
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 یگتسبمھ داب رارقرب
 و وتان ،ھیسور یایراتلرپ
 و مسیلایرپما ھیلع نیارکوا
 مسیشاف
 اب ھیسور یماظن یریگرد زاغآ اب
 لباق ریغ و حوضو اب ً،    المع نیارکوا
 ھب یتسیلایرپما متسیس یاھداضت راکنا
 ھسورپ نیا .دیسر راجفنا یھلحرم
 قوب رد ھک ار اھتسیلایرپما یراکلغد
 المرب ،دنمدیم “حلص یناھج مظن“
 فشک یدنمنوناق ھک داد ناشن و تخاس
 زونھ نینل طسوت مسیلایرپما متسیس هدش
 لمع یرتشیب تدح و تدش اب مھ
 گنج لماح مسیلایرپما“ :دنکیم
 “تسا
 یاھنارحب عفر یارب سور مسیلایرپما
 یریگرد ،شایسایس - یداصتقا
 یاھروشک ھمھ و درک زاغآ ار یماظن
 یاھتسیلایرپما هژیو ھب یتسیلایرپما
 یب یتدح و تدش اب اکیرمآ و یئاپورا
 ھب ات نوزفا زور یشنت اب و دننام
 گنج زوس نامناخ شتآ ھب زورما

 گنج کی عقاو ھب .دنناسریم کاروخ
 تروص ھب یناھج یداصتقا عیسو
 طسوت ھیسور یداصتقا هرصاحم
 عیسو گنج کی ، وتان و اکیرمآ
 ھب ھیسور ھلمح تروص ھب یماظن
 ماسقا و عاونا لیسگ و نیارکوا

 فرط زا یعمج راتشک یاھحالس
 کی و نیارکوا یوس ھب وتان یاھتلود
 و ھتخیسگ راسفا غیلبت رد یناور گنج
 فرط ھیلع فرط رھ روآ عوھت
 اھفرط ھمھ .تسا ھتشگ زاغآ ،لباقم
 فرط ھیلع ناش کیرتسیھ یاھهرعن اب
 ار ناھج یناور - یسایس یاضف لباقم
 .دناهدرک نفعتم
 ١٠٠ زا شیب لیسگ زا سپ ھیسور
 یاھزرم ھب یماظن یورین رازھ
 نیا ھب ٢٠٢٢ ھیروف ٢۴ رد نیارکوا
 تلع ھب ھلمح نیا .درک ھلمح روشک
 نیب اھلاس لوط رد ھک دوب ینارحب

 ناھج یلصا نابلط گنج اب ھیسور
  .دوب هدمآ دوجو ھب وتان و اکیرمآ ینعی
 لوط رد وتان ناگدنیامن و ھیسور
 رس رب ینالوط یاھتسشن رد اھلاس
 وتان .دندوب ریگرد ھیسور تینما
 ھب ار شیاھورین ھک دادیم نیمضت

 ھیسور تینما ھب و دھدن شرتسگ قرش
 یانبم رب یلو .دارذگب مارتحا نیچ و
 ،یتسشن رھ زا دعب ،مسیلایرپما تلصخ
 یوس ھب ار دوخ یماگ وتان یاھورین

 ات شرتسگ نیا .دندادیم شرتسگ قرش
 مھ یاھروشک ھک تفای تعسو اج نآ
 ھب ھیسور و سورولب و نیارکوا زرم
 نیا رد ھیسور .دندمآرد وتان تیوضع
 وتان مادقا نیا ھب تدش اب اھلاس
 ھجوت نودب وتان یلو .درکیم ضارتعا
 ھب مدق دوب ممصم تاضارتعا نیا ھب
 دوب اھلاس نیمھ رد .دراذگب نیارکوا
 اکیرمآ نآ سأر رد و وتان ھک )٢٠١۴(
 رد یتسیشاف شبنج کی داجیا اب
 ھب میژر کی و درک اتدوک نیارکوا

 یور ار راوخمدآ و یتسیشاف تیاغ
 نیارکوا نیب شنت ھب رما نیا .دروآ راک
 ھب نیارکوا ندش رتکیدزن و ھیسور و
 .دز نماد وتان
 و دیآرد وتان تیوضع ھب نیارکوا رگا

 نیا رد یمتا ریغ و یمتا یاھحالس
 روشک تینما ،دوش رقتسم روشک
 رارق هرطاخم رد لماک روط ھب ھیسور
 طقف وکسم و فیک نیب ھلصاف( دریگیم

 )دشابیم رتمولیک ۶٠٠
 تردق ربا کی ناونع ھب ھیسور
 نیا زا یریگولج یارب یتسیلایرپما

 رد دوخ ذوفن شرتسگ ھمادا و رطخ
 یداصتقا تباقر و فارطا یاھروشک
 ھلمح ھب اپورا و اکیرمآ اب یسایس و
 .دز تسد هدرتسگ یماظن
 طیارش رد ،قوف تاکن ھب ھجوت اب
 نارحب یلصا ببسم یللملانیب ینونک
 .تسا وتان و اکیرمآ نیارکوا گنج و
 ار ھیسور یخیرات شقن دیابن نیا یلو
 ورف هدید زا گنج و نارحب نیا رد
 بالقنا زا شیپ ھک انعم نیدب .دراذگ

 یبالقنا تسایس نآ نایرج رد و ربتکا
 اھتیلم دروم رد نینل یرتلورپ –
 عمتجم یاھتیلم ھیلک ھک دیدرگ ثعاب
 ھیلع ادحتم یوروش داحتا رد
 گنج ھیلع ،یدوخ یزاوژروب
 نیمزرس لک زا عافد و یتسیلایرپما

 ناردارب یارب و دنگنجب اھاروش
 اورپ یاھنیزھ چیھ زا دوخ یتاقبط
 نامز رد تسایس نیا .دنشاب ھتشادن
 ھبناج ھمھ و تردق اب نیلاتسا و نینل
 لماوع زا یکی دوخ ھک دش لابند
 حطس رد یرلتیھ مسیشاف رب یزوریپ
 رد یئاردناب مسیشاف و یللملانیب
 مود گنج نایرج رد .دیدرگ نیارکوا

 رداک رازھ اھهد ندش ھتشک اب یناھج
 ،رگید یاھتیلم و سور کیوشلب
 تسینومک بزح نورد اھهداز کالوک
 یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا
 هدافتسا یگنج  طیارش زا ،دندرک ذوفن
 ریخست ار یدیلک یاھتسپ و هدومن
 نیلاتسا ،فچشورخ – ایرب دناب .دندومن

 ٩ ار هدنام نیمز رب و هدرک ھتکس
 ثعاب و تشاذگ اوادم نودب تعاس
 رد فچشورخ هاگنآ .دیدرگ وا گرم

 ار یتلود و یبزح تردق ١٩۵۶
 دعب ھب نامز نآ زا و درک ریخست
 شرورپ ھب اھتسینویزیور
 یسور تسینیووش یزاوژروب
 زور متس ھک یروط ھب .دنتخادرپ
 رب سور تسینووش یزاوژروب نوزفا
 اھاروش نیمزرس رد دحتم للم ھیلک
 هدافتسا ءوس و للم نیا ترفن ثعاب
 دنبرد للم تسینووش یزاوژروب
 نرق ٩٠ یاھلاس رد .دیدرگ ھیسور
 ریھامج داحتا یشاپ ورف اب ھتشذگ
 ترفن اب للم نیا یزاوژروب یوروش
 دوخ رگراک ھقبط ،ھیسور ھیلع ینکارپ
 رارق ھیسور رگراک ھقبط لباقم رد ار
 ھیسور زا عیرس نتفرگ ھلصاف اب و .داد
 .دروآ هانپ وتان ناماد ھب
 یخیرات ظاحل ھب رگید نایب ھب
 و هدیسر تردق ھب هزات یزاوژروب
 یلصا ببسم ھیسور هدش یتسیلایرپما

١٠ هرامش – ١۴٠١ نیدرورف ٢٧  
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 رد اھنت ھن نارحب و یریگرد نیا
 .تسا ناھج لک رد ھکلب نیارکوا
 لاگنچ رد نیارکوا“ ھلاقم رد ام
 میتشون “یتسیلایرپما یاھداضت

 ،اکیرمآ یارب نیارکوا یھلأسم«
 لح هاگچیھ نیچ و ھیسور ،اپورا
 هزیگنا اب اھنآ یلو .دش دھاوخن
 یناھج گنج یادص و رس و نیارکوا

 رالد اھدرایلیم ،نآ روحم رب موس
 دنھاوخ رگید یاھروشک ھب ھحلسا
 دوخ “تینما“ دنناوتب اھنآ ات تخورف
 تاجناخراک و دننک نیمضت ار
 رالد اھدرایلیم ھحلسا هدنزاس یللملانیب

 ناھج ناشکتمحز دیلوت و راک لصاح
 ».درب دنھاوخ امغی ھب ار
 .دراد لماک قابطنا تیعقاو اب لیلحت نیا
 یاضعا زا یکی یتح ھک یروط ھب
 کرد ار نآ زین ناملآ ناملراپ لاربیل
  :تسا هدرک
 ناملآ ناملراپ وضع ،تشنکنگاو اراس
 بناج زا هدش ذاختا تسایس دروم رد
 تسایس نیا« :تفگ ،شاتلود
 رد ،"نییارکوا اب یگتسبمھ" راعشریز
 یارب رتشیب ھچرھ دوس لابند ھب عقاو
 ».تسا ھحلسا ناگدنزاس
 :تفگ )ستلوش( ناملآ ریزو تسخن

 یاضعا رانک رد ام اما و رگا نودب«
 نیتوپ روھمج سیئر .میاهداتسیا وتان
 ھک دریگب مک تسد ار ام تیعطق دیابن
 یاھروشک عبرم رتم رھ زا ً      ادحتم
 »مینکیم عافد هدحتم
 یرگیماظن ھب ناملآ تلود سپس و
 عیرس ھجدوب درایلیم دص .دروآ یور
 یلم صلاخان دیلوت زا دصرد ود و
 تردق لماکت فرص ار دوخ ھنالاس
 یالاب رایسب دصرد .درک دھاوخ یماظن
 فرص دصرد ود نآ و درایلیم دص نیا

 .دیدرگ دھاوخ اکیرمآ زا ھحلسا دیرخ
 رد داضتم یاھحانج لاح نیع رد
 دننام یب یقفاوت رد ناملآ تلود نورد
 و ثحب چیھ نودب ،زیگنارب لاؤس و
 بیوصت ار نآ یرگا و اما و لدج
 ،کنات ١۴٠٠ ھک دندش لبقتم و .دندرک

 پوت ٩ ،اوھ ھب نیمز کشوم ۵٠٠
 یوس ھب تازیھجت مامت اب کرحتم

 نیا یاھتسیشاف تمدخ رد و نیارکوا
 ھچ اب ناملآ تلود .دنیامن لیسگ روشک
 یاھتسیشاف کمک ھب یفعش و روش
 رلتیھ صرق اپ و رپ دحتم ھک یئاردناب
 .تسا ھتفاتش ،دندوب
 میمصت رھ رس رب ھک یروشک رد
 اھحانج ھلداجم و ثحب اھهام کچوک
 کی یتح ناملراپ ،دماجنایم لوط ھب
 رادقم نیا بیوصت یارب مھ ار زور
 یماظن ھینب تیوقت تھج ھنالاس ھنیزھ
 اھحانج ھمھ .دادن صاصتخا
 ھحلسا تسیلایرپما نابابرا رادربنامرف

 .دنتسھ یللملانیب زاس
 ھیسور و وتان و اکیرمآ رگید بناج زا

 ار هدش جراخ هدر زا و ھنھک یاھحالس
 مدرم و یسور نازابرس راتشک اب
 و دنھدیم رارق هدافتسا دروم نیارکوا

 اجنامھ زین ار ون و نردم یاھحالس
 .دننکیم شیامزآ
 ھب رضاح ھجو چیھ ھب هژیو ھب اکیرمآ
 زا اریز .تسین گنج نیا ھب نداد نایاپ
 ،ھحلسا شورف اب و گنج نیا لبق
 ار اکیرمآ ھنالاس ھجدوب زا یشخب
 ار وتان رد دوخ نیدحتم ،دنکیم نیمأت
 ناونع ھب ار ھیسور و دزاسیم مجسنم
 انگنت رد یسایس – یداصتقا بیقر کی
 و اپورا ھب ندیاب رفس .دھدیم رارق

 گنامھ یارب G7 سالجا رد تکرش
 ھب یتاحیلست – یماظن یاھکمک ندرک
 اھمیرحت دیدج رود شرتسگ و نیارکوا

 .تفرگ ماجنا ھیسور ھیلع
 یفنم طیارش تارییغت رد تقد یمک اب
 ،ھیسور ،نیارکوا مدرم کانلوھ و
 نارحب روحم رب ناھج و اپورا
 رھ زا ھک ددرگیم  نشور ،نیارکوا

 ،میرگنب  یتنعل گنج نیا رب یاھیواز
 دوبان ،یمدرم دض ،یعاجترا یگنج
 دیاب ھک تسا ھنالداعان اقیمع و هدننک
 .دبای نایاپ رتدوز ھچ رھ
 اھنت شکتمحز یاھهدوت یگدنز طیارش
 و مادقا رھ ندوب یفنم ای و تبثم رایعم
 نارحب زا یشان زورما .تسا یرییغت
 ناسنا نویلیم اھهد نیارکوا رد گنج و
 رگید یاھنویلیم و دناھتشگ نامناخ یب
 یھانپ یب و یئوراد یب ،یگنسرگ رد

 ھب یعاجترا یاھتلود .دنربیم رس ھب
 هژیو ھب وتان یاھتلود ،ھیسور دننام
 نادند ات و لکشتم تیاھن ات اکیرمآ
 و گنج نینچ ھیلع .دنتسھ حلسم
 لکشتم دیاب یحلسم یعاجترا یاھورین
 .دیدرگ مجسنم و
 رھ نازابرس و تمحز و راک نامدرم
 یتاقبط ناردارب دنھاوخب رگا روشک
 یخالس ار رگید یاھروشک رد دوخ
 یرادھیامرس ھیلع ار حالس دیاب ،دننکن
 ھناشن اھنآ هدنیامن تلود و دوخ روشک
 دوخ یاھییھقبط مھ یور ھب و دنور
 .دننکن کیلش رگید یاھروشک رد
 ناھج رد مسیلایرپما ھک ینامز ات

 دننامھ نیارکوا نارحب ،دراد روضح
 دھاوخ روضح رگید نارحب نارازھ
 .دش دھاوخ دیدشت و تشاد
 دنک لاغشا ار نیارکوا مامت ھیسور رگا
 تردق رب هدناشن تسد میژر کی و
 تھج ار مزال یاھنیمضت و درامگب
 نیارکوا زا و دریگب نآ زا دوخ تینما

 دیدرت یاھظحل نودب وتان ،دوش جراخ
 لالخا .درک دھاوخ لالخا نیارکوا رد
 تلاخد یارب دش دھاوخ یاهزیگنا وتان
 نیا رد بیرخت و راتشک و ھیسور ددجم
 شنت مئاد روط ھب ھسورپ نیا .روشک
 لحنیال یاھنارحب ھب ار یاهدنیازف
 رد یگنھرف - یسایس – یداصتقا

 یزیچ ھک دنزیم نماد یللملانیب حطس
 یارب رتشیب تنکسم و رقف زج
 اھروشک ھیلک ناشکتمحز و نارگراک
 .تشاد دھاوخن یرمث
 یئاپورا یاھروشک مامت هزورما
 دورو یارب ار دوخ یاھزرم
 رھاظ .دناهدوشگ ینیارکوا نایوجھانپ
 یاھتلود نیا ھک تسا نیا ھلأسم
 یلو .دنرادیم زیزع ار اھینیارکوا
 روشک .تسا زیگنا مغ یلیخ تیعقاو
 یورین رازھ ۶٠٠ زا شیب ھب ناملآ
 نازرا رایسب صصختم و لاعف راک
 یئاپورا یاھروشک ھمھ .تسا جاتحم
 یتح .دنراد یئاھزاین نینچ زین
 ھلمجنم اھروشک نیا یسنج نارادهدرب
 نانز ندیعلب یارب زین ناملآ و لیئارسا

 زاب ناھد ینیارکوا هانپ یب و ابیز
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 نیا یاھزاین ھک ینامز .دناهدرک
 اھتلود نیمھ ،دش فرطرب اھروشک
 نایوجھانپ دننامھ ار اھنینیارکوا ھیقب

 ات تفخ اب ،ینیطسلف و یناغفا ،یروس
 دنھاوخ نوریب اپورا یاھهزاورد تشپ
 ،لمعتسم یاھقیاق رد هدیپچ ات ،دنار
 اھسونایقا جاوما و ناگنھن کاروخ
  .دنوش
 رد ناھج شکتمحز مدرم ھک ھچنآ یلو
 اتبسن یھاگآ ،دنروایم تسدب دنور نیا
 یاھتسایس تیھام و تلصخ زا الاب
 ناھج ددجم میسقت یارب یتسیلایرپما

 نیون یاھرازاب ندروآ تسد ھب تھج
 .تسا یدرایلیم یاھدوسربا و
 ،سورولب ،ھیسور یایراتلورپ
 یوروش یاھروشک ھیلک و نیارکوا

 مھ شود ھب شود قباس یتسیلایسوس
 یتسیلایرپما گنج و یرادھیامرس ھیلع
 رد یروش رپ یاھھنحص و دندیگنج
 .دندراذگ راگدای ھب ناھج خیرات
 ،ھنازور ھبرجت و یتاقبط هزرابم دنور
 ار یتاقبط داحتا و یگتسبمھ نیا
  .دروآ دھاوخ دوجو ھب هرابود
 !میریخ اپ ھب یتسیلایرپما گنج ھیلع
 ،نابلط گنج و نازورفا گنج ھب ھن
 و رگراک ھقبط یگتسبمھ داب هدرتسگ
 ناشکتمحز
 یتسیلایرپما گنج ھیلع لاعف تمواقم
 !میھد نامزاس ار
 
 
 
 
 
 

 عمط و راک ناکدوک لضعم
 یرادھیامرس

 یناتسد اب ،فیحن و کچوک ییھثج
 کشا ھک ینامشچ و یتوق یب زا نازرل
 یلیبموتا یھشیش ،تسا هدیسام نآ رد
 ھب و دنکیم کاپ یکچوک لامتسد اب ار

 
 رد تعاس راھچ و تسیب – یگنرھب دمص -1
 یرادیب و باوخ
 “ھعماج و تیمکاح یزاس دنمناوت“ تیاس -2
 راک دروم رد تسا یتلود تیاس کی ھک

 دوخ بحاص زا یھجو نتفرگ راظتنا
 !وشن محازم !ھچب و رب« .دتسیایم ور
 رود لیبموتا و »مرادن درخ لوپ
 ییهرطق تروص ھب مشخ .دوشیم
 دنزیم دگل راک کدوک مشچ رب نازوس
 لام ھشیش تشپ لسلسم تساوخیم ملد“
 کراپ نیشام یوس ھب و 1“دشاب نم
   .دوریم یرگید یهدش
 راب نارازھ زور رھ یعقاو ھنحص نیا
 یاسرف تقاط راک .دوشیم رارکت
 راب ،نامتخاس و یئانب رد ناکدوک
 و اھھناخراک بالضاف یبورال ،یرب
 طسوت اھنآ یریگراک ھب ،اھهاگراک
 و اھیرادرھش رد هدرک ھنال یاھایفام
 ھلابز یارب یتلود یاھناگرا رگید
 و مومسم یاھھلابز نیب رد یدرگ
 ھعماج رد ،اھوپد روآ ناقفخ یاوھ
 یتسیشاف میژر تحت ناریا

 و لومعم یرما ،یبھذم یرادھیامرس
 .تسا ھتشگ یداع
 میژر ھمانراک صخشم روط ھب

 نینچ ھنیمز نیا رد یمالسا یروھمج
 رفن ۵٣٠ رھ ءازا ھب نارھت رد« :تسا

 ١۶ رھ ءازا ھب زیربت رد ،تیعمج
 “راک کدوک کی“ تیعمج رفن رازھ
 نامرک رد .دراد دوجو نابایخ و راک
 کدوک ١٠۶٣ ]١٣٩٨[ ھتشذگ لاس رد
 دادعت ٩٨ لاس رد زربلا رد ...ینابایخ

 رد ...نابایخ و راک کدوک دروم ٩٣٠
 ... ناتسزوخ ناتسا رد ...٧۵٩ دزی
 2».دنتسھ رفن ۵۶٠ً        ابیرقت

 نارھت رد ١٣٩٨ لاس رد رگید نایب ھب
 ١٨٨۶٨ ،رفن نویلیم ١٠ تیعمج اب
 اب نامرک رد ،ھتشاد دوجو راک کدوک
 رھ ءازا ھب رفن رازھ ۶٠٠ تیعمج

 نابایخ و راک کدوک کی رفن ۵۶۴
 رد ً      ادودح تبسن نیمھ و ھتشاد دوجو
 رارق رب ناریا رگید یاھرھش و دزی
 رد ناریا یاھرھش تیعمج .تسا هدوب

 هدوب رفن نویلیم ٨٣ دودح ٩٨ لاس
 ھب راک ناکدوک تبسن رگا .تسا

 اھتبسن یانبم رب ار اھرھش تیعمج
 ھبساحم ١ ھب ٧٠٠ قوف یاھرامآ رد
 رد راک کدوک ٨٨۶٧١ دودح مینک
 و جنر و ھجنکش رد ناریا یاھرھش

 رد تئارق .دنکیم رارقا نینچ ناکدوک
29.3.2022 

 زورما ھک دناهدوب یگدنز نارذگ باذع
 یسایس ،یداصتقا یاھنارحب دیدشت اب
 .تسا ھتفای یرتهدرتسگ داعبا
 یاپرید مخز و قیمع بیسآ نیا
 تسا یدنمنوناق یللع یاراد یعامتجا
 :دش دھاوخ هراشا نادب ریز رد ھک
 اھدزم شزرا« :دیوگیم سکرام
 رد شیازفا اب بسانتمً         امیقتسم
  3».دباییم شھاک راک دلوم یاھورین

 رب یرادھیامرس یعامتجا راتخاس
 بسک تھج راک یورین رامثتسا ناینب
 راوتسا ھفاضا شزرا رتشیب ھچ رھ
 ؛زا تسا ترابع ھفاضا شزرا .تسا
 رد ھتفھن( رگراک راک زا رادقم نآ
 دزم رادھیامرس ھک )هدش دیلوت یالاک
 بحاصت ار نآ دوخ و دزادرپیمن ار نآ
 .دنکیم
 ،فدھ نیا ھب ندیسر یارب رادھیامرس
 شزرا رتشیب ھچ رھ بسک“ ینعی
 ھک اج نآ ات دنکیم یعس ،“ھفاضا
 ار راک دلوم یاھورین تسا نکمم
 ھک اج نآ ات ار راک ینعی .دھد شیازفا
 ھب ار ھمھ ،دنک یعامتجا تسا نکمم
 لماک روط ھب زونھ نیا .دشکب راک
 وا .دناسریمن شفدھ ھب ار رادھیامرس
 ار راک دلوم یاھورین نیرتنازرا دیاب
 انبم نیا رب .دنک دیلوت ھخرچ دراو
 لکش ناوا نامھ زا یرادھیامرس
 روط ھب ار ناکدوک و نانز شیریگ
 .دیشک راک ھب عیسو
 تسین یلضعم ،راک ناکدوک لضعم اذل
 ار نآ دھاوخب و دناوتب یرادھیامرس ھک
 ناکدوک دلوم یرادھیامرس .دنک نامرد
 ناکدوک و نانز راک نودب .تسا راک
 یفاک ردق ھب ناوتیمن یرادھیامرس
 ھب یرادھیامرس زاین نیا .دوش ھبرف
 عورش اب ھک نانز و ناکدوک راک
 ،دیدرگ زاغآ دازآ تباقر یرادھیامرس
 ھب ھیامرس دازآ تباقر لیدبت اب
 داعبا ١٩٠٣ -١٩٠٠ رد مسیلایرپما

  .درک ادیپ یناھج
 رد اھروشک مامت یرادھیامرس ھتبلا
 زا دوخ یروشک یساسا نیناوق
 و دنب ،هریغ و ناکدوک راک تیعونمم

 یھلوقم فشک  - ١٢٢ ھحفص – ھسیردنورگ -3
 یفاضا شزرا

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 اریز .دناهدرک دیق یناوارف هرصبت
 یکی ناشکتمحز هژیو ھب و مدرم بیرف
 .تسا یرادھیامرس ماظن لوصا زا
 راک ٧٩ هدام ناریا راک نوناق ردً     الثم
 هدش مالعا عونمم لاس ١۵ ریز ناکدوک
 نیا اب ھجرد ١٨٠ تیعقاو اما .تسا
  .دراد داضت ینوناق یاھدنب
 دودح یتسیلایرپما ینونک ناھج رد

 دنراد دوجو راک کدوک نویلیم ٢۵٠
 زا .تسا شرتسگ لاح رد دادعت نیا ھک
 راک ،کدوک نویلیم ١٢٠ دادعت نیا
 رد ھیقب .دزم نیرتمک اب دنراد تقو مامت
 رد ،اھنابایخ ،اھهاگراک ،اھھناخراک
 نان ات دنتسھ لوغشم ھلابز یاھوپد
 ٢۵٠ نیا زا .دنروآ تسدب ار هداوناخ
 رد نویلیم ٣¯١٢٢ ،راک کدوک نویلیم
 رد نویلیم ٣¯۴٩ ،کیفیساپ و ایسآ
 نیتال یاکیرمآ رد نویلیم ٧¯۵ و اقیرفآ
 4.دننکیم یگدنز بیئاراک و

 سکرام رظن رب ینشور ھب قوف قیاقح
  .دراذگیم ھحص

 ناوتب دیاش اھتلود ھیلع هزرابم اب
 یکدنا ار ناکدوک یریگراک ھب داعبا
 لضعم نیا ھشیر نوچ یلو داد شھاک
 مظن یاھناینب زا یکی

 رد ار نآ ناوتیمن ،تسیرادھیامرس
 .دومن نک ھشیر مظن نیمھ
 لضعم ؛ھک دوشیم هدینش رایسب
 رگا .دراد رقف رد ھشیر راک ناکدوک
 لضعم نیا ،دوش نیمأت مدرم تشیعم
 .دوریم نیب زا زین
 ھمین ،راک ناکدوک یھلوقم زا کرد نیا
 کیترکمد لایسوس و یتسیلوپوپ ،ھمین
 .تسا
 کی تشیعم یتقو ھک تسا تسرد نیا

 ،)رقف( دوش نیمأت دناوتیمن هداوناخ
 یلو دندرگیم راک ھب روبجم ناکدوک
 یعونصم ینارگ زا یشان زین رقف دوخ
 ھک تسیرادھیامرس طسوت هدش داجیا و
 ات ار راک یورین شزرا نآ یھلیسو ھب
 توق رگید ھک دروآیم نیئاپ دح نآ

 نیا رد .دوشیمن نیمأت هداوناخ تومیال
 هداوناخ ردام و ردپ راک اب یتح طیارش
 ار هداوناخ ھیلوا یاھزاین ناوتیمن زین

 
 تیمکاح یزاس دنمناوت“ تیاس زا اھرامآ -4
 “ھعماج و

 ھتفرگ راک ھب ناکدوک دیاب و درک نیمأت
  .دنوش
 لقادح ھنازور ھک ھناخ روآ نان ای و

 یدزم ،دنکیم راک تعاس ١٠
 ناکدوک طیارش نیا رد ،دریگیمن
 یتح .دنتسھ نازرا راک ھب روبجم
 روآ نان اھنت ناکدوک زا یرایسب

  .دناھناخ
 یارب یرادھیامرس ار قوف طیارش
 راک یورین زا رتشیب ھچ رھ هدافتسا
 نآ رد ھک دروآیم دوجو ھب نازرا
 نیرتینازرا و نیرتسرتسد ناکدوک
   .دنتسھ ھمعط
 کلچ یوسوم نسح دیس دروم نیا رد
 یعامتجا ناراکددم نمجنا سیئر
 یلماوع ھک ینامز ات« :دیوگیم ،ناریا
 ھناخ ،ھسردم ،ناکدوک دنوش ثعاب ھک
 حیجرت راک رب ار مرن و مرگ یاج و
 یاھلکش ھب ام ،دوشن لح ... دنھد
 میھاوخ ینابایخ و راک ناکدوک فلتخم
 دید تلع ھب بانج نیا ھتبلا ».تشاد
 ھب دراد ھک یاهدنام بقع و دودحم
 لضعم یعقاو لح ھسورپ کرد
 .ددرگیمن لیان راک ناکدوک
 زین راک ناکدوک تسھ رقف یتقو ات
 ،تسھ یرادھیامرس یتقو ات و دنتسھ
 اریز ،دراد دوجو زین راک کدوک
 .تسا رقف لماع یرادھیامرس
 ھب ار یطیارش ھشیمھ یرادھیامرس
 نیرتنازرا زا دناوتب ات دروایم دوجو
 ناکدوک راک یورین ینعی راک یورین
.دریگ هرھب د عب نیرتهدرتسگ رد         ُ            
 ١٢ رھ زا فسینوی شرازگ قبط
 راک ً       ارابجا کدوک ١ ناھج رد کدوک
 ھب رصحنم ناکدوک راک .دنکیم
 یرادھیامرس ای و ریقف یاھروشک
 رد ھکلب تسین موس و مود ھجرد
 لثم یتسیلایرپما ھتفای دشر یاھروشک
 یاھروشک و ،نیچ ،ھیسور ،اکیرمآ
 دوجو زین ناملآ لثم یئاپورا دنمتردق
  .دراد
 ناکدوک لضعم یرادھیامرس یارب
 تسا تمعن ھکلب تسین لضعم ،راک
 هدافتسا تمعن نیا زا یروط دیاب یلو
 ،دیاین مشچ ھب و دوشن هدید ھک درک
 هرھچ ناوخب( رھش یابیز هرھچ

 هدنیامن .دنکن بارخ ار ) یرادھیامرس
 یمالسا  سلجم رد زیربت مدرم
 عابتا راک ناکدوک روضح :دیوگیم
 رھش هرھچ ییابیز ھب مھ یجراخ
 ھنماد شرتسگ مھ و دنکیم دراو ھشدخ
 ».دراد لابند ھب ار یعامتجا یاھبیسآ
 یعامتجا یاھبیسآ زا هدنیامن نیا ھتبلا
 یلو  دربیمن یمان صخشم روط ھب
 امتح و تسا مھم شیارب رھش یئابیز
 .ددرگ رادھشدخ دیابن
 تخس طیارش رد طقف ھن  راک ناکدوک
 دنوشیم ھتشاداو راک ھب اسرف تقاط و
 دوخ نیا ھک دنریگیم یلقادح دزم و
 یاھبیسآ نیرتگرزب زا یکی
 ،ندناوخ سرد زا اریز تسیعامتجا
 و ھعلاطم و ھناکدوک یزاب ،شزرو
 ھکلب ،دننامیم زاب یگدنز نطب رد قمعت
 ،ردخم داوم یایفام ماسقا و عاونا
 ،یگناخ و ینابایخ تقرس یاھدناب
 یاضرا یاھھناخ یاراد یاھدناب
 و یسنج نارادهدرب و نازابسنجمھ
 زاب ناھد اھنآ ندیعلب یارب زین هریغ
 زین تالضعم نیا یھجیتن .دناهدرک
 ار ترورض تیاھن یرادھیامرس یارب
 ،یدزد ،تیانج شرتسک :دراد
 ھک اشحف و دایتعا ،یئابر مدآ ،یشکمدآ
 یاھداضت مھ و تسا زاس لوپ اشخب
 ار راکفا و دنکیم دیدشت ار مدرم نیب
 یفارحنا تمس ھب ھکلب تلود ھیلع ھن
 .دناشکیم یرگید
 متس و ،نیرتمورحم راک ناکدوک
 اب .دنتسھ یاھعماج رھ شخب نیرتهدید
 یرادھیامرس دیلپ فادھا ھیلع هزرابم
 زا یردق ناوتیم ،راک ناکدوک لابق رد
 نامورحم نیا یاسرف تقاط راشف
 نک ھشیر و یئاھن لح یلو تساک
 ھقبط ھفیظو راک ناکدوک ھلوقم ندرک
 یئاپرب یارب یعامتجا بالقنا و رگراک
 کرادت ھسورپ رد .تسا مسیلایسوس
 لاعف رصانع ھب راک ناکدوک ،بالقنا
 مسیلایسوس رد و دنوشیم لیدبت یبالقنا
 تابسانم ناینب ھک دندرگیم یئورین
 ھشیر ار یلضعم نینچ یهدنرورپ دساف
 .دننکیم نک
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 خیرات رد نز ماقم
 نز ماقم ندوب یھجو دنچ و یگدرتسگ
 لک ،دزاسیم روبجم ار ام ،خیرات رد
  :مینک میسقت ریز یاھشخب ھب ار ھتشون

 و درم و نز کیژولویب ھسیاقم -١
 مادک رھ کیژولویب ماقم تفایرد
 عماوج روھظ زا شیپ ات نز ماقم -٢
 .یتاقبط
 ییامتجا یاھشبنج رد نانز شقن -٣
 ناریا

 رد یتاقبط هزرابم و نز ھلأسم -۴
    ناریا یمالسا یروھمج نارود
 ات تسا هدیدرگ یعس ھتشون نیا رد
 لیلحت راصتخا ھب هدش دای بلاطم
 .ددرگ

 و درم و نز کیژولویب ھسیاقم -١
 .مادک رھ کیژولویب ماقم تفایرد

 طقف رن سنج ،ناسنا کی دیلوت یارب
 ٢٣ نداد مھ نآ و دراد ھفیظو کی
 .تسا هدام سنج کمخت ھب مزومورک
 سنج ھفیظو اج نیا رد .سب و نیمھ
 .دوشیم مامت ناسنا کی دیلوت رد رن

 ھک دنک دیلوت ار یکمخت دیاب هدام سنج
 رتگرزب درم مرپسا زا راب رازھ ١٠٠

 مزومورک ٢٣ یتقو کمخت نیا .تسا
 دودسم ار دوخ دریگیم مرپسا زا
 ،ندش رادراب لحارم ھیقب و دنکیم
 دازون ھیذغت و ندروآ ایند ھب ،یرادراب
 .تسا هدام سنج هدھع ھب

 شقن نز ،دوشیم ھظحالم ھچنانچ
 دیلوت رد ار یرتھبناج ھمھ و رتمھم
 نادرم ھب تبسن نانز .تساراد لثم
 لباقم رد ار دوخ دنناوتیم رتھب

 ،دنھد قابطنا طیحم تارییغت و ثداوح
 ھب اھنآ یرابدرب و دنتسھ رتمارآ
 ھمھ .تسا رتشیب نادرم زا بتارم
 و یعامتجا تیبرت ھجیتن رد ھن اھنیا

 یھفیظو تلع ھب ھکلب ،یگداوناخ
 اھنآ هدھع ھب تعیبط ھک تسا ینیگنس
 ماگنھ ات ار ھفطن دیاب نز .تسا هدرپس
 دوخ مکش رد شمارآ اب نداھن نیمز رب
 درسنوخ تامیالمان ھب تبسن ،درورپب
 دیاب و دنک دشر شمارآ رد ھفطن ات دشاب
 اھیرامیب زا یرایسب ھب تبسن شندب
 .دیایب ایند ھب ملاس ھفطن ات دشاب رتمواقم
 رد نز ھک دھدیم ناشن اھنیا ھمھ
 یاراد نآ شرورپ و لثم دیلوت
 زا یرتالاب ماقم و رتالاب یاھیئاناوت
  .تسا درم

 تاقبط روھظ زا شیپ ات نز ماقم -٢
 .ھعماج رد

 لاس رازھ ٢٠٠ رد سنیپاسومھ ناسنا
 ھب اقیرفآ یقرش بونج ھقطنم زا شیپ

 مھ زا ادج کچوک تاجھتسد تروص
 زاس نارود ترجاھم مھ اب داضت رد و
 رسارس رد و دندرک زاغآ ار دوخ
 تاجتسد نیا .دندش هدنکارپ ناھج
 ،فلتخم یاھیرامیب ھلیسو ھب کچوک
 رگید تاجتسد و هدنرد تاناویح
 دادعت زا و دندوب دیدھت دروم ،بیقر
 ظفح تھج .دشیم ھتساک ناشکدنا

 یسنج ھطبار ،ھتسد یرادھگن و تایح
 .دوب رارقرب نانز ھمھ و نادرم ھمھ
 ھک یعیبط باختنا نوناق ھلحرم نیا رد
 و ،رسپ زا یسنج ھطبار رد ار ردام
 بقع ،دنکیم رود ،رتخد زا ار ردپ
 دوخ تایح ھب ھتسد ات دشیم هدنار
 .دھد ھمادا
 زا تاجھتسد نیا ھک ینامز ات
 تعیبط رضاح و یح تالوصحم
 میسقت تسناوتیمن ،دندرکیم ھیذغت
 دوجو ھصرع ھب اپ درم و نز نیب راک
 تاناویح راکش ھب درم و نز .دراذگ
 ینیچ هویم و دنتفریم کچوک
  .دندرکیم
 رتشیب یئاناوت و دیلوت رازبا لماکت اب
 ھتسد تیعمج ،لوصحم یروآ عمج رد
 ،رما نیا و دشیم نوزفا تعرس اب
 دروم لوصحم یاپرید عبانم فشک
 و نالک یدعب ھسورپ رد و ھتسد زاین
 لیدبت لوا ھجرد یترورض ھب ار ھلیبق
 ،ترورض نیا ھیاپ رب .تخاسیم
 ءادبا نانز طسوت یئادتبا یزرواشک
 ار ینیشن اجکی یزرواشک .دیدرگ
 و یرادراب ،ندش روراب و دبلطیم
 اجکی دعاسم زین دازون زا یرادھگن
 خیرات زا ھلحرم نیا رد .تسا ینیشن
 زاغآ درم و نز نیب راک میسقت
 میسقت کی ،راک میسقت نیا .ددرگیم
 یعیبط ناینب رب اریز تسا یعیبط راک
 رید دیلوت رد نز شقن ،رشب یگدنز
 و یروآ دنزرف و یعامتجا معن یاپ
 یدرون ارحص و راکش رد درم شقن
 تیمھا نوزفا زور شیازفا اب .تسا
 رد تاناویح ندرک یلھا و یزرواشک
 ،دندوب نآ لوئسم نانز ھک هورگ ھیذغت
 و نالک دعب و ھتسد رد زین نانز شقن

 و تفاییم یئازسب تیمھا ھلیبق سپس
 یاھلسن ھب اھنآ قیرط زا ھلیبق نوخ

 قیرط زا ثرا و تفاییم لاقتنا هدنیآ
 نیا رد نز .دیسریم نادنزرف ھب ردام
 و یدزیا ھلحرم ھب یخیرات یهراب

 هد دنچ ھسورپ نیا .دیسریم یئادخ
  .دیماجنا لوط ھب لاس رازھ
 یروراب و یزرواشک رازبا لماکت اب
 و زیخ لصاح یاھنیمز رتشیب ھچ رھ
 ماو و تاناویح ندرک یلھا شرتسگ
 عفانم زا یکی ناونع ھب راکش ،یرورپ
 زا ار دوخ تیمھا لماک روط ھب ھیذغت
 یئاھهداوناخ نیب ھلیبق نیمز .داد تسد
 میسقت ،دشیم رتکچوک مد رھ ھک
 .دمآیم رد هداوناخ تیکلام ھب و دشیم
 رد تاقبط یخیرات ھظحل نیا زا

 دوجو ھصرع ھب اپ یرشب عماوج
 .تشاذگ
 اب ھن نونکا ھک ھتفای لماکت نھآ واگ
 یتاناویح یورین اب ھکلب ،نز یورین

 جایتحا ،دشیم هدیشک غالا و واگ نوچ
 دوخ تیادھ یارب یفاک یندب یورین ھب
 غراف ندش رادراب زا ھک درم .تشاد
 و ،درکیمن ھیذغت ار دازون و دوب
 تاناویح لرتنک یارب یفاک یندب تردق
 یزرواشک رادهدھع ،تشاد نزمخش
 داوم دیلوت رب درم تیمکاح .دیدرگ
 رد وا تیمکاح ھب هداوناخ زاین دروم
 ،ھتسد رد نز تردق و دیماجنا هداوناخ
 ھک نز .دیئارگ لاوز ھب ھلیبق و نالک
 زا رتارف رایسب یشقن لسن دیلوت رد
 درم زینک دعب و تسد ریز ،دراد درم
 یریگجوا اب هارمھ .دش هداوناخ رد
 و ھلیبق نوخ ،هداوناخ رد درم تردق
 وا قیرط زا زین هدنیآ لسن ھب ثرا
 نیا رد ھجیتن رد .دشیم لقتنم
 دیاب هداوناخ یاھھچب ھمھ ردپ تابسانم
 .دشاب مکاح درم کی طقف و صخشم
 کت و درم یارب رسمھ دنچ اذل
 .دیدرگ یدبا نوناق نز یارب یرسمھ
 راوهدرب تیعقوم نونک ات خیرات نآ زا

 رھ اب و یدبا وا یرسمھ کت و نز
 میکحت ییھنارگرامثتسا نیون راتخاس
 رد .تسا ھتفای شرتسگ و هدیدرگ
 یارب یرسمھ دنچ ھک یمالسا عماوج
 مالسا نید نیداینب نیناوق زا یکی درم
 ار نانز ریقحت و یتسدورف ،دشابیم
 .تسین یتیاھن

 یاھشبنج رد نانز شقن -٣
 ناریا ییامتجا
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 نانز رب مکاح کانفسا طیارش تلع ھب
 ناریا ھب مالسا شروی زا دعب هژیو ھب
 ،ام نیمزرس رب نید نیا تیمکاح و
 زا یلاخ یعامتجا یاھشبنج هاگچیھ
 .تسا هدوبن نانز
 یھجو ود دنمنوناق کی اج نیا رد
 بلج ار رظن اھشبنج نیا رد ھتفھن
  :دنکیم
 روھظ ھیلوا طیارش زا ھچرھ -١
 ،میوشیم کیدزن زورما ھب تاقبط
 ھعماج یناقوف تاقبط زا نانز شبنج
  .دوشیم لوحم نآ نودام ھقبط ھب

 و ،لحارم نیا مامت رد نانز شبنج -٢
 راتخاس ندش رتنردم رد ماگ رھ اب
 اب و هدش رتهزیلاکیدار ،یعامتجا

 هرگ رتشیب ناشکتمحز یمومع شبنج
 .تسا هدروخ
 ناریا ژاورس - یرادهدرب نارود رد
 شالت تروص ھب ادتبا رد “شبنج“ نیا

 و رابرد رد ذوفن تھج فارشا نانز
 ازوم ھکلم( هدرپ تشپ زا تیمکاح
 داھرف ردام و مراھچ داھرف ھجوز
 ھب یرابرد نز کی دوعص ای و )مجنپ
 و هدنامرف ،اناسکر( هاپس یھدنامرف
 یلجت ،)نایناکشا نارود نامرھق
 لماکت رد یرگید ماگ اب .درکیم
 -ژاورس ھعماج رد ینعی ھعماج
 دنمرنھ ،زرابم نانز ،ناریا یرادهدرب
 رس هدز تملظ ھعماج لد زا یئالاو و
 دندیشخرد یشوخ تاظحل و دنروآ رب
  .یوجنگ یتسھم لثم
 رخاوا ات ھطورشم شبنج زاغآ اب
 یعامتجا راتخاس ھک هاش اضر نارود
 کیسالک مسیلادوئف ھب ناریا ھعماج
 رد یرادھیامرس و دوب تفای لوحت
 یب نانز ، ،تفرگیم لکش نآ نطب

 ھنایم و تسدورف تاقبط زا یرامش
 و دندش هزرابم ھنحص دراو
 رد .دنداھن یاجرب ینادواج یاھھسامح
 ینارعاش و نادنمرنھ نارود نیا
 ،یردنت یردب ،اسراپ قافآرخف نوچمھ
 و یزاجح ھیسدق و یزاریش تخددنز
 و دندمآ ھنحص ھب یماصتعا نیورپ
 نارود نانز راکفا رب یفرگش ریثأت

  .دنداھن دوخ
 ،یھاوخ ھطورشم شنت و رادوریگ رد
 لکش حطس ود رد نانز یعقاو شبنج
 :تفرگ

 نانز یاھنامزاس و اھھیداحتا -فلا
 نمجنا ،نانز یدازآ نمجنا :لثم
 ،ناوسن یبیغ نمجنا ،ناریا ناوسن
 ھیریخ تکرش ،نطو ناوسن نمجنا

 نمجنا ،ناوسن ھیداحتا ،ناریا نیتاوخ
 و نیتاوخ تمھ نمجنا ،نطو تاردخم
 .یزکرم نیتاوخ تأیھ یاروش
 نانز یبالقنا و زرابم یاھهورگ -ب
 هورگ لثم .ناریا یاھرھش یضعب رد
 ھک ناجیابرذآ رد اشاپ بنیز رامش رپ
 ھلغ یاھرابنا رد یعونصم یطحق رد
 رایتخا رد و دوشگ رھق اب ار نارکتحم
 زا یھورگ زیربت رد .تشاذگ مدرم
 ھک تفرگ لکش یبالقنا لکشتم نانز
 ھناحلسم هزرابم رد ھنادرم سابل اب

 تکرش هاش یلع دمحم هدنیامن ھیلع
 زا .دنداھن یاجرب ینابرق ٢٠ و دندرک
 رادرس ھطورشم زرابم نانز رگید
 یرکشل اب ھک تسا یرایتخب میرم
 دض یاھورین دوخ نامرف تحت
 ھیلع و درکیم بوکرس ار ھطورشم
 نآ رد .دوب لاعف زین سیلگنا تلاخد
 زین یلزنا ردنب رد و نامرک رد نارود
 میتسھ ور ھب ور نانز یاھشبنج اب ام
 ھمھ هزرابم ھطورشم تمدخ رد ھک
 نیا اب .دندربیم شیپ ھب ار ییھبناج
 ذوفن تحت ھطورشم سلجم دوجو
 ار یییساسا نوناق ،تیناحور
 حطس رد نانز ھک درک بیوصت
 .دنتفرگ رارق ناکدوک و ناگناوید
 اضر طسوت یسایس تردق بسک اب

 یعامتجا تبثم یاھشبنج ،هاش
 ندرک دازآ تھج و دندیدرگ بوکرس
 ھیامرس تمدخ رد نانز راک یورین
 یجراخ یاھھیامرس اب ھک ناریا یاپون
 ار )درم و نز( نارگراک اکرتشم
 ار باجح فشک ،درکیم رامثتسا
 .دنادرگ لومعم
 سپ هژیو ھب هاش اضر دمحم نامز رد
 یاھھیامرس لیس ،یضرا یاھمرفر زا

 ناریا ھب ژاتنوم تاجناخراک و یجراخ
 رثکا دیدرگ یعس اذل .دش ریزارس
 نز یاپ و تسد ھک ار یمالسا نیناوق
 درم عفن ھب یبھذم یاھریجنز رد ار
 یساسا نیناوق زا ،تخاسیم دیقم
 نازرا یورین ات دنیامن فذح ناریا

 یجراخ یاھ ھیامرس تمدخ رد نانز
 .دریگ رارق
 دبتسم و روتاتکید هاشداپ نیا نامز رد
 زا یقرتم بازحا و اھنمجنا مامت

 ھب نیا زا .دندش فذح ھعماج ھنحص
 و نیناوق زا نانز یھاگآ ندرب الاب دعب
 شبنج ھب ھعماج یتاقبط تابسانم
 .دش هدرپس یتسینومک
 نیتسار شبنج فلتخم یاھشخب نانز
 یاھراتشون و تالاقم اب یتسینومک
 و تفاییم راشتنا نایفخم ھک دوخ
 و ناقفخ طیارش رد ھناتخسرس هزرابم
 یارب یئاھبنارگ یاھسرد ،رورت
 ناغمرا ھب شکتمحز و رگراک نانز
 یبالقنا نانز نیا ھلمج زا .دنتشاذگ
 هوکش و یمساج افو زا ناوتیم
 فرشا ،یبالقنا نامزاس زا نایچفاوط
 زا یئوکسا یدمحا ھیضرم و یناقھد
 مان ار قلخ یئادف یاھکیرچ نامزاس
 .درب
 قوف رد هدش نایب ترورض زا یشان
 و دیق یخرب زا نانز ندش اھر و
 مک یتعسو رد اھنآ ،یبھذم یاھدنب
 رھاظ راک طیحم و ھعماج رد ریظن

 یاھراتشون اب طیحم نیمھ رد و .دندش
 انشآ اھنآ تازرابم و یبالقنا نانز
 شکتمحز و رگراک نانز .دندیدرگ
 و اھھناخراک رد ناشناردارب شودمھ
 رامثتسا تدش اب دیلوت تاسسؤم
 ھب اھنآ ھسورپ نیا رد .دندشیم
 شقن و یدازآ تھج هزرابم تیمھا
 اذل .دندشیم هاگآ نادرم اب ناشربارب
 شبنج اب ام یولھپ تنطلس رخاوا رد
 میتسھ ور ھبور ینانز یاهدوت و میظع
 ار یولھپ میژر ینوگنرس راعش ھک
 فص زا ار دوخ و دندادیم رس
 ھک رابرد ھب ھتسباو نانز یاھنامزاس
 ادج دوب یولھپ فرشا تراظن تحت
 نیرخآ ات تیعضو نیا .دندرکیم
 هاش اضر دمحم تنطلس یاھزور
 .تشاد نایرج

 رد یتاقبط هزرابم و نز ھلأسم -۴
 ناریا یمالسا یروھمج نارود

 ھک تسا یناسنا ھمین نز مالسا نید رد
 و ردارب ،ردپ( درم تیمومیق تحت دیاب

 رب ار نادرم« .دنک یگدنز )رھوش
 و ... تسا ینابھگن قح و طلست نانز
 نانآ ینامرفان و تفلاخم زا ھك ینانز
 ھظعوم ار اھنآ تسخن دیاب دیكانمیب
 اھنآ هاگباوخ زا دندشن عیطم رگا دینك
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 ار اھنآ دندشن عیطم رگا دینیزگ یرود
 5» ..دینك ھیبنت ندز ھب

 و نز ریقحت کانفوخ داعبا قوف ھیآ
 یبوخ ھب نیئآ نیا رد ار وا یتسدورف
 نیا ھک یماگنھ و .دھدیم ناشن
 راتخاس اب دساف و سوحنم یژولوئدیا

 بسک زج یفدھ ھک یرادھیامرس
 نز ،ددرگ هارمھ ،درادن دوس قوفام
 یھانپ یب رد رالاس درم یایند رد
 رارق شنارگرامثتسا لباقم رد لماک
 .دریگ یم
 میکحت ناریا یمالسا دیدج میژر زونھ
 بسک زا سپ زور ١۵(  دوب هدشن
 نوناق ینیمخ ھک )یسایس تردق
 زور هد .درک یغلم ار هداوناخ تیامح
 دورو و راک زا  باجح یب نانز دعب
 نانز سپس و .دندیدرگ عنم تارادا ھب

 زا یرایسب زا هدرتسگ روط ھب لغاش
 مورحم تواضق زا و جارخا تارادا
 هرابود صاصق نیناوق .دندیدرگ
 رد تکرش زا نانز و دیدرگ بیوصت
 تاسسؤم یرایسب و اھهاگشزرو
 و تافاحجا نیا .دندش عنم یعامتجا
 لیس اب یئاطسو نورق تامادقا

 .دش ھجاوم نانز تازرابم ناشورخ
 ھک دزیم اھھشیر ھب نانچنآ لیس نیا

 ھب روبجم یکیتکات روط ھب ،ینیمخ
 باجح« :تفگ و دش ینیشن بقع
 درم نارازھ سپس ».تسین یرابجا
 اب ھلباقم ھب ار زیتس نز و هدش قیمحت
 .داتسرف شبنج نیا

 تسایس یمالسا یروھمج میژر
 شیپ رد ار یناما یب و نینوخ بوکرس
 قارع و ناریا گنج رد .دوب ھتفرگ
 لالخا ھناھب ھب یضرتعم یادص رھ
 تدم نیا رد .دشیم بوکرس گنج رد
 ،ریگتسد زرابم درم و نز نارازھ
 نز نارازھ .دندش مادعا و ھجنکش
 رد و نادنز رد ار ناشنادازون رادراب

 یروآ هرھلد و کانرطخ رایسب طیارش
 .دندروآ ایند ھب
 تینما تمدخ رد زین گنج زا دعب

 ار رفن رازھ اھهد یجراخ یاھھیامرس
 لیکشت نانز ار نآ نارازھ ھک
 و مادعا یاھھخوج ھب ،دندادیم
 .دندرپس راد یاھھبوچ
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 شبنج کی ھک )١٣٨٨( زبس شبنج رد
 رایسب یربھر اب یزاوژروب هدرخ
 هللا راعش ھک دوب عجترم و راکشزاس
 نیسحریم ،نیسح ای – ربکا هللا ،ربکا

 ،شبنج نیا رد زین نانز .دادیمرس ار
 باذم ھلولگ .دندرک تکرش هدرتسگ
 ناطلس اقآ ادن بلق رب ھک نارادساپ
 ھنارت ندنازوس هدنز هدنز و تسشن
 و ھجنکش ،یریگتسد زا سپ یوسوم
 زا یرایسب ھب رگید راب ،یسنج زواجت
 رد راکشزاس رصانع و ناھاگآان

 و یدابع نیریش لثم نانز شبنج
 تفگیم ھک راک زیگنارھم
 ریسافت نید زا ھک ینید ناسانشراک«
 اھنیا یارب ...دنراد یرتنابرھم
 نآرق زا امش روصت ھک دنھدب حضوت
 دنامھف یردق »...دشابن نیا دناوتیم
 یشنم دد و ماشآ نوخ میژر ھچ اب ھک
 .دنتسھ لباقت رد
 عیاقو حیضوت رد اھتسینومک شالت
 و تمحز و راک نامدرم ھب ھنازور
 و بناج کی زا یقرتم ناھاوخیدازآ
 یاھورین و ناشکتمحز ھنازور ھبرجت
 یاھشبنج ،رگید بناج زا ینیبانیب
 .دومن لاکیدار ار یعامتجا
 دھشم زا ھک ١٣٩۶ هام ید شبنج رد
 روشک رساترس تعرس ھب و دش زاغآ

 زا یتبحص رگید ،تفرگ ارف ار
 نیشیپ یعاجترا و راکشزاس ناربھر
 ناگدننک تکرش ھک شبنج نیا رد .دوبن
 و یقرتم ناھاوخیدازا زا ً      ارثکا نآ

 یاھراعش ادتبا رد ،دندوب ناشکتمحز
 رد هدرتسگ یراکیب ھیلع و یداصتقا
 اب یلو .دشیم هدادرس ار ناریا

 لماکت یسایس حطس ھب شبنج تعرس
 .درب لاوؤس ریز ار میژر لک و تفای

 گرم دعب و ھیقف تیالو رب گرم راعش
 اھراعش سأر رب یمالسا یروھمج رب

 میژر تیلک مدرم .درکیم یئامن دوخ
 ھتفر ھناشن ار یمالسا – یرادھیامرس
 یگدرتسگ اب نانز شبنج نیا رد .دندوب
 دوجو اب .دنتشاد تکرش یدننام یب
 ،نادنز رد نانز ھک رما نیا ھب یھاگآ
 زا یرتاسرف تقاط یاھھجنکش و رازآ
 سرت یلو ،دنوش لمحتم دیاب ار نادرم
 تماھش اب و دوب ھتخیر اھنآ یھیلوا
 رھاظ حلسم یاھورین لباقم رد
 زا یمین ھک تفگ ناوتیم .دندشیم

 نانز ار شبنج نیا رد ناکدننک تکرش
 ناردارب شودمھ ھک دندادیم لیکشت

 .دندیمزریم دوخ
 شبنج ندش هزیلاکیدار اب نانز شبنج
 قمع ھب تمحز و راک نامدرم یبالقنا
 تلصخ و دوشیم هزیلاکیدار ،دوریم
 ،دریگیم دوخ ھب راکشا یتاقبط
 دوجو اب ھفرم تاقبط نانز ھکنانچنآ
 اب ندوب نز کرتشم یاھھنیمز نتشاد
 ھب رداق ،رگراک و شکتمحز نانز
 تکرش و شکتمحز نانز زا ینابیتشپ
 .دنتسین نانآ تازرابم رد
 رب پچ تسینیمف نانز زا یرایسب
 تحت و ندوب نز( نانز کارتشا ھطقن
 دیکأت ناریا ھعماج رد )ندوب درم طلست
 یتاقبط تلصخ ،دنراذگیم هزادنا یب

 ار شکتمحز و رگراک نانز شبنج
 عضوم ھب ماجنا رس و دننکیم شومارف
 ار نانز شبنج ھک اھتسینویزیور
 رد ،دننکیم یبایزرا یتاقبط قوفام
  .دنطلغیم
 رامثتسا شبنج ،١٣٩٨ نابآ شبنج
 ناگدید متس و ناگنھرباپ ،ناگدش
 ٣٠٠ شیازفا ھیلع ھک دوب ھعماج
 و دش زاغآ نیزنب تمیق یدصرد
 ار ھعماج یانھپ تعرس اب شیاھھلعش
 .تفرگ
 اذل .دوب ھعماج قمع شبنج ،شبنج نیا
 زا رگا زین نآ ناکدننک تکرش ھیلک
 ھعماج قامعا اب ،دندوبن ھعماج قامعا
 نیا رد .دندوب هدرک رارقرب دنویپ

 اب نانز شبنج یعقاو روط ھب شبنج
 .دوب ھتخیمآ مھ رد یرگراک شبنج
 نینج اب نانز ناریا خیرات رد هاک چیھ
 یلاکیدار یاھراعش نینچ اب و یداعبا
 تکرش شخبیدازآ یاھشبنج رد
 رد نانز شبنج مسیلاکیدار .دناھتشادن

 یرگراک شبنج مسیلاکیدار نامھ ٩٨
 قامعا زا ھک دوب ھعماج ناشکتمحز و
 متس نیرتهدید متس لد زا و ھعماج
 .تساوخیمرب ناگدید
 زا دندوب ترابع شبنج نیا یاھراعش
 هدش رتریقف ریقف ،هدش رتنورگ نیزنب
 وت دوخ یجنم ،یتسشن ارچ تلم
 یتسھ
 میتسھ مھ اب ھمھ ام ،دیسرتن ،دیسرتن
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 ھمومت ھگید ،ارگلوصا بلطحالصا
 ارجام
 یمالسا یروھمج رب گرم
 حرط یاھراعش نیرتیساسا اھنیا

 .دوب ٩٨ نابآ شبنج رد هدش
 رامثتسا و رقف زا شبنج نیا
 عضوم رقف ھیلع و تساوخیمرب
 یارب ھک تسنادیم و تفرگیم
 ،دنک ھیکت دوخ یورین ھب دیاب یدازآ
 اب ھمھ اریز دسرتن یباعرا چیھ زا
 یاھنیزھ چیھ زا و دنتسھ مھ
 نآ ات شبنج نیا یھاگا .دنکن راذگورف
 مامت ،ار میژر تیلک ھک دوب اج
 میژر هدنھد لیکشت تاجتسد
 سنج کی زا ار یمالسا یروھمج
 نآ تیلک ھیلع و درکیم یبایزرا
 .تفرگیم عضوم
 زا نانچنا نانز شبنج نیا رد
 موجھ لباقم رد دوخ یتاقبط ناردارب
 زا ھک دندرکیم عافد نارادساپ
 .رطخ لباقم رد دوخ ناکدوک
 رد ار شبنج نیا زا میژر تشحو
 نایع ھب ناوتیم یاھنماخ نامرف
 رھاظت و ناضرتعم وا .تفایرد
 « :دومن لام نجل نینچ ار ناگدننک
 ،رارشا الومعم یثداوح نینچ کی رد
 دراو بابان یاھناسنا ،نازروھنیک
 راب ھب دسافم« ،»دنوشیم نادیم
 و رادساپ نارس ھب سپس »دنروآیم
 ھب مدرم اھنویلیم :دیوگیم یشترا

 تسیابیمن امش .دناهدمآ اھنابایخ
 ھب دیاب .دشیم روط نیا دیتشاذگیم
 دیاب یتینما یاھورین .دیروآرد وناز
 ».دننک لمع ناشفیاظو ھب«
 رایتخا ھب شتآ ،یتینما یاھورین هاگنآ
 کیدزن زا .دندرک لمع ناشفیاظو ھب
 و دنتفرگ فدھ ار ناگدننکرھاظت بلق
 اھدص و .دنتشک ار رفن ١۵٠٠ زا شیب
 دنب ھب و دندرک یمخز زین ار رفن
 .دندیشک
 نانز ناگدش ھتشک زا یئالاب دصرد
 زین نانآ زا یرایسب دادعت و دندوب
 ات ھک دندیدرگ نادنز ھناور و ریگتسد
 .دننادنز دنب رد نونک
 دییأت نیا رب اھروشک ھیلک خیرات ھبرجت
 زا نانز شبنج ھک هاگنا ؛دراذکیم
 لکش یعامتجا یاھھیال نیرتقیمع
 رھ و دوش زیررس اھنابایخ ھب و دریگ
 ناردارب اب یگتسبمھ رد ،نیا هاگ

 میژر نآ رمع ،دریگ ماجنا ناشیتاقبط
 ینھذ لماع دیاب طقف و تسا ھتفای نایاپ
 لکش دیاب شبنج ینعی .درک مھارف ار
 ھب ار ینوگنرس یارب بسانتم نامزاس
 .دریگب دوخ
 ھلحرم نیا رد نانز شبنج زورما
 .تسا هداتسیا یخیرات
 

 
 
 
 

 
 دقن و رگراک قیفر کی ھمان

 نآ رب یھاتوک
 
 :قیفر یھمان

 نیرتتخس رد ناوارف دورد
 یھعماج رب مکاح طیارش نیرتراوشدو
 یاقفر کت کت ھب ناریا هدز ھیامرس
 .نومک
 ییھناگود سح زورون رھ رد لاس رھ
 لاس یداش مھ و یگدنز مغ مھ .متشاد
 لاس و نس نیا ات ھناگود سح نیا .ون
 شمغ راب لاس رھ و هدوب مھارمھ
 رییغت کی طقف .تسا هدش نوزفا
 ھک رتھب یایند یارب یعامتجا نیداینب
 ،دروا ناغمرا ھب ار یدازآ و هافر
 یاھتیفرظ رد ھچ ار یداش دناوتیم
 یدرف یاھتیفرظ رد ھچ و یعامتجا

 مزع اب لاس زاغآ .دنک نیمضت و افوکش
 .داب کرابم ،ون ییھعماج یارب هدارا و
 جنرغب و هدیچیپ رایسب طیارش !اقفر
 ،نارگراک یدوخب دوخ شبنج :تسا

 رد  یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 زورب زور روشک یایفارغج رسارس
 دینک رواب .تسا لماکت و دشر لاح رد
 جوا رد و نیگمشخ مدرم دصرد دون
 یاھھخاش .دنراد رارق یتیاضران

 و یرکف نارگراک ینعی شبنج یتاقبط
 ناشک تمحز و نارگراک شبنج ،یدی
 شبنج ،نوگانوگ لاکشارد نز
 لاکشا رد یزومآ شناد و ییوجشناد
 شبنج ،دوخ یسایس و یتابلاطم
 زور زا رامد ،ناگتسشنزاب یدنورھش

 هدروآ رد ھلاجد یمالسا تیمکاح راگ
 و یرکف شبنج لاح نیع رد .تسا

 یارب رگ ھبلاطم ناسنا اھنویلیم یلمع
 شرتسگ لاح رد یرباربو تلادع
 یاھداضت زا یشان رما نیا .تسا
 یداصتقا طباور رب مکاح یتسینوگاتنا

 رد .تسا ھعماج یعامتجا یسایس
 کی ناھگان یوریم یراد نابایخ
 رد یتراکالپ اب هدیلوژ هاگ رذگھر
 زا ییھمھاو نیرتکچوک نودب تسد
 دایرف، دیآ شیپ شیارب تسا نکمم ھچنآ
  .یاھنماخ رب گرم :دنزیم
 یهزات جوا زاغآ دیاب ارون لاس زاغآ
 و ناشکتمحز ،نارگراک یتازرابم
 یمامت رد .تسناد  یقرتم ناھاوخیدازآ

 اھهدوت گ رزب و کچوک یاھرھش
 ؛دندز یمیظع تکرح ھب تسد یداشب
 ،مدرم میظع لیس نایم رد ناتسدرک رد
 اراکشا و دیشک ھنابز گرزب یشتآ

 ور رد ور  یدربن ھب ار یدنوخآ میژر
 رھش ناریپ و ھیونشا رد .دناوخ ارف
 ترفن نانک یداش ،نیگمشخ مدرم
 دوخ یتاقبط نانمشدب اردوخ میظع
 رگ بوکرس یاھورین ھک دنداد ناشن
 و روآ کشا زاگ یریگ راکب زا راچان
 رد .دندش ییھمچاس یاھھلولگ
 زین ناھفصا و زاریش نوچ ییاھرھش
 شیپ ار یناشخرد تازرابم مدرم
 دیون لاسما زورون تفگ دیاب .دندرب
 و نارگراک یتاقبط تازرابم شخب
 رھق و یندم لاکشا رد ناشک تمحز
  .تسا زیمآ
 نیا لک ھک  تفگ دیاب ھنافساتم یلو
 کی نتشاد نودب نانچمھ میظع شبنج
 نودب یتسینومک ویتانرتلاو یربھر
 شیپ ھب ریگارف و هدش باسح ییھمانرب
 نامزاس لکشت کی دقاف زین و .دوریم
 رد نیاو تسا یتسینومک یرگراک ھتفای
 و نارگراک تازرابم لماکت جوا

 روآ دای و هدوب زیمآ ھعجاف ،ناشکتمحز
 زا بالقنا ریسم ھک دشابیم ۵٧ لیاوا

 ییھلصاف دوخ یبالقنا یاھھتساوخ
  .تفرگ کانتشھد
 و رام نوچ یعاجترا یاھورین اقفر
 نوریب دوخ یاھ ھنال زا یعفا

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 ندرب دوس اب اھبلط تنطلس ؛دناهدیزخ
 اراکشآ ینایم تاقبط یژلاتسون زا
 .دناهدز یمیظع یتاغیلبت راکب تسد
 ھکلب اھنآ اب ناسمھ ھن نیدھاجم
 رد ھتفای نامزاس و مجسنم ییهویشاب
 ییاذیا یاھراک ھب تسد رانک و ھشوگ
  .دننزیم
 ھصرع رد یژاوروب ینایم یاھورین
 زا ندرب دوساب یتح نویساتیژآ
 راکیب زین تیمکاح دوجوم تاناکما
 .... دنتسین
 فرص نونکات ھنافساتم نایم نیا رد
 ناونع ھب نیملعم تکرح زا رظن
 و تاباصتعا ،یرکف نارگراک
 و یرھش یایراتلورپ تاضارتعا
 ،مظنم راک ،اھهرھش ی ھیشاح ناناقھد
 تھج رد یراذگ ریثات و ھتفای نامزاس
 نارگراک هدننک یربھر نامزاس داجیا
 تسا ھتفرگن تروص ،ناشکتمحز و
 .تسا راب فسأت رایسب نیاو
 رصانع زا یضعب ھنافساتم یگزات ھب
 میظع شبنج زا زین رفینخ نوچ باب ان
 سپ اپو هدرک ینیشن بقع ھپت تفھ
  دناهدیشک
 ناونع ھب ام طی ارش نیا رد اقفر
 ھک یبالقنا پچ یاھورین ھعومجم
 زین یئالاب یهوقلاب لیسناتپ یاراد
 یبای لکش و ماجسنا ،یلیلد رھب ،میتسھ
 .میاهدرواین تسدب ار مزال یتسینومک
 یمومع طیارش ھک تسا نشور ھتفگان 

 زین تسایس و داصتقا ناھج رب مکاح
 ھتشاذگ اجرب ار دوخ ریثأت دنور نیا رد
 .تسا
 
 :قوف یھتشون رب یھاتوک دقن

 :یربارب و تلادع دروم رد -١

 لاح نیع رد« :تسا هدمآ قوف ھمان رد

 ناسنا اھنویلیم یلمع و یرکف شبنج

 رد یرباربو تلادع یارب رگھبلاطم

 ».تسا شرتسگ لاح
 ریسفت ھنوگ ود ھب دناوتیم عضوم نیا

 .دوش

 رد قوقح یربارب یارب هزرابم – فلا

 لثم .راک و یعامتجا طیارش کی

 ھناخراک کی رد نز نارگراک هزرابم

 نامھ رد نادرم اب یواسم قوقح یارب

 .هریغ و طیارش نامھ رد و ھناخراک

 وزج ھک تازرابم نیا زا اھتسینومک

 ھعماج رد کیتارکمد تازرابم ھلوقم

 ینابیتشپ ورین مامت اب تسیراد ھیامرس

 .دننکیم تیامح و

 اھناسنا ھک ییھعماج یارب هزرابم -ب

 عضوم کی نیا .دنشاب ربارب مھ اب

 ناریا رد ھک تسا یتسینویزیور

 تمکح روصنم نآ رادمچرپ

 چیھ رد .دشابیم تسینویزیور

 مھ اب دنناوتیمن اھناسنا یاھعماج

 و ناشاھزاین ظاحل ھب ھن .دنشاب ربارب

 .ناشیدیلوت یورین ظاحل ھب ھن
 و ھعماج طیارش زا لیلحت دروم رد -٢
 :نآ لضعم
 واکجنک و قیقد هاگن ،نشور نھذ
 قیفر نیا زیت یتاقبط مش و یعامتجا
 یمومع لئاسم لیلحت و تخانش رد
 دیما یتسار ھب نآ یاھلضعم و ھعماج
 رییغت یارب ار هدارا و دشخبیم
 ناریا ناشکتمحز کانفسا عاضوا

 .دھدیم لقیص
 تاکن زا یبالقنا رگراک نیا لیلحت اب ام
 یاھشبنج و ھعماج تالضعم و تبثم
 وا ھک روط نامھ .میقفاومً      الماک نآ
 شبنج لضعم نیرتگرزب ،تسا ھتشون
 یتسینومک بزح کی دوبن ،ام یبالقنا

 .تسا ناریا رد یرسارس نیتسار
 میراشفیم ار زیزع قیفر نیا تسد ام
 .مینادیم رظن مھ وا اب ار دوخ و
 نیا ات ار لیلحت .تسین یفاک نیا یلو
 یلو یرورض نداد لماکت اج
  .تسیفاکان
 تسینومک بزح بوکرس نامز زا
 کی ترورض ،هاش اضر طسوت ناریا

 رد یتسینومک هدننک یربھر نامزاس
 رس رگراک ھقبط لد زا ھک ناریا
 بترم .دوشیم ساسحا ،دشاب هدروارب
 تسا بوخ ندز شکچ تیعقاو نیا رب
 یلو دتفا راک ھب اھتسینومک روتوم ات
 ناشن لح هار نوچ تسین یفاک
 یاھتسینومک شالت مامت .دھدیمن
 لح هار ھک تسا نیا ناریا رد یعقاو
 یارب ار یتیعقاو رب قبطنم و تسرد
 .دنھد ناشن و دنبایب یبزح نینچ داجیا
 یرای ھب دیاب ناریا یاھتسینومک ھمھ
 ار دوخ تاداھنشیپ و تارظن ،دنباتشب

 ات دننک حرط یبزح نینچ داجیا تھج
 رب مزال یسایس – کیژولوئدیا هزرابم
 ھناتسود و ھناقیفر یاھدروخرب رتسب
 ھب ار ام ماگ ھب ماگ و دیآ تکرح ھب
 رد شالت مدع .دزاس کیدزن دوصقم
 ،بزح داجیا یارب صخشم هار حرط
 و یئوگ ماع یناطیش یهریاد رد ار ام
 ،ماع یروئت تاررکم رارکت
 .دناخرچیم
 نیا نوچمھ ھک ،رگراک یاقفر زا ام
 یتاقبط تخانش زا حطس نیا ات قیفر
 ات میھاوخیم دنراد نشور رکف ،ھعماج
 حرط ھئارا یارب ار دوخ یرکف شالت
 یھدنامزاس و بزح داجیا صخشم
 تمس یرگراک یتسینومک یاھھتسھ
  .دنھد
 رد ار دوخ حرط ،ناریا یتسینومک مظن
 نآ ھب .تسا هداد ھئارا ٨ هرامش نومک
 ھعلاطم ار نآ ھنادقتنم ،دینک عوجر
 لاسرا نامیارب ار دوخ تارظن و هدومن
 .دینک

 

 
 ھشیت رعش

تسا جارات تسد ھب مدامد رھش ھک نونک  
راذگب ار ماج وت  
رادرب ار ھشیت و  
؟ارچ  
نیگآرھز ی هدرک دشر نیا ی ھشیر ھک  
تسا جاتحم ھشیت ھب . 
قدصم_دیمح                        
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 !یوش دحتم ناھج یایراتلورپ
 

 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ
 

 !میھد نامزاس رگراک ھقبط اب یتسینومک شبنج دنویپ رد ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
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 میئادزب دوخ فوفص زا ار یزاوژروب هدرخ یراکلغد
 
 

 


