
 

!ناهج و ناريا رد يراد هيامرس ماظن داب دوبان 
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 !رگراك زور رد نازيتس رگراك

 ياهلاس فالخرب لاسما رگراك يناهج زور ،هم هام لوا
 ًاتدعاق .دش رازگرب نارهت رد يمسر روط هب هتشذگ
 فلتخم ياهروشك رد هم هام لوا مسارم يرازگرب يگنوگچ
 ساسا رب هك دهد يم تسد هب يرايعم شيب و مك ناهج
 ينعي اهنآ نايماح و نارگراك نيب اوق نزاوت ناوت يم نآ
 نانآ يماح ياه تموكح و ناراد هيامرس اب پچ ياهورين
 لاسما هم هام لوا مسارم هك يطيارش رد .ديجنس ار
 تارهاظت اب يبرغ ياهروشك رد هتشذگ ياهلاس نوچمهزين
 تحت ياهروشك رد ،دش اپ رب گرزب ياه يئاميپ هار و
 عنام يراد هيامرس عفادم ياه تموكح ،مسيلايرپما هطلس
 ريظن يروشك رد يتح .دندش زور نيا هنادازآ يرازگرب زا
 هب رگراك زور مسارم رد زرابم ناگدننك تكرش هك هيكرت
 تسد رد ار نارگراك خرس مچرپ لاس ره هناعاجش مسر
 يريگرد هب رجنم هك دندش هجاوم سيلپ هلمح اب دنتشاد
 و ديدرگ عاجش ناگدننك رهاظت و رگبوكرس ياهورين نيب
 رب مكاح يقلخ دض تلود يارب ار يرتشيب هچره يئاوسر
 .دروآ راب هب هيكرت

 

  
 زور ناونع هب هم هام لوا يرهاظ لوبق زا سپ ناريا رد
 هب يتح ميژر دوب لاس تشه هك نيا زا سپ و رگراك
 يرازگرب هزاجا زين دوخ زاس تسد و يرگراك دض ياهداهن
 هار هب تسايس لاسما داد يمن ار رگراك زور رد مسارم
 رارق ميژر راك روتسد رد يتلود يئاميپهار كي نتخادنا
 .داتفا "رگراك هناخ" مان هب نآ يرازگرب هعرق و تفرگ
 يتح هك دشاب يم يرگراك دض داهن كي "رگراك هناخ"
 رد هك تسا هتفرگ هيراع يا يرگراك داهن زا زين ار شمان

 ليكشت نارهترد هاگآ و ورشيپ نارگراك طسوت 8531 لاس
 بزح" هلمح اب هك يا يرگراك اعقاورگراك هناخ ،دوب هدش
 رد و يمالسا يروهمج راك هزات ناشابوا ينعي اه "يهلا
 لك ريبد ،بوجحم اضريلع نوچ يئاه نپمل اهنآ سأر
 زا ،)ميژر تقو راك ريزو( يعيبر يلع و يلعف "رگراك هناخ"
 هام لوا زور رد رگراك زور يتلود مسارم يرازگرب .تفر نيب
 رد دنچ يتاكن و لياسم  رگنايب "رگراك هناخ" طسوت هم
 هطلس ليلد هب هچ رگا  .دوب ناريا نارگراك اب هطبار
2 هحفص رد همادا                               و يروتاتكيد

 

  

 يبالقنا دض تيهام هك يا يياميپهار

 

  

 رگيد راب ار اه "يرگراك هناخ"

 

  
!داد رارق ناگمه ديد لباقم رد

 

  
 رگراك هناخ هب "هفقو لاس تشه زا دعب" اناره شرازگ هب
 كي "رگراك يناهج زور" تبسانم هب ات دش هداد هزاجا
 دودح اتسار نيمه رد  .دهد نامزاس ار يشيامرف يئاميپهار
 رازه ود دودح ،هام تشبيدرا 11 هعمج زور حبص هد تعاس
 ناحيروبا نابايخ رد رگراك هناخ نامتخاس لباقم رد رفن
 نيطسلف ناديم تمس هب سپس و هدومن عمجت نارهت
 نيطسلف ناديم رد شرازگ نيا ساسا رب .دندومن يئاميپهار
 داد يم ناشن هك يرما .دندوب  هدش عمج رفن رازه هد  دودح
 همه مغريلع يرگراك ياه طيحم رد هتخاس ميژر ياهداهن
 هب ار دوخ رظن دروم تيعمج دندشن رداق يتلود تاناكما
 نيا اب دنتساوخ يم اه يرگراك هناخ .دنروايب يئاميپهار
 "ناگمه خر هب ار دوخ يتاليكشت تردق" يئاميپهار
 يوس زا .دنتشاذگ شيامن هب ار دوخ يناوتان المع اما دنشكب
 راعش ندرب الاب اب اه يرگراك هناخ يئاميپهار نيا رد رگيد
 رگيد راب "نك اهر ار يناغفا ،نك ايح امرفراك" هناتسرپداژن
 هب ناگمه مشچ لباقم رد ار دوخ يرگراكدض تيهام
 هب يناغفا نارگراك نداد ناشن اب اه نآ .دنتشاذگ شيامن
 ناراد هيامرس زا عافد رد هك يلاح رد يراكيب لماع هباثم
 يراد هيامرس ماظن رد يراكيب يعقاو لئالد تفص ولاز
 دوخ يگشيمه راك هب دننك يم يناشوپال ار روشك رب مكاح
.دنتخادرپ نارگراك فوفص رد يزادنا هقرفت رد

 

  

 

  
 يرادرهش ربعم دس نارومام ندروخ كتك

!نارهت ريت تفه ناديم ناشورف تسد طسوت

 

  
 تشهبيدرا 2 هبنشراهچ زور ،امس نارهت تياس شرازگ هب
 مالعا نارهت يرادرهش 6 هقطنم يرهش روما نواعم ،هام
 ،هام تشهبيدرا 1 هبنش هس زور رصع تفه تعاس :درك
 زا يرامش يوس زا 6 هقطنم يرادرهش نانابربعم پيكا
 ياه حالس اب ،ريت تفه ناديم هدش هتخانش ناشورف تسد
 ناتسراميب يهار و دنتفرگ رارق متش و برض دروم درس
 ور هدايپ رد هثداح نيا :هك دوزفا همادا رد هدرمان .دندش
 روظنم هب نانابرعم پيكا هك ينامز ،ناديم يقرش
 طاسب اب دروخرب هب مادقا نادنورهش ددرت لحم يهدناماس
 .تسا هداد خر ،دندرك ناشورف تسد

 

  
 عالطا اب ،هقطنم نيا هدش هتخانش ناشورف تسد زا يرامش
 درس ياه حالس اب ،ريت تفه ناديم رد نانابربعم روضح زا
 نيا يپ رد هك دنوش يم رو هلمح يرادرهش نارومام هب

 ينامرد زكارم هب و يمخز تدش هب نارومام زا نت ود هثداح
 .دنوش يم لقتنم

 

  

 

  

 قلخ يئادف كيرچ نارگراك زا
ميزومايب

 

  

 

  
يچ ليبدرا رفعج قيفر

 

  

 تهج شا هناروالد مزر رد ام رگراك هقبط ،ناريا هعماج رد
 نيلاعف نونك ات يراد هيامرس هنارگرامثتسا ماظن يدوبان
 هك يهاگآ نارگراك .تسا هداد تسد زا ار يرايسب هدنمزر
 لكشتم هار رد دوجو همه اب مسيلايسوس و يدازآ يارب
 نيا يارب يتازرابم ياه هنيمز داجيا و نارگراك ندرك
 هك دنتسناد يم هك ارچ ، دنتشذگ دوخ زيچ همه زا روظنم
."تسا تاليكشت و تدحو ناربجنر هراچ"

 

 نيا زا يكي  
 دنفسا 22 رد هك دوب يچ ليبدرا رفعج قيفر هاگآ نارگراك
 رد يولهپ تنطلس يرگراك دض ميژر ناميخژد ، 05 لاس
 رپ بلق دوخ يئاكيرمآ ياه حالس كيلش اب رگتيچ ناديم
 .دنتشاد زاب نديپت زا هشيمه يارب ار شا شپت
 رد زيربت رهش رد 2231 لاس رد يچ ليبدرا رفعج قيفر
 هب و دوشگ ناهج هب مشچ ربجنر و شكتمحز هداوناخ كي
 يكدوك نينس نامه زا شا هداوناخ يلام تيعضو ليلد
 هبرجت زا سپ .دش ندرك راك هب روبجم شاعم نيمات يارب
 يرگنهآ هاگراك كي رد نوگانوگ راب تقشم ياهراك ندرك
 ره هك يطيارش رد و هزرابم و راك رد وا .دش راك هب لوغشم
 تشوگ و تسوپ اب ار شياهامرفراك ياه يرگمتس زور
 دوخ ياه يا هقبط مه درد و جنر دهاش ، درك يم سمل
 ناربجنر و درادن ادص تسد كي هك ديد يم هنيع هب و دوب
 يرتدنلب هچره ياه ماگ مكاح هناملاظ مظن هيلع شرگيد
 دوخ قح رب ياه تساوخ هب نديسر يارب دياب سپ .درادرب
.دنوش دحتم

 

  
 نوچ يهاگآ ياقفر اب يئانشآ رتسب رد ينيع تخانش نيا 
 يكلف فانم و يتداعس مظاك ،لدبان اضريلع ،يناقهد زورهب
 روبزم ياقفر هك ينامز و هدش رجنم يرت فرژ يهاگآ هب
هداز دمحا قيفر مان هب هك يهورگ رد تيلاعف بوچراهچرد

 

  

                                                                              3 هحفص رد هيقب

 

  

 

  

يرگراك همانهام

 

  

 

  

 

  

 

  

 

4931 هام تشهبيدرا ،61 هرامش        
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!يمالسا يروهمج مسيلايرپما هب هتسباو ميژر رب گرم 
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 زا نارگراك دوخ ،هعماج رب مكاح يسيلپ ًاديدش وج و قانتخا
 نيمه اما دنا هدش مورحم دوخ زور هنادازآ يرازگرب ناكما
 رد ام نارگراك تيعقوم دوخ هبون هب زين يرگراك دض مسارم
 هك نيا اب .داد ناشن ار ناراد هيامرس يماح تموكح لباقم
 يمالسا يروهمج هب هتسباو داهن كي ،مسارم هدننك رازگرب
 زور يارب ورين جيسب يارب يتلود تاناكما همه زا هك دوب
 تيعمج رپ هچ ره يارب هك نيا اب ،دوب هدرك هدافتسا رگراك
 يم ات اه ي"رگراك هناخ" ،يتلود مسارم نيا نداد ناشن رت
 فلتخم ياهدنفرت هب لسوت اب دنتسناوت
 يورين نينچمه و رگراك يدادعت
 زا سوبوتا 027 " اب ار ناش "جيسب"
 " و "نارهت فارطا فلتخم ياهرهش
 ،نانمس ،نيوزق ،ناردنزام ياه ناتسا
 ،يررهش" زا "…و مق ،نادمه ،زربلا
 ات هتفرگ "كارا ،روباشين ،نيوزق
 ساسا رب( رگيد كيدزن و رود ياهرهش
 ياه يرازگربخ رگيد و انليا شرازگ
 لاح نيا اب دندوب هدروآ نارهت هب )يتلود
 ناوت يمن كشيب هك ناشدوخ هتفگ هب
  دندوب هتسناوت اهنت درك دامتعا نآ هب

 نارهت رد ار رفن رازه 02 دودح يزيچ
 يهاگآ هجرد و تخانش اراكشآ تيعقاو نيا .دنروآ درگ
 ار يمالسا يروهمج يرگراك دض تيهام زا ام نارگراك
 تشحو و بعر ياضف همه مغريلع هك دهد يم ناشن

 دوخ مان هب هك يزور رد يتح دندشن رضاح هعماج رب مكاح
 نآ هدننك اپرب هك يمسارم رد تسا هدش يراذگمان نارگراك
.دننك تكرش دوب يمالسا يروهمج "رگراك هناخ"

 

  
 هب ناريا رد رگراك زور يتلود مسارم رد  هك يرگيد رما
 زا ميژر ساره تفرگ رارق ناگمه ديد لباقم رد يراكشآ
 عمج زا هك يمالسا يروهمج .دشاب يم نارگراك عمجت

 هب يديدش ساره مدرم ياه هدوت رگيد و نارگراك ندش
 تسا نكمم يعمجت ره هك دراد تشحو نآ زا و هتشاد لد
 تسد زا شلرتنك ضرتعم و زرابم نارگراك روضحرابتعا هب
 عمجت" ًاساسا و ،دوش جراخ شا هدننكرازگرب نارودزم
 ار اهنآ و هتشگ اه هدوت رد تردق ساسحا ثعاب "هچراپكي
 دنچ يتامادقا هب دناشكب ميژر هيلع يتازرابم ياهدركلمع هب
 يجيسب ناگدننك عمجت زا يشخب هك نيا اب .دوب هدز تسد
 لرتنك يارب شالت رد زاب دندوب ميژر دوخ هب هتسباو ياه
 رد ناهن هچ و راكشآ روط هب هچ يتينما ياهورين ،تيعمج
 يفاك مه مهنيا ايوگ اما .دندوب هدش هدرامگ تيعمج نايم
 ناگدننادرگ دوب هدش ثعاب ميژر سرت تدش .دوبن

 قيرط زا و هدادن تسد زا ار طايتحا زاب يمالسا يروهمج
 دودسم يطاقن رد ار يئاميپ هار ريسم دوخ يماظتنا يورين
 رد ناگدننك تكرش يئامپهار زا عنام رما نيا هك دني امن
  شرازگ هب .ديدرگ "هچراپكي تروص هب" روبزم مسارم
 رد ناياميپهار ريسم دادسنا ليلد هب" ،يتلود ي اهيرازگربخ
 ،نيطسلف ناديم رد عمجت لحم هب يهتنم ياه نابايخ
 عمجت يياپرب هب رداق "هچراپكي تروص هب" نارگراك
 هناخ" ناراكردنا تسد هك يئاهدراكالپ يور رد  ."دندشن

 ياه يجيسب و نارگراك تسد هب و هديد هيهت "رگراك
 يرودزم قيرط زا ناشدمآرد زا يشخب هك ينارگراك( رگراك
 هب رد ار اهنآ ات دندوب هداد )دوش يم نيمأت ميژر يارب
 تابلاطم و اهتساوخ دننك لمح رگراك زور مسارم حالطصا
 يب يعامتجا نيمات " ريظن دروخ يم مشچ هب ينوگانوگ
 هك راك نوناق رد رييغت هنوگ ره اب" ،"نك هميب ار ام هناهب
 دادرارق "،"ميفلاخم دوش يم نارگراك قوقح فيعضت ثعاب
 يوگلا ،تقوم دادرارق " ،"ددرگ دياب يغلم ،تقوم

 

  

 نيا رانك رد ."هراكيب هراكيب ،يناريا رگراك" ،"يراد هدرب
 راك هب هتسباو روشك لالقتسا" يفارحنا راعش ،اهراعش
 هنوگره عطق ورگ رد ام روشك لالقتسا هك يلاح رد( "تسا
 ردنا تسد .دش يم هديد زين )تساهتسيلايرپما هب يگتسباو
 روبزم مسارم هدننك كرادت هباثم هب "رگراك هناخ " ناراك
 هنانكفا هقرفت و هناتسرپ داژن موهفم ياراد هك مه يراعش
 ار "نك اهر ار يناغفا ،نك ايح امرفراك" راعش ينعي دوب
 رد و هداد رارق كچوك ياهدراكالپ و  گرزب ياهرنب يور
 مسارم رد ناگدننك تكرش تسد هب و ريثكت يدايز دادعت
 .دندوب هداد

 

  
 رظان كي يارب "نك اهر ار يناغفا ،نك ايح امرفراك"
 درادن رارق ناريا رد يرگراك لياسم نطب رد هك يجراخ
 طسوت اه يناغفا ديدش رامثتسا ليلد هب تسا نكمم يتح
 اما .دنك هولج مه يناغفا نارگراك زا تيامح ،نايامرفراك
 فرط زا اهرداكالپ و اهرنب نيا هيهت هك تسا نيا تيعقاو
 روظنم هب "رگراك هناخ" يرگراك دض ناراكردنا تسد
 نارگراك نايم رد يتسرپ داژن گنهرف جاور و يزيتس ناغفا
 يناغفا و يناريا ناركراك نيب داضت هب ندز نماد و ناريا

 يناريا هچ نارگراك هك يطيارش رد .دوب هتفرگ تروص
 هك( ناراد هيامرس لباقم رد يناتسناغفا هچ و دنشاب
 يم كرتشم عفانم ياراد )تسا نانآ تاذ ءزج يتفصولاز
 ،دوش يم هديكم يدحاو ماظن هليسو هب ناشنوخ و دنشاب
 نارگراك نيب يزادنا هقرفت رطاخ هب هچ اه ي"رگراك هناخ"
 هب هچ و نايامرفراك هيلع نانآ هزرابم زيت هبل ندرك دنك و
 يلصا لماع ندنار هيشاح هب و نارگراك بيرف تهج
 دندرك يعس دشاب يمن يراد هيامرس ماظن زج هك يراكيب
 تلع ايوگ هك دنهد جاور نارگراك نيب رد ار هشيدنا نيا
 هك دشاب يم ناريا رد يناغفا نارگراك دوجو اهنآ يراكيب

 يم مادختسا يناريا نارگراك ياج هب ار اهنآ نايامرفراك
.دننك

 

  
 زا يكي ناريا رد يناغفا نارگراك هك تسا نيا تيعقاو
 ليكشت ار ام هعماج رد رگراك هقبط ياه شخب نيرتمورحم
 بلغا ناشندوب رجاهم و يناريا ريغ رطاخ هب اهنآ .دنهد يم
 يتح نانآ زا يخرب .تسا هاتوك ينوناق عجارم زا ناشتسد
 هجيتن رد و دننك يم يگدنز ناريا رد ينوناق ريغ تروص هب
 دنب يئاج چيه هب ناشتسد امرفراك متس و ملظ لباقم رد

 ار تصرف نيرتهب تيعقوم نيا .تسين
 دوجو هب تفص ولاز ناراد هيامرس يارب
 ياهتشا هب خساپ يارب هك تسا هدروآ

 ياج هب دوس بسك رد ناشريذپان يريس
 مادختسا يناغفا رگراك ،يناريا رگراك
 هچ ره يرطاخ هدوسآ اب ات  دننك
 وا رب ار اهرامثتسا نيرتديدش يرتشيب
 هاگآ نارگراك ًاملسم .دنيامن ليمحت
 ريثأت تحت يهاوخن يهاوخ هك ناريا

 تنس هباثم هب يتسينومك ياه تنس
 هقبط دوخ دوجو تيعقاو زا هتساخرب ياه
 يبوخ هب ار تيعقاو نيا دنراد رارق رگراك
 و رگراك نيب هطبار رد هك دننك يم كرد

 رتشيب هچ ره دوس بسك هب زج ناراد هيامرس ،راد هيامرس
 يگنهرف و لوصا چيه هب و دنشيدنا يمن رگيد زيچ چيه هب

 دنبياپ دوش اهنآ دوس شيازفا ثعاب هك يگنهرف و لوصا زج
 نارگراك هن اهنآ يراكيب رصقم هك دنناد يم اهنآ .دنتسين
 يتسرپدوس و  يراد هيامرس طحنم ماظن هكلب يناتسناغفا

 ناراكردنا تسد اما .دشاب يم تفص ولاز ناراد هيامرس
 زا يكي هك نيا يارب يرگراك شخب رد يمالسا يروهمج
 رد يناغفا نارگراك دوجو ار ناريا نارگراك يراكيب لماوع
 نآ هب الاب رد هچنآ ريظن يئاهراعش حرط اب دنهد هولج ناريا
 رد تسرد )نك اهر ار يناغفا ،نك ايح امرفراك( دش هراشا

 و يناغفا و يناريا نارگراك نيب داضت هب ندز نماد تهج
.دننك يم تكرح نانآ نيباميف قافن مخت نتشاك

 

  
 رد ام نارگراك زا يرايسب تكرش مدع يطيارش نينچ رد
رگراك زور يتلود مسارم

 

 رد و هموح و نارهت رد هچ -
 هك ناردنزام نوچ يئاه ناتسا رد هچ و فارطا ياهرهش
 نارهت هب اهنآ ندروآ رد يعس رگراك هناخ ناراك ردنا تسد
دندوب هدرك

 

 تفلاخم زاربا فلتخم لاكشا اب لاح نيع رد و -
 نينچ هب اهنآ يئانتعا يب و دامتعا مدع زا يساكعنا ،نآ اب
 يتسيلانويسان راعش هب يتح نارگراك زا يخرب .دوب يمسارم

 ميژر هب يتامادقا نينچ اب اهنآ .دندومن ضارتعا يناغفا دض
 تردق شيامن يارب نانآ دوجو زا دناوت يمن هك دنداد ناشن

.دنك هدافتساءوس دوخ

 

  
 هب تبون ،هم هام لوا زور رد يتلود شيامن ناياپ زا دعب 
 يئاه ريسفت هئارا نمض ات ديسر رگراك دض يركف نانكراك
 راعش دوجو "رگراك هناخ" همانرب ليمكت رد ،مسارم نآ زا

 يتلود تارهاظت رد "نك اهر ار يناغفا ،نك ايح امرفراك"
 هيلع عقاو رد و يئادز پچ يارب يا هليسو هب ار رگراك زور
 .دنيامن ليدبت نانآ نابيتشپ نيتسار ياهورين و نارگراك
رد پچ ياهورين ،دوخ هب پچ ًارهاظ هفايق نتفرگ اب اهنآ

 

  

 ار ام هعماج رد رگراك هقبط ياه شخب نيرتمورحم زا يكي ناريا رد يناغفا نارگراك
 عجارم زا ناشتسد بلغا ناشندوب رجاهم و يناريا ريغ رطاخ هب اهنآ .دنهد يم ليكشت
 دننك يم يگدنز ناريا رد ينوناق ريغ تروص هب يتح نانآ زا يخرب .تسا هاتوك ينوناق
 نيا .تسين دنب يئاج چيه هب ناشتسد امرفراك متس و ملظ لباقم رد هجيتن رد و
 هك تسا هدروآ دوجو هب تفص ولاز ناراد هيامرس يارب ار تصرف نيرتهب تيعقوم
 رگراك ،يناريا رگراك ياج هب دوس بسك رد ناشريذپان يريس ياهتشا هب خساپ يارب
 رب ار اهرامثتسا نيرتديدش يرتشيب هچ ره يرطاخ هدوسآ اب ات دننك مادختسا يناغفا
 ياه تنس ريثأت تحت يهاوخن يهاوخ هك ناريا هاگآ نارگراك ًاملسم .دنيامن ليمحت وا
 دنراد رارق رگراك هقبط دوخ دوجو تيعقاو زا هتساخرب ياه تنس هباثم هب يتسينومك
 هيامرس ،راد هيامرس و رگراك نيب هطبار رد هك دننك يم كرد يبوخ هب ار تيعقاو نيا
 ... دنشيدنا يمن رگيد زيچ چيه هب رتشيب هچ ره دوس بسك هب زج ناراد
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!تسا تاليكشت و تدحو ناربجنر هراچ

 

  

3 
 هزوح رد پچ مسا هب هك يئاه تسيمرفر يتح و ( هعماج 
 داژن رنب نآ دوجو رطاخ هب ار )دننك يم تيلاعف يرگراك
 زا هن راعش نآ هك يئوگ و ؛دنداد رارق هلمح دروم هناتسرپ

 فرط زا ايوگ هكلب "رگراك هناخ" يرگراك دض داهن فرط
 ناشن هنوراو اب دوب هدش هيهت هاگآ ان نارگراك حالطصا هب
 هدوب اهنآ ريصقت هك دندرك تتامش ار اه پچ تيعقاو  نداد
 ار يراعش نينچ هك دننك هاگآ ار نارگراك دنا هتسناوتن هك
 .دنهدن

 

  
 يمالسا يروهمج يرگراك دض ياهداهن شالت هچ اما
 پچ ناتسد هب ملق يئاونمه هچ و نارگراك بيرف يارب

 يروهمج شك رگراك ميژر تيوقت ياتسار رد هك يزيتس

 پچ و اهتسينومك و هدز دوخ هب پچ ارتلوا كسام يمالسا
 يم و هداد رارق هلمح دروم ار ناريا هعماج رد يعقاو ياه
 ناركفنشور و هاگآ نارگراك لباقم رد ار هفيظو نيا ،دنهد
 ره هب ار دوخ تازرابم هك دهد يم رارق رگراك هقبط زرابم
 ندرك "راديدپ" و ملق قيرط زا هلمج زا و نكمم لكش
 تعسو و تدش اب "نايناهج مشچ هب" دوجوم ياه يهابت
 زوسلد نانابيتشپ و ام ناركراك .دننك لابند يرتشيب هچ ره
 زا همهاو و سرت رگا هك دننادب دياب ناريا رگراك هقبط
 هن دوبن هعماج رد پچ ًاعقاو ناركفنشور و هدنمزر نارگراك
 نينچ هب نانآ عفادم نازيتس پچ هن و اه ي"رگراك هناخ"
 هك دنناد يم اهنآ .دندز يمن تسد  يا هناحوبذم تامادقا

 ناكما نآ ره هك دنتسه يتوراب ندعم ناريا نارگراك
 نيگنن ماظن هك تسا نيا تيعقاو و ،دراد دوجو نآ راجفنا

 ندرك هارمه و شيوخ تردق اب نارگراك ار يراد هيامرس
 ناد هلابز هب دوخ اب هعماج متس تحت تاقبط و راشقا رگيد
 . داتسرف دنهاوخ خيرات

 

  
 تشونرس ،ينوگنرس و تسام نارگراك نآ زا يزوريپ
.تسا يمالسا يروهمج يرگراك دض ميژر موتحم

 

  

 

  

 

ميزومايب قلخ يئادف كيرچ نارگراك زا  

 

  

1 هحفص زا هيقب

 

  

 

  
 دنديسر هناحلسم هزرابم ترورض هب تسا هدش فورعم
 نيا يداش اب هك دوب ينارگراك نيلوا هلمج زا رفعج قيفر
.تفريذپ ار هار

 

 يژتارتسا ققحت تهج رد ار دوخ دوجو وا 
 ندروآ يور اب اه هدوت ، نايوپ قيفر لوق هب هك تشاذگ يا
 يژتارتسا( ار نآ دوخ هنالاعف تكرش اب و هزرابم هب
 قيفر رظن زا .دنيامن يم تيبثت )ار يبالقنا هزرابم صخشم
نيا نايوپ

 

 ره هدارا نازيم يدنبعمج لصاح" يژتارتسا  
 فرط زا يژتارتسا نيا شريذپ ."تسا هطلس ريز هقبط
 جنر كدوك وا .دوبن ليلد يب يچ ليبدرا رفعج رگراك قيفر
 و دوب هعماج قامعا زا يا هديشچ راك

 

 ياه هدكشناد" رد 
 هك دوب هتخومآ و هديد يرايسب ياه شزومآ "يگدنز

 تسد هب رضاح شوخ نابز اب تفص ولاز ناراد هيامرس
 يم نارگراك جنر تسد لصاح هك يتامعن همه زا نديشك
 يئاپرب رد هاگآ رگراك كي ناونع هب اذل .دنتسين دشاب
 يئادف ياهكيرچ مان اب دعب يتدم هك تشادرب مدق يلكشت
.دش مالعا شبنج هب قلخ

 

  
 هزرابم يشم طخ هب هدازدمحا قيفر هورگ نديسر اب
 زاغآ يبالقنا هورگ ره هفيظو" :هك نيا مالعا و هناحلسم
 ياقفر ،"تساتسور رد هچ و رهش رد هچ هناحلسم هزرابم
 هب عورش ، دوب اه نآ زا يكي رفعج قيفر هك هورگ نيا

 قيفر اتسار نيمه رد .دندومن اتسار نيا رد يهدنامزاس
 زيربت يرتنالك هب هلمح هك دش يهدنامزاس يميت رد رفعج
 نمهب 5 رد هك يتايلمع . دوب هتشاذگ دوخ راك روتسد رد ار
 يرتنالك نابهگن لسلسم و دش ماجنا تيقفوم اب 9431
 تيقفوم تايلمع .دش هرداصم هناحلسم هزرابم دربشيپ يارب
 هك تفرگ تروص ينامز رد زيربت يرتنالك هب هلمح زيمآ

 هزرابم زاغآ يمسر مالعا و لكهايس زيخاتسر زونه
.دوب هتفرگن تروص روشك رد هناحلسم

 

 

 

  
 هب نمشد هك ينيگنس تابرض نايرج رد و 05 لاس رد
 زين زرابم رگراك نيا تخاس دراو قلخ يئادف ياهكيرچ
 05 لاس دنفسا رد رايسب ياه هجنكش زا سپ و تشادزاب
 زا رگيد يكي ناريا نارگراك بيترت نيا هب .ديدرگ نارابريت
 اما .دنداد تسد زا ار ناش هاگآ ناورشيپ و دوخ نامزر مه
 دوب هدش يرايبآ يئاقفر و نارگراك نينچ نوخ اب هك يهار
 هب ار نارگراك هجوت و درك زاب اج اه هدوت لد رد دوز يليخ
و هدومن بلج دوخ

 

 هب يدازآ هب نديسر يارب ار اه نآ  
 اما تسين ام نيب رد رفعج قيفر زورما .دناشك دربن ناديم
 يدازآ هب نديسر هار اهنت" هك ار يو داقتعا نيا زونه
.دنز يم دايرف يگدنز دوخ ،"تسا هناحلسم هزرابم

 

  

 

   
 نارگراك يضارتعا عمجت

 

  
!ناتسزوخ يزاس هلول هناخراك

 

  

 هب ضارتعا رد "ناتسزوخ" يزاس هلول هناخراك نارگراك
 و يديع تخادرپ مدع و 39 لاس هقوعم دزمتسد هام تشه
 ،يرادنامرف ،يرادناتسا لباقم رد هتشذگ لاس ود شاداپ
 ناتسزوخ ناتسا رد ميژر ندعم و تعنص هرادا و راك هرادا
 عمجت نيا لابند هب .دندز يضارتعا عمجت هب تسد
 دحاو نيا يامرفراك هام تشهبيدرا 22 زور يضارتعا

 دنچ اب دشاب يم يصوصخ شخب هب قلعتم هك يتعنص

 ،نيهوت و ديدهت اب و دش هناخراك دراو يصخش سابل رومام
 هناخراك زا ار يديلوت دحاو نيا رد لغاش رگراك 08 يمامت
 86 دودح و يمسر رگراك رفن 21 دادعت نيا زا  .درك نوريب
 رد نارگراك مادقا نيا لابند هب .دندوب يدادرارق رگراك رفن
 "نارگراك هب امرفراك نيهوت" هچ نآ هب ضارتعا
 ناتسزوخ يرادناتسا و زاوها يارسداد لباقم ،دندناوخ يم
 هلول هناخراك زا يرگراك .دندرك يضارتعا  عمجت هب تردابم
 يفنص تاعامتجا نيا ليلد :هكداد شرازگ ناتسزوخ يزاس
 صخشمان تيعضو رب هوالع ناتسزوخ يزاس هلول نارگراك
 اب دروخرب رد امرفراك نيهوت ، هريغ و يدزم تابلاطم
 اه شالت نيا همادا رد .تسا هدوب هناخراك يميدق نارگراك
 يارب ،هام تشهبيدرا 72 هبنشكي زور حبص نارگراك
 رب .دندرك عمجت زاوها يرادنامرف لباقم رد زور نيموس
 زا دعب زورما عامتجا :دنيوگ يم نارگراك ،شرازگ نيا ساسا

 مدع ليلد هب ،يمسر تاليطعت ليلد هب هفقو زور هس
 لباقم ناش قح رب ياه تساوخ هب نيلوئسم يئوگخساپ
 هك تفگ نارگراك زا يكي .تسا هدش ماجنا زاوها يرادنامرف
 يكي ناتسزوخ يزاس هلول نارگراك اب نارومام يريگرد رد
 هيحان زا هژيو ناگي رومام هبرض اب ديلوت شخب نارگراك زا

 نارگراك تاضارتعا همادا رد .تسا هديد بيسآ هنيس هسفق
  82  هبنشود زور حبص ،يناتسا نالوئسم تطاسو اب
 ناتسزوخ يزاس هلول هناخراك رگراك 08 ،هام تشهبيدرا
 هب نارگراك باصتعا اما ،دنتفاي ار هناخراك هب دورو ناكما
 92 هبنش هس زور .تفاي همادا تابلاطم ندشن ققحم ليلد
 امرفراك :هك دنتشاد مالعا ضرتعم نارگراك ،هام تشهبيدرا
 راكب اب زورما ،هدشن تخادرپ قوقح هام هد تخادرپ نودب
 دراد دصق هناخراك نيا هتسشنزاب نارگراك زا رفن هد  يريگ
 رس زا ار يديلوت تيلاعف ، نارگراك تابلاطم تخادرپ نودب
 6 ،امرفراك ،هام تشهبيدرا 03 هبنشراهچ زور حبص .دريگب
 نارگراك .درك جارخا ار هناخراك يميدق نارگراك زا رفن
 .تسا هدش مالعا شاشتغا داجيا نانآ ماهتا دنيوگ يم
 .درك غالبا نارگراك هب زورما ار جارخا مكح امرفراك
 زا يلاح رد رگراك شش نيا جارخا مكح :دنيوگ يم نارگراك
 روظنم هب هك يا هسلج رد هك هدش رداص امرفراك يوس
 لحم رد ناتسزوخ هلول نارگراك تالكشم يسررب
 هك نآ رب هوالع امرفراك دوب هدش رازگرب زاوها يرادنامرف
 هقوعم تابلاطم زا هام كي لقادح تخادرپ هب فلكم
 دوب هدش فظوم ،دوب هدش هدنيآ هتفه كي ات نارگراك
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!تسا نارگراك ملسم قح يرگراك لقتسم ياه لكشت

 

  

 رب .ديامن نيمضت باصتعا زا دعب ار نارگراك يلغش تينما
 همتاخ هدامآ نارگراك هك يطيارش رد :شرازگ نيا ساسا
 نارگراك زا تيامح رد دندوب دوخ ههام كي باصتعا
 عمجت هناخراك هطوحم رد و دنتشگن زاب راك هب يجارخا
 زا ناتسزوخ يزاس هلول نارگراك يتيامح مادقا نيا .دندرك
 هب يضار ار امرفراك تياهن   رد دوخ يجارخا ناراكمه
 همتاخ رد .درك رگراك شش  نيا راك هب تشگزاب شريذپ
 امرفراك هك يتروص رد دنا هتفگ نارگراك :تسا هدمآ شرازگ
 لمع هبنش هس زور هسلج تروص ساسا رب دوخ تادهعت هب
 .داد دنهاوخ همادا دوخ يفنص تاضارتعا هب دنكن

 

  
 ،زاوها يرهش راطق نارگراك يضارتعا عمجت

!هقوعم قوقح هام 5 هب ضارتعا رد

 

  

 يط زاوها يرهش راطق يناميپ نارگراك زا رفن 051 دودح
 ضارتعا رد ،هام تشهبيدرا 7 هبنشود و 6 هبنشكي زور ود
 يزكرم تياس لباقم رد هقوعم قوقح هام 5 تفايرد مدع هب
 نارگراك .دندرك عمجت لابقا نابايخ رد عقاو يرهش راطق
 يامرفراك ياه يهجوت يب رارمتسا ليلد هب ؛دنيوگ يم
 يرهش راطق تخاس راكناميپ( نوسيك راكناميپ تكرش
 رگراك 051 رب هوالع ،نارگراك يفنص تابلاطم هب ، )زاوها
 رفن 006 زا شيب هب اه نآ رامش هك ينارگراك رياس ضرتعم
 شخب رد هتشذگ زور زا دوخ ناراكمه زا تيامح رد دسر يم
 تيلاعف يارجا و يكاخ تايلمع ،تاريمعت ،روفسنارت ياه
 :ضرتعم نارگراك هتفگ هب .دنا هدرك فقوتم ار دوخ يلغش
 ضارتعا هب خساپ رد نوسيك يراكناميپ تكرش يامرفراك
 قوقح تخادرپ يارب يفاك يلام عبانم تسا يعدم نارگراك
 ينارگراك هب ابترم ليلد نيمه هب درادن رايتخا رد نارگراك
 يلام تيعضو اب رگا ديوگ يم دنراد بلط قوقح هام 5 هك
 زا دصرد 05 نتفرگ اب ديناوت يم ديراد لكشم تكرش
 نارگراك ضارتعا .دينك باسح هيوست دوخ هقوعم تابلاطم
 زا يشخب زور نيا رد و تفاي همادا مه هبنش هس زور
 هب تردابم ينارمع هژورپ نيا يزكرم هاگراك رد نارگراك
 لحم رد زين نارگراك زا يرگيد شخب و دندرك عمجت
 ضارتعا زور نيموس اب نامز مه .دندرك باصتعا هاگراك
 هب ،تسا هارمه راك فقوت اب نانچ مه هك نارگراك يفنص
 نارگراك ههام 5 تابلاطم زا هام كي امرفراك روتسد
 راتساوخ زاوها يرهش راطق نارگراك اما .دش تخادرپ
 راك رس هب نتفر زا و هدش ناش هقوعم قوقح هيقب تفايرد
.دندرك يراد دوخ

 

  

 باصتعا هك يطيارش رد هام تشهبيدرا 61 هبنشراهچ زور
 نوسيك يراكناميپ تكرش دوب هدش دوخ زور نيمهد دراو
 مادقا كي رد دشاب يم يباصتعا نارگراك يامرفراك هك
 زا يناميپ رگراك يدادعت يريگ راك هب اب هنانكش باصتعا
 تالآ نيشام زا يخرب هراجا و يراكناميپ تكرش كي

 رد ار ينارمع هژورپ نيا تيلاعف ،هاگراك زا جراخ زا نيگنس
 هب .تفرگ رس زا يرافح شخب رد زج هب اه شخب يمامت
 يا هجوت يب :تشاد راهظا نارگراك زا يكي مادقا نيا لابند
 زيگنا تفگش ضرتعم نارگراك تيعضو هب يناتسا نالوئسم
 زا شيب يفنص عامتجا زا زور هدزاي رضاح لاح رد .تسا

 اما درذگ يم زاوها يرهش راطق هژورپ يناميپ رگراك 006
 ياه هتساوخ هب يروشك و يناتسا نالوئسم زا مادك چيه
 مه ،هام تشهبيدرا 02 هبنشكي زور .دنهد يمن تيمها نانآ
 باصتعا و تاضارتعا عورش زا زور نيمهدراهچ اب نامز
 شخب نارگراك زا رفن 051 دورو عنام امرفراك ، نارگراك
 رد شنكاو رد زين نارگراك .دش ناشراك لحم هب يرافح
 تكرش ،دعب زور  .دندرك نصحت هاگراك يدورو برد لباقم
 ار تالآ نيشام دحاو رگراك 02 يماسا ،نوسيك يراكناميپ
 .داد رارق اه يجارخا تسيل رد راك لاس 7 ات 6 قباوس اب

 

  
 تشهبيدرا 22 هبنش هس( باصتعا زا زور نيمهدزناش رد
 دصق يماظتنا ياهورين تلاخد اب نوسيك تكرش ،)هام
 زا ار نيگنس تالآ نيشام رياس و اهوردوخ زا يدادعت تشاد
 همتاخ يعون هب راك عورش ِشيامن اب ات دنك جراخ هاگراك
 نارگراك اما ،دنك مالعا رهش مدرم و نارگراك هب ار باصتعا
 يلاح رد امرفراك :دنيوگ يم نارگراك .دندش راك نيا عنام
 يط نارگراك هك تسا هتفرگ ينكش باصتعا هب ميمصت

 تخادرپ رد ههام 4 ريخات هب شنكاو رد هتشذگ زور هدزناش
 ار هاگراك فلتخم ياه شخب رد راك ،ناش هقوعم تابلاطم
 هدافتسا ياج هب امرفراك دنيوگ يم نارگراك .دنا هدرك فقوتم
 رتهب ،نارگراك باصتعا نتسكش يارب فلتخم ياه رازبا زا
. دنك تخادرپ ار نارگراك يدزم تابلاطم تسا

 

  
 ينارمع هژورپ نارگراك ،هام تشهبيدرا 32 هبنشراهچ زور
 هب ناش باصتعا زاغآ زا زور نيمهدفه رد زاوها يرهش راطق
 ياه زور نوچمه ،قوقح هام راهچ ندركن تفايرد ليلد
 .دندرك عمجت يزكرم هاگراك يدورو برد لباقم هتشذگ
 خساپ زونه يرگراك تاضارتعا دوجو اب :دنيوگ يم نارگراك
 تخادرپ هرابرد نوسيك يراكناميپ تكرش يوس زا ينشور
 هك دوش يم هتفگ .تسا هدشن هداد نانآ هب يقوقح تاقوعم
 ،تاليطعت هناهب هب هدنيآ زور هس يط دراد دصق امرفراك
 هعياش نيا مغريلع .دنك ليطعت لماك روط هب ار هاگراك
 هس زا دعب نارگراك ،هام تشهبيدرا 72 هبنشكي زور حبص
 .دنتفرگ رس زا ار دوخ يضارتعا ياه عمجت ،تاليطعت زور
 نارگراك زا رفن 06 اب امرفراك هك دش نشور دوز يليخ اما

 دنچ ره .تسا هدرك باسح هيوست يرافح دحاو يموب ريغ
71 دودح جارخا امرفراك نيا زا شيپ هك  ار ضرتعم رگراك 0
 يهورگ نيلوا يجارخا رگراك 06 نيا اما .دوب هدرك مالعا

 ساسا رب .تسا هدش باسح هيوست نانآ اب هك دنتسه
 رشتنم يرگراك تدم ينالوط باصتعا نيا زا هك يتاشرازگ
 تشذگ زا سپ ،هام تشهبيدرا 92  هبنش هس زور تسا هدش

 راطق هژورپ يناميپ نارگراك باصتعا زا زور ود و تسيب
.دنتشگزاب راك رس هب نارگراك ،زاوها يرهش

 

  

 

  
افص هلول نارگراك تدم ينالوط باصتعا

 

  

! يقوقح يب هام 4 هب ضارتعا رد 

 

  
 هناخراك رگراك 006 هب كيدزن ، هام تشهبيدرا لئاوا زا
 افص درون

 

 نارهت هب هواس هارگرزب ترواجم رد -

 

 رد -
 يوس زا دوخ قوقح هام راهچ تخادرپ مدع هب ضارتعا
 هب خساپ رد يباصتعا نارگراك .دنديشك راك زا تسد امرفراك
 نآ راتساوخ امرفراك يوس زا راك هب تشگزاب تساوخرد
 دزم هام راهچ عومجم زا هام كي لداعم لقادح ات دنا هدش
 هك تسا يطيارش رد نيا و .دننك تفايرد ار دوخ هقوعم
 نيمات نامزاس هب ار نارگراك هميب قح هام 61 امرفراك
 يگرزب تالكشم هك يرما تسا هدركن تخادرپ يعامتجا
 يباصتعا نارگراك هتفگ هب .تسا هدومن داجيا نارگراك يارب
 لوق هك يلاح رد امرف راك دش رتشيب ناشدادعت جيردت هب هك
 دعب هب نيا زا نارگراك راك هب تشگزاب زا سپ هك دهد يم
 لقادح تسين رضاح اما دزادرپب هام ره رس ار اه نآ دزمتسد
!دنك تخادرپ ار اه نآ هقوعم قوقح زا يشخب

 

  
 هب نارگراك باصتعا دورو اب هام تشهبيدرا 91 هبنش حبص
 دحاو نيا رگراك 004 دودح دوخ يلاوتم زور نيمهدزون
 و دورو زا و  هدرك عمجت هناخراك يدورو برد لباقم يديلوت
 نارگراك رياس .دندومن تعنامم يربراب ياه نيشام جورخ
 تازيهجت زا و دنراد روضح هناخراك هطوحم رد زين يباصتعا
 يپ رد هناريگشيپ ياه مادقا نيا .دننك يم تظافح هناخراك
 تشهبيدرا 81 هعمج( هتشذگ زور هك دريگ يم تروص نآ
 بايغ رد هناخراك هيلوا داوم زا يهجوت لباق مجح ،)هام
.تسا هدش لقتنم هناخراك زا جراخ هب نارگراك

 

  
 ،يديلوت دحاو نيا نارگراك ضارتعا زا زور نيمتسيب رد
 ار نارگراك ناگدنيامن زا يرامش هناخراك نيا ينايم ناريدم
 هب هقوعم تابلاطم زا يشخب تخادرپ نوماريپ هركاذم يارب
 زور هركاذم ياضف نارگراك زا يكي .دندناوخارف نارهت
 ماجنا نارگراك زا نت هس روضح اب هك ار نارهت رد هبنشكي

 هب نارگراك ناگدنيامن" :دهد يم حيضوت نينچ ار دوب هدش
 هام قوقح تخادرپ يارب لماعريدم رسپ ندرك يضار دصق
 وا ادتبا رد يتح .دندوب هدرك رفس نارهت هب نارگراك هتشذگ
 سپ يتعاس لماعريدم ماقم مئاق اما ،دندوب هدرك يضار ار
 و درك نوريب قاتا زا ار نارگراك ناگدنيامن ،هسلج زاغآ زا
 رد لماعريدم رسپ ،دش ليكشت هرابود هسلج هك نآ زا سپ
 هقوعم قوقح هام راهچ زا هام كي تخادرپ اب يروابان لامك
".درك تفلاخم نارگراك

 

  
 زور نيمود و تسيب رد ،هام تشهبيدرا 22 هبنش هس حبص
 نامتخاس لباقم نارگراك ،قوقح ههام 4 قيوعت هب ضارتعا
 عمجت نيا رد .دندومن عمجت هب تردابم هناخراك يرادا
 نآ و هداد رس راعش هناخراك ناريدم هيلع ضرتعم نارگراك
 ماقم مئاق" جورخ زا دنيوگ يم ناشدوخ هك روط
 زا "هناخراك يرگراكدض ناريدم رگيد" و "لماعريدم
 ضارتعا دعب زور رد .دنا هدرك يريگولج يرادا نامتخاس
 زور نيموس و تسيب دراو يلاح رد افص درون و هلول نارگراك
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!مسينومك داب هدنز ،بالقنا داب زوريپ

 

  

 رضاح لاح رد :نارگراك هتفگ هب هك دش دوخ يلاوتم 
 رب .تسا هتفرگ رارق ضرتعم نارگراك لرتنك تحت هناخراك
 درون و هلول رگراك اه دص هك نآ زا سپ :شرازگ نيا ساسا

 نامتخاس لباقم )هام تشهبيدرا 22 هبنش هس( زوريد افص
 ناريدم و نارگراك نيب شنت ،دندرك عمجت هناخراك يرادا
 نتفرگ الاب لابند هب .تفرگ الاب نامتخاس رد رضاح ينايم
 هب نارگراك زا يكي تشهبيدرا 62 زور نارگراك ضارتعا
 همادا رد و دش تشادزاب شلزنم رد نارگراك كيرحت ماهتا
 ناتسداد هام تشهبيدرا 92 زور هنارگبوكرس تسايس نيا

 نيا يرتسگداد هب ار افص درون و هلول رگراك ود ،هواس
 ماقم نيا هك دنيوگ يم نارگراك .درك راضحا ناتسرهش
 زا و هدرك دروخرب هب ديدهت ار هدش راضحا نارگراك يياضق
 نيا مغريلع اما .دننك لماعت امرفراك اب هك هتساوخ اه نآ
 هقوعم قوقح تخادرپ ناهاوخ هنارصم نارگراك اه دنفرت
.دنشاب يم دوخ

 

  

 

  
 يگنهرف هعومجم نارگراك هلاس ود تمواقم

 

-  
 دادرارق رييغت ربارب رد هيناطلس دبنگ يرنه

!يراك

 

  
 هيناطلس دبنگ يگنهرف و يخيرات هعومجم رگراك 22
 تقوم دادرارق ياضما يارب راشف لامعا ليلد هب ناجنز
 يايازم و قوقح يمامت هك تسا لاس ود زا شيب ،راك
 زور  هك يشرازگ هياپ رب .دنا هدركن تفايرد ار دوخ يدزم
 ندش عطق يارجام ، دش رشتنم هام تشهبيدرا 51 هبنش هس
 دوش يم زاغآ ينامز نارگراك نيا يدزم تابلاطم و قوقح
 رد ناجنز يگنهرف ثاريم نامزاس نالوئسم شالت هك
 دادرارق ياضما هب اه نآ ندرك يضار يارب امرفراك ماقم
 22 ات 01 دودح زا نارگراك نيا .دنام هجيتن يب راك تقوم
 راجن ،شارت گنس ،راك تمرم ،نابهگن ناونع هب شيپ لاس
يگنهرف هعومجم رد هروك رگراك و

 

 ،هيناطلس دبنگ يرنه  -
 يم شرازگ .دنراك هب لوغشم يهافش دادرارق دقع قيرط زا
 يارب ار يشالت امرفراك ،19 لاس يناياپ ياه هام رد :ديازفا
 راك يهافش دادرارق اب نامز نآ ات هك نارگراك ندرك دعاقتم
 رد هك درك زاغآ راك تقوم ياهدادارق اضما هب دندرك يم
 شريذپ اب نارگراك زا رفن 63 دودح تامادقا نيا هجيتن

 22 نيا اما .دندرك اضما ار تقوم ياهدادرارق ديدج طيارش
 و تقوم رب ينبم امرفراك ياعدا فالخرب :دنيوگ يم رگراك
 ار ام لغاشم تيهام راك هرادا ناسرزاب ،ام راك ندوب نيعم
 طيارش هب هجوت اب رگيد يوس زا و دنا هداد صيخشت رمتسم
 دوش يم ثعاب راك تقوم دادرارق ياضما راك رازاب دعاسمان
 رارق ديدهت ضرعم رد هشيمه زا شيب ام يلغش تينما ات
 طيارش نارگراك نيا تالكشم زا يكي رگيد يوس زا .دريگب
 ثاريم هرادا نوناق قبط هك تسا يتاونس تخادرپ مولعمان
 شخب رد .دنك تخادرپ اه نآ هب دياب ناجنز يگنهرف
 فيقوت زا ريغ هب تدم نيا رد :تسا هدمآ شرازگ زا يرگيد
 مادقا زين ههام 12 ينامز عطقم كي يارب امرفراك ،دزمتسد
 نيا هياپ رب .تسا هدرك نارگراك نيا همه جارخا هب
 خيرات زا نارگراك نيا يدزم تابلاطم تخادرپ تاعالطا
 خيرات زا تياهن   رد و عطق هتشذگ لاس هام تشهبيدرا لوا

 رد اه نآ روضح زا امرفراك طسوت لاس نامه   هام دادرخ 82
 يوس زا هك يتاياكش اب اما ،دش يريگولج راك لحم
 راك تارادا فالتخا لح و صيخشت ياه تايه رد نارگراك
 زا ات دندش قفوم نارگراك نيا دش حرطم ناجنز و رهبا
 تابلاطم تخادرپ و راك هب تشگزاب ماكحا هدش داي عجارم
 نآ دوجو اب ،نارگراك هتفگ هب .دننك تفايرد ار دوخ يدزم
 درذگ يم اه نآ راك هب تشگزاب زا هام شش هب كيدزن هك
 يراج تابلاطم تباب هن و يدزم تاقوعم تباب هن زونه اما

.تسا هدشن تخادرپ اه نآ هب يهجو چيه

 

  
 
 ضارتعا رد ريات ناريا نارگراك ضارتعا عمجت

!ديدج ياهدادرارق ليمحت هب

 

  

 هناخراك نارگراك ،هام تشهبيدرا 9 هبنشراهچ زور حبص
 شيازفا يارب امرفراك ميمصت هب ضارتعا رد ريات ناريا
 عمجت هناخراك هطوحم رد ديلوت طوطخ ناراكناميپ دادعت
 تيريدم يراج لاس يادتبا زا :دنيوگ يم نارگراك .دندرك
 هب ار هناخراك فلتخم ياه تمسق ات دراد دصق هناخراك
 يگزات هب .دنك راذگاو يمجح يراكناميپ ياه تكرش
 هدناوخارف راك ديدج دادرارق دقع يارب نارگراك زا يياه هورگ
 توافتم تكرش كي مادكره راك دادرارق رد و دنا هدش
 يم شرازگ .تسا هدش جرد امرفراك ناونع هب يراكناميپ
 004 هب كيدزن نونكا مه ،نارگراك نانخس هياپ رب :ديازفا
 ديلوت طوطخ رد يراكناميپ تكرش كي رظن ريز رگراك
 رد زورما حبص اه نآ رثكا هك دنراك لوغشم ريات ناريا
 هچراپ كي نتشاد تسد رد اب دوجوم عضو هب ضارتعا
 .دندرك عمجت هناخراك هطوحم رد تعاس دنچ يارب هتشون
 هك ريات ناريا يامرفراك ياعدا فالخ رب :دنيوگيم اه نآ
 دمآرد شيازفا ثعاب يمجح ناراكناميپ دورو تسا يعدم
 ناراكناميپ ياپ ندش زاب اب هك دندقتعم ،دوش يم نارگراك
 يتشيعم و يلغش تينما تيعضو ؛ديلوت طوطخ هب يمجح
.دش دهاوخ ريذپ بيسآ يدج روطب اه نآ

 

  

 

  
 تينما نيمات ياروش دعاسم لوق يپرد

 هاگورين نارگراك عمجت  ،يقرش ناجيابرذآ
!دش وغل ،زيربت

 

  
 ياروش يرگراك نويسيمك  ،هام تشهبيدرا 5 هبنش زور
 يفنص نمجنا ياضعا يقرش ناجيابرذآ ناتسا تينما نيمات
 يترارح هاگورين نارگراك

 

 تكرش رظن ريز هك( زيربت يزاگ -
 ار )دوش يم هرادا "ورين ترازو هعومجم ريز تكرش" ريناوت
 تابلاطم يريگيپ هب تبسن كرتشم يا هسلج رد و دناوخارف

 هك نآ مغر يلع :دنيوگ يم نارگراك .داد دعاسم لوق اه نآ
 عمجت يارب ات دندوب هدرك هدامآ ار سوبوتا هاگتسد 5
 ،دننك رفس نارهت هب ورين ترازو لباقم يضارتعا
 روط هب نيمات ياروش دعاسم لوق يپ رد ار ناشرفس همانرب
 هاگورين نارگراك هك تسا يلاح رد نيا .دنا هدرك وغل تقوم
 قرب نامتخاس لباقم ،هام نيدرورف 03 هبنشكي زور رد زيربت
 رارق هدش داي زور رد .دندوب هدرك عمجت رهش نيا يا هقطنم
 هاگورين ماهس زا دصرد 06 زا شيب يراذگاو دادرارق هك دوب
 ءاضما يا هقطنم قرب نامتخاس رد يصوصخ شخب هب زيربت

 034 دودح :هك تسا هدمآ شرازگ نيا همتاخ رد .دوش
.دنراك هب لوغشم زيربت يترارح هاگورين رد رگراك

 

  

 

  

 

  
 سم رگراك  003 قفوم باصتعا

 

  

!نامرك رنهاب ديهش

 

  
 رفن 003 دودح ،هام تشهبيدرا 12 هبنشود زور رهظ زا دعب
 هب ضارتعا رد نامرك رنهاب ديهش سم عمتجم نارگراك زا
 ساسا رب .دنديشك راك زا تسد ناش يفنص قوقح فيعضت
 و رهظزادعب ياه تفيش رد نارگراك نيا :شرازگ نيا

 22 هبنش هس زور حبص و مكي و تسيب هبنشود زور هاگماش
 قيرط زا عمتجم  ٴ◌هطوحم رد روضح اب ،هام تشهبيدرا
 هب تسد دوجوم طيارش هب ضارتعا رد عمجت يرازگرب
 ياضما اب امرفراك  باصتعا نيا لابند هب .دندز باصتعا
 تيقفوم نيا يپ رد و دومن تقفاوم يعمج هتسد ناميپ
 نينچمه نارگراك نيا .دنتشگ زاب دوخ راك رس هب نارگراك
 نايرج رد هك ناش ناراكمه زا يكي تيعضو دروم رد
 تسا هدش جارخا راك زا هتشذگ لاس يفنص ضارتعا
 اه نآ يعمج هتسد ناميپ ياضما هسلج رد :هك دنيوگ يم
.دنا هدش رگراك نيا راك هب تشگزاب راتساوخ نانچ مه

 

  

 

  
نيگن ندعم نارگراك ،تيريدم هدعو اب

 

  
!دنتشگزاب راك هب 

 

  
 سبط نيگن ندعم نارگراك ،هام تشهبيدرا 22 هبنش هس
 تسد دوخ يقوقح تابلاطم تخادرپ مدع هب ضارتعا رد هك
 تخادرپ رب ينبم تيريدم هدعو اب دندوب هديشك راك زا

.دنتشگزاب راك هب هدنيآ زور 52 ات دزمتسد و قوقح

 

  

 

  
 اب ناتسدرك يزاسروتكارت نارگراك عمجت

!قوقح شيازفا تساوخ

 

  
 91 هبنش زور رصع ناتسدرك يزاس روتكارت نارگراك
 راتساوخ ،هناخراك شزومآ نلاس رد عمجت اب ،هام تشهبيدرا
 ،شرازگ نيا ساسا رب .دندش ناش ياه دزمتسد شيازفا
 يزاسروتكارت رگراك 021 هب كيدزن هبلاطم نيرت يلصا
 ،"دنتسه ريگب لقادح" ناشدوخ لوق هب هك ناتسدرك
. دشاب يم هناخراك نيا رد لغاشم يدنب هقبط حرط يارجا

 

  
 يميشورتپ يمسر نارگراك يضارتعا عمجت

  !ناتسزوخ
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!تسا يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم هزرابم داب هدنز

 

  

 نارگراك زا يعمج ،هام تشهبيدرا 02 هبنشكي رهظ زا دعب
 يلغش مولعمان تيعضو هب ضارتعا رد ناتسزوخ يميشورتپ
 عمجت يميشورتپ دحاو نيا يرادا نامتخاس لباقم رد ،دوخ
 ،دنتشاد روضح يضارتعا عمجت نيا رد هك ينارگراك .دندرك
 يوس زا هك تسا يتيعضو يفنص عمجت نيا ليلد :دنيوگيم
 يروطب ، تسا هدمآ ديدپ نارگراك يارب هاگشيالاپ ناريدم
 نيا .تسا هدش عطق نارگراك يلغش يايازم زا يشخب هك
 تكرش يمسر مادختسا ياهورين زا هك ضرتعم نارگراك
 يميشورتپ ناريدم دنيوگ يم ارجام حيضوت رد دنتسه تفن
 يداصتقا همانزارت هك نيا هناهب هب امرفراك ماقم رد
 يايازم زا يشخب دهد يم ناشن نايز ناتسزوخ يميشورتپ
 نيا ساسا رب .دننك تخادرپ يا هقيلس تروص هب ار نارگراك
 نالوئسم يفنص عمجت نيا لابند هب دوش يم هتفگ ؛شرازگ
 هب هك دنداد هدعو ضرتعم نارگراك هب هاگشيالاپ يرادا
 يارب ار يا هسلج يميشورتپ تيريدم روضح اب يدوز
.داد دنهاوخ ليكشت اه نآ ياه هتساوخ هب يگديسر

 

  
 

 

  
نارهت قرب نارگراك يضارتعا عمجت

 

  
!سلجم لباقم رد 

 

  

 نارگراك زا يعمج ،هام تشهبيدرا 41 هبنشود زور حبص
 مولعمان تيعضو هب ضارتعا رد نارهت يا هقطنم قرب
 لباقم دوخ هميب قح هبساحم هرابرد فالتخا و يگتسشنزاب
 عمجت :شرازگ نيا ساسا رب .دندرك عمجت سلجم
 دنتسه ينارگراك هلمج زا دندوب رفن 06  دودح هك ناگدننك
 لاقتنا طوطخ ياه تسپ نيسينكت ناونع هب نونكا مه هك
 هب لوغشم نارهت يا هقطنم قرب تكرش رد يوق راشف قرب
 ليلد صوصخ رد ناگدننك عمجت نيا زا يكي .دنراك
 طيحم رد هك ميرگراك 004 دودح :تفگ نارگراك ضارتعا
 قباطم .دراد نايرج يتلو رازه 36 يقرب ناديم نامراك
 نينچ رد هك ينارگراك روآ نايز و تخس لغاشم تاررقم
 هتسشنزاب دعوم زا شيپ تروصب دياب دننك يم راك يطيحم
 زا يعامتجا نيمات نامزاس هك تساج نيا لكشم اما دنوش
 همتاخ رد .دنك يم يراددوخ ام دروم رد نوناق نيا يارجا
 همتاخ نآ زا سپ زورما حبص عمجت :دوزفا يو شرازگ
 هب و تبث سلجم هناخ ريبد رد اه نآ تساوخرد هك تفاي
.دش هداد يگديسر هدعو اه نآ

 

  

 

  
 رد ،ِنوراك ناميس هناخراك نارگراك عمجت

!هقوعم ياه قوقح تخادرپ مدع هب ضارتعا

 

  
 حبص ناميلس دجسم نوراك ناميس هناخراك رگراك 023
 مدع هب ضارتعا رد ،هام تشهبيدرا مكي هبنش هس زور

 تابلاطم رياس  و هداتفا بقع ياه قوقح تخادرپ
 نارگراك .دندرك عمجت هناخراك هطوحم رد ناشيفنص
 لاس ناياپ ات هام رويرهش يادتبا زا :دنيوگ يم ضرتعم
 ناميس يدادرارق نارگراك زارفن 56 دادعت )39( هتشذگ
 دوجو اب .دنا هدش جارخا يراك داد رارق مامتا هناهب هب نوراك
 اما دنتشگزاب راك هب يجارخا نارگراك نيا زا رفن 92 هكنآ
 رب .تسين صخشم نارگراك نيا يلغش تيعضو زونه
 رگراك 023 زا شيب نوراك ناميس رد :شرازگ نيا ساسا
 ره هك دنتسه راك هب لوغشم يناميپ و يدادرارق ،يمسر
 نارگراك .دنراد بلط قوقح هام هس ات كي زا نانآ زا مادك
 ياه نويماك جورخ يولج دوخ عمجت نايرج رد ضرتعم
 نارگراك ضارتعا .دنتفرگ ار هناخراك زا ناميس راب لماح
 زا ادج :دنيوگ يم نارگراك و تشاد همادا مه هبنشراهچ زور
 نادقف و يدزم تاقوعم هام هس ات كي هب طوبرم تالكشم
 دحاو نيا يلصا لكشم يناميپ نارگراك يلغش تينما

 يدنب هقبط حرط حيحصان يارجا و ينيبزاب مدع يتعنص
.دشاب يم هناخراك لغاشم

 

  

 

  
 ،رگراك اه هد جارخا هب ضارتعا رد

 

  
 عمجت هب تسد تروي ناتسمز ندعم نارگراك

!دندز يضارتعا

 

  
 رفن 08 ليدعت يپ رد ،هام تشهبيدرا 2 هبنشراهچ زور حبص
 تروي ناتسمز گنس لاغز ندعم يراكناميپ نارگراك زا

 اب يجارخا نارگراك ،ناتسلگ ناتسا رهشدازآ رد برغ لامش
 لنوت يدورو لباقم رد نارگراك زا رگيد يعمج يهارمه
 هطبار نيا رد نارگراك زا يكي .دندرك عمجت هس هرامش
 زا يكي يامرفراك يناهگان مادقا يپ رد  :تشاد راهظا

 ات 8 قباوس اب نارگراك زا رفن 08 ،يراكناميپ ياه تكرش
 دادعت نيا .دندش جارخا هقوعم قوقح مين هام 5 اب لاس 81
 رد عمجت اب دوخ يناميپ ناراكمه رياس يهارمه اب رگراك
 هب .دندش دوخ راكب تشگزاب راتساوخ ندعم يدورو هطوحم
 يراكناميپ رگراك 08 رب هوالع ،يجارخا نارگراك هتفگ
 هب ميمصت راك يورين دادعت شهاك يارب ندعم نيا ناريدم
 زين لاس 02 يالاب قباوس اب يداد رارق رگراك 53 جارخا
 قلعم العف عوضوم نيا نارگراك يريگيپ اب هك دندوب هتفرگ
.تسا هدنام

 

  
 
 ،هام تشهبيدرا 6 هبنشكي زور تاضارتعا نيا همادا رد
 عومجم زا :تشاد مالعا تروي ناتسمز ندعم رد يرگراك
 تروي ناتسمز گنس لاغز ندعم هدش ليدعت رگراك 08
 زونه و دندش يفرعم يراكيب هميب هب رفن 84 ،برغ لامش
 نيا ساسا رب .تسين صخشم رگيد رگراك 23 تيعضو
 نيا لامتحا  هك تسا هدمآ نارگراك زا لقن هب شرازگ
 نيا زا دعب هك يضارتعا تامادقا يپ رد هك دراد دوجو
 هتفرگ تروص ندعم نارگراك هدناميقاب طسوت اه جارخا

 راك هب امرفراك طسوت هدش جارخا نارگراك زا رفن 23 دودح
.دنوش هدندرگزاب دوخ قباس

 

  

 

  

 قوقح تخادرپ مدع يپ رد يضارتعا عمجت

!لويوا يزاس هار تكرش نارگراك

 

  
 مكي يس هبنشود زور حبص "نيالنآ هوكداوس" شرازگ هب
 هژورپ رد هك لويوا يزاس هار تكرش نارگراك ،هام نيدرورف
 هاگراك لباقم رد ،دراد تيلاعف هوكداوس روحم ندش هدناب 4
 بقع قوقح تخادرپ راتساوخ و دندرك عمجت تكرش نيا
 شرازگ نيا همادا رد .دندش دوخ تاونس و يديع ، هدنام
 هك دراد رگراك رفن 041 دودح لويوا تكرش  :تسا هدمآ
 تخادرپ رب ينبم تكرش نيلوئسم رركم ياه هدعو مغريلع
 رد يمادقا نونكات نارگراك هدشن تخادرپ ياه دزمتسد
 .تسا هتفرگن تروص نارگراك هقوعم قوقح تخادرپ تهج

 

  

 

  
 تارباخم زكارم رگراك 0051 يضارتعا عمجت

!نارهت رد تارباخم تكرش لباقم يياتسور

 

  

 0051 هب كيدزن ،هام تشهبيدرا 1 هبنش هس زور حبص 
 تكرش نامتخاس لباقم يياتسور تارباخم زكارم رگراك
 نارگراك نيا .دنتشاد اپ رب يضارتعا عمجت ناريا تارباخم
 ناجيابرذآ ،ناگزمره ،يوضر ناسارخ ياه ناتسا زا هك
 ،نامرك ،سراف ،ناليگ ،هاشنامرك ،ناتسدرك ،نيوزق ،يبرغ
 نارهت هب ناتسچولب و ناتسيس و ماليا ،رهشوب ،ناتسزوخ
 زا يشخب ميظنت نوناق 38 هدام يارجا مدع هب ،دندوب هدمآ
 هدام نيا ساسا رب .دنتشاد ضارتعا تلود يلام تاررقم
 نارگراك اب تسا فلكم ناريا تارباخم تكرش ،ينوناق
 اه نآ و دنك دقعنم ميقتسم دادرارق يياتسور تارباخم زكارم
 ترازو دنيوگ يم نارگراك .دنك هميب يگتسشنزاب نامز ات ار
 تاررقم زا يشخب ميظنت نوناق هدام يارجا روتسد تاطابترا
 نيا اما تسا هداد ناريا تارباخم تكرش هب ار تلود يلام
 نيا .دنز يم زاب رس هدش داي ينوناق هدام يارجا زا تكرش
 هب تسد تاطابترا ترازو لباقم رد مه دعب زور نارگراك
 رضاح لاح رد نيضرتعم ياه هتفگ ساسا رب .دندز عمجت
 تارباخم زكرم رازه 9 هب كيدزن رد رگراك رازه 7 زا شيب
 يدايز رامش هك دنراك هب لوغشم ناريا رسارس رد يياتسور
 نيا زا يرگيد هورگ و دنرادن دادرارق و هميب اه نآ زا
 .دننك يم راك زكارم نيا رد يناميپ تروص هب نارگراك
 اب اه راب هتشذگ لاس ود يط يياتسور تارباخم نارگراك
 يمالسا ياروش سلجم لباقم رد يتاعمجت يرازگرب

 ناشياه دادرارق و هميب تيعضو هب يگديسر راتساوخ
.دنا هدش

 

  
 يشرازگ ،هام تشهبيدرا 5 هبنش زور تاضارتعا نيا يپ رد
 رصع هسلج رد هك نيا مغريلع هك نيا رب ينبم تفاي راشتنا
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!ددرگ دياب دازآ ينادنز رگراك

 

  

 تكرش و سلجم قفاوت اب ،هام تشهبيدرا 2 هبنشراهچ 
 رد يياتسور تارباخم زكرم 007 دوب هدش ررقم تارباخم
 يياشگزاب هام تشهبيدرا 5 هبنش زور رد يوضر ناسارخ
 يياشگزاب زا تارباخم تكرش اددجم زورما حبص اما ؛دنوش
 تارباخم نارگراك زا يكي .تسا هدرك تعنامم زكارم نيا
 زور هسلج تاييزج اب طابترا رد يوضر ناسارخ يياتسور
 هتيمك سيير نيب هك يا هسلج رد :تفگ انليا هب هبنشراهچ
 رب رارق دش رازگرب تارباخم لماعريدم و سلجم تاطابترا
 هب رضاح هك ناسارخ رد يتارباخم تكرش 007 هك دش نيا
 هبنش زور دنا هدشن ، هطساو تكرش اب دادرارق داقعنا لوبق
 اه نآ هب هميب هفاضا هب نيدرورف قوقح و دنوش يياشگزاب
 مه نوناق يارجا هب تبسن هتفه ود زا سپ ات دوش تخادرپ
 مغريلع :داد همادا رگراك نيا .دريگ تروص مزال تامادقا
 هداد ار زكارم نيا يياشگزاب هدعو تارباخم تكرش هكنيا
 ندشزاب هك دندرك مالعا ام هب اددجم حبص زورما اما دوب
 هطساو تكرش اب دادرارق داقعنا هب طونم تارباخم زكارم
 تكرش اب دادرارق نتسب ،دنيوگ يم نارگراك .تسا تارباخم
 دادرارق داقعنا هب فظوم ار تارباخم ،نوناق هكيلاح رد هطساو
 رد فاحجا و تسا ينوناقريغ هدرك شنارگراك اب ميقتسم
.تسا هقباس اب نارگراك قح

 

  

 

  
،وكپمار دزم زور نارگراك ضارتعا

 

  

!تفاي همتاخ تيقفوم اب

 

  
 تكرش دزمزور نارگراك ،هام تشهبيدرا 92  هبنش هس زور
 رتفد لحم رد امرفراك يباسحدب هب ضارتعا رد وكپمار
 هب تسد رهشهام ردنب رد يراكناميپ تكرش نيا يزكرم
 نالوئسم ،نارگراك هتفگ هب  .دندز يضارتعا عمجت كي

 يازا رد هك دندوب هداد هدعو اه نآ هب ادتبا رد وكپمار تكرش
 تخادرپ دزمتسد ناموت رازه 07 غلبم يراك زور ره ماجنا
 اه نآ هب دزم ناونع هب هك هچ نآ تياهن   رد اما دننك
 هدش هبساحم ناموت رازه 04 هنازور يانبم رب دش تخادرپ
 اب يضارتعا عمجت نيا زورما رصع يلاوح تياهن   رد .دوب
 همتاخ نارگراك هب هدش قفاوت دزمتسد توافتلا هبام تخادرپ
.درك اديپ

 

  

 

  
 دنزاش هاگشيالاپ رد رگراك 32 ، زور 8 يط

!دندش مودصم اي و هتخابناج اي كارا

 

  
 هاگشيالاپ رد يگتفرگزاگ هثداح دنچ يهاتوك هلصاف رد
 مودصم ار يدادعت و تفرگ ار رگراك دنچ ناج ، دنزاش
 و هتشك رگراك 32 لقادح كاندرد هثداح دنچ نيا رد .دومن
.دندش حورجم اي

 

  

 

  
 رد . داد خر ،هام تشهبيدرا 7 هبنشود زور رد ، لوا  هثداح
 جرب رد تاريمعت ماجنا تهج هاكشيالاپ نيلوئسم زور نيا
 راك عورش زوجم" رگراك هس يارب ، 81 دحاو رد رقتسم
 اما .دنتسرف يم راك رس ار اه نآ و هدرك رداص "ينميا
 رد رقتسم ياه جرب زا يكي زا نتفر الاب ماگنه نارگراك
 شوهيب "نژورديه ديفلوس"زاگ قاشنتسا رثا رب 81 دحاو

 نودب روبزم زوجم هك تسا نيا نيبم دوخ نيا هك .دنوش يم
 هس نيا يشوهيب اب .تسا هدوب هدش رداص اه جرب يسررب
 يم هطوحم دراو هاكشيالاپ يناشن شتآ دادما يورين رگراك
 يم شوهيب ناشدوخ ، دنتشادن ينميا لئاسو نوچ اما دوش
 نيا لوا ، دسر يم دادما يورين هك يتقو هجيتن رد .دنوش
 يم ناتسراميب هب ار نارگراك ينامز و دهد يم تاجن ار اه
 هب .تسا هدوبن ناشندوب هدنز هب يديما رگيد هك دناسر
 نيمه رد هك هدش هتشك نارگراك زا يكي ردارب هتفگ
 لوپمآ يتح هاگشيالاپ ينميا ميت" :دنك يم راك هاگشيالاپ

 و تشادن رايتخا رد ار نژورديه ديفلوس زاگ ييادز مس
 نامه    رد يرگيد يتعنص عمتجم زا ار اهوراد دندش روبجم
 يدنمزآ ينابرق نارگراك نيا بيترت نيا هب ".دنروايب يلاوح
 هثداح ،زور نامه   بش .دنوش يم دنزاش هاگشيالاپ يامرفراك
 يم خر هاگشيالاپ 91 و 81 ياهدحاو هطوحم رد يرگيد
 زاب نژورديه ديفلوس زاگ تشن رثا رب هثداح نيا رد  .دهد
 لاقتنا اب ناشرفن 8 ره اما .دنوش يم شوهيب رگراك 8  مه
. دننك يم اديپ دوبهب ناتسراميب هب عيرس

 

  

 

  
 دحاو رد ،هام تشهبيدرا 51 هبنش هس زور رهظ موس هثداح
 رب رگراك 8 قافتا نيا رثا رد .دتفا يم قافتا هاگشيالاپ 41
 نارگراك زا رفن هس .دنوش يم مومسم تزا زاگ قاشنتسا رثا
 رتهب رگيد رفن 5 لاح اما دنرب يم رس هب امك رد مودصم
 دش هداد شرازگ ،هام تشهبيدرا 61 هبنشراهچ زور .تسا
  7 هبنشود زور هثداح مودصم نارگراك زا رگراك نيموس  هك
 هداد تسد زا ار دوخ ناج دنزاش هاگشيالاپ رد تشهبيدرا
 يكي نتخاب ناج اب ،هام تشهبيدرا 02 هبنشكي زور .تسا
 ،ناتسراميب رد دنزاش هاگشيالاپ مودصم نارگراك زا رگيد
 هب هاگشيالاپ نيا ريخا ثداوح رد هدش هتشك نارگراك رامش
.تسا هديسر رفن راهچ

 

  

 

  
 32 زا شيب زور تشه يط هك يلاح رد هك تسا بلاج
 تاريمعت ماجنا نيح رد دنزاش ينيمخ ماما هاگشيالاپ رگراك
 مالعا ،دنا هدش مودصم و هتشك هاگشيالاپ نيا رد يساسا

 يتعنص عمتجم نيا هب تسيز طيحم  نامزاس سيير هك دش
 حول 4 وروي نيزنب رتيل نويليم 61 هنازور ديلوت ليلد هب
.تسا هدرك ميدقت "زبس لوصحم"

 

  

 

  
 هب داباهم رد هناخراك كي رگراك 52 جارخا

 !هقوعم قوقح تخادرپ ياج
 گنس هناخراك رگراك 52 ، هدش رشتنم ياه شرازگ قبط
 يارب باصتعا يپ رد ، "داباهم" رد "غزآ ناردارب" يرب

 نيا هياپرب .دندش جارخا ، هقوعم ياهدزمتسد تخادرپ
 هك نآ زا سپ هناخراك نيا نارگراك زا رفن 52 ،شرازگ
 اب ،دندرك ضارتعا امرفراك هب دوخ دزمتسد قيوعت هب تبسن
 هقوعم ياهدزمتسد تخادرپ رب ينبم امرفراك ديعو هدعو
 همادا بجوم رما نيا .دندش هجاوم هدنيآ ياه هام رد نانآ
 نيا يوس زا رگراك زور رد باصتعا يياپرب و ضارتعا
 ياج هب تياهن رد روكذم هناخراك يامرفراك .دش نارگراك
 52 ره جارخا هب مادقا نارگراك هقوعم ياهدزمتسد تخادرپ
دومن رگراك

 

  

 

  
 تكرش نارگراك زا رفن 051 هب كيدزن جارخا

 !هناخراك نيا يليطعت يپ رد زيربت ناراك قرو

 

  
 ،هام تشهبيدرا 71 هبنشجنپ زور رد هك يشرازگ ساسا رب
 ياه تكرش زا يكي زيربت ناراك قرو تكرش ،تفاي راشتنا
 يزاسروتكارت ياه تكرش تاعطق هدننك نيمات يرامقا
 ديلوت ديدش تفا تلع هب ،اپياس و وردوخ ناريا ٬زيربت
 يتعنص دحاو نيا رد .دش ليطعت قوف تاجناخراك

 

- 
 ريغ هب هك دندوب راك هب لوغشم رگراك 051 زا شيب يديلوت
 راكيب راك زا نارگراك يقبام ٬نارگراك زا رفن 51 دودح زا

 رد نارگراك نيا يراج لاس هام تشهبيدرا رد .دنا هدش
 ناتسا يرادناتسا لباقم هبترم ود هلاسم نيا هب ضارتعا
 .دنا هدرك عمجت يقرش ناجيابرذآ

 

  
،باراد ناميس يناميپ رگراك جارخا

 

  
!يفنص تابلاطم يريگيپ ليلد هب 

 

  
 نارگراك زا يكي ،هام تشهبيدرا 2 هبنشراهچ زور
 هب هك سراف ناتسا رد باراد ناميس هناخراك يراكناميپ
 راك زا شناراكمه و دوخ يفنص تابلاطم يريگيپ ليلد
 92 خيرات رد هك نآ زا سپ :درك مالعا تسا هدش جارخا
 ناميس راكناميپ اب مراك دادرارق هتشذگ لاس هام دنفسا
 دادرارق دقع هب رضاح رگيد امرفراك ،ديسر ناياپ هب باراد
 ياه تيلاعف هدمع شرازگ نيا ساسا رب .دشن راك ديدج
 يارجا نوچ يتاعوضوم اب هطبار رد رگراك نيا يفنص
 تخادرپ ،روآ نايز و تخس لغاشم يگتسشنزاب تاررقم
 هدوب شناراكمه تفيش قح نوچمه ينوناق يايازم تسرد
 زا يهورگ ،رگراك نيا جارخا يپ رد :شرازگ نيا ربانب .تسا

 ياهزور هلصاف رد باراد ناميس هناخراك رد يو ناراكمه
 "زور شش هب كيدزن تدم هب" هام نيدرورف 03 ات 42
.دندوب هدش ضرتعم هناخراك راكناميپ مادقا هب تبسن

 

  
ضرتعم نارگراك زا يهورگ عمجت

 

  

!سلجم لباقم رد 

 

  
 يناهج زور هناتسآ رد ،هام تشهبيدرا 8 هبنش هس زور حبص
 عمجت سلجم لباقم رد يضاران نارگراك زا يهورگ ،رگراك
 اب نامزمه هك نارگراك نيا ، شرازگ نيا ساسا رب .دندرك
 رد ،دندوب هدرك عمجت سلجم لباقم هتسشنزاب ملعم اه هد
 هب و دنداد رس راعش دوخ يتشيعم تيعضو هب ضارتعا

 ينادنز ناملعم و نارگراك يدازآ راتساوخ كرتشم تروص
 .دندش
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!تسا نز نارگراك ملسم قح ،ربارب راك لباقم رد ربارب دزمتسد  

 

  

 01 ات 1 ياهزاف هاگشيالاپ و يميشورتپ نارگراك

،يدزم تابلاطم هب ضارتعا رد ،هيولسع

 

  
!دندرك عمجت 

 

  

 دادرارق نارگراك زا يعمج ،هام تشهبيدرا 5 هبنش زور
 ات 1 ياهزاف يهاگشيالاپ و يميشورتپ ياه عمتجم ميقتسم
 نازيم ندوب نيياپ هب ضارتعا رد هيولسع هژيو هقطنم 01
 هقطنم يزكرم رتفد لباقم دوخ يدزم تابلاطم شيازفا
 نامزمه هك ينارگراك زا لقن هب .دندرك عمجت هيولسع هژيو
 عامتجا نيا رد دوخ رهظ زا دعب تحارتسا و راهان تعاس اب

 هتشادهگن بقع هك دوش يم هتفگ دنتشاد روضح يفنص
 هدوب يضارتعا عمجت نيا يياپرب ليلد يدزم تابلاطم ندش
 اه نآ هب عامتجا نيا زا دعب هيولسع هژيو هقطنم نالوئسم و
 رب .درك دنهاوخ يريگيپ ار اه نآ تابلاطم هك دنا هداد هدعو
 زا رفن دص هب كيدزن عامتجا نيا رد :شرازگ نيا ساسا
 زا ريخا ياه لاس رد اه نآ يمادختسا تيعضو هك ينارگراك
 تكرش تسا هدرك رييغت ميقتسم دادرارق هب يراكناميپ
.دنتشاد

 

  

 

  
"نس درو" هناخراك يليطعت يپ رد

 

  

35 ،ناتسلگ ناتسا رد

 

  
!دندش راكيب هقوعم قوقح هام 5 اب رگراك

 

  
 هناخراك نارگراك زا يكي  ،هام تشهبيدرا 1 هبنش هس زور
 ناتسلگ ناتسا دابآ ريصن رد هك "نس درو" ينيشام رجآ
 لاسكي دودح زا هناخراك نيا هك داد عالطا تسا هدش عقاو
 يديلوت تالوصحم شورف هنيمز رد لكشم ياعدا اب شيپ
  هناخراك رد لغاش رگراك قوقح عقوم هب تخادرپ زا دوخ
 كي زا امرفراك عضو نيا همادا رد و  .تسا هدومن يراددوخ
 فقوتم ار هناخراك تيلاعف ،رگراك 35 ليدعت اب شيپ هتفه
 نيا هدش راكيب نارگراك ،رگراك نيا هتفگ هب .تسا هدرك
 تفايرد يارب هقوعم قوقح هام 5 زا شيب اب يتعنص دحاو
 .دنا هدش يفرعم ناگرگ راك هرادا هب يراكيب هميب يررقم
 تخادرپ رد امرفراك ريخات ليلد هب دوش يم هتفگ نينچمه
  ٴ◌هميب تامدخ تفايرد هنيمز رد نانآ ،نارگراك هميب قح
 .دنا هدش لكشم راچد يراكيب

 

  

 

  
 يليطعت ليلد هب "نانمس مرگ درون" رگراك 08

!دندش  راكيب هناخراك

 

  
 نانمس مرگ درون نارگراك ،هام تشهبيدرا 1 هبنش هس زور
 هناخراك نيا رگراك 08  ندش راكيب زا يناسر عالطا كي رد
 هتفگ هب .دنداد ربخ ،هناخراك يليطعت اب يراج لاس يادتبا زا

 ديلوت هنيمز رد هك هناخراك نيا يليطعت زا شيپ ؛نارگراك
 تيلاعف نانمس قرش يتعنص كرهش رد درگليم عاونا
 اب هناخراك نيا رد تقوم دادرارق و يمئاد رگراك 08 درك يم
 رضاح لاح رد هك دندوب راك لوغشم توافتم راك قباوس
 هدش يفرعم راك هرادا هب يراكيب هميب يررقم تفايرد يارب
 يديلوت دحاو نيا يليطعت ليلد دنيوگ يم نارگراك .دنا
 و يتلود داهن دنچ هب هناخراك يلام ياه يهدب تشابنا

 و قرب و زاگ هرادا ،يعامتجا نيمات هرادا دننامه يصوصخ
 .تسا هدش مالعا يياراد هرادا نينچمه

 

  

 

  
!دندش جارخا نارهت رجنيس هناخراك رگراك 58

 

  
 هناخراك رد يرگراك ،هام تشهبيدرا 3 هبنشجنپ زور
 رارق رگراك 004 زا شيب يلغش تينما ديدهت زا "رجنيس"
 بونج رد يگناخ مزاول عاونا هدننك ديلوت دحاو نيا تقوم
 زا شيپ يديلوت دحاو نيا ؛تفگ و داد ربخ نارهت يقرش
 جيردت هب دادعت نيا هك تشاد رگراك 005 زا شيب 49 لاس
 نيا رب انب .تسا هتفاي ليلقت رفن 004 دودح هب زورما هب ات
 دودح 39 لاس هام يد رد رجنيس هناخراك ناريدم ،شرازگ
 ليدعت اج كي ار يديلوت دحاو نيا تقوم دادرارق رگراك 08
 رارق نارگراك زا رفن 05 ات 04 يماسا نينچ مه .دندرك
 رارق جارخا تسيل رد يراج لاس هام نيدرورف زا زين يداد
 دحاو نارگراك زا رفن 5 امرفراك تسخن هلحرم رد هك دراد
 .تسا هدرك جارخا ناشراك داد رارق مامتا اب ار زاگ

 

  

 

  
!يفنص ضارتعا ليلد هب جارخا

 

  
 زا ،نامرك رد يرگراك  ،هام تشهبيدرا 6  هبنشكي زور
 لاغز ندعم نارگراك دزمتسد تخادرپ رد ههام 3 ريخات

 تشذگ مغريلع :تشاد راهظا و داد ربخ هندوپ همشچ گنس
 ،دنفسا ،نمهب ياه هام قوقح زونه ديدج لاس زا هام كي
 اه نآ هب هتشذگ لاس راك ناياپ شاداپ قح و نيدرورف
 شيپ زور هس نارگراك هام يد قوقح و تسا هدشن تخادرپ
 رگا يلعف طيارش رد :دوزفا همادا رد رگراك نيا.دش تخادرپ
 رجنم رگراك جارخا هب اميقتسم دريگب تروص مه يضارتعا
 نارگراك زا رفن 3 لاسما يادتبا زا ،هنومن يارب .دوش يم
 جارخا ليلد هك دنا هدش جارخا راك زا هندوپ همشچ ندعم
 جارخا ليلد .تسا هدوب يفنص ضارتعا افرص اه نآ زا يكي
 و تسا هدوب دزمتسد و قوقح قيوعت هب ضارتعا رگراك نيا
 هقباساب رگراك نيا جارخا يارب يقطنم هيجوت چيه اساسا
 نارگراك رگيد زا لقن هب شرازگ نيا .تسا هتشادن دوجو
 نيرت صصختم زا يكي هك ار رگراك نيا امرفراك :ديازفا يم
 .تسا هدرك جارخا يشاحف هناهب هب ،هدوب دوخ راك رد اه ورين
 اهنت و درادن تحص نارگراك زا يكي هتفگ هب هك يا هناهب
 قوقح ههام 4 قيوعت هب ضارتعا ،رگراك نيا جارخا ليلد
 يو جارخا تياهن   رد و امرفراك تينابصع هب رجنم هك دوب

.دش

 

  
 شاف شمان تساوخن هك يجارخا رگراك نيا لاح نيمه رد
 ندناوخ لوبق لباقريغ نمض انليا اب ييوگتفگ رد ،دوش
 هب مهتم ارم امرفراك :تفگ امرفراك يوس زا شجارخا ليالد
 نارگراك رياس يهاوگ قبط هك يلاح رد هدرك يشاحف

 نم جارخا ليلد اهنت .تسا هدوبن راك رد يشاحف ، ندعم
 طيارش اب طابترا رد امرفراك صخش اب هك تسا نيا
 تخادرپ رد قيوعت تباب هك يدايز يياه يتخس و ما يگدنز
 همادا يو .مدرك تبحص ميوش يم هجاوم نآ اب دزمتسد
 جارختسا شخب رد و ندعم نيا رد هك تسا لاس 7 :تفگ
 يشاحف تمهت اب هك تسا نيا نم قح ايآ ،منك يم راك نآ
 دوب نيا امرفراك اب نم فرح مامت .دننك نوريب ندعم زا ارم
 شتسد هب لاغز شورف زا لصاح لوپ يتقو ارچ هك
 4 دياب ارچ .دنك يمن تخادرپ ار رگراك دزمتسد لوا دسر يم
 هدنمرش ام و دتفيب ريخات ام قوقح و قح تخادرپ رد هام
.ميوش نامياه هداوناخ

 

  
 

 

  
هتشذگ لاس يط رگراك 334 نتخاب ناج

 

  
!راك لحم ينميا نادقف تلع هب نارهت رد 

 

  
 هام تشهبيدرا 9 هبنشراهچ زور خيرات هب ،انسيا شرازگ هب
 رد نت 334 گرم زا نارهت ناتسا ينوناق يكشزپ لك ريدم
 و داد ربخ نارهت ناتسا حطس رد راك زا يشان ثداوح يپ
 هب نارهت ينوناق يكشزپ زكارم رد هك يرامآ ربارب :تفگ
 يشان ثداوح رد نت 334 هتشذگ لاس رد ،تسا هديسر تبث
 رفن 334 نيا نايم زا .دنا هداد تسد زا ار دوخ ناج راك زا

 ناگدش هتشك رامش ،انسيا شرازگ هب .دندوب درم رفن 924
 ار 1.81 لاس ياهزور دادعت رب نارهت ناتسا رد راك ثداوح
 يزور لقادح نيگنايم روط هب ينعي نيا و دهد يم ناشن
 راك زا يشان ثداوح ليلد هب نارهت ناتسا حطس رد نت كي
.تسا  هداد تسد زا ار دوخ ناج

 

  

 وكپين هناخراك رگراك نتخاب ناج

 

  
!راهتشا يتعنص كرهش رد ،سرپ هاگتسد ريز

 

  
 تفيش نارگراك زا يكي ،هام تشهبيدرا 7 هبنشود زور حبص
 هب دراهتشا يتعنص كرهش رد عقاو  وكپين تكرش حبص
 سرپ هاگتسد ريز رد راك ينميا دراوم ندشن تياعر ليلد
 زا دعب ،شرازگ نيا ساسا رب .داد تسد زا ار دوخ ناج
 سرپ تمسق تيلاعف امرفراك روتسد هب هثداح نيا عوقو
 هداتسرف دوخ ياه هناخ هب نارگراك همه و دش ليطعت

.دندش

 

  

 

  
 ماگنه يرگراك نتخاب ناج

 

  
!نارهت رد يميدق نامتخاس بيرخت

 

  
 1 هبنش هس زور نارهت يناشن شتآ يهدنامرف داتس
 رد يرگراك هام تشهيدرا لوا ؛درك مالعا ،هام تشهبيدرا

 نابايخ ،دازحرف هقطنم رد يميدق ينامتخاس بيرخت ماگنه
 دوب هدش راتفرگ راوآ ريز رد نامتخاس بيرخت ماگنه ،راشبآ
 اب لحم يزاس نميا زا سپ گنرد يب ناناشن شتآ هك
 تمسق زا هك ار رگراك نيا ،تاجن هژيو تازيهجت يريگراكب

 و هدرك جراخ راوآ ريز زا دوب هدش يديدش تحارج راچد رس
 ،شرازگ نيا ساسا رب .دنداد سناژروا لماوع ليوحت
 نيا هك دندرك مالعا ،هيلوا تانياعم ماجنا زا سپ نارگدادما
. تسا هداد تسد زا ار دوخ ناج رگراك
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!ددرگ دياب دوبان هتسد و حانج ره اب يمالسا يروهمج  

 

  

راك نيح رد هيولسع رگراك ود نتخاب ناج

 

  

 !شرت زاگ تيمومسم رثا رب 
 رد لغاش نارگراك زا يدادعت ،هام تشهبيدرا 5 هبنش زور
 تيمومسم راچد هيولسع رد 81 و 71 ياهزاف ياه هژورپ
 زا ار دوخ ناج اه نآ زا رفن ود نونكات هك دندش  يزاگ
 و وشتسش لوغشم هك ينامز نارگراك نيا .دنا هداد تسد
 دنا هدوب يرتيل رازه ود نزخم كي يلخاد ياضف يراكزيمت
 زا ار دوخ ناج نژورديه ديفلوس اي نژورتين زاگ سفنت رثارب
.دنا هداد تسد

 

  
،شخپوراد هناخراك رگراك يشكدوخ

 

  
!شيتساوخرد ماو اب تقفاوم مدع يپ رد 

 

  

  يتامدخ رگراك ،يربكا يلع ،هام تشهبيدرا 7 هبنشود زور
 تكرش رد راك هقباس لاس 32 و دنزرف 4 ياراد هلاس 54
 جراخ هناخراك نيا لماعريدم قاتا زا هك يتقو ،شخپوراد
 هناخراك هطوحم رد ينامتخاس مراهچ هقبط زا ار دوخ، دش
 شخپوراد لماع ريدم تقفاوم كشيب .درك باترپ نيياپ هب
 تكرش نيا يارب لاس 32 هك يرگراك يتساوخرد ماو اب
 هب .دنك يريگولج هعجاف نيا زا تسناوت يم ، دوب هدركراك
 نيا ينيع نادهاش زا يكي هتفگ هب :زوينداصتقا شرازگ
 تكرش نيا لماع ريدم اب تاقالم ياضاقت هدربمان ، ارجام
 در نمض تكرش لماع ريدم و تشاد ماو نتفرگ يارب ار
 رگا تفگ يم هك هدربمان ياه فرح هب خساپ رد و اضاقت نيا
 وا هب ،مشك يم ار مدوخ دينكن تقفاوم نم ماو ياضاقت اب
 هثداح نيا زا سپ .شكب ار تدوخ و ورب هك دوب هداد خساپ
 4 دودح يلو دندرك لقتنم نارهت داليم ناتسراميب هب ار وا

 رد .تخاب ناج ، ناتسراميب رد ندش يرتسب زا سپ تعاس
 ، هناخراك نيا نارگراك زا يكي هك تسا هدمآ شرازگ همادا
 نيمات رد شا يناوتان ار رگراك نيا ماو تساوخرد ليلد
 مالعا شدنزرف يراميب تهج تميق نارگ ياهوراد هنيزه
.درك

 

  
 ،ناردنزام رد هتشذگ لاس كي يط رگراك 08

!دنتخاب ناج ،راك نيح ثداوح رثا رب

 

  

 تشهبيدرا 6 هبنشكي زور ناردنزام ينوناق يكشزپ لكريدم
 ثداوح رثا رب رفن 08 :هك درك مالعا يراس رهشرد ،هام
 تسد زا ار دوخ ناج ناردنزام رد هتشذگ لاس راك زا يشان
 اب هسياقم رد رامآ نيا هك دندوب درم يگمه دارفا نيا .دنداد
 زا رفن 6 .تشاد شيازفا دصرد كي لبق لاس هباشم تدم
 هب هراشا اب يو .دنا هدوب ناغفا ثداوح زا يشان ناگدش توف
 نامتخاس شخب رد راك زا يشان ثداوح نيرتشيب هكنيا
 همانرب نتشاد ،اه ناسنا ناج هب نداهن شزرا :تفگ ،تسا
 شزومآ ،هطوبرم نيناوق و اه درادناتسا تياعر ،راك رد ينميا
 قافتا هك يثداوح زا تربع و يناسر عالطا ماظن داجيا و
 ثداوح شهاك ياتسار رد اه راكهار نيرت مهم زا هداتفا
. تسا راك زا يشان

 

  
 يزاس روتنك هناخراك نارگراك يضارتعا عمجت

!قوقح هام ود تخادرپ مدع هب ،ناريا

 

  
 زا رفن 06 دودح ،هام تشهبيدرا 91 هبنش زور حبص
 ضارتعا رد ،نيوزق رد ناريا يزاس روتنك هناخراك نارگراك
 دحاو نيا ِرگراك 084 قوقح هام ود تخادرپ مدع هب

 نيا ساسا رب .دندرك عمجت تيريدم رتفد لباقم ،يتعنص
 و 39 دنفسا ياه هام  قوقح :دنيوگ يم نارگراك شرازگ
 يديع قح نينچمه و ،دنا هدركن تفايرد ار 49 نيدرورف
 41 لقادح قباوس اب يدادرارق نارگراك زا رفن 03 دودح
 نيا همتاخ رد .تسا هدشن تخادرپ نونك ات ،راك لاس
 هناهب هك تسا هدمآ ضرتعم نارگراك زا لقن هب شرازگ
 هك تسا نيا نارگراك قوقح تخادرپ مدع تهج امرفراك
 رياس و ورين ترازو هك هناخراك نيا تالوصحم ناراديرخ
 هب ار دوخ ياه يهدب ،دنتسه روشك رسارس رد قرب تارادا
 دوبمك ثعاب عوضوم نيا و دننك يمن تخادرپ عقوم
. تسا هدش يديلوت دحاو نيا رد يگنيدقن

 

  

 

  
 ناروف رثا رب رگراك كي نتخاب ناج

 

  
!ناسارخ دالوف هاگراك رد باذم داوم

 

  
 تشهبيدرا 72 هبنشكي زور خيرات هب يشرازگ ساسا رب 
 عمتجم يرگ هتخير هاگراك رد مودصم نارگراك زا يكي ،هام
 ار دوخ ناج ،هام تشهبيدرا 62 هبنش بش ،ناسارخ دالوف
 .تسا هدش فيصوت ميخو رگيد نت ود لاح و داد تسد زا
 ناسارخ دالوف رگراك هس نيا ؛دوزفا همادا رد شرازگ نيا
 ناروف رثا رب )هام تشهبيدرا 22( هتشذگ هتفه هبنش هس زور
 مودصم يرگ هتخير هاگراك رد رقتسم گيد زا باذم داوم
 دهشم رد اضر ماما ناتسراميب يگتخوس شخب هب و هدش
 نيا ات راك هرادا :شرازگ نيا هياپ رب .دندوب هدش لقتنم

 هداد تسد زا ار دوخ ناج نارگراك نيا زا يكي هك هظحل
 هدركن رشتنم ار هثداح نيا عوقو يگنوگچ شرازگ ،تسا
 ينارگراك :ديوگيم هطبار نيا رد نارگراك زا يكي اما ،تسا
 راك باذم داوم گيد فارطا رد يرگ هتخير هاگراك رد هك
 اما دنشاب هتشاد قيرح دض سابل دياب لصا رد ،دننك يم
 .دريگ يم رارق اه نآ رايتخا رد يلومعم راك سابل هراومه
 51 رد رگراك 0051 هب كيدزن اب ناسارخ دالوف عمتجم
.تسا هدش عقاو روباشين ناتسرهش برغ لامش يرتموليك

 

  

 

  
راك ثداوح ناگدش هتشك رامآ رد ضقانت

 

  

!3931  لاس رد ، روشك لك رد 

 

  
 هبنشكي زور روشك ينوناق يكشزپ نامزاس يمومع طباور
 رد ناگدش هتشك رامش يشرازگ رد ،هام تشهبيدرا 31
 198 و رازه كي ،ار 3931 لاس يط ،راك زا يشان ثداوح
 زور راك ترازو يسرزاب لكريدم هك يلاح رد .درك مالعا رفن
 زا يشان ناگتخاب ناج لك رامآ ،هام تشهبيدرا 6 هبنشكي
 مالعا رفن 05 و رازه كي  ار 3931 لاس يط راك ثداوح
 رامآ ود نيا نيب يگرزب توافت هكنيا هب هجوت اب .دوب هدرك
 ار رما نيا لئالد زا يكي تاشرازگ يخرب  دوش يم هديد
 هب هك دنا هدرك مالعا يمسر ريغ راك رازاب رد راك ثداوح
 تاشرازگ رد ندوبن يعامتجا نيمات هميب ششوپ تحت ليلد
.دنوش يمن هدناجنگ راك ترازو نيسرزاب يرامآ

 

  

 

  
 تساير هب يماظن ماقم كي

 

  

!دش هتشامگ ناهفصا دحاو تكرش

 

  
 لماع ريدم هك دش مالعا تشهبيدرا 22 هبنش هس زور
 و هدرك رييغت هموح و ناهفصا ينار سوبوتا دحاو تكرش
 رد هك يسك  .تسا هتفرگ ار يو ياج يماظن ماقم كي
 نيا زا لبق تسا هدش روبزم تكرش لماع ريدم رضاح لاح
 بحاص هاپس يعامتجا و يگنهرف نواعم تمس رد ماقم
 ريدم .تسا هدوب تيلاعف هب لوغشم ناهفصا ناتسا نامزلا

 تكرش نارگراك ددعتم تاضارتعا هب خساپ رد يلبق لماع
 ناش ياهدزمتسد ندوب هنالداعان هب تبسن ناهفصا دحاو
 هك يرما .دوب هدومن جارخا ار رگراك 03 هب كيدزن
 رييغت اب .دوب هدش ببس ار نارگراك هدرتسگ يتياضران
  هك دنيوگ يم ناهفصا دحاو تكرش نارگراك لماعريدم
 شيازفا ،ديدج لماعريدم زا ناش هتساوخ نيرت يلصا
 يم ناش يجارخا ناراكمه راك هب تشگزاب و اه دزمتسد
.دشاب
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!جدننس رد راك نيح رد ،"لسع ينتسب" هناخراك ِنز رگراك كي كاندرد نتخاب ناج

 

  
يزاس ينتسب هناخراك رد راك ماگنه جدننس رد هلاس 03 نز رگراك كي  ،هام تشهبيدرا 9 هبنشراهچ زور رهظ

 

  
.تخاب ناج يعيجف زرط هب و دش هديشك هاگتسد لخاد هب ،جدننس يتعنص كرهش رد عقاو "لسع ينتسب"

 

  
نيا تسد ادتبا  هناخراك رد راك ماگنه هقيقد 03 و 21 تعاس يلاوح: هناخراك نارگراك تاراهظا ساسا رب 

 

  
هديشك هاگتسد لخاد هب وا ندب سپس و درك ريگ يزاس ينتسب هناخراك نيا ديلوت طخ هاگتسد رد نز رگراك 

 

  
،هدش نارگراك تيمودصم و تحارج هب رجنم هك يهباشم راك ثداوح زين نيا زا شيپ ،دندوزفا نارگراك .دش 

 

  
.تسا هداد خر هناخراك نيا رد 
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!تسارگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتاركمد يروهمج داب رارقرب

 

  

 

  

 و اه هاگديد اب ييانشآ يارب
 يئادف ياهكيرچ ياه ليلحت
 ريز ياه تياس زا ناريا قلخ

:دينك نديد

 

  
 

moc.lakhais.www  
moc.inahghedfarhsa.www  

 
 قلخ يئادف ياهكيرچ اب سامت يارب

:ديئامن هبتاكم ريز يناشن اب ناريا

 

  
1505 XOB MB  

DNOL NO  
XX3 N1CW  

 
:يكينورتكلا تسپ سردآ

 

  
E- :liaM  

moc.liamtoh@gfpi  
 

 
 

ناريا قلخ يئادف ياهكيرچ

 

  
 

 

 

 
 ،دروآ يم دراو يمسج بيسآ رگيد يدرف هب يدرف هك ينامز"
 دمع ريغ لتق ام ار نيا ،دماجنايب يو گرم هب هك يبيسآ مه نآ
 بيسآ هك دنادب شيپ زا براض صخش هك يماگنه و ؛ميمان يم

 ار وا لمع هاگنآ ،دش دهاوخ رجنم لباقم فرط گرم هب هدراو
 نانچ رد ار رتلورپ اه دص هعماج هك يماگنه .ميمان يم دمع لتق
  سردوز يگرم ماد هب متح روط هب اهنآ هك دهد يم رارق يعضو

 لامعا زا يشان هزادنا نامه هب يگرم ،دنتفا يم يعيبط ريغ و
 يتقو ،ريشمش برض هب اي و هلولگ كيلش رثا رد گرم هك تنوشخ
 و هتخاس مورحم تايح مزال طيارش زا ار ناسنا نارازه هعماج

 يگدنز هب رداق نآ رد هك دهد يم رارق يطيارش رد ار اهنآ
 دزاس يم روبجم نوناق بوچ روز هب ار اهنآ يتقو ،دنتسين ندرك
 نيا ريذپان بانتجا ةجيتن هك گرم ات دننامب طيارش نيا رد هك

 يم مه يبوخ هب و دناد يم هعماج يتقو ؛دسر ارف تسا طيارش
 و ،دش دنهاوخ طيارش نيا ينابرق ارابجا رفن نارازه نيا هك دناد

 لمع نيا ،دراد يم هاگن رارقرب ار هطوبرم طيارش ،نيا دوجو اب
 كي طسوت دمع لتق لثم تسرد ،تسا دمع لتق عون كي هعماج
 رد دناوت يمن سك چيه هك يلتق ،هنافئاخ و يناهنپ يلتق ؛درف

 اريز ،تسين لتق ارهاظ هك يلتق .دنك عافد نتشيوخ زا نآ لابق
 يگرم نانوچ ينابرق نيا گرم هك اريز ،دنيب يمن ار لتاق يسك
 هدمآ لمع هب ضرعت ،نآ رد هك ارچ ديآ يم رظن هب يعيبط

 رد لاح ره رد يلو .هفيظو ماجنا ات تس يلمع يب زا يشان رتشيب
" تسا زرحم دمع لتق هب باكترا اجنيا

 

  

)"ناتسلگنا رد رگراك ةقبط عضو" سلگنا كيردرف(
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