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 دالج كي باصتنا يارو رد

 

  

هيياضق ةوق دنسم رب

 

  
 رد وا تمدخ قباوس و یسيیر صخش هب هک اجنآ ات ...
 هرهم زا یکی یو ددرگ یم زاب مکاح رگرامثتسا ماظن

 و یتموکح متسيس رد هدید شزومآ و هدش هدرورپ یاه
 هب "یدرگاش" زا هک دشاب یم نآ هيیاضق ۀوق رد
 زا یکی رد ۹۵ لاس رد یو .تسا هديسر "تسایر"
 هب بالقنا دض و بالقنا نيب فاصم یاه هرود نیرتساسح
 و ملظ ماظن هب تمدخ رد شیاه یگتسیاش رطاخ

 لاس ۰۲ اهنت هک یلاح رد یمالسا یروهمج بوکرس
 زا یکی اما  .تسا هدوب جرک ناتسداد هتشاد نس

 و راد میژر رد یو هک یفیاظو نیرت نيگنن و نیرتگرزب
 و تیوضع ،هتفرگ هدهع رب یمالسا یروهمج هجنکش

 نامه( "مادعا هرفن راهچ هيیاضق تايه" رد ینیرفآ شقن
 هارمه هب نآ یط هک تسا هدوب ۷۶ لاس رد )گرم تايه
 یسايس ناينادنز زا نت نارازه لتق شیاه یگلاپمه
۲ هحفص         .....دروآ رد ارجا هب و ديیات ار زرابم و هدازآ

 

  

 

  
یناقهد فرشا

 

  
 !داب يمارگ نز يناهج زور ، سرام تشه

 خیرات رد ینیون لصف هک هامید یا هدوت یاه مايق زا لاس کی هک دسر یم ارف یطیارش رد ناریا رد نز یناهج زور لاسما ...
 و متس و ملظ هک ینانز همه و شکتمحز و رگراک نانز هک دندوب دهاش ناگمه .درذگ یم دوشگ ام ريلد یاه هدوت یتازرابم
 یارب ،یزيگنا رب نيسحت تعاجش هچ اب ، دنوش یم لمحتم یمالسا یروهمج زيتس نز میژر هطلس ریز ار یفعاضم ضيعبت
 ،نيملعم ،نازرواشک ،نارگراک فوفص رد نانز هناعاجش و یتازرابم یاه شالت .دنگنج یم و هديگنج یدازآ هب نديسر
 راکيپ هک اج ره رد اهنآ روضح  .تسين هديشوپ سک چيه رب ،... و نازومآ شناد ،نایوجشناد ،ناگتخاب لام ،اه هتسشنزاب

 ناشنادنزرف نوخ هک یزرابم یاه هداوناخ ای و یسايس ناينادنز یاه هداوناخ نايم رد ،تساپرب داديب و ملظ و رامثتسا هيلع
 همه ، یرابجا باجح هيلع هزرابم هلمج زا ،نابايخ فک رد یراج قحرب هزرابم ره رد و هدش هتخیر نيمز رب میژر نیا تسد هب
۵ هحفص                               …تسا ینونک یقلخ دض مظن لباقم رد نانآ هناتخسرس شالت و شقن زا یئاه هولج همه و

 

  

 

  

رگيد تاحفص رد

 

  
 ةراب رد يتاظحالم :درگ زيم ●
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 01 ..........راهب شياتس رد :رعش ●
 تمسق( هاميد مايق ياهسرد ●

41............................ )رخآ

 

  

 زورهب قيفر يمارگ داي هب ●

61 .................... )8( يناقهد

 

  

يتازرابم نويسكآ دنچ شرازگ ●

 

  

   02 و 81    دئوس و شيرتا ،دنله رد

 هب وكين اراس قيفر اب خساپ و شسرپ

نز يناهج زور  تبسانم

 

  ! 
 رد یمالسا یروهمج اب هزرابم رد نانز ...

 یئاهر و یدازآ یارب هتشذگ لاس لهچ
 یانعم مه یئاهر و یدازآ .دنا هديگنج
 ناهاوخ نانز ینعی دراد ار دوخ صخشم
 دض نيناوق همه هک دنتسه یطیارش نآ
 یرباربان و زيمآ ضيعبت تاررقم همه و نز

 و دوش هتشاذگ رانک یتيسنج یاه
 لماک یربارب هک دیآ دوجو هب یطیارش

 دزم ینعی .دوش ققحتم درم و نز نيب
 یدازآ ینعی ،ربارب راک لباقم رد ربارب
 زا هک ینيناوق همه وغل ینعی ،ششوپ
 همه وغل و دنک یم تیامح یرالاسدرم
 .هريغ و نانز یگدنز رب یبهذم تاررقم
 دهاوخب یئورين یطیارش نينچ رد رگا
 ليلقت یرابجا باجح وغل هب ار نانز یدازآ
 دوش هجوتم اروف هنوتيم ینز ره ، دهد
 یساسا تالکشم  ورين نیا همانرب رد هک
۷ ۀحفص                          ... دراد دوجو

 

  

                      يرجنس زربيرف

 يگتسباو هراب رد  يتاظحالم

)3( مسيلايرپما هب  ناريا

 

  
 نوچ و تسا همکاح هقبط رازبا تلود
 رد نانچمه هتسباو یزاوژروب ناريا رد
 یلعف تلود و دراد ار طلسم شقن ديلوت

 نيا تيبثت تهج رد دنکيم هچ ره
 زين تلود دوخب دوخ تسا تيعقوم
 یم "هتسباو یزاوژروب تسد رد یرازبا
 فرشا قيفر اب هبحاصم زا لقن ( دشاب
 ام نیاربانب  .)۸٥۳۱ دادرخ ،یناقهد
 رب هيکت اب )ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ(

 درکلمع و هعماج رب طلسم ديلوت هويش
 نیا زا عافد رد یمالسا یروهمج میژر

 هاگياپ هک ميتفرگ هجيتن ديلوت هويش
 هاگياپ نامه مايق زا دعب تلود یتاقبط
تسا قباس ميژر یتاقبط

 

 دوخ اب هتبلا  -
 هب هک  یبالقنا زا یشان یاه یگژیو
۱۱ هحفص          ... دوب هتسويپ عوقو

 

  

 راختفارپ ناگتخابناج نادواج ةرطاخ داب يمارگ

 ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ هام دنفسا

 

  
 

 



 ييادف مايپ
 

 632 هرامش                                     
 

  
 

2 هحفص       
 

  

 هک روطنآ ای ،یسيیر دنوخآ باصتنا مالعا
 وا شا یعقاو ۀشيپ تخانش اب ناریا مدرم
 هب ،"مدرم یاه هچب لتاق" دنمان یم ار
 یمالسا یروهمج هيیاضق ۀوق تسایر
 مزع شیامن روظنم هب هک یا هنماخ طسوت
 هچ ره بوکرس یارب مکاح یروتاتکید

 هتفرگ تروص اه هدوت تاضارتعا رتدیدش
 میژر یمدرم دض تيهام زا یا هزات ۀولج
 هدراذگ شیامن هب ار یمالسا یروهمج
 زا راکشآ یجک نهد کی باصتنا نیا .تسا

 ناریا هدیدجنر مدرم هب مکاح نادالج یوس
 هطلس ریز زا دوخ یئاهر یارب هک تسا
 ره هب مسيلایرپما هب هتسباو میژر نیا
 نيع رد .دننز یم تسد یتازرابم شالت

 میژر هک دهد یم ناشن باصتنا نیا ،لاح
 و داجیا یارب یمالسا یروهمج یقلخ دض
 تهج هعماج رد تشحو و بعر شرتسگ
 هچ رد ،اه هدوت مشخ و تازرابم اب هلباقم
 هب روبجم هک دراد رارق یا ینارحب تيعقوم
 یسيئر نوچ یدالج ناراکهبت ندنار ولج
.تسا هتشگ

 

  

 

  
 هک تسا یا هشيپ تیانج دنوخآ ،یسيیر
 هدنريگ ميمصت یاضعا زا یکی ۷۶ لاس رد
 ینبم ینيمخ نامرف یرجم و "گرم تايه"
 باصتنا .دوب یسايس ناينادنز ماع لتق رب
 یطیارش رد هيیاضق ۀوق تسایر هب وا

 زا نت نارازه نوخ زونه هک دريگ یم تروص
 زا ،نيمزرس نیا هاوخیدازآ نادرم و نانز
 یروهمج .دکچ یم شفيثک ناتسد
 شا نتشامگ و یو ماقم عيفرت اب یمالسا
 هب عقاو هب ،هيئاضق هوق تسایر ماقم هب

 رد هک یناگنسرگ و نامورحم ميظع ليخ
 ید زا سپ ناش هناروالد تازرابم  نایرج
 و هدومن مايق میژر نیا هيلع هنروالد ۶۹ هام
 رب گرم" یاهراعش اسر روط هب رگید راب

 ار "روتاتکید رب گرم" و "یمالسا یروهمج
 هاگتسد تيلک یدوبان راتساوخ و دندز دایرف
 یاه هرهم مامت و  مکاح متس و ملظ
 دولآ رهز و هنيک نادند ،دندش نآ گنراگنر
 تيعقوم ءاقترا .دهد یم ناشن ار دوخ
 نآ رگناشن ،همکاح تايه رد دالج یسيیر
 ندرک شکورف لابندب و نونکا هک تسا

 لاس کی یا هدوت ميظع شزيخ یتقوم
 هنماخ اهنآ سار رد و مکاح ناميخژد ،ريخا
 ريشمش و هتخادرپ اوق دیدجت هب راکهبت یا
 مزع ات دنا هتسب ور زا یرتشيب حوضو اب ار
 و ضرتعم ناسنا ره عمق و علق یارب دوخ
 نيشام و هتشاذگ شیامن هب ار هاوخیدازآ

 هب رت سفن هزات ناراکهبت اب ار ناشبوکرس
 خساپ ليلد هب تسرد .دننارب هنحص یولج
 باصتنا مکح رد هک تس یترورض نينچ هب
  ۀرود کی زاغآ و شیامن ترورض رب یسيیر
 ديکات یمالسا یروهمج یوس زا تردق رپ

 و هيئاضق هوق رد لوحت موزل"  و هدش
 هدنبیز هک یدیدج نارود تردقرپ زاغآ
 باصتنا نیا ليلد "دشاب بالقنا مود ماگ
 .تسا هتشگ یفرعم

 

  
 اب هک "گرم هللا تیآ" ای یسيیر ميهاربا
 "تردق رپ زاغآ" شیامن یارب یربهر نامرف
 و هيیاضق ۀوق ترادص یلدنص رب ،هرود کی
 هدناشن یمالسا یروهمج یاه هاگداديب

 یاه یگلاپمه زا یکی نیزگیاج ،هدش
 دزد یناجیرال قداص ینعی دوخ رگید روفنم
 و راکهبت و دزد ۀرهم ،تسا هتشگ راکهبت و
 نفعت یوب ريخا یاهلاس رد هک یراکتیانج
 یتح شنادناخ و دوخ یاهداسف و تایانج
 ار میژر ینورد یاه حانج زا یخرب ماشم
 ماظن حلاصم هک یماگنه هجيتن رد و هدرزآ
 تنس قبط ،درک باجیا ار یو نتفر
 ناکس لیوحت زا شيپ،یمالسا یروهمج
 ینعی شا یگلاپمه هب هيیاضق هوق
 رد یرگید تيعقوم و ماقم هب ،یسيیر

 تسایر ینعی مکاح یروتاتکید راتخاس
.دش بوصنم نابهگن یاروش

 

  
 

 

  
 قباوس و یسيیر صخش هب هک اجنآ ات

 یم زاب مکاح رگرامثتسا ماظن رد وا تمدخ
 و هدش هدرورپ یاه هرهم زا یکی یو ددرگ
 ۀوق رد و یتموکح متسيس رد هدید شزومآ
 هب "یدرگاش" زا هک دشاب یم نآ هيیاضق
 رد ۹۵ لاس رد یو .تسا هديسر "تسایر"
 نيب فاصم یاه هرود نیرتساسح زا یکی
 میژر ینوگنرس زا سپ بالقنا دض و بالقنا

 تمدخ رد شیاه یگتسیاش رطاخ هب هاش

 یمالسا یروهمج بوکرس و ملظ ماظن هب
 هتشاد نس لاس ۰۲ اهنت هک یلاح رد
 زا یکی اما  .تسا هدوب جرک ناتسداد
 رد یو هک یفیاظو نیرت نيگنن و نیرتگرزب
 رب یمالسا یروهمج هجنکش و راد میژر
 رد ینیرفآ شقن و تیوضع ،هتفرگ هدهع
 نامه( "مادعا هرفن راهچ هيیاضق تايه"
 هک تسا هدوب ۷۶ لاس رد )گرم تايه
 لتق شیاه یگلاپمه هارمه هب نآ یط
 زرابم و هدازآ یسايس ناينادنز زا نت نارازه
 هلحرم نیا زا سپ .دروآ رد ارجا هب و ديیات ار
 شیوخ ۀلپ هب هلپ دشر هب نانچمه یو زين
 و هداد همادا یقلخ دض مظن بوچراچ رد
 ناتسداد ،نارهت ناتسداد دننام یبصانم
 سدق ناتسآ تيلوت" هرخالاب و روشک لک
 تس یداصتقا رگلواپچ داهن کی هک "یوضر
 نينچمه یو .تسا هتشاد رايتخا رد ار
 و ناگربخ سلجم لوا سيیر بیان یسرک
 رايتخا رد زين ار تحلصم صيخشت عمجم
 بصانم و نيگنن ۀقباس نیا هب هجوت اب .دراد
 هب وا باصتنا دصاقم زا رگید یکی ،یلعف
 هچ ره تردق نديمد و هيئاضق هوق تسایر
 نیا راکتیانج هرهم نیا نيتسآ رد رتشيب
 یا هنماخ یراميب هب هجوت اب یو هک تسا
 ینيشناج باب رد اهتدم هک ییاه ثحب و
 یم ،دراد نایرج مکاح هقبط لفاحم رد یو
 نيشناج نييعت ۀلداعم  رد  هدنیآ رد دیاب
.دنک افیا شقن ینونک هيقف یلو

 

  

 

  
 یمره یقلخ دض راتخاس رد هک ميناد یم
 رب ینتبم هک ،یمالسا یروهمج رد تردق
 یروتاتکید کی طسوت قلطم دادبتسا لامعا
 ییاجباج فرص ،تسا زکرمتم تدش هب
 یاه هدوت .تسين یا هزات ۀلاسم ،اه هرهم
 ییاجباج نیا هتشذگ لاس ۰۴ رد ام هاگآ

 یديلک بصانم رد اه هرهم دمآ و تفر و اه
 شیارآ دیدجت یتح رتعيسو حطس رد و

 هبرجت ار مدرم لباقم رد تيمکاح یسايس
 شیوخ ۀزرابم و یگدنز براجت رد  و هدرک
 نينچ هک دنا هتفایرد یمالسا یروهمج اب
 تيهام  رد یرييغت هک نآ نودب یتارييغت
 دض یاه یريگ تهج و متسيس نیا
 فلتخم یاهزاف رد دنیامن داجیا نآ یمدرم

هيياضق ةوق  دنسم رب  دالج كي باصتنا  يارو رد

 

  
 

   



 ييادف مايپ
 

 632 هرامش                                     
 

  
 

3 هحفص       
 

  

 حلاصم قباطم یمالسا یروهمج تايح
 ليلد نيمه هب .تسا هداتفا قافتا ماظن
 هجوت دروم دیاب یسيیر باصتنا رد هک هچنآ
 و ماظن ینونک طخ و زاين تخانش دريگ رارق
 مکاح ۀقبط هک تس یمايپ ،نآ اب دنويپ رد
 یمومع راکفا و هعماج هب باصتنا نیا اب
 .دهد یم

 

  

 

  
 یروهمج هک تسا نیا تيعقاو
 ددعتم یاهنارحب رد قرغ ،یمالسا
 تاريثات ریز زا زونه یجراخ و یلخاد
 نایرج رد هک یتابرض تدم ینالوط
 لاوز تیدوجوم رب ناگنسرگ شزيخ
 هدرکن تسار رمک هدش دراو نآ ۀدنبای
 یورين ره زا رتهب تيمکاح .تسا
 ۀداعا هب رداق هک دناد یم یرگید
 زا لبق و قباس لکش هب عاضوا

 هتشذگ لاس یا هدوت یاهشروش
 یاه هرهم و ناسانشراک دوخ .تسين
 هک نیا هب فارتعا نيع رد ماظن نیا

 خیرات رد ريخا لاس کی ثداوح
 هدوب "هقباس یب" یمالسا یروهمج
 مغر هب هک دنفقاو یبوخ هب ،دنا
 لاس ناگنسرگ شزيخ ندرک شکورف
۷۹ یاه

 

 شروش زادنا مشچ ،۶۹-
 دوجو رت دیدش یداعبا رد رابنیا و ددجم
دراد

 

 یارب یعقاو سوباک کی نیا هک -
 اب یم یمالسا یروهمج نارادمدرس
 و درگ یارو زا هک تسين هدوهيب .دش
 و نارگراک نديشک نوخ و کاخ هب رابغ
 دربن ۀنحص رد موب و زرم نیا ناناوج
 ماسح ريظن ییاه هرهم ،ريخا یاه
 سيیر و یناحور رواشم( انشآ نیدلا

 )کیژتارتسا یاه یسررب زکرم
 یاهتيفرظ مامت" هک دننک یم فارتعا
 نیرتيلاع" و "هديسر هت هب ماظن
 یم بوخ یمالسا یروهمج تاماقم
 لاس کی یاه ضارتعا هک دنناد
 قيمع یاه هشیر روشک رد هتشذگ
 "دنراد یسايس و یداصتقا ،یعامتجا
 اه تلع و اه هشیر نیا هک مادام" و
 و موادت تسا یقاب دوخ توق هب
 رد یعامتجا یاه ضارتعا قيمعت
 ."تسا ریذپان بانتجا روشک یامنرود

 

  

 

  
 زا دیاب تموکح نیا هک یطیارش رد نباربانب
 نيمضت هک یا یدام طیارش و تابسانم
 هیامرس یموجن یاهدوس و عفانم هدننک
 تسا ناریا رد یناهج و یموب ناراد
 تموکح نیا هک یطیارش رد ،دنک تظافح
 شیوخ مسيلایرپما هب هتسباو تيهام رب انب
 یناهج نابابرا طسوت هک یفیاظو تامازلا و
 و دهاوخ یم هن ،هدش هدراذگ شا هدهع رب
 تالکشم زا یهرگ نیرتکچوک دناوت یم هن
 اهنويليم یگدنز رد یراج یداصتقا رابگرم
 زاب هدیدمتس یاه هدوت و نارگراک زا نت
 یاه ناشفشتآ اب ههجاوم رد ًاتعيبط ،دنک
 رابج ماظن هيلع یا هدوت ریزگان تازرابم
 نایرع بوکرس موادت زج یهار مکاح
 نينچ رد هک تسا نشور .درادن و هتشادن

 و بوکرس نيشام راتخاس ،یطیارش
 هب خساپ یارب دیاب زين نآ ناریدم و لنسرپ

 کی ندرامگ .دنوش زيهجت یترورض نينچ
 هوق سار رد هدید شزومآ و یا هفرح باصق

 شیاه هاگداديب و راکتیانج میژر کی هيئاضق
 تهج نیا رد یا هناحوبذم شالت تسرد
 هب مدرم هب ینشور هب تموکح .دشاب یم
 رکف ادابم هک دهد یم رادشه هدمآ ناج
 هب و تسا هدش ضوع ام تسايس دينک
 بوکرس و راتشک هک دهد یم مايپ اهنآ

 هنوگ ره لباقم رد نامکاح طخ ،دیدش
 نينچ هتبلا .تساه هدوت ضارتعا و شروش
 یاه هدوت یارب یئاه مايپ و اهرادشه
 و دهعتم نارکفنشور و نيگمشخ و یصاع
 دیاب هک تسا نآ رگنايب اهنت ناریا یبالقنا
 هار هب اهنآ هيلع میژر نیا هک یگنج رد
 و هتساخرب هلباقم هب ناوت همه اب هتخادنا
 میژر نیا گنج هب رگید تقو ره زا رت زهجم
.دنورب راوخنوخ

 

  

 

  
 مشچ هب باصتنا نیا رد هک یرگید هتکن
 ربهر هک تس یمايپ ۀدهاشم ،دروخ یم
 باصق کی ندناشن اب مکاح یروتاتکید
 یاهناگرا نیرتمهم زا یکی رد بلقلا یسق
 رضاح یاه هتسد و راد ِدوخ هب ، یتموکح
 وا ،باصتنا نیا اب .دهد یم یتلود تردق رد
 و هدنیآ رد هک یطخ اب هطبار رد دوخ رظن
 یتلود تردق رب دیاب یو گرم زا سپ

 رظن هب اتحارص ار دشاب هتشاد هرطيس
 .دناسر یم میژر نایرجم و ناراکردنا تسد
 ناونع هب "ماظن" ظفح زادنا مشچ اب وا
 دننام یدالج باصتنا ،یلصا ۀفيظو
 رد "بالقنا مود ماگ ۀدنبیز" ار یسيیر
 یاه هرهم هب و دنک یم ناونع هدنیآ نارود
 ،ماظن ماود یارب هک دنک یم ديکات میژر
 ناکس تیاده دیاب ،یو ريظن ییاه هرهچ
 رد ار یمالسا یروهمج هدز نافوط یتشک
 ءاقترا ،رگید فرط زا .دنشاب هتشاد تسد
 یروهمج ربهر یوس زا یسيیر ماقم
 یاه هرهم هب مه ار مايپ نیا ،یمالسا

 یدیدناک ره هک دراد ماظن سفنلا فيعض
 یالاب تاماقم هب نديسر یادوس رد هک
 ريظن شناتسد دیاب ،دشاب یم یتموکح
 یاه هدوت نوخ هب جنرآ ات یسيیر

 و ناناوج و نانز ،نارگراک ،هدیدمتس
 نیا و ددرگ هتشغآ متس تحت یاهقلخ

 یروهمج رد تيعقوم ءاقترا  مزال طرش
.دشاب یم یمالسا

 

  

 متسيس یانبور هک تسا نیا تيعقاو 
یداصتقا

 

 ام روشک رب مکاح یسايس -
 زج ،هتسباو یراد هیامرس ماظن ینعی
 نیا و دشاب یمن نایرع یروتاتکید
 لامعا نودب و رهق رب ءاکتا نودب ماظن
 اپ رب و راتشک و ناقفخ ،یمئاد  روز
 مادعا و قالش  و هجنکش طاسب ندرک
 و نافلاخم رورت و هعماج نحص رد
 نیا .تسين تايح ۀمادا هب رداق مدرم

 رد هژیوب و یطیارش ره رد متسيس
 یا هدوت شزيخ و ینارحب طیارش

 هرهم ینیرفآ شقن و  روضح دنمزاين
 نیرتالاب رد رگ هجنکش و راکتیانج یاه
 نیا ام مدرم .تس یتلود یاهتسپ
 یرادمامز نارود رد ار تيعقاو
 و راد ره زا یتموکح تاماقم نیرتمهم
 هب ريخا لاس لهچ لوط رد یا هتسد
 یوسوم زا .دنا هدرک هبرجت هنيع
 لتق نامز رد هک بلط حالصا حالطصاب

 ۰۶ ههد رد یسايس ناينادنز ماع
 دوخ و دوب میژر نیا ریزو تسخن
 تایانج نیا نایرج رد هک درک فارتعا
 رد هک یا یبورک ات هتفرگ هتشاد رارق
 هجنکش شیوخ نامرف ریز ديهش داينب
 هجنکش یارب یمسر ريغ یاه هاگ
 زا ؛دوب هتخادنا هار  نافلاخم و ناناوج
 روفنم و لتاق رادساپ ،داژن یدمحا
 یعدم راکبیرف  یناحور ات هتفرگ
 تالکشم لح راد "ديلک"  و "لادتعا"
 "راد" و ینلع "مادعا" ترورض رد هک
 رهاظت و ضرتعم نایوجشناد ندز
 نتسکش اب و ديشک یم هدبرع ناگدننک
 بقل یمالسا یروهمج رد مادعا دروکر
 هداد صاصتخا دوخ هب مه ار مادعا نامرهق
 مداخ یاه هرهم نیا ۀمه و همه ؛تسا
 ندز زا رظن فرص یمالسا یروهمج ماظن
 کی رد ارگ لوصا و بلط حالصا کسام
 تردق هب هزات سيیر اب یساسا ۀصخشم
 و هدوب کرتشم ،اضق هاگتسد رد هديسر
 و نيلتاق یگمه هک نیا مه نآ و دنتسه
 یارب هک دنشاب یم یا هرطفلاب نادالج
 یاپ و تسد رب تراسا یاهريجنز ظفح
 تسد یتیانج ره هب متس تحت یاه هدوت
 ريغ یتيعقاو نیا .دیزای دنهاوخ و هدیزای
 و دیاز یمن شيم گرگ هک تسا راکنا لباق
 ديهاوخن یشيم اهگرگ هلگ رد هجيتن رد
 .تفای

 

  
 

 

  
 زج هب ینونک طیارش رد یسيیر باصتنا
 یاهسرد ،یتموکح یاه هرهم یارب مايپ
 نیا .دراد رب رد ام مدرم یارب مه یمهم
 یاهراعش ندوب چوپ رگ اشفا باصتنا
 باب رد هک تس یا هناراکبیرف و یتسيمرفر
 ای و  "نورد زا میژر رييغت" و "حالصا ناکما"
 و ناراکشزاس طسوت نآ "ۀلاحتسا"
 رد یا هزيگنا ره اب قلخ نادان ناتسود
 .ددرگ یم جیورت یمدرم تاضارتعا فوفص
 فطع طاقن مامت رد هک ییاهورين نامه
 یاه شزيخ نایرج رد هلمج زا و یخیرات
 ،دندرک ششوک هتشذگ لاس یا هدوت
 یارب ام مدرم هناروالد و نينوخ تازرابم
 شخب ای شخب ۀبارا هب ار ییاهر و یدازآ

 و دزد ناگدنیامن و مکاح ۀقبط زا ییاه
 نیرتهب رد ای و دننک لصو اهنآ لتاق و دساف

 هب باصتنا نیا رد هک یرگید هتکن
 یمايپ ۀدهاشم ،دروخ یم مشچ

 اب مکاح یروتاتکید ربهر هک تس
 رد بلقلا یسق باصق کی ندناشن
 ، یتموکح یاهناگرا نیرتمهم زا یکی
 رد رضاح یاه هتسد و راد ِدوخ هب
 نیا اب .دهد یم یتلود تردق
 اب هطبار رد دوخ رظن وا ،باصتنا

 یو گرم زا سپ و هدنیآ رد هک یطخ
 هتشاد هرطيس یتلود تردق رب دیاب
 تسد رظن هب اتحارص ار دشاب
 .دناسر یم میژر نایرجم و ناراکردنا
 هب "ماظن" ظفح زادنا مشچ اب وا

 یدالج باصتنا ،یلصا ۀفيظو ناونع
 مود ماگ ۀدنبیز" ار یسيیر دننام
 یم ناونع هدنیآ نارود رد "بالقنا
 یم ديکات میژر یاه هرهم هب و دنک
 ییاه هرهچ ،ماظن ماود یارب هک دنک
 یتشک ناکس تیاده دیاب ،یو ريظن

 رد ار یمالسا یروهمج هدز نافوط
 .دنشاب هتشاد تسد
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4 هحفص       
 

  

 یاهتساوخ ريثات تحت ار اهنآ تلاح
 رد  .دنهد رارق هنابلط حالصا و یتسيمرفر

 و دالج یسيیر باصتنا هطبار نيمه
 نیا ءاقترا زا راکبیرف نابلط حالصا لابقتسا
 نیرتمهم زا یکی تسایر هب هرطفلاب لتاق
 رگید راب هک تس یتيعقوم ،ماظن ناکرا
 هتسد و راد نیا یقلخ دض تيهام
 حالصا ۀنابیرفماوع یاهراعش و یتموکح
 یليس و دراذگ یم شیامن هب ار اهنآ یبلط
 و تسار یاهورين شوگ هب یمکحم
 هتسب لد اهنآ هب هک دنز یم تسيمرفر
.دنا

 

  

 و یسيیر باصتنا اب یمالسا یروهمج
 بوکرس دیدشت هب دوخ مزع مايپ راشتنا
 ربهر هک روطنامه ،هعماج حطس رد مدرم
 نتشادرب یارب ار دوخ هدرک مالعا ماظن
 موادت نيمضت روظنم هب "مکحم یاهماگ"
 رگبوکرس میژر و هنارگرامثتسا ماظن رمع
 مايپ نیا اما .دنک یم هدامآ هعماج هب مکاح
 کی رگ کاوژپ ،هنانکفا ساره و یقلخ دض
 ناگنسرگ شترا نايم رد دنمورين گناب
 اب راب دنچ هک یناگنسرگ نونکا .تسا
 و مزع شیوخ هناروالد و ميظع یاه شالت
 نتسکش مه رد یارب ار ناش تيعطاق

 یمدرم ماظن کی یرارقرب و ماظن نیا تيلک
 شیامن هب یدازآ و راک ،نان هدننک نيمضت
 هک دننک یم کرد رتنشور و رتهب دنا هدراذگ
 شیوخ یاهجنر و مالآ هشیر ندنک رب یارب
 ماگنه  ناشقح رب یاهتساوخ هب نديسر و
 یروهمج میژر  لماک یدوبان یارب دربن
 زج یهار ماظن نیا ندنکفارب و یمالسا
 هب دوخ حيلست و یهدنامزاس یارب شالت
 هناحلسم هزرابم هب ندیزای تسد روظنم
 زا هجرد نامه لامعا و مدرم نانمشد هيلع
 رد ،دهد یم جرخ هب نمشد هک تيعطاق
 .درادن رارق ناشلباقم

 

  

!ناريا عاضوا هراب رد يتاظحالم

 

  
 هب ،یشیرتا و یناریا پچ یاهورين درگ زيم" رد ،نیو رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف زا یکی ینارنخس نتم

۷٥۳۱ نمهب مايق درگلاس نيملهچ تبسانم

 

  
!زیزع ناتسود و اقفر

 

  
 درگلاس نيملهچ رد ات تسا یشالت و هتفرگ لکش یناریا و یشیرتا پچ نایرجدنچ راکتبا هب زورما همانرب ديناد یم هک روطنامه
میژر نیا زا رت ینيع هچ ره یریوصت و یعقاو تاعالطا ،یمالسا یروهمج یريگ تردق

 

 یئارگ داينب یاه هولج نيلوا زا یکی هک  -
دشاب یم هنايمرواخ هقطنم رد یمالسا

 

 رد هتشذگ لاس لهچ یط رد هک دوش یروآدای تسا مزال ادتبا رد .دريگب رارق امش رايتخا رد   -
 .دراد همادا زين نونکا مه هک تسا هتفرگ تروص یللملا نيب حطس رد نيغورد و هناراکبیرف تاغيلبت یفلتخم بناوج زا میژر نیا دروم
 یتح دنزب اج )ناتسديهت ینعم هب ًارهاظ( "نيفعضتسم" یماح ار دوخ هدرک یعس یدامتم یاهلاس یمالسا یروهمج میژر دوخ
 شيپ تقو دنچ

 

 یئادتبا یارب هزرابم رطاخ هب ار ناریا رد نوگانوگ یعامتجا یاه هورگ یمالسا یروهمج هک دننيب یم ناگمه هکنیا اب  -
دنک یم ینادنز و ريگتسد ار اهنآ و بوکرس هنايشحو ناشقوقح نیرت یعيبط و

 

 دش یعدم یمالسا یروهمج ربهر ،یا هنماخ زاب  -
 یاه هناسر تاغيلبت عقاوم رثکا رد رگید فرط زا .دراد دوجو "نايب یدازآ" ناریا رد ایوگ ینعی دندازآ ناشتارظن زاربا رد مدرم هک
 راکفا هب وردنت و لدتعم یاه حانج اب لقتسم میژر کی هرهچ یمالسا یروهمج زا هک دننک یم و هدرک شالت هراومه مه یتسيلایرپما

 اب لباقت رد تسا هتسباو یتسيلایرپما یاه تردق هب دنب رازه اب هک ار میژر نیا هک دوش یم ششوک صوصخ هب .دنهد هئارا یمومع
 یب مه یمالسا یروهمج نويسیزوپا فوفص رد تاغيلبت نیا هنافساتم .دنهدب ناشن اکیرمآ مسيلایرپما صوصخ هب و اهتسيلایرپما
 و دنتشگ ناوتان یمالسا یروهمج یعقاو تيهام کرد زا میژر نیا یريگ تردق یادتبا رد هک یسايس تانایرج زا یليخ و هدوبن ريثات
 دنهد یم هئارا نآ یاهدرکلمع و میژر نیا تيهام زا یتسردان یاه ليلحت  مه زورما ،تفرگ رارق میژر نیا ميکحت تمدخ رد ناشلامعا
.تسا هتسباو اهتسيلایرپما هب ناوختسا نب ات یمالسا یروهمج میژر  هک دنتسين هجوتم و

 

  
 نوريب هچ و نادنز رد هچ ار دوخ فلاخم یاه ورين هتسد هتسد هتشذگ لاس لهچ رد هک تسا هتخيسگ ماجل یروتاتکید کی میژر نیا
 تحت یاهقلخ و یبهذم یاهتيلقا قوقح و هدرک بوکرس هناشنمدد ار نانز .تسا هدناسر لتق هب یلکش نیرت هنايشحو هب نادنز زا

 تفلاخم نیرتکچوک لمحت هک هداد ناشن دوخ تيمکاح لاس لهچ یط رد یمالسا یروهمج میژر .تسا هدرک لام دگل اپ ریز ار متس
 هب تسرد .دهد یم رارق هجنکش دروم و ريگتسد ار دننز یم باصتعا هب تسد هک ینارگراک یتح هک یئاج ات ،درادن ار ضارتعا و
 روشک رهش ۰٦۱ زا شيب رد ینويليم داعبا رد هديسر بل هب ناج یاه هدوت هتشذگ لاسکی لوط رد هک دوب روتاتکید تيمکاح نیا رطاخ
 ارگ لوصا زا میژر یاه حانج همه هيلع هک دنداد ناشن و  هتحیر اهنابايخ هب "یمالسا یروهمج رب گرم " و "یدازآ ،نان، راک" دایرف اب
 میژر هک داد ناشن رگید رابکی تيعقاو نيمه . دنشاب یم میژر نیا تيمامت ینوگنرس ناهاوخ ًادیدش و هدوب بلط حالصا ات هتفرگ
.تسا یمدرم تيعورشم هنوگره دقاف ناریا رد یمالسا یروهمج

 

  
 رتيت زا یکی هب هراومه میژر نیا لامعا هک هدش ببس روشک زا جاخ رد هچ و ناریا رد هچ یمالسا یروهمج یمدرم دض یاهتسايس
 یناهج گرزب یاه هناسر هک میدهاش اهزور نیا و دوش لدب گرزب یاه هناسر یربخ یاه

 

 تازرابم دشر هب ور داعبا رطاخ هب هچ  -
 علو و یئوجدوس رطاخ هب هک ناریا هتسباو یزاوژروب هطلس زا یئاهر یارب نانآ هاگيب و هاگ یاه شروش و ناریا ناشکتمحز و نارگراک

 هیروس رد میژر نیا یاهتلاخد رطاخ هب هچ و دنک یم بانتجا مه نارگراک زيچان یاه دزمتسد لماک تخادرپ زا یتح دوخ ریذپان یريس
 هيلع "خیرات یاهمیرحت نیرتدیدش" ناونع تحت اکیرمآ هدحتم تالایا تلود هک یئاه میرحت ای و نانبل و ناتسناغفا و نمی و قارع و
تسا هدومن لامعا یمالسا یروهمج

 

 هب تاغيلبت نیا تهج بلغا هتبلا .دنزادرپ یم یمالسا یروهمج و ناریا هب یعون هب زور ره  -
 یاهتسايس دربشيپ یارب مزال هيجوت تمدخ رد هک دنک یم لمح ار هناهاگآ "یساره ناریا" کی دوخ نطب رد هک تسا یا هنوگ
.دراد رارق هقطنم رد یزاس هحلسا یاه یناپمک و یتسيلایرپما

 

  
 هب عاضوا زا یرت ینيع هچ ره ریوصت و داد صيخشت تسردان زا ار تسرد ،یتاغيلبت گرزب موجه نیا رد ناوتب هکنیا یارب نیاربانب
.میزادرپب میژر نیا یجراخ یاهتسايس و یلخاد یاهدرکمع هب رتشيب یکدنا دیاب داد تسد

 

  
 یاه تسايس یارجا ليلد هب هک تسا هداد ناشن هتشذگ لاس لهچ رد مسيلایرپما هب هتسباو میژر کی هباثم هب یمالسا یروهمج
 مسيلایرپما یگنج یاه تسايس دربشيپ نينچمه و لوپ یللملا نيب قودنص و یناهج کناب ینعی یتسيلایرپما هتسجرب داهن ود
 هک هدناسر اجنآ هب ار راک و هدرک ليمحت ناریا مدرم هب ار یا هدرتسگ و دیدش تکالف و رقف ،هنايمرواخ هقطنم رد شیاکرش و اکیرمآ

 ار نانآ تیرثکا هک یتيعمج ،دننک یم یگدنز رقف طخ ریز رد روشک تيعمج دصرد ۰۸ هک دننک یم ناعذا یتلود نيلوئسم دوخ
 و نارگراک باصتعا دهاش ناریا فلتخم یاهرهش رد زور ره ابیرقت ام هدش ببس هدرتسگ تکالف و رقف .دنهد یم ليکشت نارگراک
 دوخ هتخيسگ نانع یروتاتکید کی هطلس دوجو اب ناگدیدمتس هيقب و نارگراک تازرابم و تاضارتعا دشر .ميشاب اهنآ یضارتعا تاعمجت
 ناریا رد همکاح هقبط هک تيعقاو نیا هب هجوت اب و دشاب یم یتاقبط یاه فاکش قيمعت و یتاقبط یاه داضت دیدشت رگنايب ینشورب
 مشچ رد ناگنسرگ شروش دنرادرب ماگ دوجوم یتاقبط فاکش زا نتساک تهج رد دنناوت یم هن و دنهاوخ یم هن مکاح یروتاتکید و
 رد هک ینارحب زا هک دنناد یم و دنراد ناعذا مه یمالسا یروهمج نارادمدرس دوخ رما نیا هب  .تسا هتفرگ رارق ینونک طیارش زادنا
 یاه ضارتعا ليسناتپ" هک داد رادشه ناریا یروهمج سيئر رواشم شيپ یدنچ هنومن یارب .دنرادن یتفر نورب هار چيه ،دنراتفرگ نآ

 رد میژر نارادفرط نينچمه ."تسا هدشن فرطرب نآ للع "هک تسا نآ رطاخ هب نیا هک دومن ديکات و دراد دوجو ناکامک "یرهش
 ۶۹ لاس هام ید تاضارتعا سنج زا یتاضارتعا دهاش تسين ديعب مه هدنیآ لاس رد"  هک دنهد یم رادشه ناشدوخ تایرشن
 دهد یمن هئارا تازرابم نیا بوکرس زج یلح هار چيه یقلخ دض میژر نیا ،مدرم یبالقنا و هنابلط قح تازرابم هب دروخرب رد ".ميشاب
.تسا هدش لیدبت میژر نیا هزور ره شور هب فلتخم تایانج هب باکترا و زرابم مدرم راتشـک و هجنکش و یريگتسد و

 

  
۹۱ۀحفص رد همادا  
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 تسا یزور ،نز یناهج زور ،سرام تشه
 رگراک نانز هزرابم رهُم نآ تماق رب هک
 یب شالت هک تسا یزور و هدش هديبوک
 هار نداد ناشن یارب تسينومک نانز غیرد
 نیا .دنک یم لمح دوخ اب ار نانز یئاهر
 !داب یمارگ ناریا هدیدمتس نانز رب زور

 

  
 یطیارش رد ناریا رد نز یناهج زور لاسما
 یاه مايق زا لاس کی هک دسر یم ارف
 خیرات رد ینیون لصف هک هامید یا هدوت
 یم دوشگ ام ريلد یاه هدوت یتازرابم
 رد زين زورما و دندوب دهاش ناگمه .درذگ
 و رگراک نانز هک دندهاش تازرابم نآ موادت
 و متس و ملظ هک ینانز همه و شکتمحز
 نز میژر هطلس ریز ار یفعاضم ضيعبت

 یم لمحتم یمالسا یروهمج زيتس
 ترفن و مشخ زا ینابنا هچ اب ، دنوش

 تعاجش هچ اب و دوجوم عضو هب تبسن
 یدازآ هب نديسر یارب ،یزيگنا رب نيسحت

 یتازرابم یاه شالت .دنگنج یم و هديگنج
 ،نارگراک فوفص رد نانز هناعاجش و
 لام ،اه هتسشنزاب ،نيملعم ،نازرواشک
 و نازومآ شناد ،نایوجشناد ،ناگتخاب

 چيه رب ،هزرابم یاه هنحص همه رد هصالخ
 اج ره رد اهنآ روضح  .تسين هديشوپ سک
 داديب و ملظ و رامثتسا هيلع راکيپ هک
 ناينادنز یاه هداوناخ نايم رد ،تساپرب

 نوخ هک یزرابم یاه هداوناخ ای و یسايس
 رب میژر نیا نارومأم تسد هب ناشنادنزرف
 قحرب هزرابم ره رد و هدش هتخیر نيمز
 هيلع هزرابم زا ،نابايخ فک رد یراج
 هزرابم ات هتفرگ یرادرهش رگبوکرس نارومأم
 زا و نانز صخشم یاهتساوخ ققحت یارب

 و همه ، یرابجا باجح هيلع هزرابم هلمج
 شالت و شقن زا یئاه هولج همه
 یقلخ دض مظن لباقم رد نانآ هناتخسرس
 هطلس زا لصاح مظن نامه ،تسا ینونک

 هب اهنت هک ناریا رد هتسباو یراد هیامرس
 مه رد درم و نز زا معا ،ناگدیدمتس تردق

 .تفر دهاوخ نيب زا و هتسکش

 

  

 

  
 نودب هک تسا هدش هتفگ یتسرد هب

 ،یبالقنا شبنج کی رد نانز عيسو تکرش

 ليلد .دسر یمن یزوريپ هب یبالقنا چيه
 زا یمين نانز الوا هک تسا نآ رما نیا

 و دنهد یم ليکشت ار هعماج کی تيعمج
 هک نآ رطاخ هب تسدورف تاقبط نانز ايناث
 یاه متس و جنر یتاقبط عماوج رد
 یا هقبط مه نادرم هب تبسن ار یفعاضم
 یرتشيب لیالد ، دنوش یم لمحتم دوخ
 مظن یدوبان تهج هزرابم رد تکرش یارب

 اب ليلد نيمه هب و دنراد مکاح هناملاظ
 رد یرتشيب هچ ره یتخسرس و یريگيپ

 هاوگ .دننک یم ینیرفآ شقن هزرابم هنحص
 تحت نانز هناريگيپ هزرابم انامه رما نیا زراب

 هيلع فلتخم یاه هصرع رد ناریا متس
 همه مغريلع ، یمالسا یروهمج میژر

 لاس لهچ رد قانتخا وج و اه بوکرس
 .دشاب یم ريخا

 

  

 

  
 متس زا یئالاب دنلب تسيل ناوت یم
 متسيس رد هک یئاه ملظ و اه

 اب ناریا هتسباو یراد هیامرس
 روط هب یمالسا یروهمج تيمکاح
 دوش یم لامعا ناریا نانز رب هژیو
 ،قالط قح ،هنادازآ ششوپ قح ريظن

 هضرع ار ....و تناضح ،ترفاسم قح
 یاهتساوخ ساسا نیا رب و درک
 نآ زا یئاهر تهج رد نانز صخشم
 رد نآ کاندرد بقاوع و اه متس و ملظ
 زا هچنآ اما ، درمش رب ار نانز یگدنز
 دشاب یم رادروخرب یرتالاب تيمها
 اهتساوخ نیا ققحت هار هک تسا نیا
 ناریا متس تحت ِنانز ایآ ؟تسا مادک
 یبالقنا شبنج رد تکرش نودب

 هب رداق نادرم شوداشود یمومع
 اهنآ رب هک دنشاب یم یئاه متس عفر
 ناشندوب نز ليلد هب هژیو روط هب
 هک تساجنیا رد  ؟دوش یم لامعا
 تسيمرفر و عجترم یاهورين نيب

 و پچ مسا هب یتح هک یئاه
 قوقح زا عافد یعدم مه تسينومک
 اب یزراب یدنبزرم ،دنتسه ناریا نانز
 یم ميسرت یعقاو یاه تسينومک

 .دوش

 

  

 

  

 رد تسرد هک دندهاش ناریا رد ناگمه
 هامید رد مدرم تازرابم یريگ جوا طیارش
 نادرم و نانز هک یطیارش رد ۶۹۳۱ لاس

 دوخ شوداشود هزرابم هب ناریا متس تحت
 میژر هباثم هب یمالسا یروهمج هيلع
 ،دندوب لوغشم مسيلایرپما هب هتسباو
 نارتخد" و یرابجا باجح عوضوم هرابکی

 هناسر تاغيلبت ردص رد ،"بالقنا نابايخ
 رارق "وت و نم" نوچ یتسيلایرپما یاه
 یعس هک یلاح رد اه هناسر نیا و تفرگ
 یبالقنا تازرابم زا ار مومع هجوت دندرک
 عوضوم نیا یوس هب هعماج رد یراج
 باجح اب فرص هزرابم دنديشوک ،دنناشکب
 .دننک لیدبت نانز یلصا هزرابم هب ار یرابجا
 مان هب زورید ات هک ینيغلبم ريسم نیا رد
 رد یا هنالیذر مادقا چيه زا "بلط حالصا"
 یمالسا یروهمج میژر تیوقت تهج
 دندوب هدرکن یهاتوک

 

 نآ یعقاو یانعم هک  -
 طوبرم ناریا متس تحت نانز هب هک یئاج ات
 نتشاد هاگن دنب رد یارب شالت انامه تسا
 دوب نانآ

 

 .دندش یرابجا باجح عفر عفادم  -

 

  

 

  
 هيلع فرص هزرابم هک تسا حضاو
 زا نانز یئاهر ثعاب یرابجا باجح
 متسيس رد هک یرگید تراسا یاهدنب

 ریز و مکاح هتسباو یراد هیامرس
 رب یمالسا یروهمج میژر هطلس
 یمن ، هدش هتسب نانآ یاپ و تسد
 اب یتسيلایرپما یاه هناسر اما .ددرگ
 عوضوم نیا یور دوخ تاغيلبت زکرمت
 عفادم ار دوخ دنشوک یم هک یلاح رد
 نسح و هداد هولج ناریا نانز قوقح
 رد ،دننک بلج دوخ فرط هب ار اهنآ رظن

 هدناشن تسد میژر هک یطیارش
 دشر ليلد هب یمالسا یروهمج
 طوقس هناتسآ رد اه هدوت تازرابم
 مه ار موش فده نیا ، هتفرگ رارق
 یارب شيپاشيپ هک دننک یم بيقعت
 ناونع هب هک یرگید عجترم میژر
 ار دوخ ینونک یبهذم میژر ويتانرتلآ

 نآ ات دننک یمرگ رازاب ، دمانب رالوکس
 اه یرگمتس همه ظفح اب دناوتب میژر
 باجح اب تفلاخم زپ اب ،نانز هيلع

 !داب يمارگ نز يناهج زور ، سرام تشه              يناقهد فرشا
 

 

  

!ناريا زرابم و هاگآ نانز

 

  

امش"

 

 ،دينارامشيب  

 

  

رايسب امش لباقم رد اه نآ

 

* ".دنكدنا  
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دشاب هتشاد دوجو دناوت يمن يا هدوت يعقاو شبنج چيه نانز نودبب !!دشاب هتشاد دوجو دناوت يمن يا هدوت يعقاو شبنج چيه نانز نود

 

 

 

 

 اج تارکومد و یقرتم ار دوخ یرابجا
!دنزب

 

  

 

  
 هب ًافرص نانز هزرابم ليلقت رگید فرط زا
 ینعم هب لمع رد ،یرابجا باجح اب هزرابم
 اهنآ یبالقنا تابلاطم هيقب ندنار هيشاح هب
 نانز نتشاد زاب ، همه زا رتمهم و

 هقبط مه ِنادرم رانک رد هزرابم زا هدیدمتس
 تهج رد یروهمج میژر تيلک هيلع دوخ یا
 .دشاب یم میژر نیا ملاظم همه زا یئاهر
 یئاهر تهج رد ناریا متس تحت نانز ایآ

 و دح یب یاه متس  و ملظ راب ریز زا دوخ
 دیابن ای دیاب دوش یم اهنآ هب هک یرصح
 همه هيلع هدیدمتس نادرم شودمه
 یراد هیامرس متسيس یعاجترا رهاظم
 نآ ظفاح میژر و متسيس نیا لک و مکاح
 یساسا لاوئس نآ ،نیا  ؟دننک هزرابم
 لباقم رد ینونک طیارش رد هک تسا
 هزرابم هب نانز هزرابم ندرک دودحم نيعفادم
 تيمها .دراد رارق یرابجا باجح اب فرص
 دوش یم کرد یبوخ هب یتقو لاوئس نیا
 یمالسا یروهمج میژر هک مينک ديکأت هک
 هب نانز نديسر عنام نیرتگرزب رضاح لاح رد
 هزرابم و دشاب یم شیوخ هقح قوقح
 دحتم یورين اب میژر نیا ینوگنرس یارب

 درم و نز زا معا ،هدیدمتس یاه هدوت همه
 تابلاطم هب یبای تسد یارب ماگ نيلوا ،
 هصالخ و مدرم تاقبط و راشقا همه و نانز
 .دشاب یم "یدازآ و راک ،نان" هب نديسر

 

  

 

  
 هب شکتمحز و رگراک نانز هک تسين یکش
 ره رد دنا هداد ناشن نونک ات هک یتروص
 و یمالسا یروهمج هيلع هزرابم هنحص
 و تیدج اب دوجوم راب تبکن عضو

 یا هقبط مه نادرم اب هارمه یتخسرس
 زا عنام رما نیا اما .دننک یم تکرش دوخ
 ناور هلابند و عجترم یاهورين هک تسين نآ
 لاکشا هب دنشوکن ،نويسیزوپا فص رد اهنآ
 اب هعماج رد ینانز ندرک زاوآ مه اب فلتخم
 دراو للخ تازرابم نیا تفرشيپ رد دوخ
 یم عوضوم نیا ندرک سوملم یارب .دنروآ
 زا یا هتسد دروخرب هب لاثم ناونع هب ناوت
 رد نانز هناروشحلس ًاعقاو هزرابم اب نانآ

 ۸۸۳۱ لاس گرزب یمدرم شزيخ نایرج
 یراذگ شزرا و ریدقت یاج هب هک درک هراشا
 فص رد هک یروالد و عاجش نانز هزرابم  هب
 یم یمالسا یروهمج عاجترا هيلع مدقم
 یارب هک دنتفرگ داریا نانز نیا هب ،دنديگنج
 رد و هدرکن هزرابم ناش هنانز یاه هتساوخ
 نانیا .دنا هدرک تکرش یمومع شبنج کی
 هزرابم هار رد عقاو هب ، یئاه هدیا نينچ اب
 ناریا متس تحت نادرم و نانز کرتشم
 یزادنا گنس یمالسا یروهمج میژر هيلع
 ایوگ نانز هک یفارحنا طخ نیا .دننک یم
 یمومع شبنج زا ار ناشراک باسح دیاب

 عفر یارب نادرم زا ادج یفص رد و هدرک ادج
 قحرب یاهتساوخ رگید ققحت ای و باجح
 فرط زا مه ، زورما دننک هزرابم ناش هنانز
 ناونع تحت هک یتسيلایرپما یاه هناسر
 ار دوخ "بالقنا نابايخ نارتخد" زا عافد

 مه و دننز یم اج ناریا نانز قوقح عفادم
 مان یتح هک نانآ ناور هلابند بناج زا
 تسيسکرام

 

 و مسينومک ،تسينينل  -
 لابند ،دننک یم لمح دوخ اب مه ار رگراک
 رد ار نانز شبنج ،طخ نیا اما .دوش یم
 نانز هک یلاح رد ،دهد یم رارق تسب نب
 ققحت یارب هزرابم نمض دیاب ناریا زرابم
 هچ ره تيعطاق اب ،نانز هژیو یاه هتساوخ
 هار هک یمومع شبنج ره رد یرتشيب

 مسيلایرپما هب هتسباو میژر ینوگنرس
 ،دنک یم راومه ار یمالسا یروهمج

 نينچ نتفرگ شيپ رد اب اهنت .دننک تکرش
 و یئاهر زادنا مشچ هک تسا یهار
 رب راصعا لوط رد هک یئاهريجنز تسسگ
 لباقم رد ، هدش هتسب نانز یاپ و تسد
.دريگ یم رارق نانآ

 

  

 

  
 ره ام هعماج رد هک میدهاش زاب رید زا ام
 یاه هتساوخ حرط اب یعامتجا هورگ
 یئاهدراکالپ یور ار اهنآ هک دوخ صخشم
 میژر هيلع هزرابم هنحص رد ، دننک یم تبث

 زين ناریا زرابم نانز اقافتا .دنبای یم روضح
 نانز صاخ تابلاطم دنا هتفای ناکما اج ره
 روط هب دنتسناوت یم هک یئاج ات ار
 روضح هزرابم هصرع رد و هدرک نايب صخشم
 مدع رس رب هن هلأسم نیاربانب .دنا هتفای

 رس رب هن و نانز هژیو یاه تساوخ حرط
 یم اه تساوخ نآ ققحت یارب هزرابم مدع
 ندوميپ رس رب هلأسم همه هکلب ، دشاب
 ققحت هب رجنم دیاب هک تسا یهار
 هعماج رد هار نیا .ددرگ رظن دروم تابلاطم
 کرتشم هزرابم اب هک تسا یهار نامه ام
 ینوگنرس یارب مه رانک رد نادرم و نانز
 متسيس یدوبان و یمالسا یروهمج میژر

 یم هدوميپ ، مکاح هتسباو یراد هیامرس
 .دوش

 

  

 

  
 زا یمالسا یروهمج دیدش همهاو و سرت
 ناونع هب هک تسا یدح هب ناریا زرابم نانز

 هک یلاح رد هتشذگ لاس رد ،هنومن کی
 عمجت یارب ار یلحم نارهت رد یزرابم نانز
 زا ،دندوب هدرک مالعا سرام ۸ تبسانم هب

 ار لحم نآ ،دوخ یماظتنا یاهورين قیرط
 هک درک هزیراتيليم هدرتسگ تروص هب نانچ
 تبسانم هب یئآ مه درگ ناکما هنوگ ره
 زا تیاکح رما نیا دوخ .درب نيب زا ار زور نیا
 و هاگآ نانز هزرابم رد هک دراد یتردق
 شالت نیاربانب .تسا هتفهن ناریا هاوخیدازآ
 یتسيلایرپما یاه هناسر

 

 رد زج هک  -
 نادرم و نانز هدروخ مسق نانمشد تمدخ
 یمن تيلاعف ناریا هاوخیدازآ و متس تحت
 دننک

 

 زیواتسد اب نانز تازرابم فارحنا یارب  -
 ،نانآ قحرب یاهتساوخ زا یکی نداد رارق
 نيب هک تسا نیا تيعقاو .تسين ليلد یب
 نيب زا یارب ناریا هدیدمتس نانز هزرابم
 زا و دوخ یاپ و تسد یاهريجنز ندرب

 عفر و ششوپ یدازآ یارب هزرابم هلمج
 یاه هناسر شالت اب ،یرابجا باجح
 هيلع هزرابم ششوپ رد هک یتسيلایرپما

 بيقعت ار یمدرم دض فادها یرابجا باجح
 رد .دراد دوجو یقيمع هرد ، دننک یم
 هزرابم نودب هک تسناد دیاب هک تساجنیا
 ،شبنج نورد یاه تسيمرفر و عاجترا اب
 تحت نانز قوقح زا یتسار هب ناوت یمن

.دومن عافد ناریا متس

 

  

 

  
 نانز هک دوش ديکأت دیاب زين رما نیا یور

 جنر نیرتشيب شکتمحز و رگراک هقبط
 نانز هب باجح ليمحت زا ار باذع و
 لمحتم یمالسا یروهمج طسوت

 نتفر نيب زا اذل و دنوش یم و هدش
 صخشم یاهتساوخ زا یکی رابجا نیا
 یارب رگا لاح نیا اب .دشاب یم نانآ
 یرابجا باجح عفر ، اوژروب نانز
 ،دهد یم ليکشت ار تساوخ نیرتمهم
 و رقف راوآ ریز رد هک نانز نیا یارب
 تبيصم و جنر و درد نارازه و تکالف
 .تسين نينچ ،دننز یم اپ و تسد
 ،تسد ورف تاقبط هب قلعتم نانز
 متس همه و یرابجا باجح اب هزرابم
 یم اور نانآ رب هک یفعاضم یاه

 ینوگنرس یارب هزرابم اب ار دوش
 متسيس یدوبان و یمالسا یروهمج

 هرگ ناریا رد هتسباو یراد هیامرس
 یا هقبط مه نادرم اب هارمه و هدز

 هب .دننک یم تکرح تهج نیا رد دوخ
 نیا یزوريپ اب هک یزور نديسرارف ديما
 ییاهر طیارش ندمآ دوجو هب دهاش ،هزرابم
 ،فعاضم رامثتسا هب نداد نایاپ ،نانز
 عاونا و یبهذم دويق ، یرالاسدرم

 هیامرس ماظن ۀطلس هک ميشاب ییاهمتس
 نارگ یاهريجنز نوچمه مکاح میژر و یراد
 ناریا زرابم اما مورحم نانز یاپ و تسد رب
.تسا هتسب

 

  

 

  
*

 

سکرام رونلا زا یرعش زا رطس کی  -

 

  
۹۱۰۲ سرام ۶

 

  

 

  

 دیاب ایوگ نانز هک یفارحنا طخ نیا
 یمومع شبنج زا ار ناشراک باسح
 یارب نادرم زا ادج یفص رد و ادج
 هزرابم ناش قحرب یاهتساوخ ققحت
 یاه هناسر فرط زا مه ،دننک
 زا عافد ناونع تحت هک یتسيلایرپما
 عفادم ار دوخ "بالقنا نابايخ نارتخد"
 بناج زا مه و دننز یم اج نانز قوقح
 مان یتح هک نانآ ناور هلابند
 تسيسکرام

 

 مه ار رگراک و ،تسينينل -
 .دوش یم لابند ،دننک یم لمح دوخ اب
 تسب نب رد ار نانز شبنج ،طخ نیا اما
 زرابم نانز هک یلاح رد ،دهد یم رارق
 ققحت یارب هزرابم نمض دیاب ناریا

 تيعطاق اب ،نانز هژیو یاه هتساوخ
 هار هک یمومع شبنج ره رد یرتشيب

 راومه ار یمالسا یروهمج ینوگنرس
 شيپ رد اب اهنت .دننک تکرش ،دنک یم
 مشچ هک تسا یهار نينچ نتفرگ
 لوط رد هک یئاهريجنز یئاهر زادنا
 ،هدش هتسب نانز یاپ و تسد رب راصعا
.دريگ یم رارق نانآ لباقم رد
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 اب:راگدنام یاهرذب لاناک رگشسرپ
 یاهرذب لاناک ناگدنونش هب دورد
 هب نز یناهج زور کیربت و راگدنام
 .لاناک نیا زیزع نارای

 

  
 ، ناریا زرابم نانز شيپ لاس لهچ
 ليمحت هيلع یهوکش رپ تارهاظت

 نانز یدازآ ضقن و یرابجا باجح
 رد هک شا هتسد وراد و ینيمخ طسوت
 ینيمخ فده زا یزراب ناشن عقاو
 دندرک اپ رب دوب بالقنا بوکرس تهج
 ماهلا و هدنز زونه شا هرطاخ هک
 تسد یارب ناریا نانز تازرابم شخب
 .دشاب یم شیوخ قوقح هب یبای
 بلغا هک هاوخیدازآ نانز نیا تارهاظت

 هک اهنآ دایرف و دندوب تسينومک مه
 بقع هب هک میدرکن بالقنا ام"
 دوخ رد ار یعقاو مايپ نیا ، "میدرگرب
 زاغآ رس نانز بوکرس هک تشاد ناهن

 همه بوکرس و بالقنا بوکرس
 هک یبوکرس ،دشاب یم ناگیدمتس
 و هعماج تفرشيپ زا تشاد دصق
 .دنک یريگ ولج نآ شيپ هب تکرح

 

  
 بالقنا بوکرس مغريلع هک ميناد یم

۶۵ یاهلاس

 

 و نيناوق ليمحت و ۷۵-
 تازرابم ،نانز رب یعاجترا تاررقم
 هيلع هتشذگ لاس لهچ رد ناریا نانز
 یا هظحل اه یرباربان و نيناوق نیا

 و زارف همه مغرب و هدشن فقوتم
 .هتشاد موادت شیاه بيشن

 

 رظن رد اب 
 و هعماج رد نانز یراج تازرابم نتفرگ
 هامید رد یا هدوت یاه شزيخ عوقو

 شروش زادنا مشچ و ۶۹ لاس
 شالت دهاش ، هدنیآ رد ناگنسرگ
 مشخ ات دنشوک یم هک ميتسه یئاه
 هب ار مکاح یروتاتکید زا نانز ترفن و

 یتسيلایرپما یاهويتانرتلآ یوس
 مان اب هک یئاهويتانرتلآ ،دنهد قوس
 هب داقتعا یاعدا و مسیرالوکس
 تابسانم ظفح دصق ، یسارکومد
 .دنراد ار مکاح یراد هیامرس هناملاظ
 زا یخرب هک مينيب یم رگید فرط زا
 دنشوک یم زين نويسیزوپا یاهورين
 رد ار نانز لیاسم هنيمز رد تيلاعف

 دودحم یتسايس نامه بوچراهچ
 تهج رد عجترم یاهورين هک دننک
 رد یتسيلایرپما یاهويتانرتلآ تیوقت
 .دنا هتفرگ شيپ

 

  

 

 رب نز یناهج زور هناتسآ رد نونکا 
 هنيمز نیا رد هک یئاه شسرپ ات مينآ
 یمارگلت لاناک ناگدننگدیدزاب یارب
 اب ار دنتسه حرطم راگدنام یاهرذب
 یئادف یاهکیرچ زا وکين اراس قيفر

 نيع رد و میراذگب نايم رد ناریا قلخ
 اب طابترا رد قيفر نیا رظن یایوج لاح
 ناریا ینونک طیارش رد نانز تازرابم
.ميشاب

 

 

 

  

 

  
:رگشسرپ

 

اراس قيفر 

 

 هب دورد اب ،  
 و امش هب نز یناهج زور کیربت و امش
 هک نیا زا رکشت اب و زرابم نانز همه
 یاه شسرپ یوگخساپ هک ديتفریذپ
 .ديشاب ام
 
 زور زين مه نم ، دورد اب :اراس قيفر
 و رگراک نانز همه هب ار نز یناهج
 زا و میوگيم کیربت هاوخیدازآ و شکتمحز

 ار یتصرف نينچ هک مرازگساپس امش
 هنيمز نیا رد مناوتب ات دیا هدرک مهارف
 ار قلخ یئادف یاهکیرچ تارظن و اه ليلحت
 رد راگدنام یاه رذب لاناک ناگدننگدیدزاب اب
 .مراذگب نايم

 

  
:شسرپ 

 

قيفر 

 

 اب ار وگتفگ نیا دیراذگب  
 نئارق همه .مينک عورش شسرپ نیا
هک دهد یم ناشن

 

 یروهمج  
یمالسا

 

 هطلس ههد نيمراهچ رد  
 هب تسد گرزب ینارحب اب شسوحنم
 شزيخ و تازرابم رد هک تسا نابیرگ
 .هتفای ساکعنا اه هدوت موادم یاه
 هام ید زا هک یئاه شزيخ و تازرابم

 و زارف اب و هدش عورش ۶۹ لاس
 هتشاد همادا نونک ات یئاه بيشن
 اه شزيخ نیا رد ار نانز شقن . تسا

 ؟دينيب یم هنوگچ
 
 و تازرابم رد زرابم نانز روضح :اراس قيفر
 لاس هام ید زا ام هعماج هک ییاه شزيخ

 یریذپان راکنا رما ،هدوب دهاش نونکات ٦۹
 هک ییاه سکع و اه مليف هاوگ هب .تسا
 یعامتجا یاه هکبش رد تازرابم نیا زا
 روضح دهاش هنيع هب ام دنا هدش شخپ
 هتبلا .ميتسه تازرابم نیا رد نانز هناروالد
 .دوب زيگنارب بجعت دوب مه نیا زا ريغ رگا

 تکالف و رقف رد دوش یم هنوگچ اعقاو نوچ
 دهاش زور ره و درک یگدنز یگنسرگو
 رد اما دوب نانز هيلع یرتدیدج تاضيعبت

 هناملاظ مظن نیا یدوبان یارب هک یشزيخ
 متس تحت نانز !درکن تکرش هتفرگ لکش

 یاه یرگبوکرس و تاضيعبت  هراومه ناریا
 اب ار یمالسا یروهمج رگبوکرس میژر
 دنا هدرک سمل ناش دوخ تشوگ و تسوپ
 ، متس هيلع هک تسا لاس لهچ و
ريقحت ،ضيعبت

 

 و هداد رس دایرف یرباربان و   
 هبرجت هب هک ینانز .دنا هدرک هزرابم نآ هيلع
 و تاضيعبت هيلع رگا هک دنا هديمهف
 دنگنجن و دننکن ضارتعا مکاح یروتاتکید
 ار شیاه راشف  مکاح عجترم هتسد وراد
 دهاوخ رت هدرتسگ ار شتاضيعبت و رتشيب
 رو هلعش اب هک دوب مه ليلد نيمه هب .درک

 لاس هام ید زا یمدرم تازرابم شتآ ندش
 رد نانز روضح دهاش ام ، دهشم رد ۶۹
 ،میدوب هزرابم و ضارتعا یاه هصرع رثکا
 ،"یدازآ ،راک ،نان" راعش اب هک یتازرابم
 حالصا ،ارگلوصا" ، "یا هنماخ رب گرم"
 یاهراعش و "ارجام همومت هگید ، بلط
 یدوبان تساوخ ،میژر هيلع رگید ميقتسم
 شا هتسد و حانج ره اب یمالسا یروهمج
 همه رد ناوت همه اب نانز .دندز یم دایرف ار
 نیا .دنا هتشاد روضح ینابايخ یاهدربن

 تسا یراب تکالف طیارش نآ ساکعنا روضح
 و رگراک نانز یارب ناریا یزاوژروب هک
 رد ار اهنآ و تسا هدروآ دوجو هب شکتمحز
 ینامناخيب و یراکيب و یگنسرگ و رقف
  اب ار هناملاظ طیارش نیا و هدرک ريسا
.دنک یم تظافح یروتاتکید لامعا

 

  

 

  
 و زرابم نانز هناروالد تازرابم اتقيقح
رگید رابکی ام شکتمحز

 

 هچ هک داد ناشن  
یميظع ليسناتپ و یژرنا

 

 عضو رييغت یارب  
 موادت رد .دراد دوجو نانآ نيب رد دوجوم
 ار زرابم نانز روشرپ روضح ام ،هامید تازرابم
 عمتجم نارگراک هناروالد تازرابم نایرج رد

:حيضوت 

 

 مارگلت لاناک خساپ و شسرپ ریز نتم  
 یاهکیرچ زا وکين اراس قيفر اب راگدنام یاهرذب
 زور ،سرام تشه تبسانم هب ناریا قلخ ییادف
دشاب یم نز یناهج

 

 سرام ۸ هعمج خیرات رد هک 
 .تفرگ تروص )۷۹۳۱دنفسا ۷۱ ( ۹۱۰۲
 

 

  

 

  

 وكين اراس قيفر اب خساپ و شسرپ

 

  

تشه تبسانم هب

 

، سرام  

 

  

نز يناهج زور 

 

  !

 

  
 
 

 

 نارهت رد نز يناهج زور تارهاظت

 

 7531 دنفسا–
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 و زرابم نانز هناروالد تازرابم
رگید رابکی ام شکتمحز

 

 هک داد ناشن 
یميظع ليسناتپ و یژرنا هچ

 

 یارب 
 دوجو نانآ نيب رد دوجوم عضو رييغت
 رد ار زرابم نانز روشرپ روضح ام .دراد
 تفه نارگراک هناروالد تازرابم نایرج
 تشاد همادا هام کی هب کیدزن هک هپت

 نازرواشک تازرابم رد ای .میدوب دهاش
 تعاجش اب نانز هک میدید ناهفصا
 دوخ نارهوش و ناردارب رانک رد مامت
 رگبوکرس یاهورين لباقم رد
 ناگتخاب لام تاضارتعا رد .دنداتسیا

 ليکشت نانز ار نيضرتعم رتشيب مه
 نوچ ییاهراعش حرط اب اهنآ .دنا هداد
 ام ناناوج نوخ ، ناتگنرين هب گنن"
 زا هک دنداد ناشن "ناتگنچ زا دکچيم
 هچ و دنرادروخرب یسايس یهاگآ هچ
 .دنسانش یم ار دوخ نمشد بوخ
 هبرجت لصاح یهاگآ نیا هک هنشور
 هطلس ریز رد یگدنز لاس لهچ
 .دشاب یم یمالسا یروهمج نينوخ

 هام کی هب کیدزن هک هپت تفه رکشين
 تازرابم رد ای .میدوب دهاش ، تشاد همادا
 اب نانز هک میدید ناهفصا نازرواشک

 نارهوش و ناردارب رانک رد مامت تعاجش
 .دنداتسیا رگبوکرس یاهورين لباقم رد دوخ
 مه ناگتخاب لام تاضارتعا رد نينچمه
 .دنا هداد ليکشت نانز ار نيضرتعم رتشيب
 هب گنن" نوچ ییاهراعش حرط اب  ًاريخا اهنآ
 زا دکچيم ام ناناوج نوخ ، ناتگنرين

 زا یحطس هچ زا هک دنداد ناشن "ناتگنچ
 بوخ هچ و دنرادروخرب یسايس یهاگآ
 هنشور هتبلا .دنسانش یم ار دوخ نمشد
 لاس لهچ هبرجت لصاح یهاگآ نیا هک
 یروهمج نينوخ هطلس ریز رد یگدنز
 هسردم زا ام نارتخد .دشاب یم یمالسا
 یمومع نکاما ات راک طيحم زا و هاگشناد ات
 تاررقم هيلع دیاب اهنت هن هک دنا هتفرگ دای ،
 یمالسا یروهمج هنازيتس نز نيناوق و
 نیا یدوبان یارب  ًاساسا هکلب ، دننک هزرابم
 دننک هلباقم اوق همه اب دیاب زيتس نز میژر
.دنگنجب و

 

  

 

  
 ام هاگآ و هدید متس نانز تازرابم یلک روطب

 یروهمج هنازيتس نز ترارقم و نيناوق هيلع
 لاس لهچ رد هچ میژر نیا دوخ و یمالسا
ريخا لاس کی رد هچ و هتشذگ

 

 مغريلع   
 نیا یاه یرگيشحو و اه بوکرس همه
 ناریا نانز هک دهديم ناشن راکتیانج میژر
،

 

 هب ار دوجوم یاه متس عفر یارب هزرابم  
 یروهمج میژر ینوگنرس یارب هزرابم
 نيب زا یارب هزرابم و دننزيم هرگ یمالسا
 تازرابم زا یشخب ار نز رب متس ندرب
 یم هعماج ناگدیدمتس هيلک شخب ییاهر
.دننيب

 

  

 

  
 هام ید یاه مايق لابند هب:شسرپ 
 و نارگراک هک دوب یخساپ عقاو هب هک

 رابتکالف طیارش هب هعماج ناگدیدمتس
 ،دنداد یمالسا یروهمج زاس تسد
 وپاکت هب یمالسا یروهمج نابابرا
 ینوگنرس تروص رد ات دنداتفا

 ويتانرتلآ شيپاشيپ ،یمالسا یروهمج
 طیارش یارب ار دوخ رظن دروم یاه
 نیا رب .دنشاب هتشاد یرارطضا
 فلتخم لاکشا هب یئاهورين ساسا

 اب وسمه ار دوخ ات دنشوک یم
 اهنآ یجان و نانز و نارگراک تابلاطم
 دیاب یرايعم هچ اب نانز ،دنهد هولج
 بیرف ات دنجنسب ار اه ورين نیا
؟دنروخن ار اهنآ هناراکایر تاغيلبت

 

  
 
 یارب نانز تازرابم هبرجت هلب :اراس قيفر
 یاه روشک رد هچ و ناریا رد هچ یئاهر
 همه هکلب نانز تازرابم اهنت هن و رگید
 هاگره هک دنا هداد ناشن یمدرم تازرابم
 نانمشد ، دنريگ یم جوا اه هدوت تازرابم
 یاه ليسناتپ زا ات دنتفا یم وپاکت هب مدرم
دوجوم

 

 نوشدوخ عفن هب اه شبنج نیا رد  
 هک یتقو صوصخ هب .دننک هدافتسا
 یمدرم دض نمشد هطلس یمدرم تازرابم
 اه وپاکت نیا ، دزادنا یم رطخ هب ار
 سپ ليلد نيمه هب ، دننک یم اديپ شیازفا
 میژر ناکرا هک هام ید یاه مايق زا

 ام ،دروآ رد هزرل هب ار یمالسا یروهمج

 و هدوب اهشالت نیا دیدشت دهاش
.ميتسه

 

  

 

  
 
 یميظع ليسناتپ رطاخب مه نانز شبنج
 یاه هسيسد موجه دروم اهراب دراد هک
 یعس و هتفرگ رارق تسيلایرپما و عاجترا
 تساوخ زا هدافتسا ءوس اب هک دنا هدرک
 تساوخ لاثم ناونع هب، نانز قح رب یاه
 یارب یرازبا هب ار نآ ،ششوپ یدازآ قح رب

 یبالقنا تازرابم یاه هلعش ندرک شوماخ
 یرايعم اهنت نايم نیا رد .دننک لیدبت نانز
 تسا نیا مينک هيکت نآ رب ميناوتيم ام هک
 اپب هک یناگیدمتس یاه هزيگنا و لئالد هک
 تسد  ناش دوخ تابلاطم هب ات دنا هتساخ
 تخانش نیا اهنت .ميسانشب ار  دننک اديپ
 یعقاو یانعم ات دنک یم کمک ام هب
 ،لاثم یارب .مينک کرد ار هناراکيبرف تاغيلبت
 رد یمالسا یروهمج اب هزرابم رد نانز
 یئاهر و یدازآ یارب هتشذگ لاس لهچ
 یانعم مه یئاهر و یدازآ .دنا هديگنج
 نآ ناهاوخ نانز ینعی دراد ار دوخ صخشم

 و نز دض نيناوق همه هک دنتسه یطیارش
 یاه یرباربان و زيمآ ضيعبت تاررقم همه
 هب یطیارش و دوش هتشاذگ رانک یتيسنج
 درم و نز نيب لماک یربارب هک دیآ دوجو
 راک لباقم رد ربارب دزم ینعی .دوش ققحتم
 همه وغل ینعی ،ششوپ یدازآ ینعی ،ربارب
 دنک یم تیامح یرالاسدرم زا هک ینيناوق
 نانز یگدنز رب یبهذم تاررقم همه وغل و
 یطیارش نينچ رد رگا نیاربانب .هريغ و
 باجح وغل هب ار نانز یدازآ دهاوخب یئورين
 هنوتيم ینز ره بوخ ، دهد ليلقت یرابجا
  ورين نیا همانرب رد هک دوش هجوتم اروف
. دراد دوجو یساسا تالکشم

 

  

 

  
 ققحت هداد ناشن هبرجت هک یطیارش رد
 هب نانز قوقح نیرت ییادتبا و نیرتکچوک
 یبالقنا ینوگنرس تهج رد هزرابم
 متسيس یدوبان و یمالسا یروهمج

 هرگ مسيلایرپما هب هتسباو یراد هیامرس
 ام رايعم هک تسا یعيبط بوخ ، هدروخ
 تيلک هک ینامز ات هک تسا نیا نانز

 مادک چيه هدرکن یداينب تارييغت ،متسيس

 ققحتم دنناوت یمن ام یاه هتساوخ زا
 هیامرس مظن دهاوخن هک یئورين و دنوش
 تسين رداق ، دنکشب مه رد ار مکاح یراد
.درادرب نانز یعقاو یئاهر تهج رد یماگ

 

  
 رظن رد ار باجح هلاسم نيمه ديئايب
 یرابجا باجح هيلع هزرابم بوخ .میريگب
 زا یکی و نانز قح رب تابلاطم زا یکی
نیرتمهم

 

 تسه یبالقنا یاهورين فِیاظو   
 یدازآ یارب نانز تازرابم زا دیاب هراومه و
 هفيظو لاح نيع رد اما .درک عافد ششوپ
 یکاپان یاه تسد ميهدن هزاجا هک تسام
 نابلط حالصا تسد رد تسد ، زورید ات هک
 و هدنبیرف یرهاظ اب زورما دنتشاد یتموکح
 زا یکشاوی نادنچ هن و ميقتسم تیامح اب
 یجان ،ناش دوخ تسيلایرپما نابابرا

 داژن یلع حيسم لاثما .دنوش نانز شبنج
 روما ریزو رانک رد هنالیذر هکيلاح رد هک
 دوخ هک ويپماپ کیام ، اکیرمآ هجراخ
 حطس رد هدش هتخانش یراکتیانج
 زا ام نانز یارب ، دنتسیا یم تسيناهج
 دشاب رارق رگا .دنزيم مد یسارکمد و یدازآ

 کی  هب یرابجا باجح هيلع هزرابم ناکس
 زا بوخ ، دوش هدرپس ینارودزم نينچ
 تابلاطم هب نانز هک تسا نشور شيپ
 هصالخ روطب  .ديسر دنهاوخن دوخ یلصا
 هک یدارفا نينچ هک داد هزاجا دیابن

 زيتس نز میژر هب دوخ یگدرپسرس
 هب لمع رد اهراب ار یمالسا یروهمج
 عوضوم و نز رب متس ،دنا هدناسر تابثا

 بیرف یارب یرازبا هب ار یليمحت باجح
 تسايس دربشيپ یارب نآ زا رتارف و نانز

 ام رايعم . دننک لیدبت یتسيلایرپما یاه
 هک مينادب و دشاب ینونک تاييعقاو دیاب
 رکف هب زگره یتسيلایرپما گرزب یاه تردق
  .دنتسين و هدوبن ام یارب هافر و یدازآ
 متسيس ظفح رد اه تسيلایرپما عفانم

 هجيتن رد و ناریا رب مکاح یراد هیامرس
 رد .تسام هعماج رد رامثتسا و متس موادت

 ام یاه هتساوخ ققحت و ییاهر هک یلاح
 .تسا ینونک تيعضو یدوبان ورگ رد نانز
  .درک شومارف ار هاش طوقس هبرجت دیابن
 زا ینيمخ ندمآ اب و تفر هاش هک میدید
 رد هتسباو یراد هیامرس متسيس هک اجنآ
 زا نانز اهنت هن ، دش ظفح نانچمه روشک

 دندشن اهر تشاد دوجو هک یئاه متس
 مه رتشيب اهنآ تراسا یاه ريجنز هکلب

.دش

 

  

 

  
:شسرپ

 

اراس قيفر 

 

 هب هجوت اب 
 باجح اب نانز هناريگيپ تفلاخم
 اب طابترا رد اه ورين یخرب ، یرابجا

 ای و افرص ،هعماج رد نانز هلأسم
 زکرمتم باجح اب تفلاخم یور رتشيب
 هک نیا هب هجوت اب .دنوش یم
 یاهکیرچ اصخشم و اه تسينومک
 زا هراومه امش دوخ و قلخ یئادف
 و هدرک عافد نانز ششوپ یدازآ
 هولج زا یکی ار نانز هب باجح ليمحت

 ،دیا هدرک حرطم نانز تراسا یاه
 یور فرص زکرمت نیا زورما امش
 ؟دينک یم یبایزرا یروطچ ار باجح
 هيکت اب دوش یم شالت هک صوصخ هب
 نابايخ نارتخد" نایرج رب
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"بالقنا

 

 افرص  
 باجح هلاسم
؟دوش هتسجرب

 

  
 
 : اراس قيفر
 البق هک روطنامه
 ، مداد حيضوت
 باجح عوضوم
 هعماج رد یرابجا
 رايسب عوضوم ام
 ام و تسه یمهم
 هشيمه زين
 هب نآ زا یتسردب

 لبمس ناونع
 نانز تراسا
مان

 

 میژر .میا هدرب   
 یمالسا یروهمج
 اب هک هدرک شالت
 رب باجح ليمحت
 یدازآ ، نانز
 .دنک دوخ دادبتسا لامدگل ار اهنآ ششوپ
 ،مکاح یروتاتکید ، نانز رب باجح ليمحت اب
 زیواتسد هکلب هدرک ريقحت ار نانز اهنت هن

 ات هدرک ايهم زين ار نانز بوکرس یارب مزال
 نیا زا و نانز لرتنک تهج دوخ تاناکما

.هنکب رتشيب ار هعماج لک لرتنک ، قیرط

 

  
 
 ناسنا چيه ،یکش چيه نودب نیاربانب
 یدازآ قح دناوت یمن یهاوخیدازآ
 و دسانشن تيمسر هب ار ششوپ
 هب رما نیا اما ، دنکن هزرابم شیارب
 باجح عوضوم هک تسين نیا یانعم
 رما تيعقاو رد .تسا نانز هلاسم اهنت
 اب یرابجا باجح رب هوالع ناریا نانز ،

 هجاوم زين یرگید هاکناج یاه متس
 .دنتسه

 

 نايم زا هاگان هب هک نیا اما  
 میژر هطلس تحت هک یئاه متس همه
 هناسر ، دوش یم لامعا نانز رب مکاح
 هدش زکرمتم باجح یور فلتخم یاه
 تازرابم جوا رد هک مدب حيضوت دیاب دنا
 ینعی ، هتشذگ لاس هامید رد اه هدوت
 دوجوم عضو زا یصاع مدرم هک ینامز
 نادالج نیا یدوبان یارب دوجو همه اب
 گنج رد و دندوب هدمآ اه نابايخ هب

 رب گرم  یاه راعش اب ینابايخ یاه
 حالصا راعش اب ، یمالسا یروهمج
 ارجام همومت هگید ارگلوصا ، بلط
 دنهاوخ یمن رگید هک دنداد نوشن
 نورد یاه حانج یاه یراکلغد بیرف
 همه هرابکی هب دنروخب ار یتموکح
 یاج هب گرزب یاهتردق یاه هناسر
 نارتخد عوضوم رما نیا رب زکرمت

 هظحل هب هظحل ار بالقنا نابايخ
 هليسو نیا هب اهنآ .دنداديم شرازگ

 و هناروالد تازرابم دندرک یم یعس
 هلمج زا و اه هدوت طسوت هک یلاکیدار
 رد ناریا وت رهش ۰۶۱ زا شيب رد نانز

.دننارب هيشاح هب ار دوب عوقو لاح

 

  

 

  
 ،یتسيلایرپما یاه هناسر بيترت نیا هب
 هک یرابجا باجح هيلع ناریا نانز تازرابم
 و زرابم نانز و تسه قح رب یا هزرابم
 ندمآ راک یور ودب نامه زا ناریا هاوخیدازآ
 دنتساخ اپ هب نآ هيلع ینيمخ هتسد وراد

 قیرط نیا زا و دندرک لیدبت یزیواتسد هب ار
 "یکشاوی یاه یدازآ" هژورپ ات دنديشوک
 هدش هتخانش یاه هرهم نیرتاوسر زا یکی

 یروهمج میژر هب شيگدرپسرس هک دوخ
 هب ار دوبن هديشوپ یسک رب یمالسا
 .دننک لیدبت هعماج یلصا و یروحم عوضوم
 رد یتح ،یناهارمگ دنتسين مک هنافساتم
 تحت تسايس نیا اب هک ،پچ نانز نيب
 و دنتشگ وسمه باجح هيلع هزرابم یاول
 یارب هزرابم هلفاق زا ندنامن بقع یارب
 ليلقت باجح هيلع هزرابم هب ار نانز یئاهر
و دنداد

 

 هک دنديطلغ  رد یمسيمرُفر هب  
 یئاج هب راک الاح .دوب یتاغيلبت نينچ فده
 پچ رهاظ هب یاهورين زا یخرب هک هديشک
 یروهمج میژر تيلک هيلع نانز نايصع
 لاس هام ید یاه مايق زا سپ هک یمالسا

 ، نانز نايصع" هب ار میدوب نآ دهاش ۶۹
دنا هدرک لیدبت "یرابجا باجح هيلع

 

 رد و   
 تارابع و تالمج زا رهاظ رد هک یلاح
 لمع رد یلو دننک یم هدافتسا لاکیدار
 .دنور یمن رتولج جیار مسيمرفر زا مدق کی
 یدازآ هک تيعقاو نیا زا مالک کی یتح اهنآ
 ینوگنرس ورگ رد لوا هجرد رد ناریا رد نز
 هیامرس ماظن یدوبان و یمالسا یروهمج
 اب هزرابم و ؛دننک یمن تبحص تسه یراد
 دننزيم هرگ زيچ همه هب ار یرابجا باجح
 رد .یمالسا یروهمج ینوگنرس هب زج
 ميظع یژرنا هک ميناديم ام هکيلاح
 شبنج یريگ جوا طیارش رد نانز یتازرابم
 یهدنامزاس یريسم رد دیاب یا هدوت یاه
 یدازآ ققحت یارب اهنت هن ار هار هک دوش

 زا نانز لماک ییاهر یارب هکلب ششوپ
 رد .دزاس راومه ینونک هنالداعان طیارش
هک یطیارش

 

 یروهمج سحن دوجو   
 ندش ققحتم یارب عنام نیرتگرزب یمالسا

 یادص اب دیاب ،تسا نانز یاه هتساوخ
اسر

 

 ار دوخ هکدرک مالعا ناریا زرابم نانز هب  
 هدامآ تسا هار رد هک یميظع دربن یارب
 یعقاو ییاهر هک تفگ نانز هب دیاب .دننک

 متسيس هناملاظ تابسانم یدوبان رد امش
 مه روظنم نيمه هب .تسا یراد هیامرس
 و رگراک هقبط تازرابم اب نتخيمآ رد
 یزوريپ عقاو هب و تسا یرورض ناشکتمحز
 یاه شبنج ریاس اب امش داحتا ورگ رد نانز

 صوصخ هب یعامتجا
 یرگراک شبنج
.تسه

 

  

 

  
 قيفر :شسرپ
 رد تاشیارگ یخرب
 ، نانز تازرابم
 لماع ار نادرم

 یم نز رب متس
 یم هولج ای و دننيب
 فالخ رب و دنهد
 داقتعا اهتسينومک
 رب متس هک دنرادن
 هعماج رد هشیر نز

 ررض ،دراد یتاقبط
 یارب ار رکفت نیا
 هچ رد نانز یئاهر
 نانز ایآ ؟دينيب یم
 ادج اب دنناوت یم
 زا دوخ فص ندرک

 دوخ هدش لامیاپ قوقح هب اهدرم
 ؟دنبايب تسد ناش

 

  
ليلحت عوضوم :اراس قيفر

 

تخانش و  

 

 زا  
 دوجوم یاه یرباربان و نز رب متس للع
 شبنج نورد رد مهم یاه ثحب زا یکی
 نیا نوماريپ تسردان تارظن . تسه نانز
 یمهم شخب نتفر فارحنا هب ثعاب عوضوم
 یم ام   .تسا  هدش زين نانز پچ شبنج زا
 ره یا هشیر و یعقاو تلع ات هک ميناد
 هزرابم هويش و هار ، ميباين رد ار یلضعم
.مينک اديپ ميناوت یمن مه ار نآ عفر یارب

 

  
 
 یتارظن ناکامک هنافساتم ، نانز شبنج رد
 ی هشير کرد مدع ليلد هب هک دنراد دوجو
 تابسانم نامه هک نانز رب متس یعقاو
 اهدرم ، تسه یصوصخ تيکلام رب ینتبم
 و دننک یم یفرعم نانز رب متس لماع ار
 ، زرابم نادرم اب نانز دحتم فوفص رد المع
 هکيلاح رد ، دننک یم داجیا هلصاف
 شبنج داحتا ناهاوخ اهنت هن اه تسينومک
 یعامتجا یاه شبنج ی همه اب نانز

 

-  
 رگراک هقبط تازرابم صوصخ هب و یبالقنا

هکلب ، دنتسه

 

 نودب هک دننک یم مه ديکات  
 یتاقبط عفانم هب هاگآ رگراک هقبط یربهر
 رب لماک یزوريپ هب یا هزرابم چيه ،شدوخ

 و دازآ اعقاو یا هعماج داجیا و یراد هیامرس
 رواب مه نيمه یارب. ديسر دهاوخن ربارب
 زا و یعامتجا یاه شبنج همه هک دنراد
 هقبط یربهر تحت دیاب نانز شبنج هلمج
 دازآ هعماج کی رد نانز ات دريگب رارق رگراک
 و دننک اديپ تسد نادرم اب ربارب قوقح هب
 ییاج رد نیاربانب .دنسرب یعقاو ییاهر هب
 رب متس یلصا لماع تسينومک نانز هک
 و دننک یم یبایزرا یتاقبط هعماج ار نز
 ماظن یدوبان رد ار نانز یعقاو ییاهر هار

 یم مسيلايسوس یزوريپ و یراد هیامرس
اه تسينمف زا یشخب ، دننيب

 

  ،

 

 ار نادرم  
 رما و دننک یم یفرعم نز رب متس لماع
 یتاقبط متسيس رد ار نانز یربارب
ینونک

 

 یراد هیامرس مظن دوجو اب ینعی  
 هنافساتم . دننيب یم ریذپ ناکما دوجوم
 و مسيمرفر رد هشیر هک هاگرظن نیا

دراد یرگن یحطس

 

  ،

 

 دور یم شيپ اجنآ ات  
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 یتاقبط هاگیاپ زا غراف ار نانز تازرابم هک
ناشا

 

  ،

 

هب طقف  

 

 نانز یاه هتساوخ حرط  
 نانز هک دنک یم جیورت و دنک یم دودحم
 تکرش اساسا و دننک هزرابم دوخ یارب دیاب
 یم یفن ار هعماج یمومع تازرابم رد نانز
 تکرش هاگرظن نیا هنومن روطب  .دننک
 یمدرم تازرابم نایرج رد نانز هناروالد

 هتساوخ هک ليلد نیا هب افرص ار ۸۸ لاس
 هدشن حرطم نامز نآ رد نانز صاخ یاه
 تکرش هک یلاح رد .دندرک یم در ار دوب
 اب هارمه و هعماج یمومع تازرابم رد نانز

 ینوگنرس یارب متس تحت یاه هدوت ریاس
 کی ندناسر رمث هب و یمالسا یروهمج
 راومه یارب هار اهنت ، یعامتجا بالقنا
 و نانز یاهتساوخ ققحت یارب هار ندرک
 هک تسه ملسم . تس یدازآ هب نديسر
 رد هک تسا هاگآ نادرم و نانز هفيظو نیا
 اه هتساوخ ، یمومع تازرابم نيمه رتسب
 نیا زا و دنزاس حرطم مه ار نانز قوقح و
هب تبسن ار هعماج یهاگآ قیرط

 

 قوقح  
 رد تکرش  .دنربب الاب رتشيب هچ ره ، نانز
اقافتا یمومع یاه شبنج

 

 ريثات هنيمز  
 مه ار هعماج یمومع راکفا رب نانز یراذگ
 نانز هن ، هک نیا هجيتن  .دهد یم شیازفا
 یعقاو قوقح هب نادرم زا ادج دنناوت یم
 نودب دنناوت یم نادرم هن و دنسرب دوخ

  .دنوش زوريپ بالقنا رما رد نانز تکرش
 و اه تواقش همه اب ینونک نامز رد هتبلا

 رب یمالسا یروهمج هک ییاه بوکرس
 دوخ هناتخبشوخ ، هدرک ليمحت هعماج

 نادرم و نانز هک دنهد یم ناشن تايعقاو
 یمامت رد مه تسد رد تسد و هناهاگآ ام
 یم و دنراد تکرش یتازرابم یاه هصرع
 و هعماج راشقا یمامت داحتا هک دنناد
 یارب رازبا نیرتگرزب ، اهنآ هنادحتم هزرابم
.تسه ینونک کانتشحو طیارش زا ییاهر

 

  

 

  
 زا ددجم ساپس اب زیزع قيفر :شسرپ

 رد ديلیام هک تسه یدروم رگا ، امش
 افطل ، دينک نايب ناتتارظن ليمکت
؟ديئامرفب

 

  
 
 تصرف نیا زا ملیام .هلب :اراس قيفر
 هک منک ديکات رما نیا رب و منک هدافتسا
 توافتم راشقا زا نز و درم ام مدرم زورما
 ،نازرواشک ،نارگراک زا یعامتجا
 لام ، ناگتسشنزاب ، نيملعم، نایوجشناد
هدیدغاد ناردام ، ناگتخاب

 

 هصالخ و   
همه

 

 و لواپچ و تراغ ات دنا هتساخ اپ هب  
 تموکح لاس ۰۴ هک یراتشک و هجنکش
 ليمحت اهنآ رب یمالسا یروهمج راکتیانج
 یمدرم  .دننک نک هشیر ار تسا هدرک
 یمدرم . قانتخا و بوکرس زا نيگمشخ
 و یشورف کدوک و یگنسرگ و رقف زا هک
  ،هديسر نامسآ هب ناشدایرف ، یدرگ هلابز
 میا هنسرگ دننز یم دایرف هک یئاهنآ
 ، مينارگراک دنزرف دننز یم دایرف ، هنسرگ
 یم دننز یم دایرف ، مينام یم ناشرانک
.میریذپ یمن تلذ ، میريم یم ، ميگنج

 

   
 ماظن نیا نانکروگ اه هدوت نیا کش نودب

 یا هناملاظ ماظن نانکروگ  .دوب دنهاوخ
 هب ناگدیدمتس همه یئاهر هک دوب دنهاوخ
 همه هفيظو سپ .تسا هتسباو نآ یدوبان
 نیا تاناکما همه اب هک تسه زرابم نانز
 نیا هب نديسر هار و دننک تیوقت ار تازرابم
 نانز یئاهر هک ارچ ، دننک راومه ار فده
 یروهمج هک مظن نیا یدوبان هب تسرد
 نآ زا تظافح هب هجنکش و راد اب یمالسا
 درک شالت دیاب  .تسا هتسباو ، هتساخرب
 ، درک عافد تازرابم نیا زا ناوت تیاهن اب هک
 مدرم نیا یادص  نامدوخ مهس هب دیاب

 دیاب  .دناسر نايناهج شوگ هب ار هدید متس
 راکفا دشر هنيمز یبالقنا یاهورين تیوقت اب
 نانز هنابلط قح یادص ندناسر و یبالقنا
 اب و درک مهارف ار اه هدوت همه شوگ هب

 رد هک درک ءاشفا ار یئاه ورين ، تردق همه
 لالخا نادرم و نانز داحتا رد ات دنا شالت
 یاج هب ار نانز یبالقنا یژرنا و دننک داجیا
 و دنربب هارجک هب مکاح هناملاظ مظن یدوبان
 .دنناشکب یفارحنا یاه ريسم رد هب

 

  
 اب :راگدنام یاهرذب لاناک رگشسرپ

 و داش ، اراس قيفر امش زا ددجم ساپس
 ديشاب زوريپ

 

  
 امش زا مه نم الباقتم :اراس قيفر
 ، هاتوک یوگتفگ نیا هک مراوديما و منونمم
یوگخساپ

 

 هدوب ، دیدرک هک یاه شسرپ  
ديشاب زوريپ و داش .دشاب

 

  

  !  راهب شياتس رد                                    
   راهب زبس ياه هشير نادواج ،رگيد راب
  دشكيم دايرف هتخوس تشد نيا مرگ كاخ لد زا      

 

  
                    ..........

 

  
  نامك نيگنر دادتما زا هاگنآو                                         

 

  
  راهب خرس نارادنامك نيا ،ام ناگتخابناج                               

 

  
  دنوشيم راديدپ يلگنج نوچ     

 

  

   زارفرس و ابيز و هدنز هشيمه نوچمه                                          

 

  
 راوتسا و رورغم                                                                         

 

  

  دنرذگيم ام ناگديد يارو زا                                                         

 

  
  ناش روضح راجفنا اب                                                        

 

  
  ام ناج و حور رب دننكفايم شتآ                                          

 

  

    ار هفيظو محريب و نيگمهس يراوشد و                                    
   ام حورجم ياه هناش رب                                                    

 

  
  ،دننكيم ناسآ                               

 

  

!راهب يا تمياتسيم راب رازه                       

 

  
  !راهب يا تمياتسيم راب رازه                      

 

  
                       ...تساور نامناراي شياتس هك نانوچ                                 

 

  
 

قفش .ع                                                                         
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11 هحفص       
 

  

ناريا رد يتسيلايرپما مظن ظفح

 

  
اه هدوت بالقنا بوكرس اب 

 

  
 رد هدننک تکرش گرزب یاهتردق رظن زا
 میژر یلصا هفيظو پولداوگ سنارفنک
 یعطق بوکرس هاش میژر نيشناج
 رگا ،ساسا نیا رب .دوب اه هدوت بالقنا
 نامز نآ یاهدرکلمع و اهتسايس هب
 مينک هعجارم یمالسا یروهمج میژر
 نیا شالت همه هک میوش یم هجوتم
 مظن هب نداد ناماس ورس  میژر

 هدامآ و مکاح هتسباو یراد هیامرس
 زا هدنام اج هب بوکرس نيشام ندرک
 بوکرس یارب )شترا( هاش میژر

 مايق یاهدرواتسد و بالقنا نينوخ
 همانرب رد نمهب مايق  .دوب نمهب
 هب .دوب هدشن ینيب شيپ اهتسيلایرپما

 زا ینيمخ هتسد و راد یتقو رطاخ نيمه
 تسد اب دندش علطم اه هدوت مايق عوقو
 هلمج زا و دوخ یاه هرهم زا یخرب یگچاپ

 هب ینيشام رب راوس ار یرافغ یداه
 زاب مايق زا ار اه هدوت ات دنداتسرف نابايخ
 ناتیاه هناخ هب دنیوگب اهنآ هب و دنراد
 "داهج" یاوتف  زونه "ماما" نوچ دیدرگرب
 هوای نينچ هب اه هدوت شوگ اما .تسا هدادن

 روطب یتقو نمهب مايق .دوبن راکهدب یئاه
 دش ثعاب هچ رگا داد خر یدوخب دوخ
 یارب اهتسيلایرپما هک یلکش هب عاضوا
 هتسد و راد هب هاش میژر زا تردق لاقتنا

 شيپ دنتشاد راظتنا هسورپ کی رد ینيمخ
 هب هحلسا دوخ مايق رابتعا هب مدرم و دورن
 رد یئالاو یبالقنا هيحور اب و هدروآ تسد
 تکرح دوخ یبالقنا فادها ققحت تهج
 زين شا هتسد و راد اب ینيمخ اما ،دندومن
 ءوس نآ زا یتاغيلبت رظن زا دنتسناوت
 لصاح هن ار دوخ و هدرک هدافتسا

 مايق هجيتن هکلب مسيلایرپما اب شزاس
  .دننزب اج اه هدوت

 

  
 بوکرس دیدج میژر یلصا هفيظو  رگا
 یروهمج ،دوب بالقنا مان هب بالقنا
 قلخ هب هلمح اب اتسار نيمه رد یمالسا

 نارگراک و درک قلخ ،نمکرت قلخ ،برع
 هفيظو نامه  ماجنا هب عورش  هريغ و راکيب

 نیا هب اهتسيلایرپما فرط زا هک دومن یا
 روطب اه بوکرس نیا . دوب هدش لوحم میژر

 مشچ لباقم ار دیدج میژر تيهام یعيبط
 دندید یم اه هدوت و داد یم رارق ناگمه
 هداد خساپ ناشیاهتساوخ هب اهنت هن هک
 هنايشحو زين اهنآ تاضرتعا هکلب دوش یمن

 ًاقيقد هک اهبوکرس نیا .دوش یم بوکرس
 اه هدوت هک تفرگ یم تروص نآ رطاخ هب
یداصتقا مظن رد دنناوتن

 

 مکاح یعامتجا  -
 هک دندوب یتايعقاو ،دنروآ دوجو هب یللخ
 اهنآ یور قمعت اب تسينومک یورين کی
 دیدج تلود تيهام هب یپ تسناوت یم
 قلخ یئادف یاهکیرچ هک روطنامه .دربب
 تيهام زا ناش ليلحت رد ار رما نیا ناریا
 ": دندرک حرطم لکش نیا هب ،دیدج میژر
 رد نوچ و تسا همکاح هقبط رازبا تلود
 ديلوت رد نانچمه هتسباو یزاوژروب ناريا
 هچ ره یلعف تلود و دراد ار طلسم شقن
 تسا تيعقوم نيا تيبثت تهج رد دنکيم
 تسد رد یرازبا زين تلود دوخب دوخ
 زا لقن ( دشاب یم "هتسباو یزاوژروب
 دادرخ ،یناقهد فرشا قيفر اب هبحاصم
 قلخ یئادف یاهکیرچ( ام نیاربانب  .)۸٥۳۱
 رب طلسم ديلوت هويش رب هيکت اب )ناریا

 یمالسا یروهمج میژر درکلمع و هعماج
 هک ميتفرگ هجيتن ديلوت هويش نیا زا عافد رد
 نامه مايق زا دعب تلود یتاقبط هاگياپ
تسا قباس ميژر یتاقبط هاگياپ

 

 اب هتبلا  -
 هب هک  یبالقنا زا یشان یاه یگژیو دوخ
 .دوب هتسويپ عوقو
 
 یروهمج یاه راتشک هک ميناد یم
 هک درک قلخ هدرتسگ تمواقم اب یمالسا
 ار دوخ دندوب هتسناوت نمهب مايق وترپ رد
 اجنآ هب ار راک و دش هجاوم ،دننک حلسم
 روتسد هاش هيلع هک ینيمخ هک دناسر
 هيلع ۸٥ دادرم ۸۲ رد دوب هدادن "داهج"
 نیا .درک "داهج" مالعا درک هدنمزر قلخ
 درک متس تحت قلخ هيلع گنج ای "داهج"
 قلخ نیا هناحلسم یاه تمواقم ليلد هب
 نامز نیا رد .دروخ تسکش هناحضتفم ريلد
 زونه هديسر تردق هب هزات میژر هک
 و دهد ناماس و رس ار دوخ دوب هتسناوتن

 ندرک زهجم و یهدنامزاس لوغشم
 ،دوب اه هدوت بوکرس یارب حلسم یاهورين
 فيعض مه زاب تيعقوم رد تسکش نیا اب
 یتقو رطاخ نيمه هب و تفرگ رارق یرت
 هب ناتسدرک رد حرطم یسايس یاهورين

 و میژر فيعض تيعقوم زا هدافتسا یاج
 داجیا هب نآ هيلع هناحلسم گنج دیدشت
 ،دندز تسد "درک قلخ یگدنیامن تايه"
 .داد نت تأيه نیا اب هرکاذم هب ینيمخ
 اب هرکاذم و تأيه نیا دوجو هک تسا حضاو
 زا اهنآ اقافتا و دوبن ینيمخ میژر ررض هب نآ
 ناتسدرک هب یدعب هلمح یارب قیرط نیا
  .دندیرخ نامز

 

  
 تردق هب هزات میژر هک یلاوحا و عاضوا رد
 هب ار دوخ رگبوکرس هرهچ یدح ات هديسر
 ساسحا اه هدوت و داد یم ناشن اه هدوت
 هک تسين ینامه میژر نیا هک دندرک یم
 و دندوب شندروآ راک یور راتساوخ اهنآ
 فرط زا یدیدج یبالقنا یاه تکرح ناکما
  ۸٥ نابآ ۳۱ رد ناهگان ،تفر یم مدرم
 طخ وريپ نایوجشناد" مان هب میژر نیا یدایا
 هلمح نارهت رد اکیرمآ ترافس هب "ماما
 یبالقنا ار مادقا نیا ینيمخ  و  دندرک
 ناهاوخ و ديمان لوا بالقنا زا رتگرزب
 هتسد وراد .دش اکیرمآ هيلع همه زکرمت

 ترافس ريخست مچرپ یلاح رد ینيمخ
 زا دعب دوخ هک دندوب هتشارفارب ار اکیرمآ
 ناراداوه هلمح اب تفلاخم هب نمهب مايق
   اکیرمآ ترافس هب قلخ یئادف یاهکیرچ
 کی سار رد ار باصق �اشام و هتساخ رب
 اکیرمآ ترافس زا  ینابهگن هب هتيمک
 نينچ اب ینيمخ نونکا اما .دندوب هتشامگ
 دض حالطصا هب رب ديشوک یدنفرت
 هيکت دوخ ندوب اکیرمآ دض و تسيلایرپما
 .دهد بیرف ار اه هدوت و هدرک

 

  

 

  
 نتفرگ ناگورگ و اکیرمآ ترافس هب هلمح
 شتآ امازلا ،زکرم نیا لخاد یاه یئاکیرمآ

 ار میژر یبالق یتسيلایرپما دض یاه راعش
 هتسد و راد هب و تخاس رت رو هلعش
 هناراکایر ات داد یرتشيب ناکما ینيمخ
 .دنهدب دوخ هب یئاکیرمآ دض یا هرهچ

)3( مسيلايرپما هب  ناريا يگتسباو هراب رد  يتاظحالم                      يرجنس زربيرف
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 هب یعيبط روطب ترافس لاغشا هکحضم
 میرحت و اکیرمآ اب کيتاملپید هطبار عطق
 یئاه میرحت ،دش رجنم رتراک تلود یاه
 تسايس زا یئزج هب المع دعب هب نآ زا هک
 هدش لدب یمالسا یروهمج دروم رد اکیرمآ
 یگتسباو ليلحت هک یطیارش رد .تسا
 یرتشيب هچ ره شریذپ لاح رد دیدج میژر
 اه هدوت هب میژر درکلمع و دوب مدرم فرط زا
 قرف یمالسا یروهمج هک دوب هداد ناشن
 ترافس ريخست درادن هاش میژر اب یساسا
 مدرم هک رما نیا هب هجوت اب اکیرمآ

 یاهنامزاس بلغا تارهاظت و عمجتدهاش
 ترافس لباقم رد ،یمدرم ذوفن اب یسايس

 طخ وريپ نایوجشناد" زا تیامح رد اکیرمآ
 ندرک هارمگ تمدخ رد ،دندوب مه "ماما
.دش میژر عفن هب یعضو نانچ رييغت و مدرم

 

  

 

  
 تاغيلبت اب راکشزاس یاهنامزاس یئاونمه
 ار مدرم بیرف رما یمالسا یروهمج
  بيترت نیا هب و درک ليهست و دیدشت
 تيلوبقم تشاد هک میژر یگتسباو ليلحت

 و عناوم اب درک یم اديپ یرتشيب هچ ره
 نیا هب .دش هجاوم یا یدج یاه هلباقم
 طسوت اکیرمآ ترافس لاغشا هک دوب بيترت
 هک "ماما طخ وريپ نایوجشناد " حالطصا هب
 ار هعماج وج المع تفای همادا زور ٤٤٤
 یراکبیرف تسايس یتدم یارب و  داد رييغت
 ار یمالسا یروهمج یتاغيلبت نيشام
 داد ناکما دیدج میژر هب و درک یراک نغور
.دیامن مکحتسم ار دوخ تيعقوم هک

 

  

 

  
 ناشن افرص ثحب نیا رد ام فده هک اجنآ زا
 تسا یمالسا یروهمج یگتسباو نداد
 مزادرپ یمن اه دادیور نیا فلتخم یایاوز هب
 نایرج هک منک ديکات تسا یرورض اهنت
 تروص نیا هب ماجنارس ترافس ريخست

 و دندش دازآ اهناگورگ همه هک دش متخ
 دازهب و یئاجر هک ریازجلا همانقفاوت قبط
 ءاضما یمالسا یروهمج فرط زا ارنآ یوبن
 یتازايتما نانچ یمالسا یروهمج ،دندرک
 زا یکسنیژرب و رتراک دوخ هک داد اکیرمآ هب
 مان ناریا "ندرک غاد هرقن" ناونع هب نآ
 رارق زا ارنآ مه یوبن دازهب نينچمه  .دندرب
 رت هناحضتفم مه راجاق نارود یاهداد
 یو هک تسا فورعم دروم نیا رد .ديمان
 ار ۹۱۹۱ دادرارق ":تسا هتفگ
 ۹٥۳۱ دادرارق و درک ءاضما هلودلا قوثو
 مهم عوضوم نیا اه دعب ."یوبن دازهب ار
 ريخست حرط اساسا هک دش راکشآ مه

 دوب یئاکیرمآ الماک یحرط اکیرمآ ترافس
 اه ینيئوخ یوسوم هللا تیآ رظن تحت هک
 شيپ ماما طخ نایوجشناد یرازگراک اب
 رد دوخ تکرح نایرج رد حرط نیا .تفر
 و یمالسا یروهمج هطلس ميکحت تمدخ
 دزمان ناگیر یزوريپ تهج رد رخآ  رد
 تسایر تاباختنا رد ناهاوخ یروهمج
.تفرگ رارق اهلاس نآ رد اکیرمآ یروهمج

 

  

 

  
 ،قوف رد هدش هداد حرش لاوحا و عاضوا رد
 یروهمج و قارع ۹٥۳۱ رویرهش ۱۳ رد
 یگنج .دندش رگیدکی اب گنج دراو یمالسا
 هلمح باسح هب ارنآ یمالسا یروهمج هک
 تشاذگ یم دوخ هب قارع قیرط زا اکیرمآ
 نیا یارب اعدا نیا رارکت اب اهتسينوتروپا و

 نیا .دندش یم لئاق لقتسم تیوه میژر
 هاتوک زا هک یناسک یاهاعدا مغر هب گنج
 ۸ تدم هب ،دنتفگ یم نخس نآ ندوب تدم

 یمالسا یروهمج هب و تفای همادا لاس
 هچ ره لرتنک و اه هدوت بوکرس ناکما
 رد یا هدوت بالقنا کی هک یا هعماج رتشيب
 و گنج دادیور ود .داد ار دوب هتفرگ تروص نآ
 یروهمج هک اکیرمآ ترافس ريخست
 یئاهتکاف هباثم هب دوخ تاغيلبت رد یمالسا
 مان اهنآ زا مسيلایرپما اب شتیدض رب ینبم
 یراکایر جوا رگنايب اقافتا درَب یم و درُب یم
 یهاگآ ناسنا ره  و دنشاب یم  میژر نیا
 دنکن هاگن  اه دادیور حطس  هب افرص هک
 یراکشآ یاه هناشن ینشور هب دناوت یم
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو زا
  .دنيبب اهنآ رد ار اهتسيلایرپما

 

  
هدش تياده يگنج قارع و ناريا گنج

 

  
اهتسيلايرپما فرط زا 

 

  
 و ناریا گنج ینعی یدعب دادیور دروم رد
 هب ار ناترظن  زيچ ره زا لبق دیاب مه قارع
 نیا رد قلخ یئادف یاهکیرچ یاه ليلحت
 یاهتکاف هب دانتسا اب هک منک بلج هنيمز
 عقاو رد گنج نیا هک دنداد ناشن نوگانوگ
 قفاوت رد و هدوب یتسيلایرپما یگنج
 هتفرگ لکش قباس یوروش اب اهتسيلایرپما
 گنج نیا رد ارهاظ عجترم یاهتردق نیا .دوب
 هک اجنآ زا اما .دندوب هدرک یفرط یب مالعا
 اهنآ عفانم تهج رد و طخ رد الماک گنج نیا

 یاه تردق نیا ،تفريم شيپ و هتفرگ لکش
 یم مهارف ار نآ موادت ناکما یناهج گرزب
 هک گنج نيمه نایرج رد ًاقافتا .دندرک
 ار نآ اکیرمآ دوب یعدم یمالسا یروهمج
 یناهنپ طباور تسا هتخادنا هار یو هيلع
 زا یمالسا یروهمج اب ليئارسا و اکیرمآ
 گرزب یئاوسر کی هب و داتفا نورب هدرپ
 رابخا لوا رتيت هب اهتدم ات هک دز نماد
 رب .دش لدب ناهج گرزب یاه یرازگربخ
 پاچ عارشلا یبرع هلجم شرازگ ساسا
 دنفسا ۳۱ ات ۴۶۳۱ دادرم ۹۲ زا توريب
 نيب گرزب یتاحيلست هلماعم کی ۵۶۳۱
 اکیرمآ هدحتم تالایا و یمالسا یروهمج
 نيلراف کم تربار نآ یط رد هک دش ماجنا

 ثرون رويلا و )اکیرمآ یلم تينما رواشم(
 راهچ رد )اکیرمآ یلم تينما یاروش وضع(
 زا یگدنیامن هب الاب حطس تئيه کی بوچ
 ناریا هب اکیرمآ روهمج سيئر ناگیر فرط

 هرکاذم هب ناریا تاماقم اب و هدرک رفس
 اب تئيه نیا قفاوت ساسا رب .دنتخادرپ

 یاهحالس اکیرمآ تلود یمالسا یروهمج
 قیرط زا ار یمالسا یروهمج زاين دروم
 یلوپ و داد رارق میژر نیا رايتخا رد ليئارسا
 فرص ار دمآ یم تسد هب قیرط نیا زا هک
 رد اکیرمآ تیامح دروم نايشروش تیوقت
 و دندوب فورعم اه ارتنک هب هک هئوگاراکين

 ،دنديگنج یم اه تسيندناس تموکح هيلع
 هک یئاوسر نیا ندش راکشآ اب .درک یم
 ناریا" و "تيگ ناریا" مان تحت اه هناسر رد
 ینارحب اهتدم و دش یم یفرعم "ارتنک
 دز نماد هدحتم تالایا دوخ رد ار گرزب

  اکیرمآ روهمج سيئر ،ناگیر ماجنارس
 و هدش رهاظ اکیرمآ نویزیولت رد دش روبجم
 ندوب نشور هب هجوت اب . دنک فارتعا نآ هب
 رتشيب اجنیا رد ،یئاوسر نیا نوگانوگ داعبا
 هتفگ تسا مزال اهنت .مزادرپ یمن نآ هب

 تسرد داد ناشن یئاوسر نیا هک دوش
 و اکیرمآ هيلع یمالسا یروهمج هک ینامز
 یم یبیرف مدرم و داد یم راعش ليئارسا
 ناتسب و هدب و هرکاذم لاح رد افخ رد درک
 یربهر هب یئاکیرمآ تايه زا و هدوب اهنآ اب
 تينما یاروش یاضعا زا نيلراف کم تربار
 .تسا هدرک یم یرادنامهم اکیرمآ یلم
 هنوگچ هک داد ناشن ینشورب یئاوسر نیا
 کی هب هنايمرواخ لیدبت یارب اهتسيلایرپما
 هلمج زا ار دوخ نينوخ یاهتسد یماظن ژد
 ناهنپ یمالسا یروهمج هايس شکتسد رد

 هقطنم رد یزورفا شتآ لاحرد و دنا هتخاس
 هب یتح تيگ ناریا نایرج .دنشاب یم
 هک داد ناشن هدیدمتس مدرم نیرت مهوتم
 هس ره ینيمخ و نيگب و ناگیر هنوگچ
 یم یزاب ار یشيامن نوگانوگ یاه شقن
 عفانم نآ یساسا هدننادرگ هك دننك
 .دشاب یم یتسيلايرپما

 

  
 رد هک قوف رد هدش حرطم دادیور ود
 یاهورين و یمالسا یروهمج تاغيلبت
 یسايس یاهورين یتح ای و عجترم

 ناونع هب قلخ فص نورد راکشزاس
 ندوب تسيلایرپما دض رب ینبم یئاهتکاف
 تسرد دش یم ناونع یمالسا یروهمج
 زا و دناسر تابثا هب ار نانآ یاعدا فالخ
 هدرپ اکیرمآ اب میِژر نیا یئاهنپ طباور
 قارع و ناریا گنج نایرج رد .تشادرب

 فرص ار روشک عبانم یمالسا یروهمج
 داصتقا یارب یدوس چيه هک درک یگنج
 نآ لبق زا هک یلاح رد ،تشادن ناریا
 تاراصحنا بيج هب رالد اه درايليم
 یروهمج .دش هتخیر یتسيلایرپما
 تاراصحنا و اهتردق تساوخ هب یمالسا
 ات گنج گنج" راعش اب یتسيلایرپما
 ديمد گنج شتآ رب تسناوت یم ات "یزوريپ
 گنج همادا ناکما رگید هک مه ینامز و
 راعش همه ندرک شومارف اب تشادن دوجو
 شتآ هب نت ،دوب هداد گنج عفن هب هک یئاه
 یروهمج هک یلاس ۸ رد .داد حلص و سب
 المع دوب قارع اب گنج ريگرد یمالسا

 رما نیا دربشيپ لوح میژر یاهتيلاعف همه

 هرهچ یدح ات میژر هک یلاح رد
 یم ناشن اه هدوت هب ار دوخ رگبوکرس
 هک دندرک یم ساسحا اه هدوت و داد
 راتساوخ هک تسين ینامه میژر نیا
 تکرح ناکما و دندوب شندروآ راک یور

 مدرم فرط زا یدیدج یبالقنا یاه
 یدایا  ۸٥ نابآ ۳۱ رد ناهگان ،تفر یم
 طخ وريپ نایوجشناد" مان هب میژر نیا
 هلمح نارهت رد اکیرمآ ترافس هب "ماما
 یبالقنا ار مادقا نیا ینيمخ  و  دندرک
 ناهاوخ و ديمان لوا بالقنا زا رتگرزب
 وراد .دش اکیرمآ هيلع همه زکرمت
 ريخست مچرپ یلاح رد ینيمخ هتسد

 هک دندوب هتشارفارب ار اکیرمآ ترافس
 هلمح اب تفلاخم هب مايق زا دعب

 هب قلخ یئادف یاهکیرچ ناراداوه
 �اشام و هتساخ رب   اکیرمآ ترافس
 هب هتيمک کی سار رد ار باصق
 اما .دندوب هتشامگ ترافس زا  ینابهگن
 حالطصا هب رب ديشوک ینيمخ نونکا

 هدرک هيکت دوخ ندوب تسيلایرپما دض
 .دهد بیرف ار اه هدوت و
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 نیا یسررب .دوب هدش زکرمتم
 هب طوبرم یاهدادیور و گنج
 یروهمج یگتسباو اقيقد نآ
 هب اهتسيلایرپما هب ار یمالسا
 یم .دزاس یم نايع یراکشآ
 یخرب سکع رب هک دید ناوت
 زا هک ینهذ یاه ليلحت

 اعيسو گنج عورش نامه
 گنج ،دش یم هداد هعاشا
 داصتقا عفن هب قارع و ناریا
 زغم ات هک ناریا هدز نارحب
 هب هتسباو ناوختسا
 .دوبن دشاب یم مسيلایرپما
 یزادنا مشچ اهنت هن گنج نیا
 نیا لباقم رد دشر و قنور زا
 یمن رارق هدز نارحب داصتقا
 طیارش سکع رب هکلب ،داد
 یم دیدشت ارنآ نارحب ،یگنج
 هقبط هک تيعقاو نیا .درک
 زاين دوبن رداق یتح همکاح
 خساپ ار یلخاد رازاب یاه
 نیا زا یگرزب شخب و دهد
 یاهالاک تادراو قیرط زا رازاب
 نيمات یجراخ تاراصحنا
 ره یارب تسناوت یم ،دشيم
 ًاعقاو یسايس یورين
 هک دهد ناشن تسينومک
 تهج رد قارع و ناریا گنج
 نابابرا یاهتسايس دربشيپ
 و ناریا هک دوب تسيلایرپما

 هنحص هب ار قارع روطنامه
 .تخاس لدب رگناریو یگنج
 زا یگرزب مهس ،گنج نیا
 هک تفن شورف زا لصاح دمآرد
 روشک دمآرد عبنم نیرت یلصا
 و ناریا گنج .ديعلب یم ار دوب

 لاس ۸ زا سپ ماجنارس قارع
 یاه وهايه همه مغر هب

 یمالسا یروهمج نارادمدرس
 روبجم ینيمخ و تفای نایاپ

 حلص و سب شتآ شریذپ دش
 حالطصا هب نديشک رس هب ار
 ارنآ و هدرک هيبشت رهز ماج
 یرهز هتبلا .دنک مالعا امسر
 راتشک اب اروف ارنآ یو هک
 مدرم ماک هب یسايس ناينادنز
.تخیر

 

  

 

  
 ناينادنز هقباسيب راتشک

 رد ۷٦۳۱ لاس رد یسايس
 هب یاهتسيلایرپما توکس

 قوقح رادفرط حالطصا
 فلاخم حالطصا هب و رشب

 داد خر یمالسا یروهمج
 یگدنزاس یارب طیارش ات
 هب .دوش هدامآ گنج زا دعب
 و اکیرمآ رگا یتسار
 رگید یاهتسيلایرپما

 یمالسا یروهمج فلاخم
 ار راتشک نیا ارچ دندوب
 ندومن اوسر هليسو
؟دندرکن دوخ نمشد

 

  

 

  
)دراد همادا(

 

  

!ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ هام دنفسا راختفا رپ يادهش داي داب يمارگ

 

  

 

  
 شبنج ناماگشيپ نیرت یبالقنا نوخ زا رگتيچ ناديم ، ۰۵۳۱ لاس دنفسا ۱۱ هاگرحس رد
 هللادسا ،هداز دمحا ديجم ،یحاتفم سابع ،هداز دمحا دوعسم :اقفر .دش نوگلگ ناریا یتسينومک
 و دندش هتسب مادعا یاه کريت هب قلخ نانمشد طسوت یولگ اضرمالغ و یلکوت ديمح ،یحاتفم
 دعب زور تیانج نیا همادا رد .درک کبشم ار نانآ ندب ، مسيلایرپما ناراوخ هريج یاه لسلسم رابگر
  .دندش نارابريت هلپ هس نايجاح میرکلادبع و نایرآ ديعس ،ینولاوس یدهم ،گنژآ نمهب  اقفر زين

 بيسآ ،هناحلسم هزرابم هب ندز تسد اب و ناش یاه یراکادف اب تسينومک ناگدنمزر نیا همه
 رد ار یهاگآ رذب و دنداد ناشن ناشکتمحز و نارگراک هب ار ناش یريجنز ناگس و مسيلایرپما یریذپ
 نامشچ  لباقم رد ار ادرف نشور قفا و درک یرايبآ ار بالقنا لاهن، اقفر نوخ .دندناشفا نانآ نايم
 .داد رارق دنب رد هدیدمتس اه نويليم
 یحاتفم سابع و هدازدمحا دوعسم ريبک یاقفر ام نامزاس ناراذگ ناينب زا نت ود ادهش نيا نايم رد
 اب ،نامزاس یاقفر عمج نايم رد و هزرابم رسارس یگدنز رد طقف هن نانآ .دنتشاد یا هژيو هاگياج
 هدرک تباث ناريا تسينومک ناربهر ناونعب ار دوخ یگتسياش شيوخ یبالقنا یاهراتفر و لامعا
 هاش مسيلايرپما هب هتسباو ميژر هنايشحو یاه هجنکش ريز رد  ،تراسا ماگنه رد ارنيا هکلب ،دندوب
 کاواس و ینابرهش یاه هجنکش ريز رد دوعسم و سابع یسامح یاهتمواقم .دندناسر توبث هب زين
 شناربهر هک ینامزاس  ؛دوب قلخ یئادف یاهکيرچ یتسينومک نامزاس تلاصا رگنايب ،هاش ميژر
.دندوب مسينومک لبمس یتازرابم یگدنز یاه هنيمز و اه هزوح مامت رد تسياب یم هک نانچنآ

 

  
 اهلاس زا سپ هک دوب یقلخ یاهدنخبل رگنايب ،موادم هجنکش زور ۶۲ ريز رد سابع یاه دنخبل  
 یاهجنر همه یارب یناياپ "هار" هب یبايتسد سابع دوجو رد کنيا ترارم و جنر و یتخس لمحت

 زا یکي نابز زا تسناوت یم لاح هک دوب یقلخ یداش یاه دنخبل ،اهدنخبل نيا .ديديم شيوخ
  نامزاس رد ."تسام یاپ شيپ رد هار":دنزب دايرف یئوکسا یدمحا هيضرم قيفر شيبالقنا نارعاش
 یاقفر ،دوخ یشوک تخس اب وا و تشاد هدهعب ار یهدنامزاس شقن اتدمع سابع قيفر ام
 هدنامزاس قح هب سابع قيفر .دوب هتخادرپ نانآ یهدنامزاس هب و هدومن بلج نامزاس هب ار یرايسب
.دوب ام نامزاس ريبک

 

  
 ناريا یتسينومک نيون شبنج هتسجرب هرهچ و قلخ یئادف یاهکيرچ ريبک نيسيروئت دوعسم قيفر
 یا هقبط ،دوب ناریا رگاک هقبط یاهنامرآ و فادها رگنايب دومن هزيروئت دوعسم قيفر هک ار هچنآ .تسا
 یاه متس و اهراشف نيرت ديدش ريز ، ناريا هقبط نيرت یبالقنا و نيرتورشيپ ناونع هب هک
 یتسيلايرپما دض و کيتارکمد بالقنا رد ار دوخ هژيو هاگياج ات تفر یم و تشاد رارق یتسيلايرپما
 تراسا ريز رد اهلاس هک دوب یقلخ هدارا رهظم و هقبط نيا هاگآ مسجت دوعسم  .ديامن بسک ناريا
 رد و قلخ یئادف یاهکيرچ هک ار یهار تسيابيم کنيا و هدروخ ورف ار دوخ مشخ یتسيلايرپما
 و ديما و روش اب داديم رارق ناشهار رس رب یدازآ هب نديسر یارب ريبک دوعسم قيفر نانآ شيپاشيپ
 ناريا تسيسکرام حالطصاب نارکفنشور هک یطيارش رد دوعسم قيفر .دنياميپب یريظن یب یراکادف
 یا هخسن کي ره رگيد یاه روشک تابالقنا زا یرادربوگلا اب ناياپ یب یاهيئوگزارد و اهیرگيچوه اب
 هب هکنآ نودب هک دندوب یئاهتسيسکرام حالطصا هب و دندومن یم زيوجت ناريا بالقنا یارب
 و دوخ یزور هنابش و ريذپان یگتسخ راک هياس رد دندوب هداد مل نآ هب دنشاب حلسم مسيسکرام
مسيسکرام تسناوت شا یتسيسکرام ینغ شناد وترپ رد و شناراي

 

 ناريا طيارش رب ار مسينينل  -
 .ديامن نيودت ار هناحلسم هزرابم یروئت ینعي ناريا بالقنا نومنرفظ یروئت و هداد قابطنا

 

  
 لصف شنارای و هداز دمحا قيفر ،دومن یم ینتفاين تسد و کیرات ، یزوريپ قفا هک یطیارش رد
 و نارگراک ،قلخ هدیدمتس یاه هدوت شیوخ یبالقنا لمع اب و دندوشگ قلخ تازرابم رد ار ینیون
 یم یزوريپ هب هک دندوب ینويبالقنا اه نآ .دندنادرگ فقاو ناش یعقاو تردق هب ار ناشکتمحز
 اه هدوت یایرد هب هک تسا یدور دنا هدومن زاغآ هک یا هزرابم هک دنتشاد خسار داقتعا و دنديشیدنا

 دوخ رد ار یرهمایرآ تابث هریزج و دش دهاوخ یراج قلخ تازرابم ناشورُخ ليس رد و تسويپ دهاوخ
.دش ناشهار تيناقح نماض اه نآ نوخ هک دوب نينچ نیا و ؛درب دهاوخ ورف

 

  

 

  
 موتحم یزوريپ هب قيمع داقتعا اب دنفسا ۱۱ ردقنارگ یادهش نانآ نيب رد و قلخ یئادف یاهکیرچ
 رود رايسب یزوريپ هک یطیارش رد و دنتفاتش نمشد اب هزرابم هصرع هب هک دوب ناشکتمحز و نارگراک
 یکش نیرتکچوک ناش هار یتسرد رد و هدنامن زاب یا هظحل نآ هب نديسر رکف زا دومن یم تسد
 کی نم" هک ديشورخ یم یرهمایرآ یاه هاگداديب رد هک یلکوت ديمح قيفر نانخس .دندرکن
 "متفرگ تسدب حالس امش نيگنن تموکح طاسب یدوبان یارب میاه نامرآ ققحت هار رد و متسينومک
 لباقم رد یتاقبط راکيپ گرتس هصرع رد هک دوب حلسم نیزرابم زا یلسن ديما و نامیا زا یکاح
 یاه یرظن هتوک و تايحور نانآ .دندرواين دورف رس ،دومن یم ریذپان تسکش هک ینمشد
 تاريثات رب و دندیديم ار یتازرابم یاه بيشن و اه تسکش اهنت هک ار زغم یهت و هتخا نارکفنشور

 یهار رد نينهآ یمزع اب و هناهاگآ و دنتفرگ هرخسم هب ،دندوشگ یمن مشچ بالقنا نایرج فرگش
 راتفر و دروخرب نينچ    .دنتشاذگ ماگ دماجنا یم ناگدیدمتس و نارگراک یئاهر هب دنتشاد نامیا هک
 و نارگراک یارب شبلق هک دشاب یزرابم و یبالقنا ره تکرح یامنهار دیاب زورما هک تسا یبالقنا
 عفانم نيمات تهج رد یمالسا یروهمج هجنکش و راد میژر هک یطیارش رد .دپت یم ناشکتمحز
 اب روز نابز زج ینابز اب و هديشک ام مدرم هدرگ زا همست هک تسا لاس ۹۳ شتسيلایرپما نابابرا
 یتسينومک شبنج نازاتشيپ نوچ مه هک تسیا هدازآ و یبالقنا ره هفيظو دیوگ یمن نخس مدرم
 ناگدناشن تسد و اه تسيلایرپما هطلس یدوبان و ناشکتمحز و نارگراک یزوريپ هب خسار یمزع اب

 و اه هداز دمحا اقفر هار هب هناحلسم شبنج ناماگشيپ تايبرجت رب هيکت اب و دزيخ رب هزرابم هب ناش
 دهاوخ نومنهر مسيلايسوس و یدازآ هب ار ام مدرم ماجنارس هک یهار .دشخب موادت اه یحاتفم
 .درک
 



 ييادف مايپ
 

 632 هرامش                                     
 

  
 

41 هحفص       
 

  

 ناگدنناوخ رظن زا هچنآ :دمآ رد شيپ
 مايق اب هطبار رد یبلاطم ، درذگ یم
 زا دعب و لبق یاهدادیور و ۶۹۳۱ هامید
 تشاددای تروص هب هک دنشاب یم نآ

 )تشاددای تسيب عومجم رد( یئاه
 ندش هتشون نامز زا .دنا هدش ميظنت
 هعومجم هک نونکا ات لوا تشاددای
 ، دنوش یم رشتنم اه تشاددای نیا

 هعماج رد یفلتخم یتازرابم ثداوح
  .دنا هتشذگ عیرس و هدمآ شيپ ناریا
 مايق و تارهاظت رانک رد ثداوح نیا

 یواح هامید دنمهوکش و روش رپ یاه
 دنشاب یم یدنمشزرا یبالقنا براجت
 شقن و اه شزيخ رد  ًاملسم هک
 تحت یاه هدوت یدعب یاه ینیرفآ

 دنهاوخ اهنآ راک هب ام یبالقنا و متس
 نیا هعومجم هک نآ ديما هب .دمآ
 یاهورين و نارگراک هب اه تشاددای

 رد ات دنک یرای ناریا یبالقنا و ناوج
 هدوت بالقنا نومنرفظ هار دربشيپ هار

 ءافیا یرت هناهاگآ هچ ره شقن ، اه
 یارب دنناوت یم نادنم هقالع .دنیامن
 سردآ زا اهتشاددای نیا مامت هعلاطم
 :دننک ندید لکهايس تیاس رد ریز
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 یدوبان یارب بالقنا :متسيب تشاددای
!یئاهر هار اهنت دوجوم مظن

 

  

 زورما هک مينيب یم مينک هجوت بوخ رگا
 لباقم رد شنیزگ ود اب عقاو رد ناریا هعماج
 تيمکاح ظفح لوا شنیزگ .تسوربور دوخ
 متسيس موادت ینعی ناریا رد یتسيلایرپما

 دوجوم یراد هیامرس

 

 یروهمج ظفح اب هچ  -
 اب نآ ینیزگیاج اب هچ و یمالسا
 لمحت و رگید یعاجترا یاهويتانرتلآ
 ینونک تيعضو زا رتدب یتح یتيعضو

 

 یم  -
 و رگراک هقبط هب مود شنیزگ .دشاب
 انامه نآ و دوش یم طوبرم شنیدحتم

 گنراگنر نانمشد اب هزرابم ،بالقنا موادت
 تردق بسک ات متس تحت یاه هدوت

 تقيقح .تسا رگراک هقبط طسوت یسايس
 اب اهنت ناریا مدرم بالقنا هک تسا نآ
 هب حلسم و لکشتم رگراک هقبط یربهر
 مسيسکرام( دوخ یژولوئدیا

 

 )مسينينل –
 زا رظنفرص هک یرما  .ددرگ زوريپ دناوت یم
 یتسيسکرام کیروئت یاه یدنبعمج همه
 ،دنا هتفرگ هیام یبالقنا براجت زا دوخ هک
 هدوت و ناریا مدرم ريخا یتازرابم یاه هبرجت

 نآ رب ديئأت رهم زين هنايمرواخ رد زرابم یاه
 هک تسا یتقيقح زين نیا اما  .دننز یم

 زا یتح رضاح لاح رد رگراک هقبط
 تسين رادروخرب زين دوخ یفنص لکشت
 تاليکشت یاراد هک نیا هب دسر هچ ،

 رد و دشاب دوخ نآ زا یبالقنا یسايس
 زيمآ رهق ًادیدش یروتاتکید طیارش
 هب یبای تسد زين هعماج رب مکاح
 یمن رظن هب ناسآ رگراک هقبط لکشت
 لکشتم یارب اه هار همه ایآ اما  .دسر

 هتسب ام رگراک هقبط یور هب ندش
 رگراک هقبط .تسين روط نیا  ؟تسا
 عطاق هناحلسم هزرابم هسورپ رد ناریا

 ینالوط رد دنچ ره شنانمشد هيلع
 کی تروص هب ار دوخ دناوت یم ،تدم
 اب و هدروآ رد هاگآ و لکشتم یورين

 فرط هب هعماج ناگدیدمتس همه بلج
 یورين ناونع هب ار نتشیوخ ،دوخ
 اه هدوت تازرابم هدننک یربهر

 یهار ،نیا  .دیامن تيبثت و هدناسانش
 یهارمه اب ورشيپ نارگراک هک تسا
 داجیا اب دیاب یبالقنا نارکفنشور
 یسايس یاه لکشت

 

 هرهب و یماظن -
 رد هناحلسم شبنج هبرجت زا یريگ
 حلسم ناگرمشيپ شبنج و هاجنپ ههد
 ندمآ راک یور لیاوا رد درُک قلخ
.دنشاب نآ رگزاغآ ، یمالسا یروهمج

 

  

 ،ام هعماج رد هک دهد یم ناشن هبرجت
 یارب ، نيب هتوک و مهوتم یاهاوژروب هدرخ
 مشچ مکاح یروتاتکید هطلس زا دوخ تاجن
 هجوت نودب و دنزود یم اهتموکح ضیوعت هب

 دناوت یم یتيهام هچ دیدج میژر هک نیا هب
 ندمآ و میژر نیا نتفر افرص ، دشاب هتشاد
 ترابع هب  .دنشک یم راظتنا ار رگید یمیژر
 خلت تايبرجت همه مغريلع زونه اهنآ رگید
 بوچراهچ رد نانچمه دنهاوخ یم هتشذگ
 دننک تکرح رتدب و دب نيب باختنا

 

 هتبلا هک  -
 و دب دننيب یم ، دننک یم زاب مشچ یتقو
 راک یور هک نآ و هدوبن شيب یمهوت رتدب
 نيمه هدمع روط هب .تسا نیرتدب هدمآ
 دوخ تامهوت ساسا رب هک دنتسه اهرشق
 رد و دنوش یم عاجترا تاغيلبت هتفیرف ،
 اما  .دنتفا یم هار اهنآ یاهويتانرتلآ تشپ
 هتشذگ تايبرجت زا دیاب مه اهرشق نیا
 تسد هب اهنت هک دنشاب هاگآ و دنريگب سرد
 رگراک هقبط طسوت یسايس تردق ندروآ
 و یروتاتکید زا ار اهنآ دناوت یم هک تسا
 یداصتقا ماظن زا یشان تالکشم و بئاصم

 

 ،رطاخ نيمه هب  .دناهرب مکاح یعامتجا  -
 دیاب یتموکح هچ هک لاوئس نیا لباقم رد
 ددرگ یمالسا یروهمج تموکح نیزگیاج
 رد رگراک هقبط هک یتموکح ،ميئوگب دیاب
 تسا نیا تيعقاو .تسا هتفرگ رارق نآ سأر
 لیاسم لح هب رداق یتموکح نينچ اهنت هک
 تساوخ ققحت ناکما و هدوب ناریا هعماج
 متس تحت یاه هدوت نیرت عيسو یاه
 هقبط ،رگراک هقبط  .تساراد ار ام ینونک
 متسيس ینوگرگد اب شعفانم هک تسا یا
 یداصتقا

 

 یترابع هب و دوجوم یعامتجا  -
 هیامرس متسيس لماک ندرب نيب زا اب رگید
  .ددرگ یم نيمأت ناریا هعماج رب مکاح یراد
 کمک اب تسا رداق هقبط نیا اهنت ،ور نیا زا
 نیون یداصتقا یزیر یپ هب رگید یاه هدوت
 یوس هب ار هعماج و هدز تسد هعماج رد

 یربارب هک یا هعماج ینعی ، مسيلايسوس
 یارب کيتارکومد یاه یدازآ نیرتعيسو و
 ،ددرگ یم نيمضت نآ رد هعماج داحآ تیرثکا
.دوش نومنهر

 

  

 نانمشد فرط زا طقف هن هک تسين یکش
 اهاوژروب هدرخ نايم زا هکلب ، هدش هتخانش

 هزرابم هار هک دش دهاوخ دنلب دایرف نیا زين
 هب رگراک هقبط یبايتسد یارب هناحلسم

  يناقهد فرشا

 )رخآ شخب( !هاميد مايق ياه سرد 

 ، درذگ یم ناگدنناوخ رظن زا هچنآ :دمآ رد شيپ
 لبق یاهدادیور و ۶۹۳۱ هامید مايق اب هطبار رد یبلاطم
 یئاه تشاددای تروص هب هک دنشاب یم نآ زا دعب و
 نامز زا .دنا هدش ميظنت )تشاددای تسيب عومجم رد(
 نیا هعومجم هک نونکا ات لوا تشاددای ندش هتشون
 یتازرابم ثداوح ، دنوش یم رشتنم اه تشاددای
 هتشذگ عیرس و هدمآ شيپ ناریا هعماج رد یفلتخم
 و روش رپ یاه مايق و تارهاظت رانک رد ثداوح نیا  .دنا

 یم یدنمشزرا یبالقنا براجت یواح هامید دنمهوکش
 یاه ینیرفآ شقن و اه شزيخ رد  ًاملسم هک دنشاب
 اهنآ راک هب ام یبالقنا و متس تحت یاه هدوت یدعب

 اه تشاددای نیا هعومجم هک نآ ديما هب .دمآ دنهاوخ
 ات دنک یرای ناریا یبالقنا و ناوج یاهورين و نارگراک هب
 ره شقن ، اه هدوت بالقنا نومنرفظ هار دربشيپ هار رد
 دنناوت یم نادنم هقالع .دنیامن ءافیا یرت هناهاگآ هچ
 تیاس رد ریز سردآ زا اهتشاددای نیا مامت هعلاطم یارب

 :دننک ندید لکهايس
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 هنیزه رپ و سرتسد زا رود ،یسايس تردق
 رد مه ردقچ ره هار نیا ًالوا اما  .دشاب یم
 هب نديسر هار اهنت ، دنک هولج اه تسدرود
 هطلس ديق زا ناریا یئاهر و یدازآ
 رپ ایوگ دروم رد اما  .تسا اهتسيلایرپما

 اهنت ،هار نیا ندوب هنیزه
 هب هک تسا یفاک
 هک یا یعاجترا یاهگنج
 نآ ره اهتسيلایرپما
 ام مدرم رب تسا نکمم
 .دوش هجوت دننک ليمحت
 رت هنیزهرپ کيمادک
 یور تسد  ؟تسا
 هب و نتشاذگ تسد
 یزات هکی ناکما نانمشد
 یاهگنج رد و نداد
 هب اهنآ هک یا یعاجترا
 تشوگ ، دنزادنا یم هار
 ناديم رد ،ندش پوت مد
 و ندش هتشک نيم یاه
 هب ، ندنام هدنز تروص رد
 هجرد نآ ای نیا لولعم
 هار ،ای و ،ندش لیدبت
 رد تکرش هار ،بالقنا

 ار یبالقنا یاهگنج
 اب و نديگنج نمشد اب هنازارفرس و ندیزگرب

 یارب یبالقنا براجت ، دوخ یاهدرکلمع
 ،نتشاذگ یاج هب یدعب یاه یورشيپ
 هرخالاب و ندرک رتفيعض و فيعض ار نمشد
 لوا یاهلاس هب  ؟ندرپس خیرات ناتسروگ هب
 شنم دد میژر نيمه ندمآ راک یور
 نامزاس رگا ایآ  .میدرگرب یمالسا یروهمج
 یبالقنا موادت یارب دوجوم یسايس یاه
 هب دوب نمهب ۲۲ و ۱۲ مايق شجوا هک

 هب و هتخادرپ اه هدوت حلسم یهدنامزاس
 ققحت یارب ناش هزرابم رد اه هدوت

 بجوم و هدناسر یرای شیوخ یاهتساوخ
 هب هاگنآ ،دندش یم تازرابم نآ یورشيپ

 و نيگنن تيمکاح هک یرابنوخ طیارش یاج
 دوجو هب یمالسا یروهمج هجنکش و راد
 ،هديشخب موادت نآ هب زورما هب ات و دروآ
 یمن لکش ناریا هعماج رد یرگید عضو
 ؟تفرگ

 

  

 یئادف یاهکیرچ نامزاس دروم هب اهنت رگا
 اه هدوت مايق زا دعب طیارش رد ناریا قلخ
 یروآ یور هب هجوت اب هک مينيب یم میزادرپب
 نآ یوس هب اه هدوت

 

 نآ هک مهوت نیا اب  -
 یبالقنا ننس و هار ثراو نامزاس
 دشاب یم یئادف یاه تسينومک

 

-  
 تردق و ميظع یورين زا روکذم نامزاس
 نامزاس نیا اما  .دوب هدش رادروخرب یدایز
 تحت دوخ هظحالم لباق ناوت و ورين مغريلع
 راد هناراکشزاس و هنابلط تاشامم یربهر
 یهدنامزاس زا اهنت هن رادهگن خرف هتسد و
 یاهتساوخ ققحت یارب اه هدوت حلسم
 هک زين اج ره هکلب ، درک بانتجا نانآ قحرب
 و شیوخ بالقنا موادت یارب دوخ اه هدوت
 هب تسد ناشيگدنز طیارش دوبهب و رييغت
 یروهمج اب گنج هب و هدرب هحلسا
 داتسیا نانآ لباقم رد ، دنتساخرب یمالسا
 یتح و ،تخادرپ اه هدوت نآ حالس علخ هب و
 بجوم ارحص نمکرُت ريلد ناناقهد دروم رد

 هيجوت  .دش نانآ تازرابم نينوخ تسکش
 و اه یبلط تاشامم نیا همه یارب نانآ
 هزرابم هک دوب نآ زيمآ تنايخ یاهدروخرب
 ار هدمآ دوجو هب دازآ ًاتبسن یاضف ،یبالقنا
 و قانتخا داجیا ثعاب و هدرب نيب زا

 نیا ایآ اما  .دش دهاوخ یروتاتکید
 رد تسناوت هک دوبن یمالسا یروهمج

 هب یسايس تانایرج هک یطیارش
 لمع ، دوب ناش هدهع رب هک یفیاظو
 هدرخ تيهام هب انب سکعرب و دندرکن
 بیرف و ندرک ماخ هب ناش یئاوژروب
 یبالقنا تازرابم زا یريگولج و اه هدوت
 هیاپ ميکحت هب ،دندش لوغشم اهنآ

 اب تسناوت و هتخادرپ دوخ میژر یاه
 و اه هدوت عيجف و هنامحر یب راتشک
 یاه لاچهايس رد اهنآ ندرک سوبحم
 یداعبا رد ار یروتاتکید و قانتخا ،دوخ
 هعماج رد هاش هرود زا رتارف یتح
 زا نينچمه عطقم نآ رد  ؟دیامن رارقرب

 یم غيلبت یعاجترا یاه هناسر فرط
 هيلع یبالقنا مادقا هب رگا هک دش
 ،دوش هدز تسد یمالسا یروهمج
 گنج یروشک هک( رگید نانبل هب ناریا
 داجیا اب و دش دهاوخ لیدبت ،)دوب هدز

 زا ار اهنآ مدرم لد رد ینارگن و ساره
 اب عطاق هزرابم و بالقنا ماوادت

 ایآ  .دنتشاد یم زاب یمالسا یروهمج
 تاغيلبت نوچمه یتاغيلبت نانچ
 هزرابم یفن رد زورما هک یهباشم
 تلاصا زا دريگ یم تروص یبالقنا
   ؟دندوب رادروخرب

 

  

 اديپ موادت ۷٥ لاس رد بالقنا رگا هک میدید
 رسارس تعسو رد هناحلسم هزرابم و درکن
 نانمشد ،نآ یاج هب ،دشن یراج ناریا
 یعاجترا گنج ،اهتسيلایرپما ینعی ام مدرم
 ام مدرم هب لاس ۸ تدم هب ار قارع و ناریا
 ام ناناوجون و ناناوج اهنآ ایآ  .دندرک ليمحت
 ناشنوخ رد دوخ یعاجترا دصاقم هار رد ار
 تبيصم و جنر همه رب هوالع و دندناطلغن

 لتق بجوم ، دنداد مدرم هب هک یئاه
 دودح رد یتيعمج زا و دندشن اهنآ نازیزع
 هب ار یگدنز رفن رازه تسیود زا شيب

 قارع و ناریا گنج ناگدش هتشک ناونع
 هسیاقم رد هک تسا نیا تيعقاو  ؟دنتفرگن
 هب نانمشد هک یئاه یزیرنوخ و گنج اب
 هتشک یتح ای و ،دننک یم ليمحت ام مدرم

 و تکالف و رقف رثا رد اهناسنا یجیردت ندش
 یليمحت یاه تبيصم
 هناخراک رد ای و نوگانوگ
 ندعم یاهراجفنا و اه
 یاه تظافح نودب یاه
 ،رگید دراوم و ینمیا
 یبالقنا هزرابم هار ًاقافتا
 هنیزه مک، نمشد اب
 هاتوک و هدوب هار نیرت
 نديسر یارب ريسم نیرت
 زا اهر و دازآ هعماج هب

 متس و ملظ هنوگ ره
 .دشاب یم

 

  

 هیامرس متسيس رمع
 رس هب رگید ،یراد
 نارحب .تسا هديسر

 نیا جالعال ینورد یاه
 هک یئاهگنج اب متسيس
 ، اهنارحب نآ موادت رد
 هشوگ نآ ای نیا رد بترم

 رگناشن یگمه دنزادنا یم هار هب ناهج
 هیامرس متسيس رخآ یاه ندز اپ و تسد
 یم شیوخ موتحم گرم زا تاجن یارب یراد
 نينچ هک تسا نآ هاوگ خیرات  .دشاب

 اه هدوت تازرابم اب هناملاظ یاه متسيس
 و هتشگ رت فيعض و فيعض نامز لوط رد
 نیا مهم ،نیاربانب .دندرگ یم دوبان هرخالاب
 و هدش هتخانش هزرابم تسرد هار هک تسا
 و یئادف یاه تسينومک  .دوش هدوميپ
 ،هاجنپ ههد رد هک یحلسم نويبالقنا رگید
 دوجو هب ام هعماج رد یراختفا رپ خیرات
 ناریا هک دندوب دقتعم هک یلاح رد دندروآ
 نیا زا و دراد رارق مسيلایرپما هطلس تحت
 هطلس نیا ریز زا اه هدوت یئاهر یارب ور
 ار یزوريپ زادنا مشچ اما ،دنديگنج یم
 نیا یتح سکعرب  .دندید یمن کیدزن
 هب هجوت اب ناریا هک تشاد دوجو داقتعا
 زا تسا نکمم اهتسيلایرپما یارب شتيمها
 هطلس ديق زا هک دشاب یئاه روشک نیرخآ
 ، لاح نیا اب  .ددرگ یم اهر مسيلایرپما

 نديسر قوش و اه هدوت یئاهر هب قشع
 نآ رد اه هدوت تداعس هک یا هعماج هب
 نیا دوجو رد دح نآ هب ات ددرگ نيمضت
 دندش رضاح هک ديشک یم هلعش نويبالقنا

.دننک ادف هار نیا رد زين ار دوخ ناج یتح

 

  

 نداد نایاپ رس رب عوضوم رگا هک یتسار هب
 یئاه هلان و رجز و اه تبيصم همه هب
 ناریا رد یراد هیامرس متسيس هک تسا
 و نارگراک یارب اهتسيلایرپما هطلس تحت
 هدروآ دوجو هب هعماج ناگدیدمتس رگید
 و مسيلايسوس هب نديسر رارق رگا ،تسا

 نينچ دروخرب دیاب ،تسا یرشب دازآ هعماج
 و هاگآ نارگراک یتازرابم یوگلا ، ینويبالقنا
 .دريگ رارق یبالقنا نارکفنشور

 

  
 )نایاپ(

۷۹۳۱ تشهبیدرا
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 ،یملق یراکمه لاس ود یط دمص و زورهب
 و یقرتم یسرد ريغ یاهباتک هعلاطم
 دصق هب کرتشم یاه یرکفمه و هنارگهاگآ
 هزرابم و هعماج رد متس و ملظ اب هزرابم
 طیارش هب تقو ۀناملاظ طیارش رييغت یارب
 نينس رد ،یناسنا یگدنز یارب بسانم
 هب و هدش تخُا مهاب الماک دوخ یناوجون
 یگدنز رد یکرتشم یاه شور و راکفا
 رب یا هیاپ یئاه شالت نينچ .دنتفای تسد
 اهنآ ريظن یب و هناميمص تقافر و یتسود
 یتسود ،دش ناش یگدنز یدعب لحارم رد
 رت یلاع تشذگ هچ ره هک یتقافر و
 یالاو فده بيقعت رد ار اهنآ و هتشگ
 یبالقنا دحاو ريسم کی رد ناشکرتشم
.داد رارق

 

  

 

  
 ارسشناد رد زورهب هک یا هرود یط رد
 یب اب نانچمه هداوناخ دناوخ یم سرد
 رقف .درک یم مرن هجنپ و تسد رقف و یلوپ

 داديب و هدرک شوخ اج هناخ رد نانچمه
 رايسب طیارش رد هداوناخ دارفا و درک یم

 نادقف طقف هن .دندنارذگ یم راگزور یتخس
 ناتسمز رد هکلب دوب هلأسم یفاک یاذغ

 یارب لاغذ و کاشوپ هيهت زیربت درس
 هب .دوب مهم و گرزب لیاسم زا یکی یسرک
 یم ناتسمز یارب لاغذ هيهت مدع صوصخ
 هرطاخ مدرم .دشاب مه رابگرم تسناوت

 ریز رد ناکدوک نتسب خی زا یخلت یاه
 رايسب یاه ناتسمز رد لاغذ نودب یسرک

 ردپ یاه ششوک .دنتشاد ناجیابرذآ درس
 هدنام رمث یب دوخ یاپ یور نداتسیا یارب
 تشذگ یم هک زور ره وا یاپ درد .دوب
 .تخادنا یم یاپ زا ار وا و دش یم رتشيب
 رد زورهب ليصحت لاس نيمود ناتسمز رد
 وا یملعم لاس نيلوا رد ای و ( ارسشناد
 یمن وا هب یلوپ زونه ینالوط تدم هب هک
 و اذغ هلأسم زا ادج هداوناخ یارب )دنداد
 ندرک مرگ یارب لاغذ هيهت ،هريغ و سابل
 لیدبت گرزب یلضعم هب ناتسمز رد یسرک

 هب تسیاب یم و دوب هار رد ناتسمز .دش
 یم هيهت لاغذ یسرک یارب تروص ره

 هب ای و رقف ندرک ناهنپ و عبط تعانم .دش

 خرس ار دوخ تروص یليس اب فورعم لوق
 یاه هداوناخ رب مکاح گنهرف نداد ناشن
 تسیاب یمن یسک ور نیا زا .دوب یرگراک
 یارب یتح یلوپ ام هک دش یم هجوتم
 نآ نم .میرادن نام یگدنز زاين نیرت یرورض
 یبوخ هب ار مردپ و ابآ بات و بت و اهزور
 هنوگچ مناد یمن .مراد دوخ نامشچ یولج
 شرهاوخ هداوناخ اب ردپ طابترا رد ایوگ یلو
 ناطس هجخ( ام همع رگید ترابع هب ای

 

– 
ناطلس هجیدخ

 

 هداوناخ زاين عوضوم )همع  -
 هجخ .دش مولعم ناتسمز رد لاغذ هب ام

 رد ،تارکومد هقرف هرود رد همع ناطس
 یراکتمدخ هب اه یا هقرف زا یکی هناخ
 هاش میژر هلمح نایرج رد و هدوب لوغشم
 هک یکانتشحو تراغ و لتق و ناجیابرذآ هب
 رد وا هک یا هناخ ،دوب هداتفا هار هب زیربت رد
 رارق جارات و هلمح دروم زين دوب راکتمدخ اجنآ
 دناوت یم مه وا وشبلب نآ رد و دريگ یم
 و تسد دوخ یارب یتارهاوج و الط و لوپ
 هجخ" رسپ ،هعقاو نیا لابند هب لاح .دنک اپ

 یراخب هزاغم ای هاگراک بحاص ،همع ناطس
 ءزج اهنآ بيترت نیا هب و دوب هدش یزاس
 هب هک دندش یم بوسحم یئاه هداوناخ
 یم ناشناهد هب ناشتسد  فورعم لوق
 یسرک لاعذ ،لاس نآ ناتسمز رد .ديسر
همع رسپ قیرط زا ام

 

 یب یب اقآزريم  -
 یلغوا

 

 لاس نامه رد هتبلا .دش نيمأت  -
 رد راک اب تسناوت ابآ هک دمآ شيپ یتصرف
 یارب یلغوا یب یب هک یلوپ اهنآ هناخ
 یتنم و دنک ناربج ار دوب هداد لاغذ دیرخ
 ار دروم نیا .دنامن یاج هب ام هداوناخ یور
 .مهد یم حيضوت ليصفت یمک اب

 

  
 
 هب یلغوا یب یب اقآ ازريم لاس نامه رد
 لومعم مسر هب شتشگزاب رد و تفر هکم
 نیا  .داتفا هار هب شا هناخ رد ینامهم
 یئاریذپرد کمک ناونع هب ابآ ات دش یتصرف
 رخآ ات رحس حبص زا اهنآ هناخ رد نانامهم زا

 شلد ابآ نمض رد .دنک راک هفقو یب بش
 هک )ازريم رسمه( هداوناخ سورع لاح هب
 یم دش یم دروخرب هناملاظ رايسب یو اب

 لد و ناج اب مه رطاخ نيمه هب و تخوس

 راک زا اهراک همه رد
 وشتسش و تفاظن
 و اذغ نتخپ ات هتفرگ
 یم کمک وا هب هريغ
 دنچ ره ابآ راک نیا .درک
 کمک ششوپ رد
 یم تروص یليماف
 ، عقاو رد یلو تفرگ
 نودب یرگراک راک کی
 رد .دوب دزم تفایرد
 هک زين ارم ابآ ،نمض
 هارمه مدوب کدوک کی

 یم هناخ نآ هب دوخ
 هچب و سورع رگا .درب

 لاس و نس مه یاه
 ار هناخ نآ رد مدوخ
 نآ زا  نم مراذگب رانک
                                                                                                                                 رد هداوناخ
 تارطاخ ميکدوک نارود
 هب اجنیا رد .مراد یخلت
 هب طوبرم هک هنومن کی
 یتسپ و تئاند

 تسا ما همعرهوش
 ابآ هک یتدم مامت رد .منک یم هراشا
 یم نم دوب اهنآ هناخ رد راک لوغشم
 هک یغاب عقاو هب ای هناخ طايح رد تسیاب
 نیا رد .مدنام یم دوب نامتخاس یولج رد
 یبالگ و بيس زا یدایز هويم ناتخرد غاب
 .تشاد دوجو هريغ و ولاتفش و وله ات هتفرگ
 هجوچيه هب هک دوب هدرپس نم هب ابآ اما
 هقطنم عقاو هب اجنآ .مورن اهتخرد نآ کیدزن
 هس ،اهتخرد نآ زا رتولج .دوب هعونمم ًالماک
 هتفگ ابآ .تشاد دوجو زين گرزب توت تخرد
 منزن تسد توت یاه تخرد دوخ هب هک دوب
 یور هدش هتخیر یاه توت مناوت یم یلو
 مغريلع نمً الومعم .مروخب و مرادرب ار نيمز

 ليبق نیا ميکدوک یاه تنطيش همه
 یم ارجا دوجو همه اب ار ابآ یاه شرافس
 نیرتنابرهم یتسار هب ار ابآ نوچ مدرک
 یولج رد نم .متسناد یم دوخ هاگهانپ

 نيمز هب یاه توت یوجتسج رد هناخ
 و زیر یاه توت اهنت و متشگ یم هداتفا
 متشاد یم رب نيمز زا و هدرک اديپ ار یلاک
 و تسرد یاه توت هجوچيه هب هک
 زا رظنفرص اهنآ ندروخ هزات .دندوبن یباسح
 یعون اب دندوب هزم یب و هديسرن هک نیا

 نوچ ،دوب هارمه مه یسپاولد و تلاجخ
 هن وا .ديئاپ یم ارم یباسح ما همع رهوش

 یاهتخرد دایز رايسب راب زا دوبن رضاح اهنت
 هک توت تخرد هس هکلب کی اهنت هن ( توت
 هدنک توت تشم کی )دندوب رابرپ مه رايسب
 یاه توت ندروخ یتح هکلب دهدب نم هب و
 یاه هاگن اب مه ار هداتفا نيمز هب زیر
 .درک یم رام رهز نم یارب شا هناصیرح
 همعرهوش نيمه هک مدید اهدعب ًاقافتا
 تشرد یاه توت زا ار یگرزب یاه سید
 نیريش یباسح دیاب دوب مولعم هک هديسرو
 هناخ هب و هدرک رپ دنشاب هدوب هزمشوخ و
 اب هطبار رد یا هراک هک ینالف سدنهم
 نم .درب یم دوب اقآ ازريم یاه یسرباسح
 یا هنحص نانچ ندید اب ميکدوک ملاعرد
 دوخ نهذ رد ار روصت نیا دوخ هب دوخ
 دیاب طقف ار یئاه توت نانچ هک مدنارورپ
 و دنروخب راد مسر و مسا دنمتورث یاه مدآ

يناقهد فرشا

 

  

 

  

يمارگ داي هب

 

  

يناقهد زورهب 

 

  

دنويپ رد هك

 

  

لمع و هشيدنا 

 

  

 )8( !دوب يميمص 
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 هک رتگرزب .تسين ام ناهد بلاق حالطصا هب
 تئاند نآ ینعی داضتم دروخرب ود نآ مدش

 هناخ نآ رد شردام هک هچب کی هب تبسن
 هب تبسن هناسولپاچ دروخرب و درک یم راک
 هب نم رد یدایز راجزنا و ترفن ،یرتالاب
 نارود نآ زا زين دمحم مردارب .دروآ دوجو
 هجخ هداوناخ اب هطبار رد یهباشم تارطاخ

 نیا هلمج زا .درک یم فیرعت همع ناطلس
 و دوب تشوگبآ هک راهن ندروخ عقوم هک
 هب دندوب ندروخ لوغشم هرفس رود یگمه
 شا هنسرگ مکش و دوب هچب رسپ کی هک وا
 ،درک یم اذغ ندروخ قاتشم و صیرح ار وا

 همقل و ايب هک دندوب هدرکن مه فراعت یتح
 رد زيگنا حور و زورهب هک نیا .روخب وت مه یا
 هدید یئاه یخلت هچ هداوناخ نآ اب هطبار
 نينچ ًالومعم ود نآ .مناد یمن ار دندوب
 نمض و هدرک حرطم زنط اب ار یلئاسم
 دروم فرط زيمآ هرخسم یاهدروخرب شیامن
 نيمه رد .دندنادنخ یم ار همه یلک ،رظن
 اقآ ازريم دروخرب اهنآ هک مراد دای هب هطبار
 هب نداد یديع اب هطبار رد یلغوا یب یب
 رد هرخسم و هدنخ عوضوم کی هب ار ام
 هک دش یم هتفگ .دندوب هدرک لیدبت هناخ
 هب هک ديع عقوم یلغوا یب یب اقآ ازريم
 یم میدوب ام هک وا هداوناخ و شيئاد ندید
 رما هک ديع هیده و دوب یلاخ تسد دمآ
 یم ؛تشادن اه هچب یارب ار دوب یموسرم
 یارب ینالف ناکد زا هک مدوب هتشاذگ تفگ
 .دوب هتسب ناکد یلو مرخب باروج اه هچب

 اقآ ازريم ،زورهب تداهش زا سپ ،دعب اهلاس
 زورهب ندوب تسينومک زا هک یلغوا یب یب
 زورهب " :دوب هتفگ هنعط هب دوب هدش علطم
 ."ار ايند نآ هن و تشاد ار ايند نیا هن

 نیا رد هتفهن موهفم هک تسين یکش
 ار شا هدنیوگ ینادان و تقامح هجرد فرح
 نیا رد ناوتن رگا یلو .دنک یم سکعنم
 ناونع هب یلغوا یب یب اقآ ازريم رب دروم
 هدرخ دایز یسايسريغ یداع درف کی
 ،یسايس هزرابم ملاع رد اما تفرگ

 یموهفم نانچ هک دنتسه یئاه ناتالراش
 هزرابم نداد هولج رمث یب یارب ار
 بلاق رد نويبالقنا رگید و اه تسينومک
 اب ًالثم و هدرک ناونع یسايس تارابع
 یاه نت" یتح مامت تثابخ و تئاند

 رد نويبالقنا هدروخ هلولگ ای و هدش هجنکش
 اهنآ هزرابم یرمث یب رب هاوگ ار "کاخ ریز
 هزمح ار یا هنعط نينچ ( دنهد یم هولج
 اب یراکمه هب کوکشم درف ،یتهارف

 دعب هک یدرف ،یگنرهب دمص لتق رد کاواس
 و رادهگن خرف دناب عمج رد نمهب مايق زا

 رد دعب و تفرگ رارق تیرثکا نايئادف نامزاس
 میژر نارومأم اب شطابترا روشک زا  جراخ
 رورت نایرج رد یمالسا یروهمج
 سونوکيم ناروتسر رد میژر نیا هناراکتیانج
 حالطصا هب باتک رد ،دش ءاشفا نيلرب رد
 فرط زا اما .)تسا هدرک حرطم شتارطاخ
 نوچ یئادف تسينومک یاهناسنا ام رگید
 ار یئوکسا یدمحا هيضرم هدنزرا قيفر
 یتسينومک نويبالقنا یگدنز هک ميتشاد
 یاه یگدنز اب هسیاقم رد ار زورهب نوچ
 هب یرعش هعطق رد یصاخشا نينچ ريقح
 نس هروگ " :تسا هدرک فيصوت تروص نیا
 ،ارالوزرآ اسيق /یلقایا لا درود یکرالوا
 چيه ،رالبيشيپای مکحم /اغيلراو کيچيک

 /اغيلراو نیرد ،ارالناسنا کویوب /رلرونوشود
 همجرت( "؟اغاملوئ کویوب ،بيیاشای یلری هد
 و هاتوک یاهوزرآ هب هک نانآ :یسراف
 هديبسچ اپ و تسد راهچ /ريقح یتسه
 هب /دننک یم هشیدنا زگره ایآ /دنا
 هب /فرژ نتسیز و گرزب یاهناسنا
.)؟ندرم هوکشرپ و نتسیز دنمشزرا

 

  

 

  
 هرطاخ ود اهنت زورهب یارسشناد هرود زا
 یکی هک تسا یقاب نم نهذ رد هتسجرب
 مامت رد زورهب هتسجرب تلصخ روآدای اهنآ زا
 تلصخ نیا وا .دشاب یم شا یگدنز نارود
 تشاد دوخ اب ار هدیدنسپ رايسب و یلاع
 دای هچنآ ره درک یم یعس هشيمه هک
 یم و دهدب دای نارگید هب ار تفرگ یم
 یاقترا ثعاب دوب نکمم هک هچنآ ره ديشوک
 اب ددرگ شناکیدزن تخانش ای یهاگآ
 ًامتح باذج یاه هويش اب و مامت قايتشا
 تلصخ و دروخرب نیا .دهد لاقتنا اهنآ هب
 ًاعقاو زورهب یگدنز نارود مامترد هدیدنسپ
 هرود نامه رد  .دوب هتخيمآ رد وا دوجو اب
 یگرزب تاحفص  راب کی وا هک دوب ارسشناد
 دوب هدش هديشک یئاه سکع نآ یور هک
 هاگن اهنآ هب زيگنا حور اب .دروآ هناخ هب ار
 سونأمان نم یارب هک یتاملک و دندرک یم
 مديمهف اهدعب .دندنار یم نابز رب ار دندوب
 ار اه سکع ریز یسيلگنا تاملک اهنآ هک
 شیور هک یگرزب هقرو زورهب .دندناوخ یم
 دوب یرگید سوملم یاهزيچ و بيس سکع
 ار اه سکع وا .دوب هدروآ نم یارب مه ار
 مسا و داد یم ناشن نم هب کی هب کی
 یم ار شا یسيلگنا مه دیاش و یسراف
 .منک رارکت ار اهنآ نم تساوخ یم و تفگ
 مدوب هچوک رد یزاب قشاع ردقنآ نم یلو
 رطاخ هب مهنآ یهاتوک تدم  طقف هک
 یم وا رانک رد متشاد زورهب هب هک یمارتحا
 و سونأم ان میارب هک یتاملک و متسشن

 و مدنار یم نابز رب ار دندوب بیرغ و بيجع
 ميج دمآ یم شيپ هک یتصرف نيلوا رد دعب

 هچوک .مدیود یم هچوک فرط هب و هدش
 اب نم یزاب لحم هناخ یولج گنت

 تقوچيه ليلد نيمه هب و دوب منالاسمه
 مه ار نیا هتبلا .مدش یمن دنب هناخ رد
 یم زورهب هچنآ رگا هک درک شومارف دیابن

 یردام نابز هب دهدب دای نم هب تساوخ
 هک یقايتشا هب هجوت اب دوب یکرت ،مدوخ
 نم هک یمارتحا و تشاد نداد دای رد زورهب
 مدوب لئاق زورهب هب تبسن یکدوک نامه زا

 یم هتخيگنا رب نم رد یريگدای قوش ًامتح
 هعونمم نابز ام یکرت هنافسأتم یلو .دش

 زا ام ،یزومآ داوس یارب و )تسه و( دوب
 هک ميتفرگ یم دای دیاب یکدوک نامه
 ميناوخن ميتخانش یم هک یمان هب ار "املآ"
 )ام یارب( یعونصم روط هب ار نآ هکلب
 .ميمانب "بيس"

 

  

 

  
 زورهب یارسشناد نارود زا مرگید هرطاخ
 سابل وا هک تسا یا هرود هب طوبرم
 اب هناخ یلاها و هدرک نت هب یگنهاشيپ
 ار وا زيمآ شیاتس یاهدروخرب و اه هاگن
 یم دای هب ار یزور نآ و دندش یم اریذپ
 یگنهاشيپ رفس کی یارب ار وا هک مروآ
 باتک رد دروم نیا رد ًاقافتا  .دندرک هقردب
 بلاج بلطم "یگنرهب دمص مردارب"

 باتک نیا رد .تسا هدش حرطم یهجوت
 هلاس ود هرود" :دسیون یم یگنرهب دسا
 هک زورهب و دمص .دوب هدش مامت ارسشناد
 توعد دندوب لاعف نازومآ شناد زا ود ره

 ليکشت هیرظنم وت هک یئودرا رد ات دندش
 ناوج ون زونه ود نآ  .دننک تکرش دوب هدش

 دنیاشوخ یليخ ناشیارب رفس نیا و دندوب
 هدشن جراخ زیربت زا نامز نآ ات نوچ دوب
 یم نآ زا هک دوب یا هچیرد رفس نیا .دندوب
 نم .دننک اشامت ار نوريب یايند دنتسناوت
 نابايخ وت هک تیزنارت ژاراگ زا ار رفن ود نآ
 زورهب .دنتفر متخادنا هار دوب یسودرف
 رگا یلو دوب تکاس و مارآ و رپ وت یناوج
 الیواو دنک زاب ار شناهد دش یم روبجم
 یقش هلک هک مدرک ناششرافس .دوب
 راک هک دننکن یتکرح و دننزن یفرح ،دننکن
 دنلب ود ره .دنهدب ناشدوخ تسد
 دوب هتشذگ ناشنتفر زا زور دنچ .دندیدنخ
 زا یکی هک مدناوخ یا همانزور رد هک
 وت هیرظنم یودرا رد یناجیابرذآ ناگنهاشيپ
 ات مدش نارگن .تسا هدش قرغ رختسا
 ار نایرج .دندمآ زورهب و دمص هک نیا
 یکی .تسا تسرد " :تفگ زورهب .مديسرپ
 قرغ رختسا وت یناجیابرذآ نازومآ شناد زا

 و میديشک هايس نامیاهرداچ رود ام .دش
 ماش حالطصا هب ار بش نآ ميتساوخ
 تقفاوم ودرا نيلوئسم هک میريگب نابیرغ
 دنتفگ و دندنک ار هايس یاه هچراپ .دندرکن
 ار ودرا کی دوش یمن رفن کی رطاخ هب هک
 رارصا یليخ ام یاه هچب .درک هدرسفا
 یاه همانرب بشما کی لقاال هک دندرک
 .دشن تقفاوم یلو دوش عطق ودرا یحیرفت
 نامیاهرداچ زا بش نآ یرذآ یاه هچب ام
 تکرش یتيلاعف چيه رد و میدشن جراخ
 و دماشيپ نیا زا زورهب و دمص  ... .میدرکن
 ینابصع و تحاران یليخ نيلوئسم راتفر
 لامتسد و نهاريپ تقو نامه زا .دندوب
 .رود دنتخادنا و دندنک ار یگنهاشيپ ندرگ
 رادرک ،کين راک " :تفگ دنخشیر اب دمص
 گنهاشيپ ره راعش ًالثم "کين رادنپ ،کين
 مديمهف و مدید نم هک اجنآ ات یلو .تسا
 رادرک و یزودنا هسيک ناش کين راک
 یاه طاسب نديچ و ینارذگشوخ ناشکين
 رادنپ مادک ما هدنام یلو تسا ینانچنآ
 ....؟دشاب دب و کين هک تسه یرادنپً الصا

 

  

 

  
 ار ناوجون ود نیا شوگ و مشچ رفس نیا
 رفس نيلوا هک نیا رب هوالع نوچ .درک زاب
 .دوب مه یعمج هتسد رفس کی دوب اهنآ
 لاس و نس مه و ناوج همه ودرا یاضعا
 ،کرت ،رل ناریا یاج همه زا و ،دندوب اهنآ
 هدمآ رسپ و رتخد... و کليگ و چولب ،درک
 اه لوپ هچ هک میدید تفگ یم دمص .دندوب

 یم اه یئالاب یاه ینارذگشوخ فرص
 یم روج یروطچ ناش دود و مد و دوش
 هرطق طقف شوناشون و جرخ همه زا .دوش

 دمص تکرش ... .دکچ یم ودرا دارفا هب یا
 و بش هتفه ود دودح و ودرا نیا رد زورهب و
 شيپ زا شيب ار ود نآ ناشندوب مه اب زور
 ودرا نیا هک مدقتعم .درک کیدزن مه هب
 هب مدق و دروآ رس ار اهنآ یکدوک نارود
".دنتشاذگ یناوج هرود

 

  

 

  
)دراد همادا(

 

  



 ييادف مايپ
 

 632 هرامش                                     
 

  
 

81 هحفص       
 

  

 

  
                         

 

  
                  

 

۰۲ۀحفص زا  ....يشيرتا و يناريا پچ ياهورين درگ زيم  

 

  
 دندوب هتشاذگ سنارفنک نلاس رد اقفر هک یباتک زيم همانرب نیا رد نينچمه
 زا دعب هک همانرب مود شخب رد .درک یم بلج دوخ هب ار نیرضاح هجوت زين
 ناگدننک تکرش یاه شسرپ حرط هب و دش عورش هاتوک سفنت کی
 زا هک دندرک حرطم ار دوخ یاه شسرپ ناگدننک تکرش ، دوب هتفای صاصتخا

 شقن اب هطبار رد تالاوئس رتشيب .دش هداد خساپ اهنآ هب نانارنخس فرط
 تاعمجت یرازگرب هوحن یگنوگچ دروم رد ،هنايمرواخ رد یمالسا یروهمج
 شقن و نانز شبنج درومرد ،یرگراک یاهاکیدنس و تالکشت دوبن رد یرگراک
 ،ناریا هدیدمتس یاه هدوت تازرابم ندناشک ههاريب هب رد میژر یاه یبال
 ناریا لئاسم هب راضح هقالع و هجوت ، همانرب نیا بلاج تاکن زا یکی .دندوب
 دوب رارق هک همانرب نیا دش ثعاب هک دوب اه وگتفگ و ثحب رد اهنآ تکرش و
 .دنک اديپ همادا بش ۲۲ تعاس ات دوش مامت ۱۲ تعاس رد

 

  

 

  
 نيلاعف نارنخس دش یم رازگرب نیو رد راب نيلوا یارب هک درگزيم نیا رد
 زا یکی یمالسا یروهمج میژر هک نیا رکذ اب ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ
 درک ديکات ،تسا هنايمرواخ هقطنم رد یمالسا ییارگداينب یاه هولج نيلوا
 صوصخب ، اه تسيلایرپما هب میژر یگتسباو تخانش و کرد نودب هک
 و ناریا رد میژر هک یشقن هب ناوت یمن هجو چيه هب ،اکیرمآ مسيلایرپما
 یور یگنوگچ زا هتشذگ هک تخاس ناشن رطاخ یو  .درب یپ دراد هقطنم
 رد یسنارفنک رد تسيلایرپما گرزب تردق راهچ طسوت میژر ندمآ راک
 پولداوگ

 

 تسا هدش رشتنم نونکات شا هراب رد دنس اه هد هک  -

 

-  
 عفن هب هقطنم و ناریا رد هتشذگ لاس لهچ لوط رد میژر هک ییاهتسايس
 یزاس هحلسا یاه هناخراک صوصخ هب و یتسيلایرپما تراصحنا و اهتردق
 رگناشن ینشورب ،تسا هدرب شيپ اهنآ یگنج یاه تسايس و اهتسيلایرپما
.دشاب یم اه تسيلایرپما هب میژر نیا یگتسباو

 

  

 

  
 فرط زا هک  یا هدرتسگ و دیدش تکالف و رقف دروم رد یو رگید فرط زا

 هدش ليمحت ناریا مدرم هب میژر و هتسباو ناراد هیامرس ینعی مکاح ۀقبط
 هتسجرب داهن ود یاه تسايس یارجا ار نآ لیالد و درک هراشا
 نينچمه و لوپ یللملا نيب قودنص و یناهج کناب ینعی یتسيلایرپما
 هقطنم رد شیاکرش و اکیرمآ مسيلایرپما یگنج یاه تسايس دربشيپ

 عوقو للع هب یو .تسناد یمالسا یروهمج میژر فرط زا ،هنايمرواخ
 رطاخ هب تسرد هک داد حيضوت و تخادرپ هتشذگ لاس رد هام ید شبنج
 هدوت هک دوب روتاتکید تيمکاح نیا ۀطلس و یمدرم دض تابسانم نیا دوجو
 ،نان ،راک" دایرف اب روشک رهش ۰۶۱ زا شيب رد هديسر ناج هب بل یاه
 تيلک ینوگنرس و دنتخیر اهنابايخ هب "یمالسا یروهمج رب گرم" و  "یدازآ
 شبنج نایرج رد و دندش راتساوخ ار بلط حالصا ات هتفرگ ارگ لوصا زا میژر
 و تاضارتعا یگدرتسگ یو .دندش بوکرس هناشنمدد ،میژر طسوت ۀناريلد
 فرط زا دیدش بوکرس دوجو اب ار ناگیدمتس و نارگراک هزور ره تاعمجت
 یاه فاکش قمع و یتاقبط یاهداضت تدش رگنايب ،مکاح یروتاتکید
 رد دناوت یم هن و دهاوخ یم هن همکاح هقبط هک نیا و تسناد یتاقبط
.درادرب ماگ دوجوم یتاقبط فاکش زا نتساک تهج

 

  

 

  
 نويسیزوپا شقن هب دوخ یاهتبحص زا یشخب رد نينچمه نارنخس
 مظعا شخب هک درک هراشا مهم هتکن نیا هب و تخادرپ یمالسا یروهمج
 تيهام کرد مدع ليلد هب میژر یريگ تردق یادتبا رد ، نويسیزوپا یاهورين
 تفرگ رارق میژر نیا ميکحت تمدخ رد ناشلامعا ،یمالسا یروهمج یعقاو
 هئارا شیاهدرکلمع و میژر نیا تيهام زا یتسردان یاه ليلحت مه زورما و
 هب ناوختسا نب ات یمالسا یروهمج میژر هک دنتسين هجوتم و دنهد یم
.تسا هتسباو اهتسيلایرپما

 

  

 

  
 نادقف رب ندمآ قئاف زورما هک دش رکذتم دوخ ثحب یدنب عمج رد یو
 رد شيپ زا شيب ، مسيلايسوس و یدازآ هب نديسر یارب شبنج رد یربهر
 نآ ققحت هک تسا یرما نیا و دراد رارق تسينومک و زرابم یاهورين لباقم
 .دشاب یم ریذپ ناکما مکاح ماظن هيلع هناحلسم هزرابم رتسب رد اهنت
 دنهاوخ یسارکمد و هافر و یدازآ هب ینامز اهنت ناریا ناشکتمحز و نارگراک
 رگراک هقبط یربهر اب و مدرم تسد هب یمالسا یروهمج یدوبان هک ديسر
.دوش رجنم مکاح یراد هیامرس مظن یدوبان هب

 

  

 

  
 نیو رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

شیرتا -

 

  
 ۹۱۰۲ سرام متسيب

 

9102 سرام 71 نويسكآ زا يشرازگ

 

  

 مادرتسمآ رد

 

 دنله -

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 نارگراک زا تیامح هتيمک" توعد هب سرام ۷۱ هبنش زور
 ناریا ناشکتمحز و

 

 زا تیامح رد ینويسکآ "دنله  -
 ماد ناديم رد ناریا رد ناشکتمحز و نارگراک تازرابم
 تکرح نیا ناگدننکرازگرب .دش رازگرب مادرتسمآ
 یاهتساوخ دروم رد یئاهتکارت شخپ اب یضارتعا
   .دندوب هداد حيضوت نويسکآ یئارچ و ناگدننکرهاظت
 رارق نارذگهر و ناگدننکدیدزاب تیامح دروم هک یراکتبا
 قیرط زا "هتيمک" یاقفر ، تکرح نیا نایرج رد  .تفرگ
 وگدنلب

 

 راکتیانج میژر هيلع یسراف و یدنله نابز هب  
 و اهتساوخ و هدومن یرگاشفا یمالسا یروهمج
 و نارگراک تابلاطم کاوژپ عقاو رد هک دوخ تابلاطم
 مسارم ناگدننکدیدزاب عمس هب ار دوب ناریا ناشکتمحز
 .دندناسر

 

 یروهمج میژر هيلع یرگاشفا اب نويسکآ نیا  
 یتازرابم قفوم تکرح کی ،یمومع راکفا رد یمالسا
.دوب

 

  
 ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

 

 هباثم هب دنله رد  
 زا تیامح هتيمک" هدنهد ليکشت یاه ورين زا یکی
 ناریا ناشکتمحز و نارگراک

 

 یراکمه رب هوالع ، "دنله  -
 شخپ هب باتک زيم نتشاذگ اب ، نويسکآ نیا کرادت رد
.دنتخادرپ دوخ نامزاس تایرشن

 

  

 

  
  مادرتسمآ رد ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ نيلاعف

۹۱۰۲ سرام ،دنله

 

  
 
 

 

شزوپ و حيحصت

 

  
!"ييادف مايپ" زيزع ناگدنناوخ

 

  

 داي هب" بلطم اب هطبار رد ،هيرشن 532 هرامش رد 

  لمع و هشيدنا  دنويپ رد هك يناقهد زورهب  يمارگ

 هب ،بلطم ةمادا هعلاطم يارب هدنناوخ "دوب يميمص

 همادا هك يلاح رد هدش هداد عوجر هيرشن 61 ةحفص

 هديسر پاچ هب هيرشن نامه91 هحفص رد قوف بلطم

 نازيزع امش زا هابتشا نيا حيحصت نمض اجنيا رد .تسا
  .ميبلط يم شزوپ

 

  

 و ديناوخب ار "ييادف مايپ"

 

  
 يبالقنا ةيرشن نيا رتعيسو هچ ره شخپ رد

 !ديهد يراي ار ام



 ييادف مايپ
 

 632 هرامش                                     
 

  
 

91 هحفص       
 

  

 ...ناريا عاضوا هراب رد يتاظحالم
۴ ۀحفص زا

 

  
 یروهمج یجراخ یاهتسايس دروم رد
 ینامز اهنت هک مينک ديکات دیاب مه یمالسا
 نیا زا یعقاو و تسرد یکرد ناوت یم

 رد یماظن یتح یرگتلاخد اب هک تسايس
 تسا ماوت فلتخم یاهروشک
 تيهام هک دومن هئارا

 هباثم هب یمالسا یروهمج
 هب هتسباو میژر کی
 هتفرگ رظن رد  مسيلایرپما

 عوضوم نیا کرد یارب .دوش
 لباق ريغ یاه تکاف ناوتيم
:درک رکذ ار یراکنا

 

  

 

  
 تردق یگنوگچ هب یهاگن
 هک ینيمخ هتسد و راد یريگ
 نآ دروم رد دنس اههد نونکات
 نآ زا یکاح هدش رشتنم
 گرزب تردق راهچ هک تسا
 بالقنا اب یتقو یتسيلایرپما
 هجاوم هاش میژر هيلع مدرم

 رد یسنارفنک رد ،دندش
 راک یور هب ميمصت پولداوگ
 .دنتفرگ ینيمخ یبهذم هتسد وراد ندروآ
 سيئر ،نتسدراکسیژ لوق هب نامز نآ رد
 روهمج سيئر رتراک ،هسنارف تقو روهمج
 ادص هب ار هاش نارود نایاپ گنز اکیرمآ
 نیزگیاج ندناسر تردق هب یارب هار و دروآرد
 ساسا رب  .دش راومه ینيمخ ینعی وا
 راهچ اهلاس نیا رد هدش رشتنم دانسا
 طرش هس سنارفنک نیا رد رضاح تردق
 ینيمخ هتسد وراد لباقم رد یساسا
 الماک ینيمخ ار طرش هس نیا هک دنتشاذگ
 هدروخن تسد شترا هکنیا لوا .تفریذپ
 حلاصم ظفح اب تفن رودص دعب و دنامب یقاب
 همادا هنيمز نیا رد یتسيلایرپما تاراصحنا
 و اهتسينومک  هکنیا موس و دبای
 نیا .دوش بوکرس بالقنا و ناهاوخیدازآ

 لوط رد یمالسا یروهمج ار طرش هس
 ارجا لد و ناج اب دوخ یتمکاح نارود مامت
 زا اهتساوخ نیا دربشيپ ريسم رد و هدومن

 بوکرس .تسا هدیزرون عیرد یتیانج چيه
 یاهنامزاس و درک و برع ،نمکرت قلخ

 ناينادنز هتسد هتسد مادعا و یسايس
 راتشک ماجنارس و ۶۰ ههد رد یسايس
 ناتسبات رد یسايس ینادنز رازه دنچ

 زا یا هتسجرب یاه هنومن  ۷۶ لاس
.دشاب یم میژر نیا تایانج

 

  
 میژر ندمآ راک یور یگنوگچ زا ادج
 هک تيعقاو نيمه یمالسا یروهمج
 هب یللخ چيه اهنت هن یمالسا یروهمج

 هب مسيلایرپما هب هتسباو یداصتقا تخاس
 هکلب تخاسن دراو هاش میژر زا هديسر ثرا
 ظفح مظن نیا ات دومن شالت ناوت همه اب

 نایرج رد نآ هب هدش دراو تابرض و هدش
 یفاک هزادنا هب دوخ دبای ميمرت زين بالقنا
 یاه نابنب هچ زا میژر نیا هک تسایوگ
 رگید یوس زا .دنک یم تظافح یداصتقا

 لاس لهچ رد میژر نیا هک یئاهتسايس
 هناخراک عفن هب هقطنم و ناریا رد هتشذگ
 و اهتسيلایرپما یزاس هحلسا یاه
 تسا هدرب شيپ اهنآ یگنج یاه تسايس

  .دشاب یم یگتسباو نیا یایوگ دوخ زين
 طسوت هقطنم یاه روشک رد ینیرفآ شقن

 یاتسار رد تسرد یمالسا یروهمج
 هک دشاب یم اهتسيلایرپما حلاصم و عفانم
 و تالضعم فرص دیاب هک یا هجدوب اب
 ارجا ،دش یم ناریا مدرم یاهيناماسبان
 یاه تیدودحم هب هجوت اب .دوش یم
 هبناج همه حیرشت هب ام ،همانرب نیا ینامز

 یروهمج میژر و ناریا داصتقا یگتسباو
 .میزادرپ یمن  اهتسيلایرپما هب یمالسا
 ار نآ یگتسباو نیا تيصوصخ دروم رد اهنت
 یراکمه :درک فيصوت هنوگ نیا ناوت یم
 رما نیا .ینلع یرگشاخرپ نيح رد یناهنپ
 هداد فرط ود ره هب یگرزب رونام تردق
 ار دوخ یمالسا یروهمج مه نوچ تسا
 یم اج تسيلایرپما دض یمیژر و لقتسم
 و دنک یم یراکبیرف هليسو نیا هب و دنز
 مسيلایرپما صوصخ هب و اهتسيلایرپما مه
 میژر نیا اب دوخ ندز اج فلاخم اب اکیرمآ
 نارادمدرس نيتسآ زا هک ار دوخ یاهتسد
 دیوش یم ار هدمآ نوريب یمالسا یروهمج
 رشب قوقح عفادم ار دوخ  هک یلاح رد و
 هک میژر نیا تایانج ،دهد یم ناشن
 یو حلاصم و عفانم یاتسار رد تسرد
 یاه دنوخآ" باسح هب ار دوش یم ماجنا

 یم اهنآ "یمالسا یژولوئدیا و مکاح
 نیا یپ رد هنوگچ هک میدهاش .دراذگ

 یروهمج هک یلاح رد هناراکم تسايس
 یم نيمات ار اهتسيلایرپما عفانم یمالسا
 مسيلایرپما صوصخ هب و مسلایرپما اما دنک
 و هدرک غيلبت میژر نیا هيلع رهاظ رد اکیرمآ
 ،میژر نیا هناراکتیانج لامعا زیواتسد اب

 شرتسگ هقطنم رد ار دوخ هطلس و روضح
 یتسايس نينچ ذاختا اب تسرد .دهد یم
 ار هنايمرواخ هقطنم اهتسيلایرپما هک تسا
 اه درايليم  و هدرک لدب یماظن ژد کی هب
 هقطنم یاه روشک هب یماظن تازيهجت رالد
 یسفنت ناکما هليسو نیا هب و هتخورف
 ايهم دوخ هدز نارحب یراد هیامرس یارب
.دننک یم

 

  

 

  
!زیزع ناتسود و اقفر

 

  
 هک تسين تصرف تقو یمک هب هجوت اب
 ار دش هداد حيضوت الاب رد هک یئاهزت
 مه ليلد نيمه هب دومن حیرشت رتشيب

 تیاس هب عوجر اب دنناوت یم نادنمقالع
 اه هنيمز نیا رد ام یاه ليلحت ام نامزاس
 مينک یم ديکات طقف اجنیا رد دنیامن لابند ار

 تخانش و کرد نودب ام رواب هب هک
 هب یمالسا یروهمج یگتسباو
 تيعقاو ناوت یمن هجو چيه هب مسيلایرپما
 میژر نیا یوس زا هقطنم و ناریا رد هچنآ

 الثم .تخانش ار دور یم شيپ رگبوکرس
 ارچ هک دش هجوتم و ديمهف ناوت یمن

 یاه دایرف هک یلاح رد یمالسا یروهمج
 کم نابزيم  ،داد یم رس یئاکیرمآ دض

 یم ناگیر هدنیامن  نيلراف
 هک دنک یم قفاوت وا اب و دوش

 زا ار شا یتاحيلست یاه زاين
 تميق و دنک نيمات ليئارسا

 رد اه یئاکیرمآ ار اه حالس
 هئوگاراکين نايشروش رايتخا
 مان اب هک یا هعقاو .دنهد رارق
ناریا

 

 نیا ای .دش فورعم ارتنک -
 هب ناوت یمن ار تيعقاو
 نيمه هک درک ليلحت یتسرد
 رد یمالسا یروهمج زورما

 تسد میژر اب قارع رد هکيلاح
 یم یراکمه اکیرمآ هدناشن
 ناونع هب اکیرمآ تلود ،دنک
 هنایوج هثداح لامعا اب هلباقم"
 زا جراخ رد یمالسا یروهمج
  غيلبت وا هيلع رب "شیاهزرم

 ار قارع رد شیوخ یماظن روضح ،هدرک
 میرحت یمالسا یروهمج هيلع و هيجوت
.دنک یم لامعا

 

  

 

  
 هک میوش روآ دای تسا یرورض همتاخ رد
 زا شيب  رد هک ناگدیدمتس گرزب شزيخ
 ریز ار نيمز روشک یاتسور و رهش ۰٦۱
 هب هنافساتم دنازرل یمالسا یروهمج یاپ
 و نارگراک یباينامزاس نادقف ليلد
 هک یبالقنا یربهر کی نادقف و ناشکتمحز
 نیا تسناوتن دشاب هتحيمآ رد اه هدوت اب
 .دشکب ریز هب تردق هکیرا زا ار میژر
 رد یربهر نادقف رب ندمآ قئاف زورما،اذل

 و یدازآ هب نديسر یارب شبنج
 ورين لباقم رد شيپ زا شيب مسيلايسوس
 هک یرما ،دراد رارق تسينومک و زرابم یاه
 هناحلسم هزرابم رتسب رد اهنت نآ ققحت

 رد .دشاب یم ریذپ ناکما مکاح ماظن هيلع
 یاهنارحب نوزفا زور دشر ،ینونک طیارش

 موادت و هعماج رد یسايس و یداصتقا
 میژر ،هدیدمتس یاه هدوت هناروالد تازرابم
 رارق طوقس هناتسآ رد ار یمالسا یروهمج
 هب یعاجترا یاه ورين یتح هک اجنآ ات هداد
 یمالسا یروهمج یارب یزاس ويتانرتلآ رکف
 داجیا و مسیرالوکس زا مد و هداتفا
 یروهمج طوقس زا سپ یسارکومد
 و نارگراک ،ام رظن زا ،اما .دننز یم یمالسا
 و یدازآ هب ینامز اهنت ناریا ناشکتمحز
 یدوبان هکديسر دنهاوخ یسارکمد و هافر
 اب و مدرم تسد هب یمالسا یروهمج
 هیامرس مظن یدوبان هب رگراک هقبط یربهر
 هب ام نامزاس .دوش رجنم مکاح هناراد
 تسينينل تسيسکرام نامزاس کی هباثم
 یشیرتا یاهتسيلايسوس و نويبالقنا همه
.دناوخ یم ارف طخ نیا زا تیامح هب ار

 

  

 

  
 رد ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف

نیو

 

شیرتا -

 

  
۹۱۰۲ سرام

 

  

 ةسلج رد نيو رد ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ نيلاعف باتك زيم

"يناريا و يشيرتا پچ ياهورين درگ زيم"

 

  

 

  
 



 ييادف مايپ
 

 632 هرامش                                     
 

  
 

02 هحفص       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

كينورتكلا تسپ سردآ

 

  

moc.liamtoh@gfpi :     E- liam

 

  

 

  

 تنرتنيا هكبش يور رب "ييادف مايپ"

 ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ هحفص زا

:دينك نديد تنرتنيا رد 

 

  
moc.lakhais.www 

 

 يناقهد فرشا قيفر هحفص زا

 

  

:دينك نديد تنرتنيا رد

 

  

 

  

moc.inahghedfarhsa.www

 

  
 

 

 اب سامت يارب

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ 

 

  

:دينك هبتاكم ريز يناشن اب

 

  

 

  
1505 XOB MB  

XX3 N1CW NODNOL  
DNALGNE 

 )ريگماغيپ( نفلت ةرامش

 

  

ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ اب سامت يارب

 

  

502 859 8447 4400

 

  
 

 !ددرگ دياب دوبان هتسد و حانج ره اب يمالسا يروهمج
  یشیرتا و یناریا پچ یاهورين درگ زيم(

 )۷٥۳۱ نمهب مايق درگلاس نيملهچ رد
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و یشیرتا پچ نایرج دنچ راکتبا هب ، ۹۱۰۲ سرام ۶۱ ،هبنش زور
 لاس یمدرم مايق درگلاس نيملهچ" ناونع تحت یدرگ زيم ، یناریا

 تعاس رد هسلج نیا .دش رازگرب  "ناریا رد هاش میژر ینوگنرس و ٥۷
A ,8 essagtfitS ,suahgnilremA رد رهظ زا دعب ٥ - neiW 0701  زاغآ 

 ريغ و یشیرتا نيلاعف و اهورين زا یدادعت لابقتسا اب مسارم  .دش
 رد هک دوب نیا همانرب نیا یلصا فده  .دش هجاوم نیو ميقم یشیرتا

 ینيع هچ ره ریوصت ، یمالسا یروهمج یريگ تردق درگلاس نيملهچ
 رايتخا رد یمالسا یروهمج راکتیانج میژر تيهام و ناریا عاضوا زا رت

 ار درگ زيم نیا ناگدننک تکرش  .دريگ رارق یناریا ريغ ناگدننک تکرش
 بزح" ،"یبالقنا تسينومک بزح داجیا یارب ويتانرتلآ" ناگدنیامن
 نيلاعف زا یکی" ،"دیواج هلعش تسیوئام ـ تسينينل ـ تسيسکرام
 نیو رد پچ

 

 "نیو ـ ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف" و "شیرتا –
 ، دوخ عضاوم و اه ليلحت ساسا رب کی ره هک .دنداد یم ليکشت

.دنداد هئارا ار یمالسا یروهمج تيعقاو و ناریا عاضوا زا یئامش

 

  
 پيلک وئدیو کی لوا شخب رد .دش رازگرب شخب ود رد درگزيم نیا
 دوخ ثحب نانارنخس سپس و دش شخپ ناریا عاضوا هب عجار یتازرابم
 شسرپ ،دنتفای ناکما ناگدننک تکرش مود شخب رد و دنداد هئارا ار

 ار اهنآ یاه خساپ و هتشاذگ نايم رد نانارنخس اب ار دوخ یاه
 .دنونشب
 یئادف یاهکیرچ طسوت هدش هتخاس یاه پيلک زا روبزم پيلک وئدیو
 هنحص و دوب "!دنخبل یب مدرم دزيخرب راذگب" ناونع تحت ناریا قلخ
 یم سکعنم ار ۶۹۳۱ هام ید رد اه هدوت هنانامرهق تازرابم زا یئاه
 نارگراک هناروالد تازرابم زا یئاه هنحص ، پيلک نیا همادا رد .درک
 راکتبا هب پيلک وئدیو نیا .دمآ رد شیامن هب زاوها دالوف و هپت تفه
 یناملآ سیون ریز اب و دوب هدش همجرت یناملآ هب ،نامزاس نيلاعف
 ید رد ناگنسرگ شزيخ دروم رد هک پيلک نیا شیامن .دش هداد ناشن
 تکرش مرگ لابقتسا اب دوب نآ یگنوگچ و یئارچ و ۶۹۳۱ لاس هام
 .دش هجاوم ناگدننک

 

  

 

  

۸۱ ۀحفص رد همادا

 

  

 

 هب يباي تسد هار ،يمالسا يروهمج ينوگنرس

 !تسا زيتس نز نيناوق زا يياهر و ششوپ يدازآ

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 هب ، ۷۹۳۱ هام دنفسا ۷۱ اب ربارب ۹۱۰۲ سرام ۸ هعمج زور
 یاه هورگ زا یدادعت توعد هب ، نز یناهج زور تبسانم
 یاه ناديم زا یکی رد یتارهاظت ، یناریا و یدئوس پچ
 زا هک ییامهدرگ نیا رد .دش رازگرب ملهکتسا رهش یزکرم

 هدرک تکرش یرايسب دارفا ، دش زاغآ رهظ زا دعب ٦ تعاس
 اب طابترا رد ینارنخس نیدنچ ، مسارم نیا یط رد .دندوب
 یتاکن اه نآ رد هک تفرگ تروص نانز تازرابم و لیاسم
 و نانز رب راک راشف ، ربارب راک یارب ربارب دزمتسد دننامه
 طقس یدازآ ، زور رد راک تعاس ۶ تساوخ لوبق ترورض
 سپس و دیدرگ حرطم رباربان نيناوق نينچمه و نينج
 تکرح نیا یط رد .تخادرپ ییاميپهار هب تيعمج

 .دندش هداد رس یسراف و یدئوس یاه نابز هب ییاهراعش
 ، دندش هداد رس یدئوس نابز هب هک ییاهراعش زا یرايسب

 یاهورين یوس زا .دندوب یتسرپداژن و یراد هیامرس هيلع
 رب گرم" یاهدایرف ، تارهاظت نیا رد هدننک تکرش یناریا

 رد زين ییاهراعش و هدش هدادرس "یمالسا یروهمج
.دش هداد تيعمج طسوت یرابجا باجح تيموکحم

 

  
 و نامزاس مرآ لمح اب ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ نيلاعف
 دوب هدش هتشون اهنآ یور رب هک ییاهراکالپ نينچمه
 یدازآ هب یبای تسد هار ،یمالسا یروهمج ینوگنرس"
 داب مکحتسم" و "تسا زيتس نز نيناوق زا ییاهر و ششوپ
 یارب یعامتجا یاه شبنج ریاس اب نانز شبنج دنويپ

 تکرش تکرح نیا رد "یمالسا یروهمج میژر ینوگنرس
.دنتشاد

 

  
 هتسد و حانج ره اب یمالسا یروهمج

 

  
!ددرگ دیاب دوبان

 

  
 یدوبان یارب ناریا نانز تازرابم داب هدنز

 

  
!ییاهر و یمالسا یروهمج

 

  
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه نامزاس

 

  
 ۹۱۰۲ سرام ۱۱ ،دئوس رد 

 

 


