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 :نخسرس
  ،89 هجدوب هحيال

نارگراك يجيردت لتق مكح

 

  
 08 ًادودح طوقس اب هك تسين هديشوپ سك چيه رب 
 راسفا مروت و 79 لاس رد يلم لوپ شزرا يدصرد
 يكي ضرعم رد نارگراك ديرخ تردق  ،دوجوم هخيسگ
 .دومن لوفا ًاديدش و هتفرگ رارق اه شلاچ نيرتديدش زا
 تردق ،ديدج طيارش اب ،انليا يرازگربخ شرازگ هب

 يئاج ات .تفاي شهاك دصرد 09 لقادح نارگراك ديرخ
 هك هاشنامرك ناتسا رگراك هناخ ييارجا ريبد يتح هك
 هب شا يرازگتمدخ رد و هدوب زاس ميژر يداهن

 درك فارتعا امسر درادن دوجو يكش يمالسا يروهمج
 فافك دننك يم تفايرد نارگراك زورما هك يقوقح : هك
زا رتشيب
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 ار هرفن راهچ راوناخ كي يگدنز زور  
 لباق ريغ و نشور تايعقاو نيا مغرب اما .دهد يمن
 هب تلود يوس زا 89 لاس هجدوب هحيال هئارا اب ،راكنا
 ياه رظن راهظا عورش و يمالسا ياروش سلجم
 دش نشور دوز يليخ هحيال نيا نيفلاخم و نيقفاوم
 يگتسكشرو و سالفا ديدشت روآ مايپ هحيال نيا ،هك
 لاس رد ناريا نارگراك زا نت اهنويليم شاعم و تايح
 لاس هجدوب رد يناحور تلود هك ارچ ؛دشاب يم هدنيآ
 هدودحم رد اهنت اه قوقح هك هتفرگ ميمصت دوخ 89
 ،تسايس نيمه ياتسار رد  !دباي شيازفا دصرد 02
 سيئر تخبون رقاب دمحم ،هام يد 31 هبنشجنپزور
 نويسيمك ياضعا اب راديد رد هجدوب و همانرب نامزاس
 قوقح هدنيآ لاس رد هك تساوخامسر سلجم نارمع
 دصرد 02 زا شيب ناگتسشنزاب و تلود نانكراك
 يدصرد 02 شيازفا بيترت نيا هب  .دنكن اديپ شيازفا

 رد ناريگب قوقح و ناگتسشنزاب و نارگراك قوقح
 هداوناخ هنيزه دبس اب اه دزمتسد هلصاف هك يطيارش
 ينشورب  ؛دهد يم ربخ گرزب فاكش كي زا يرگراك
 2 هحفص               يناحور تلود  هك دهد يم ناشن

 

  

 يروهمج ميژر رگبوكرس نيلوئسم تسشن

  !يرگراك تاضارتعا زا تشحو رد يمالسا
 ياضعا تسشن  ،هام يد 2 هبنشكي زور رد ،انليا شرازگ هب
 يرگراك ياه شنكاو رب تراظن هتيمك و يرگراك نويسيمك
 ،يرتسگداد لك سيئر روضح اب يقرش ناجيابرذآ ناتسا
 راك ،نواعت لك ناريدم و يرادناتسا هدنيامن ،زيربت ناتسداد
 دنهس يزاس كارتفيل هناخراك لحم رد ...و يعامتجا هافر و
 رد يقرش ناجيابرذآ ناتسا يرتسگداد لك سيئر.دش رازگرب
 يخرب يراذگاو هب ناريدم تيلها رب ديكأت اب تسشن نيا

 لح و عيانص زا تيامح تيمها رب و دومن هراشا عيانص
 ليهست اب :تفگ و دومن ديكات ور شيپ تالكشم و عناوم
 تالكشم و عناوم عفر نمض ات مينك يم شالت رتشيب يرگ
 لقادح هب و يزادنا هار و ءايحا يارب طيارش ،ور شيپ
 يحور طيارش كي رد ات دوش مهارف تالكشم ندناسر
 ار ريسم نودم همانرب هئارا اب دنناوتب ناريدم و نارگراك
 نينچمه .دنهد همادا تكرش رد ينيرفآ شزرا و ديلوت يارب

 هك ناريا يزاس گنيربلب يتعنص هعومجم زا نارضاح
 هديشك راك زا تسد ،هام يد 2 هبنشكي حبص زا شنارگراك
 هئارا نمض دش ررقم و دندرك ديدزاب ،دنا هدرك عمجت و
 اهدحاو نيا فيلكت نييعت هب تبسن ،ديلوت ياه همانرب
 .ديآ لمع هب مزال تامادقا

 
 تيامح رد سلجم لباقم رد نارگراك عمجت

زاوها دالوف و هپت تفه نارگراك زا

 

  
 لباقم نارگراك زا يعمج ،هام رذآ 02 هبنش هس زور حبص
 يگديسر راتساوخ و دندرك عمجت يمالسا ياروش سلجم
 تفه و زاوها دالوف لثم يياهدحاو رد نارگراك تابلاطم هب
 عوضوم هب هك دنتساوخ سلجم ناگدنيامن زا اهنآ .دندش هپت
 نيا .دننك دورو هناخراك ود نيا رد نارگراك تالكشم
 دوخ يراك طيارش هب ضارتعا رد يياهدراكالپ هك نارگراك
.دندش يتشادزاب نارگراك يدازآ راتساوخ ،دنتشاد تسد رد

 

  

 

  

 رد ناهفصا قرش نازرواشك عمجت

ناهفصا ِناكساروخ

 

  
 قرش نازرواشك زا يعمج ،هام رذآ 22 هبنشجنپ زور حبص
 .دندش عمج ناهفصا ناگساروخ رازلگ دجسم رد ناهفصا
 راچد ،ريخا ياه يلاسكشخ ليلد هب هك نازرواشك نيا
 تالكشم هب هك دنهاوخ يم نالوئسم زا ،دنا هدش لكشم
 راتساوخ :دنيوگ يم نازرواشك نيا .دننك يگديسر اهنآ ددعتم
 و يگدنز عبنم دور هدنياز هك ارچ ميتسه دور هدنياز يايحا

 همادا يلعف لكش هب عاضوا دشاب رارق رگا و تسام تايح
 ميهاوخ يساسا لكشم راچد كيدزن يا هدنيآ رد ،دنك اديپ

.دش

 

  

 ديهش قيفر يگدنز ةراب رد
!ولخابق ديمح

 

  

 ينويبالقنا هلمج زا ولخابق ديمح قيفر قلخ يئادف كيرچ
 رد يسايس ناينادنز هنايشحو راتشك نايرج رد هك دوب
 يمالسا يروهمج ناميخژد تسد هب 7631 لاس ناتسبات
 هك دوب يلسن زا و زرابم ناناوجون هرمز زا وا .دش مادعا
 ناج حلسم نويبالقنا تازرابم زا ماهلا اب زارفرس و رورغم
 ميژر و مكاح نارگرامثتسا هيلع هزرابم ناديم هب اپ فكرب

 رد ديمح قيفر .دوب هتشاذگ يمالسا يروهمج هشيپ تيانج
 ماجنارس و داتسيا ناشكتمحز و نارگراك نانمشد لباقم
 اهنآ هب هك يگرزب ياهنامرآ هار رد ار دوخ نيريش ناج
 زا سپ مكاح ناراكتيانج .دومن ادف غيرد يب تشاد داقتعا
 يو مادعا ربخ زا قيفر هداوناخ نتشادهاگن ربخ يب اهتدم
 هب ار شلياسو يواح كاس 76 لاس  نابآ 91 رد ماجنارس
 زا سپ هام دنچ بيترت نيا هب و دنداد ليوحت يو هداوناخ
 هك هچنآ زا هداوناخ ياضعا هك دوب هدش ماجنا تيانج
 ينعي ناشزرابم دنزرف  رس رب يمالسا يروهمج نادالج
 نارودزم .دندش علطم ،دندوب هدروآ ولخابق ديمح قيفر
 نوخ هك تسرپ بش ناشافخ نيا ،يمالسا يروهمج
 ناتسبات رد ار ديمح نوچ يتسينومك و زرابم ناوج نارازه
 هب رداق هن زگره دندوب هتخير نيمز رب 7631 لاس
 شوماخ اب دنتسناوت هن و دندش دوخ تايانج يناشوپال
 فادها هب ناريا هاوخيدازآ و زرابم ياه هدوت ندرك
 رازلگ دعب هب نامز نآ زا هك ارچ .دنسرب دوخ هناراكتيانج
 ناشنازيزع هك دش ليدبت يئاه هداوناخ هاگداعيم هب نارواخ
 .دوب هديسر لتق هب يمالسا يروهمج ميژر تسد هب
 3هحفص      يتصرف ره رد زين ديمح قيفر هداوناخ ياضعا
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!يمالسا يروهمج مسيلايرپما هب هتسباو ميژر رب گرم

 

  

1 هحفص زا   ...  89 هجدوب هحيال

 

  

 نارگراك دزمتسد مه هدنيآ لاس رد هك تسا هتفرگ ميمصت
 رد  .دنكن نييعت اهنآ يگدنز يعقاو ياه هنيزه ساسا رب ار
 هن يرگراك ياه هداوناخ يگدنز زين هدنيآ لاس رد هجيتن
 تدش اب هكلب دنام دهاوخ يقاب رقف طخ ريز نانچمه اهنت
 تلود ،عقاو رد .درك دهاوخ طوقس تكالف و رقف رد يرتشيب
 نارگراك زا نت اهنويليم دوخ يرگراكدض ميمصت اب يناحور
 موكحم ار اهنآ هديدجنر ياه هداوناخ و هديسر بل هب ناج
 و رقف رعق رد يجيردت گرم هب
 تسا بلاج .تسا هدرك تيمورحم
 ذاختا يطيارش رد ميمصت نيا هك
 سلجم ياه شهوژپ زكرم هك هدش
 يشرازگ يگزات هب يمالسا ياروش
 نآ رد هك رقف طخ دروآرب هراب رد ار
 قلطم رقف طخ " :هك هدش ديكات
 رد هرفن راهچ راوناخ كي يارب

 ناموت رازه 003 نارهت ناتسرهش
 .هدرك رشتنم ،"تسا هتفاي شيازفا
 دصرد 02 يلامتحا شيازفا نياربانب

 هب هجوت اب هك نارگراك قوقح
 الصا يمالسا يروهمج تيهام
 يلكش هچ هب لمع رد تسين نشور
 هك تسا نآ رگنايب اهنت دوش هدايپ

 رد نارگراك يتشيعم كانفسا طيارش
 طوقس ريذپان فيصوت يداعبا رد هدنيآ لاس رد رضاح لاح
.درك دهاوخ

 

  
 دزمتسد لقادح راك يلاع ياروش ميمصت هب انب 79 لاس رد
 هدش نييعت ناموت رازه 511 و نويليم كي نارگراك هناهام

 دبس راك يلاع ياروش دزمتسد هتيمك  دوخ هك يلاح رد دوب
 مالعا ناموت رازه 008 و نويليم راهچ ار نارگراك تشيعم
 نوخ اب اهنت فاكش نيا هك تسين ديدرت ياج .تسا هدرك
 زا يعياجف اهنت و دش دهاوخ رپ نارگراك تشوگ و تسوپ و
 ناياپ ياهنديشك يگنسرگ و يرگراك هداوناخ تكالف و رقف
 و ناكدوك راك  ،يراميب رثا رب سردوز گرم ،اهنآ ريذپان

 يئاه اهجنر واه درد و ليصحت زا اهنآ يرابجا يشوپ مشچ
 داعبا دنك يم دوبان ار ناشمسج و درخ ار ناكدوك حور هك
 نت ،نارگراك ندش هلغش دنچ .تفاي دهاوخ يرتشيب مه زاب

 و يشورف نت هب رابجا ،روآ جنر ياه يراك هفاضا هب نداد
 هجيتن رت هدرتسگ يداعبا رد همه و همه ينزدوخ و دايتعا
 هب هتسباو يزاوژروب هك تسا يكانتشهد طيارش نآ
 يمالسا يروهمج شظفاح ميژر كمك هب ناريا مسيلايرپما
 و نادنز روز اب  و تسا هداد لكش ناگديدمتس يارب

 نينچ زا نيضرتعم هنايشحو بوكرس و مادعا و هجنكش
.دنك يم تظافح راب هعجاف و هنارگتراغ طيارش

 

  
 درگ نادند يزاوژروب هك يطيارش رد رقف طخ ريز رد يگدنز
  دنز يم زابرس زين هدش هتفريذپ ياه قوقح تخادرپ زا يتح
 چيه شريذپ نودب و دزمتسد نودب ار نارگراك اههام و
 ناشن مامت ينشور اب دنك يم اهر دوخ لاح هب يتيلوئسم
 نيمات زا يتح شظفاح ِميژر و مكاح يزاوژروب هك دهد يم
 و سكرام لوق هب و دنناوتان زين نارگراك يگدنز لقادح
 زا تسيا هناشن دوخ نيا تسينومك تسفينام رد سلگنا

 نيا زا شيب دناوت يمن هعماج " هكنيا
 و "دَرب رسب ىزاوژروب ٴەرطيس تحت
 لگنا ىزاوژروب تايح همادا تامازلا

 راگزاس هعماج تايح" اب رگيد تفص
."تسين

 

  
 يزاوژروب هك تس يطيارش نينچ تحت
 ديكات اب ،شعفادم ميژر كمك اب مكاح
 دزمتسد بسانتم شيازفا مدع رب
 رد يتآ لاس هجدوب هحيال رد نارگراك
 رگراك هقبط ماع لتق نامرف تقيقح
 هدرك رداص ار يجيردت تروص هب ناريا
 دنس 89 لاس هجدوب هحيال ،تسا
 يم ناشن نارگراك هب هك تس يرگيد
 ياه شالت همه زا رودب دياب هك دهد
 تازرابم نتخادنا يارب ميژر هناحوبذم

 يورين دنشوكب يتسيمرفر و ينوناق يراجم هب نارگراك
 تفص ولاز ياه لگنا نيا يدوبان يارب  ار دوخ يتازرابم

 ،اهنآ متس و ملظ طاسب نديشك شتآ هب اب و هدومن فرص
 هلابز هب ار يمالسا يروهمج مسيلايرپما هب هتسباو ميژر
 .دنزادنا رد ون يحرط و هتخادنا خيرات ناد

 

  

 

  

 نت هب رابجا ،روآ جنر ياه يراك هفاضا هب نداد نت ،نارگراك ندش هلغش دنچ
 طيارش نآ هجيتن رت هدرتسگ يداعبا رد همه و همه ينزدوخ و دايتعا و يشورف
 شظفاح ميژر كمك هب ناريا مسيلايرپما هب هتسباو يزاوژروب هك تسا يكانتشهد
 و هجنكش و نادنز روز اب  و تسا هداد لكش ناگديدمتس يارب يمالسا يروهمج
 راب هعجاف و هنارگتراغ طيارش نينچ زا نيضرتعم هنايشحو بوكرس و مادعا

 يتح درگ نادند يزاوژروب هك يطيارش رد رقف طخ ريز رد يگدنز .دنك يم تظافح
 نودب ار نارگراك اههام و  دنز يم زابرس زين هدش هتفريذپ ياه قوقح تخادرپ زا
 مامت ينشور اب دنك يم اهر دوخ لاح هب يتيلوئسم چيه شريذپ نودب و دزمتسد
 يگدنز لقادح نيمات زا يتح شظفاح ِميژر و مكاح يزاوژروب هك دهد يم ناشن
 دوخ نيا تسينومك تسفينام رد سلگنا و سكرام لوق هب و دنناوتان زين نارگراك
 ىزاوژروب هرطيس تحت نيا زا شيب دناوت يمن هعماج " هكنيا زا تسيا هناشن
 هعماج تايح" اب رگيد تفص لگنا ىزاوژروب تايح همادا تامازلا و "دَرب رسب

."تسين راگزاس

 

  
 

 هتسشنزاب ناراتسرپ و ناملعم و نارگراك عمجت 

 89 هجدوب هحيال هب ضارتعا رد سلجم لباقم
 ياه قودنص ِناگتسشنزاب زا يعمج ،هام يد 21 هبنشراهچ زور حبص
 ي هتساوخ .دندرك عمجت يمالسا ياروش سلجم لباقم ،فلتخم
 هك تسا يا هنوگ هب 89 هجدوب هحيال حالصا ،ناگتسشنزاب يلصا
 ،اهنآ نايم رد هك ناگتسشنزاب نيا .دوش هدروآرب ناگتسشنزاب تابلاطم
 ناگتسشنزاب نينچمه و هتسشنزاب ناراتسرپ و ناملعم ،نارگراك
 ،ملعم ،رگراك " راعش اب ،دروخ يم مشچ هب دالوف قودنص
 " داحتا داحتا يياهر هار اهنت " !داحتا داحتا ،وجشناد
 قيقد يارجا :دندرك حرطم ار يديلك و صخشم هتساوخ دنچ
 دمآراك يناگمه ي هميب ،اه يرمتسم ي هنالداع ميمرت و يزاس ناسمه
 نارحب ضرعم رد يگتسشنزاب ياه قودنص هب تلود كمك ،بسانم و
 يارب دنناوت يمن هك يا يگتسشنزاب ياه قودنص لالحنا و
 زا كيچيه :دندوزفا نينچمه نيضرتعم .دنشاب رمثرمثم ناگتسشنزاب

 ناراذگ تسايس و نالوئسم شوگ هب اهراب ار اهنآ هك ام ياه هتساوخ
 يارب ،تسا هدشن هتفرگ رظن رد 89 هجدوب هحيال رد ،ميا هدناسر
 ناگدنيامن شوگ هب ار دوخ ضارتعا ات ميا هدمآ سلجم لباقم نيمه
  .ميناسرب سلجم

 

  !؟ديدرك راذگاو ناموت درايليم 71 طقف يازا رد ار هاشنامرك هاگشيالاپ ارچ
 ناگدنيامن هب باطخ يا همان رد هاشنامرك يزار هاگشناد يوجشناد 0063 ،هام يد 21 هبنشراهچ زور
 شخب هب هطباض يب ياه يراذگاو نايرج رد لاملا تيب ليم و فيح زا يريگولج راتساوخ ،سلجم
 :تسا هدمآ همان نيا رد .دندرك ينارگن زاربا هاشنامرك هاگشيالاپ تشونرس هب تبسن و دندش يصوصخ
 يپ رد يساسا نوناق 44 لصا يارجا هناهب هب اه تلود فلتخم ياه هرود رد ،ديناد يم هك روطنامه
 دوخ يارب ،يياراك شيازفا هن و دمآرد شيازفا يوگلا ساسارب يتلود فلتخم ياه تكرش يراذگاو
 نوچمه اه هفلؤم يخرب ندشن هديد بجوم يزاس يصوصخ هب هاگن عون نيا هك يوحن هب .دنا هدوب
 رد تيفافش و تباقر و تكرش نآ شزرا و اه يياراد زا يعقاو يراذگ تميق ،ناراديرخ هقباس و تيلها
 .تسا هديدرگ اه يراذگاو دنور
 هب ار اه تكرش فلتخم قرط هب دننك يم يعس يتح هك تسا يدح هب ،روحمدمآرد هاگن نيا هنافسأتم
 كيدزن صاخشا هب ار تكرش نآ ،تراظن نودب و نيناوق ندز رود اب دنناوتب ات دنهد هولج هد نايز رهاظ
 ركشين ،زيربت يزاس نيشام ،كارا وكپه هب ناوت يم اه يراذگاو مسق نيا زا و دنيامن راذگاو نيلوئسم هب

يزاس يصوصخ جوم نيا زا زين هاشنامرك ناتسا هك ديرضحتسم .دومن هراشا ...و هپت تفه

 

 هاگن اب -
يدمآراك هن ييازدمآرد

 

 شيب اب ،روشك يميدق هاگشيالاپ نيمود هاشنامرك هاگشيالاپ و هدوبن بيصن يب –
 نارود رد يتح و هدوب هددوس تكرش كي اه لاس نيا لوط رد هك يلاح رد ،تيلاعف هقباس لاس 08 زا

 يدنيارف يط ،هدوب ناموت درايليم 0002 نآ يعقاو شزرا و هداد همادا دوخ تيلاعف هب زين يليمحت گنج
 يدرف هب ،يدقن ناموت درايليم 71 اهنت تفايرد يازا رد مه نآ ناموت درايليم 012 تميق هب كوكشم
 .تسا هدش راذگاو ،هتشادن ار شيالاپ و تفن هزوح رد تيلاعف هقباس هك
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!تسا تاليكشت و تدحو ناربجنر ةراچ

 

  

1 هحفصزا              .... ديمح ،ديهش قيفر ةمان يگدنز 

 

  
اب هارمه وا سكع نتشاد تسد رد اب

 

  
 رازلگ رد رگيد ديهش نارازه ناردام 

 

  
 يمارگ ار شناراي و يو داي نارواخ

 

  
.دنراد يم

 

  
ولخابق ديمح قيفر قلخ يئادف كيرچ

 

  
 .دوشگ ناهج هب مشچ 5431 لاس رد

 

  
شا يناوجون نارود يو هك يطيارش رد

 

  
 بالقنا رتسب رد درك يم يط ار 

 

  
 هب هتسباو ميژر هيلع ناريا زرابم مدرم

 

  
هدش نوگنرس تنطلس ،هاش مسيلايرپما

 

  
 بوكرس تهج يمالسا يروهمج و 

 

  
زا .دوب هديسر تردق هب بالقنا نيمه

 

  
 ار دوخ تردق ياه هياپ دوب هتسناوتن يمالسا يروهمج زونه هك 06 ات 75 لاس
 نيا و دوب بلاغ روشك رب يجرم و جره طيارش دنك مكحم تشاد مزال هك روطنآ

 شخپ و اه گنيتيم يرازگرب اب ات داد يم ناكما يسايس ياهنامزاس هب طيارش
 ليهست .دننك غيلبت هعماج حطس رد ار ناش عضاوم و اه ليلحت دوخ تايرشن
 03 رد يمالسا يروهمج يرسارس و هناشنمدد شروپ اب هزرابم طيارش يبسن

 ،ههرب نيا رد .ديسر ناياپ هب يبالقنا ياهنامزاس و هديد جنر مدرم هب دادرخ
 سوحنم هطلس زا درك قلخ ناگرمشيپ شتآ تردق هب زونه هك ناتسدرك
 و زرابم ناناوج نتسويپ  يارب يهاگياپ هب دوب هدنام يقاب دازآ يمالسا يروهمج
 قيفر هك دوب يلاوحا و عاضا نينچ رد .دش ليدبت  يسايس ياهنامزاس اب طابترا

 و قلخ يئادف ياهكيرچ نامزاس هب شيارگ هب هجوت اب و دمآ ناتسدرك هب ديمح
 فص هب دوب هدرك اديپ ام نامزاس ياه ليلحت و عضاوم زا هك يتخانش
 نديسر هار رد دوخ يتازرابم يژرنا و تسويپ ناتسدرك رد ام نامزاس ناگرمشيپ
 قلخ ييادف ياهكيرچ رايتخا رد ار متس تحت ياه قلخ يزورهب و يدازآ هب
 .دراذگ

 

  
 راقو و تناتم اب وا .دش يم هتخانش اطع كاك مان اب ناتسدرك رد ديمح قيفر
 رايسب و راكرپ يقيفر ،طبظنم يا هگرمشيپ و تشاد تيبوبحم عمج نايم رد دوخ
 قيفر .تشاد ينتشاد تسود و شاشب يا هيحور يلو مارآ يرهاظ .دوب يژرنا رپ
 يو .دوب نامزاس ناگرمشيپ رقم تسيلابيلاو نيرتهب و روش رپ و راكشزرو ديمح
 71 رد هنافساتم و تفر نارهت هب هداوناخ راديد يارب 46  لاس رد يتدم زا سپ

 زا  .دش ريگتسد و يئاسانش نارهت يزوريپ نابايخ رد 56 لاس هام رويرهش
 ياهرازآ و تيذا و اه هجنكش لاس ود هب كيدزن شمادعا نامز ات 56 رويرهش
 و تسوپ اب راكتيانج ميژر نيا ياهلاچهايس رد ار يمالسا يروهمج ناميخژد
 قلخ شبنج و ام نامزاس ريلد ناگرمشيپ زا اطع كاك  .درك هبرجت دوخ تشوگ
 ديگنج يم يمالسا يروهمج اب درك قلخ فوفص رد هك يتدم رد هك دوب درك
 نارودزم هيلع يماظن تايلمع دنچ رد و  داتسيان زاب نمشد اب هزرابم زا يا هظحل

 .درك تكرش هناريلد يمالسا يروهمج

 

  

 راكشآ ياه هولج زا يكي 76 لاس ناتسبات رد يسايس ينادنز نارازه راتشك
 نآ حالصا ناكما زگره هداد ناشن هبرجت هك تسا يراكتيانج ميژر تيهام
 هب حالس دياب داد ناشن ديمح قيفر هك روطنامه نآ يدوبان يارب و درادن دوجو
 ام مدرم نادنزرف نيرتهب زا نت نارازه لتاق هك يميژر .ديگنج و تفرگ تسد
 هب مدرم بالقنا شتآ رد  دياب شا يقلخ دض و هنارگرامثتسا تيدوجوم و هدوب
 هن" هك دنا هدز دايرف هراومه اهتسينومك مه ليلد نيمه هب .دوش هدشك شتآ
 هب ،نارگرامثتسا هيلع بالقنا اب  !مينك يم شومارف هن ،ميشخب يم
."ار هجنكش و راد طاسب ميشك يم شتآ

 

  
!داب ورهر رپ شهار و نادواج ولخابق ديمح قيفر داي

 

  

 

  

 

  

 

  

 وجاوخ لپ لباقم رد ناهفصا نازرواشك يعمج تسد ضارتعا

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 لامياپ هب ضارتعا رد ناهفصا راد هبآقح نازرواشك زا رفن اهدص ،هام يد21 هبنشراهچ زور حبص
 دور هدنياز هديكشخ و بآ زا يلاخ رتسب رد و وجاوخ لپ لباقم رد ناش ينوناق ياه هبآقح ندش
 لنوت و دور هدنياز زا دوخ هبآقح راتساوخ افرص اهنآ :دنيوگ يم ضرتعم نازرواشك .دندرك عمجت
 ميژر رگبوكرس ياهورين لباقم رد .دنرادن بآ عبانم رگيد لاقتنا هب يزاين و دنتسه گنرهوك لوا
 نايرج رد ." شابوا هن ،ميشكتمحز ،شاب شوهب يماظتنا يورين " دنداد يم راعش نيضرتعم
 و " دريگب ار امش ولج دياب يكي " :ديوگ يم بوكرس ياهورين زا يكي يتازرابم تكرح نيا
 ." ديتسين ام لثم امش " ،" هدب مهب ونم قح ،هدب مهب ونم قح "ديوگ يم يضرتعم هدننكرهاظت
 مه يلع ترضح تموكح " دنز يم دايرف نيضرتعم هب دراگ هلمح زا سپ ينسم زرواشك
 ياهورين هك ينامز ." دوب يدزد مه يلع تموكح ،تفگ غورد يلع تموكح !دوب روطنيمه
 نابايخ و هچوك مدرم و نازرواشك ،دندرك يياوه كيلش هب مادقا شروش دض ياهناگي و يماظتنا
 يريگتسد هب مادقا هك ينامز و ،"يتلم هديدن زگره يتلادع يب همه نيا "دندروآ رب دايرف
 "فرش يب ،فرش يب ،فرش يب" " نك شلو ،نك شلو ،نك شلو" دايرف ،دندرك نيضرتعم
 ناشن ار يمالسا يروهمج مسيلايرپما هب هتسباو راكتيانج ميژر زا شكتمحز ياه هدوت ترفن
 نتشارفا رب اب نازرواشك ،يضارتعا يياميپهار كي رد ،هام يد 31هبنشجنپ زور رد نينچمه .داد
 راعش نداد رس اب و "ميتسه دوخ ينوناق هبآقح راتساوخ ،هنزرو ناگديدمتس ام" نومضم اب يرنب

 ،رگيدراب "!داحتا داحتا ،تريغ اب يرهشمه " و " وك ام دور هدنياز ،وگغورد يناحور " ياه
 41 هعمج زور رد تاضارتعا نيا .دنديشك شلاچ هب ار هشيپ تيانج ميژر رگتراغ و دزد نيلوئسم
 ،تلاجخ شكب لوئسم" يمالسا يروهمج نالوئسم و يناحور تلود هيلع يياهراعش اب ،هام يد
 روظنم اه هبآقح رد هك يبآ :تفگ ضرتعم نازرواشك زا يكي .تفاي همادا "تنايخ همه نيا زا

 يبآ دصرد 37 .تسا هديسر ام هب نونكا و دنا هديرخ ار نآ ام فالسا و دنتسه كلام ياراد ،هدش
.دنا هداد لوپ نآ تباب هك ارچ تسا نازرواشك هب قلعتم ،تسا دور هدنياز دس تشپ هك

 

  

 

  

و سلجم هدنيامن اب دالوف نارگراك ناگدنيامنراديد

 

  

 رگراك دض هناخ زاس ميژر داهن ريبد 
 اب يمالسا ياروش سلجم يرگراك نويسكارف سيئر بوجحم ،هامرذآ 32 هعمج زور هاگماش
 و راديد زاوها رد عقاو تكرش نيا لحم رد ناريا دالوف يلم هورگ ضرتعم نارگراك زا يعمج
 يايحا راعش اب نونكات 5931 لاس هام نمهب زا ام :دنتفگ نارگراك راديد نيا رد .درك وگتفگ
 چيه نونكات هنافسأتم يلو ميتسه اه نابايخ فك رد رمتسم روط هب دالوف يلم هورگ تكرش
 شخب دراو هك دوب يتكرش نيلوا دالوف يلم هورگ .تسا هدادن ار تكرش يايحا تنامض يداهن

 هندب هب تكرش تشگزاب زا سپ ام يدعب هتساوخ .تشگ هجاوم تسكش اب و ،دش يزاس يصوصخ
 هب زاين دوش لاعف هناخراك تيفرظ دصرد 001 هكنيا يارب .تسا يراذگ هيامرس ،تلود
 زا هك تسا ناتسزوخ زا نيسكا دالوف تكرش جورخ مدع ،رگيد دروم .ميراد يراذگ هيامرس
 زاف رگا .تسام رظندم هك تسا يدراوم رگيد زا يلغش تينما .تسا تكرش يلصا ياه نوتس
 ام .ميشاب هتشاد يياز لاغتشا زين رگيد رفن 004 يارب ميناوت يم ،دوش ليمكت دالوف تكرش مود
 و يياسانش راوج مه ياه ناتسا رد هچ و روشك لك رد هچ دالوف يايفام هك ميتسه نيا ناهاوخ
.دوش دروخرب اهنآ اب
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 !تسا نارگراك قح ،يرگراك لقتسم ياه لكشت

 يتشادزاب نارگراك ياه هداوناخ عمجت

 زاوها دالوف

 يتشادزاب نارگراك ياه هداوناخ ،هام يد 3 هبنشود زور حبص
  .دندرك عمجت ناتسزوخ يرادناتسا لباقم زاوها دالوف
 هدنيامن زا نالوئسم همه هكيلاحرد :دنيوگ يم ناضرتعم
 همه دندوب هداد هدعو ،راك ترازو تاماقم ات هتفرگ سلجم
 دنوش يم دازآ ،هام يد 2 هبنشكي زور ات يتشادزاب نارگراك
 دازآ تلافكرارق اب يتشادزاب نارگراك زا رفن 71 طقف اما

 82 زا شيب ،نارگراك تاعمجت نايرجرد هك يلاحرد دندش
 يد 4 هبنش هس زور .دندوب هدش تشادزاب ضرتعم رگراك
 زاوها دالوف يتشادزاب نارگراك ياه هداوناخ رگيد راب ،هام
 راتساوخ و دندرك عمجت ناتسزوخ يرادناتسا لباقم
 دالوف يلم هورگ نارگراك .دندش يناتسا تاماقم ييوگخساپ
 داقتنا نمض يا هيعالطا رد ،هام يد 5 هبنشراهچ زور ناريا
 ،ناشناراكمه يدازآ اب طابترا رد اه هدعو ندشن يلمع زا
 هب ،دوخ دنبرد ناراكمه يدازآ نامز ات دنتشاد ديكات
 يد 5 هبنشراهچ زور رصع .داد دنهاوخ همادا يرگ هبلاطم
 تلافك رارق اب ناريا دالوف يلم هورگ رگراك 01 زا شيب ،هام
 رد نانچمه عمتجم نيا رگراك 7 دادعت و دندش دازآ
 رب هوالع ،هام يد 8 هبنش زور .دندنام يقاب تشادزاب

 يارب دالوف نارگراك زا يعمج ،يتشادزاب رگراك 7 ي هداوناخ
 .دندرك عمجت ناتسزوخ يرادناتسا لباقم راب نيمدنچ
 نامنازيزع تشادزاب زا زور 41 :دنيوگ يم ناضرتعم
 .تسين اهنآ يدازآ زا يربخ چيه زونه اما هتشذگ
 7 يدازآ مدع لابند هب ،هام يد 9 هبنشكي زور
 نارگراك ،ناريا دالوف يلم هورگ يتشادزاب رگراك
 يدازآ راتساوخ يا هيعالطا رد عمتجم نيا
 2 زا شيب دندرك مالعا و دندش دوخ ناراكمه
 و ميربخ يب اهنيا تمالس زا هك تسا هتفه
 نيا رد .تسا هتفرگ تدش نامياه ينارگن
 تسدزا قح زج يزيچ ام :تسا هدمآ هيعالطا
 هبنشراهچ زور .ميهاوخ يمن و ميتساوخن دوخ هتفر
 اضر دمحم لزنم هب شروي اب يتينما نيرومام ،هام يد 21
 رگيد هارمه هب هتشذگ زور هك يضرتعم رگراك ،روپ تمعن
 هدش دوخ ينادنز راكمه 7 يدازآ ناهاوخ ناگدننك عمجت
 بالقنا هاگداد متسيب هبعش هب و هدرك تشادزاب اروا ،دوب
 51 هبنش زور .دندرك لقتنم نابيش نادنز هب سپس و زاوها
 رد هپت تفه ركشين عمتجم نارگراك زا يعمج ،هام يد
 تيامح ناريا دالوف يلم هورگ نارگراك زا يا هيعالطا
 عمتجم نيا يتشادزاب رگراك 8 يدازآ راتساوخ و دندرك

 هپت تفه نارگراك ام :تسا هدمآ هيعالطا نيا رد .دندش
 يلم هورگ ياه يتشادزاب رتعيرس هچره يدازآ ناهاوخ
 نارگراك تاضارتعا هك ميدقتعم اريز ميتسه زاوها دالوف
 موكحم نازيزع نيا رب راشف هنوگره و هدوب يفنص ،دالوف
 ندعم نارگراك و نيتناژرآ دالوف نارگراك نينچمه .تسا
 دالوف يلم هورگ نارگراك زا ،كرتشم يا هينايب رد يويلوب
.دندرك تيامح مالعا هپت تفه ركشين عمتجم و ناريا

 

  

 

  

 هب زيربت يزاس نيشام نارگراك تاضارتعا

 يزاس يصوصخ

 هناخراك نارگراك زا يعمج ،هام يد 21 هبنشراهچ زور
 نيا ِيزاس يصوصخ هب ضارتعا ردزيربت يزاس نيشام
 عمجت نارهت يزاس يصوصخ نامزاس لباقم رد هناخراك
 هاگشناد ييوجشناد جيسب ،شرازگ نيا ساسا رب .دندرك
 يم يزاس يصوصخ نيا فلاخم هكزيربت دنهس يتعنص
 عمجت نيا رد ار نانآ ،نارگراك زا تيامح ياعدا اب زين دشاب

 يزاس يصوصخ يا هينايب يط و هدرك يهارمه
 هينايب نيا رد .دنداد رارق داقتنا دروم ار زيربت يزاس نيشام
 حيحص يارجا موزل و 44 لصا تيمها هب رظن :تسا هدمآ
 فلتخم عيانص يراذگاو دنور نيا هب هك تسا يتدم ،نآ
 ادتبا نامه زا .ميا هدش ريگرد نآ تالكشم اب و هدش ساسح
 دنور نيا هب تبسن ييوجشناد نيلاعف و روشك نازوسلد
 راتساوخ و دقتنم فلتخم عيانص يراذگاو ي هتخيسگ راسفا
 زا ريغ يزيچ نآ لصحام هك يدنور .دنا هدوب نآ حالصا
 تفه ،زيربت يزاس نيشام هلمجنم فلتخم عيانص يدوبان
 نيا !تسا هدوبن ...و ناتسزوخ دالوف ،بآرذآ ،وكپه ،هپت
 دنور .تسا هتفرگ شيپ ار ينوزف دشر هلاس ره اه يراذگاو
 نامزاس نيا يسانشراكريغ و تسردان ياه يزاس يصوصخ
 و هديدرگ يدايز يعامتجا ياه شنت شيارفا بجوم
 يپ رد ار موب و زرم نيا فيرش نارگراك قحب يتياضران
.تسا هتشاد

 

  

 

  

 رفن 4 تيمودصم و رفن كي نتخاب ناج

 كشوك ندعمِ راك ياهورين زا رگيد
 لرتنك و تاعالطا زكرم سيير ،هام يد 01 هبنشود زور
 دروخرب هبنشود حبص 02:6 تعاس رد :تفگ سيلپ كيفارت
ِ ندعم ِراك ياهورين لماح سوب ينيم اب نويماك كي
 رتموليك دابآ رقاب ندعم كشوك يياتسور روحم رد ،كشوك
 ار دوخ ناج رفن كي و حورجم رفن 4 ،سراف لامش رد 001
  .داد تسد زا

 هب روباشين يتامدخ نارگراك نارسمه

 دنتسويپ ناشنارهوش يضارتعا عمجت

 هيحان يتامدخ نارگراك زا يعمج ،هام يد 11 هبنش هس زور
 تروص هب ناشنارسمه هارمه هب ،روباشين يرادرهش 2
 اپرب يضارتعا عمجت روباشين رهش فلتخم طاقن رد هناگادج
 لباقم رد نارگراك نارسمه ،تسخن عمجت رد .دندرك
 ندش نيمات راتساوخ و دندرك عمجت يرادرهش نامتخاس
 ؛شرازگ نيا ساسا رب .دندش ناشنارسمه يلغش تينما
 عمجت دوخ نارسمه عامتجا ندنام هجيتن يب زا دعب نارگراك
 ديهش نابايخ رد دوخ راك لحم رواجم هقطنم رد يضارتعا
 يادتبا زا :دنيوگ يم نارگراك .دندرك اپرب رهش نيا يتشهب
 003 يمادختسا تيعضو روباشين يرادرهش ،يراج هام
 لاس 51 اب ار هعومجم نيا يتامدخ شخب رد لغاش رگراك
 رييغت يراكناميپ هب ميقتسم دادرارق تلاح زا ، راك هقباس
 رارق ديدهت ضرعم رد ام يلغش تينما هجيتن رد و هداد
 زور 01 يط نارگراك نيا زا يرامش نيا ربانب .تسا هتفرگ
.دنا هدرك اپرب يفنص عمجت ابترم هتشذگ

 

  
 
 ضارتعا رد وردوخ زوزگا نارگراك عمجت

 هناخراك تيعضو و اهجارخا هب
 هناخراك نارگراك زا يهورگ ،هام يد 11 هبنش هس زور
 رد روباشين ناتسرهش رد عقاو ناسارخ وردوخ زوزگا
 دوخ يلغش تيعضو هب امرفراك يهجوت يب هچنآ هب ضارتعا
 هب تسد دوخ راك لحم هدودحم رد ،دنناوخ يم هناخراك و
 شيازفا :دنيوگ يم ضرتعم نارگراك .دندز يضارتعا عمجت
 051 دودح هتشذگ هام 4 يط هدش ثعاب هناخراك تالكشم
 نازيم لاح نيع رد .دنوش جارخا تكرش يراكناميپ رگراك
 نارگراك و هتفاي شهاك لبق هب تبسن هناخراك تاديلوت
.دنا هدش دوخ يلغش تينما نارگن

 

  
 

 رثا رد درم و نزِ رگراك 61 تيمودصم

نارگراك لماح سوب ينيم ينوگژاو

 

  

 !هاگولگ رد 
 يكشزپ مولع هاگشناد سيئر ،هام يد 5 هبنشراهچ زور
 سوب ينيم هاگتسد كي ينوگژاو رثا رب :تفگ ناردنزام
 61 ،ناردنزام ناتسا رد هاگولگ روحم رد نارگراك لماح
 نز ِرگراك 51 و درم ِرگراك كي هك دندش مودصم رگراك
 نامودصم ،شرازگ نيا ساسا رب .دندوب هلاس 84 ات 02 نيب
 هب هيلوا ينامرد تامادقا ماجنا زا سپ هثداح نيا
   .دندش لقتنم زگردنب و هاگولگ ياه ناتسراميب
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 !مسينومك داب هدنز     !بالقنا داب زوريپ

 رد ناريا دالوف يلم هورگ نارگراك

 ديلوت و هيلوا داوم نيمات مدع هب ضارتعا

 دندرك عمجت هناخراك رد

 زاوها دالوف يلم هورگ نارگراك ،هام رذآ 71 هبنش زور حبص
 لباقم ،ديلوت تيعضو ندوب صخشمان هب ضارتعا رد
 .دندز عمجت هب تسد يلم كناب يتسرپرس هبعش نامتخاس
 شيازفا هب ضارتعا رد نيا زا شيپ :دنيوگ يم نارگراك
 و ميدز يم يفنص ضارتعا هب تسد يدزم تاقوعم
 تخادرپ ناميدزم تاقوعم هام هس زا هام ود هك نونكا مه
 يارب يراك ،ديلوت هيلوا داوم ندشن مهارف ليلد هب ،هدش
 ليلد هب تدم نيا يط نينچمه .ميرادن نداد ماجنا
 تالكشم شيازفا دهاش زور ره نالوئسم يهجوت يب
 مه نالوئسم يوسزا هدش هداد ياه لوق و ميا هدوب هناخراك
 عمجت ،هام رذآ 81 هبنشكي زور .تسا هدربن يياج هب هار
 يامرفراك يتوافت  يب همادا رد زاوها دالوف نارگراك يضارتعا
 داوم نيمات و نارگراك تابلاطم تخادرپ لابق رد هناخراك
 هبنشراهچ زور نينچمه .تفاي همادا ،ديلوت زاغآ يارب هيلوا

 و يس رد زاوها دالوف يلم هورگ نارگراك ،هام رذآ 12
 و اه هتساوخ نايب هب ،يا همان رد دوخ عمجت زا زور نيمود
 نارگراك :تسا هدمآ همان نيا رد .دنتخادرپ دوخ ياه هاگديد
 دوخ يياراد رب هفاضا هن و دندرك يهاوخ هدايز هن دالوف
 هصالخ هلمج كي رد ناشياه هتساوخ مامت .دنتساوخ يزيچ
 رد نارگراك .تسا ديلوت رد رارمتسا مه مهنآ و دوش يم
 ديلوت قنور ،دوخ تابلاطم همه ندش هدروآرب راتساوخ ناياپ
.دندش دوخ ناراكمه راضحا اي تشادزاب عفر و

 

  
 دودح ،هام رذآ 42 هبنش زور حبص تازرابم نيا همادا رد
 زور نيم 53 يارب يتعنص دحاو نيا نارگراك زا رفن 004
 نامتخاس ات ار زاوها يسراف ناملس نابايخريسم يلاوتم
 ضرتعم نارگراك .دندرك يياميپهار ناتسزوخ يرادناتسا
 يلم هورگ كلام رضاح لاحرد هك يلم كناب :دنيوگ يم
 يزادنا هار هنيمز رد دوخ تادهعت هب ،تسا ناريا دالوف
 نينچمه .دنك يمن لمع نآ يگنيدقن نيمات و ديلوت طوطخ
 يلم هورگ نارگراك زا يهورگ ،هام رذآ 62 هبنشود زور حبص
 دوخ هدش ريگتسد ناراكمه يدازآ راتساوخ ناريا دالوف
 بش زا هك دوب ينارگراك زا تيامح رد عمجت نيا .دندش
 نارگراك ريخا تاضارتعا نايرج رد ،هام رذآ 52 هبنشكي
 نارگراك ضارتعا .دنا هدش تشادزاب ناريا دالوف يلم هورگ
 اديپ همادا شيپ زور 73 زا يلاح رد ناريا دالوف يلم هورگ
 نييعت و دوخ يدزم تاقوعم تخادرپ راتساوخ اهنآ هك هدرك
 ندشن نيمات ليلد هب دنيوگ يم اهنآ .دنتسه تكرش فيلكت
 نيا و دنرادن نداد ماجنا يارب يراك ،ديلوت هيلوا داوم

 نارگراك .تسا هتخادنا رطخ هب ار اهنآ يلغش تينما عوضوم
 تلود هب هرابود عمتجم تيكلام هك دنتسه نآ راتساوخ
 ،زاوها دالوف نارگراك زا يدادعت تشادزاب لابند هب .ددرگزاب
 تشادزاب اب هطبار رد زاوها راك هرادا ،هام رذآ 62 هبنشود زور
 هناسر هب ناريا دالوف يلم هورگ نارگراك زا رفن هد زا شيب

 ياه هاگتسد ًاتدعاق .ميربخ يب تشادزاب تلع زا :تفگ اه
 زا هلاسم نيا و دنتسه نارگراك تشادزاب نايرج رد يتينما
 هب ،تسين امرفراك و رگراك نيب تاعزانم هب طوبرم هك اجنآ
 ،شرازگ نيا ساسا رب .دوش يمن يناسر عالطا راك هرادا
 تشادزاب دروم رد تاعالطا هئارا زا زين زاوها ناتسداد
 رضاح :تفگ اه هناسر هب خساپ رد و درك يراددوخ ناگدش
 راشف و تاضارتعا رتسب رد .متسين ينفلت ِييوگخساپ هب
 92 هبنشجنپ زور رصع ناشناراكمه يدازآ تهج نارگراك
 ناريا دالوف يلم هورگ يتشادزاب نارگراك زا رفن 11 ،هام رذآ
 .دندش دازآ تلافك رارق اب

 

  
 

 

  

 زا تيامح رد هپت تفه نارگراك عمجت

 يتشادزاب نارگراك
 عمتجم نارگراك زا رفن 005 ،هام رذآ 81 هبنشكي زور حبص
 رد دوخ يتشادزاب ناراكمه زا تيامح رد هپت تفه ركشين
 نارگراك زا يكي .دندرك عمجت دوخ راك لحم هطوحم
 مئاق ياه هتفگ اب تياهن    رد هتعاس كي عمجت نيا :تفگ
 تشادزاب نارگراك تيعضو يريگيپ رب ينبم تكرش ماقم
 ،هام رذآ 71 هبنش زور :دوزفا شرازگ .تفاي همتاخ ،هدش
 زا يكي رد هپت تفه تكرش يمومع طباور مالعا قبط
 نارگراك زا يكي دوب رارق ،تكرش اب طبترم ياه لاناك
 اب تياهن رد هك دوش دازآ ريخا تاعامتجا هدش تشادزاب
.دشن يلمع مادقا نيا ،نارگراك هتعاس نيدنچ يلطعم دوجو

 

  
 زور حبص هپت تفه نارگراك  يضارتعا تاعمجت همادا رد
 ركشين عمتجم نارگراك زا يكي ،هام رذآ 02 هبنش هس
 يرفن 0052 تيعمج زا رفن 0051 دودح :تفگ هپت تفه
 هب هك هپت تفه ركشين عمتجم يرادرب هرهب دحاو نارگراك
 ،دنراك لوغشم ركشين عرازم رد يدزمزور و يلصف تروص
 يريگيپ راتساوخ ،عمتجم يرادا نامتخاس لباقم عمجت اب
 نايب اب رگراك نيا .دندش دوخ يمادختسا و يلغش تيعضو
 0051 اب ميقتسم راك دادرارق داقعنا ندشن يلمع هكنيا
 عمجت رد رضاح نارگراك تابلاطم زا زين يدزمزور رگراك
 هب هك يدزمزور نارگراك :دوزفا همادا رد يو .تسا
 امرفراك زونه دنتسه يعدم ،دنراد ترهش يلابقا نارگراك
 مئاد دادرارق دقع يارب نالوئسم روضح رد هك يياه هدعو هب
 نارگراك زورما عامتجا .تسا هدركن لمع دوب   هداد اهنآ هب
 دودح زا هك تسا يلاح رد يلصف و يدزمزور رادرب هرهب
 دادرارق نارگراك زا يهورگ هتشذگ هتفه ات لبق هام كي
 يريگيپ يارب يزرواشك و يتعنص دحاو نيا رد ميقتسم
 يفنص تاضارتعا يياپرب لاح رد مادم دوخ تابلاطم
 يدزم تاقوعم تخادرپ نارگراك نيا يلصا هتساوخ .دنا هدوب
.تسا هدوب عمتجم تيعضو ندش صخشم و

 

  
 نارگراك زا يهورگ ،هام يد مكي هبنش زور حبص نينچمه
 تروص هب هك هپت تفه ركشين عمتجم يرادرب هرهب دحاو

 لباقم عمجت اب ،دنراك لوغشم ركشين عرازم رد يلصف
 زا دوخ يلغش تيعضو يريگيپ راتساوخ ،عمتجم يدورو
 :دنيوگ يم يرادرب هرهب دحاو نارگراك .دندش امرفراك يوس
 راكيب ركشين عرازم رد ين يرادرب هرهب لصف ناياپ زا دعب

 تشادرب لصف هك رضاح لاح رد .دنرادن يدمآرد و هدش
 دوخ يگداوناخ يگدنز شاعم نيمات يارب هدش زاغآ ركشين
 هپت تفه عمتجم تيريدم زا ور نيا زا دنراد راك هب زاين
 تيعضو هناخراك زيهجت اب رتعيرس هچره ميراد تساوخرد
.دنك صخشم ار ام يمادختسا و يلغش

 

  

 

  

 نارگراك يضارتعا تاعمجت ديدج رود

 زاوها يرهش راطق
 راطق تخاس هژورپ نارگراك زا يهورگ ،هام يد1 هبنش زور
 هدعو ندشن ققحم هب ضارتعا هناشن هب زاوها يرهش
 و نوسيك يراكناميپ تكرش يوس زا ناشتابلاطم تخادرپ
 يامرفراك ناونع هب زاوها يرهش راطق نامزاس نالوئسم
 هاگدورف نابايخ رد عقاو هاگراك لحم رد رگيد راب ،يلصا
 يرهش راطق نارگراك عمجت نيرخآ رد .دندرك عمجت زاوها
 رذآ 31 هبنش هس و ،21 هبنشود ،11 هبنشكي ياه زور رد هك
 نارگراك تابلاطم هك دوب هداد هدعو امرفراك ،دش ماجنا ،هام
 شرازگ نيا رد .دنك تخادرپ هام رذآ ناياپ ات رثكادح ار
 هظحل نيا ات زونه تلهم مامتا دوجو اب :هك تسا هدمآ
 يدزم تابلاطم هام 91 تخادرپ صوصخ رد يصاخ قافتا
 دوجو اب .تسا هدادن خر نارگراك 79 و 69 لاس هب طوبرم
 يرهش راطق تخاس هژورپ نارگراك يلام تيعضو هكنآ
 رايسب هتفرگ تروص يدزم ياهريخات ليلد هب زاوها
 ياه هدعو هب دامتعا اب رظندروم نامز رد اما ،تسا بسانمان
 .دنداد همتاخ دوخ هزور 3 تاعمجت هب اهنآ ،هدش هداد
 عمجت ،يلاوتم زور نيمود يارب ،هام يد 2 هبنشكي زور
 ،هام يد 3 هبنشود زور رد .تشاد همادا نارگراك يضارتعا
 تخادرپ طرش شيپ نوسيك يراكناميپ تكرش يامرفراك
 .درك مالعا نانآ لماك باسح هيوست ار نارگراك تابلاطم
 هگرب نتفرگ ينعي ،امرفراك مادقا نيا هكنيا نايب اب نارگراك
 ،ناش يدزم تابلاطم تخادرپ زا شيپ باسح هيوست
 ات هدش ثعاب دوجوم تيعضو :دنتفگ ،تسا ينوناقريغ
 رد .دننك رطخ ساسحا دوخ يلغش هيتآ نيمات تباب نارگراك
 ياهرد ات دنتفرگ ميمصت نارگراك هبنشود زورما هجيتن
 رگا :هك هدش ديكات شرازگ نيا رد .دننكزاب ار هاگراك
 يامرفراك اب دوخ يدزم تابلاطم تفايرد نودب نارگراك
 ناش لغش هكنآ زا ادج ،دننك باسح هيوست نوسيك تكرش
 ار ناش تابلاطم ينوناق يريگيپ ناكما دنا هداد تسد زا ار
 هبنش هس زور تاضارتعا نيا همادا رد .تشاد دنهاوخن زين

 صخشم تروص هب :دنتفگ نارگراك زا يدادعت ،هام يد 11
 زاوها يرهش راطق هعومجم رد رگراك 002 ات 051 دودح
 لاس هام ريت زا هك دنراك لوغشم راكناميپ تيلوئسم تحت
 زين اريخا .تسا هداتفا ريخات هب ناش يدزم تابلاطم 69
 هب باسحلا يلع تروص هب ناموت رازه 008 غلبم راكناميپ
 هب دزم هام 81 زونه اما هدرك زيراو نارگراك باسح
   .تسا راكهدب نارگراك
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 !تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم هزرابم داب هدنز

 :نيوزق رد شواك هناخراك نارگراك عمجت

 !دنهد يمن هار هناخراك هب ار نارگراك

 دحاو نارگراك زا رفن 08 دودح ،هام يد 2 هبنشكي زور حبص
 يدورو لباقم ،نيوزق رد شواك راشف تحت نزاخم هدنزاس
 :تفگ ضرتعم نارگراك زا يكي .دندرك عمجت هناخراك نيا
 هناهب هب هناخراك ناريدم ،هام يد مكي هبنش زور حبص زا
 521 عومجم زا رفن 08 دودح دورو زا يلام عبانم دوبمك
 زا شيپ .دننك يم يريگولج ناشراك لحم هب هناخراك رگراك
 لاس هام رويرهش هك تشاد رگراك 002 دودح هناخراك نيا

 راك دادرارق مامتا اب ار رگراك 06 ات 05 دودح امرفراك يراج
 زا رفن 001 دودح ،هام يد 4 هبنش هس زور حبص .درك جارخا
 ناياپ ليلد هب لاس 41 هب كيدزن ِيراك قباوس اب نارگراك
 نيا هك يلاحرد دنداد تسد زا ار دوخ لغش ،دادرارق تدم
 نيدنچ و يدزم تابلاطم هام كي تباب زونه رگراك 001
 11 هبنش هس زور .دنراكبلط ،هدشن تخادرپ تاونس لاس
 تيعضو يريگيپ يارب نارگراك زا يعمج اددجم ،هام يد
 .دندرك عمجت نيوزق يرادناتسا نامتخاس لباقم ناش يلغش
 يقوقح تاقوعم تخادرپ و راك هب تشگزاب راتساوخ نارگراك
 ضرتعم نارگراك ،هام يد 21 هبنشراهچ زور .دنتسه دوخ
 زا سپ ،هام يد 11 هبنش هس زور عمجت رد هكدندرك مالعا
 تابلاطم يريگيپ رب ينبم نيوزق يرادناتسا نالوئسم هدعو

 دنهاوخ همتاخ اتقوم دوخ عمجت هب هدنيآ هتفه ات ناش يفنص
 زور زا هك يرگراك 08 دودح ،هام يد 51 هبنشزور .داد
 هدش جارخا دادرارق مامتا اب يراج لاس هام يد مكي هبنش
 ريگيپ ،زربلا يتعنص رهش راك هرادا رد يتياكش حرط اب ،دنا
.دندش دوخ يفنص تابلاطم

 

  

 

  

 يزاس هلول تكرش  رگراك 801 جارخا

 ناتسزوخ ناتسا رد رهشهام
 تكرش رگراك 801 ،هام يد 4 هبنش هس زور شرازگ هب
 يلام تالكشم هك هچنآ ليلد هب رهشهام يزاس هلول
 جارخا هناخراك زا ريخا ياهزور رد ،هدش ناونع امرفراك
 دييات نمض زين رهشهام رادنامرف هطبار نيمه رد .دنا هدش
 يا همان تنامض ،تكرش نيا :تسا هتفگ نارگراك نيا جارخا
 يوس زا رابتعا نيمات تروص رد هك دراد تراجت كناب دزن
 تكرش يلام لكشم ناوت يم يدودح ات كناب نيا
 اب هك دنراوديما نارگراك .درك لح ار رهشهام يزاس هلول
 و دوش لح تكرش نيا تالكشم ،مزال رابتعا نيمات
.دندرگزاب راك رس هب يجارخا نارگراك

 

  

 ِنارگراك باصتعا و تاضارتعا ديدج رود

رهشهام ردنب رد يباراف يميشورتپ

 

  
 نارگراك يضارتعا عمجت ،هام رذآ 52 هبنشكي زور
 زور نيمدنچ يارب ،رهشهام ردنب رد يباراف يميشورتپ
 زا رود نيمراهچ هك نارگراك نيا .تفاي همادا يلاوتم
 ،دنا هدرك زاغآ ار يراج لاس رد دوخ يفنص ضارتعا

 يايازم نتفر الاب و لغاشم يدنب هقبط حرط يارجا راتساوخ
 يباراف يميشورتپ ضرتعم نارگراك .دنتسه دوخ يدزم
 اب راب ره و دندوب هدز عمجت هب تسد اهراب زين نيا زا شيپ
 طباور ريدم .دنا هتشگزاب راك رس هب تابلاطم ققحت هدعو
 نارگراك ريخا عمجت اب هطبار رد يباراف يميشورتپ يمومع
 هدش مهارف يدنب هقبط حرط يارجا ي هنيمز شيپ :ديوگ يم
 نيا اهتنم دنا هدش هديزگرب راك نيا يارب ينارواشم و
 .دراد بسانم ينامز تصرف هب زاين و تسا ربنامز عوضوم
 دنك راك هك دنتسه رواب نيا رب نارگراك هك تسيلاحرد نيا
دور يم شيپ

 

  

 

  

 هناخراك رد ناشراكمه جارخا هب نارگراك

 دندرك ضارتعا ناميلس دجسم ناميس
 ناميس هناخراك ضرتعم نارگراك ،هام يد مكي هبنش زور
 جارخا هب ضارتعا رد نارگراك زا يهورگ :دنتفگ نوراك
 مامتا هناهب هب راك هقباس لاس 61 اب نارگراك زا يكي
 يرادا نامتخاس لباقم هناخراك هدودحم رد ،راك دادرارق
 و يمسر رگراك 004 دودح نوراك ناميس .دندرك عمجت
 ،يدزم تاقوعم هام 4 زا ادج نآ نارگراك هك دراد يدادرارق
 ساسا رب .دنراد مه يرگيد يفنص تابلاطم و تالكشم
 امرفراك ،نارگراك هتعاس دنچ عمجت يپ رد :شرازگ نيا
 .دنادرگزاب دوخ قباس راك هب ار يجارخا رگراك هك داد هدعو
 ضارتعا هب ،هدش هداد هدعو هب دامتعا اب نارگراك هجيتن رد
.دنتشگزاب دوخ راك لحم هب و هداد همتاخ دوخ

 

  

 

  

 تعنص و تشكِ رگراك 005 زا شيب عمجت

يصوصخ هب ضارتعا رد ناغم

 

  
 نارگراك زا رفن 005 زا شيب ،هام يد 4 هبنش هس زور
 هب تبسن ناغم يرورپماد و تعنص و تشك عمتجم
 يزكرم هرادا نامتخاس لباقم ،عمتجم نيا يزاس يصوصخ
 تيلها وغل راب كي زا سپ :ديازفا يم شرازگ .دندرك عمجت
 بحاص هب عمتجم نيا ددجم يراذگاو رذآ رخاوا ،راديرخ
 هك تس يلاحرد نيا ،دش ماجنا زيربت لسع نيريش هناخراك
 نيا نارگراك و ناغم يلاها ،زين هام يد 3 هبنشود زور
 ناريدم هژيو يارسناهم هك ناغم كرهش رد هناخراك
 ،تسا تكرش لنسرپ زا يشخب يگدنز لحم و تكرش
 و تشك عمتجم :دنيوگ يم ناگدننك عمجت .دنا هدرك عمجت

 سراپ ناتسرهش مدرم كاخ و بآ زا يئزج ناغم تعنص
 هتسباو هقطنم نيا يلاها و رياشع يگدنز و تسا ناغم دابآ
 زور نارگراك يضارتعا عمجت .تسا هناخراك نيا هب

.دشرازگرب مه ،هام يد 5 هبنشراهچ

 

  

 رد هتسشنزاب و لغاش نايگنهرف عمجت

 زيربت شرورپ و شزومآ هرادا لباقم

 و لغاش ناملعم زا يعمج ،هام يد 2 هبنشكي زور حبص
 هرادا لباقم رد تيشعم طيارش دوبهب تساوخ اب هتسشنزاب
 .دندز يضارتعا عمجت هب تسد ،زيربت شرورپ و شزومآ
 قوقح شيازفا دصرد 02 هب مه :دنيوگ يم ناضرتعم
 يزاس ناسمه يارجا مدع هب مه و ميضرتعم لغاش ناملعم
 لاس رد تسين رارق دسر يم رظن هب .ناگتسشنزاب يارب
.دنك  اديپ دوبهب ام تشيعم هدنيآ

 

  

 

  

 ردزيربت يزاس گنيربلب رگراك 081 باصتعا

 !يدزم تاقوعم هام 4 زا شيب هب ضارتعا
 هناخراك نارگراك ،هام يد 2 هبنشكي زور حبص
 هام 4 ندشن تخادرپ هب ضارتعا رد زيربت يزاس گنيربلب
 هب تردابم و هديشك راك زا تسد ،دوخ يدزم تابلاطم
 رد :دنيوگ يم ضرتعم نارگراك .دندرك يضارتعا عمجت

 تايه تيلوئسم تحت هناخراك نيا هك هتشذگ هام 41 لوط
 زاغآ دنور رد يصاخ قافتا ،هتفرگ رارق عيانص زا تيامح
 4 تباب زونه ام و هدشن هدهاشم هناخراك يديلوت تيلاعف
 نيرت قفوم زا يكي دحاو نيا .ميراكبلط هقوعم دزم هام
 دوش يم بوسحم يقرش ناجيابرذآ ناتسا يتعنص ياهدحاو
 تروص هب نآ تالوصحم 19 لاس زا شيپ ات هك
 رد دوكر راچد رضاح لاح رد اما دش يم هضرع يشورف شيپ
 عمجت زور نيمود ،هام يد 3 هبنشود زور  .تسا هدش ديلوت
 رب .تفاي همادا زيربت يزاس گنيربلب نارگراك يضارتعا
 لقادح ندشن تخادرپ ات نارگراك :شرازگ نيا ساسا
 همادا دوخ تاضارتعا هب ،ناش ههام 4 تابلاطم زا يشخب

.داد دنهاوخ

 

  

 

  

 يزاس هعطق هناخراك رگراك 081 جارخا

 !نيوزق ناس كيلرام
 ناس كيلرام هناخراك نارگراك ،هام يد 9 هبنشكي زور
 رگراك رفن 043 لاسما لياوا هك هناخراك :دنتفگ نيوزق
 ندشن تخادرپ تلع هب نونكا مه ،تشاد راك هب لوغشم
 هبنش زور زا ،روشك گرزب زاسوردوخ 2 يوس زا شتابلاطم
 1 قباوس اب رگراك 081 ليدعت هب مادقا يراج هام يد مكي
 هدنام يقاب رگراك 061 نونكا مه .تسا هدرك لاس 51 يلا
 نيا نارگراك .دوش يم ديدمت ههام 2 يلا 1 اهنآ دادرارق هك
 .دنا هدش دوخ يلغش تينما نارگن هناخراك

  



 7931 يد مهدزناپ ، 06 هرامش                                     7                                                                  يرگراك همانهام

 !ددرگ دياب دازآ ينادنز رگراك

 نيشام عيانص تكرش رگراك 52 هنايهام

 !دنوشيم جارخا وردوخ ناريا رازبا
 دادرخ زا ،هام يد 31 هبنشجنپ خيرات هب يشرازگ ساسا رب
 رد هدش يزير همانرب تكرح كي رد نونكات يراجلاس هام
 رگراك 52 ههام ره ،وردوخ ناريا رازبا نيشام عيانص تكرش
 ات اهجارخا نيا تسا رارق و دنا هدش جارخا ،دادرارق مامتا اب
 ،ديازفا يم شرازگ .دباي همادا همانرب قبط لاس ناياپ
 نيا رد يلاح رد هدش يزير همانرب و مظنم ياهجارخا

 ينيب شيپ اب زين نارگراك ياهدادرارق هك دراد همادا تكرش
 هدش ليدبت ههامكي دادرارق هب رتشيب ياهجارخا لامتحا
 رارق هام ره رس هك ينارگراك هب تكرش تيريدم و تسا
 يناسر عالطا شيپاشيپ دنوش جارخا همانرب قبط تسا
 جارخا نايرج رد ار نانآ ،دادرارق مامتا ضحم هب و دننكيمن
 هب اي و يراك مك عنام ،دوخ هتفگ هب انب ات دنهديم رارق
 قياقد نيرخآ ات نارگراك زا هتسد نيا يراكبارخ حالطصا
.دنوش جارخا

 

  

 

  

 نغور هدننكديلوت ياهدحاو زا يمين

 دنا هدش ليطعت روتوم
 تياس هب سلجم نداعم و عيانص نويسيمك ياضعا زا يكي
 زا يمين هيلوا داوم تميق شيازفا يپ رد :تفگ تلم هناخ
 رد نيا .دنا هدش ليطعت روتوم نغور هدننكديلوت ياهدحاو
 نامزاس ،اهالاك يخرب ديلوت هريجنز رد هك تسا يطيارش
 هب .دنرادن يشقن تعنص ترازو و هدننك فرصم زا تيامح
 لرتنك لباق اهالاك نيا رد زين تميق شيازفا ليلد نيمه
 شيازفا تاديلوت هيلواداوم هك ينامز لاثم روط هب .تسين
 اب دنراچان زين هدننك ديلوت ياه هناخراك دننك اديپ تميق
 .دننك مهارف ار رازاب رد ندنام يقاب هنيمز اه تميق ندربالاب
 لباق هيلوا داوم تميق هك يتروص رد :دوزفا همادا رد يو
 ات دوش مهارف يطيارش دياب ،دشابن لبق هب تشگزاب
 هب دنناوتب دوس هيشاح لقادح اب هدننكديلوت ياه هناخراك
 شيازفا ثعاب ديلوت دحاو ره يليطعت .دنهد همادا دوخ ديلوت
 صاخ تاعبت نارگراك زا كي ره يراكيب هك تسا يراكيب

 .دراد ار دوخ

 

  

 و يمسر ياهورينِ يدزم تاقوعم هام هس

 ناويرم رد يناشن شتآ يتكرش
 ام :دنتفگ ناويرم ناناشن شتآ ،هام يد 3 هبنشود زور
 زا شيب هك ميتسه ناويرم رهش يناشن شتآ يمسر لنسرپ
 نيا يتكرش ياهورين .ميا هتفرگن قوقح هك تسا هام 3
 و 69 ،59 ياه لاس ِقوعم يدزم تابلاطم زونه زين نامزاس
 هعجارم فلتخم عجارم هب اهراب .دنا هدركن تفايرد ار 79
 ،درادن هجدوب يرادرهش هك لالدتسا نيا اب رابره اما ميدرك
 ايآ هك تسا نيا ام لاوئس .دندرك زاب دوخ رس زا ار ام
 ؟دنريگ يم قوقح هنوگنيا دوخ مرتحم ياروش و رادرهش
 رگراك هك كاب هچ سپ دنرادن يتشيعم لكشم دوخ هك نانآ
!دريگن قوقح لاس كي اي هام 6

 

  

 لباقم دهشم يروشك ناگتسشنزاب عمجت

 رهش نياِ يگتسشنزاب قودنص

 ناگتسشنزاب زا يعمج ،هام يد 21 هبنشراهچ زور حبص
 و هجدوب هجيال صقاون هب ضارتعا رد دهشم يروشك
 قودنص لباقم ،يزاس ناسمه ندش هتفرگ هديدان
 اپرب يضارتعا عمجت دهشم هوكبآ نابايخ رد يگتسشنزاب
 ناگتسشنزاب عمجت اب نامزمه هك ناضرتعم نيا .دندرك
 شيازفا راتساوخ ،دنا هدمآ نابايخ هب سلجم لباقم ينارهت

 هجدوب هحيال رد ناگتسشنزاب قوقح ِيزاس ناسمه مهس
 يادص ،هجدوب ميظنت رد اه يتلود دنيوگ يم و دنتسه
.دنا هدينشن ار ام يهاوخداد

 

  

 

  

 6 هب ضارتعا و ناشول يرادرهش نارگراك

 يدزم تاقوعم هام
 ضرتعم نارگراك زا يكي ،هام يد 9 هبنشكي زور حبص
 يرادرهش يرادا دحاو رد نارگراك :تفگ ناشول يرادرهش
 يدادرارق تروص هب نآ هب هطساو ياه نامزاس و ناشول
 هب دوخ يدزم تاقوعم هب ضارتعا رد اهنآ .دنراك لوغشم
 يرادرهش نامتخاس يلخاد هدودحم رد ضارتعا هناشن
 رد هك ناشول رهش نارگراك زا رفن 08 دودح .دنا هدرك عمجت
 تسا هدشن تخادرپ نانآ هميب قح و دزمتسد هتشذگ هام 6
 يا هميب و يدزم تابلاطم تسا لاس نيدنچ :دنيوگ يم
 هك رهش ياروش تاباختنا زا دعب هرود ره رد .ميراد هقوعم
 دوش يم هداد تابلاطم تخادرپ هدعو ،دنك يم رييغت رادرهش
 دزم تفايرد مدع زا يشان يتشيعم تالكشم اب ام مهزاب اما
 .ميهجاوم

 

  
 
 و تلود نانكراك دزمتسد و قوقح شيازفا

 !رتشيب هن دصرد 02 طقف ناگتسشنزاب
 رقاب دمحم ،هام يد 31 هبنشجنپ زور شرازگ ساسا رب
 ياضعا اب راديد رد هجدوب و همانرب نامزاس سيئر تخبون
 قوقح هدنيآ لاس رد ات هتساوخ سلجم نارمع نويسيمك
 شيازفا دصرد 02 زا شيب ناگتسشنزاب و تلود نانكراك
 ياه فيدر رد رييغت هنوگره هكنيا هب هجوت اب .دنكن اديپ
 ققحت لباق ريغ و يعقاو ريغ ،تلود يا هنيزه و دمآرد
 ،درك دهاوخ داجيا عقوت اههاگتسد يخرب يارب طقف و تسا
 نوناق رد ،تلود هنيزه و دمآرد ياه فيدر ات دننك شالت
 .دنكن رييغت سلجم بوصم هجدوب

 

 كرهش دولاپ ينبل هناخراك رگراك 081

 هام 5 روباشين مايخ يتعنص

 

  

 دنراد يدزم تاقوعم
 لغاش نارگراك ،هام يد 8 هبنش خيرات هب يشرازگ هب
 :دنتفگ روباشين مايخ يتعنص كرهش دولاپ ينبل هناخراك
 رد روباشين ِمايخ يتعنص كرهش رد عقاو دولاپ ينبل هناخراك
 هب هقوعم دزم هام 5 مك تسد ،يوضر ناسارخ ناتسا
 دوبمك هناهب هب دولاپ يامرفراك .تسا راكهدب دوخ نارگراك
 رياس و نارگراك قوقح عقوم هب تخادرپ زا يگنيدقن

 للعت و ريخات نيا .دنك يم يراد دوخ يبناج ياه هنيزه
 تيعضو رد يحور و يتشيعم رظن زا ار نارگراك ،ههام دنچ
 يم نارگراك زا لقن هب شرازگ .تسا هداد رارق يبولطمان
ِ جارخا هبئاش هك تس يلاحرد هدمآ شيپ تيعضو :ديازفا
 نارگراك و هتفرگ توق هناخراك نيا راك يورين زا يدادعت
 ار اهنآ امرفراك ناشراك دادرارق مامتا اب ادابم هك دننارگن
 .دنك راكيب راكزا

 
 يزاس نگاو هناخراك رگراك 06 جارخا

 رهبا رد وكيريا
 نگاو هناخراك رد لغاش نارگراك ،هام يد 2 هبنشكي زور
 يديلوت دحاو نيا رد :دنتفگ رهبا ناتسرهش رد وكيريا يزاس
 لاس يادتبا زا اما دندوب راك هب لوغشم رگراك 003 زا شيب

 ،تسا هدش ناونع يلام تالكشم هك هچنآ ليلد هب يراج
 ،دادرارق مامتا اب يدادرارق نارگراك زا رفن 06 مك تسد
 ههام 3 دادرارق نارگراك يمامت اب امرفراك .دنا هدش جارخا
 ماجنا تلوهس اب راك يورين ليدعت ات تسا هدرك دقعنم
 .دوش

 

  
 53 ،هام نيدرورف 4 هبنش زور رد امرفراك :ديازفا يم شرازگ
 ،هام رذآ 72 هبنش هس زور رد و درك جارخا ار نارگراك زارفن

 تيريدم روتسد اب يزكرم نامتخاس يرادا نانكراك زا رفن 6
 نارگراك زا رگيد رفن 32 ،هام يد مكي هبنش زور و هناخراك
 ليلد هب وكيريا يدادرارق نارگراك يمامت .دندش راكيب راك زا
 راك دادرارق همتاخ زا سپ هام ره ناش يراكدادرارق تيهام
 جارخا اريخا هك ينارگراك .دنتسه يراكيب نارگن ،دوخ
 هنيمز رد ،دوخ يدزم تاقوعم هام 2 رب هوالع دنا هدش
 رارق زا .دنتسه  هجاوم يتالكشم اب زين تاونس قح تفايرد
 قوقح هياپ اب هدش راكيب نارگراك همه تاونس قح ،مولعم
.تسا هدش هبساحم 59 لاس

 

  

 

  

 تشادرب نيح رد زرواشك كي نتخاب ناج

 هيوليگهك رد ترذ
 رد هك يزرواشك ،هام يد 2 هبنشكي زور ربخ ساسا رب

 رب تلع هب هيوليگهك ناتسرهش رد ترذ تشادرب نيح
 بقاعتم ندش هديشك و شراولش هب نيابمك ياه هغيت دروخ
 لاقتنا جوساي ناتسراميب هب و مودصم ،هاگتسد لخاد هب اهاپ
 رد زور 3 زا دعب هدراو تاحارج تدش تلع هب ،دوب هتفاي
 .داد تسد زا ار دوخ ناج ،لمع قاتا
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 !نز نارگراك ملسم قح ،ربارب راك لباقم رد ربارب دزمتسد

 رثا ردراك نيح رد رگراك 2 نتخاب ناج

يبوچ تالوصحم هاگراك رد يزوس شتآ

 

  
 حبص :تفگ نارهت سناژروا سيئر ،هام يد 51 هبنش زور
 تالوصحم هدننكديلوت هاگراك كي نارگراك زا رفن 2 هبنش
 راك نيح رد ،كزيرهك تارباخم رابنا نابايخ رد عقاو يبوچ
 زا ار دوخ ناج ،يديلوت دحاو نيا رد يزوس شتآ رثا رب
.دنداد تسد

 

  

 

  

 هناخراك يليطعت يپ رد رگراك 53 جارخا

 روباشين كيرتكلا يناث
 هناخراك رد لغاش نارگراك زا يدادعت ،هام يد 8 هبنش زور
 هنيمز رد هك يديلوت دحاو نيا :دنتفگ روباشين كيرتكلا يناث
 يد يادتبا زا ،دراد تيلاعف يقرب تالوصحم تاعطق ديلوت
 ،دراد ديلوت هنيمز رد هك يتالكشم ليلد هب يراج لاس هام
 .دنا هدش جارخا نونكا  مه نآ نارگراك يمامت و هدش ليطعت
 رد :دنيوگ يم هبرجت و راك لاس 51 هقباس اب نارگراك نيا
 نونكا مه يديلوت دحاو نيا رگراك 04 ات 53 عومجم
 يررقم تفايرد يارب تسا رارق و دنرادن يصخشم تيعضو
.دنوش يفرعم راك هرادا هب يراكيب هميب

 

  

 

  

 يكشزپ مولع هاگشناد ناگتسشنزاب ضارتعا

 يدزم تاقوعم هب دهشم
 يكشزپ مولع هاگشناد ناگتسشنزاب ،هام يد 8 هبنش زور
 دوخ يدزم تابلاطم تخادرپ مدع هب ضارتعا رد دهشم
 ناياپ شاداپ :دنيوگ يم ضرتعم ناگتسشنزاب .دندرك عمجت
 مولع هاگشناد ناگتسشنزاب زا يدايز هدع يارب تمدخ
 ار تمدخ ناياپ شاداپ رگا .تسا هدشن تخادرپ يكشزپ
 نآ اب ميناوت يم ،دننك تخادرپ يگتسشنزاب نامز نامه
 يتقو اما .مينك يراذگ هيامرس نامنادنزرف و دوخ هدنيآ يارب
 رگيد ،دنزادرپ يم ريخات اه لاس يتح و اه هام اب ار غلبم نيا
 زا مادم ار دوخ شزرا ،لوپ نوچ درادن يا هدياف ام يارب
.دهد يم تسد

 

  

 

  

 لك هرادا لباقم رد نادمه ناملعم عمجت

شرورپ و شزومآ

 

  
 ناملعم زا رفن دص زا شيب ،هام رذآ 22 هبنشجنپ زور حبص
 رد اميسوادص دركلمع هب ضارتعا رد نادمه ناتسرهش
.دندرك عمجت ناتسا نيا شرورپ و شزومآ هرادا لباقم

 

  
 هيبنت زا شرازگ شخپ و هيهت هكنيا نايب اب ناملعم نيا 
 بوخ اميسوادص طسوت نادمه رد زومآ شناد كي يندب
 :دنيوگ يم ،مينك يم موكحم ار »تنوشخ« زين ام و تسا
 ،دزادرپب زين ناملعم ياهدرد هب يلم هناسر هك دوب رتهب

 .دوش يمن سكعنم ام يبلط تلادع يادص هاگ چيه
 و تالكشم ميهاوخ يم اميسوادص زا :دنيوگ يم ناضرتعم
 ياهدرد هب و دهد ششوپ زين ار ناملعم ياه هغدغد
.دزادرپب روشك نازومآ شناد و ناملعم

 

  

 رسارس يزرواشك هميب قودنص نارازگراك

 نارهت رد تيريدم نامزاس لباقم ردروشك

دندرك عامتجا

 

  
ِ نارازگراك زا رفن 005 زا شيب ،هام رذآ 91 هبنشود زور حبص
 ، فلتخم ياه ناتسا رد نكاس يزرواشك هميب قودنص
 عمجت ماظن تحلصم صيخشت عمجم نامتخاس لباقم
 يم نيضرتعم .دندش بذج حرط ليهست راتساوخ و دندرك
 سپ يزرواشك هميب قودنص نارازگراك بذج حرط :دنيوگ
 ياروش رد مه و سلجم رد مه ناوارف ياه سوق و شك زا
 ييارجا تروص رد هك يحرط ،ديسر بيوصت هب نابهگن

 رسارس يزرواشك رازگراك 0003 تشونرس دناوت يم ندش
 هك دوب هتشذگن بيوصت زا يتدم اما .دهد رييغت ار روشك
 و هدرك دورو هيضق رد ماظن تحلصم صيخشت عمجم
 نارازگراك .تسا هدومن حرطم »بذج حرط« رد ار يتاماهبا
 يلغش تينما هن هكنيا نايب و تاماهبا نيمه هب ضارتعا رد
 لباقم و دندمآ نارهت هب روشك رسارس زا ،هميب هن و ميراد
 .دندرك عمجت ماظن تحلصم صيخشت عمجم نامزاس

 

  

 

  

 دنولا ليتسا ايرآ هناخراك نارگراك عمجت

دوخ يدزم تاقوعم هب ضارتعا رد

 

  
 ايرآ هناخراك نارگراك زا يهورگ ،هام رذآ 91 هبنشود زور
 تاقوعم هب ضارتعا رد ،ناتسزوخ ناتسا رد دنولا ليتسا
 عمجت كشميدنا يرادنامرف نامتخاس لباقم  دوخ يدزم
 يدزم تاقوعم هام 6 دودح :دنتفگ ضرتعم نارگراك .دندرك
 رذآ 91 هبنشود حبص عمجت رد و ميراكبلط هدشن تخادرپ
 تسارح لوئسم ،ديشك لوط تعاس 2 ادودح هك ،هام
 يريگيپ لوق و هدش رضاح نارگراك ام عمج رد يرادنامرف
 هداد ياه هدعو هب دامتعا اب نارگراك .دنداد ار نامتابلاطم
 يفنص ضارتعا هب ،كشميدنا يرادنامرف نالوئسم هدش
 رد :دندوزفا لاح نيع رد ضرتعم نارگراك ،دنداد ناياپ دوخ
 رگيد راب دوشن هداد يتيمها نامتابلاطم هب هك يتروص
.دناسر ميهاوخ نالوئسم شوگ هب ار دوخ ضارتعا

 

  

 

  

 هب ضارتعا رد نادابآ يرادرهش نارگراك

دننك يم عمجت زور ره يدزم تاقوعم

 

  
 هزور ره عمجت موادت رد نارگراك ،هام رذآ 91 هبنشود زور
 هام كي دودح زا :دنتفگ يرادرهش نامتخاس لباقم رد دوخ
 3 و 2 قطانم زبس ياضف و يتامدخ شخب نارگراك شيپ

 اهراب يناشن شتآ نارگراك يهارمه اب نادابآ يرادرهش
 تابلاطم لوصو يارب يزكرم يرادرهش نامتخاس لباقم
 نارگراك .دنا هدز يفنص ضارتعا هب تسد دوخ هقوعم
 هلابز لمح و فيظنت نارگراك هتشذگ ياهزور يط :دندوزفا
 قطانم زا يخرب ياه هلابز يروآ  عمج زا ضارتعا هناشن هب

 يرهش تامدخ نواعم  .دندرك يراددوخ ،نادابآ رهش
 تيعضو ،اه هناسر يخرب اب وگتفگ رد ،نادابآ يرادرهش
 رارمتسا ليلد هب ار نادابآ رهش حطس رد هلابز يروآ عمج
.تسا هتسناد بولطمان يتامدخ شخب نارگراك تاضارتعا

 

  

 يرادنامرف لباقم رد ناجيدنه ناراد جنل

!دندرك نهپ يلاخ هرفس

 

  

 ناجيدنه ناراد جنل زا يدادعت ،هام رذآ 12 هبنشراهچ زور
 ناتسا رد ناجيدنه ناراد جنل زا يدادعت هتفه نيا :دنتفگ
 يرادنامرف لباقم رد يلاخ هرفس ندرك نهپ اب ،ناتسزوخ
 دوجوم دعاسمان عضو هب ار دوخ ضارتعا ،ناتسرهش نيا
 و زرا خرن شيازفا هب هجوت اب :دندوزفا اهنآ .دنداد ناشن
 ،هصرع نيا نالاعف زا تيامح دوبمك و تخوس ابقاعتم
 ليلد هب تسا هام 9 دودح يناريا ياه جنل زا يرايسب
.دنهد ماجنا ييايرد رفس دنا هتسناوتن رامش يب تالكشم

 

  

 

  

 لباقم ناجنسفر راكيب ناناوج تاضارتعا

همشچرس سم رتفد

 

  
 ِراكيب ناناوج زا يعمج ،هام رذآ 22 هبنشجنپ زور حبص
 دندرك عمجت همشچرس سم عمتجم رتفد لباقم ناجنسفر
 اب طابترا رد تكرش نيا نالوئسم ييوگخساپ راتساوخ و
 زا راكيب ضرتعم ناناوج .دندش اه يموبريغ لاغتشا
 ضارتعا همشچرس سم رد يموبريغ ياهورين يريگراك هب
 سم لثم گرزب عيانص رد لاغتشا تيولوا :دنيوگ يم و دنراد
 يطيارش رد .دشاب يلحم و يموب نانوج يتسياب ،همشچرس
 ياهورين زا ارچ ،ميراد راكيب ناوج ،ناجنسفر رد ام هك
؟دوش يم هدافتسا همشچرس سم رد لاغتشا يارب يموبريغ

 

  
 

 

  

 طخ رد رگيد يدادرارق رگراك 021 جارخا

نارهت يرهش راطق 6

 

  
 نارگراك ،هام رذآ 91 هبنشود خيرات هب يشرازگ ساسا رب
 تكرش :دنتفگ نارهت يرهش راطق 6 طخ هژورپ رد يجارخا
 6 طخ هژورپ تخاس راكناميپ ،للملا نيب ريباس يراكناميپ
 رگراك 051 هتشذگ هام كي يط هك نارهت يرهش راطق
 جارخا يلام تالكشم شيازفا ليلد هب ار دوخ يدادرارق
 يدادرارق رگراك 021 دادرارق ديدمت مدع اب نونكا مه ،درك
 شيازفا رفن 072 هب ار هدش ليدعت نارگراك دادعت ،رگيد
 يرافح شخب رد رگراك 53 دودح رضاح لاح رد .تسا هداد
 هكدنتسه لنوت ياه هراويد يارجا و ينابهگن لوغشم لنوت
 ليالد زا يكي .تسين صخشم زونه نانآ يلغش تيعضو
 تيلاعف ندش فقوتم ،هدش جارخا نارگراك رامش شيازفا
 تكرش اب يرادرهش يلام تافالتخا لابند هب يرافحدحاو
.تسا للملا نيب ريباس
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 !ددرگ دياب دوبان ،هتسد و حانج ره اب ،يمالسا يروهمج

 ضارتعا رد يجدننس شورفتسد 002 عمجت

ناشورفتسد يروآ عمج هب

 

  

 جدننس يرادرهش ميمصت يپ رد ،هام رذآ 72 هبنش هس زور
 زا شيب ،رهش رد يرترود طاقن هب ناشورفتسد لاقتنا هب

 يمومع ناكم كي رد يجدننس ناشورفتسد زا رفن 002
 نيا .دنتخادرپ دوخ ياه هتساوخ نايب هب و هدرك عامتجا
 يور لغش نيا هب يرادان روز زا :دنيوگ يم ناشورفتسد
 در ار رهش رترود طاقن هب ناشورفتسد لاقتنا اهنآ .ميا هدروآ
 ينونك ياه لحم رد دوخ تيلاعف همادا رب ميمصت و دندرك
 ار دوخ ياهالاك دنتفرگ ميمصت ،ضوع رد اما دنتفرگ
 :دندوزفا نينچمه اهنآ .دننك نهپ رتم كي رد رتم 3 ياج هب
 شيازفا ار لاغتشا و يمسرريغ لغاشم ،رقف و يراكيب
 .تسا يلولعم و تلع ي هطبار كي ًاقيقد نيا .دهد يم
 رد ار يروآ عمج ياه حرط ،هطبار نيا كرد نودب نالوئسم
.دنهد يم رارق راك روتسد

 

  

 

  

 نارگراك عمجت يلاوتم زور نيمود

نارهت هاگپ هناخراك

 

  
 عمجت زا يلاوتم زور نيمود رد ،هام رذآ 81 هبنشكي زور
 لاقتنا اب رفن 001 زا شيب ،هاگپ هناخراك نارگراك يضارتعا
 هقطنم ياه نيمز هدودحم هب دوخ يفنص ضارتعا
 عولط اب ،هدودحم نيا رد بش ندرك يرپس و سراپنارهت
 نارگراك زا يكي .دنداد همادا ناش يضارتعا عمجت هب باتفآ
 :تفگ يياجباج نيا تلع حيضوت رد نارهت هاگپ ضرتعم
 هوقزا ار هدش فرصت ياه نيمز هيلخت مكح تساهتدم
 مكح نيا يارجا يارب يتلود ناگرا چيه اما ميتفرگ هيئاضق
 يفنص ضارتعا ميدش راچان نياربانب دنك يمن كمك ام هب

 رگراك 007 دودح .ميهد لاقتنا اه نيمز لحم هب ار دوخ
 يريگ سپزاب راتساوخ يلاح رد نارهت هاگپ ريش هناخراك
 نيا زا يشخب رد لبق اهلاس زا هك دنتسه دوخ ياه نيمز
 ينتب عيانص ديلوت هناخراك كي ،هدش فرصتم ياه نيمز
 يتح و نالوئسم همه هكنيا دوجو اب .تسا هدش يزادنا هار
 ربخ اب ام ضارتعا زا اميس و ادص و يتلود ياه هناسر
 زا و دنا هدادن هئارا ام تالكشم زا يشرازگ چيه ،دنتسه
. تسا هدشن ييوجلد نارگراك زا كيچيه

 

  
 هاگپ هناخراك نارگراك  ،هام رذآ 81 هبنشكي زور هاگماش  
 زا يبوخ هب هك هيئاضق هوق نالوئسم :دندرك مالعا نارهت
 يتاركاذم يط ،دنفقاو هاگپ ريش نارگراك ياه نيمز عوضوم
 حرطم و يريگيپ هدعو نارگراك تالكشم هب نداد شوگ اب
. دنداد ار تالكشم ندرك

 

  

 عيانص هتسشنزاب نارگراك زا رفن 004 عمجت

يرادناتسا لباقم زاريش رود هار تارباخم

 

  
 نارگراك زا رفن 004 دودح ،هام رذآ 52 هبنشكي زور
 يرادناتسا لباقم ،زاريش رود هار تارباخم عيانص هتسشنزاب
 21 زا دعب :دنتفگ هتسشنزاب نارگراك .دندرك عمجت سراف
 تفايرد ار دوخ لاغتشا مايا تابلاطم نانچمه لاس
 6221 تابلاطم هك تسا يقطنم هچ نيا .ميا هدركن
 مئاد و دننك يمن تخادرپ تدم همه نيا زا سپ ار هتسشنزاب
 رطاخ هب ار هناخراك رگم .ميراد نارحب هك دنشارت يم هناهب
 هب و ديدركن ليطعت 58 لاس رد تشاد هك يتالكشم
 رد عيانص زا تيامح تايه ،"!تمالس هب" ديتفگ نارگراك
 ار طوطخ و دروايب الاب ار ديلوت حطس ات دش رقتسم هناخراك
 تشگنزاب هتشذگ رادم هب ديلوت اهنت هن اما دراد هگن لاعف
 تباب ام زا مادك ره الاح .دندش راكيب مه نارگراك هكلب
 07 ات نويليم 5 ،تاونس و هدشن تخادرپ ياهدزمتسد
 يور نارگراك ،ديازفا يم شرازگ .ميتسه راكبلط نويليم
 نيلوئسم :دندوب هتشون ،دندركيم لمح هك يياهرنب زا يكي
 يارب امش ،ميدرك لمحت لاس 21 نارگراك ام ،مرتحم
؟ديدرك هچ ام تابلاطم لوصو

 

  

 

  

 يكشزپ مولع هاگشناد ناگتسشنزاب ضارتعا

هاگشناد نامتخاس لباقم زاوها

 

  
 مولع هاگشناد ناگتسشنزاب ،هام رذآ  52 هبنشكي زور
 هب تسد هاگشناد نيا نامتخاس لباقم رد زاوها يكشزپ
 قح :دنيوگ يم ضرتعم ناگتشنزاب .دندز يضارتعا عمجت

 رد هك يناسك همه .تسا هدشن تخادرپ ام تاونس
 تاونس قح ،دنا هدش هتسشنزاب 79 و 69 ،59 ياه لاس
 رارق ينامز هچ تابلاطم نيا تسين صخشم و دنراكبلط
 هك يطيارش رد :دنيوگ يم ناضرتعم .دوش تخادرپ تسا
 تخادرپ رد ريخات ،تسا طوقس لاح رد مادم لاير شزرا

 .دوش يم رايسب ياه يراوشد بجوم ،ناگتسشنزاب تاونس
 ناوت ،دنتخادرپ يم عقوم هب ار نام يدزم تابلاطم رگا

 هب نام لوپ زورما اما ميتشاد كلم ديرخ اي يراذگ هيامرس
.تسا هدش رت شزرا يب بتارم هب لبق لاس ود تبسن

 

  

 

  

 ينارسوبوتا يصوصخ شخب ناگدننار

يفنص تالكشم هب ضارتعا و ناجنز

 

  
 شخب ناگدننار زا يعمج ،هام رذآ 82 هبنشراهچ زور حبص
 هب ضارتعا رد ،ناجنز ينارسوبوتا دحاو تكرش يصوصخ
 نيا نمهب 22 هارگرزب هيشاح رد ،دوخ يفنص تالكشم
 ندوب الاب هب تبسن ناگدننك عمجت .دندرك عمجت رهش
 مزاول و تاعطق ينارگ و اه سوبوتا يرادهگن ياه هنيزه
 ضارتعا يتشيعم تالكشم و هيارك خرن ندوب نيياپ ،يكدي
 سوبوتا هدننار 041 مك تسد :تفگ ناضرتعم زا يكي .دنراد
 ينارسوبوتا دحاو تكرش قيرط زا هك ميتسه يرهش نورد
 راك هب لوغشم ناجنز رهش ينارسوبوتا ناگوان رد ناجنز
. ميتسه

 

  

  و سلجم لباقم يروشك ناگتسشنزاب عمجت

اه ناتسرهش هجدوب و همانرب ياه نامزاس

 

  

 يروشك ناگتسشنزاب زا يعمج ،هام رذآ 72 هبنش هس زور
 رد نامزمه و دندرك عمجت يمالسا ياروش سلجم لباقم
 يروشك قودنص ناگتسشنزاب زين اه ناتسرهش زا يخرب
 ناگتسشنزاب .دندش عمج هجدوب و همانرب نامزاس لباقم
 رتالاب قوقح شيازفا" ار دوخ تابلاطم زا يشخب ،ضرتعم
 ياهدرادناتسا حطساب قباطم ،هدش يسانشراك رقف طخ زا
 هميب وغل " ،"نآ عقوم هب تخادرپ نيمضت و زورما يگدنز
 راك ،رثوم نامرد يا هياپ متسيس كي يرارقرب و يليمكت
 نوناق يارجا و اه قوقح يزاس ناسمه" ،"ناگيار و دمآ
 نورب تهج 6831 لاس بوصم يروشك تامدخ تيريدم
 لقتسم ياه لكشت نتخانش تيمسر هب" ،"رقف طخ زا تفر
 تهج رد نانآ هنادازآ ياهتيلاعف نيمضت و ناگتسشنزاب
 يروشك ناگتسشنزاب .دندرك ناونع "ناشتابلاطم يريگيپ
 دوخ يتشيعم تيعضو هب ضارتعا رد اهراب زين نيا زا شيپ
 هب هجدوب هحيال هئارا هناتسآ رد نونكا .دندوب هدرك ضارتعا
 رازه ود طقف( يزاس ناسمه مك مهس هب تبسن ،سلجم
 ميظنت رد يتسياب دنيوگ يم و دنراد ضارتعا )ناموت درايليم
.دوش  هتفرگ رظن رد ناگتسشنزاب تابلاطم ،هجدوب

 

  

 

  

 زا ناشن 7931 ناتسبات رد رقف طخ دروآرب

راوناخ ديرخ تردق هجوت لباق شهاك

 

  
 ياه شهوژپ زكرم ،هام رذآ 02 هبنش هس زور شرازگ هب
 هدرك رشتنم ار يشرازگ يگزات هب يمالسا ياروش سلجم
 لاس تسخن ههام 6 رد رقف طخ دروآرب" ناونع تحت
7931". 

 

  
 رد رقف طخ دروآرب" ؛تسا هدمآ شرازگ نيا زا يشخب رد
 ديرخ تردق هجوت لباق شهاك زا ناشن 7931 ناتسبات
 راوناخ ياهدمآرد ،تلاح نيرتهب رد هكيلاح رد .دراد راوناخ
 ،تسا هدنام تباث 7931 راهب هب تبسن 7931 ناتسبات رد
 ناتسرهش رد هرفن راهچ راوناخ كي يارب قلطم رقف طخ
 يارب مقر نيا .تسا هتفاي شيازفا ناموت رازه 003 نارهت
 هب هجوت موزل و تسا يا هظحالم لباق مقر ارقف
 هجوت دياب اتسار نيا رد .دناسر يم ار يتيامح ياه تسايس
 يتيامح ياه تسايس يزاس هچراپكي و گنهامه هك تشاد
 نينچمه و دوش يم ذاختا فلتخم ياهداهن طسوت هك
 زا دنمزاين ياه هورگ يياسانش رد اه تسايس نيا يدنمفده
".تسا رادروخرب يا هظحالم لباق تيمها
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 !رگراك هقبط يربهر هب قلخ كيتاركمد يروهمج داب رارق رب

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

:دينك نديدريز ياه تياس

 

  
ais.www moc.lakh  

moc.inahghedfarhsa.www  
 

 قلخ يئادف ياهكيرچ اب سامت يارب
:ديئامن هبتاكم ريز يناشن اب ناريا

 

  
1505 XOB MB  

NODNOL  
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
 ،دش دنهاوخ طيارش نيا ينابرق ارابجا رفن نارازه نيا هك دناد
 نيا ،دراد يم هاگن رارقرب ار هطوبرم طيارش ،نيا دوجو اب و

 طسوت دمع لتق لثم تسرد ،تسا دمع لتق عون كي هعماج لمع
 دناوت يمن سك چيه هك يلتق ،هنافئاخ و يناهنپ يلتق ؛درف كي

 ،تسين لتق ارهاظ هك يلتق .دنك عافد نتشيوخ زا نآ لابق رد

 نانوچ ينابرق نيا گرم هك اريز ،دنيب يمن ار لتاق يسك اريز
 لمع هب ضرعت ،نآ رد هك ارچ ديآ يم رظن هب يعيبط يگرم
 ره رد يلو .هفيظو ماجنا ات تس يلمع يب زا يشان رتشيب هدمآ

" تسا زرحم دمع لتق هب باكترا اجنيا رد لاح

 

  

 

  
)"ناتسلگنا رد رگراك ةقبط عضو" سلگنا كيردرف(

 

  
 

 


