایرپما نيب هاش
 یخرب هنوگچ هک ميدهاش مه زورما نيمه
 و ندرک پولاداوگ ،پولاداوگ نمض اه ليلحت
 یروهمج ندش هدروآ راک یور هب ناعذا
 کرد هب رداق اهتسيلایرپما طسوت یمالسا
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو
 ام هک یتقو عقاو هب .دنتسين مسيلايرپما
 ناشن ار مسيلایرپما هب یمیژر یگتسباو
 و ءاکتا اب میژر نیا هک ميتفریذپ و میداد
 یمن رگید هدمآ راک یور مسيلایرپما تردق
 تفگ نخس یرودزم لقتسم تردق زا ناوت
 زا ار دوخ یاه تسايس مسيلایرپما هک
.درب یم شيپ وا قیرط

 

  
 
 منک هصالخ ار دش هتفگ نونکات هچنآ رگا
 هب هجوت اب هاش اضر نارود هک میوگب دیاب

 هعماج رب سيلگنا مسيلایرپما لماک هطلس
 خیرات یاه نارود نیرت هايس زا یکی ،ناریا
 روشک هدنيآ یريگ لکش رد هک تسا ناریا
 زا زورما هب ات ناریا تراسا و تکالف و رقف و

 

 رد .تسا رادروخرب یا هدننک نييعت شقن  
 هطلس ریز ألماک ناریا هک تسا هرود نیا
 یارب نیاربانب .دريگ یم رارق مسيلایرپما
 مسيلایرپما هطلس رارقتسا یگنوگچ کرد
 هرود أمتح دیاب نآ یدعب لماکت و ناریا رد
 نیا رد .تخانش یتسرد هب ار هاش اضر
 رارقتسا اب اه تسيلایرپما هک تسا نارود
 ار مسيلادوئف ،ییاوژروب یزکرم تردق کی
 یسايس تردق عضاوم زا شيپ زا شيب
 مسيلادوئف هب ار نآ و دنزادنا یم نوريب
 اب لادوئف هقبط .دنیامن یم لیدبت هتسباو
 مسيلایرپما هب دوخ یسايس تردق ضيوفت
 دوخ یداصتقا تردق لقادح ات دوب شالت رد
 هک ینامز ات مه مسيلایرپما و دنک ظفح ار
 یدج ضراعت شا عفانم اب ديلوت هويش نیا
 اب اهدعب یلو تخادرپ نآ ظفح هب تشادن
 نیا ۱۴۳۱ لاس یضرا تاحالصا هب لسوت

 نیا هب .درپس کاخ هب ار توترف هشال
 اضر یاتدوک اب هک تفگ دیاب ديکات اب بيترت

 تحت ام هعماج یاهداضت یمامت ناخ
 قلخ داضت هک تفرگ رارق داضت کی عاعشلا
 ساسا نیا رب .دشاب یم مسيلایرپما و
 ناریا رد ار مسيلایرپما ناوت یمن رگید
 ار نآ دیاب هکلب تسناد یجراخ یلماع
 هسورپ ره رد هک یلخاد یلماع نوچمه
 رارق یسررب دروم دنک یم ذوفن لامعا یا
 وا هطلس یدوبان نودب هک یلماع .داد
 یئاهر و یسارکمد و یدازآ هب ناریا مدرم
.دنبای یمن تسد متس و ملظ زا

 

  
)دراد همادا(

 

  

 

  
 :اه سیون ریز

 

  
۱

 

 ديس یگدرپسرس دح کرد یارب -
 اهنت ناتسلگنا هب ییابطابط نیدلاءايض
 تارکاذم نامز رد هک دومن هجوت تسا یفاک
۹۱۹۱ دادرارق داقعنا هب طوبرم

 

 قاليی رد هک   
 هکيلاح رد دش یم ماجنا نارهت "هعلق سپ"
 یراصنا ناخ یلق یلع( هجراخ ریزو
 هدادن هار تاسلج نیا هب ار )کلامملارواشم
اما دندوب

 

 ریدم" نامز نآ رد هک ءايض ديس   
 و دعر همانزور

 

 ترافس نيب یلصا طبار  
 رد ،دوب )هلودلا قوثو( ریزو تسخن و ايناتیرب
 تاسلح یمامت رد و تارکاذم لحارم مامت
.تشاد "تکرش هنامرحم

 

  

 

  
۲

 

 :هک هدش ديکات نينچمه هلاقم نيا رد -
 یم هار ود زا ناخ اضر ار دصقم نيا«
 داجيا هار زا یفرط زا .دروآ تسدب تسناوت
 "یلم" نوشق

 

 زاربا هار زا رگيد فرط زا و  
 هب تبسن "یتسود" تاساسحا یمئاد
 رصانع هجوت بلج و یوروش ريهامج داحتا
 اهنآ ندومن رضاح و دوخ هب تبسن یقرتم
 .وا اب یراکمه یارب

 

 دوصقم نيدب لين یارب  
 رد و هداد ناشن بلط یروهمج ار دوخ
 بيرف تابجوم هنارهام یئور ود هجيتن
 رد .دوب هدروآ مهارف ار رکفلا رونم تاجتسد
 و"یتسود" هب عجار تاملک نيا اما نطاب
 یب و چوپ فرح المع "یبلط یروهمج"
 دايز سيلگنا ذوفن تقيقح رد و هدوب ینعم
 لاس زيئاپ ات هنارهام یئور ود نيا .ديدرگ
 اضر تقو نيا رد .تشاد تموادم ۴۰۳۱
 ار یبالقنا تاسسوم سيلگنا کمک هب ناخ
 زا ار یبلط یروهمج باقن و هدرب نايم زا
 یهاشنهاش تخت هب هتشادرب یور
 هراتس باتک ۵۲ و ۴۲ هحفص( ».ديسر

خرس

 

ناریا تسينومک هقرف یزکرم ناگرا -

 

-  
.) یدمحا ديمح ششوک هب

 

  

 

  

 ینعی هاش اضر هرود رخاوا رد
 گنج یوس هب ناهج هک ییاهلاس
 دشر ليلد هب تفر یم مود یناهج
 و یناهج حطس رد ناملآ مسيلایرپما
 نیا ،مسيلایرپما نارود رد هک اجنآ زا
 زا جتنم یماظن یورين و هیامرس تردق
 یتسيلایرپما ذوفن قطانم هک تسا نآ
 ذوفن راتساوخ اهناملآ دنک یم نييعت ار
 سيلگنا مسيلایرپما و دندش ناریا رد
 تساوخ نیا هب هک دید روبجم ار دوخ
 زا دوب یساکعنا رما نیا .دهدب نت
 یاه ناتسب و هدب و اهتباقر
 حطس رد ناملآ و سيلگنا مسيلایرپما

 نودب یناسک هنافساتم یلو .یناهج
 هب ناریا میژر یگتسباو هب هجوت
 ،عطقم نآ رد سيلگنا مسيلایرپما
 تيعقاو نیا زا یتسردان یاه ليلحت
 هک یئاه ليلحت .دنداد تسد هب
 لقتسم هاش اضر ایوگ هکدندوب یعدم
 ميمصت نآ ليم فالخ رب و سيلگنا زا
 جیردت هب و دورب ناملآ یوس هب تفرگ
 .دنک سيلگنا نیزگیاج ار ناملآ

!يئادف مايپ يمارگ ناگدنناوخ

 

  

 ةمادا جرد ،بلاطم مكارت تلع هب

 نيا رد "هام يد مايق ياهسرد" بلطم

 شخب .دشن ريذپناكما هيرشن زا هرامش

 يدعب ياه هرامش رد هتشون نيا يدعب
 .تشگ دهاوخ جرد "ييادف مايپ"
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9 هحفص       
 

  

 نیرتمرگ اب :راگدنام یاهرذب رگشسرپ
 لاناک زیزع ناگدنونش هب اه دورد
 یمارگلت لاناک ،"راگدنام یاهرذب"
 هجوت اب .ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ
 ینالوط تاباصتعا هک یمهم شقن هب
 هپت تفه رکشين عمتجم نارگراک تدم
 اديپ هعماج حطس رد  زاوها دالوف و
 اب میا هداد بيترت یئوگتفگ ،دنا هدرک
 یوگخساپ ات  یناقهد فرشا قيفر
 نیا هب ناگدننک هعجارم یاه شسرپ
.دنشاب هنيمز نیا رد لاناک

 

  

 

  
 قيفر :راگدنام یاهرذب لاناک رگشسرپ
 هک امش زا رکشت اب و دورد اب فرشا
 .ديتشاذگ تقو وگتفگ نیا یارب
 هب هجوت اب ار مشسرپ نيلوا دیراذگب
 تاعمجت هک تساهتدم هک تيعقاو نیا
 راهچ رد یرگراک تاباصتعا و یضارتعا
 و منک حرط ،دراد نایرج روشک هشوگ
 همه نیا هب هجوت اب هک مسرپب
 تاباصتعا و یضارتعا تاعمجت
 نارگراک تازرابم یگژیو دوخ ،یرگراک
 همه نیا هک تسيچ رد هپت تفه
؟تسا هتشاد ساکعنا

 

  

 

  
 لاناک زا رکشت و امش هب دورد اب :خساپ
 هک یتدم مامت رد هک راگدنام یاه رذب
 هزرابم زاوها دالوف و هپت تفه نارگراک
 ناشدوخ لوق هب ،ونوشدنمهوکش و هناريلد
 اب لاناک نیا ،دنا هدنوشک نابايخ فک هب
 بلاطم جرد و اهنوا یتازرابم رابخا ساکعنا
 ،نارگراک نیا اب یگتسبمه یاهوئدیو و
 یادص کاوژپ شدوخ مهس هب هدرک شالت
 روالد نارگراک یادص و هشاب نارگراک نیا

 لاناک نیا ناگدننک هعجارم شوگب وناتسزوخ
.هنوسرب

 

  
 
 زا یا هشوگ ره هب زورما هتسرد ،هلب

 یم مينکب هاگن ناریا هدز نارحب هعماج
 هيلع هزرابم هنحص رد نارگراک هک مينيب
 .دنراد روضح ، دوجوم راب تبکن عضو
 یروهمج هک یطیارش رد ام نارگراک
 یاهراشف و بوکرس نیرتشيب یمالسا

 زا تسد زاب یلو هدرک انوا هجوتم ار یتينما
 راد هیامرس هقبط و میژر نیا هيلع هزرابم
 رد نارگراک هک هنيمه  .دنراد یمن رب مکاح

 هگید تقو ره زا شيب زورما ناریا رسارس
 یبالقنا یتسار هب هک دنهد یم نوشن
 .دنتسه هعماج رد هقبط نیرت

 

  

 

  
 رد مه هپت تفه نارگراک ريخا هزرابم

 میژر یتينما یاهراشف و بوکرس طیارش
 شتسين هدوهيب .تفرگ اپ نارگراک نیا یور
 هن ،دیدهت هن " هک دنهد یم راعش انوا هک
 هنیا راعش نیا ینعم ."درادن رثا رگید نادنز
 هناراکتیانج یاهدروخرب همه مغريلع ام هک
 میژر حلسم یاهورين و تاعالطا ترازو

 

-  
هراد دوجو تيعقاو نیا هکنیا مغريلع ینعی

 

-  
 هيمايپ نامه نیا .میا هدز هزرابم هب تسد
 یاه مايق هناتسآ رد مه وکپه نارگراک هک
 هک یتقو دنداد  میژر هب ۶۹ لاس هامید

 یمن متس راب ریز" هک دنداد یم راعش
 هر رد مينک یم ادف ناج ، یگدنز مينک
 زاوها دالوف نارگراک زورما ای و ،"یگدازآ
 ،نادنز هن ،دیدهت هن " هک دنروآ یم رب دایرف
 اهراعش نیا همه  ."درادن رثا رگید مادعا هن
 رد میژر یرگيشحو دح رگنايب و ساکعنا
 یارب مومع ديئأت هب هک هی ینارگراک لباقم
 ناشیاهتساوخ نیرت عورشم و نیرت یهیدب
.دنا هدز هزرابم هب تسد

 

  

 

  
 یگتسجرب ،هپت تفه نارگراک تازرابم رد
 خسار مزع .هراد دوجو یمهم و دایز یاه
 تکرش ،ناشتازرابم موادت یارب نارگراک
 نیا رد شکتمحز و رگراک نانز عيسو
 و لاکیدار الماک لیاسم و اهراعش ،تازرابم
  هگید دراوم یليخ و نوا رد هدنهد یهاگآ
 اهنوا هب دیاب عماج یسررب کی رد هک
 یگتسجرب هلمج زا اهنیا همه ،تخادرپ

 .دنتسه هپت تفه نارگراک تازرابم یاه
 اب هطبار رد امش لاوئس هب خساپ رد یلو
 هب هپت تفه نارگراک تازرابم صاخ یگژیو
 داجیا رد دیاب ور یگژیو نیا نم رظن

 نایرج رد نارگراک نيب داحتا و یگتسبمه
 .دید نارگراک نیا باصتعا

 

  
 

 زور ۸۲ لوط رد الوا هپت تفه نارگراک
 و داحتا دنتسنوت ،نابايخ فک رد هزرابم
دننکب ظفح ونوشدوخ نيب یگتسبمه

 

 یم  -
 فلتخم یاه تيلم هب نارگراک نیا هک دينود
 زا نمشد رطاخ نيمه هب و دنراد قلعت

 نارگراک نايم رد هک یئاه یجيسب قیرط
 نيب هقرفت داجیا یارب یدایز یعس هداد اج
 نیا رب هوالع .هنک یم و هدرک نارگراک
 و داحتا یبلاج لکش هب هپت تفه نارگراک
 دالوف ريلد نارگراک اب ونوشدوخ یگتسبمه
 هب تسد اهنوا اب نامزمه ابیرقت هک زاوها
 و دندرک مالعا دندوب هدز تارهاظت و باصتعا
 هب مه ار اهنوا یگتسبمه هکدندش قفوم
 رد هک یرما .دننکب بلج ناشدوخ فرط
 یدایز رايسب تيمها زا رگراک هقبط تازرابم
.هرادروخرب

 

  

 

  
 هک یشورخ و شوج رپ یاهزور نوا رد

 هپت تفه نارگراک یتاقبط یهاگآ و روش
 دالوف رد نوشدوخ یاه یا هقبط مه اب
 یتازرابم یاه تکرح ،تخيمآ مهرد زاوها
 لد رب نکفا ساره ،قالخ ،ایوپ اعقاو

 هنانکش نمشد یتسار هب و ناراد هیامرس
 یتقو .تفرگ رارق ناگمه دید ضرعم رد
 تفه ،دالوف" دنداد راعش هپت تفه نارگراک
 نآ زا دالوف نارگراک و "کرابم ناتدنويپ هپت

 !هپت تفه رکشين " هک دنداد رس ادن فرط
 یم مه رانک ،ميتسه ام ،ميتسه ام
 رد نیون تکرح کی نامز نامه زا ".ميتسیا
 .تسب هفطن ناریا هدز نارحب هعماج نطب

 عقاو هب و ،هعماج قامعا رد نیون یرصنع
 هک یا هعماج نطب رد ون روتکاف کی
 نوا رد مامت تدش اب یتاقبط یاهداضت

 .درک تکرح هب زاغآ دراد نایرج

 

  

 

  
 و تیامح دنتسنوت هپت تفه نارگراک
 و هگید یاه هتشر نارگراک یگتسبمه
 هدیدمتس یاه هدوت یگتسبمه روطنيمه
 فرط هب مه ور شوش رهش رگراک ريغ
 نانز هناعاجش روضح .دننکب بلج نوشدوخ
 یرگتلاخد ،یضارتعا تاعمجت رد
 و نایوجشناد ،ناملعم تیامح ،نازومآ شناد
 رب و یگژیو ،تکرح نیا زا رهش هبسک

 
 
 
 
 
 
 
 
زاوها دالوف و هپت تفه نارگراك تازرابم اب هطبار رد يناقهد فرشا قيفر اب وگتفگ

 

  
 ) 7931 رذآ 12 هبنشراهچ :وگتفگ ماجنا خيرات(
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01 هحفص       
 

  

 دوب هپت تفه نارگراک تازرابم یگتسج
هک

 

مينکب هجوت همهم  -

 

 زا یا هشوگ نیا هک  -
 لکش هب ونارگراک یتاقبط تردق موهفم
 .دناسانش هعماج هب نشور و ینيع الماک
 تکرح هب ار هعماج راشقا هيلک هک یتردق
 کی هب ار راک لحم باصتعا و دروآ رد
 اهنیا .درک لدب یرهش رايع مامت تارهاظت

 هک هنارگراک یتاقبط تردق رگناشن همه
 یم ار یدعب یبالقنا یاه تکرح هیاپ

 رهق و نيگمهس جوم یريگ لکش و هزاس
 و نادنز و دنبتسد هک هد یم دیون ور یزيمآ

 وشلباقم رد یرادیاپ یارای ،مادعا و هجنکش
 یطیارش نديسر ارف زا ربخ هرخالاب و ،هرادن
 ميسقت یواست هب نان نوا رد هک هنک یم
 .هشب

 

  

 

  
 و اه یگتسجرب نیا رطاخ هب تسرد
 و ريسا ِناریا هشوگ ره زا هک دوب اه یگژیو
 نارگراک اب یگتسبمه دایرف ،ام دنب رد
 رد وکپه ريلد نارگراک زا .دش دنلب هپت تفه
 ات هیولسع زرابم نارگراک ات هتفرگ کارا
 ،جرک رد انپم هورگ  و نیوزق زرابم نارگراک
رب هوالع اهنیا همه

 

 ار همه الاح ینعی  -
میدربن مسا

 

 اب ًانلع نارگراک نیا همه  -
 و یدردمه زاربا هپت تفه نارگراک
 هاگشناد رد نایوجشناد .دندرک یگتسبمه
 ناشرانک مينارگراک دنزرف" دایرف اه
 نارهت ات هپت تفه زا" ، "ميناميم
 هک اجک ره هب "، ،"نادنز رد ناشکتمحز
 رگراک شالت لصاح ز تسا تورث ز ناشن
 طاقن رد .دندادرس ار اه راعش نیا ،"تسا
 هتفرگ زیربت رد نيملعم زا مه ناریا فلتخم
 ات جدننس رد یرگراک نيلاعف ات
 زا ناگدیدمتس یلک روط هب و ناگتسشنزاب
 تیامح مالعا هب هعماج فلتخم راشقا نايم
 اهراوید یور .دندز تسد نارگراک نیا زا

 زا تیامح ،ناتسدرک ات زیربت زا " راعش
 مه نم" راعش .تسب شقن "ناتسزوخ
 لثم یئاهراعش و " ما یا هپت تفه
 ناتسزوخ هپت تفه

 

 و ،ناشکتمحز یوگلا  -
 یتیامح نومضم رپ و  روش رپ یاهراعش
 .دش زادنا نينط هعماج طاقن یصقا رد هگید
 هب ار راک اه تیامح نیا و اه ینابيتشپ نیا

 دوخ نايم زا یتح هک دناسر یئاج
 زا تیامح ًارهاظ یادص مه مدرم نانمشد
 یاه هناسر و دش دنلب هپت تفه
 هناراکبیرف کبس هب مه یتسيلایرپما

 نارگراک زا عافد یعدم ًارهاظ نوشدوخ
 ،هتسد نیا هک همولعم .دندش هپت تفه
 دض یاه هشیدنا ذوفن یارب نانمشد نیا
 حالس نوا دنناوتب هکنیا یارب ،ناش یرگراک
 نیا رطاخ هب دننکب زاس راک ار نوشبیرف
 هولج نارگراک تسود ونوشدوخ هک تساه
 .دنهد یم

 

  

 

  
 هاگآ تازرابم هک هنیا ،هنايع هچنآ لاح ره هب
 اب هارمه هپت تفه عاجش نارگراک هنارگ
 تاريثأت زاوها دالوف ريلد نارگراک تازرابم

 هعماج ناگدیدمتس همه نايم رد یفرَگِش
 ور یصاخ یتازرابم روش و هدروآ دوجو هب
 نماد ناریا ناربجنر و نارگراک همه نيب رد
 یگتسبمه زا حطس نیا  ًانئمطم .هدز
 مالعا ًانلع هک یلکش نیا هب و یتازرابم
 یارب یدنمشزرا رايسب هبرجت ،هش یم

 هک دش دهاوخ ثعاب و ،شتسه ام مدرم
 هيلع ونوشتازرابم ناریا متس تحت مدرم
 ،اهتسيلایرپما ینعی ناشکرتشم نانمشد
 اهنآ عفادم میژر و مکاح هتسباو یزاوژروب
 تردق اب هيمالسا یروهمج میژر نيمه هک
.دنربب شيپ و دنهدب موادت یرتشيب

 

  

 

  
 فرشا قيفر :راگدنام یاهرذب

 دينود یم مه نوتدوخ هک روطنامه
 یب و نارگراک ضارتعا هتفه ود زا دعب
 یروهمج  ،ناتسا نالوئسم یهجوت
 وشدوخ بوکرس یاه ورين یمالسا
 و درک شخپ شوش رهش حطس رد

 ريگتسد ار نارگراک زا یدادعت سپس
 هنیا امش زا اجنیا رد نم لاوئس .دومن
 و بعر ريسا یاج هب نارگراک ارچ هک
 تاعمجت و تازرابم ،ندش تشحو
؟دنداد شرتسگ ونوشدوخ

 

  

 

  
 .دیدرک تبحص بوکرس یاهورين زا :خساپ
 حلسم یاهورين نیا هک منک ديکأت دیراذب

 دوخ نوچمه هک دنتسه یئاه نامه
 نايشناد تمارک لوق هب ناراد هیامرس
 هعماج یاه لگنا  زا )دای هدنز یئادف(
 ظفح یارب بوکرس زج یراک و دنتسه
 .دنرادن هعماج رد متس و ملظ تيمکاح
 هب بوکرس نیا تباب هک مه ار یلوپ اقافتا
 نارگتراغ و یلخاد ناراد هیامرس عفن

 تمحز و راک لصاح زا دنريگ یم یجراخ
.دیآ یم تسد هب نارگراک

 

  

 

  
 ،هدرتسگ یاهدنب هب و ريگب هک مينود یم
 هچره بوکرس و اه نادنز رد راتشک
 یمومع هیور ،مدرم تازرابم رت هنايشحو
 میژر ناونع هب یمالسا یروهمج میژر
 ًاريخا .هناریا رد ناراد هیامرس عفانم ظفاح
 روطچ راکتیانج میژر نیا هک میدید مه
 غارس هب وش یشحو حلسم یاهورين
 هدش بارخ هناخ و هدیدجنر نازرواشک
 مه ار اهدرمريپ یتح ات داتسرف ناهفصا
 رب نيلام و نينوخ و بوکرس هنامحر یب

 .دنراذگب یاج

 

  

 

  

 مه نارگراک دروم رد هیور نیا زا میژر
 هزرابم نایرج رد .دنک یم و هدرک هدافتسا
 هک نیا مغريلع مه هپت تفه نارگراک
 چيه هب نوش هدنیامن هيصوت هب اهرگراک
 "شروش دض" یاهورين هيلع یضرعت لمع
 ريگرد اهنآ اب هناهاگآ  و دندزن تسد میژر
 تسد یشحو یاهورين نیا اما ،دندشن
 صاخ یرگيشحو اب مکاح یزاوژروب هدرورپ

 و دندز نارگراک تيعمج نايم هب نوشدوخ
 هک یروط هب دنتخادرپ اهنآ متش و برض هب

 تسد ،هنومن کی ناونع هب ناگمه
 ار هپت تفه نارگراک زا یکی هدش یچيپدناب
 اب هک داد حيضوت نيبرود یولج رد هک دندید
 هار دنتشاد شناراکمه و وا هک نیا

 یاهورين نآ یلو دنتفر یم ونوشدوخ
 نآ تسد ،نارگراک هب هلمح اب یشحو
    .دنتسکش ار رگراک

 

  

 

  
 تیدوجوم زورما هک ناریا رد مکاح یزاوژروب

 هباثم هب نارگراک فرط زا مه ،وشدوخ
 همه فرط زا مه و هعماج ورشيپ یاهورين
 ،هنيب یم رطخ رد متس تحت یاه هدوت

  ار نارگراک بوکرس راک هک هنک یم یعس
 دشر هتبلا .هربب شيپ هدش باسح یليخ
 لح هار و همکاح تأيه ینورد یاهداضت

 یگنوگچ رد اهنوا هک یتوافتم یاه
 لالخا ناش راک رد دنهد یم هئارا بوکرس

 رد هچنآ لاح ره رد یلو .هنک یم داجیا
 مدع اب میژر هک هنیا ،هش یم هدید تيعقاو
 ناونع هب یتلود ماقم کی یتح نداتسرف
 تاعمجت نايم هب "لوئسم" حالطصا هب
 تکرح هب ندرک یئانتعا یب و نارگراک
 هتسخ ار نارگراک هک هنک یم یعس ،اهنوا
 نوش هگید کيتکات .هنکب ديما ان هزرابم زا و
 قیرط زا یضارتعا تاعمجت ندرک رس یب
 داجیا یارب دعب ،هیرگراک نيلاعف یريگتسد
 زا یخرب ،نارگراک نيب رد تشحو و بعر
 و دنناوخ یم ارف تاعالطا تارازو هب ار اهنآ
 یم رداص نوشارب یتينما مکح حالطصا هب
 ار انوا یتازرابم یاه تکرح دیاش ات ننک
 و نارگراک دیدهت .دننکب فقوتم دننوتب
 نارگراک ندرک ینادنز و یريگتسد هرخالاب

 یارب میژر هک هيتامادقا هلمج زا مه
 ماجنا هراد نارگراک تازرابم ندرک شوماخ
.هد یم

 

  

 

  
 ،مه هپت تفه دروم رد صخشم روط هب
 هب وشدوخ حلسم یاهورين ، میژر هرخالاب

 زا یخرب و داتسرف هپت تفه نارگراک غارس
 و ريگتسد ار نارگراک لاعف ناگدنیامن
 یا هگید نوگانوگ یاه کيتکات .درک ینادنز
 ،اهنیا همه اب بوخ یلو .دندرب راکب مه ار
 نارگراک ناگدنیامن یريگتسد زا دعب یتح
 هناتخسرس هپت تفه نارگراک اهنت هن ،مه
 دنداد همادا نوشدوخ روش رپ تازرابم هب
 ار "ددرگ دیاب دازآ ینادنز رگراک" راعش هکلب

 نوشدوخ یاه تساوخ تسيل هب مه
  .دندرک هفاضا

 

  
 
 لباقم رد نارگراک تمواقم اب هطبار رد
 مدع و ناراد هیامرس حلسم یاهورين
 میژر هک یتشحو و بعر یاضف هب ميلست

 ار نوا هنکيم یعس یمالسا یروهمج
 یور دیاب ، نارگراک نايم رد دهدب هعاشا

 ،هپت تفه نارگراک تازرابم رد
 دوجو یمهم و دایز یاه یگتسجرب
 موادت یارب نارگراک خسار مزع .هراد
 رگراک نانز عيسو تکرش ،ناشتازرابم
 اهراعش ،تازرابم نیا رد شکتمحز و
 یهاگآ و لاکیدار الماک لیاسم و
 هک  هگید دراوم یليخ و نوا رد هدنهد
 اهنوا هب دیاب عماج یسررب کی رد
 هلمج زا اهنیا همه ،تخادرپ
 نارگراک تازرابم یاه یگتسجرب

 اب هطبار رد یلو .دنتسه هپت تفه
 تفه نارگراک تازرابم صاخ یگژیو
 رد دیاب ور یگژیو نیا نم رظن هب هپت
 نارگراک نيب داحتا و یگتسبمه داجیا
 .دید نارگراک نیا باصتعا نایرج رد
 یبلاج لکش هب هپت تفه نارگراک
 اب ونوشدوخ یگتسبمه و داحتا
 ابیرقت هک زاوها دالوف ريلد نارگراک
 و باصتعا هب تسد اهنوا اب نامزمه
 و دندرک مالعا دندوب هدز تارهاظت
 ار اهنوا یگتسبمه هکدندش قفوم
  .دننکب بلج ناشدوخ فرط هب مه
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 تيعقوم کی دوجو و زورما صاخ طیارش
 یطیارش رد .درک هيکت هعماج رد یبالقنا
 هعماج رد هدرتسگ و دیدش تکالف و رقف هک
 نوختسا هب دراک هملک یعقاو موهفم هب
 ناریا متس تحت یاه هدوت ،هدنوسر ارگراک
 نوشن لمع رد رگراک هقبط انوا سأر رد و
 عضو لمحت هب رضاح هگید هک دنهد یم
 هک دننک یم مالعا ،دنتسين دوجوم
 یم هدش روط ره و نرادن گرم زا یساره
 یارب ار یناسنا یگدنز کی طیارش دنهاوخ
 هجوت اب ،لباقم رد .دنرايب دوجو هب نوشدوخ
 و نارگراک تازرابم شرتسگ و تدش هب
 میژر ،هعماج رد هگید هدیدمتس یاه هدوت

 شدوخ یگشيمه حالس زا هنک یم یعس
 هدش باسح الماک تروص هب بوکرس ینعی
 بوکرس هک هنآ رب وا یعس .هنکب هدافتسا

  و هنامحر یب و هنايشحو یاه
 یا هنوگ هب اه هدوت هيلع وشکيتامتسيس
 ار یمومع مشخ رتمک هک هدب تروص
 مدرم ،هکنیا تروص هب ینعی ؛هشب بجوم
 نوشدوخ طيحم رد ننک یم یتکرح یتقو
 املسم دننيب یم ار اه بوکرس نیا و
 یلو هريگ یم ار اه نوا دیدش مشخ
 یمومع تلاح ونیا هک هنیا نمشد شالت
 روظنم و فده هک هحضاو بوخ . هدن شب
 مشخ زا ور شدوخ هک هنیا راک نیا زا میژر

 نوصم هگید ناگدیدمتس و نارگراک خرس
 زورب لباقم رد هنکب داجیا یدس و هرادب هاگن
 هدید رجز یاه هدوت و نارگراک یبالقنا رهق
.شدوخ یبالقنا دض رهق لباقم رد ناریا

 

  

 دنچ رد فرشا قيفر :راگدنام یاهرذب
 قوقح تفایرد هبلاطم ريخا لاس
 نیرتمهم زا یکی هب ،هقوعم
 نينچ .هدش لدب نارگراک یاهتساوخ
 تدش ونرگراک تازرابم یعاضوا
 شروش لامتحا یتح و  هديشخب
 یلوغشملد هب ار ناگنسرگ

 لدب یمالسا یروهمج نارادمدرس
 یرگراک تاضارتعا امش رظن هب .هدرک
 یم افیا یشقن هچ طیارش نیا رد
؟دننک

 

  

 لومعم هیور نیا هگید الاح ،دينيبب :خساپ
 هدش ناریا رد ايح و مرش یب ناراد هیامرس
 یلو دنشک یم راک نارگراک زا هک
 نينچمه .دنزادرپ یمن ونوشاهدزمتسد

 هنوگ ره شریذپ نودب ناراد هیامرس
 راک زا هتسد هتسد ار نارگراک یتيلوئسم
 هک هروصت لباق ريغ اعقاو .دننک یم جارخا
 هنيئاپ ردقنآ شدزمتسد حطس هک یرگراک
 تقو رس وش هنايهام قوقح رگا هزات هک
 رارق رقف طخ ریز شا یگدنز حطس ،ندب
 هنوت یم تافاکم رازه اب و هريگ یم
 یگنسرگ اب وشا هداوناخ و وشدوخ
 راک زا هک الاح ،هرادب هگن هدنز نديشک
 یقوقح هام دنچ یارب ای و هدش جارخا
 دناوت یم یطیارش هچ هنک یمن تفایرد
 هک هی یطیارش نينچ رد .دشاب هتشاد
 یم مه زا یرگراک یاه هداوناخ
.دنشاپ

 

 ونارگراک یگدنز تيعقاو زا هنومن کی  
 نابآ ۸۲ شخیرات هک منک یم لقن اجنیا
 هپت تفه رگراک کی نم" :هگ یم .هلاسما

 ما هتفرگن قوقح تسا هام راهچ هک متسه

 زور نیدنچ و هداتفا بقع مماو یاهطسق و
 .هدربن ییاج هب هار میاهدایرف و باصتعا
  ِدیرخ  ِديما هب نم و دندرک زیراو ار اه هنارای
 تکرام رپوس هب ما هداوناخ هيلوا جاتحیام
 کناب فرط زا متراک هنافساتم یلو متفر
 هدش دودسم هداتفا بقع طسق رطاخب
 هچ تسين ملظ نیا مسا رگا بوخ !!!!!
 ار مقوقح!!!!دنراذگيم نآ یور یمسا
 ره و منک تخادرپ ار میاهطسق ات ديهدب
 مراک رس هب باصتعا و ضارتعا یاج هب زور
 هب ار ميگنسرگ دایرف هکنیا هن،مورب
 ناراکمه هداوناخ،دينک لیدبت تشادزاب
 درد رب هوالع دیاب الاح نم هدش ريگتسد
 ار ناشنازیزع عضو زا ینارگن درد ،یرادن

 رگراک کی همان نیا ".دنشکب شود هب مه
 ،بخ .دوب هپت تفه

 

 هنومن کی نيمه  
 ام نارگراک رب هک یمتس و ملظ تدش

.هد یم نوشن ار  هشيم لامعا

 

 رد نارگراک  
 هزرابم هب تسد هک هی یعضو نينچ لباقم
 و ناراد هیامرس هب اهرگراک .دننز یم
 الاک نارگراک هک دنگ یم یمالسا یروهمج
 ناشناج هريش نديشک زا سپ هک دنتسين

 اهنوا یتيلوئسم ساسحا چيه نودب الاح
 عقاو هب دنراد نارگراک  .دیزادنايب رود هب ور
 ناشدوخ یناسنا قح زا ناش هزرابم اب
.دننک یم عافد

 

  

 رد نارگراک تازرابم هک مينود یم
 هامید زا لبق لاسکی رد ناریا رسارس
 شرتسگ و تدش ۶۹ هام ید نيمه
 عقاو هب و دوب هدرک اديپ یريگمشچ
 مايق رد هک دوب ینافوط یئوگشيپ

 نوشن وشدوخ هامید یا هدوت یاه
 یبالقنا طیارش اه مايق نآ اب .داد
 هک هدمآ دوجو هب ام هعماج رد یصاخ
 هب  ًالباقتم طیارش نیا شدوخ هبون هب
 نارگراک تازرابم شرتسگ و دشر
 یليخ نیا نیاربانب .هنک یم کمک
 رد زورما هک مينکب هجوت هک همهم

 هعماج لک رب مکاح یبالقنا طیارش
 تارهاظت و تاباصتعا هک شتسه
 و ینالوط تدم هب ینونک یرگراک
 ینارنخس اب و لاکیدار یاهراعشاب

 لکش نارگراک روش رپ و زغم رپ یاه
.هتفرگ

 

  

 کی دوجو هک عوضوم نیا هب هجوت ً،اساسا
 هچ ات هعماج رد یمومع یبالقنا شبنج
 نارگراک تازرابم یالتعا هب هنوت یم دح
 نیا .هرادروخرب یصاخ تيمها زا هنکب کمک
 هجوت دروم دیاب صوصخ هب عوضوم
 هک یئاهنوا ینعی ؛یبالقنا نارکفنشور
 یرگراک شبنج دشر لابق رد یا هفيظو
 رارق اهنوا لباقم رد ،دنلئاق نوشدوخ یارب
 نیا ،تيعقاو نیا کرد و مهف نوچ .هريگب
 زرابم درف ره لباقم رد ار هفيظو

 

 اعقاو هک  -
هناریا رگراک هقبط رادفرط

 

 هک هديم رارق  -
 تیاهن هنوت یم یقیرط هچ زا هنيبب
 هک یشبنج تیوقت یارب وشدوخ ششوک
 رد مومع روط هب ناریا متس تحت یاه هدوت
 هک هنيبب و .هريگب راک هب ،دنتسهريگرد نوا
 لیاز یارب ار یتسايس هچ مکاح یزاوژروب
 فيعضت و دوجوم یبالقنا یاه یژرنا ندرک
 و هريگ یم راک هب اه هدوت یمومع شبنج
 هب اهتسايس نآ اب هک هش یم هنوگچ
 شبنج تیوقت نوچ !تساخرب هلباقم
 هقبط شبنج تیوقت ،یمومع یبالقنا
 شبنج شرتسگ و دشر الباقتم و هرگراک
 شبنج یالتعا و دشر رد رگراک هقبط
 مه زاب حطس هب هعماج لک رد یبالقنا
.هراذگ ريثأت رايسب یرتالاب

 

  

 

  
 هزاجا فرشا قيفر :راگدنام یاهرذب
 یاه هتساوخ هب میدرگ رب ديهدب
 .زاوها دالوف و هپت تفه نارگراک
 نارگراک نیا تساوخ هک هدش حرطم
 هلمج زا و یداصتقا تابلاطم یخرب

 نينچمه و ناش هقوعم قوقح
 یصوصخ شخب زا هناخراک تشگزاب
 هن هک نیا هب هجوت اب .هتلود تسد هب
 زا یهرگ هناخراک ندش یتلود
 و دنک یم زاب نارگراک یعقاو تالکشم
 یم یتازرابم یاه تکرح عون نیا هن
 قوقح تخادرپ مدع هیور دننوت
 ار ناراد هیامرس طسوت نارگراک
 تازرابم نیا امش رظن هب ،هنکب فقوتم
 یئاهر یارب هزرابم رد یهاگیاج هچ
  رامثتسا و متس راب ریز زا نارگراک
؟دنراد

 

  

 

  
 نارگراک هک مگب ونیا دیدب هزاجا لوا :خساپ
 اب هزرابم نمض زابرید زا ناریا رسارس رد ام
 هب ای تلود هيلع ،نوشدوخ یاهامرفراک
 نراد هیامرس عفانم عفادم میژر هيلع عقاو
 رد هک هنیا شليلد .دننک یم هزرابم مه
 هیامرس عفن هب تلود دوخ عقاوم زا یليخ
 شرتسگ و دشر زا یريگولج یارب ،ناراد
 تلاخد اهنوا تازرابم رد نارگراک تازرابم
 هب وش حلسم یاهورين یتح و ؛دنک یم

 رب ،تيعقاو نیا .هتسرف یم نارگراک غارس
 نينل و سلگنا و سکرام هک یفیرعت ساسا
 ندوب یسايس رگنايب دنا هداد تسد هب
 تفگ هش یم .شتسه ام نارگراک هزرابم
 ماجنا ريگرد زورما ام نارگراک ،عومجم رد هک
 .دنتسه هعماج رد یسايس هزرابم کی

 رظاخ هب رگا یتح تلود هيلع هزرابم نوچ

 رد نارگراک تمواقم اب هطبار رد
 ناراد هیامرس حلسم یاهورين لباقم
 و بعر یاضف هب ميلست مدع و
 یمالسا یروهمج میژر هک یتشحو

 رد دهدب هعاشا ار نوا هنکيم یعس
 صاخ طیارش یور دیاب ، نارگراک نايم
 رد یبالقنا تيعقوم کی دوجو و زورما

 رقف هک یطیارش رد .درک هيکت هعماج
 هعماج رد هدرتسگ و دیدش تکالف و
 هب دراک هملک یعقاو موهفم هب
 یاه هدوت ،هدنوسر ارگراک نوختسا
 هقبط انوا سأر رد و ناریا متس تحت
 هک دنهد یم نوشن لمع رد رگراک
 دوجوم عضو لمحت هب رضاح هگید
 یساره هک دننک یم مالعا ،دنتسين
 یم هدش روط ره و نرادن گرم زا

 ار یناسنا یگدنز کی طیارش دنهاوخ
  .دنرايب دوجو هب نوشدوخ یارب
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 هزرابم کی هشاب یداصتقا یاه تساوخ
.هيسايس

 

  

 

  
 تازرابم یور طقف رگا ام ،ساسا نیا رب 
 زاوها دالوف و هپت تفه روالد نارگراک
 مه ،اهنوا هک مينيب یم ميشب زکرمتم
 تخادرپ هب ناراد هیامرس ندرک راداو یارب
 دس اب ،ناش هداتفا بقع یاهدزمتسد
 میژر کی هباثم هب، یمالسا یروهمج میژر

 ،ناراد هیامرس عفانم عفادم و رگراک دض
 مه و دننک یم هزرابم نوا اب و هدش هجاوم
 تسايس اب ریاغم هک یئاه تساوخ حرط اب

 تحت ار یمالسا یروهمج ،همیژر نیا یاه
 هپت تفه نارگراک الثم .دنا هداد رارق راشف
 ور رکشين عمتجم هک دنتسه نوا راتساوخ
 نارادمدرس یاه یمشچرون هطلس ریز زا

 روطنيمه و .دننکب جراخ یمالسا یروهمج
 ندرک هاتوک راتساوخ زاوها دالوف نارگراک
 .دنتسه هناخراک زا یصوصخ شخب تسد
 یصوصخ شخب فذح هک هتسرد نیا بوخ
 رايتخا رد هناخراک ای تکرش هرابود نداتفا و
 ،تسين نارگراک یاهدرد زاس هراچ تلود
 هک مينکب هجوت دیاب مه هتکن نیا هب یلو
 یم حرطم نارگراک هک یتساوخ نيمه
 هک هراد رارق یتسايس اب ضراعت رد دننک
 تساوخ یارجا تهج رد یمالسا یروهمج
 و یناهج کناب یتسيلایرپما داهن ود
 کچوک" رب ینبم لوپ یللملا نيب قودنص
 شيپ رد ،یزاس یصوصخ و "تلود ندرک
 هزرابم هک دید هش یم مه اجنیا زا .هتفرگ
 یروهمج هيلع دح هچ ات ام نارگراک
 هی یتسيلایرپما یاه تسايس و یمالسا
 ناریا رد اهنوا یارجا رومأم میژر نیا هک
 هيقب و نارگراک یتقو هک روطنامه .شتسه

 دنهد یم راعش هعماج ناگدیدمتس
 ، "نک ام لاح هب یرکف ،نک اهر ار هیروس"
 هب و تفلاخم دننودن ای دننودب نوشدوخ هچ
 یاه تسايس اب ونوشدوخ تیدض عقاو
 تهج رد یمالسا یروهمج هک یا یگنج
 ار هتفرگ شيپ رد اهتسيلایرپما عفانم نيمأت
 نیا هب و ،دننک یم نايب دنراد یلکش نیا
 هب هتسباو یمالسا یروهمج هيلع بيترت
 .ننک یم هزرابم ،مسبيلایرپما

 

  

 

  
 هپت تفه نارگراک تازرابم رد مهم هتکن اما
 ینونک تازرابم هک هيتاريثأت ،زاوها دالوف و
 لک یور مه و نوشدوخ یور مه ،اهنوا

 ناگدیدمتس همه و ناریا رگراک هقبط
.هراذگ یم اج هب هعماج

 

  

 

  
 و یداصتقا تازرابم نيمه نایرج رد

 اهنوا هک مينيب یم ام هک هنارگراک یسايس
 یهاگآ هک دننک یم اديپ تصرف و ناکما

 .دنهدب ءاقترا رتشيب هچ ره ونوشيتاقبط
 نایرج رد باصتعا ناربهر و نایوگنخس
 یم هدرورپ و هدمآ دوجو هب تازرابم نيمه
 تازرابم نيمه نایرج رد تسرد .دنوش

 تردق هب نارگراک هک هيسايس و یداصتقا
 یپ ناراد هیامرس لباقم رد نوشدوخ داحتا
 لباقم رد هک دنش یم هجوتم و دنرب یم

 هک دننيب یم .دنتسين اهنت نراد هیامرس
 راد هیامرس یارب دنراد هک دننارگراک نیا
 هب تازرابم نیا .دننک یم نييعت فيلکت
 و ندش لکشتم ترورض و تيمها نارگراک

 و هنک یم یروآدای ار ندرک دروخرب یعمج
 یم ناشدوخ هب وناشدوخ تردق

 رد هک ینارگراک تردق هب ینعی ،هنوسانش
 تلود و ناراد هیامرس هيلع دحاو یفص
 ،هسورپ نیا رد .دنگنج یم ناش یماح
 رد صوصخ هب هک یئاه هبرجت اب نارگراک
 ناش یتاقبط نانمشد یاه هليح اب هجاوم
 دنرآ یم تسد هب باصتعا تسکش یارب
 هب هک هشيم ثعاب نیا ،هنيمز نیا رد
 لیدبت مکحم و هاگآ و برجم ناگدنمزر
 هک شتفگ دیاب یلک روط هب .دنوشب
 و دشر ناکما تازرابم نیا نایرج رد نارگراک
 یتازرابم نينچ سپ .دننک یم اديپ یلاعت
 یبالقنا حور شرورپ و یزودنا هبرجت یارب
 یرورض نوش هدنیآ یاهدربن یارب نارگراک
 یعطقم تبثم تاريثأت هک یلاح رد .دنا

 زا ،بخ .دنراد تازرابم نیا مه ونوشدوخ
 شزرا و جرا و تيمها هب هشيم اجيمه
 ینونک یسايس و یداصتقا تازرابم یعقاو
 .دش فقاو ناریا نارگراک

 

  

 

  
 نیا هاگیاج هک لاوئس نیا دروم رد اما
 هک هيتيعقاو نیا هک مگب دیاب ،هيچ تازرابم
 نارگراک دوخ تسد هب نارگراک یئاهر
 یئورين چيه هزرابم عقاو هب و ، هریذپ ناکما
 .هشب نارگراک هزرابم نیزگیاج هنوت یمن
 اب افرص نارگراک هک هتيعقاو مه نیا یلو
 باصتعا نیا مه ردقچ ره ،یباصتعا هزرابم
 دننوت یمن هشاب دنمهوکش و ميظع
 هک یئاه متس و رامثتسا زا ونوشدوخ
 یتسرد هب .دنهدب تاجن هش یم نوشهب
 بتکم نارگراک یارب باصتعا هک هدش هتفگ
 شتسين یگنج نوا دوخ زونه یلو .هگنج
 متسيس یدوبان  یارب دیاب نارگراک هک

 تردق ننوتب ات ندب ماجنا یراد هیامرس
 .دنريگب نوشدوخ تسد هب ار یسايس
 تردق نتفرگ اب طقف و طقف نارگراک نوچ

 ننوت یم هک هنوشدوخ تسد هب یسايس
 .ننکب اهر رامثتسا و متس ديق زا ونوشدوخ
 یاهکیرچ ،ام نامزاس رطاخ نيمه هب
 تيمها رب هک یلاح رد ، ناریا قلخ یئادف
 رگراک هقبط ینونک تازرابم یالاو جرا و
 نیا رب ،هیدوخبدوخ تازرابم هک ناریا

 و صخشم یليخ ،هنک یم ديکأت تازرابم
 یم روطچ هک هگ یم نارگراک هب حضاو
 ناشدوخ تسد هب ار یسايس تردق دننوت
 دیاب نارگراک هک هگ یم اهنوا هب .دنريگب
 دنرايب دوجو هب ار نوشدوخ یتاقبط لکشت
 یربهر کی داجیا موهفم هب نیا هک
 هک نگ یم و ،تسا هعماج رد یتسينومک
 هک ناریا هعماج صخشم و صاخ طیارش رد
 نآ رب یا هتخيسگ نانع و نایرع یروتاتکید
 هک، زيمآ تملاسم هزرابم هار زا ،همکاح
 زا یندم حالطصا هب هزرابم ظفل اب هاگ زورما
 ،رما نیا هب ناوت یمن هش یم دای نوا
 شتسه مه یتايح و همهم هک یرما
 دننوتب هک نیا یارب نارگراک .درک اديپ تسد
 دیاب نايب قیاف نوشيتاقبط نانمشد رب
 نوچ .دنربب نيب زا ار انوا حلسم یاهورين
 تسرد ناشتموکح و ناراد هیامرس تردق
 لکشتم حلسم یاهورين زا هک هنیا رد
 تسکش یارب هک هحضاو .دنتسه رادروخرب
 عجترم یاهورين نیا ندرب نيب  زا و نداد
 دیاب مه نارگراک ،ناراد هیامرس هب قلعتم
 هب قلعتم یبالقنا و حلسم شترا دننوتب

 نيع رد سپ .دنرايب دوجو هب ار ناشدوخ
 همه دیاب نمشد رب هبلغ یارب هک لاح
 هدافتسا دروم هزرابم یاه هويش و لاکشا
 هار رس رب ثحب یتقو یلو ،دنريگب رارق
 نوا رد دیاب نارگراک شتسه هزرابم یلصا
 حالس تردق زا ار اهنآ هک دنراذگب مدق یهار
  .هنکب رادروخرب

 

  
 

 

  
 یم فرشا قيفر :راگدنام یاهرذب
 هوکش رپ باصتعا نایرج رد هک مينود
 ود ،زور ۸۲ زا سپ هپت تفه نارگراک
 تخادرپ ار اهنوا  هقوعم قوقح هام
 ود نیا تخادرپ امش رظن هب ایآ .دندرک
 یزوريپ باسح هب دیاب ار قوقح هام
 نارگراک نانمشد ای ،تشاذگ نارگراک
  یور یبآ هليسو نیا هب دنراد دصق
؟دنزیرب اهنوا تازرابم شتآ

 

  

 

  
 یمتس و ملظ یالاب رايسب دح رگا :خساپ
 نارگراک قح رد ناراد هیامرس زورما هک
 و تحاقو هجرد و ،دننک یم لامعا
 رظن رد وتفص لگنا هقبط نیا یمرشيب
ً ادیدش ار نارگراک طقف هن هک ،میريگب
 اهنوا زا یتح هکلب ننک یم رامثتسا
 ونوشدزمتسد و دنشک یم مه یراگيب
 کی نیا هک مينيب یم تقونآ ،دنزادرپ یمن
 تسا هپت تفه زرابم نارگراک یارب تيقفوم
 دنتسنوت باصتعا هب ندز تسد اب هک
 دوخ لوق هب ونوشدوخ قح زا یشخب
 نوريب هطوبرم راد هیامرس موقلح زا ارگراک
 هیامرس نوا زا ینابيتشپ رد تلود .دنشکب
 دسا ديما مسا هب یناوج کدرم هک راد
 ،یريگناهج قاحسا یمشچرون و یگيب
 هب داتسرف ار یتأيه ،هيناحور لوا نواعم
 تفه نارگراک هزرابم لاح ره رد .هپت تفه
 و ینيشن بقع هب روبجم ار انوا هپت
 .درک نارگراک دزمتسد زا یشخب تخادرپ
 باصتعا یاه یزوريپ ميهاوخب وتيعقاو اما

 .تساهفرح نیا زا رتارف یليخ هپت تفه

 

  
 اب یمالسا یروهمج ريخا زور دنچ رد
 تاعالطا ترازو و حلسم یاهورين هب لسوت

 زا یئاه هويش یريگراک هب و شراکتیانج

 نوا راتساوخ هپت تفه نارگراک
 ریز زا ور رکشين عمتجم هک دنتسه

 نارادمدرس یاه یمشچرون هطلس
 و .دننکب جراخ یمالسا یروهمج
 هاتوک راتساوخ زاوها دالوف نارگراک
 زا یصوصخ شخب تسد ندرک
 فذح هک هتسرد .دنتسه هناخراک
 هرابود نداتفا و یصوصخ شخب

 تلود رايتخا رد هناخراک ای تکرش
 ،تسين نارگراک یاهدرد زاس هراچ
 هک یتساوخ هک مينکب هجوت دیاب یلو
 اب ضراعت رد دننک یم حرطم نارگراک

 یروهمج هک هراد رارق یتسايس
 داهن ود تساوخ یارجا رد یمالسا
 قودنص و یناهج کناب یتسيلایرپما
 کچوک" رب ینبم لوپ یللملا نيب
 رد ،یزاس یصوصخ و "تلود ندرک
 دید هش یم مه اجنیا زا .هتفرگ شيپ
 هيلع دح هچ ات ام نارگراک هزرابم هک
 یاه تسايس و یمالسا یروهمج
 رومأم میژر نیا هک هی یتسيلایرپما
 .شتسه ناریا رد اهنوا یارجا
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 زا عنام ،یصاخ یاه کيتکات و بوکرس
 لوق هب و هپت تفه نارگراک تازرابم یريگيپ

 "نابايخ فک رد" نارگراک دوخ
 یارب یتيقفوم ونیا و هدش
 .نرآ یم باسح هب ناشدوخ
 هک هنودن هک هيک بوخ یلو
 تازرابم اب هپت تفه نارگراک
 شخب یهاگآ و مظنم
 یزوريپ شيپاشيپ نوشدوخ
 .دنا هدرک نيمضت ونوشدوخ
 روطنامه نارگراک نیا تازرابم
 هصيصخ زا دش هراشا هک
 رظن هب هک دوب رادروخرب یئاه
 کی ناونع هب نوا زا دیاب نم
 تازرابم رد یخیرات دادیور
 نیا .هشب دای ناریا نارگراک
 یاه هبرجت و اه سرد تازرابم
 نارگراک یارب یبالقنا دنمشزرا
 هعماج لک یارب و روشک لک

 هتشاذگ اج هب ناریا ه دیدمتس
 ناریا رگراک هقبط شبنج یور رب شتاريثات و
 رگنايب شدوخ رما نيمه .تسين یندودز
 تفه نارگراک تازرابم شيپاشيپ تيقفوم
 رد .تساهنوا نانمشد تلذ و یراوخ و هپت

 هک یئاه یئاميپ هار و تاعمجت نایرج
 لثم یئاهراعش ،دندرک نارگراک نیا

 رگمتس رب گرم

 

 ناراد هیامرس ینعی –
ناش یماح تلود و

 

 یزادنا نينط و -
 ،رگراک رب دورد  لثم یرگید یاه راعش

 ای ،یئاروش هرادا ،یدازآ ، راک ،نان
 رد یناحور نواعم هيلع یئاهراعش
 ناتسزوخ ،نک ايح یريگناهج" راعش

 ،نک ايح یضار ديس ای "نک اهر ار
 هک ديناد یم( نک اهر ونم شوش
 یمالسا یروهمج هدنیامن یضار ديس
 و )هشوش رهش زا عاجترا سلجم رد
 و "کرابم ناتدنويپ سلتخم ،تلود" ای
لباقم رد

 

 نیا هک هبلاج یليخ نیا و -
 حرطم یلبق راعش نوا لباقم رد راعش
 ناتدنويپ هپت تفه ،دالوف" هک هدش
 عاجترا یاهراعش رييغت دعب و "کرابم
 لثم یئاهراعش هب یمالسا یروهمج
 رگراک قشع هب هدمآ رکشل همهنیا"
 یرسکی نداد ماجنا دعب و "هدمآ
 ريثأت رايسب هک هنارکتبم اعقاو تامادقا
 یتامادقا ماجنا صوصخ هب و دوب راذگ
 ثعاب هک دوب نآ رد یدایز راکتبا هک
 رسارس ناگدیدمتس تیامح بلج
 رب اهنیا همه ،دش نارگراک زا ناریا

 هپت تفه نارگراک باصتعا تيقفوم
 راعش" هک یتسار هب .دنهد یم مکح
 یم راد هیامرس ای عاجترا ،دمزر یم رگراک
 و نارگراک نیا تازرابم نایرج رد "دزرل

 تروص هب  زاوها دالوف ريلد نارگراک نينچمه
 لباقم رد لماک ینشور اب و ینيع الماک
 مينادب دیاب هزات .تفرگ رارق ناگمه مشچ
 تردق زا یا هشوگ اهنت نارگراک نیا هک
 نمشد و تسود یارب وناریا رگراک هقبط
 بالقنا دشر دنور رد املسم .دندرک راکشآ
 ره ینشور اب یتاقبط تردق نیا ،هعماج رد
 ناشن وشدوخ لمع هصرع رد یرتشيب هچ
 دش دهاوخ راکشآ همه یارب و داد دهاوخ
 یاه یئامن تردق همه مغريلع هک
 رد یتسار هب یعقاو تردق ،مدرم نانمشد

 ناریا هدیدمتس یاه هدوت و نارگراک دزن
 .تسا

 

  

 
 رد امش فرشا قيفر :راگدنام یاهرذب
 هک ییاروش هرادا زا نوت تبحص نايم
 .دیدرب مان دش حرطم نارگراک یوس زا
 هب ؟ تسيچ رد هلاسم نیا تيمها

 هب اروش ميناد یم ام هک صوصخ
 یتلود تردق لامعا زا یلکش ناونع
 هقبط نیا یفنص تالکشت اب نارگراک
 مزلتسم راعش نیا ققحت  و هتوافتم

؟ هيمالسا یروهمج ینوگنرس

 

  
 
 فافش نوچ ،دیدرک یبوخ لاوئس :خساپ

 رد .همهم عوضوم نیا دروم رد یزاس
 نارگراک ونوا یلصا نوتس هک هامید شبنج
 همه ،دندوب هداد ليکشت ناشکتمحز و
 ناریا رگراک هقبط ورگ رد لد هک یناسک
 ناریا ريلد نارگراک ضبن اب ناش ضبن و دنراد
 راعش نداد رس دهاش یداش اب ،دپت یم
 شبنج نیا رد یدازآ ،راک ،نان یاوتحم رپ

 هب راعش نیا . میدید ار نیا ام همه ؛دندش
 نارگراک تساوخ رگنايب هک یتابلاطم هباثم
 متسيس یدوبان یارب ناریا ناشکتمحز و

 رب ینيگن کی لثم ،هناریا رد یراد هیامرس
 ناریا ناشکتمحز و نارگراک خرس مچرپ
 شبنج دنور و موادت رد الاح .تسب شقن
 رپ تارهاظت و تاعمجت نایرج رد ،هامید

 ،هپت تفه زرابم نارگراک تبالص رپ و روش
 طسوت "یئاروش هرادا ،یدازآ ،راک ،نان"
 راعش نیا و دش هدز دایرف رگراک رازه دنچ
 تحت هعماج مامت رد شدوخ تنميم همه اب

 .دنکفا نينط ناریا هطلس

 

  

 

  
 ،"یئاروش هرادا" فيصوت و فیرعت رد
 ليعامسا ،هپت تفه نارگراک هدنیامن
 روفنم میژر تراسا رد زورما هک یشخب

 خیرات رد ،هرب یم رس هب یمالسا یروهمج
 اب ،یرگراک عمجت کی رد ۷۹۳۱ نابآ ۴۲
 بيسآ و اه ملظ همه رب هيکت و یروآدای

 ندش هدرپس اب نارگراک هک یا یدج یاه
 هدش لمحتم یصوصخ شخب هب هپت تفه
 الصا یصوصخ شخب" هک درک حرطم ،دنا
 شخب یارب نيشناج و "هشاب دیابن هگید
 تفه یئاروش هرادا ار ويتانرتلآ ای یصوصخ
 هتفگ هب ،درک رکذ نارگراک دوخ طسوت هپت

 لماک هپت تفه" هک تروص نیا هب ،شدوخ
 اب یشخب ليعامسا ".هتفيب ارگراک تسد

 نارگراک هک تيعقاو نیا یروآدای
 صصخت روما همه رد نوشدوخ
 یاهدحاو همه دنرداق و دنراد
 هرادا ناشدوخ ار هپت تفه
 یا هتيمک" هک تفگ ،دننکب
 یئاروش و مید یم ليکشت

 و ".مينک یم هرادا ار هپت تفه
 هک تيعقاو نیا هب هجوت اب

 شدوجو عقاو هب راد هیامرس
 ليمحت اب هک هنیا رطاخ هب اهنت

 ،نارگراک هب یراد هدرب طیارش
 هب ار انوا تمحز و راک لصاح
 هرادا رد  هجيتن رد و دنزب بيج

 المع نارگراک طسوت یئاروش
 دشاب هتشاد یشقن هنوت یمن
 عمجت رد ،هرادن یشقن و
 عوضوم نیا هپت تفه نارگراک
 تروص نیا هب حضاو یليخ

 .میريگ یم ميمصت یعمج" :هک دش حرطم
 راک رد" ،".مينک یم رداص مکح نيئاپ زا

 یاپ تسين حرطم یدرف عفانم یئاروش
 همه .یدرف هن و هطسو رد یعمج عفانم
 ."رفن کی یارب همه هن و دنرگیدمه یارب
 نارگراک عمج رد یشخب ليعامسا ار اهنیا
 هدیا نينچ حرط هک هملسم ،بخ .تفگ
 و ناج رب هک یلاح رد یناشخرد اعقاو یاه
 مادنا رب هزرل ،هنيشن یم نارگراک لد

 .هزادنا یم ناراد هیامرس

 

  

 

  
 هقبط شبنج رد یئاه هدیا نينچ حرط
 رضاح لاح رد شدوخ عقاو هب ناریا رگراک
 یهاگآ حطس رد ار یدیدج زارف کی

 هبلاج .هد یم نوشن ناریا نارگراک یتاقبط
 ار ناریا هعماج زورما یبالقنا طیارش رگا هک
 نمهب مايق هب هک یا یبالقنا طیارش اب
 مينک هسیاقم ميهاوخب دش رجنم ۷٥۳۱
 نارگراک ۷٥ بالقنا نایرج رد هک مينيب یم
 لقتسم یاه لکشت داجیا هب تسد ام
 اه لکشت نیا بوخ یلو دندز نوشدوخ
 هتبلا هک دندوب یفنص یاه لکشت اتدمع
 مان نیا هب  و دش هداد اهنآ هب اروش مان
 یم ناشن نیا بوخ یلو .دندش فورعم
 یهاگآ نامز نوا رد هک راگنا هک دهد
 یدح نوا هب زونه یلک روط هب یمومع
 ناونع هب ار اه اروش هک دوب هديسرن

.دنريگب رظن رد نارگراک تلود زا یلکش

 

  

 

  
 ات هدمآ دوجو هب یبسانم طیارش زورما
 رد هنومن یارب یرگراک یاهاروش هبرجت
 کرد یتسرد هب ۷۱۹۱ یبالقنا هيسور
 نایرج رد هتفرگ لکش یاهاروش .هشب
 حلسم اهنیا هک نوچ ۷۱۹۱ هیروف بالقنا
 رادروخرب تيمکاح لامعا تردق زا دندوب

 هب نارگراک تسد رد حالس ینعی ؛دندش
 یتردق کی اعقاو دنناوتب هک داد تردق اهنآ
 رد هناگ ود تردق کی و دنشاب هعماج رد
 هرخالاب هکنیا ات .دمآ دوجوب نامز نآ هيسور
 ،لاس نامه رد ربتکا ريبک بالقنا اب

 یتسيلايسوس هيسور رد اهاروش تيمکاح
 قیرط نیا زا و دش رارقرب لماک روط هب
 هب ار یسايس تردق یعقاو روط هب نارگراک
.دنتفرگ نوشدوخ تسد
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 تسينومک همه هک شتسين یکش بوخ 

 هدیا زا رگراک هقبط نارادتسود همه و اه
 داجیا زا صخشم روط هب و یئاروش هرادا

 تردق نتفرگ تسد هب و یرگراک یاهاروش
 یا هدوت یاهناگرا نیا طسوت یسايس
 ام .دننک یم ینابيتشپ و عافد رگراک هقبط
 ناونع هب یئاروش هرادا هک مينيب یم زورما
 رد مامت یراکشآ اب رگید الاح هدیا کی

 نیا بوخ .هدش حرطم هعماج حطس
 هدنیآ رد هدیا نیا ققحت یارب هيمدق شدوخ
 و بوخ رايسب رما کی نیا .ناریا
 ام مه تيعقاو کی هب یلو .هيشخبديما
 اعقاو هدیا هک هنیا نوا و .مينکب هجوت دیاب
 طیارش هنيمز رب یئاروش هرادا شخب ديما
 و ناراد هیامرس هک یميخو رايسب

 ناریا نارگراک یارب زورما یمالسا یروهمج
 رما نیا هنيمز .دش حرطم دنا هدروآ دوجو هب

 مروت اب مأوت یداصتقا دوکر فرط کی زا مه
 رب مکاح یراد هیامرس متسيس دیدش

 رامثتسا دیدشت رما نیا اب هطبار رد و ناریا
 راکشآ رگید فرط زا و ،هنارگراک هنامرشيب

 جالعال داسف رت هدرتسگ هچ ره ندش
 مدرم مومع و نارگراک هک هيتموکح هاگتسد
 هب .دنتسه فقاو نوا رب هک ميناد یم مه
 مه تلود زا نارگراک تساوخ رطاخ نيمه
 یئاه تيعقاو نينچ رب هيکت اب تسرد
 همه ندرمشرب اب اهنوا .دش حرطم
 ندرپس اب یتلود تاماقم هک یملاظم
 ناشدوخ یاه یمشچرون هب هپت تفه
 نیا ،دنا هدروآ دوجو هب نارگراک یارب

 عمتجم هرادا هک دندرک حرطم ار تساوخ
 زا نارگراک دوخ طسوت هپت تفه رکشين

 هب دروخرب رد .دريگب تروص یئاروش قیرط
 یرما نينچ هک هنیا تيعقاو ،تساوخ نیا

 دروم ،مرفر کی ناونع هب ضرف هب رگا یتح
 ،هريگب رارق یمالسا یروهمج میژر شریذپ
 تلود هک ناریا یراد هیامرس متسيس رد
 شخب و هروشک راد هیامرس نیرتگرزب
 دراد شدوخ تسد وت ار داصتقا زا یگرزب
 زاين یوگخساپ و هنکب اديپ موادت هنوت یمن
 .دشاب نارگراک

 

  

 

  
 هک هنوا رگنايب تيعقاو نیا هب هجوت
 زا هک نیا نمض نيتسار یاه تسينومک

 یئاروش هرادا ،یدازآ ،راک ،نان راعش
 رما نیا رب دنفظوم ،دننک یم لابقتسا
 تهج هزرابم اب طقف نارگراک هک دننکب ديکأت

 یدوبان و یمالسا یروهمج میژر ینوگنرس
 یم مکاح هتسباو یراد هیامرس متسيس

 ناشخرد هدیا هب تسنوت دنهاوخ و دننوت
 یديلوت هسسؤم و هناخراک یئاروش هرادا

 یتاقبط عفانم ققحت تهج رد ،نوشدوخ
 رب ديکأت ،هزات .دنناشوپب لمع هماج ،ناش

 رما نیا

 

 یساسا اعقاو هک یرما نیا رب  -
تسه مه

 

 هب رگا نوچ .تسين یفاک  -
 هب دنمهوکش راعش نیا هشاب رارق یتسار

 رد یهار دیاب ،هنکب اديپ ققحت یعقاو روط
 ناکما هک تشاذگ نارگراک یاپ شيپ
 یربهر و هدب ار اهنوا یتاقبط لکشت
 زا و هنکب نيمأت شبنج رد ار یتسينومک
 نارگراک حلسم یاهورين داجیا هگید فرط
 رد ور هعماج ناگدیدمتس هيقب هارمه هب

 ناکما ناشنانمشد حلسم یاهورين لباقم
 رد اه هدوت ددعتم تابالقنا هبرجت .هنکب ریذپ

 خیرات فلتخم راودا رد مهنوا ناهج حطس
 تردق و مکاح هقبط هک هد یم نوشن رشب
 هش یم هناحلسم گنج اب طقف وش یتلود
 زا یتحار هب نوشدوخ نوچ .تخادنا رب
 هبرجت مه ناریا رد  .دنر یمن رانک تردق

 هبرجت و فرط کی زا نمهب مايق تسکش
 خیرات ريخا تابالقنا زا یخرب  قفوم یاه
 ینوگنرس هار هک هد یم ناشن ،رصاعم
 طسوت یسايس تردق بسک و مکاح هقبط
 .هينالوط یا هدوت گنج هار ،ام نارگراک
 زورما  مه هار نیا ندوميپ یارب مدق نيلوا
 یسايس یاه هورگ ليکشت

 

 یماظن –
 و هاگآ نارگراک و نارکفنشور زا لکشتم
 نیا رد املسم .شتسه ناریا یبالقنا
 نارکفنشور زا راظتنا لوا هجرد رد ،هطبار
 تسيسکرام

 

 هقبط ناورشيپ و تسينينل –
 یا هدوت گنج هار رگ زاغآ هک ههر یمرگراک
 و هصالخ روط هب .دنشاب ناریا رد ینالوط
 هب رگراک هقبط یئاهر ،مگب راو رتيت

 هعماج رد هقبط نیرت یبالقنا ناونع
 متسيس یدوبان یارب هزرابم ورگ رد

 .هناریا رد هتسباو یراد هیامرس
 مکاح هقبط ناونع هب ناراد هیامرس
 و دنتسه هتفای نامزاس روز یاراد
 هاپس لثم شمئامض و شترا
 ار اهنوا یلصا هاگ هيکت نارادساپ
 هک هنشور مه نیا .دنهد یم ليکشت
 اهنت ناراد هیامرس هتفای نامزاس روز
 هب اه هدوت هتفای نامزاس روز اب
 هشیدنا هب هاگآ رگراک هقبط یربهر

 مهرد هنوت یم یتسينومک یاه
 .هشب هتسکش

 

  

 

  
 تدش هک درک شومارف دیابن نمض رد
 هب یلاعت ناکما ام هعماج رد یروتاتکید
 هب انوا یبای تسد و رگراک هقبط شبنج
 رد .دهد یمن وشدوخ مزال یاه لکشت

 شبنج کی دوجو هک مينيب یم ضوع
 دشر یارب وهار ،هعماج رد یبالقنا یمومع
 نیا .هنک یم مهارف شبنج نیا یلاعت و

 هب هجوت هک مينادب هک هيمهم هلاسم یليخ
یسايس هورگ کی هفيظو ،تيعقاو نيمه

 

-  
 ینعی .دنک یم نييعت ور یبالقنا یماظن

 یلمع تامادقا نانچ هب دیاب یهورگ نينچ
 هزوح رد هچ و یسايس هزوح رد هچ
 ره یالتعا شلصاح هک هنزب تسد یماظن

 .هشب هعماج رد یبالقنا یاضف رتشيب هچ
 و هنکب دراو هبرض نمشد هب المع هنوتب دیاب
 شبنج موادت و تیوقت هب قیرط نیا زا
 نیا .هنوسرب یرای ،یراج یمومع یبالقنا
 فيعضت تمدخ رد فرط کی زا هک تامادقا
 الماک ،تساه هدوت هب نداد ديما و نمشد
  یرگراک شبنج یالتعا و دشر تمدخ رد
 هک شتسين مه دیدرت یاج .هريگ یم رارق
 یسايس هورگ ره

 

 رداق هک یا یماظن –
 یاهزاين رب قبطنم و اج هب تامادقا هشب
 روظنم نیا یارب و ،هدب ماجنا شبنج ینونک
 چيه یب ،هربب راک هب یبسانم یاه کيتکات
 یاه هدوت رگید و نارگراک دزن رد یدیدرت

 تيبوبحم و رابتعا زا ناریا هدیدمتس
.دش دهاوخ رادروخرب

 

  

 

  
 رکشت اب فرشا قيفر :راگدنام یاهرذب
 دوجو یدروم رگا افطل ،امش زا ددجم
 ديتسه نآ حرط هب لیام هک هراد
؟ديئامرفب

 

  

 

  
 .دش ینالوط نم یاه تبحص  :خساپ
 یروهمج هک مگب رصتخم یليخ سپ
 رب مکاح یزاوژروب زا یگدنیامن هب یمالسا
 هب ات هرب یم راک هب وششالت همه ناریا
 و "دنناگدوب چيه" انوا هک هنولوبقب نارگراک
 نیا یلو .دنتسين رادروخرب یتردق زا
 ريخا تازرابم زا هک یریوصت اب تاغيلبت
 دش ميسرت زاوها دالوف و هپت تفه نارگراک
 تاغيلبت نوا ردقچ هکدش هداد نوشن ًالماک
 ریوصت نوا هزات .دنتسه یعقاوريغ و چوپ

 رگراک هقبط تردق زا یا همشچ طقف  مه
 هپت تفه نارگراک شورخ .درک راکشآ وناریا

 همه هب ،زاوها دالوف ريلد نارگراک اب هارمه
 ات هزرابم یارب ناریا ناربجنر و نارگراک
 یا هزات ديما ،یدازآ و یئاهر هب نديسر
 تفه هاگآ نارگراک دیاب رما نیا .هديشخب
 و داحتا هک هنکب هجوتم شيپ زا شيب ار هپت

 یشزرا و تيمها هچ زا انوا یگتسبمه
 یاهشالت هک دننکب یعس دیاب و هرادروخرب
 اب ار نارگراک نيب هقرفت داجیا یارب نمشد
 دننکب یثنخ نوشدوخ هديجنس یاه شور
 دازآ ینادنز رگراک" راعش اب صوصخ هب و
 لباقم رد ار یدحتم فص "ددرگ دیاب
.دنروايب دوجو هب ناشيتاقبط نانمشد

 

  

 

  
 قيفر  :راگدنام یاهرذب رگ شسرپ
 هک امش زا ساپس اب فرشا
 نارادتسود یاه شسرپ یوگخساپ
.ديشاب زوريپ و داش .دیدوب لاناک نیا

 

  

 

  
 امش زا الباقتم مه نم :یناقهد فرشا
 رد ات دیدرک مهارف ار تصرف نیا هک منونمم
 هک ناریا رگراک هقبط تازرابم اب طابترا
 هفسلف ،رامثتسا و متس زا شيئاهر
 یئوگتفگ مه اب ،هديم ليکشت ار ام یدوجو
.ميشاب هتشاد

 

  

 هک نیا نمض نيتسار یاه تسينومک
 هرادا ،یدازآ ،راک ،نان راعش زا

 دنفظوم ،دننک یم لابقتسا یئاروش
 هزرابم اب طقف نارگراک هک دننکب ديکأت

 یروهمج میژر ینوگنرس تهج
 هیامرس متسيس یدوبان و یمالسا
 تسنوت دنهاوخ مکاح هتسباو یراد
 یئاروش هرادا ناشخرد هدیا هب
 ،نوشدوخ یديلوت هسسؤم و هناخراک
 ،ناش یتاقبط عفانم ققحت تهج رد
 رب ديکأت ،هزات .دنناشوپب لمع هماج
 هب رگا نوچ .تسين یفاک رما نیا
 راعش نیا هشاب رارق یتسار

 اديپ ققحت یعقاو روط هب دنمهوکش
 نارگراک یاپ شيپ رد یهار دیاب ،هنکب
 یتاقبط لکشت ناکما هک تشاذگ
 رد ار یتسينومک یربهر و هدب ار اهنوا

 یاهورين داجیا و هنکب نيمأت شبنج
 هيقب هارمه هب نارگراک حلسم

 یاهورين لباقم رد ور ناگدیدمتس
 .هنکب ریذپ ناکما ناشنانمشد حلسم
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 هجنكش زا "يهاوخداد" رازراك زا

؟!ديسر ناوت يم اجك هب رگ

 

  
 دالوف و هپت تفه ريلد نارگراک تازرابم وترپ رد زورما
 نیا هزرابم هک یزيگناروش و قيمع تاريثأت و زاوها
 اج هب ناریا رسارس رد عاجش و هاگآ نارگراک
 نيلاعف زا یدادعت ندرک ینادنز زا سپ و دنتشاذگ
 تحت ،هجنکش" عوضوم ،میژر طسوت یرگراک
 رد رگید راب "یمالسا یروهمج میژر تيمکاح
 نونکا .تسا هتفرگ رارق یمومع راکفا ضرعم
 طسوت هک تسا طوبرم یا همان هب عوضوم
 هدنیامن ناونع هب هک یرگراک ،یشخب ليعامسا
 دربشيپ رد یا هتسجرب شقن هپت تفه نارگراک
 زين ليلد نيمه هب و درک ءافیا نارگراک نیا باصتعا
 هتشون ،دش هدرب نادنز هب و ريگتسد میژر حلسم یاهورين طسوت

 هک یئاه هجنکش زا دوخ همان رد یشخب ليعامسا .تسا هدش
 تاعالطا ریزو هطبار نيمه رد و هتفگ نخس ،دوب هتفر وا رب نادنز رد
.تسا هدناوخ ارف "ینویزیولت هرظانم" کی هب ار

 

  
 نيلوا یمالسا یروهمج میژر رد هجنکش دوجو تيعقاو هک دنچ ره
 رد میژر دوخ یاه هناسر قیرط زا یمسر روط هب هک تسين راب

 هعماج بهتلم طیارش رد زورما یلو دوش یم حرطم ناریا هعماج
 همان یسررب یمسر و ینلع روط هب تموکح زا یئاه حانج هک
 هب و هداد رارق دوخ راک روتسد رد ار هنيمز نیا رد یشخب ليعامسا
 عوضوم نیا حرط ،دنا هداد یرت هدرتسگ هچ ره بات زاب عوضوم نیا
.تسا هتفای یصاخ یسايس راب

 

  
 هب کیدزن هک ناریا مدرم تیرثکا هک تسين یدیدرت نیرتمک یاج
 رگ هجنکش و راوخنوخ میژر تيمکاح تحت تسا لاس لهچ
 یاهنادنز رد هجنکش دوجو زا دننارذگ یم راگزور یمالسا یروهمج
 هداوناخ نیرتمک زورما هک ارچ .دنشاب یم علطم یمالسا یروهمج
 زیزع ،شنایانشآ و ناکیدزن ای دوخ هداوناخ نايم رد هک دراد دوجو یا
 اهدعب هچ و ۰٦ ههد رد هچ هک دشاب هتشادن غارس ار یبوبحم و
 عقاو تاعالطا ترازو "نامز ماما مانمگ نازابرس" هجنکش دروم
 یم هک هاش میژر فالخرب میژر نیا رگید فرط زا .دشاب هدشن
 مدرم یاه هدوت زا ار دوخ فوخم یاهنادنز رد هجنکش ديشوک
 نديشک خر هب اب ۰٦ نينوخ ههد رد طقف هن ، دراد هاگن یفخم

 هدوت نايم رد تشحو و بعُر داجیا رد یعس "ریزعت" مان اب هجنکش
 تايح زا فلتخم عطاقم رد هکلب ، دومن یم هدرک بالقنا هزات یاه
 یاه هدوت نايم رد فوخ و سرت داجیا یارب اهراب زين دوخ نيگنن
 یرگيشحو و هجنکش دوجو تسا هدرک یعس یبالقنا و زرابم
 نابز زا  ار دوخ یاه لاچهايس رد "نامز ماما مانمگ نازابرس"
 نیا رد اهلاثم ًاقافتا  .دناسرب مدرم شوگ هب دوخ نارودزم یتح
 یم هقيضم راچد ،روفو" زا ناسنا هک دنتسه دایز ردق نآ هنيمز
 ناناوج هنايشحو یاه هجنکش هب ناوت یم هلمج زا  ."ددرگ
 نسحم یتقو هک درک هراشا کزیرهک رد ۸۸۳۱ لاس رد یبالقنا
 هجنکش نیا مان ،دش هتشک هجنکش ریز رد ، اج نآ رد ینيمالا حور
 هب هطبار نیا رد و دوب یتموکح ماقم کی هک یو ردپ طسوت هاگ

 دوب نامز نیا رد  .داتفا اهنابز رس رب درب تیاکش یا هنماخ صخش
 نتشاد زاب یارب نارادساپ هاپس نارسفا هلمج زا نيعجترم هک
 کزیرهک رد هک یئاهراک" ،میژر هيلع هزرابم هب یروآ یور زا ناناوج
 یاه هجنکش زا ار اهنآ و دنديشک یم اهنآ خر هب ار "دوش یم
 میژر نیا رد ینامرشيب مه زونه ًاقافتا .دندناسرت یم یکزیرهک
 نادنز دنیوگب هک دنتسه هيئاضق هوق سيئر ،یناجیرال قداص نوچ
 ارهز لتق ندش راکشآ رب هوالع نمض رد  .دیريگن هابتشا لته اب ار
 نیا مالعا و هجنکش ریز رد یتشهب راتس ،زرابم رگراک و یمظاک
 کی نيمه رد ،یمالسا یروهمج دوخ یاه همانزور رد اه لتق

 زا یا هتخوس یاهدسج ،تاعالطا ترازو نارومأم ريخا لاس
 لیوحت ناشیاه هداوناخ هب ار هامید یاه مايق ناگدش تشادزاب
 دیابن هزات  .دننک ديکأت هجنکش ریز رد اهنآ نتشک رب ات دنداد
 یروهمج هشيپ تیانج میژر ،هتشذگ اهنیا زا هک درک شومارف
 رد هعماج ناگدیدمتس رگید و نارگراک نتسب قالش هب اب ،یمالسا
 یمسر روط هب و هدناشک اه نابايخ هب ًانلع ار هجنکش ،ماع ءالم
.دهد یم رارق ناگمه دید ضرعم رد ار نآ

 

  

 ام مدرم یاه هدوت هب هک یئاج ات نیاربانب
 رد هک رما نیا ندرک ناونع ، تسا طوبرم
 دراد دوجو هجنکش یمالسا یروهمج یاهنادنز
 رما یگتسجرب یلو .تسين رادروخرب یگزات زا
 تسا نآ رد هعماج ینونک یبالقنا طیارش رد
 ،تيمکاح ینورد یاهداضت یريگ تدش اب هک
 و رجز زا ات دنددص رد میژر نیا زا یئاه حانج

 تيمکاح لاس لهچ یط رد هک یا هجنکش
 یمالسا یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو میژر
 هتخاس یدمن ، هدش لامعا ناریا زرابم مدرم رب
 نونکا .دنزودب دوخ یارب یهالک نآ زا و
 یسررب ددص رد سلجم یلم تينما نويسيمک
 ديس( تاعالطا ریزو ایآ هک تسا هدمآ رب رما نیا
 ریز ار یمالسا یروهمج نيناوق )یولع دومحم
 یشخب ليعامسا وا ترازو تحت و هتشاذگ اپ
  !هن ای تسا هتفرگ رارق هجنکش دروم نادنز رد

 هجنکش میژر نیا یاهنادنز و اه هاگتشادزاب رد نونکات ایوگ ینعی
 رب یراک تسا نکمم دروم کی رد راب نیا ایوگ و تسا هدوبن لومعم
  !!دريگ رارق یسررب دروم دیاب هک  !! دشاب هتفرگ تروص نوناق فالخ

 رد "نوناق " زا تبحص و لکش نیا هب هلأسم حرط هک تسين یکش
 هک ارچ  .تسا هناراکبیرف ًالماک یمالسا یروهمج روتاتکید میژر
 رد هتسباو یراد هیامرس متسيس ظفاح میژر هباثم هب میژر نیا
 تاذ زا هک یروتاتکید لامعا اب و تسين دنبیاپ ینوناق چيه هب ناریا
 ناراد هیامرس عفانم نيمأت یارب ، دشاب یم ریذپان یئادج شدوجو
  .دراذگ یم اپ ریز مه ار شدوخ نيناوق یتحار هب ،یجراخ و یلخاد
 یارب یتموکح یاه هرهم و نايسلجم یراکبیرف نیا هک دید دیاب اما

 ایآ  ؟دراد رارق یبالقنا دض فادها مادک تمدخ رد و تسيچ
 روط نیا دنهاوخ یمن سلجم رد قوف لکش هب عوضوم ناحارط
 یعالطا ناشمیژر رد هجنکش دوجو زا الصا ایوگ هک دننک دومناو
 همان اب زورما نوچ هک دنیوگب دنهاوخ یمن ایآ  ؟دنا هتشادن
 یاهنادنز رد تسا نکمم هک دنا هدش هجوتم یشخب ليعامسا
 بناج سپ ،دشاب هتشاد دوجو مه هجنکش ناشعوبتم میژر

 رد ار رما نیا یسررب تامدقم و دنريگ یم ار هدش هجنکش
 رتسب رب هک یرازراک یاول تحت ایآ  ؟دننک یم مهارف ناشسلجم

 ۀقبط زا ییاه حانج و لفاحم ،هداتفا هار هب هعماج ینارحب طیارش
 دض تيهام هک دنهد هولج هنوگ نیا هک دنتسين نآ ددص رد مکاح
 یادص ندينش" اب نانآ ای و هدرک قرف رگ هجنکش میژر نیا یمدرم
 دض تموکح موادت ناوخب( دوخ "حالصا" ددص رد "مدرم بالقنا

 نيمه زا یناسک ایآ هرخالاب و  ؟دنا هدمآ رب )ناش یقلخ
 نآ ناشدصق ، یمالسا یروهمج نارودزم رگید ای و نايسلجم
 یا هليسو ار نآ زا ینابيتشپ و یشخب ليعامسا همان هک تسين
 اب قیرط نیا زا و ناگدش هجنکش اب دوخ نداد هولج هارمه یارب
 طیارش رد هک هداد ناشن هبرجت  ؟دنهدب رارق ناریا متس تحت مدرم
 رد عجترم یاه میژر هک یماگنه و یا هدوت یاه شبنج شرتسگ
 رد دنشوک یم نمشد زا یئاهورين ، دنريگ یم رارق طوقس هناتسآ
 نیا  .دنهد اج یمدرم یاهورين نايم رد ار دوخ تسود سابل
 نينچ هب قفوم ، دنمتردق یبالقنا یربهر کی نادقف رد رگا اهورين
 نتشارفا رب و ،قلخ دض و قلخ فص ندرک شودخم اب دنوش یراک
 و هدومن یبالقنا یاهورين فص لخاد ار دوخ "مه اب همه" مچرپ

 هب نديسر زا لبق شا هتسد و راد و ینيمخ هک دننک یم نامه
    .دندرک تردق

 

  
 ینویزیولت هرظانم رب ینبم یشخب ليعامسا یاضاقت اب طابترا رد
 یلم تينما نويسيمک ليکشت مالعا زا سپ و( تاعالطا ریزو اب
 روضح رب ینبم وا رگید یاضاقت ،یمالسا یروهمج عاجترا سلجم
 تروص یدروخرب نايتموکح بناج زا العف هچ رگا )سلجم نیا رد
 هقبط دوخ زا یمدرم دض یاهورين و لفاحم یلو تسا هتفرگن

 نیا کاوژپ هب یرگراک لاعف کی هجنکش یارجام تشپ رد مکاح
 حالطصا هب اب هارمه اه تسيمرفر نايم نیا رد  .دنا هتخادرپ ادص
 ار یتساوخ نينچ ، دنور یم هار اهنآ هناش هب هناش هک یئاه پچ
 نآ زا ینابيتشپ هب و دننک یم فيصوت "یهاوخداد" ینعم هب
 تسا نیا تيعقاو هک یلاح رد  .دننک یم غيلبت ار نآ و هتساخرب
 میژر ینوگنرس تهج دوخ تازرابم اب ناریا هدید رجز یاه هدوت هک
 همکاحم تهج یمدرم یاه هاگداد یئاپرب یارب ار دوخ ،مکاح
 بکترم میژر نیا هک یئاه تیانج نیرمآ  و نارگ هجنکش و نايناج
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 هدوت تردق هب اهنت انئمطم و دنزاس یم هدامآ دوش یم و هدش
 ددرگ یم مهارف یطیارش نينچ داجیا ناکما حلسم یبالقنا یاه
 ءاکتا اب اهنت ام هدش هجنکش و هدید رجز ناگدیدمتس و نارگراک و
  .دنناتسب ناشنانمشد زا ار دوخ داد تسناوت دنهاوخ دوخ تردق هب
 زا مهنآ یمالسا یروهمج میژر رد "یهاوخداد" زا تبحص ،سکعرب

 هجنپ زا دکچ یم ام ناناوج نوخ" هک نارگ هجنکش سيئر دوخ
 حالصا "یئاعدا یندم هعماج" تسايس غيلبت تمدخ رد ،"شا

 و تسين شيب یبارس و غورد هک یا یندم هعماج .دراد رارق نابلط
 ،هدید ملظ و ملاظ ندناشن اب دنشوک یم هناراکبیرف ، نابلط حالصا

 هداد شا هجنکش ار هک نآ و رگ هجنکش ،هديشک متس و رگمتس
 زا ار هجنکش و متس و ملظ زا یئاهر مهوت ،رگیدکی رانک رد تسا
 نايم رد تسه مه هنیزه مک ایوگ هک یندم حالطصا هب یاه هار
 دشوک یم هک تسا یتسيمرفر طخ نامه نیا .دنهد جاور مدرم
 و نارگراک لد رد هک یمشخ یاه هلعش هک دوش نآ زا عنام

 یم هنابز ام هديسر ناوختسا هب دراک و هدید رجز ناگدیدمتس
 هب شتآ ،ناشنانمشد هيلع اهنآ هناحلسم هزرابم نایرج رد ،دشک
  .دنزب ناشراکهبت و یناج نايماح و ناراد هیامرس یاهخاک
 یم اه هدوت زيمآ رهق هزرابم یاج هب ار یندم هزرابم ،مسيمرفر
 هيلع اه هدوت عطاق زيمآ رهق هزرابم ، اه تسيمرفر رظن زا .دناشن
 یئوگ  .تسا یندم ريغ ایوگ و دراد مان "تنوشخ" ناشنانمشد
 نيب زا ناوت یم یبالقنا تنوشخ اب زج ار یبالقنا دض تنوشخ هک
 رد زين مسيمرفر غلبم یاه پچ حالطصا هب دروم نیا رد  !درب
 هتبلا هناحلسم هزرابم هک دننک یم حرطم هناراکبیرف تلاح نیرتهب
 نآ هک تسا نیا هلأسم یلو دوب دهاوخ یرورض یصاخ طیارش رد

.دسر یمن ارف تقوچيه اه نآ یارب "صاخ" طیارش

 

  
 نامه هيجوت ، یهاوخداد ناونع هب ميخژد رانک رد نتسشن هيجوت

 تسا یطخ نامه یاتسار رد و "لانوبیرت" هناراکشزاس تسايس
 میژر تيلک هيلع هزرابم زيت هبل ندرک دنک یارب یمتاخ هرود رد هک
 رد نآ هتسجرب دومن و دش هتفرگ راک هب یمالسا یروهمج
 نويسیزوپا نيب یتشآ داجیا روظنم هب هک دوب "نيلرب سنارفنک"
 مان هک نآ زا یحانج اب ایوگ هتبلا( یمالسا یروهمج و هاوخیدازآ
 تسکش هتبلا و دیدرگ اپ رب )دندوب هتشاذگ دوخ رب بلط حالصا

   .دروخ

 

  
 نآ رد هک ٦۹۳۱ هامید یا هدوت یاه مايق زا لاسکی تشذگ زا سپ
 و بوکرس زکارم هب دوخ هناعاجش تالمح اب ناتسديهت و نارگراک
 یئاهراعش ندادرس و رگبوکرس یاهورين اب هنانامرهق یاه یريگرد
 رد هک "یدازآ ،راک ،نان " ، "یمالسا یروهمج رب گرم" ريظن

 متسيس یدوبان رب ینبم نانآ یتاقبط فادها ،ام هعماج طیارش
 دوخ رد ار مسيلايسوس هب نديسر و روشک رب مکاح یراد هیامرس

 ام راکادف و ريلد یاه هدوت هچ رگا هک میدهاش ،تشاد هتفهن
 و نادنز و دیدهت" زا سرت نودب و بوکرس یريگ تدش مغريلع
 رگید فرط زا یلو دنراد روضح هزرابم هنحص رد نانچمه "مادعا

 کسام ندز اب دشوک یم هک ميتسه و هدوب یئاه شالت دهاش
 ،دوخ هرهچ رب شنايناج و میژر تخسرس دقتنم و اه هدوت عفادم
 نیا زا و هدومن ليمحت شبنج رب ار یندم حالطصا هب یاهراکهار

 قیرط نآ زا اهنت اه هدوت یزوريپ هک یهار لباقم رد یدس قیرط
 ،نانمشد اب هناحلسم هزرابم هب لسوت هار زا ینعی تسا نکمم
 تسرد هچ رگا هک تشاد هجوت رما نیا هب دیاب زورما .دهد رارق
 هناراکادف تازرابم نایرج رد ام ريلد و هدیدجنر یاه هدوت هک تسا

 ،ارگ لوصا" راعش اب ار نابلط حالصا راک ،هتشذگ هامید رد دوخ
 یلو ،دندرک مالعا هدش مامت "ارجام همومت هگید ، بلط حالصا
 یتسايس هفقو یب دربشيپ دهاش ام هک تسا نیا تيعقاو
 نامتفگ ،هعماج ینارحب عاضوا رتسب رب دشوک یم هک ميتسه
 عيسو روط هب ناریا هعماج رد یمتاخ نامز زا هک یبلط حالصا
 یاه هناسر و میژر دوخ یاه هناسر قیرط زا مه ،دش غيلبت
 یاوژروب هدرخ یاهورين طسوت مه و روشک زا جراخ یتسيلایرپما
 هدرک تیوقت مادم ار دنا هدش ینامتفگ نانچ یاریذپ هک ینيب هتوک
 یلمع هزرابم زا ینابيتشپ اب نامزمه نیاربانب  .دراد هاگن هدنز و
 میژر تيلک هيلع اهنابايخ فک رد متس تحت یاه هدوت و نارگراک
 نیا اب هنارايشوه کیژولوئدیا هزرابم ،یمالسا یروهمج یقلخ دض
 لیدبت یبالقنا یاهورين فیاظو زا یکی هب دیاب یبالقنا دض نامتفگ

 رب هبلغ یساسا هار اهنت هن تسناد دیاب لاح نيع رد .دوش
 لاح نيع رد رما نیا ،تسا یبالقنا رهق یريگ راک هب نانمشد

 اب نیاربانب .دشاب یم زين مسيمرفر اب هلباقم یارب هليسو نیرترثؤم
 نانمشد هب باطخ دیاب تشرب تلوترب زا یرعش یريگ هرهب
:تفگ اه هدوت گنراگنر

 

  
هکنیا هب رظن"

 

  
ديتسه انشآ ار پوت نابز اهنت

 

  
دينکيمن ملکت یرگید نابز هب و

 

  
دوب ميهاوخ راچان

 

  
ار پوت یاه هلول

 

  
 "مينادرگرب امش فرط هب
 تارهاظت نایرج رد هتسشنزاب شکتمحز نيملعم لوق هب رخآ
 عقاو هب و "هش یمن شرس فرح ،راد هیامرس تلود" ،ناشريخا
 یاهتساوخ هب نديسر یارب هک تسا یحالس رد اه هدوت تردق
 یم ناشنانمشد اب نآ اب هتفای نامزاس و هتفرگ تسد رد دوخ
.دنگنج

 

  

 

  
!ددرگ دیاب دوبان ، هتسد و حانج ره اب ، یمالسا یروهمج

 

  
 هيلع بالقنا اب  !مينک یم شومارف هن ،ميشخب یم هن
ار هجنکش و راد طاسب ميشک یم شتآ هب ،نارگرامثتسا

 

  

 

  
ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ

 

  
۷۹۳۱ هام ید ۸۱

 

۹۱۰۲ هیوناژ ۸ -

 

  
 

 ؟ دوب هچ پولداوگ سنارفنك

 

  
 هیوناژ متفه ات مراهچ زا هک پولداوگ سنارفنک ناریا خیرات رد
 دش رازگرب پولداوگ هریزج رد )۷۵۳۱ هام ید ۷۱ ات ۴۱( ۹۷۹۱
 .تسا رادروخرب یگرزب تيمها زا

 

  

 

  
 تالایا(یبرغ روشک راهچ ناربهر تکرش اب هک سنارفنک نیا رد
 دوب هدش ليکشت )هسنارف و ناملآ ،ناتسلگنا ،اکیرمآ هدحتم
 دض بالقنا هب هجوت اب هک تيعقاو نیا هب ناعذا اب اهنآ
 ،هاش میژر هيلع مدرم یاه هدوت یتنطلس دض و یتسيلایرپما
 دوجو تردق رس رب هاش نتشاد هاگن راک رس رب ناکما رگید
 ،هسنارف نامز نآ روهمج سيئر نتسد راکسیژ لوق هب ،درادن
.دروآ رد ادص هب ار "هاش تموکح ٴهمتاخ گنز" رتراک

 

  

 

  
 یتسيلایرپما گرزب تردق راهچ هک دوب پولداوگ سنارفنک رد

 فلتخم یاهويتانرتلآ نايم زا سنارفنک نیا رد هدننک تکرش
 یارب ار ینيمخ هتسد و راد ،یولهپ تنطلس ینيشناج یارب

 هار و هدیزگ رب ناریا رد هتسباو یراد هیامرس متسيس ظفح
 ندش اشفا اب .دندرک هدامآ ار هتسد و راد نیا یريگ تردق
 یاه تاملپید اب یليبدرا یوسوم و یتشهب و ناگرزاب تارکاذم
 و هاش نامز رد اکیرمآ ريفس نیرخآ ،ناويلوس هلمج زا اکیرمآ

 بطق لاثما هلمج زا شنايفارطا و ینيمخ تارکاذم نينچمه
 و کرالک یزمر اب وتاشول لفون رد یدزی و ردص ینب و هداز
 دش مولعم ،رتراک هب ینيمخ صخش همان و ییاکیرمآ نارومام
 ظفح زا دندوب ترابع هک دنا هتفریذپ ار اکیرمآ طرش هس اهنآ هک
 یم هديمان یهاشنهاش شترا مسا هب نامز نآ رد هک( شترا

 تکرش نارگراک باصتعا اب هک( تفن رودص ندرک رارقرب ،)دش
 همه و اه تسينومک بوکرس و )دوب هدش لالخا راچد تفن
.روشک ناهاوخیدازآ

 

  

 

  

 

  
 رد دوخ عفانم ظفح یارب یتسيلایرپما یاه تردق بيترت نیا هب
  هتسد و راد هب و هتفرگ هاش میژر زا ار یسايس تيمکاح ،ناریا

 رد هتشذگ لاس لهچ رد هک دنداد لیوحت یرگید ماشآ نوخ
 .دنا هدرکن یهاتوک یتئاند چيه زا ناریا مدرم هيلع تیانج
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71 هحفص       
 

  

 موادت ، ريخا لاس دنچ نیا رد کش نودب
 یاه یئاميپ هار و تاباصتعا و تاعمجت
 تازرابم زا ، ناریا رساترس رد یرگراک
 نيگنس تازيهجت ديلوت تکرش نارگراک
 نارگراک تازرابم ات هتفرگ کارا رد وکپه

 رهش رد هرد غآ ناکرز ایوپ یندعم تکرش
 تازرابم زا ، یبرغ ناجیابرذآ رد باکت
 رکشين تعنص و تشک تکرش نارگراک
 تازرابم ات هتفرگ شوش رد هپت تفه
 رد ، )*( ... زاوها دالوف یلم هورگ نارگراک
 لاس رد یمدرم یاه شزيخ عوقو نطب
 تصش و دص زا شيب رد )۶۹۳۱( هتشذگ
 زيمآ رهق تاضارتعا و گرزب و کچوک رهش 
 زا یضعب رد راک یب و هنسرگ یاه هدوت
 یماظن تموکح" هب رجنم هک روشک طاقن
 نآ زا ، ناتسرهش نیدنچ رد "هدشن مالعا

 دیدج هرود رگ نايب هک دش نورزاک هلمج
 تیرثکا یدونشخان و ، دنشاب یم یتازرابم
 یعامتجا ناماسبان عاضوا ّتيلک زا مدرم
 راک ناکدوک رتشيب هچ ره جاور ثعاب هک

 

-  
 ، دايتعا ، یشورف نت ، ینابايخ ناکدوک
 ءاضعا شورف ، یباوخ ربق ، یباوخ نتراک
 زا یمومع یئاضران دیدشت رانک رد ...ندب
 تنار ، یلام داسف ، ینارگ ، یراک یب

 یاه سالتخا و یراوخ هوشر ، یراوخ
 ناشن همه و همه ، یموجن ماقرا اب نالک
 میژر عوقولا بیرق و موتحم ینوگنرس زا

 مسيلایرپما هب هتسباو و رگبوکرس
 راهچ ماتتخا یکیدزن و یمالسا یروهمج
!دنراد نآ روفنم و هايس تيمکاح ههد

 

  
   
 هیامرس یاه نارحب هحوبحب رد ، هزورما
 و رامثتسا و تکالف و رقف بادرُم رد و یراد
 قلخ ، راک هريخذ شترا و نارگراک ، یراکيب

 ، یرهش ناشکتمحز ، متس تحت یاه
 ، ناگتخاب لام ، شیوارد ، نازرواشک
 ، نایوجشناد ، نارادنويماک ، ناگتسشنزاب
 هصالخ و نادنمراک ، ناراتسرپ ، نيملعم
 فلتخم داحآ و راشقا زا زرابم نادرم و نانز
 رتشيب هچ ره مغريلع ، یعامتجا
 و قانتخا طسب و هعماج ندش هزیراتيليم

 و هجنکش و دنبب و ريگب و هنايشحو بوکرس
 رد زرابم ناناوج و یرگراک نيلاعف سبح

 مکارتم یفوفص رد زور ره ، روشک رسارس
 هک یئاه راعش رارکت اب لبق زور زا رت

 هيلع ، دنراد "یبلط ینوگنرس" نومضم
 یطیارش داجیا و یمالسا یروهمج میژر
 ، دنسرب "یدازآ ، راک ، نان" هب نآ رد هک
 خیرات هب یهاگن اب  .دننک یم هزرابم هناريلد
 اب هدیدمتس یاه هدوت هزرابم لاس لهچ
 شیاديپ ودب نامه زا ، یمالسا یروهمج
 هک تفگ ناوت یم تارج هب ، لاح هب ات نآ

 چيه ، یمالسا یروهمج ینوگنرس طیارش
!تسا هدوبن ايهم دح نیا هب ات تقو

 

  
  

 

  
 تازرابم هنماد و ريس هک تسا حضاو
 یاه تسيلایرپما مه و میژر مه ، یمدرم
 هتخادنا وپاکت هب هتشذگ زا شيب ار شيماح
 اب دوجوم  یراد هیامرس ماظن ظفح یارب ات

 میژر یاه هرهم رييغت زا ، یکلک و زود ره
 زا یزاس هرهچ اب ، میژر دوخ رييغت ات هتفرگ
 و نيفلاخم و یعاجترا یاه ويتانرتلآ
 دنچ ای ، یمالسا یروهمج نیدقتنم
 و دنیازفيب ینونک میژر رمع هب رگید یحابص
 تسد میژر ، نآ یاج هب تیاهن رد ای
 ات دنناسرب تردق هب ار یرگید هدناشن
 هیامرس هنارگرامثتسا ماظن تابسانم
 یولهپ میژر ینوگنرس نامز نوچمه ،یراد
 ، ینيمخ هتسد و راد ندمآ راک یور هب و
   .دنامب یقاب رارق رب اه نآ عفن هب ناکامک
 رد اه نآ هک دوب مه روظنم نيمه یارب

 زا ار هاش ، زور هدفه فرظ ، ۷۵۳۱ لاس
 روشک هب ار ینيمخ و هدرک جراخ روشک
 هتسد و راد هب ، بيترت نیدب و دندومن دراو
   .دش هداد تموکح هزاجا ینيمخ
 اب لباقت رد ، نامز نآ رد اه تسيلایرپما
 ندرک شوماخ تهج رد و اه هدوت تازرابم
 ظفح روظنم هب ، اه نآ بالقنا مشخ شتآ
 متسيس همادا و دوجوم ماظن و شترا
 یئاج هب اج هب ، یراد هیامرس یداصتقا
 و دنتخادرپ دوخ هدش هتخانش یاه هرهم
 و روفنم میژر یاج ، اه هدوت قيمحت رد

 هتخانشان میژر اب ار یولهپ هدش هتخانش
 یزيچ اهنت عقاو رد  .دندرک ضوع ینيمخ
 دش ضیوعت یتلود تارادا رد هرود نآ رد هک
 هک دوب هاش اضر دمحم یاه سکع باق ،
 باق ، اه نآ یاج هب و دندش هدروآ نيئاپ

 هدرب الاب ینيمخ هللا حور یاه سکع
 !دندش

 

  

 هعماج روآ ناقفخ طیارش ، دعب لاس لهچ
 ، هديسر بل هب ناج یاه هدوت تازرابم و
 تشونرس تيعقوم رد ار هعماج رگید راب

 نايم نیا رد  .تسا هداد رارق یرگید زاس
 یايح و مرش یب نيعفادم  زا یضعب
 اب ، مسيلایرپما نارادفرط و مسيلاتيپاک
 رس رب "یتسیرالوکس" یاه هالک نتشاذگ
 زج هب یزيچ تیاهن رد هک یئاه زت اب و دوخ
 هارمهب ، دنتسين "یلمخم" تابالقنا
 هب و بلط تصرف و گنراگنر یاه نيسروئت

 تيعقاو رد هک "رگراک هقبط" رادفرط رهاظ
 یم یراد هیامرس بايسآ رد بآ مه اه نآ
 یدازآ و قح رب تازرابم همه و همه ، دنزیر
 یروئت جامآ دروم ار ناریا مدرم هناهاوخ
 رارق دوخ یعاجترا و یفارحنا تیاغ هب یاه
 هب ار نآ هتسنادن ای و هتسناد ات دنا هداد
 .دنربب هارجک

 

  

 

  
 یرکف ناگدنیامن زا یضعب

 

 حالصا یرظن –
 زا ، یّدج یا هفايق اب اما هناحيقو ، نابلط
 نامز رد "یمومع یهاوخرظن و مدنارفر"
 و تسد هب و یمالسا یروهمج تايح
 تبحص یمالسا یروهمج دوخ تیریدم
 یخرب و تسار تاّرکفت   !دننک یم
 ناهاوخ ، مسيلایرپما رادفرط یاهورين
 تسيلایرپما یرای و تّمه هب "میژر رييغت"
 "بالقنا" یاج هب مه یا هدع  .دنتسه اه
 اب و "یندم یاه ینامرفان" زا و "راذگ" زا
 تاباصتعا رد تکرش هب نداد ناوخارف

 یاه خرچ نتسکش مه رد یارب یرسارس
 زيمآ تملاسم و یندم هزرابم زا ، ماظن

 ار دوخ میژر ، تیاهن رد ات دننک یم تبحص
 عفن هب ار ناديم و هدید هدش "زمچآ"
 مه یرگید یاه هورگ   !دنک کرت "فیرح"
 یداصتقا یاه خرچ ندرک لتخم رد
 یرگراک تالکشت داجیا ، یمالسا یروهمج
 مايق داهنشيپ ، نآ نديشک نيئاپ یارب و
 همه هصالخ  .دنراد یا هزور دنچ هناحلسم
 رد بالقنا "راميب" ندب یاوادم یارب همه و
 دوخ هتخادرپ و هتخاس "رام نغور" ، ناریا
!دننک یم زیوجت ار

 

  
   

 

  
 یکی هار تيناقح هک تسا نیا تيعقاو
 یفراعتم هدیا فالخرب  .تسين رتشيب
 هداد جاور هراومه یراد هیامرس رد هک
 نيمه هشيمه عاضوا هک دوش یم
 و سکرام ، تسه هک هدوب روط
 لماکت خیرات ناراگزومآ نیا ، سلگنا

 موهفم شرتسگ اب یرشب عماوج
 هک دنهدب ناشن دنتسناوت خیرات یدام
 یم هک تسا یتاقبط هزرابم ، اهنت
 هب و یدعب هلحرم هب ار هعماج دناوت
 اه نآ  .دربب شيپ هب ، ولج هب و لماکت
 عماوج خیرات لوط رد هک دنداد ناشن
 رد ، هيلوا یاه نومُک زا دعب یرشب

 مصاختم و داضتم تاقبط هک یعماوج
 زا ، دنريگ یم رارق رگیدکی یور رد ور
 هدرب نارود رد ناراد هدرب و اه هدرب
 ناراد نيمز و ناناقهد ات ، هتفرگ یراد
 و نارگراک الاح و مسيلادوئف نارود رد

 هیامرس یلعف نارود رد ناراد هیامرس
 هدلوم یاهورين دشر تقو ره ، یراد
 رارق ضقانت رد یديلوت تابسانم اب
 زيمآرهق یتاقبط هزرابم اب ، دريگ یم

 !دوشب يتسياب هچ و ناريا رد بالقنا
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81 هحفص       
 

  

 و فرط کی رد ناتسد یهت نيب
 رگید فرط رد ديلوت لیاسو نابحاص

 و هدش ضوع ديلوت هويش هک تسا
  .دنک یم اديپ لماکت هعماج

 

  

 

  
 لخاد رد یبالقنا نايغط طیارش رد هزورما

 یاهورين ناگنهاشيپ و ناورشيپ ، هعماج
 یروئت هب هک رگراک هقبط یبالقنا
 مسيسکرام

 

 یم ، دنراد داقتعا مسينينل  -
 یدام هنيمز ، هعماج رد یتقو هک دنناد
 نآ یبالقنا یاه ليلحت ، دراد دوجو بالقنا

 و رگراک هقبط رد ذوفن تروص رد ، اه
 یورين کی هب اه نآ دوجو رد ، شنیدحتم
 هک نیا ینعی  .دوش یم لیدبت یدام
 لعفلاب هب هوقلاب زا اه ورين نیا ليسناتپ
 زا اه نآ طسوت هعماج ات دوش یم لدبم
 هدرک رذگ تسه هديسوپ و هنهک هچ نآ ره
.ددرگ افوکش یرتهب یايند نآ نطب زا و

 

  

 

  
 یداصتقا هزرابم هسورپ رد ام روشک نارگراک
 ینابيتشپ ليلد هب ناراد هیامرس اب دوخ
 هیامرس زا یمالسا یروهمج میژر راکشآ
 یروهمج میژر اب فاصم هب راچان هب ، ناراد
 هجيتن رد و دنوش یم هدناشک یمالسا
 هب ناراد هیامرس اب اه نآ یداصتقا هزرابم
 یم لیدبت مکاح تلود اب یسايس هزرابم

 هب  هاگ یتح یسايس هزرابم نیا  .دوش
 نديباتنرب و هنامحريب بوکرس رطاخ
 ، یمالسا یروهمج طسوت اه نآ تاعمجت

  .دريگ یم دوخ هب زيمآ رهق هزرابم لکش

 

  
 یسايس نامزاس کی شقن هک تساج نیا

 

 و ناورشيپ یربهر هب ، یبالقنا یماظن –
 تازرابم هک رگراک هقبط هاگآ ناگنهاشيپ
 یارجا اب و هدرک تیاده و تیامح ار نارگراک
 هب ار هزرابم عون و هار ، یماظن تايلمع
 ، دهدب ناشن شنیدحتم و رگراک هقبط
 یسايس نامزاس نامه  .دوش یم مزلم

 

 تالکشت ماغدا و داحتا زا هک یا یماظن –
 یسايس

 

 رسارس رد یبالقنا یماظن –
 هک یلاح رد و هدمآ دوجو هب روشک
 نورد هب یسايس یهاگآ ندرب تيلوئسم
 ذوفن لامِعا ، دراد هدهع رب ار رگراک هقبط
 کی هطلس طیارش رد هک ارچ  .دنک یم
 ، یروتاتکید هک مسيلایرپما هب هتسباو میژر
 یهاگآ حطس دشر ، تسا نآ یتاذ ءزج
 لکشتم ، ناشکتمحز و نارگراک یتاقبط
 داحآ رگید و اه نآ نتخاس انشآ و ندرک
 رد اهنت ، دوخ یخیرات تلاسر هب یمدرم
 زيمآ رهق و هناحلسم هزرابم کی هسورپ

 یبالقنا ینوگنرس یارب تدم ینالوط
 اه تسيلایرپما ذوفن عطق و یلخاد عاجترا

  .ددرگ یم ریذپ ناکما هک تسه
 
 و ناورشيپ زا یناسک هدهع رب زين رما نیا
 رگراک هقبط یبالقنا یاهورين ناگنهاشيپ
 ، هدرک تکرش یمدرم تازرابم رد هک تسا
 و طسب یارب و هتشاد شقن نآ ءاقترا رد
 یمن غیرد یششوک چيه زا نآ موادت
 یراکادف اب هک دنتسه مه اه نامه  .دنزرو
 نیا لد زا دوخ یاه یگتشذگ ناج زا و اه
 نآ یربهر هب و الاب هب و هديشوج تازرابم
 .دنسر یم

 

  
 

 دشر عنام نيلوا ، ناریا رد یلعف طیارش رد
 میژر سوحنم دوجو ، هعماج لماکت و
 یمالسا یروهمج مسيلایرپما هب هتسباو
 ناوترپ تسد هب یتسیاب یم هک تسا
 یا هدوت هناحلسم هزرابم کی رد ، اه هدوت
 حلسم نادند هب ات رطاخ هب کش نودب هک(
 مه تدم ینالوط ، راوخنوخ میژر نیا ندوب

 نتفر نيب زا  .دوشب نوگنرس )دوب دهاوخ
 رب مکاح یراد هیامرس هنارگرامثتسا ماظن
 یروهمج رگبوکرس میژر طسوت هک ناریا
 کی نتخاس و دوش یم یرادساپ یمالسا

 دیدج ماظن یرارقرب و کيتارکمد هعماج
 دهاوخ ققحت ینامز اهنت ، اه هدوت بولطم
 هب هاگآ و لکشتم ، رگراک هقبط هک تفای
 نمشد هباثم هب دوخ یتاقبط عفانم

 رخآ هب ات هقبط اهنت و یراد هیامرس
 یاه هدوت همه تازرابم یربهر ، یبالقنا
 اب و هتفرگ هدهع هب ار ناریا متس تحت
 ، قلخ شترا ینعی حلسم یاه هدوت یورين
 یمامت و یقلخ دض شترا یدوبان هب رداق
 تارقف نوتس ناونع هب نآ تاقحلم

 رد مکاح هتسباو یراد هیامرس متسيس
.ددرگ روشک

 

  

 

  
 ، هتشذگ" یانعم رپ ترابع قادصم هب اما

 هب یمک ات تسا زاين ، "هدنیآ هار غارچ
 جنپ خیرات زا یزومآ سرد اب ات میدرگرب بقع
 یالاب رد یرون رپ لعشم ، ريخا ههد
 دوش هتخورفارب ، هعماج رد یراج لئاسم
 همه یارب نآ فادها و بالقنا ريسم ات
.ددرگ نشور

 

  

 

  
 یئادف یاه کیرچ هک یا هناحلسم هزرابم
 هب هلمح اب ۹۴۳۱ لاس رد ناریا قلخ
  ، دندرک زاغآ لکهايس یرمرادناژ هاگساپ
 صخشم ليلحت زا هک دوب یزيمآ رهق هزرابم
 و دوب هدش جتنم هعماج صخشم طیارش زا
 هزرابم" باتک رد هدازدمحا دوعسم اقفر
 هناحلسم 

 

 و "کيتکات مه ، یژتارتسا مه  -
 هزرابم ترورض" باتک رد نایوپ زیورپ ريما
 نآ ققحت مازلا "ءاقب یروئت در و هناحلسم
 ، رکذلا قوف باتک ود رد  .دنا هدرک  نايب ار
 هفيظو هک رما نیا هب داقتعا اب اه نآ
 یتاقبط هزرابم یربهر" اه تسينومک 
 "تسا هزرابم نیا ندرک لکشتم و ایراتلورپ

 نينل(

 

 یاهتارکومد  لايسوس فیاظو  -
 هک دندرک هيکت تيعقاو نیا رب ، )سور
 تأشن هک یا یروتاتکید( مکاح یروتاتکید
 هب مکاح میژر  یگتسباو تيهام زا
 هقبط لکشت ناکما )دريگ یم مسيلایرپما
 نیا هب ار یتاقبط یاه ناگرا داجیا و رگراک
 زا هک روط نامه ، دهد یمن  هقبط
 راشقا رگید یباينامزاس و هزرابم شرتسگ
 اذل   .دیامن یم یريگولج زين هعماج داحآ و
 رد اه تسينومک هک دنداد ناشن اه نآ

 تازرابم هار زا ، ناریا هدز روتاتکید هعماج
 رد دوخ هفيظو  ماجنا هب رداق زيمآ تملاسم
 نیا هب و دنشاب یمن رگراک هقبط لابق
 ، ناریا هعماج رد هک دنتفای تسد تقيقح
 ، تسينومک بزح ليکشت  یارب هار اهنت
 اب هلباقم و اه هدوت یهدنامزاس و جيسب
 نوتس هباثم هب دوجوم یقلخ دض شترا
 ، نآ ندرب نيب زا و مکاح عاجترا تارقف 
 روآدای و دشاب یم هناحلسم هزرابم ماجنا

 ناونع هب  مه ، هناحلسم هزرابم هک دندش
 مه و تسا حرطم ناریا بالقنا یژتارتسا
 ماجنا اب ساسا رد و ًاتدمع یژتارتسا نیا
 .ددرگ یم ققحتم هناحلسم  یاه کيتکات

 

  

 

  
 زا دعب هعماج صاخ طیارش رد اقفر نآ
 رد اب ، ۲۳۳۱ لاس دادرم ۸۲ یاتدوک
 هدوت قيمع یدامتعا یب نتفرگ رظن

 تصرف ناربهر هب  تبسن مدرم یاه
 شزاس رصانع و هدوت نئاخ بزح بلط
 هب اه نآ نامیا مدع و ، یلم ههبج راک
 تسکش هب  موتخم یتازرابم لاکشا
 قلطم ود دوجو هب هجوت اب و هتشذگ
 قلطم تردق( اه هدوت نهذ رد
 روصتم قلطم فعض و میژر نتشادنپ
 هک نآ هب هجوت اب و )دوخ یارب ندوب 

 تکرح نیرتکچوک لمحت هاش میژر
 ار مدرم یاه هدوت و نارگراک یضارتعا
 هار اهنت  هک دندرک حرطم ، تشادن
 بسک تهج ورشيپ یورين یارب
 هزرابم عورش انامه ، اه هدوت دامتعا

 رب یبالقنا رهق لامِعا  و هناحلسم
   .تسا نمشد یبالقنا دض رهق هيلع
 هزرابم ترورض( دوخ باتک رد نایوپ قيفر
 هداد حيضوت )ءاقب یروئت در و هناحلسم
 :ناریا رد یروتاتکید طیارش رد هک تسا
 ، "مينامب یقاب ات مينکن ضرعت" هیرظن..."
 هک نیا یارب" یشم هب ار دوخ یاج ًاموزل
 "مينک ضرعت میروبجم مينامب یقاب
 ار وا هنايهاد نخس نیا ، هبرجت   ".دهد یم
 نانع یروتاتکید طیارش رد هک درک ديئأت
 اهنت یسايس یاه هورگ ، مکاح هتخيسگ
 دنناوت یم میژر هب هناحلسم ضرعت وترپ رد
 مه هتبلا رما نیا  .دننک دشر و هدنام یقاب
 زا هک نیا مه و دوب حرطم یکيتکات ظاحل زا
 زا   .درک یم اديپ انعم یکیژتارتسا ظاحل
 نامزاس هفيظو ، یکیژتارتسا ظاحل
 و میژر ینوگنرس تهج هک یا یبالقنا
 هزرابم ناریا رد اه تسيلایرپما هطلس عطق
 لکشت ، یهدنامزاس ، دنک یم هناحلسم
 هيلع مدرم یاه هدوت و نارگراک حيلست و 
 و قلخ شترا یربهر و تیاده ، نمشد 
 یئاهن یزوريپ ات ، هدش هدازآ قطانم داجیا
 .دشاب یم یبالقنا تموکح یرارقرب و

 

  

 

  

 یداصتقا هزرابم هسورپ رد ام نارگراک
 ليلد هب ناراد هیامرس اب دوخ
 زا یمالسا یروهمج راکشآ ینابيتشپ

 اب فاصم هب راچان هب ، ناراد هیامرس
 یم هدناشک یمالسا یروهمج میژر

 اهنآ یداصتقا هزرابم هجيتن رد و دنوش
 اب یسايس هزرابم هب ناراد هیامرس اب
 نیا  .دوش یم لیدبت مکاح تلود
 رطاخ هب  هاگ یتح یسايس هزرابم

 تاعمجت نديباتنرب و هنامحريب بوکرس
 ، یمالسا یروهمج طسوت اه نآ

 یم دوخ هب زيمآ رهق هزرابم لکش
 کی شقن هک تساج نیا .دريگ

 یسايس نامزاس

 

 ،یبالقنا یماظن –
 هاگآ ناگنهاشيپ و ناورشيپ یربهر هب

 ار نارگراک تازرابم هک رگراک هقبط
 یارجا اب و هدرک تیاده و تیامح
 ار هزرابم عون و هار ، یماظن تايلمع
 ناشن شنیدحتم و رگراک هقبط هب
   .دوش یم مزلم، دهدب



 ييادف مايپ
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 و تسيب( هدازدمحا دوعسم اقفر هچ رگا
 جنپ و تسيب( نایوپ زیورپ ريما ، )هلاس جنپ

 تفه  و تسيب( یحاتفم سابع و )هلاس
 یاه کیرچ نامزاس ناربهر زا )هلاس
 رد ، ۰۵۳۱ لاس رد ناریا قلخ یئادف
 هتشک  هاش میژر تسد هب یناوج ناوفنع

 ناينب اه نآ هک ینامزاس یلو دندش
 نامز رد ، دعب لاس تفه ، دندرک یراذگ

 هب ، ۷۵۳۱   لاس رد یولهپ میژر ینوگنرس
 تسيسکرام دنمتردق لکشت اهنت

 

– 
 تحت هک دوب هدش لدبم ناریا رد یتسينينل
 تازرابم تسناوت  یم یبالقنا یربهر کی

 شيپ هب ار قلخ یاه هدوت و رگراک هقبط
 ليکشت تهج رد یرثؤم یاه مدق و هدرب
 هزرابم کی یارب  ات درادرب قلخ شترا
 عاجترا یدوبان هيلع تدم زارد هناحلسم
 هدامآ مسيلایرپما هطلس عطق و یلخاد
 هناحلسم هزرابم" هلحرم  عقاو رد و هتشگ
   .دزاس ققحتم ار "یژتارتسا ناونع هب
 یربهر یاه تسُپ بصَغ اب هنافساتم یلو 

 هب هک یئاه تسينوتروپا طسوت نامزاس
 ذوفن اب و دندوب دقتعم "یسايس مارآ راک"
 ، نامزاس نآ رد هدوت نئاخ بزح زا یرصانع
 رد قفاوت اب اه تسيلایرپما هک یطیارش رد
 هب اج ، "پولداوگ سنارفنک" رد دوخ نايم
 ار یولهپ میژر اب ینيمخ هتسد و راد یئاج
 زا یوريپ یاج هب ، دندوب هدرک یزیر همانرب

 اب ، نامزاس ناراذگ ناينب یبالقنا طخ
 اب تاشامم و یمالسا یروهمج زا تیامح
 هک یناراداوه و اضعا ندرک اهر هب ، نآ
 لکهايس ، رسارس ار ناریا" دندوب هدز دایرف
 و هدومن مادقا هناراکتنايخ ، "مينک یم
  .دندش نامزاس یشاپورف بجوم

 

  
 

 

  
 نآ دوجو هب ، بالقنا هک ینامز رد تسرد

 هزرابم هک تشاد زاين یلاکیدار نامزاس
 یربهر ار قلخ یاه هدوت و رگراک هقبط
 شيپ هب ار نآ ، نآ حطس یالتعا اب و هدرک
 ، یقلخ شترا کی رد ار اه هدوت و دربب
 هيلع تدم زارد هناحلسم هزرابم یارب
 هطلس عطق و یلخاد عاجترا یدوبان
 شوخ نارام نآ ، دزاس هدامآ ، مسيلایرپما

 یروئت رب نديشک نالطب طخ اب لاخ و طخ
 رد ، نامزاس ناراذگ ناينب یبالقنا یاه
 هعماج ناشکتمحز رگید و رگراک هقبط قح
 ،دوخ یخیرات تنايخ اب و دندرک ینکشدهع
 بئاصم راچد لاس لهچ ناریا هک رما نیا هب
 !دندناسر یرای ، ددرگ یرامشيب

 

  

 

  
 نادقف ، دعب لاس لهچ هب کیدزن ، نونکا
 یسايس نامزاس نانچ نآ

 

 یماظن –
 لیدبت هسورپ رد دناوتب هک یا یبالقنا
 شنیدحتم و رگراک هقبط یژرنا و ليسناتپ
 و دشاب هتشاد شقن ، لعفلاب هب هوقلاب زا
 همه زا دوخ یتاليکشت ناوت بسح رب
 میژر نیا هيلع هزرابم بسانم لاکشا

 همه مغريلع و دیامن هدافتسا راکتیانج
 تردق دناوتب ، یمالسا یروهمج تاثبشت
 و داجیا ار  مدرم هب قلعتم یبالقنا حلسم
 راب ، دهدن ار نمشد هب یئامن تردق ناکما
 .تسا سوسحم یریذپان راکنا روط هب رگید

 

  
 نامزاس کی هب هعماج ، رضاح لاح رد
 زا رگراک هقبط یاه نامرآ اب هک یبالقنا
 زا ، متس تحت یاه قلخ یمدرم تازرابم

 هب هک یريلد نادرم و نانز ، ناناوج تازرابم
 و دنکب عافد و تیامح ، دنا هدمآ اه نابايخ
 ناریا رد یروتاتکید طیارش رطاخ هب امازلا

 

-  
 موادت و ءاقب ظفح و دوخ زا عافد یارب هچ
 یراذگ ريثات رطاخ هب هچ ، شا هزرابم

 نامزاس کی ، یماظن یژتارتسا و یسايس
 یسايس

 

 اب ات دراد زاين ، تس یماظن  -
 رهق لامِعا و تاراکتبا و هناحلسم هزرابم
 داجیا فاکش یروتاتکید دس رد ، یبالقنا
 و یا هلحرم راعش ، رظنم نیا رب  .دنک
 لکشت داجیا یوسب شيپ" :شبنج زورما

 یسايس یاه

 

 رد یبالقنا یماظن –
 نارکفنشور ات دشاب یم "!روشک رسارس

 لوصا لماک تیاعر اب دنناوتب یبالقنا
 مادقا یتالکشت نينچ داجیا هب ، یتينما
 .دننک تيبثت ار دوخ و هدومن

 

  

 

  
 ورشيپ یاهورين مهم فئاظو زا یکی
 یسايس یاه لکشت رد

 

 یماظن –
 هب ور تازرابم زا ینابيتشپ یبالقنا
 حطس ءاقترا و رگراک هقبط  دشر
 نیا  .دشاب یم هقبط نیا تازرابم
 لامِعا قیرط زا هچ دیاب اه لکشت
 لکش رد میژر هيلع  یبالقنا تردق
 ندرب یارب شالت اب هچ و هناحلسم
 نايم هب یتسيلايسوس یهاگآ
 تايلمع  فادها حيضوت و نارگراک
 رگراک هقبط هجوت نسُح ، دوخ یماظن
 نييعت  اب  .دنیامن بلج دوخ هب ار

 اب هک یسايس بسانم یاهراعش
 هتشاد تقباطم شبنج ینامز طیارش
 و عاضوا تايصوصخ هعومجم زا و
 یريگ هجيتن دوجوم یسايس لاوحا

 و هزرابم ريسم  ِميسرت و دشاب هدش
 رظن دروم هعماج زا یزادنا مشچ و امن
 یهاگآ دشر هب اه لکشت نیا ،

 ات دنناسر  یم یرای نارگراک یتاقبط
 رييغت انامه هک دوخ یخیرات تلاسر
 داجیا و ینونک هعماج یانبریز و انبور
 ار تسا  یتسيلايسوس هعماج کی
 یاه تسد اب تیاهن رد و هتفایرد
 ققحتم ار مسيلايسوس دوخ ناوترپ

 ، نمشد  هيلع یبالقنا رهق لامِعا  .دنزاس
 یروتاتکید دس رد نتشادرب فاکش ثعاب

 ار طیارش فاکش نیا دوخ و دوش یم مکاح
 رد رگراک هقبط رتشيب  هچ ره هزرابم یارب

 لکشت  .دزاس یم رت ايهم ، لمع هنحص
 یژتارتسا ققحت یارب رظن دروم یاه
 ره رد ار هناحلسم هزرابم  ناریا بالقنا
 یم موادت دنناوتب هک ناریا زا یا هطقن
 و اه زاين هب نداد خساپ یارب ات دنهد
 نیدحتم هکلب ، رگراک هقبط اهنت  هن تابلاطم
 و جيسب ، هقبط نیا ناناميپ مه و

 تيعقاو هب اه هدوت هناحلسم یهدنامزاس
 .دسرب 

 

  

 

  
 یارب رگراک هقبط ناورشيپ و ناگنهاشيپ
 و نارگراک تابلاطم هب نداد خساپ
 زرابم  نادرم  و نانز ، ناناوج ، ناشکتمحز
 رب یتسیاب یم ام متس تحت یاه قلخ و
 اه تسيلایرپما هک دننک یراشفاپ هتکن نیا
 دنشاب یم ام یاه  قلخ یلصا نانمشد
 رضاح لاح رد ار دوخ یبالقنا دض فادها هک
 یم شيپ هب یمالسا یروهمج لاناک زا
 ، یلخاد عاجترا اب هزرابم هجيتن  رد  .دنرب

 اه نآ  !تسين مسيلایرپما اب هزرابم زا ادج
 طیارش رد هک دنهاگآ تيعقاو نیا رب
 تفرشيپ یارب ، ینونک ینارحب و ساسح 

 ، یبالقنا شبنج ندناسر ماجنارس هب و
 هک کيتارکمد  هعماج کی نتخاس یارب

 یروهمج میژر ملاظم همه زا یراع
 یجراخ و یلخاد ناراد هیامرس و یمالسا
 و ندش لکشتم زج  هب یهار چيه ، دشاب
 یا هدوت شترا کی ليکشت و ندش حلسم
 یبالقنادض حلسم یاهورين اب هلباقم یارب
   .درادن  دوجو

 

  

 

  
 ۹٤۳۱ لاس رد هدازدمحا دوعسم قيفر
 مينک یريگ هجيتن ميهاوخب رگا"  :هک تشون
 هورگ یارب ار یلک یشم نيا ميناوت یم
 رد :مينک داهنشيپ ناريا یبالقنا یاه
 هويش هناحلسم هزرابم ، ینونک طيارش
 زاغآ رد .دهد یم ليکشت ار هزرابم هدمع
 یسايس ظاحل زا .دراد یغيلبت هبنج  ًاتدمع
 لک یارب هچ ، رهش رد یکيرچ هزرابم
 اتسور رد یکيرچ هزرابم یارب هچ و شبنج
 اما  .دراد هدننک نييعت و یتايح شقن ،
 و نارهت رد صخشم روطب یرهش کيرچ
 رگيد گرزب رهش نيدنچ رد یبسن روطب
 هجوت اب سپ  .دشاب هتشاد دوجو دناوت یم
 یاهورين ندرک هدنکارپ یتايح لصا هب
 یماظن هبنج هک نيا هب هجوت اب و نمشد
 نوزفازور یوحن هب و تعرس هب هزرابم
 یاه هورگ هفيظو ، دنک یم بسک تيمها
 هب بسانم هک اج ره رد هک تسا یبالقنا
 یماظن تاناکما رظن زا ، دسر یم رظن
 یکيتکات و یکينکت تاناکما ، نمشد
 و یعامتجا طيارش ، یدوخ یاهورين
 راک ، یئايفارغج طيارش و مدرم یداصتقا

 یسايس

 

 ".دننک عورش ار دوخ یماظن  -
 هناحلسم  هزرابم(

 

 مه ، یژتارتسا مه  -
 اب صوصخ هب یلک دومنهر نیا  .)کيتکات
 یاهورين ندرک هدنکارپ یتايح لصا رب هيکت
 رد هک یتارييغت همه مغريلع ، نمشد
 زا زونه هدمآ دوجو هب ناریا هعماج طیارش 

 و تسا رادروخرب یراکنا لباق ريغ یئاراک
 راک هب یبالقنا ناوج یاهورين طسوت دیاب
 یصخشم یخیرات طیارش رد   .دوش  هتفرگ

 نامزاس کی هب هعماج ، رضاح لاح رد
 رگراک هقبط یاه نامرآ اب هک یبالقنا
 تحت یاه قلخ یمدرم تازرابم زا

 و نانز ، ناناوج تازرابم زا ، متس
 دنا هدمآ اه نابايخ هب هک یريلد نادرم
 رطاخ هب امازلا و دنکب عافد و تیامح ،

 ناریا رد یروتاتکید طیارش

 

 یارب هچ -
 هزرابم موادت و ءاقب ظفح و دوخ زا عافد
 یراذگ ريثات رطاخ هب هچ ، شا

 کی ، یماظن یژتارتسا و یسايس
 یسايس نامزاس

 

 زاين ، تس یماظن -
 و تاراکتبا و هناحلسم هزرابم اب ات دراد
 یروتاتکید دس رد ، یبالقنا رهق لامِعا

 راعش ، رظنم نیا رب  .دنک داجیا فاکش
 شيپ" :شبنج زورما و یا هلحرم
 یسايس یاه لکشت داجیا یوسب

 

– 
 "!روشک رسارس رد یبالقنا یماظن
 یبالقنا نارکفنشور ات دشاب یم
 ، یتينما لوصا لماک تیاعر اب دنناوتب
 و هدومن مادقا یتالکشت نينچ داجیا هب

 .دننک تيبثت ار دوخ
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02 هحفص       
 

  

 ، میرب یم رسب نآ رد رضاح لاح رد هک
 و یمالسا یروهمج ّتيلک ینوگنرس یارب
 رد ، ناریا رد اه تسيلایرپما هطلس عطق
 یمدرم هناهاوخیدازآ یاه شزيخ هک ینامز
 دوجو مدع زا نارگراک هنابلط قح تازرابم و
 رد ورشيپ و یبالقنا نامزاس کی یربهر
 زا یهاتوک عون ره ، دنرب یم رسب جنر
 شيپ" راعش نتخاس قّقحتم ترورض کرد
 یسايس یاه لکشت داجیا یوسب

 

– 
 شزغل "!روشک رسارس رد یبالقنا یماظن
 هقبط ناورشيپ و ناگنهاشيپ یندوشخبان
 دهاوخ نامروشک خیرات هاگشيپ رد رگراک
 .دوب

 

  

 

  
 یاه لکشت داجیا یوسب شيپ

 یسايس

 

یبالقنا یماظن –

 

  
!روشک رسارس رد 

 

  
 هار اهنت هک هناحلسم هزرابم داب هدنز

!تس یدازآ هب نديسر

 

  
 و حانج ره اب ، یمالسا یروهمج

!ددرگ دیاب دوبان ، هتسد

 

  
 هب هتسباو میژر داب نوگنرس

 هب یمالسا یروهمج مسيلایرپما
!ناشکتمحز و نارگراک ناوت رپ تسد

 

  
اه تسيلایرپما هطلس داب دوبان

 

  
!ناریا رد 

 

  
 هزرابم زا ادج ، یلخاد عاجترا اب هزرابم

!تسين مسيلایرپما اب

 

  
 هب قلخ کيتارکمد یروهمج داب رارقرب

!رگراک هقبط یربهر

 

  

 

  
شخبرون نسحم

 

  
۹۱۰۲ هیوناژ اب ربارب ۷۹۳۱ نمهب

 

  

 

  
:سیونریز

 

  
 ، ناریا رد راد هیامرس هقبط ، هزورما )*( 
 تلصخ هک نارگراک دیدش رامثتسا رب هوالع
 ، دشاب یم یراد هیامرس ديلوت هويش زراب

 لقادح نتشادهگن نيئاپ هب یتح
 یفاضا شزرا ندز بيج هب و اهدزمتسد
 هدنسب ، دننک یم ديلوت نارگراک هک ینالک
 دزمتسد همه هک تسين رضاح و دنک یمن

 هب و دنا هدنک ناج نآ یارب هک نارگراک یاه
 نآ هب دعوم رس ار دراد ّقلعت اه نآ هب قح
 یطیارش نينچ رد   !دیامن تخادرپ اه
 ، هقوعم یاهدزمتسد بسک یارب نارگراک
 ، راک زا نديشک تسد اب ، هنسرگ و هتسخ
 راعش نداد رس و تدم ینالوط تاباصتعا اب
 ، دوخ یاه یئاميپ هار و تاعمجت نایرج رد
 نارس اما  .دننز یم هزرابم هب تسد
 هیامرس هقبط یماح هک یمالسا یروهمج
 عمجت هنوگ چيه لمحت ، دنتسه راد
 دنناد یم بوخ هک ارچ ، دنرادن ار یرگراک
 رد اه نآ تموکح ليشآ هنشاپ هک
 دنويپ و لکشت ، تیامح و یگتسبمه
 هب ، رگیدمه اب فلتخم تاجناخراک نارگراک
 رد  .تسا زاس خیرات هقبط کی ناونع
 روتسد دوخ رگبوکرس یاهورين هب هجيتن
 هلمح نارگراک هب هنامحر یب هک دنهد یم
 و دنريگب کتک داب هب ًادیدش ار اه نآ ، دننکب
 زا یدادعت و دنزاسب ناش یمخز و مودصم
 هناور و ريگتسد ، لحم رد ای ار نانآ

 هب هنابش ای و دننکب دوخ یاه لاچهايس
 یارب و هدرک هلمح زرابم نارگراک یاه هناخ

 اه نآ ، یئوجزاب
 و ريگتسد ار
 ، دننکب تشادزاب
 داجیا اب دیاش ات
 ، تشحو و بعُر
 زا ار نارگراک
 یارب هزرابم
 دوخ قح نتفرگ
  !دنزاس فرصنم
 هک ینارگراک ، اما
 ناوختسا هب دراک
 ، هديسر اه نآ

 زج یا هراچ
 تمواقم و هزرابم
 هب هک ارچ  .دنرادن
 رد فورعم لوق
 یگتسخ هزرابم
 اب نارگراک ریذپان

 و ناراد هیامرس
 یماح میژر

 ناراد هیامرس
 یروهمج ینعی
 اه نآ ، یمالسا
 یاه ريجنز زج هب
 دوخ یاپ و تسد
 هک دنرادن یزيچ ،
  !دنهدب تسد زا
 

 

  
 ، ریز تسيل

 رايسب هّمش
 زا یهاتوک
 و تازرابم
 تاباصتعا
 زا یخرب
 رد فلتخم تاجناخراک نارگراک
 دزمتسد تخادرپ مدع هب ضارتعا

 یاه همانهام" رد هک دوخ هقوعم یاه
 "ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ یرگراک
  .دشاب یم ، دنا هتفای ساکعنا و جرد
 تیاس رد نارگراک تازرابم زا یا هراپ

 لباق )انلیا( ناریا راک یرازگربخ
 :دنتسه ناگمه سرتسد

 

  
 سم ندعم نارگراک هنايشحو راتشک
 تيچ نارگراک تاضارتعا ، دابآ نوتاخ

 هلول تکرش نارگراک ، رهشهب یزاس
 تاجناخراک نارگراک ، ناتسزوخ یزاس

 ناتسرهش یگدنفاب و یگدنسیر
 یلزنا ردنب تاليش ناريگيهام ، ناشاک
 نارگراک ، ناردنزام یجاسن نارگراک ،
 نارگراک ، ريبک ريما یميشورتپ عمتجم
 هورگ نارگراک ، ناریا یتعنص ربا

 هناخراك نارگراک ، ناریا ششوپ عیانص
 نارگراک ، زاوها رد نوراک یزاسذغاک
 نارگراک ، زاوها رد رکش هيفصت و دنق
 ، ایوپ ناریا یزاس لاچخی هناخراک
 وردوخ یزاس هعطق هناخراک نارگراک
 شیامزآ هناخراک نارگراک ، نیوزق رد
 ریرس هناخراك نارگراک ، نارهت رد
 نارگراک ، رهشمالسا رد رگ هتخیر
 ، نانمس رد ليتسا برغ هناخراک
 ، سبط قرب عیزوت تکرش نارگراك
 رد ولراپ موينيمولآ هناخراک نارگراک

 نارگراک ، هواس رد هواک یتعنص رهش
 نارگراک ، ديشروخ رجآ هناخراک

 ، رهشوب رد اردص یزاس یتشک
 ، سبط رد کوريچ ندعم نارگراک
 نارگراک ، یزکرم زربلا دالوف نارگراک
 ، یبرغ زربلا گنس لاغز نداعم
 هار راطق راخب دلوم راک ريمعت نارگراک
 هم تاجناخراک نارگراک ، نارهت رد نهآ
 رد تفاب هنيشوپ و خنرف ،خن زان ،خن
 عیانص هناخراک نارگراک ، نیوزق

 رهش رد وطسرا ییوراد و ییايميش
 نارگراک ، هواس رد هواک یتعنص
 هناخراک نارگراک ، دزی رد نابات هناخراک
 دالوف نارگراک ، دزی رد ناتساب شرف
 نارگراک ، ناتسدرُک رد سرگاز
 نارگراک ، دورود رد تيسراف هناخراک
 ، ناهفصا رد نيميس یجاسن هناخراك
 رد وردوخ ناریا هناخراک نارگراک

 رد رديبآ اتناب تکرش نارگراک ، جدننس
 رد رالوس تکرش نارگراک ، جدننس

 نيبروت تاعطق تکرش نارگراک ، زاوها
 نارمع تکرش نارگراک ، رایرهش
 هناخراک نارگراک ، نامرک رد یولع
 نارگراک ، هواس رد ليفورپ درون
 ، هواس رد افص هلول درون هناخراک
 ریات نايک هناخراک نارگراک

 

 کيتسال -
 ندعم نارگراك ، رهشمالسا رد زربلا
 نارگراک ، سبط رد یلامش لای
 روتکارت یتعنص تالآ نيشام هناخراک

 هناخراک نارگراک ، زیربت یزاس
 تکرش نارگراک ، جدننس تلافسآ
...هريغ و ، نیوزق کتمولآ
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12 هحفص       
 

  

 ليكشت اب قلخ عفن هب عاضوا رييغت
 يسايس ياه هورگ

 

!يماظن –

 

  
 ار یهار ناریا هعماج یاه یدنمنوناق ایآ

 و یدج یبالقنا یاهورين یاپ شيپ مه
 رگراک هقبط ایآ  ؟دهد یم رارق دهعتم ًاعقاو
 یط ار یا یبالقنا ريسم دناوت یم ناریا
 وا یتاقبط ندش لکشتم هب هک دنک
 یربهر تردق و ناکما وا هب و هديماجنا

 ار ناریا متس تحت یاه هدوت و شبنج
 رد شبنج یتايح زاين هب یتسار هب  ؟دهدب

 یبالقنا یربهر نيمأت انامه هک رضاح لاح
 یم  ؟تفگ خساپ دیاب هنوگچ ، دشاب یم
 شبنج رد یربهر نادقف یناسک هک ميناد
 ان و سأی جاور یارب یا هليسو ار ینونک
 اهنیا ایآ  .دنهد یم رارق شبنج رد یديما
 یاهورين زورما هک دنیوگب دنناوت یم
 ندرک رپ یارب ناریا تسينومک و یبالقنا

 ماجنا هب فظوم ، شبنج رد یربهر ءالخ
 ایآ  ؟دنتسه یبالقنا تامادقا و اهراک هچ
 یارب هنيمز نیا رد مه یتلاسر ًاساسا اهنآ
؟دنلئاق هعماج ورشيپ یاهورين

 

  

 

  
 کی یاج رگا هک تشاد ناوت یمن یدیدرت
 رد تسينومک لکشتم و یبالقنا یورين

 هتفگ روط نیا رگا ای و ،دوبن یلاخ ام هعماج
 و هاگآ نارگراک زورما مه رگا هک دوش
 ،ناریا هتشذگ ناج زا و زرابم نارکفنشور
 دنب هب و ريگب و اه بوکرس همه مغريلع
 مغر هب نينچمه و یمالسا یروهمج یاه
 تارظن غيلبت رد تسينوتروپا یاهورين شالت
 نآ ناوت و ناکما ،دوخ یمس یاه  هدیا و
 یسايس یاه لکشت هک دنروآ تسد هب ار

 

 اب و هدومن داجیا هعماج رد ار دوخ یماظن  -
 کی داجیا تهج رد دوخ یبالقنا لامعا
 تروص نیا رد ،دننک تکرح یبالقنا یربهر

 یاهورين نينچ هک تشاد دیابن یکش
 یسايس لکشتم

 

 دنهاوخ یماظن  -
 تسايس نتفرگ شيپ رد اب تسناوت
 رثؤم روط هب نآ هب لمع و تسرد یبالقنا
 دنهاوخ  .دنهد رييغت قلخ عفن هب ار عاضوا
 یبالقنا ۀقبط تردق" لمع رد تسناوت

 یا هدوت تايلمع ندناسر ماجنا هب یارب
 هقبط( هقبط نیا هب و هدرب الاب ار "یبالقنا
 یتيعقوم رد دناوتب هک نیا یارب )ناریا رگراک
 نوتس ندرک درُخ یئاناوت هک دريگ رارق
 ندرک درُخ و راد هیامرس هقبط تارقف
 دناسر یرای ، دبايب ار یتلود تردق نيشام
 .دهد رارق یزوريپ ريسم رد ار شبنج و

 

  

 

  
 زورما هک تسا نیا رد قوف نخس تيناقح
 هب ینيع لماع ،بالقنا یزوريپ یارب

 دوجو دش هداد حيضوت هک یتروص
 زا نآ تیوقت رس رب هلأسم همه و دراد
 صخشم روط هب و ینهذ لماع قیرط
 یوس زا یبالقنا هناهاگآ لمع
 یم هعماج رکفنشور و هاگآ یاهورين
 یاهورين هک ميناد یم  .دشاب
 یاه هدیا غيلبت اب ناریا رد تسينوتروپا
 و نارگراک ًالمع دوخ یتسيفيساپ
 هب ندز تسد زا ار ورشيپ نارکفنشور
 و دنراد یم زاب یبالقنا هناهاگآ لمع
 هب ندرب تسد هنوگ ره صوصخ هب
 تحت ار اهورين نیا فرط زا هحلسا

 هزرابم" حالطصا هب اب تفلاخم ناونع
 اجنیا رد اما  .دنبوک یم "هدوت زا ادج
 هکلب ، تسين حرطم یرظن ثحب
 یلمع و صخشم الماک یا هلأسم
 رد قلخ یبالقنا شبنج .تسا حرطم
 هب دوخ یورشيپ یارب رضاح لاح
 یروهمج میژر ینوگنرس روظنم
  .دراد زاين تاليکشت هب ،یمالسا
 ورشيپ یاهورين هک تسا نآ دنمزاين

 و دوخ یبالقنا راتفر و راتفگ اب هعماج
 هيلع یبالقنا رهق لامِعا اب ساسا رد
 اما و یبالقنا یاه هدوت هب ،نانمشد
 هب هک دنهد ناشن ناریا نامزاس یب
 هدوت رگید و نارگراک نابيتشپ یتسار

 دراد زاين .دنشاب یم متس تحت یاه
 لکشتم نمض ورشيپ یاهورين هک
 ،اه هدوت ندرک حلسم هب ،دوخ ندرک
 تازرابم یربهر و اهنآ یهدنامزاس هب

 ريغ هچ و هناحلسم لکش رد هچ ناش
 ليکشت نیاربانب .دنیامن مادقا هناحلسم

 یسايس یاه هورگ

 

-  
 و نارگراک طسوت یماظن
 و دهعتم نارکفنشور
 یعقاو زاين یبالقنا

 ینونک طیارش رد شبنج
.تسا

 

  

 

  
 ینونک یبالقنا طیارش رد
 رس رب هلأسم همه
 میژر ینوگنرس یگنوگچ
 زا تردق نتفرگ ،مکاح
 و ناراد هیامرس تسد
 هطلس هب نداد نایاپ
 ناریا رد مسيلایرپما
 نآ رس رب هلأسم  .تسا
 رگراک هقبط هک تسا
 دهن مدق یريسم رد ناریا
 تارقف نوتس دناوتب هک

 هچ( ناراد هیامرس هطلس
 هک )یلخاد هچ و یجراخ
 دض حلسم یاهورين انامه
 و شترا( ینونک یقلخ
 ار دشاب یم )نآ مئامض

 دهن مدق یريسم رد ینعی  .دنکشب مه رد
 دوخ یبالقنا شترا ليکشت هب قفوم هک
 هب ار دوخ یبالقنا تيمکاح دناوتب ات ددرگ
 رارق رب ناریا رد هعماج داحآ تیرثکا عفن

 و هار هک تسا یترورض نیا  .دزاس
 یشم طخ و یروئت رد نآ ققحت یگنوگچ
 یروئت اهنت ناونع هب قلخ یئادف یاهکیرچ
 ميسرت ،ناریا رد یتسينومک یشم طخ و
 نارکفنشور و نارگراک اذل  .تسا هتشگ
 نآ هب دنفظوم ام دهعتم و هدنمزر و هاگآ
 یاه شزومآ زا و هدومن اديپ فارشا یروئت
 رد یبالقنا و تسرد هار ندوميپ یارب نآ

.دنريگ رب هشوت ،رضاح لاح

 

  

 

  
 نارگراک نايم زا تکالف و رقف تسا رارق رگا
 رارق رگا ،ددنب رب تخر ناریا ناشکتمحز و
 تينما نادقف ،یقوقح یب هب تسا

 ريقحت و نيهوت و یراکيب هب ،یلغش
 رد هدیدمتس عيسو یاه هدوت و نارگراک
 نيمأت هب رارق رگا ،دوش هداد نایاپ ناریا
 تحت مدرم یارب یدازآ و نکسم  و راک ،نان

 یبالقنا طیارش ،تسا ناریا متس و ملظ
 یارب یبالقنا یاه هدوت یگدامآ و ینونک
 ناشنانمشد هيلع یبالقنا یمزر دربشيپ
 و قحرب یاه هتساوخ ققحت تهج رد
 ار یريظن یب یخیرات تصرف ،دوخ یبالقنا
 هداد رارق هعماج ورشيپ یاهورين رايتخا رد
 ندرک رپ یارب طیارش نیا زا دیاب  .تسا

 یبالقنا گنهاشيپ داجیا و یربهر ءالخ
  ًاميقتسم و تسج دوس هتفای نامزاس

 هک یمالسا یروهمج میژر ینوگنرس یارب
 تسد رد یرازبا ناونع هب رضاح لاح رد
 تسايس یارجا تهج اکیرمآ مسيلایرپما

 ءاکرش و مسيلایرپما نیا هنابلط گنج یاه
 ماگ ،دنک یم لمع هنايمرواخ هقطنم رد
 لکشتم اب اهنت ،یلک روط هب  .تشادرب

 نانمشد هيلع هناحلسم هزرابم و ندش
 هزرابم تسرد هار ناوت یم اه هدوت گنراگنر
 هب یسايس تردق بسک هار رد و دوميپ ار
 ريغ و ديکا همزال هک یبالقنا شترا داجیا
 تموکح کی یرارقرب تهج راکنا لباق

يناقهد فرشا                                

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

)3( يبالقنا فياظو و  يبالقنا تيعقوم
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 قیرط نیا زا اهنت و ؛دمآ لیان تسا یبالقنا
 ناگس و مسيلایرپما هطلس هب ناوت یم
.داد نایاپ ناریا رد شیريجنز

 

  
 

 

  
 طیارش رد اهنت یبالقنا تيعقوم
 و دیآ یم دوجو هب هعماج رد یصاخ
 و دنام یمن رادیاپ ینالوط تدم هب

 هب دش هراشا الاب رد هک روطنامه
 و میژر ینوگنرس هب مه دوخ یدوخ
  .دوش یمن رجنم هعماج رد بالقنا
 دنناوتن یبالقنا ناورشيپ رگا نیاربانب
 عفن هب هزرابم دربشيپ عفن هب نآ زا
 نیزرابم رگا ،دننک هدافتسا اه هدوت
 ناریا دهعتم و قیدص تسينومک
 بالقنا تسرد هار رد مدق دنناوتن
 و تارطخ همه اب ار هار نیا و هتشاذگ
 نیا رد ، دنیاميپب شیاه یراوشد

 لوا هجرد رد اهتسيلایرپما تروص
 یروهمج میژر ديشوک دنهاوخ
 .دنراد هاگن اپرس نانچمه ار یمالسا
 تيعقوم نتفر نيب زا اب دوش نينچ رگا
 ندش طلسم اددجم و یبالقنا

 میژر نیا ،عاضوا رب یمالسا یروهمج
 بتارم هب یئاهراتشک هب کافس
 و هدز تسد لبق زا رت هنايشحو

 تقاط و رت قنتخم سب طیارش
 دهاوخ رارقرب هعماج رد لبق زا رتاسرف
 رگا هک تسا نیا رگید قش  .درک
 هک دورب ولج دح نآ هب ات بالقنا
 نیا ضیوعت هب روبجم اهتسيلایرپما
 نیا ،دنوش یرگید ويتانرتلآ اب میژر
 دشاب هچ ره ويتانرتلآ

 

 و رصم هبرجت -
 ناتسناغفا و قارع و یبيل ای و سنوت

 

- 
 مامح و راتشک و تشک یتلاح ره رد
 دهاوخ هار هب یدیدج یاه نوخ
 نتشاد هاگن هطلس تحت ات تخادنا

 و تراغ موادت طیارش و ناریا هعماج
 نيمأت ًالماک اهتسيلایرپما یارب لواپچ
.ددرگ نيمضت و

 

  

 

  
 زا یئاهر و یدازآ هب نديسر یارب نیاربانب

 و کافس یاه میژر و مسيلایرپما هطلس
 هار کی تقيقح رد ،نآ زاس تسد یشحو
 همه و ناشکتمحز و نارگراک لباقم رد

 و تسينومک یاهورين و هعماج ناگدیدمتس
 هناعطاق و هناممصم نآ و دراد رارق هاوخیدازآ

 راختفا رپ هار نیا .تسا نمشد اب نديگنج
 و اه یراوشد هک تسا یا هنازارفرس و
 کی گنج زا رتمک رايسب رايسب زين شتارطخ
 هيلع کافس و محر یب نانمشد هفرط
 نوخ عیاجف و هانپ یب و حالس یب مدرم
 تحت یاه هدوت یارب اهنآ هک تسا یراب

 .دنروآ یم دوجو هب متس

 

  

 

  
 یروهمج میژر هک تسا نیا تيعقاو
 یگتسکشرو و نارحب نايم رد یمالسا
 یعقاو موهفم هب و دنز یم اپ و تسد
 اب اهنت هک تسا هديسوپ یمیژر هملک
 ، اهتسيلایرپما  فرط زا ینابيتشپ ساسحا
 دوخ هب دنمتردق میژر هفايق مدرم لباقم رد
 مسيلایرپما هچ رگید فرط زا  .دريگ یم
 ، یتسيلایرپما ناهج الک هچ و اکیرمآ

 هدمآ راتفرگ گرزب ینارحب رد هک تساهلاس
 زور ره اهتسيلایرپما نيباميف داضت و دنا
 نينچ رد  .ددرگ یم رت دیدش و رتشيب

 هب نانآ لسوت و اه هدوت بالقنا یطیارش
 زا یئاهر یارب عطاق و هنالداع یگنج

 ناج رب یکلهم رهز ، مسيلایرپما هطلس
 شيپ زا شيب ار عاضوا هک یرهز  .تس اهنآ
 و هدومن راوشد و تخس اهتسيلایرپما یارب
 یم مهارف ار ناشگرم طیارش جیردت هب
 موجه خلت رايسب هبرجت ام مدرم  .دروآ

 هديسر تردق هب هزات میژر یرسارس
 دوخ هب ۰٦ ههد رد یمالسا یروهمج
 مغريلع عطقم نآ رد  .دنراد ار

 زا زونه بالقنا ،نمهب مايق تسکش
 هدوت زونه  .دوب رادروخرب یدایز ناوت

 ار دوخ یاه تساوخ هک یبالقنا یاه
 هنحص رد ، دندید یمن هدش ققحتم
 روشک زا هشوگ ره رد و دندوب هزرابم
 هلمج زا و نوگانوگ لاکشا هب هزرابم
 نایرج هناحلسم هزرابم لکش هب
 عطقم نامه رد هنافسأتم اما  .تشاد
 شبنج رد یا یسايس یاهورين

 نامزاس هب رضاح هک دنتشاد روضح
 ناشنانمشد هيلع اه هدوت گنج نداد
  .دندوبن ناشیاهتساوخ ققحت یارب
 یایؤر ، اهنامزاس نیا ناربهر یارب

 یمالسا یروهمج ناملراپ رد تکرش
 تسایر یارب دیدناک یفرعم ای و
 و مد رد تکرش ای و هريغ و یروهمج
 یرتشيب هبذج ، مکاح میژر هاگتسد
 رد رگا یمالسا یروهمج ،عقاو رد  .تشاد
 و ريپ و کدوک و درم و نز تسناوت ههد نآ
 زا مامت تواسق و تواقش اب ار هلماح نز
 ،دنک یراج نابايخ رد نوخ و دنارذگب غيت مد
 و هدرک قنتخم ًالماک ار هعماج تسناوت رگا

 یاه تنس و گنهرف اب دوخ نيگنن هطلس
 و دنک ليمحت ناریا مدرم رب ار شا یعاجترا

 اهنادنز رد ینيگنن و کانتشهد عیاجف نانچ
 نیدهاش و اه هداوناخ هک دروآ دوجو هب

 زورما و ،دنیرگ یم نوخ نآ یروآدای اب زونه
 ندينش ، لاس همهنیا تشذگ زا سپ یتح
 هودنا و درد ،اه تبيصم نآ زا یا هشوگ
 همه ،دروآ یم دوجو هب ار یریذپان فصو
 قلخ یاهورين هک دوب نآ رطاخ هب اهنیا
 یسق و محر یب قلخ دض اب گنج یارب
 و دندوبن هدامآ و هدشن یهدنامزاس بلقلا
 نیا  .دندش ريگلفاغ یتحار هب ور  نیا زا
 یئاهبنارگ یاهسرد یواح خلت هبرجت
  .تسا

 

  

 

  
 اب ناریا زرابم مدرم همه و ورشيپ یاهورين
 هک دننيبب دنناوت یم ۰٦ ههد عیاجف یروآدای

 هبرجت نتشاذگ اج هب ،عاجترا اب نديگنج
 رد هنازارفرس گرم یتح و دوخ زا یبالقنا
 ناتسدرُک رد هک یا هنوگ هب گنج ناديم
 و نمشد اب نديگنجن اب یتوافت هچ ،دوب
 ام مدرم زورما هب ات هک یئاه تبيصم لمحت
 هک تسور نیا زا  .دراد ،دنا هجاوم اهنآ اب
 درم و نز ام" راعش هب تسناوت دیاب ای زورما

 لمع هماج "ميگنجب ات گنجب ،ميگنج
 اب ناداش و نادنخ ،نانمشد ای و دناشوپ

 هلطس "ميصقرب ات صقرب" ريظن یئاهراعش
 رايسب راب نیا  و نانچمه ار دوخ هناراکتیانج
 مدرم رب لبق زا رت هنامحر یب و رت نشخ
 دنهاوخ رارقرب ام مورحم و هدید تبيصم
)دراد همادا(                          .درک

 

  
۷۹۳۱ دادرم لیاوا                          

 

  

 

  
مقلخ ناركيب يايرد زا يا هرطق نم ... 

 

  

غورف كت نآ نوچمه و تساهلگ رويز هك يمنبش نوچمه و

 

  

دنكيم نشور ار نيمز هك نامسآ

 

  

 مدنخن رگا ،مباتن رگا مچيه نم همه نيا اب

 

  

دننك يم ششومارف اهلگ هك منبش نوچمه و ميرگب رگا هزات

 

  

موش ريخبت

 

  

ما هدش كاخ امش رد نم و دوب ديهاوخ امش

 

  

ديشاب راوديما راوتسا ياهمدق هب ،راد مخز ياپب هن ،ديشيدنايب اهسونايقا هب ،نم هب هن

 

  

دهديم هشوخ مشخ دننام هلعش

 

  

...تسا هتفوك ورف ياه ديما خرس نمرخ مشخ و

 

  
 

 

 يزورون نسح ريبك قيفر ،قلخ ييادف كيرچ داي داب يمارگ
 تسد هب شنتخاب ناج درگلاس رد ،نامزاس تيزكرم وضع

 !هاش ميژر نارودزم
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....يناقهد زورهب يمارگ داي هب

 

  
 ۴۲ هحفص زا                                   

 

  
 مشخ و ترفن هک رت یدج یدروم اما
 یم داجیا هداوناخ دارفا نايم رد یناوارف
 هب وا زا اهدعب هک دوب الم کی هب طوبرم درک
 نیا .یورغ هللا تیآ :دش دای هللا تیآ ناونع
 "اقآ یلفجن" مدرم فرط زا نامز نآ رد الم
 اب یليماف تبسن ًاقافتا و دش یم باطخ
 ردپ یومع رتخد رهوش وا ؛تشاد ام ردپ
 زا یکی هک دوب تروص نیا هب هيضق .دوب
 نز ردارب عقاو هب هک ردپ یاهومع رسپ
 وا یارب راکتمدخ ناونع هب دوب "اقآ یلفجن"
 روبزم دنوخآ هک یغالا زا  ًالثم .درک یم راک

 تبظاوم تفر یم دجسم هب نآ رب راوس
 رد اقآ یلفجن هک یدجسم رد ای ،درک یم
 یم تفج ار اهشفک ،درک یم هظعوم اجنآ
 یارب ليبق نیا زا یرگید تامدخ و درک
 صخش نیا .داد یم ماجنا اقآ یلفجن

 زورهب ردپ یومع رسپ نامه ینعی راکتمدخ
 لاس ۹ ای ۸ هک ار دوخ رتخد ،)ام ردپ(
 هناخ هب تفلک ناونع هب تشادن رتشيب
 رد هچب رتخد نیا و دوب هداتسرف اقآ یلفجن
 یگدرب رگید ترابع هب ای یتفلک راک هب اجنآ
 تنس و مسر هک روطنامه .دوب لوغشم
 یزور تسا نادجو یب فيثک یاهدنوخآ
 یم زواجت هچب رتخد نیا هب روبزم دنوخآ
 رما نیا زا ندش علطم اب رتخد ردپ .دنک
 وا هب و هتفر )اقآ یلفجن( دنوخآ نآ شيپ
 کی هب هک یديشکن تلاجخ وت دیوگ یم
 زواجت مک لاس و نس نیا رد مه نآ ،رتخد
 وت ،ميتسه مه ليماف مه اب ام هزات ،یدرک
 یاهفرح و ؟یديشکن تلاجخ مه نیا زا
 هللا تیآ ای اقآ یلفجن .دنز یم وا هب یرگید
 رگا هک دیوگ یم و هدرک دیدهت ار وا یورغ

 یئوگب یسک هب دروم نیا رد ینخس
 زا رتخد ردپ اما .منک یم هايس ار تراگزور
 هب ار عوضوم و دسرت یمن وا دیدهت
 ناونع هب ام ردپ هب هلمج زا و دوخ نايفارطا
 ،لباقم رد .دیوگ یم دوخ یومع رسپ
 و هتفر ربنم یالاب دجسم رد یورغ دنوخآ

 هلمج زا و دنک یم شخپ وا هيلع یتاعیاش
 هچب رتخد نآ ردپ( ینالف هک دنک یم عیاش
 و هدش جراخ نید زا )هدش عقاو زواجت دروم
 دنوخآ .دنز یم زيمآ رفک یاهفرح دراد
 دنک یم یعس یتاعیاش نينچ اب یورغ
 نايم رد ار هدید جنر و هدروخ مخز ردپ نیا
 نیا رد مه یدایز دح ات و دنک هلوزیا مدرم
 زواجت دروم کرتخد ردپ .دوش یم قفوم راک
 یم تسد زا ار شلغش اهنت هن ،هدش عقاو
 .دوش یم هدنار مه اج همه زا هکلب دهد
 طرف زا هرخالاب وا هک درک یم فیرعت ابآ
 کی تفگ یم و دروآ یور یئادگ هب یرادن
 اهربق رس هک مدید ناتسربق رد ار وا زور
.درک یم یئادگ

 

  

 

  
 هک دوش هتفگ تسين تبسانم یب اجنیا رد
 مان هب )یورغ هللا تیآ( اقآ یلفجن رسپ
 لوا یاهلاس رد"یورغ یديحو نیدلارون"
 رادناتسا یمالسا یروهمج ندمآ راک یور
 دهاش هک یطیارش رد وا .دش ناجیابرذآ
 ناد ردق یاه هدوت و نارگراک ليلجت
 رابکی ،دوب اه یناقهد هداوناخ زا ناجیابرذآ

 یلاح رد و هدرک ینارنخس نارگراک یارب
 هيلع دوب هدرک یعس دوخ هويش هب هک
 یشاپمس قلخ یئادف یاهکیرچ تارظن
 فرشا هک دينکن رکف" :دوب هتفگ اهنآ هب دنک
 غورد اب و ،"تسامش رادفرط یناقهد
 نارگراک رکف دوب هديشوک رگید یاه ینکارپ
 هک دوب هتفگ یو هلمج زا .دزاس شودخم ار
 نارگراک هک تسا دقتعم یناقهد فرشا"
 یا هک دوب هدرک ديکأت و "دنتسه نپمل
 ار امش یناقهد فرشا هک دينادب نارگراک
 یشاپ مس ليبق نیا هتبلا ."دناد یم نپمل

 هرهچ و قلخ یئادف یاهکیرچ هيلع اه
 نیا طسوت اهنت هن اهنآ هدش هتخانش یاه
 رگید نارودزم هکلب "اقآ یلفجن" فلخ دنزرف
 ندمآ راک یور زاغآ نامه زا مه میژر نیا

 امک .تفرگ یم تروص یمالسا یروهمج
۶۳۱ لاس رد هک نیا  هدزای ( رگراک زور رد ۰
 تارهاظت رد ینارودزم ،)تشهبیدرا
 نارهت رد هم هام لوا یتلود یشیامرف

 فرشا ،دمزر یم رگراک" :دنداد یم راعش
 ليبق نیا همه زا فده !"دزرل یم ناقهد
 هدوت و نارگراک بیرف یعاجترا یاه شالت

 متسيس ظفح تهج رگید متس تحت یاه
 تيبثت و ناریا رد هتسباو یراد هیامرس
 ،دوب هعماج رب مکاح متس و ملظ طیارش
 اب یمالسا یروهمج هک یمتسيس نامه
 هب نآ زا تسارح و ظفح نتفرگ هدهع هب
 هتسباو ناراد هیامرس و اهتسيلایرپما عفن
.دوب هدش هدروآ راک رس رب یلخاد

 

  

 

  
 هب )یورغ هللا تیآ( اقآ یلفجن زواجت هعقاو 
۹ رتخد

 

 رطاخ هب ام هداوناخ هک هلاس ۸ -
 زا رتخد نآ ردپ اب یليماف هطبار نتشاد
 زا یکی ،دوب هتفرگ رارق نآ نایرج رد کیدزن

 ام هناخ رد حرطم یاه تيعقاو نیرتزادگناج
 هناخ یلاها رگید مه و زورهب مه هک دوب

 ترفن و مشخ و ناوارف رثأت اب نآ زا هشيمه
 یئاه هنومن نينچ .دندرک یم دای ،دایز
 هداوناخ خلت تايبرجت زا یا هشوگ ًانئمطم
 رد .دنداد یم ليکشت ار ناشکتمحز یاه
 هداوناخ رثکا هکلب ام هداوناخ طقف هن هجيتن

 هب تبسن یفنم الماک رظن ام ريظن یئاه
 یاهالم هب رگید ترابع هب و اه دنوخآ
 ینيمخ هک تسين هدوهيب .دنتشاد روختفم
 زا اه هدوت بیرف یارب هک یطیارش رد

 رد "یدمحم بان مالسا" یرارقرب ترورض
 فارتعا رما نیا هب راب کی ،دز یم مد ناریا
 هک تفگ هاش هرود زا تیاکش اب و هدرک
 هب تبسن یبوخ رظن مدرم زا یليخ
 هشحاف و دنوخآ یتح و دنتشادن اهدنوخآ
.دندناوخ یم مه اب فیدرمه ار

 

  

 

  
 هب تسا رتهب دش هتفگ هچنآ رب هوالع 

 یهاگآ و یقرتم یاه ليثمت و اهرعش
 و دندوب حرطم هداوناخ رد هک مه یا هدنهد
 .دوش هراشا دوب هتفرگ ريثأت اهنآ زا زورهب
 :تسا نينچ اهنآ زا یکی

 

  
نن وسوپروک درمان همچئگ

 

  
 ینس لئس نيسراپآ یوق

 

  
 ادنيسادلاد یکلوت امتای

 

  
ینس نالصا نيس هی یوق

 

  
 ادرمان املوا یليفوط نوهالوک تاس
جاتحم

 

  
 ّهلک اسلوا غاس ادناسنا

 

  
.هدر َم ريگد هيگَسا هالوک

 

  
:یسراف همجرت

 

  
 لپ زا اما ،دربب دوخ اب ارت ليس راذگب
.نکن رذگ درمان

 

  
 تشپ رد یلو  ،دروخب ار وت ريش راذگب
.ريگن اوأم هابور

 

  
 )تسا وت یوربآ هک ( ار تهالک
 درمان جاتحم و یليفط یلو شورفب
.وشم

 

  
 ،)درمناوج( درم یارب تسين مک هالک
  .یشاب هتشاد تمالس  ِرس رگا

 

  
 یاراد ِیرگراک هداوناخ نينچ رد زورهب
 گنهرف و تايبدا اب و یسايس یهاگآ
 هتفای شرورپ دوب یراج نآ رد هک یقرتم
 یاهباتک هب یناوجون زا وا نمض رد .دوب

 یسرتسد هدنهد یهاگآ یبدا و یملع
 ،هداوناخ دارفا هاوگ ساسا رب و تشاد
 یم هعلاطم یسرد ريغ یاهباتک هراومه
 یم راديب ار بش زا یتاعاس یتح و درک
 وا یتقو ور نیا زا .دناوخ یم باتک و دنام
 رد یهاگآ زا ینابنا دش ارسشناد دراو
 اب ار یسايس و یعامتجا لیاسم اب هطبار
           .درک یم لمح دوخ

 

  
)دراد همادا( 
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moc.liamtoh@gfpi :     E- liam

 

  

 هک یلئاسم رگید زا
 یناوجون هرود رد
 حرطم هناخ رد زورهب
 ًاملسم و دندش یم
 یريگ لکش رد

 یهاگآ و تيصخش
 دنتشاد ريثأت وا
 و ملظ هب طوبرم

 ناراد هیامرس متس
 و تورث نابحاص و
 تیآ و اهالم یراکایر

 مردپ هک دوب اه هللا
 دهاش دوخ ابآ ای و
 هناخ رد و دندوب اهنآ
 .دندرک یم فیرعت
 ردپ دروم کی رد ًالثم
 هب یصخش یارب
 هک یماما مان
 یاراد و دوب یدنوخآ

 هتخادرپن ار شدزم وا یلو دوب هدرک راک دوب تاغاب و غاب و هد دنچ
 یرگید یاج رد نوچ ردپ و دوب هتشذگ رما نیا زا یتدم .دوب
 ار شراک لوپ و هتفر یماما دزن هب دوب هدرکن تصرف دوب راک لوغشم
 سپ وا زا ار شدزم هک دتسرف یم وا دزن ار ابآ زور کی .دريگب وا زا
 هب نداد خساپ یاج هب دنيب یم ار ابآ یتقو دنوخآ یماما .دريگب

 ريغ یاهدروخرب هب عورش ردپ راک دزم تخادرپ و ابآ تساوخ
 نز بجع یقن نیا هک دیوگ یم بترم و دنک یم ابآ اب یقالخا

 یقن رسمه یلگشوخ نیا هب ینز تسين فيح ،دراد یلگشوخ
 رب هناخ هب و هدش رود اجنآ زا کدرم نآ دروخرب ندید اب ابآ !تسا
 هدش نيگمشخ رما نیا زا ردپ .دنک یم فیرعت ار ارجام و ددرگ یم
 و هدرک ضارتعا وا هب اجنآ رد و دور یم دنوخآ یماما هناخ رد هب

 هب نينچمه وا .دیوگ یم وا هب دوب یو هتسیاش هک ار ینانخس
 هدرک بحاصت امش هک ار ايند یاه تمعن همه" :دیوگ یم یماما
 نم یارب مه ار نیا هدش ام بيصن مه لگشوخ نز کی الاح دیا
 ار ردپ ،خساپ رد ،لادوئف روخ تفم دنوخآ "؟! ینيب یم یدایز
 رادروخرب نآ زا نامز نآ رد اهدنوخآ ًالک هک یتردق اب و هدرک دیدهت
 .دنروايب رد ار تردپ مهديم ینزب فرح نیا زا رتشيب دیوگ یم دندوب
 ريما مان هب یصخش تساوخ هب ردپ هک دوب نیا رگید عوضوم کی

 هک یا هعقاو .دوب هدنک یهاچ و هدرک راک وا لزنم رد ظعاو نيسح
 :درک یم لقن نينچ نیا مردپ نابز زا زورهب دوخ ار دوب هدمآ شيپ
 دیايب هک مدرک ادص ار "اقآ" و متفر و مدرک مامت ار مراک هک دوب رصع"
 نوريب شقاتا زا اقآ .مورب اجنآ زا هک دهدب ار مدزم و دنيبب ار هاچ و
 یاه ،تفگ نم هب هدنخ اب .دوب لوگنش و داش یليخ زور نآ و دمآ
 دينک هاگن یلب متفگ ؟یداد ماجنا ار تراک ،یدرک راک هچ داتسا
 ؟تسا رتم دنچ هاچ نیا ديسرپ .منکب دوب رارق هک یهاچ مهنیا
 هب تسد اب هک یلاح رد و هدنخ اب هرابود اقآ !رتم هد مداد خساپ

 

  

 

  

 تفگ دز یم متشپ
 نیا وا !وگن غورد داتسا

 رارکت بترم ار هلمج
 ،وگن غورد :درک یم
 مدروخ اج .وگن غورد
 یفرح هچ نیا هک
 هب "ظعاو اقآ" هک تسا
 یليخ .دنز یم نم
 نم متفگ وا هب یدج
 امش دوب اجک مغورد
 ديناوت یم یتحار هب

 گنس بانط کی رس
 هت دیزادنايب و دیدنبب

 ار بانط نیا دعب و هاچ
 نیا رد .دیريگب هزادنا

 غورد نم رگا تروص
 رد مغورد مشاب هتفگ
 هدنخ وا یلو .دیآ یم
 تفگ و درک یرگید

 .تسا ینيمز امش یاه غورد ،ديتسين دلب نتفگ غورد امش
 هاچ هت مزادنايب و مدنبب گنس بانط رس رگا نم یئوگ یم تسرد
 و دشاب ینامسآ دیاب غورد یلو .دوش یم نشور وت غورد و تسار
 نتشاذگ رس هبرس و یخوش دصق هک داد یم ناشن هک یلاح رد
 هب و ربنم رس مورب نم هک تسا نآ ینامسآ  غورد تفگ دراد ارم
 ییاه برقع اجنآ رد نوچ ديسرتب منهج زا مدرم یا میوگب مدرم
 یا هتشگرب تخب مادک الاح ،بخ .رتش کی هزادنا هب تسا
 یاه برقع ،هن دیوگب و ددرگرب و منهج دورب هک تسه )شحف(
 !دنتسه کشجنگ کی هزادنا هب و دنتسين رتش کی هزادنا هب منهج
 یئوگب غورد یتساوخ تقو ره و یريگب دای اهالم زا دیاب ،یلب
 رد ار هعقاو نیا زورهب ."یئوگب ینامسآ غورد و یئوگن ینيمز غورد
.درک یم فیرعت هدنخ اب هراومه اهدنوخآ یراکایر اب هطبار

 

  

 

  
 هناخ رد هراومه اهنآ ندرک هرخسم و اهالم راکایر هرهچ یاشفا 

 دجسم زامنشيپ هب طوبرم دراوم نیا زا رگید یکی .تشاد نایرج
 رد زخسمت اب ام هناخ رد  هک دوب اقآ ربکا یلع ازريم مان هب لحم
 ربنم یالاب رد اقآ ربکا یلع ازريم زور کی .دش یم تبحص نآ دروم
 مه اه یضعب یلو .تسين ادخ دنیوگ یم اه یضعب " :دوب هتفگ
 تسه ادخ هک دينک لوبق ار نیا امش الاح .تسه ادخ دنیوگ یم
 ادخ رگا تروص نیا رد نوچ ،دیريگب ار نات هزور و ديناوخب ار ناتزامن و
 ."دیا هدرکن ررض تشادن مه رگا و دیور یم تشهب هب تشاد دوجو
 اهنآ .دوب هناخ رد زيگنا حور و زورهب هدنخ و یخوش هیام عوضوم نیا
 یمن و هدرک کش ادخ دوجو هب مه شدوخ فرط هک دنتفگ یم
 تبقاع نيمه یارب .درادن ای دراد دوجو ادخ هرخالاب هک دناد
.دنک یمن شومارف ار ادخ اب هلماعم و هدرک یشیدنا                          

۳۲ ۀحفص رد همادا  

 
 

 

  
 

 

  

 

  

يناقهد فرشا

 

  

يمارگ داي هب

 

  

يناقهد زورهب 

 

  

لمع و هشيدنا دنويپ رد هك
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