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   همدقم

 بجوم و تسا مظنم تكرح رد نارك يب يناهج رد ،شزيگنا لد يامن و مارآ تعيبط اب و تساهناسنا شمارآ رتسب هك ينيمز

 و نيمز يور رب مظن يرارقرب يارب ناسنا نآ رد هك ،هديدرگ يروناج و يهايگ عونتم رايسب ياه هنوگ و تايح ،بآ شياديپ

 هدايز ،دبتسم ،هارمگ ياهناسنا اما ،تسا هدش هداد رارق راگدرورپ يوس زا نيمز يور هفيلخ ناونعب يهلا ياهتمعن زا هدافتسا

 و يناهج بالقنا ليلد نيمه هب و دنا هداد رارق يفرگش ينوگرگد و تالوحت هناتسآرد ارنآ تيلوئسم زا رارف اب بلط هاج و هاوخ

 دهاوخ داجيا ار ناهج هدنيآ و هتشذگ نايم فرژ يلسگ هك ،تسا هدش هريچ رشب تايح ياياوز و اه هصرع يمامت رب ريگارف

   .دوب دهاوخن تارييغت نيا زا رثاتم ناريا نيمزرس طابترا نيا رد و ،دروآ دهاوخ ناغمرا هب ار يگنسرگ و رقف و درك

  

 نادنچ هن يا هدنيآ رد و تسا هداد رارق لاوز و ضارقنا رطخ رد ار يتسيز ياه هنوگ و اه تلم ماوقا زا يرايسب ،نيمز يامرگ

 هب ار دوخ ياج ناگراتس يلايخ گنج و دش دنهاوخ هديعلب بآ ماك رد يدايز ياه نيمزرس هك دوب ميهاوخ نآ دهاش رود

 شيازفا نيمز هرك عبانم و يعيبط ياه متسيس رب راشف ،يداصتقا دشر اب ماگمه .داد دهاوخ اه للم نيب رد بآ يعقاو گنج

 يا هطبار رما نيا و دنك يمن دشر ،تسا هتسباو نآ هب داصتقا هك يمتسيسوكا اما دهديم همادا دوخ دشر هب داصتقا .دباي يم

 لگنج .دوش يم رت يفنم زور ره يطيحم تسيز ياه صخاش و تبثم يداصتقا ياه صخاش دشر .تسا هدروآ ديدپ از شنت

 هب و دنباي يم هعسوت اه نابايب ،دنوش يم هدوسرف اهكاخ ،دور يم رت نيياپ ينيمزريز ياه هرفس حطس ،دنوش يم رتكچوك  اه

 رد هيد خرن رتش ينارگ و تشوگ ديلوت شهاك اب و دوش يم هدنار تسا نابايب هك دوخ هاگياج زا وا ،رتش طسوت بيرخت هناهب



 نارحب لرتنك رد يراگن هدنيآ و يهوژپ هدنيآ نيمزرس تاجن يارب يلمع راكهار اهنت .دباي يم شيازفا يمالسا ياهروشك

 عفد رد تسيز طيحم و يعيبط عبانم رد مدرم اب يتلود ريغ و يتلود ياههاگتسد تكراشم و يزاس گنهرف ،يعيبط ياه

 هب ار دوخ لمع و ملع هنماد رازبا هب ندش زهجم اب و دوب لگنج هب دودحم ادتبا هك يناسنا .تسا يطيحم تسيز ياه شلاچ

 بيرخت و يگدولآ داجيا اب دوخ يتعنص بطق و هاگتسيز ءاقترا يارب شا هشيدنا يورين كمك هب و داد هعسوت لگنج زا جراخ

 نيا عفر لوئسم يگدنز همادا يارب لاح ،دروآ دوجوب ار يطيحم تسيز ياهشلاچ و يعيبط تارطاخم ،عتارم و اهلگنج

 يم رد ريرحت هتشر هب ار دوخ تاعالطا و تايبرجت و دوب نتشون هب رداق لبق راگزور رد ناسنا رگا يتسار هب .تسا تالكشم

 يعيبط عبانم ياه هصرع رد يراگن هدنيآ و يهوژپ هدنيآ شناد تيمها هب هجوت اب ؟دوبن ناميارب يدنمشزرا باتك زورما ،دروآ

 نارحب زا و مينك ميسرت نآ دربراك ياه هويش و اه ترورض يهوژپ هدنيآ زا اسر يريوصت تسناوت ميهاوخ تسيز طيحم و

 تيمامت ظفح يارب تداهشو يناشف ناج لاس 8 اب سدقم عافد ناگدنمزر هك هنوگنامه .مينك يريگولج هدنيآ كانرطخ ياه

 مه زورما ،دندرك بآ رب شقن نام  يلم ياهتورث هب لواپچ رب ار يمالسا ناريا و بالقنا نانمشد موش فادها ،روشك يضرا

 يم يهابت بجوم هك يطيحم تسيز موش ياهشلاچ زا ار روشك ،حيحص ياه همانرب يارجا و يهوژپ هدنيآ اب هك تسام هفيظو

 يرگيدزبس گرب و ميراپسب ناگدنيآ هب ار دش يرايبآ ادهش نوخ اب نآ يرادياپ هك يراختفا رپ نيمزرس و ،ميهد تاجن دوش

  .ميراذگب راگداي هب يمالسا ناريا خيرات رد ار

   

 هب و هدرك رذگ يدرف يياناوت هزوح زا يطيحم تسيز و يعيبط ياه هصرع رد مادقا هب فوطعم يهوژپ هدنيآ دور يم ديما 

 .دنك يريگشيپ يطيحم تسيز ياه شلاچ زورب زا و دوش ليدبت يرگ شنك يارب يتكراشم و يگنهرف يتيفرظ

  :اهشور و داوم 

  



 هدنيآ ،يعيبط عبانم يدصرد 58 و يرثكادح تحاسم و يكاخ هرك يور رب روشك يراتكه نويليم 461 تحاسم هب تيانع اب

 روشك تسيز طيحم و يعيبط عبانم يتيريدم راتخاس هب يشخب ءاقترا و نآ رد يتكراشم و يگنهرف ياهدركيور اب يهوژپ

 تسيز و يعيبط هصرع 7 رد ناريا نيمزرس يژولوكا ياميس زا تظافح نآ ساسا رب هك ،تسا ريذپان بانتجا و يرورض يرما

 و يعيبط ياههاگتسيز ،تاليش ،شحو تايح ،يزرواشك يضارا ،زيخبآ ياه هضوح ،اهنابايب ،عتارم ،اهلگنج لماش يطيحم

 يرادياپ بجوم نيمزرس شيامآ عماج حرط يارجا و نيودت رد يراذگ هياپ نمض و تايرورض زا يناسنا ياههاگتسيز

 ،عتارم ،اهلگنجزا يلوصا يرادرب هرهب و ،هعسوت ،ءايحا ،تيامح و ظفح .دش دهاوخ روشك يعامتجا و يداصتقا ياهشخب

 رب يملع تيريدم اب روشك كاخ و بآ زا تيامح و تظافح ،يلحاس هثدحتسم يضارا ،يعيبط ياه هشيب ،يلگنج يضارا

 اتجيتن و ،دش دهاوخ عبانم نيا يالاب يتامدخ يراذگ شزرا و تظافح بجوم رادياپ هعسوت لوصا تياعر و زيخبآ ياه هزوح

 يگنهرف و يخيرات ،يعيبط ياه هبذاج نتشاد اب مسيروتورگآو مسيروتوكا ،يعيبط و يناسنا ياههاگتسيز ،يزرواشك يضارا

 و تفرگ دهاوخ رارق هنيهبو يلوصا يرادرب هرهب دروم رتشيب ،يعيبط عبانم تظافح بيرض ءاقترا و يشخب رثا شيازفا اب

 دهاوخ ققحت هتشذگ زا شيب تسيز طيحم و يعيبط عبانم تظافح و تيريدم رب مدرم تكراشم اب تلود ينامزاس فادها

   .تفاي

  يعيبط ياه هصرع

 ياه هزوح هب دوخ اه هزوح نيا زا كي ره هك دشاب يم روشك لك تحاسم اب ربارب هزوح ربا 6 لماش روشك زيخبآ ياه هزوح

 دودح ،روشك زيخبآ ياه هزوح تحاسم راتكه نويليم 461  عومجم زا .دنوش يم ميسقت رتكچوك زين هدر نيدنچ ات و كچوك

 مك قطانم هب طوبرم نآ راتكه نويليم 47 ات 96دودح و رادبيش و يناتسهوك قطانم هب طوبرم نآ راتكه نويليم 59 ات 09

  .تسا اهتشد و بيش

  

 رد اه هزوح نيا .تسا زيخ ليس روشك حطس زا دصرد 5/55 ينعي زيخبآ ياه هزوح ياه هصرع زا راتكه نويليم 19 دودح 

 يم ديلوت عيرس و ميقتسم بآ ناور بعكم رتم درايليم 22 زا شيب هنالاس هك يروط هب .دنراد شقن يحطس بآ ناور ديلوت

 هچراپ 0568 ،رهش 552 دودح دوجوم تيعضو رد .تسا رثوم برخم ياهباليس داجيا و شياسرف ديدشت رد دوخ نيا هكدننك

 ضرعم رد يطابترا ياههار و اه هداج زا يهجوت لباق شخب و تانق هتشر رازه 02 ،يعارز يضارا زا راتكه نويليم كي ،يدابآ



 لداعم ينعي راتكه ود و داتفه و دصتشه و رازه هدجيهودصيس و نويليم41 ناريا ياهلگنج حطس .تسا يريگ ليس رطخ

 و نارابسرا ،ينامع و جيلخ ،سرگاز ،يرزخ لماش يشيور هيحان 5 رد  اهلگنج نيا .دشاب يمروشك لك حطس زا مهس 8/8

 و مكارت رظن زا هچرگا و تسا لامش زا جراخ هب قلعتم نآ راتكه نويليم 5/01 دودح هك ،دراد دوجو روشك رد يناروت و ناريا

 رارق يتنس هدشن لرتنك ياه يرادرب هرهب عاونا دروم ارثكا يعامتجا ،يداصتقا ديدش راشف تحت و هديدرگ فيعض يهوبنا

 لك مهس دصرد 3/25 لداعم ينعي راتكه كي و داتفه و دصهن و رازه شش و لهچ و دصتفه و نويليم 48 ناريا عتارم .دنراد

 دصرد 84 دودح و  ريقف ات ،طسوتم تيعضو رد دصرد 14 دودح ،بوخ تيفيك ياراد عتارم زا دصرد 11دودح هك .تسا روشك

 ،راتكه كي و داتفه و دصهن و رازه ششو داتفه  و دصناپ و نويليم 23 ناريا ياهنابايب .دنراد رارق ريقف يليخ تيعضو رد نآ

 ينابايب تيعضو رد روشك يضارا زا راتكه نويليم 5/23 دودح هچرگا .تسا  روشك لك حطس زا مهس دصرد 1/02 لداعم ينعي

 نويليم 4/6 .تسا ينابايب متسيسوكا هرمز رد نآ راتكه نويليم 7/34 ،يمتسيسوكا ياه يدنب ميسقت رد اما ،دراد رارق

 هكيلاح رد ،تسا راتكه 5/0 نآ هنارس  روشك تحاسم دصرد 02 زا شيب رد هك تسا ينارحب ياهنوناك هدودحم رد راتكه

 شهاك اب يعيبط ياه موب تسيز لاوز ،نيمزرس بيرخت دنيآرف هب هلصاح ييازنابايب .دشاب يم راتكه 22/0 نآ يناهج هنارس

 قالطا يطيحم و يناسنا لماوع زا يشان بوطرم همين كشخ و كشخ همين ،كشخ قطانم رد يضارا يتسيز ديلوت ناوت

   .ددرگيم

  

  يطيحم تسيز ياه هصرع

    
 لماش ،دنشاب يم هرك تسيز ياههاگ هريخذ هعومجم رد هك ناريا هدش تظافح قطانم يعيبط ياههاگتسيز شخب رد

 هدش تظافح قطانم نيا دادعت .دنشاب يم هدش تظافح قطانم و شحو تايح ياههاگهانپ ،يلم يعيبط راثآ ،يلم ياهكراپ

 دادعت ياراد ام روانهپ روشك ،يناسنا ياههاگتسيز شخب رد .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار روشك دصرد 71/7 ،هقطنم 061

 هدش هتساك اهاتسور دادعت زا و رتدايز اهرهش دادعت تيعمج شيازفا اب هك ،دشابيم يدابآ هچراپ 0568 و رهش 552 دودح

 يضارا زا يلعف هدافتسا حطس يزرواشك شخب رد .دش زاغآ بيترت نيدب اهرهش نالك هب راك يايوج دارفا ترجاهم و تسا

 ،اهترجاهمو ريخا يلاسكشخ  هب هجوت اب هك دشابيم روشك بآ فرصم نيرتشيب اب تسا راتكه نويليم 8/81 دودح روشك

   .تسا هتشاذگ شهاك هب ور يضارا نيا حطس



  نآ اب هلباقم ياهراكهارو يطيحم تسيز ياهشلاچ

  
 ثعاب بلغا و هدش اه متسيسوكا رد يعيسو تارييغت بجوم ريخا نرق رد صوصخب يژولونكت تعرس و تيعمج شيازفا

 هدنيآ رد .دنا هدز مه هب ار متسيسوكا تدحو و دنا هدش يتارييغت بجوم تايح همادا يارب اهناسنا .تسا هديدرگ اهنآ يدوبان

 هعسوت اب اهنت .دراد تظافح دصق يرگيد و يرادرب هرهب دصق يكي .دش دهاوخ زاغآ تسيز طيحم و داصتقا گنج كيدزن

 ،اعد ياجب و دننيشنب يلاخ هرفس رس رب ام نادنازرف ادرف هك مينكن يراك و درك مولعم ار اهنآ نيب دحرس ناوت يم رادياپ

 .دوش يم رشب هب يريذپان ناربج ياه نايز ثعاب تعيبط يدوبان و تسيز طيحم هب ندناسر بيسآ .دننك نيرفن ار ناشدادجا

 و يدرف قالخا هب ار وا رابنايز رثا اي و دوش نايمدآ راتفر هويش رب تسيز طيحم بيرخت ءوس ريثات ركنم دناوت يمن سك چيه

 دناوت يمن يياهنت هب و تسين تيعمج شيازفا رطاخ هب طقف روشك رد هدنيآ و لاح نارحب  .دريگب هديدان يرشب هعماج يعمج

 ياه ينارگن زا يرايسب هك هديدرگ هجاوم تيعقاو نيا اب متسيب نرق يناياپ ياه ههد رد رشب ،دشاب شلاچ داجيا لوئسم

 هنوگ ضارقنا ،شحو تايح ياه هاگ تسيز يدوبان ،عبانم زا هدافتسا رد ريذبتو فارسا ،تيعمج دشر يورآرف يطيحم تسيز

 ناونع هب ار نيمز مامت هقباس يب يا هنوگ هب و هتشاد رگيدكي اب ينورد يطابترا اه يگدولآ عاونا و يروناج و يهايگ ياه

 لسن قوقح و قح هب يهجوت مك و دح زا شيب عقوت ،تعيبط هب اهناسنا رابنايز تارثا .تسا هدرك هجاوم رطخ اب رشب هاگتسيز

 ،يعيبط عبانم هزادنا زا شيب شهاك ،عتارم و اهلگنج بيرخت ،يعيبط عبانم يضارا دح زا شيب تافرصت و لخد ،هدنيآ ياه

 و اه يزاسدس هعسوت ،يلگنج و يلحاس ياهزاس و تخاس اب يرگشدرگ ياميس ندز مهب ،يعيبط عبانم يتامدخ حطس شهاك

 زا و يحطس ريغ نداعم زا هيور يب ياه يرادرب هرهب ،نيريش بآ عبانم يدوبان و اه يگدولآ شيازفا ،يتسيز ياهتخاس ريز

 ،اهبالضاف ياهدنامسپ ،يا هناخلگ ياهزاگ شيازفا ،تسا هدش ليكشت لاس نارازه يدامتم يط هك يياهكاخ ندرب نيب

 يور رب نآ ريثات و يديسا ياه ناراب ،يلاسكشخو ليس ،اهدرگزير ،تعيبط رد هدنوش هيزجت ريغ داوم ،اه هلابز و اهناتسراميب

 يب راكش ،ناتخرد عطق ،ناروناج و ناهايگ ،ناسنا يور رب نآ ياهبيسآ و نزا هيال بيرخت لماوع ،تسيز طيحمو ناهايگ

 يضارا ندش اهر ،عيانص و يرهش هعسوت هب يزرواشك يضارا يربراك رييغت ،عتارم رد هيور يب يارچ ،يشحو تاناويح هيور

 رد يناهج شيامرگ هديدپ  ،زيخلصاح يضارا بيرخت رثا رد يياز نابايب  ،ترجاهم و يلاسكشخ ليلدب يزرواشك زيخلصاح

 ،عبانم لداعتم عيزوت يياسران ،يعيبط تارطاخم تدش و عوقو تاعفد دادعت ديدشت ،ميلقا رييغت ،اهلگنج شحاف شهاك رثا

 شلاچ داجيا رد ار نارحب و هداد مه تسد هب تسد تيعمج دشر اب هك دنتسه يلماوع هتسد زا يداصتقا دشر و يتعنص دشر



 قيرط زا يعيبط ياه نارحب لرتنك و يهوژپ هدنيآ ورگ رد ناريا نيمزرس تاجن .دنيامن يم يزير يپ يطيحم تسيز ياه

 دهاوخ ريذپ ناكما روشك يشهوژپ و يملع ،ييانبريز ياهزاين ساسا رب يمدرم و يتلود يناگمه تكراشم و يزاس گنهرف

 و ينوكسم قطانم ،عتارم ،يزرواشك ياه نيمز هب و هدش دوبان يناسنا لماوع رثا رد روشك ي اه لگنج زا يعيسو حطس .دوب

 ار تسيز طيحم عيرس تارييغت هتسناوتن ناسنا مسج و حور .تسا هدش ليدبت ينابايب و ينابايب همين قطانم اي و يتعنص

 و تخانش نمض دراد ترورض نياربانب .تسا هدوب قفوم ان ،هاتوك تدم نيا رد تارييغت اب يگنهامه رد ناسنا و دريذپب

 نيا هب دياب يناهج تايبرجت و اهتراهم بسك اب اهشلاچ نيا زا يريگولج ردراذگ ريثات لماع ناونعب يعيبط عبانم زا تظافح

 طيحم دوبهب .تسين ريذپ ماجنا ،هنيزه فرص نودب يطيحم تسيز تاراسخ ليدعت اي و ندرك فقوتم هك دش فقاو رما

 2 ات 5/1 دودح ،هعسوت و يداصتقا يراكمه نامزاس وضع ياهروشك رد الثم ،دشاب يم تاناكما يريگراك هب مزلتسم ،تسيز

 يعفانم 1891 لاس رد هدحتم تالايا رد .دننك يم يگدولآ شهاك و لرتنك ياهشور لامعا فرص ار دوخ يلم دمآ رد زا دصرد

 عفانم ،نيناوق يارجا رثا رب هك دنراد نآ زا تياكح ،ماقرا .دوب رالد درايليم 41 دودح لاس نامه رد نيناوق يارجا رثا رب هك

 يگدولآ شهاك رما رد ار دوخ تسايس اكيرمآ تلود ات دش ثعاب هجيتن نيا .تسا هدمآ تسد هب يا هظحالم لباق صلاخ

 نامزاس نالوئسم ،يغالبا ياه لمعلاروتسد قبط رب .دباي تسد يرتهب جياتن هب دعب ياه لاس رد و دهد همادا تسيز طيحم

 روشك رد .دننك هبساحم رالد هب ار ناسنا يتمالس رب برس شهاك تارثا ات دندش روبجم هدحتم تالايا تسيز طيحم تظافح

 ميمعت تيلباق هك دشاب يم دحتم للم نامزاس هژورپ نيرت قفوم ناونع هب عتارم يايحا و ييادزنابايب فده اب نبرك  بيسرت ام

 عوضوم هك تسا يقفوم يا هژورپ ،ايند و هقطنم رد راب نيتسخن يارب و دراد ار ناهج و هقطنم ياهروشك و ناريا طاقن رياس هب

 يزاسوگلا و دهديم طابترا مه هب ار مدرم يارب لاغتشا و يياز دمآرد ،يعيبط عبانم و تظافح ثحب رد ار هعسوت مهم رايسب

 بلج اب يبونج ناسارخ ناتسا يرادزيخبآ و يعيبط عبانم لك هرادا طسوت دحتم للم نامزاس تراظن اب حرط نيا ،دنك يم

 دنمشزرا و يبونج ناسارخ هقطنم يموب حرط ناونعب و تسا هتفرگ تروص اهنآ يارب لاغتشا داجيا و يلحم عماوج يراكمه

 وج يفاضا نبرك ديسكا يد بذج هب لاغتشا داجيا رب هوالع حرط نيا .تسا هديسر تبث هب يللملا نيب حطس رد ارجا لباق

 كمك نبرك بيسرت و نيمز شيامرگ هديدپ ءوس تارثا شهاك روظنم هب يعترم ناهايگ ينيمزريز و يياوه ياه مادنا طسوت

  .دوش يم بوسحم يطيحم تسيز ياهشلاچ عفد رد يمهم لماع زين و دنك يم

   ناريا نيمزرس يژولوكا ياميس يراگن هدنيآ و  يهوژپ هدنيآ



  

 رطاخ هب هك مينك يم يگدنز ييايند رد ام .تسا رتكيرات مه و رتنشور مه خيرات رد يرگيد تقو ره زا تيناسنا يارب هدنيآ

 هدع كي هك مينك يم جرخ اهدرايليم ام .ديآ يم رظن هب چوپ ،تسا هدش راتفرگ يژولونكت تلاسر و لاوز تلاسر نايم هكنيا

 تظافح تيمها هب لوا هجرد رد اما ،ميناسرب تايح دقاف ياه هرايس و هام هب  اذغ و  بآ ،يعونصم نژيسكا اب ار رامش تشگنا

 اوح و مدآ نادنزرف نآ رد و تسام هناخ هك گنشق يبآ هرك نيا يور رب يروناج و يهايگ عونت و يگدنز عونت و ابيز تعيبط

 و يربارب ،يردارب ،هنالداع روطب تعيبط رد يهلا ياه تبهوم زا دياب و دنشاب يم تشرس كاپ كاخ زا دحاو يا هديرفآ هك

 كاپ يكاخ ياهناسنا يوزرآ هك يا هلضاف هنيدم هب نديسر يارب نياربانب .ميتسه لفاغ ،دنربب هرهب عازن و فالتخا زا رودب

 ياراد هزوح ود ره و دنتسه يعيسو ييانعم هرتسگ ياراد هك يراگن هدنيآ و يهوژپ هدنيآ اب ،تسا هتفهن نآ رد تشرس

 يتامادقا يطيحم تسيز موش ياه هديدپ اب هلباقم رد دباي يم ترورض ،دنشاب يم نارحب تيريدم يارب يناوارف ياه ليسناتپ

 زا رثاتم نيمزرس تاجن هب دناوتيم و دراد راكورس يرشب تاعلاطم و شناد زا يناوارف ياه هزوح اب شخب نيا اريز ،دروآ لمعب

 هچ هك دننادب دنتساوخيم مدرم ينامز ره رد ميباييم رد هتشذگ هب يهاگن اب .دننك كمك يطيحم تسيز و يعيبط ياه نارحب

 زين ام بولطم ،ور شيپ ٴهدنيآ ايآ ؟دوب دهاوخ هنوگچ اهنآ يارب هدنيآ ؟تفرگ دهاوخ رارق اهنآ يگدنز هار رس رد يياهزيچ

 مادك اهريسم نيرت نكمم و اهريسم نيرتهب ؟دنا مادك مينك يط هدنيآ رد ميناوت يم ام هك يفلتخم ياهريسم ؟ريخ اي تسه

 راب نيتسخن يارب نينچمه .دش زاغآ دنر تكرش رد 8491 لاس زا هدنيآ هب عجار هعلاطم كيسالك ياه شالت نيلوا ؟دنتسه

 و ملع يراگن هدنيآ ناونع اب يياه تيلاعف .دندرك هدافتسا يراذگ تسايس رازبا ناونع هب يراگن هدنيآ زا 08 ههد رد اه ينپاژ

 ناوت يم تارج هب نياربانب .تسا ارجا و يريگيپ لاح رد هعسوت لاح رد ياهروشك رثكا رد يا هقباس يب تعرس اب يروانف

 زا ناققحم ات هدش ثعاب ،نوزفازور تارييغت زا يشان ياه يگديچيپ نينچمه و هدنيآ قيقد ينيب شيپ رد يياناوت مدع ،تفگ

 تالوحت ينيب شيپ و يزير همانرب ياه تيلاعف قمع دراو ار يراگن هدنيآ و هدرب هرهب يهوژپ هدنيآ روهظون شناد ياه تيلباق

 رتمك تشذگ اب و تفاي شرتسگ اهروشك نايم رد تعرس هب هدنيآ تاعلاطم هصرع رد دركيور نيا .دنيامن يژولونكت و يملع

 دنلب هدنيآ هب هاگن يارب دنم ماظن يشالت ،يراگن هدنيآ و يهوژپ هدنيآ .ديدرون رد زين ار مولع فلتخم ياه هصرع ،ههد ود زا

 ياه يروانف يياسانش فده اب هك تسا هعماج و تسيز طيحم ،يعيبط عبانم ،داصتقا ،يروانف ،شناد ياه هزوح رد تدم

 ،دراد يرتشيب يعامتجا و يداصتقا يهد دوس لامتحا اهنآ رد يراذگ هيامرس هك يياه شخب زا هتسد نآ نييعت و روهظون

 ياتسار رد نكمم هجو نيرتهب هب دوجوم عبانم ندربراك هب ينعي هدنيآ يارب يگدامآ ،يراگن هدنيآ عقاو رد .دوش يم ماجنا



 زا يهوژپ هدنيآ ياه شور زا هدافتسا و يراگن هدنيآ تشاد ناونع دياب ،نآ عاونا و نارحب فيرعت هب هجوت اب و ،تسا اه شزرا

 هك دشاب يطيحم تسيز ياهشلاچ زا يريگشيپ رد تسيز طيحم و يعيبط عبانم هدنيآ هنيهب تيريدم رد اه كينكت نيرتهب

 نآ زا حيحص هدافتسا ياتسار رد يتسياب و دوب لفاغ مهم نيا زا ديابن اذل ،دتفا قافتا ينارحب هظحل ره نآ رد تسا نكمم

 ياهشخب يرادياپ ،تسيز طيحم و يعيبط عبانم ياه هصرع رد الاب يتامدخ يراذگ شزرا داجيا اب ...اءاشنا ات ،ديزرو مامتها

  .ميراپسب هدنيآ ياهلسن هب ار ناريا نيمزرس يژولوكا راختفا رپ ياميس و مييامن نيمضت ار روشك يعامتجا و يداصتقا

   يتيفرظ دركيور

  
 ار اه يدنمناوت و اه تيلباق هك ،ديآ يم رامش هب رادياپ هعسوت رما رد يرورض و هدننك ليهست ياهرازبا زا يكي يزاس تيفرظ

 يراذگ شزرا ،رادياپ تشيعم ،يعيبط عبانم هچراپكي تيريدم هنيمز رد يلحم و يلم تامادقا هب طوبرم اهژورپ .ماجنارد

 مامتا زا سپ ار اه هژورپ يرادياپ و دهد يم شيازفا ار يطيحم تسيز ياه هژورپ يارجا حطس زين و يمتسيسوكا يتامدخ

 تامادقا يتسياب تسيز طيحم و يعيبط عبانم تيريدم رد يلاع فادها هب لين يارب اذل .ديامن يم نيمضت نآ يارجا هرود

  .دروآ لمعب ار ليذ

 حطس رد يزاسرادياپ و بسانم يشزومآ و ينف ياه تيامح هطساو هب يلحم عماوج و يتلود تاماقم يزاس تيفرظ -

   .ينامزاس

 ياه تعفنم هنيمز رد هژورپ ناعفنيذ رگيد و يديلك ناراكردنا تسد ،ريثات تحت يلحم عماوج يهاگآ و شناد حطس تيوقت-

   .هژورپ هب طوبرم ياه تيلاعف و يعيبط عبانم هچراپكي و رادياپ تيريدم زا لصاح

  يگنهرف دركيور

  
 زين و دشاب يم لافنا وزج ميرك نآرق رظن زا هك ،يهلا ياهتورث ناونعب ،نآ ندرمش مارتحا و تعيبط تسادق زا لماك تخانش

 و دش دهاوخ يطيحم تسيز ياهشخب هعومجم رد رادياپ هعسوت بجوم ،رشب تسيز طيحم رد راذگ ريثات يلماع ناونعب



 ياه هزومآ .تخادرپ دنهاوخ دنتسه هتسباو نآ هب هك دوخ يطيحم تسيز گنهرف هب يرتشيب تبغر و رطاخ قلعت اب اهناسنا

 افيا يعيبط عبانم گنهرف هعاشا رد ار ييازس هب شقن )ع( نيموصعم همئا و )ص(مركا ربمايپ ،ميرك نآرق هاگديد زا ينيد

 يعيبط عبانم گنهرف " دنا هدومرف يمالسا ينغ گنهرف يوگلا زا ماهلا اب يمالسا بالقنا مظعم ربهر هكيروطب ،درك دهاوخ

 رد گنهرف و نيد ، تسيز طيحم شيامه يملع تئيه ءاضعا راديد رد هل مظعم  زين و " دوش ليدبت يمومع فراعم هب دياب

 .تسا يدعب ياهلسن يارب يهلا تمعن نيا رادتناما وا و ناسنا هب قلعتم تعيبط ،مالسا رظن زا " :دندومرف92/3/0831 خيرات

 هب هجوت اب نياربانب ،"تسا هدرك تنايخ يرشب ياهلسن هب و تناما نيا هب دنك تسيز طيحم بيرخت هب مادقا هك يسك اذل

 و هياپ ناونعب يعيبط عبانم زا تظافح گنهرف تيوقت يارب يلم مزع دنمزاين يربهر مظعم ماقم لاسما و ريخا ياهدومنهر

 فلتخم راشقا حطس رد يداهج تيريدم يارجا اب ،ملاس و هنالداع يتسيز طيحم نتشاد يارب روشك داصتقا مكحم نوتس

 ليلد هب ،دوش هدناوخ رادياپ هعسوت شزومآ تسا رتبسانم هك تسيز طيحم و يعيبط عبانم يناگمه شزومآ .ميتسه هعماج

 ثعاب هك يلماع ره .تسا رادروخرب ناوارف ياه يگديچيپ زا ،يشزومآ ياه هويش عونت و نابطاخم عونت ،تاعوضوم عونت

 نيا رد ار دوخ سفن هب دامتعا اب و ديآ دوجوب راتفر رييغت تيمها كرد دنورهش كي اي يعيبط عبانم رادرب هرهب كي رد دوش

 ياه هرود ،اهديدزاب ،يشزومآ ياه هاگراك يرازگرب .درب يم الاب راتفر رييغت داجيا يارب ار يو هزيگنا ،دهد رييغت هطبار

 و دنوش عقاو رثوم دنناوتيم تارييغت نيا داجيا رد هك دنتسه يمهم لماوع زا تدم دنلب و تدم نايم ،تدم هاتوك يشزومآ

 يمامت يا هعماج رد رگا .دهد ءاقترا تسيز طيحم و يعيبط عبانم هنيمز رد ار مدرم ياهتراهمو نونف ،يزاس گنهرف نمض

 ردو .دوشيم ليدبت يگنهرف تسيز طيحم كي هب هعماج نآ دشاب دوجوم يطيحم تسيز قالخ گنهرف كي تايصوصخ

 قوس يطيحم تسيز تبثم ياهشيارگ تمس هب ار دارفا راتفر رييغت يگدامآ ،دارفا كياكي نوچ يگنهرف تسيز طيحم

 لوصو يارب هنيمز هجيتن رد و دراذگ يم جوا هب ور تسيز طيحم ظفاح و تعيبط رادتسود دارفا دادعت دوخ هب دوخ و دهديم

 گنهرف .دوش يم ققحم تسا نآ داعبا نيرتمهم زا يكي گنهرف دعب هك رادياپ هعسوت و هدش ايهم هعسوت داعبا يمامت هب

 ريثات تحت ار هعماج كي دارفا يگنهرف تيوهو تسا ريذپ ريثات نآ زا طيحم هك تسا يونعم و يدام ياهشزرا زا يدامن

 مه اب ناسنا يگنهرف و يتسيز ،يعيبط طيحم رگا و دوشيم لصاح ينامز لماك هعس و .دهديم لكش اهنآ ينوماريپ طيحم

 زا معا دوخ يگدنز طيحم هب تبسن رشب لآ هديا راتفر ،يطيحم تسيز قالخا .دش دهاوخ ظفح ود ره ياقب ،دنشاب طبترم

 طيارش ،دنشاب يتايصوصخ نينچ كي ياراد هعماج كي دارفا هچنانچ و تسا يداصتقا و يگنهرف ،يعامتجا ،يعيبط طيحم

   .درك دنهاوخ مهارف رادياپ هعسوت تهج يطيحم تسيز ياهشلاچ عفد روظنمب يعيبط ياه نارحب لرتنك يارب ار مزال

  يتكراشم دركيور



  
 نيا يژولوكا ياميس رد يساسا تارييغت  داجيا و رادياپ هعسوت هب ناهج رسارس رد يعيبط عبانم تيريدم رد مدرم روضح

 هب زاين هك تسا هدش ليكشت يراذگ تسايس و ينف شخب ود زا تسيز طيحم و يعيبط عبانم تيريدم ،تسا هديماجنا عبانم

 .ديامن روكذم تيريدم هب يناياش كمك دناوتيم شور نيا و دراد يناسنا تاطابترا مولع و يسانش هعماج ،يكيژولوكا تاعالطا

 لاغتشا  داجيا اب تسيز طيحم و يعيبط عبانم رد روما تيادهو ،يبايشزرا ،يگنهامه ،روما لرتنك ،يهدنامزاس ،يزير همانرب

 يزاس دامتعا ،هزيگنا داجيا .دريگ رارق يتكراشم تيريدم رد لعفلابو هوقلاب ناوت اب يلمع و يدج هجوت دروم يتسياب دمآ ردو

 تكراشم لحارم زا تكراشم ققحتو يبايشزرا ،تموادمو رارمتسا ،تيامحو ينابيتشپ ،يهدنامزاس ،شزومآ ،طابترا داجيا و

 -يعامتجا راتخاس ،توافتم ميلاقا نتشاد اب ام روشكرد .دنك يم مهارف ار لاغتشا و راك هنيمز هك تسا عبانم نيا رد مدرم

 نييعت و صخشم تظافح و تيريدم رد نيلوئسمو مدرم شقن دياب ،عونتم يهايگو يروناج ياه هنوگ نتشاد و يداصتقا

 رد هكيروطب ،تسا هديماجنا تسكش هب ناهج طاقن رثكا رد يعيبط عبانم تظافح رد هيرهق هوق زا يريگ هرهب اريز .دوش

 افرص ياهراك وزاس تسكش ليلدب يعيبط عبانم رد تكراشم عناوم .تسا هديدرگ بيرخت يعيبط عبانم روشك يلعف طيارش

 هك يياه همانرب زا يرايسب رد هك ميتسه نآ دهاش هنافساتم .تسا هدنوش ديدجت يعيبط عبانم رادياپ تيريدم رد يتلود

 راكهار نيرت يساسا اذل ،تسا هنارمآ و يتلود امامت اه هاگن و دنا هدماين باسح هب دنراد راك ورس نآ عبانم و تعيبط اب مدرم

 نيمز يناهج زور دننام هژيو ياهتيعقوم .ديآ رد نوناق تروص هب يتكراشم تيريدم ياه همانرب نيودت و يحارط هك تسا نيا

 ار ينوناق مزيناكم دناوتيم يناهج ياهداهن رياس اب ييادصمه اب تسيز طيحم يناهج زور و ييازنابايب هلباقم يناهج زور ،كاپ

 ياه هژورپ يارجا رد يناسر تمدخ روظنمب مدرم اب اهنآ يراكمه بلج و  اهنامزاس و اه هناخترازو تيلوئسم نييعت يارب

 يراكمه بلج رد دوجوم ياه ليسناتپ زا ناوتيم يناهج براجت بسك اب نياربانب .دنك افيا يطيحم تسيز و يعيبط عبانم

 تعيبط نارادتسود ،تعيبط رادفرطو يطيحم تسيز ياه نمجنا دننام يتلود ريغو يتلود ياه نامزاس طسوت ،مدرم

 رب هوالع تسيز طيحم و يعيبط عبانم فلتخم لئاسم اب طبترم يتلود تاسسوم ،ناسانشراك .درب هرهب تعيبط نارايمهو

 و ناسانشراك رگا .دنروآ لمع هب دنناوت يم يعامتجا ياه هورگ اب ار يدنمشزرا تكراشم ،دوخ عوبتم ياه نامزاس رد تيلاعف

 قلعت ساسحا ،تسا زاين دروم هعماج تالكشم لح يارب اهنآ تامدخ و يياناوت و صصخت هك دننك ساسحا يتلود ناصصختم

   .دننك كمك ،دننك يم يگدنز نآ رد هك يا هعماج هب ات دنك يم بيغرت ار اهنآ و درك دنهاوخ يرتشيب

  يريگ هجيتن و ثحب



  
 ،تسا هدش اهنآ تسيز طيحم يفيك ءاقترا و يزاس هنيهب هب رجنم ،يعيبط عبانم هب هتفاي هعسوت ياهروشك هژيو هجوت

 رد ياهروشك رد ايند مدرم دصرد 57 .دنا هدش بحاص ار ناهج تورث موس ود ،ناهج تيعمج مجنپ كي نتشاد اب هكيروطب

 وزج ميرك نآرق رظن زا هك يدادادخ راشرس عبانم نيا هب يمارتحا يب و يهجوت يب ليلدب هك دننك يم يگدنز هعسوت لاح

 و دنا هدش يطيحم تسيز ياهشلاچ و يعيبط ياه نارحب بجوم نآ رد حيحص يزير همانرب و تيريدم مدع اب ،دشاب يم لافنا

 تيلوئسم هب هجوت اب روشك يعيبط عبانم يتيريدم متسيس هب يشخب ءاقترا اذل .دنتسه ناهج تورث دصرد 02 بحاص اهنت

 هدنيآ اب ،دشاب يم تسيز طيحم رد ناگدننك فرصم يارب تايح و ديلوت لماع هك نآ يرثكادح تحاسم و يتيمكاح نيگنس

 هژورپ يارجا رد يتكراشم و يگنهرف ،يتيفرظ ياهدركيور اب يناهج تايبرجت بسك و حيحص يزير همانرب و تخانش ،يهوژپ

 ناريا ريگمشچ تفرشيپ و تورث ديلوت دهاش رود نادنچ هن يا هدنيآ رد يهوژپ هدنيآ اب ،يرادزيخبآ و يعيبط عبانم ياه

 ،زيخبآ ياه هضوح دادعت و اه هصرع تعسو هب هجوت اب ،ام روانهپ نيمزرس زيخبآ ياه هزوح شخب رد .دوب ميهاوخ يمالسا

 تسيز طيحم و دراد تعيبط بيرخت رد ار يبرخم تاعبت هك زاين دروم بآ نيمات يارب يزاس دس هب افتكا اب يتلود طقف مادقا

 يرادياپ نتفر نيب زا بابسا و هديسر دوخ جوا هب يدراوم رد اهدس يبناج تالكشم ريخا ياهلاس رد ،دزادنا يم هرطاخم هب ار

 يارجا و حيحص تيريدم لامعا اب اذل ،تسا هتشاد هارمه هب ار يموب عماوج ترجاهم و يداصتقا ياه بيسآ ،هقطنم يتسيز

 و ءايحا نمض ،اهبآ ناور و باليس لرتنك فده اب يياتسور و يرهش ،يعيبط زيخبآ ياه هضوح رد يرادزيخبآ ياه هژورپ

 و هيمورا هچايرد ناوتيم يتح ،روشك زاين دروم بآ نيمات و يلاسكشخ اب هلباقم و يعيبط ياه متسيسوكا يرادياپ داجيا

 ريخا ياه يلاسكشخ رثا رد يبآ يب و يبآ مك تاديدهت راچد رود نادنچ هن هدنيآ رد ات ،دومن ءايحا ار دور هدنياز هناخدور

 هرك رد نيريش بآ نتشادن اي شهاك ديدهت دروم هك يياهروشك هب نيريش بآ مهم ناگدننك رداص زا هكلب ،ميوشن روشك

 دننام يياهتيلاعف ماجنا لگنج شخب رد .مينك يريگشيپ بآ گنج زا هدنيآ ينيب شيپ هب هجوت اب و ميشاب دنتسه يكاخ

 ،لگنج زا ماد جورخ ،يرادلگنج ياه هژورپ يارجا رد يصصخت ناراكناميپ زا هدافتسا ،يعيبط ياه لگنج يزاس ينغ و ءايحا

 لگنج هعسوت و تنايص ياهحرط قيقد و لماك يارجا ،بوچ تادراو هب طوبرم يكرمگ هفرعت شهاك و يناگرزاب دوس فذح

 تسيز لماوع و راثآ و يعيبط ياه هديدپ فشك رد يتخرد يسانشهاگ ملع زا هدافتسا ،يلگنج رئاخذ ظفح ،سرگاز ياه

 يگنهرف و يداصتقا يزاس دنمناوت ،يندعم ياهتيلاعف شهاك و نداعم هب طوبرم روما رب لرتنك و قيقد تراظن ،يطيحم



 هعسوت ،بوچ تعارز ،يمومع طواحم ردزبس ياضف داجيا ،يلگنج ياه كراپ ثادحا ،لاهن ديلوت ،يلگنج قطانم نينكاس

 و ،يتاونس ياهيراكلگنجزا تبقارم ،راگزاسو مواقم ياه هنوگ زا هدافتسا اب ينوكسم قطانم و عرازم فارطا رد يراكتخرد

 تيريدم و تظافح حيحص ياهشور لامعا ،هعسوت لاح رد ياهروشك و هتفرشيپ ياهروشك قفوم تايبرجت زا يريگ هرهب

 تسيز طيحم يگزيكاپ و يباداش نمض هك ،دوش يم روشك ياهلگنج زا يلوصا يرادرب هرهب و هعسوت ،ءايحا بجوم اهلگنج

 اريز ،دباييم ققحت روشك رد لگنج نتشاد اب ندمت تفرشيپو تيمكاح قادصم و ،دوش يم زين نبرك بيسرت و شيالاپ بجوم

 بجوم نآ يدوبان و بيرخت و تسا هدوب اهندمت تفرشيپ و نديشخب تيمكاح بجوم اهلگنج ،يخيرات تايبرجت هب هجوت اب

 اب ييوراد ناهايگ و دنباي يم دشر نآ ورملق رد دنمشزرا يهايگ هنوگ 0007 زا شيب عتارم شخب رد .تسا هدش اهندمت لوفا

 ي رادعترم ياهحرط رد دنناوتيم و دنتسه يهدناماس و تيريدم دنمزاين هك دنراد دوجو ناهايگ نيا نيب رد ييالاب شزرا

 ماد ،عتارم نارادرب هرهب هنافساتم هك تسا هدش دروآ رب عتارم ناوت ربارب 7/5 زين عتارم زا يرادرب هرهب نازيم .دنوش ظاحل

 رياسو تشوگ ،هفولع ديلوت زا رتشيب بتارم هب يعترم ياه متسيسوكا بيرخت زا يشان نايز يداصتقا رظن زا .دنراد مه دازام

 ببس عتارم زا هيور يب هدافتسا .دماجنا يم كاخ و بآ يدوبان هب يرادرب هرهب همادا و دوش يم دراو ينبل ياه هدروآرف

 رادقم هلاس ره و تسا هدش نايرج مجح رظن زا مه و عوقو دادعت رظن زا مه ،باليس داجيا و بآ يحطس ياه نايرج شيازفا

 روظنمب . . . و ،يطيحم تسيز ،يعامتجا ،يداصتقا فلتخم داعبا زا عتارم .دوريم نيب زا روشك زيخلصاح ياه كاخ زا يدايز

 و زبس ياضف داجيا ،يروناج و يهايگ يكيتنژ رئاخذ ظفح ،تعيبط رد بآ شدرگ ميظنت ،شياسرف زا يريگولج و كاخ ظفح

 شوحو نمام و اذغ نيمات و مسيروتوكا بلج ،يتعنص و ييوراد تالوصحم ديلوت ،ماشحا زاين دروم هفولع نيمات ،اوه فيطلت

 قيقد و لماك يارجا اب اه يرادرب هرهب يهدناماس و حالصا ،لرتنك ،يبايزرا .دنشابيم يا هژيو تيمها ياراد ناگدنرپ و

 شهاك و نداعم هب طوبرم روما رب لرتنك و تراظن ،اهحرط رتهب يارجا ياتسار رد نارادرب هرهب شزومآ ،يرادعترم ياهحرط

 يزاس دنمناوت ،)يهوك سفرك( سولك دننام يكاروخ و ييوراد ناهايگ هعسوت يارب يزاس رتسب ،عتارم رد يندعم ياهتيلاعف

 و ينك هتوب دننام عتارم هب يبناج ياهراشف شهاك روظنمب يتسد عيانص ديلوت و يفابيلاق قيرط زا يرياشع و يلحم عماوج

 نارادماد فذح ،يرادعترم ياهينواعت و يفنص ياه نمجنا ،يعيبط عبانم زا تيامح ياه قودنص هعسوت و تيوقت ،دازام ماد

 عماج ياهحرط هيهت ،عتارم زا دازام ماد جورخ ،زاين دروم تشوگ تادراو  ،اهنآ يارب لاغتشا داجيا و تيامح اب اپ هدرخ

 ييوراد و يعترم ناهايگ روذب ديلوت ياههاگتسيا داجيا ،ارجا لباق يگنهرف و يعامتجا يداصتقا ياه هنيمز رد يرادعترم

 تروص دياب قيقد و لماك روطب يتسياب يروآ داز شهاك رثا رد عتارم ييارقهق ريس زا يريگولج و عتارم رد اهنآ ريثكت روظنمب

 هك تشاك تسد ياهلگنج راتكه نويليم 2 دودح حطس رد ،لاح هب ات لاس 03 زا شيب دودح يط اهنابايب شخب رد .دريذپ

 و يتلود ياه هنيزه اب نآ دنور هك ،تسا هدش ثادحا روشك ينابايب قطانم رد ييازنابايب اب هلباقم روظنمب رازغات تروصب ارثكا

 يتالكشم راچد يتسيز عونت نتشادن ليلدب يتسيزريد رثا رد هكنيا نمض ،دوب دهاوخن هفرص هب نورقم و هنيزه رپ نآ همادا

 ناتخرد يگديكشخ و ناتخرد دشر فقوت ثعاب ناتخرد هشير دح زا شيب تباقر و خلم و رام ، شوم دننام تافآ زورب ريظن



 هيامرس بلج اب يتلود ريغ و يتلود ياههاگتسد يتكراشم تيريدم ييادزنابايب رما رد مهم ياهدربهار زا يكي .هديدرگ غات

 اب يتسيزمه ،يتسيز عونت ياهدركيور اب نآ هعسوت و ينابايب قطانم تشاك تسد ياهلگنج  رد راك و بسك داجيا و راذگ

 و يناتسهوك اه هنماد رد يرادزيخبآ ياه هژورپ يارجا دننام بآ عبانم تيريدم و مسيروتوكا و يكيتنژ رئاخذ ظفح ،رتش

 هك ،دشاب يم يداب هبملت طسوت نآ تشادرب و ينيمز ريز ضرالا حطس هب اهتفربآ تياده زين و ينابايب قطانم راد بيش يضارا

 ار دنوش يم تشك يتسيز عونت داجيا روظنمب هك يناهايگ زاين دروم بآ ،رتش و ناسنا يارب برش بآ نيمات نمض دناوت يم

 هك ،دنوش يم ينابايب قطانم يداصتقا هدزاب و قنور بجوم رود نادنچ هن نامز رد روكذم ياهدركيور نياربانب .دننك نيمات

 اب يعيبط ياههاگتسيز شخب رد .ديامن يم داجيا ينابايب قطانم تيريدم رد ار يا هوقلاب ناوت ،ييازنابايب اب هلباقم نمض

 ،يتاقيقحت و يملع ياه همانرب يارجا يارب يبسانم ياه طيحم دنناوت يم درف هب رصحنم يروناج و يهايگ ياه هنوگ نتشاد

 ،مسيروتوكا و يرگشدرگ ياه تيلاعف ماجنا يارب درف هب رصحنم ياهزادنا مشچ ،يطيحم تسيز ياه شهوژپ و شزومآ

 و يروناج ياه هنوگ تيعمج دوبهب ،يعيبط و يتسيز تيعضو ظفح ،ينيمز يايفارغج ،يسانش موب  ،يسانش نيمز

 و يهايگ يكيتنژ عبانم زا تيامح و تظافح ،رادياپ هدافتسا و يعيبط عبانم و ناسنا لباقتم طابترا ،يهايگ ياههاگشيور

 ،اهرهش هعسوت رثا رد ،يناسنا ياههاگتسيز شخب رد .دهد رارق هجوت دروم ار يطيحم تسيز هتسويپ لرتنك و يروناج

 بيرخت اب تسيز طيحم و يعيبط عبانم ياه هصرع رب راشف ،يزرواشك يضارا يربراك رييغت رثا رد يهاگراك زكارم و عيانص

 گنتاگنت يطابترا تسيز طيحم ياه يگدولآ بيرخت اب رگيد يوس زا يژولونكت ،تعنص اب وس كي زا هعسوت .دش ديدشت نآ

 يژولونكت زا هدافتسا اب هارمه رادياپ هعسوت دنور رد و لوقعم يدح رد نآ يبيرخت تارثا شهاك و اه يگدولآ ليلقت .دراد

 و هدنز تادوجوم هدنيآ و لاح ياقب و دشر ،تمالس نيمات و ظفح يارب ، هعماج يكيزيف تيعضو اب قبطنم و لداعتم ياه

 ييارجا ،ميلقا رييغت ،يياتسور و يرهش ،يعيبط زيخبآ ياه هزوح رد هلصاح بآ تفايزاب .دشاب يم رظندم ناشتايح رتسب

 رب يصصخت تامدخ و يشناد تالوصحم ديلوت ،رابغ و درگ و اهدرگزير لرتنك ،روشك رد كانرطخ ياه دنامسپ تيريدم ندش

 لماش هتفرشيپ ياه يروآ نف دربراك ءاقترا و هعسوت ،ماگنه هب شياپ و شجنس هدش زور هب و نردم ياه هكبش ساسا

 داجيا ،هدنيالآ عيانص زا ماگنه هب شياپ متسيس داجيا ،طيحم تسيز ياهدنيآ رف يزاس لدم ،رتويپماك رپوس ،رود زا شجنس

 و هعسوت ،هعسوت ياه حرط يطيحم تسيز يبايزرا دنيآرف ندش هزيناكم ،روشك هعسوت ياه همانرب يدربهار يبايزرا متسيس

 و يملع ياه يراكمه ءاقترا و هعسوت ،اه همان مهافت و تادهاعم بوچراچ رد يللملا نيب و يا هقطنم ياه يراكمه ءاقترا

 تيفرظ يلمع راكهار اهنت .دشاب يم حالصيذ عجارم رد تاررقم و نيناوق بيوصت و يشهوژپ تاسسوم و اه هاگشناد اب ينف

 هب اهنآ يدنم هقالع و شزومآ قيرط زا تكراشم روظنمب نيلوئسم و مدرم هب روكذم ياهتسايس گنهرف ندناسانش و يزاس

 يرادرب هرهب تحت يضارا عون بسح رب نآ عيزوت هك يزرواشك شخب رد .دوب دهاوخ دننك يم يگدنز نآ رد هك يطيحم

 تشك ريز يضارا ،يبآ شيآ يضارا ،يبآ يمياد تالوصحم تشك ريز يضارا ،يبآ هنالاس تالوصحم تشك ريز يضارا لماش

 حالصا رد يهجوت يب و هنيهب تيريدم مدع ليلدب يضارا نيا زا يهجوت لباق و دايز دصرد ،دشاب يم ميد شيآ يضارا و ميد



 يم ار هرهب نيرتشيب نارگ هطساو و نالالد نايم نيا رد و تسا هدش يداصتقا ريغ و هدزاب مك ،بآ فرصم و تشك يوگلا

 ،تشك ريز حطس شيازفا رب يا هدع روصت ،دوش يم حرطم يزرواشك شخب هعسوت ثحب هك ينامز ام روشكرد هنافساتم .دنرب

 ياهروشك .دنزادنا يم هرطاخم هب نآرد ار رادياپ هعسوت ليلد نيمه هب و تسا يزرواشك ياه هداهن و بآ هيور يب فرصم

 و بآ فرصم لقادح اب يفيك هعسوت و كاخ ندومن زيخلصاح ركف هب هك دنتفاي هعسوت يزرواشك شخب رد ينامز هتفاي هعسوت

 و نيون ياهشور زا دياب طلغ ياهشور فذح اب يموب شناد زا هدافتسا نمض ،رادياپ هعسوت هب يبايتسد يارب اذل ،دنداتفا نيمز

 حالصا اب روشك يزرواشك شخب تفرشيپ يارب نينچمه .ميربب هرهب يزرواشك تفرشيپ يارب لخاد ديلوت تميق نازرا

 بآ نيمات ،يزاوم ياهنامزاس رگيد هب ريگاپ و تسد و طبترمريغ روما يراذگاو و يزرواشك داهج ترازو ينامزاس راتخاس

 ياه هتفاي ندروآ رد ارجا هب ،تشك يوگلا حالصا ،دش هتفگ يرادزيخبآ و بآ عبانم تيريدم رد هك يياهشور اب يزرواشك

 ديلوت و نالالد و نارگ هطساو فذح فدهاب يلاچخي ريغ و يلاچخي تالوصحم يتنرتنيا و يا هكبش يبايرازاب ،يتاقيقحت

 دوجوم ياهشلاچ عفد و يزرواشك شخب هنالوقعم هعسوت نياربانب .دومن مادقا يتسياب يجراخ و يلخاد فرصم يوگلا ساسارب

  .تسا يسرتسد لباق لاح نيع رد و تيمها اب فده كي ام روشك يارب نآ

 


