
 

!ناهج و ناريا رد يراد هيامرس ماظن داب دوبان 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 :نخسرس
،نارگراك دزمتسد لقادح شيازفا

 

  
!تس يتايح يزاين 

 

  
 مِيژر هطلس ريز رد نارگراك يگدنز و راك طيارش هب يهاگن

  هك دهد يم ناشن هنيع هب يمالسا يروهمج يرگراكدض
 مدع و زيچان ياه دزمتسد ليمحت اب ناريا يزاوژروب
 زا يگرزب شخب لزان ياه دزمتسد نيمه عقوم هب تخادرپ
 .تسا هداد رارق قلطم تكالف و رقف طيارش رد ار نارگراك
 رهق ضارتعا و باصتعا نارازه عوقو يساسا ليالد زا يكي
 كيلوبمس شبنج جاور اي و 79 لاس رد يرگراك زيمآ
 يتلود ياه داهن لباقم رد " يلاخ ياه هرفس ندرك نهپ"
 سكع نينچ ليلد .تسا هداد ليكشت تيعقاو نيمه ار
 ريوصت كي نتشاد تسد رد اب و تسا حضاو زين يلمعلا

حيحص

 

 و نارگراك يگدنز طيارش ينيع تيعقاو زا  
 .درب يپ رما نيا ييارچ هب ناوت يم يتحار هب ناشكتمحز
 هتسب هك 7931 لاسرد رقف طخ باستحا اب هك ميناد يم ام
 ناموت نويليم 5 ات 4 ريز دمآ رد ،فلتخم عبانم نيمخت هب
 3 لقادح يراج لاس رد نارگراك قوقح ،هدش دروآرب هام رد
 تيرثكا ينعي .تسا هتشاد رارق رقف طخ ريز رد ربارب
 نيا موادت .دننك يم نارذگ رقف طخ ريز رد ارابجا نارگراك
 و مورحم ياه هداوناخ و شكتمحز نارگراك ناج طيارش
 هكنيا زا ادج .تسا هدناسر ناشبل هب ار اهنآ ةنسرگ
 رد نارگراك دزمتسد تخادرپ زا ناريا درگ نادند يزاوژروب
 قوقح اههام هاگ و دنز يم زاب رس دوخ صخشم ياه دعوم
 مه نارگراك قوقح حطس ،دوخ دوش يمن تخادرپ نارگراك
 نيمات يوگخساپ هجو چيه هب و دوش يم نييعت لزان رايسب

 يروهمج رد .دشاب يمن اهنآ يگدنز ياه يدنمزاين لقادح
 هراب رد هام دنفسا رد لاس ره "راك يلاع ياروش" يمالسا

 ليلد نيمه هب .دريگ يم ميمصت نارگراك دزمتسد لقادح
 يئاه ثحب دهاش دنفسا و نمهب ياه هام رد هلاس ره مه
 خرن" هب هجوت اب دزمتسد لقادح شيازفا هراب رد هك ميتسه
 ميژر تاعوبطم رد رگراك "هداوناخ تشيعم دبس" و "مروت

 ةنارگبوكرس هطلس لاس لهچ هبرجت هتبلا .دنوش يم حرط
 هراومه هك هداد ناشن يراكشآ هب يمالسا يروهمج
 2 هحفص           نينچ هب هجوت نودب "راك يلاع ياروش"

 

  

 هب كمك يارب يرگراك جيسب يگدامآ

 ضرتعم نارگراك بوكرس ياروش ليكشت

 يرگراك جيسب نامزاس لوئسم ،هام يد81 هبنش هس زور
 نارگراك قوقح و قح رگبوكرس لكشت ناوخب( روشك
 نواعت ترازو راك طباور نواعم اب راديد رد )دقتنم و ضرتعم
 هب كمك يارب يرگراك جيسب :تفگ يعامتجا هافر و راك
 و يرگراك تافالتخا شهاك و شزاس ياروش ليكشت
 راك ترازو طباور نواعم .دراد لماك يگدامآ ييامرفراك
 نوگانوگ ياه هصرع رد جيسب ياه يدنمناوت نايب نمض
 لاغتشا ظفح يارب اه هناخترازو هب جيسب كمك راتساوخ
 راهظا زين يرگراك جيسب نامزاس لوئسم .دندش دوجوم
 نيا ليكشت يارب مزال هدارا هناخترازو هك يتروص رد :تشاد
 رد تسا رضاح يرگراك جيسب ،دشاب هتشاد ار اهاروش
 زا يرايسب و مادقا اهنآ ليكشت هب تبسن روشك تاجناخراك
 .ديامن لصف و لح همكاحم هب نديسر زا لبق ار تافالتخا
 مه يارب هاگتسد ود رتشيب طابترا هب نيفرط هسلج نيا رد
.دندومن ديكات رتشيب ياه يراكمه و يركف

 

  

 

  

 ِنارگراك يديع و يدزم تاقوعم هام جنپ

 ناريا ردوپ يژولاتم
 يژولاتم عمتجم نارگراك زا يعمج ،هام نمهب 31 هبنش زور
 مغريلع :دنتفگ نيوزق يتعنص رهش رد عقاو ناريا ردوپ
 تسا هتشذگ هام 11 دودح نونكات 79 لاس زاغآ زا هكنيا
 تابلاطم ههام 3 تخادرپ صوصخ رد هظحل نيا ات اما
 نامز نيارد( 69 لاس يديع و دنفسا ،نمهب ،يد يدزم
 و )دوب هدش مالعا ليطعت هام 81 تدم يارب هناخراك
 يمسر ِرگراك 041 دودح ِيراج لاس هام يد و رذآ دزمتسد
 تروص يمادقا يتعنص دحاو نيا رد هدناميقاب ِيدادرارق و
 شيپ هام كي ابيرقت ،يدزم تاقوعم مغريلع .تسا هتفرگن
 يراك قباوس اب ار نارگراك زا رفن 21 دودح دادعت امرفراك
 شرازگ .درك راكيب راك زا زاين مدع ليلد هب لاس 02 ات 81
 شورف و ديلوت تيعضو رضاح لاح رد :ديازفا يم
 اب نارگراك يلو ،تسا بوخ رايسب هناخراك نيا تالوصحم
 هناخراك دمآرد لحم زا يمهس چيه هقوعم دزم هام نيدنچ
.دنرادن

 

  

 يغابد يلعدان ،ديهش قيفر يگدنز هراب رد

 رد6231 لاس رد يغابد يلعدان قيفر قلخ يئادف كيرچ
يراس كروس ياتسور

 

 زرواشك شكتمحز هداوناخ كي رد  
 شهاگداز ياتسور رد ار يئادتبا هرود .دوشگ ناهج هب مشچ
 نتفرگ زا سپ .دنارذگ يراس رهش رد ار ناتسريبد هرود و
 داد همادا جرك يزرواشك هدكشناد رد ار شتاليصحت ،ملپيد
هتشر رد و

 

يعيبط عبانم و لگنج يزرواشك 

 

 هدكشناد نيا زا  
 رد يلعدان قيفر هك يئاهلاس رد .دش ليصحتلا غراف
 هدكشناد نيا وج درك يم ليصحت جرك يزرواشك هدكشناد
 جيار نآ رد اعيسو يبالقنا ياه هشيدنا و يسايس اديدش
 نارود رد ات داد ناكما قيفر هب يطيارش نينچ .دوب
 نيا و انشآ يرگراك ياهنامرآ و مسيسكرام اب يئوجشناد
 زا هك يلعدان قيفر .دزيمآ رد دوخ يگدنز اب ار اه هزومآ
 و دوب هدش انشآ مسيسكرام اب 74 لاس دودح

 

 55 لاس زا 
 هتساخ رب ناريا قلخ يئادف ياهكيرچ نامزاس زا تيامح هب
 تفر يم رامش هب ينيزرابم لسن زا نمهب مايق زا سپ ،دوب
 ياهكيرچ تيميمص و يكاب يب ،تقادص هب قشع اب هك
 اب نآ زا رتمهم و  ناشكتمحز و نارگراك اب قلخ يئادف
 دروآ يور ينامزاس يوس هب،اهنآ يبالقنا تارظن هب داقتعا
 ييادف ياهكيرچ ناراذگناينب هار هدنهد همادا ار دوخ هك
 دش قفوم روش رپ و هاگآ قيفر نيا .ديمان يم ناريا قلخ
 ياه يراكشزاس و اه يبلط تاشامم نديد اب هك
 قلخ ييادف ياهكيرچ نامزاس رد هدرك هنخر ياهتسنوتروپا
 يوس هب ار ييادف ينويليم ناراداوه و اه هدوت تعرس اب هك
 و راد و يمالسا يروهمج ميژر يقلخ دض تيمكاح زا عافد
 ياهكيرچ زا يراداوه هب دندرب يم دالج ينيمخ هتسد
 بلط تاشامم نامزاس نآ زا ار دوخ فص هك قلخ ييادف
 يلعدان قيفر ،دعب هب عطقم نآ زا .دزيخ رب ،دندوب هدرك ادج
       3 هحفص  ناريا قلخ يئادف ياهكيرچ زا يراداوه اب

 

  

 

  

يرگراك همانهام
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!يمالسا يروهمج مسيلايرپما هب هتسباو ميژر رب گرم

 

  

1 هحفص زا   ...دزمتسد لقادح شيازفا

 

  

 و نارگراك يعقاو ياه زاين هب هجوت نودب و يئاه ثحب
 نارگراك دزمتسد هب يزاغ ردنچ ،مروت خرن يعقاو نازيم
 هك تسا ينازيم زا رتمك هراومه مقر نيا و دنك يم هفاضا
 يروهمج راك نوناق رد هدش نييعت ياه رايعم يانبم رب
 انبم نآ رب نارگراك دزمتسد لقادح تسياب يم يمالسا
 هكنيا اب هنومن يارب  .دوش نييعت
 راك "يلاع ياروش دزمتسد هتيمك"
 كي ياه هنيزه 7931 لاس رد
 076 و نويليم 2 ار يرگراك هداوناخ
 اما دوب هدرك هبساحم ناموت رازه
 لقادح راك يلاع ياروش ماجنارس
 لاس نيا يارب ار نارگراك دزمتسد
 رازه 511 و نويليم كي يهام
 اب ينعي ،دومن نييعت ناموت
 هتيمك ناگدننادرگ دوخ ياهرايعم
 يروهمج راك يلاع ياروش دزمتسد
 و نويليم كي دودح يزيچ ،يمالسا
 غلبم زا رتمك ناموت رازه دصناپ
 لقادح بيترت نيا هب .يرگراك هداوناخ كي ياه هنيزه
 ياروش دزمتسد هتيمك" ياهرايعم اب يتح 79 لاس دزمتسد
 هديشوپ يسك رب نآ يرگراك دض تيهام هك "راك يلاع
 ةجيتن هك تسا حضاو .درادن و تشادن قابطنا مه تسين
 رگا يتح ،نارگراك يارب هدش نييعت دزمتسد لقادح رابگرم
 دنزادرپب ارنآ نايامرفراك

 

 دنزادرپ يمن اتدعاق هك-

 

 رارق  -
 تكالف و رقف بادرم رد نارگراك زا ينوزفازور رامش نداد
 رايسب دزمتسد نييعت كانلوه جياتن و اه تيعقاو .دشاب يم
 نانچ 7931 لاس رد نارگراك يارب رقف طخ زا رت نيئاپ
 نآ هب زين يمالسا يروهمج نارازگراك دوخ هك تسا راكشآ

 يرضخ لوسر تاراهظا رب انب هنومن يارب .دننك يم فارتعا
 دودح ،يمالسا يروهمج سلجم يعامتجا نويسيمك وضع
 .دننك يم يگدنز "رقف طخ" ريز ناريا مدرم زا دصرد 58
 راك هب زاغآ نامز زا هك ديازفا يم تموكح ةرهم نيمه
 رقف ندرب نيب زا" راعش ،69 لاس رد يناحور مهدزاود تلود
 دشن ققحتم اهنت هن دوب دصرد 21 لاس نآ رد هك "قلطم

 هب و يراج لاس رد هكلب تفاين شهاك يتح نآ مقر و
 و درك "دشر" هديدپ نيا ،زرا خرن شحاف تارييغت تازاوم
 اب ههجاوم رد روشك تيعمج "دصرد 05" دودح نونكا مه
 دبس"نتفرگ رظن رد اب تافارتعا نيا .دنراد رارق قلطم رقف
 يروهمج ياه داهن يخرب يوس زا هك "هداوناخ تشيعم
 هسياقم و هدش مالعا هام رد ناموت نويليم 6 مقر يمالسا
 هك دنهد يم ناشن يبوخ هب دزمتسد لقادح مقر اب نآ
 يگدنز طيارش هچ ناريا ةعماج رد تورث دلوم نارگراك
 .دننارذگ يم رس زا ار يئاسرف تقاطو راوشد

 

  
 و يرگراك هداوناخ تكالف و رقف هك تسين ديدرت ياج
 مشخ ،اهنآ هداوناخ و نارگراك كاندرد ياهنديشك يگنسرگ

 يم رب مكاح هناملاظ غضو هب تبسن ار نارگراك ترفن و
 و مادعا و هجنكش و نادنز اب هك يترفن و مشخ ،دزيگنا

 يروتاتكيد يوس زا ضرتعم نارگراك هنايشحو بوكرس
 و تشيعم كانفسا طيارش نآ هچ اما .دريگ يم خساپ مكاح
 يوس زا كانتشهد طيارش نيا ظفح تهج هك يبوكرس هچ
 لباقم رد رتشيب هار كي دوش يم لامعا يمالسا يروهمج

 يقاب عاضوا نيا زا يئاهر يارب نارگراك
 رت هناعطاق هچ ره هزرابم مهنآ دراذگ يمن
 نيا ينوگنرس فده اب فلتخم لاكشا رد
 يا هزرابم .راك تيانج و رگرامثتسا ميژر
 حلسم يورين كي يياپرب ترورض هك
 يرگراك

 

 يورين اب هلباقم يارب يمدرم–
 و داجيا يارب شالت و نمشد بوكرس
يسايس ياه هورگ تيوقت

 

 يارب يماظن -
 مظن يدوبان و يمالسا يروهمج ينوگنرس
 زادنا مشچ رد ار مكاح هنارگرامثتسا
 يم رارق ام هاگآ و زرابم نارگراك ياهتيلاعف
 ياهراعش رد اهراب هك يزادنا مشچ .دهد
 ات گنجب" ريظن هتساخاپب نارگراك يعمج

 و اه مايق نايرج رد "شتآ باوج شتآ" و "ميگنجب
.تسا هدش يلجتم اهنآ ياه شروش

 

  
 ناشن يمالسا يروهمج هطلس لاس لهچ تايعقاو همه
 تسا تردق رب كافس ميژر نيا هك ينامز ات هك دنا هداد
 نيمه هب تفايدهاوخن دوبهب مه نارگراك يگدنز تيعضو
 يارب هزرابم ،نارگراك يئاهر طرش شيپ مه ليلد
 نامه نيا .دشاب يم هجنكش و راد ميژر نيا ينوگنرس
 و تاضارتعا رد هك تسا يريذپان بانتجا تيعقاو
 زا فلتخم لاكشا هب ريخا لاسكي ينابايخ ياهتارهاظت

.تسا هدش هدز دايرف هتساخاپب ياه هدوت همه يوس

 

  

 

  

 

  

 يارب رقف طخ زا رت نيئاپ رايسب دزمتسد نييعت كانلوه جياتن و اه تيعقاو
 يمالسا يروهمج نارازگراك دوخ هك تسا راكشآ نانچ 7931 لاس رد نارگراك
 وضع يرضخ لوسر تاراهظا رب انب هنومن يارب .دننك يم فارتعا نآ هب زين
 ناريا مدرم زا دصرد 58 دودح ،يمالسا يروهمج سلجم يعامتجا نويسيمك
 زاغآ نامز زا هك ديازفا يم تموكح ةرهم نيمه .دننك يم يگدنز "رقف طخ" ريز
 هك "قلطم رقف ندرب نيب زا" راعش ،69 لاس رد يناحور مهدزاود تلود راك هب
 هكلب تفاين شهاك يتح نآ مقر و دشن ققحتم اهنت هن دوب دصرد 21 لاس نآ رد
 و درك "دشر" هديدپ نيا ،زرا خرن شحاف تارييغت تازاوم هب و يراج لاس رد
 .دنراد رارق قلطم رقف اب ههجاوم رد روشك تيعمج "دصرد 05" دودح نونكا مه

 رد يكيناكم ليب هدننار كي نتخاب ناج

 ناجنز دورجيا گنس ندعم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 ليب هاگتسد كي هدننار ،هام يد 12 هعمج زور
 گنس ندعم هراويد شزير رثا رد راك نيح رد يكيناكم
 يربهر هچنيا يياتسور هقطنم رد ناجنز دورجيا
 نيا ساسا رب .داد تسد زا ار دوخ ناج ،دورجيا
 هدش مازعا هثداح لحم هب هك يدادما ياهورين ،شرازگ
 ار يفوتم دسج ،هتعاس دنچ دادما تايلمع زا سپ ،دندوب
 .دنتخاس جراخ يكيناكم ليب كقاتا زا

 نارگراك عمجت زا زور نيمود

 

  

 ناشول يرادرهش

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 يرادرهش نارگراك ،هام نمهب مكي هبنشود زور حبص
 هام 7 هب ضارتعا رد يلاوتم زور نيمود يارب ناشول
 و يرادرهش نامتخاس لباقم رد دوخ يدزم تاقوعم
 هس زور رد نارگراك عمجت .دندرك عمجت رهش ياروش
 و تشاد همادا يلاوتم زور نيموس يارب هام نمهب 2 هبنش
 صوصخ رد هطوبرم نالوئسم :دنتفگ ضرتعم نارگراك
 ققحم زونه اما دنا هداد يياه هدعو يدزم تاقوعم تخادرپ
.تسا هدشن

 

  
 

 رد درجورب يرادرهش نارگراك عمجت

 يدزم تاقوعم هام 9 هب ضارتعا

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 يرادرهش نارگراك ،هام يد 03 هبنشكي زور حبص
 هام 9 هب ضارتعا رد يلاوتم زور نيمود يارب درجورب
 ياروش و يرادرهش نامتخاس هب دوخ يدزم تاقوعم
 :دنيوگ يم ضرتعم نارگراك .دندرك عمجت و هعجارم رهش
 تسا يقاب ون لاس زاغآ هب هام 2 هك يلعف طيارش رد
 نيمات ناكما مدع و يلعف تيعضو رارمتسا نارگن

 يا همانرب چيه يرادرهش .ميتسه دوخ يگدنز ياه هنيزه
 .درادن ار نام تابلاطم زا يشخب يتح تخادرپ يارب

 

   



                                           يرگراك همانهام    

 

  7931 نمهب مهدزناپ ، 61 هرامش                                  3                   

!تسا تاليكشت و تدحو ناربجنر ةراچ

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
                                

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  

 يبالقنا ياه ليلحت و عضاوم هعاشا تهج رد ناوت همه اب شا يريگتسد نامز ات
.دومن شالت قلخ ييادف ياهكيرچ

 

  
يغابد يلعدان قيفر

 

 يرسارس و كيتامتسيس شروي رد هك دوب ينويبالقنا هلمج زا  
 رد دش عورش 0631 لاس دادرخ 03 زا هك ام مدرم يبالقنا شبنج هب يمالسا يروهمج
 كروس ،دوخ ياتسور رد مكاح يروتاتكيد ناگمزگ طسوت لاس نامه هامرويرهش مهد
 و قلخ يئادف ياهكيرچ هب تبسن ميژر ،عطقم نيا رد .ديدرگ ريگتسد ،يراس
 دروم رد يرتشيب هچ ره لمع تدش و هدرك دروخرب يدايز تيساسح اب ناشناراداوه
 ام ياقفر اهنآ هك دوب يدح هب تيساسح نيا .داد يم ناشن دوخ زا هدش ريگتسد ياقفر
 يروط هب ،دندومن يم مادعا ، يئاطسو نورق ياه هجنكش لامعا زا سپ دوز يليخ ار
 غيت زا قلخ يئادف ياهكيرچ اب طبترم ياقفر زا يدودعم دادعت اهنت 06 لاس رد هك
 لمحتزا سپ زين يلعدان قيفر ،تسايس نيا يپ رد .دندنام ناما رد ميژر نيا نادالج
 هب يمالسا يروهمج ناميخژد تسد هب لاس نامه دنفسا 91 رد هنايشحو ياه هجنكش
.دش هدرپس مادعا هخوج

 

  
 هچ ره روط هب يمالسا يروهمج ياهنادنز رد هك دوب يطيارش رد قيفر نيا يريگتسد
 هتفرگ ينيمخ دوخ زا ميژر نارادمدرس و دوب رارق رب هجنكش و راد طاسب يرت هدرتسگ
 يوسوم ،يليبدرا يوسوم ،يناليگدمحم نوچ يا هديسر نارود هب هزات نارودزم ات
 هريغ و يزيربت

 

 "ريزعت" ناونع اب ناينادنز هجنكش و ماع ءالم رد راتشك ترورض انلع  
 و تسينومك اههد مادعا زا ميژر ياه همانزور هك دوبن يزور و دنديشك يم هدبرع ار
 دوخ ندمآ راك رس ودب نامه زا يمالسا يروهمج ميژر هتبلا .دنهدن ربخ هاوخيدازآ
 و راد هك ارچ ،دوب هداتسيان زاب يبالقنا ياه هدوت و ناهاوخيدازآ بوكرس زا يا هظحل
 ار اهنآ هك پولداوگ سنارفنك هدننك رازگرب ياهتسيلايرپما تساوخ هب اساسا ينيمخ هتسد
 زا تظافح يارب ناريا يبالقنا ياه هدوت بوكرس هفيظو ،دندناشن تردق هكيرا رب

 يروهمج ،ساسا نيا رب .دوب هتفرگ هدهع هب ار ناريا هتسباو يراد هيامرس متسيس
 هلمح ات هتفرگ جدننس زورون ندرك نينوخ و درك قلخ هب شروي اب زاغآ نامه زا يمالسا
 نوخ هب ات هتفرگ يلزنا ردنب ناريگيهام و راكيب نارگراك بوكرس زا ،نمكرت قلخ هب
 رهق ةلباقم هب اج همه رد يلك روط هب و ناتسزوخ رد برع قلخ قح رب تازرابم نديشك
 هب ديدج ميژر ،هاش ميژر هيلع بالقنا اب دنتشاد راظتنا هك تساخرب يمدرم اب زيمآ
 اب دننك يم حرط ار يا هبلاطم ره هك دنديد يم لمع رد اهنآ اما .دهد خساپ ناشتابلاطم
 لاس ود رد يمالسا يروهمج .دنوش يم هجاوم اه هديسر تردق هب هزات بوكرس يورين
 تردق زونه اما دوب هتخادنا هار هب نوخ اج همه رد هكيلاح رد دوخ ندمآ راك يور لوا
 ياه يبلط تاشامم ددم هب ارنآ جيردت هب هك يتردق ؛تشادن ار يئاهن و يرسارس مجاهت
 شروي اب و دروآ تسد هب رتعيرس هچ ره ،راكشزاس يسايس ياهنامزاس رثكا زوس تصرف
 نآ زا .تشاذگ شيامن هب ارنآ 0631 دادرخ 03 رد ناريا رسارس رد زرابم ياه هدوت هب
 اپ رب و هجنكش لحم ميژر ياهلاچهايس 76 لاس رد يسايس ناينادنز راتشك ات نامز
 ،دش هاوخيدازآ و تسينومك ناناوجون و ناناوج زا نت نارازه مادعا و راد طاسب ندرك
ناشدايرف هك يلسن

 

 يعقاو هرهچ و ديدرون رد ار تيانج و تئاند ياهراويد همه  
.دومن صاخ و ماع ياوسر ار مكاح راكبيرف ناميخژد

 

  
يلاوحا و عاضوا نينچ رد يلعدان قيفر مادعا و هجنكش ،يريگتسد

 

 طيارش نيا .داد خر   
 نيا هب نادنز رد يلعدان قيفر و درك يم بلط يرادياپ و تمواقم نويبالقنا زا ،كانلوه
 اب و داد ناشن لمع رد ار مكاح نادالج زا شا قيمع ترفن و داد خساپ ترورض
 ياهنامرآ هب شيوخ يرادافو ،مدرم نانمشد لباقم رد شيگداتسيا و شتمواقم
 و تشاذگرس تشپ ار يگرتس شيامزآ يزارف رس اب وا .تشاذگ شيامن هب ار يتسينومك
 يمالسا يروهمج نادالج .دش راد هب رس ،دوخ نيريش ناج زا ندراذگ هيام اب راختفا اب
يلعدان قيفر مادعا زا سپ

 

"19 فلا" تمسق رد ار يو   

 

 رد ارهز تشهب ناتسروگ 
 تيمكاح نيگنن همانراك رب ار يرگيد هايس گرب بيترت نيا هب و دندرپس كاخ هب نارهت
.دندوزفا شيوخ

 

  
!داب ورهر رپ شهار و نادواج يغابد يلعدان قيفر داي

 

  

 

  

 

  

 

  

 دهد يمن ار يگدنز ياه هنيزه لقادح فافك نارگراك قوقح

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 يعامتجا نويسمك وضع يزيزع اضرلادبع ،هام نمهب 51 هبنشود زور شرازگ ساسا رب
 اهنت هن رضاح لاح رد :هك دومن فارتعا وگتفگ ويدار هكبش اب هبحاصم رد ،سلجم
 اريز دنتسه تحاران اهدزمتسد تيعضو زا زين يركشل و يروشك نادنمراك هكلب نارگراك
 شيازفا دصرد 02 تسا رارق اه قوقح هك يلاح رد .تسين مروت ساسارب اه قوقح شيازفا
 رگراك يارب زور ره راك هنافساتم .دنا هدش نارگ رادقم نيا زا شيب سانجا اما دنك اديپ
 و نويليم كي ينعي هياپ قوقح نامه طيارش نيرتهب رد ،دشاب مه رگا و تسين دوجوم
 هيارك دياب رگراك نيا هك يلاح رد تسا تشوگ وليك 21 لداعم هك تسا ناموت رازه 002
 فافك ،نارگراك قوقح ببس نيمه هب و دهدب زين رگيد ياه هنيزه و قرب و بآ ،هناخ
 هب يكي و لعن هب يكي اب همادا رد يو .دهد يمن ناشيا يارب ار يگدنز ياه هنيزه لقادح
 و ديلوت دعاسمان تيعضو زا و ميناد يم ار يداصتقا طيارش ،همه هتبلا :تفگ ندز خيم
 همه و دوش لمع دراو تلود ،دوش يم ببس تيعضو نيا .ميراد عالطا زين اهامرفراك
 يلاع ياروش راتخاس رييغت موزل ِراكهار ،ناياپ رد .دريگب رظن رد ار امرفراك و رگراك ينعي
 2 لقادح ،نوناق رييغت اب ناوت يم :ديوگ يم و هداد هئارا دوخ نايماح عفانم عفن هب ار راك
 نيا .دنشاب هتشاد روضح رظان ناونع هب اروش نيا رد سلجم يعامتجا نويسيمك زا رفن
 يلاع ياروش يرگراك هدنيامن ييادخ يلع هك هدش حرط يطيارش رد نورتس داهنشيپ
 هب 19 لاس زا .دنا هداد تسد زا ار ناشديرخ تردق زا دصرد 07 دودح نارگراك :تفگ ،راك
 شهاك اهرگراك تردق ،يزرا تاناسون ليلد هب 19 لاس رد ،مينك رورم رگا ار تمس نيا
 ششوپ ار يگدنز ياه هنيزه زا دصرد 73 تسناوت يم اهرگراك دزمتسد لقادح و درك اديپ
 دصرد 73 نيا ،دش تروص راك يلاع ياروش رد هك يياه شالت اب لاس جنپ لوط رد .دهد
 يگدنز ياه هنيزه فصن ،دزمتسد لقدح ينعي دوب هدرك اديپ ءاقترا دصرد 8.05 هب
 شزرا هدش ثعاب ،تسا هدروخ مقر لاسما يط هك يتاقافتا اما درك يم نيمات ار نارگراك
 دصرد 42 طقف دناوت يم رثكادح دزمتسد لقادح رضاح لاح رد و دنك دازآ طوقس دزمتسد
.دنك نيمات ار درادناتسا يگدنز كي ياه هنيزه زا

 

  

 

  

هب ضارتعا رد لوفزد يرادرهش زبس ياضف نارگراك عمجت

 

  

 يدزم تاقوعم تخادرپ مدع 
 :تفگ لوفزد يرادرهش ضرتعم نارگراك زا يكي ،هام يد 81 هبنش هس زور حبص
 تسد دوخ يفنص تابلاطم هب ضارتعا رد لوفزد يرادرهش زبس ياضف يتامدخ نارگراك
 ،شرازگ نيا ساسا رب .دندرك عمجت لوفزد دنبدور ناديم لحم رد و هديشك راك زا
 عطاق خساپ راتساوخ عمجت نيا رد ،دنتسه يراكناميپ تكرش مادختسا رد هك نارگراك
 يلغش تيعضو ليدبت و هقوعم قوقح هام 4 ادودح تخادرپ هب تبسن يرهش نالوئسم
 ضرتعم نارگراك :هك تسا هدمآ شرازگ نيا رد .دندش ورين نيمات هب يمجح زا دوخ
 يرادرهش ،نارگراك عالطا نودب هك دنا هدوب ميقتسم دادرارق ياهورين وزج نيا زا شيپ
 مه ليلد نيمه هب و هدرك ليدبت يمجح دادرارق هب ار اهنآ دادرارق راكناميپ ندروآ اب
 ياه تبسانم و دايعا ،ليطعت ياهزور .تسا هتفاي شهاك لقادح هب اهنآ يدزم يايازم
 ليطعت تخادرپ هدعو اب لوفزد زبس ياضف نارگراك زا تسا ليطعت اج همه هك نوگانوگ
 هداد نارگراك زا كيچيه هب يلوپ تياهنرد اما دنريگ يم راك يراك هفاضا و يراك
 .دوش يمن
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 !تسا نارگراك قح ،يرگراك لقتسم ياه لكشت

 رگراك نانز دزمتسد ناموت رازه دص راهچ

 هيريخ هسسؤم كي رد

 قباس وضع كي ،هام نمهب 2 هبنش هس زور شرازگ هب
 هسسؤم كي دركلمع زا داقتنا اب نارهت يناشن شتآ ياروش
 يياه هاگراك دنهد هزاجا دياب ارچ :تفگ راك هزوح رد هيريخ
 و راوناخ تسرپرس هك طايخ نانز نآ رد هك دوش اپرب
 دزمتسد ناموت رازه 004 طقف ،دنتسه مه ريذپ بيسآ
 دوخ يتسيز داح طيارش ليلد هب نانز نيا هك ميريگ .دنريگب
 مزال يهاگآ ًالصا اي دنرادن راك هرادا هب تياكش هب يليامت
 هرادا فياظو ِيفان هلئسم نيا ،دنتسين اراد ار هنيمز نيا رد
 هيريخ هسسوم كي هنرگو تسين هرادا نيا ناسرزاب و راك
 نز رگراك كي هب هك دنك ملع ار يياه هاگراك تسناوت يمن
 اي 004 طقف يهام ،هنازور راك تعاس 01 ات 8 يزور يارب

 داهن ناونع هب راك هرادا .دزادرپب دزمتسد ناموت رازه 005
 طباور رد ار "رگراك رايتخا" ديابن ،راك طباور ِيتسدالاب
 دنك هيجوت هنوگنيا و دهد رارق دنس امرفراك و رگراك ِرباربان
 مادقا و هعجارم راك هرادا هب نانز نيا زا مادك چيه نوچ هك
 تروص ينوناق فالخ ِلمع سپ دنا هدركن تياكش هب
!تسا هتفرگن

 

  

 

  

 نارگراك تاقوعم زا يشخب تخادرپ

هتفه كي يپ رد ناويرم يرادرهش

 

  

يلاوتم يضارتعا عمجت 

 

  

 زا سپ ناويرم يرادرهش نارگراك ،هام نمهب 8 هبنشود زور
 زا يشخب تفايرد يپ رد ،يضارتعا تاعمجت هتفه كي
 :دندوزفا نارگراك .دنتشگزاب راك رس هب دوخ ِيدزم تاقوعم
 رفن 85 و فيظنت شخب رد رفن 041 ،يرادرهش رگراك 002
 تخادرپ يدزم تاقوعم هام 6 ات ناويرم يروتوم شخب رد
 ناونع هب ناموت رازه 006 و نويليم كي هك دنتشاد هدشن
 تابلاطم يقبام هك دش قفاوت و ميدرك تفايرد باسحلا يلع
 هب نالوئسم ميراوديما .دوش تخادرپ هام نمهب رخآ ات
.دنزادرپب يدوز هب ار ام تاقوعم و دننك لمع ناشياه هدعو

 

  

 زاوها يورتم نارگراك ةراب دنچ عمجت

 يدزم تاقوعم هام 81  يارب
 راطق تخاس هژورپ نارگراك ،هام نمهب 01 هبنشراهچ زور
 يضارتعا تاعامتجا همادا رد :هك دنداد عالطا زاوها يرهش
 زورما يدادرارق رگراك 001 دودح مهزاب ،هتشذگ ياهزور
 .دندرك عمجت يرهش راطق نامتخاس لباقم رد هبنشراهچ
 هتشذگ هام 81 هب طوبرم اه نآ يدزم بلط :دنتفگ نارگراك
 هب اهنآ يدزم تابلاطم 69 لاس هام رويرهش زا و تسا
 راطق تخاس هژورپ رگراك 002 دودح .تسا هداتفا ريخات

 نوسيك يراكناميپ تكرش تيلوئسم تحت هك زاوها يرهش
 هام نيدنچ زا ار دوخ ريخا يفنص تاضارتعا ،دنراك لوغشم
 خساپ تكرش ناريدم هظحل نيا ات اما ،دنا هدرك زاغآ شيپ
.دنا هتشادن اه نآ يارب يا هدننك عناق

 

  

 

  

  ِيدزم تاقوعم هام راهچ تخادرپ مدع

  ناتسلگ ناتسا دنلد يرادرهش نارگراك
 ياه هعومجم نارگراك زا يعمج ،هام نمهب 9 هبنش هس زور
 رد هك ميتسه رگراك 04 دودح :دنتفگ دنلد يرادرهش
 و يتامدخ و زبس ياضف ،يناشن شتآ دننامه يياه نامزاس
 ادج و مينك يم راك ناتسلگ ناتسا رد دنلد يرادرهش يرادا
 3 دودح ،يدزم تابلاطم هام 4 نداتفا ريخات هب عوضوم زا
 زيراو يعامتجا نيمات نامزاس هب نام هميب قح هك تسا هام
 ات دنتسه نآ راتساوخ دنلد يرادرهش نارگراك .تسا هدشن

 عبانم نيمات يارب يا هراچ يلصا يامرفراك ماقم رد رادرهش
 يرادرهش راك يورين دزمتسد تخادرپ و يرادرهش يلام
 ،نارگراك ِيدزم تاقوعم دييات اب دنلد رادرهش .دشيدنيب
 لبق هرود رادرهش  ياه يتساك رد ار يلعف تالكشم هشير
 هدوزفا شزرا لحم زا يرادرهش يلام عبانم :تفگ و هتسناد
 هب ار يلام عبانم نيا تلود يراج لاس رد اما دش يم نيمات
 هنارس لاح نيع رد و هداد شهاك ناموت نويليم 01 لقادح
.تسا هدرك عطق ار يرادرهش

 

  
 

 رگراك 54ِ يدزم تاقوعم هام تفه

 و ناتسيس ناتسا دابآرز يرادرهش

 تسا هدشن تخادرپ ناتسچولب
 عقاو دابآرز يرادرهش نارگراك ،هام نمهب 9 هبنش هس زور
 رد هك ناتسچولب و ناتسيس ناتسا رد كرانك ناتسرهش رد
 راك هب لوغشم زبس ياضف و يتامدخ فلتخم ياه شخب

 يايازم رياس و دنراد يدزم تاقوعم هام 7 :دنتفگ ،دنتسه
 نيع رد .تسا هدشن تخادرپ شيپ لاس 3 زا زين اهنآ يدزم
 نونكا مه و هداتفا قيوعت هب هام نيدنچ اهنآ هميب قح لاح
 تخادرپ يعامتجا نيمات نامزاس هب طاسقا تروص هب
 نيا رهش ياروش وضع ،شرازگ نيا ساسا رب .دوش يم
 دابآرز مدرم تشيعم نيياپ تيعضو رطاخ هب :ديوگ يم ناتسا
 اب العف يرادرهش ،يرهش زاس و تخاس ندنام توكسم و
 نانكراك و نارگراك قوقح يوگباوج و هدش هجاوم لكشم
.تسين دوخ

 

  

 تبسن ميئاروك يرادرهش نارگراك ضارتعا

 ناش يدزم تاقوعم تخادرپ مدع هب
 يرادرهش نارگراك زا يعمج ،هام نمهب 8 هبنشود زور
 ميئاروك يرادرهش نارگراك :دنتفگ ليبدرا ناتسا رد ميئاروك
 نيا يراك هفاضا و دنراد هدشن تخادرپ دزمتسد هام 4
 اهنآ هميب قح هام 6 نينچمه و هتشذگ هام 6 رد نارگراك
 تالكشم ،شرازگ نيا ساسا رب .تسا هدشن تخادرپ
 يارب يرايسب تالكشم ،تابلاطم تخادرپ مدع و يتشيعم
 تسرپرس .تسا هدروآ دوجو هب نارگراك ياه هداوناخ
 و يدزم تاقوعم دييات اب هطبار نيمه رد ميئاروك يرادرهش
 زا لبق :تفگ يرادرهش نيا رگراك 41 عومجم يا هميب

 ياهرهش رياس و ميئاروك يرادرهش يلام عبانم يراج لاس
 لاس رد اما دش يم نيمات هدوزفا شزرا لحم زا كچوك
 يدنمفده نامزاس هب ار  يلام عبانم نيا تلود يراج
 دمآرد دقاف كچوك ياه يرادرهش و هداد صاصتخا اه هناراي
.تسا هدرك يلام تالكشم راچد ار

 

  
 
 51 ناتسزوخ يزاس هلول هناخراك نارگراك

 دنراد يدزم تابلاطم هام
 يزاس هلول هناخراك رگراك 05 دودح ،هام يد 92 هبنش زور
 زا هچنآ ليلد هب 69 لاس هام رويرهش زا :دنتفگ ناتسزوخ
 ناونع هيلوا داوم دوبمك و يگنيدقن لكشم امرفراك يوس
 يلع ار اه هام يخرب اهنت .دنا هدركن تفايرد يدزم ،دوش يم
 تابلاطم هام 51 زا شيب هتفر مه يور و دنا هتفرگ باسحلا
 هقوعم تابلاطم :دنيوگ يم نارراك .دنراد هقوعم يدزم
 رگراك ره يارب زين 59 ات 29 ياه لاس نيب نارگراك
 04 هب نارگراك زا يخرب يارب نآ دادعت اما تسا توافتم
 5 دودح زا ريغ هب هك هناخراك نيا نارگراك .دسر يم زين هام
 تابلاطم هام 11 مك تسد ،دنتسه يدادرارق همه رفن
 لاس رد نارگراك هميب هام 6 امرفراك .دنراد قوعم يا هميب

 تابلاطم اهنت زين 79 لاس زا و هدركن تخادرپ ار 59
.تسا هدش تخادرپ نارگراك لوا هام 4 يا هميب

 

  

 

  

 تكرش يجارخا ياه هدننار عمجت

 نارهت رد نادابآ لقنو لمح
 يجارخا ياه هدننار زا يهورگ ،هام يد 22 هبنش زور حبص
 ندشن تخادرپ هب ضارتعا رد نادابآ لقنو لمح تكرش
 رد عقاو تكرش نيا نامتخاس لباقم ،دوخ يدزم تابلاطم
 ضرتعم ياه هدننار .دندرك عمجت نارهت ميدق هداج
 هب اهنآ زا رفن 09 ات  08 دودح يلغش دادرارق :دنيوگ يم
 رد و هدش خسف ،راك دادرارق مامتا هناهب هب 19 لاس زا رورم
 رد تياكش حرط مغريلع هدش راكيب ياه هدننار هلصاف نيا
 دوخ يدزم تاقوعم دنا هتسناوتن زونه ،نارهت برغ راك هرادا
 لقنو لمح دحاو نيا نارگراك زا يكي .دننك تفايرد ار
 هدننار 003 ادودح نادابآ لقنو لمح تكرش :تفگ يا هداج
 زا رفن 09 دودح دادعت نيا زا هك تشاد يتكراشم دادرارق
           .دنا هدش جارخا رورم هب نونكات 19 لاس
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 !مسينومك داب هدنز     !بالقنا داب زوريپ

 ليدبت تهج روباشين يرادرهش شالت

  تقوم هب نارگراك يمئاد دادرارق تيعضو
 نارگراكزا رفن 003 دودح ،هام نمهب مكي هبنشود زور
 رد يراج هام رد راب نيمدنچ يارب :دنتفگ روباشين يرادرهش
 هب دوخ يراك ياهدادرارق تيعضو ليدبت هب ضارتعا
 عمجت راكناميپ رتفد و يرادرهش نامتخاس لباقم يناميپ
 يراشفاپ مغريلع .دشن نام بيصن يا هجيتن هك ميدرك
 ،ام يمادختسا تيعضو ليدبت يارب روباشين يرهش ناريدم
 دادرارق راكناميپ اب )2 هقطنم( يتامدخ رگراك چيه رونه
 دورو هجيتن رد هك يتالكشم زا ادج .تسا هدركن اضما
 داجيا 2 هقطنم نارگراك ام يارب يتامدخ شخب هب راكناميپ

 ات يراك هفاضا و تاونس قح تباب نارگراك زا كي ره ،هدش
 نارگراك هتفگ هب .ميراكبلط يرادرهش زا ناموت نويليم 03
 ،روباشين يرادرهش ود هقطنم يرادرهش ميقتسم دادرارق
 دناوت يم يلصا يامرفراك ماقم رد روباشين يرادرهش يتقو
 و دقعنم دادرارق نارگراك همه اب ميقتسم تروص هب
 هچ رگيد ،دنك تخادرپ لماك تروص هب ار اهنآ تابلاطم
 هديدان ناكما ،راكناميپ ندادرارق هطساو اب ات تسا يزاين
 .دنزب مقر ار اهنآ يدزم تابلاطم زا يشخب ندش هتفرگ

 

  

 مدع هب نيوزق راك لفق نارگراك ضارتعا

  يدزم تابلاطم تخادرپ
 لفق هناخراك ضرتعم نارگراك ،هام نمهب 2 هبنش هس زور
 تابلاطم تخادرپ مدع هب ضارتعا رد :دنتفگ نيوزق راك
 دحاو نيا يليطعت يپ رد 69 لاس هام يد زا دوخ يدزم
 ات ميدرك هعجارم زربلا ناتسرهش يرتسگداد هب ،يديلوت
 .دنشاب نامتالكشم ريگيپ ناتسرهش نيا يياضق نالوئسم
 تابلاطم زونه هناخراك شورف زا هام 2 تشذگ زا دعب اما
 هب نآ  ينوناق دنور ندش ينالوط ليلد هب يدزم هقوعم
 راتساوخ نارگراك ام و هدشن زيراو راك بلط نارگراك باسح
 كي عمجت :دندوزفا نارگراك .ميتسه اه تخادرپ رد عيرست
 همتاخ يلاحرد هام نمهب 2 هبنش هس زور رصع رد ام هزور
 يارجا دحاو نالوئسم زا رفن دنچ تدم نيا رد هك تفاي
 ندينش زا دعب زربلا ناتسرهش يرتسگداد ماكحا
 هك دنداد هدعو ،يرگراك ناگدنيامن نابز زا نامتالكشم
.دننك يگديسر نامتالكشم هب هدنيآ ياهزور فرظ

 

  

 

  

 و شزومآ هرادا لباقم هاشنامرك ناملعم

 دندرك عمجت شرورپ
 و لغاش ناملعم زا يعمج ،هام يد 02 هبنشجنپ زور حبص
 نيا شرورپ و شزومآ هرادا لباقم هاشنامرك هتسشنزاب
 نتشاد تسد رد اب هك ضرتعم ناملعم .دندرك عمجت ناتسا
 ،دندوب هدرك حرطم ار دوخ ياه هتساوخ يياهدراكالپ
 يزاس ناسمه يارجا ،دمآراك يليمكت هميب دقع ناهاوخ
 هجدوب ،هك ارچ دنتسه تشيعم حطس شيازفا و اه يرمتسم
 و هدش ميظنت ناريگبدزم تابلاطم هب هجوت نودب 89
 .تسا يساسا ينيبزاب دنمزاين

 يروشك و يگنهرف ناگتسشنزاب عمجت

 نارهت رد راك ترازو لباقم

 ناملعم زا يعمج ،هام نمهب 2 هبنش هس زور حبص
 ،نواعت ترازو لباقم يروشك ناگتسشنزاب رياس و هتسشنزاب
 رد ضرتعم ناگتسشنزاب .دندرك عمجت يعامتجا هافر و راك
 زا :دنتفگ دوخ يا هميب و يتشيعم دب تيعضو هب ضارتعا
 هب دشاب رارق رگا ،ميكانميب يگتسشنزاب ياه قودنص هدنيآ
 رتدب مه نيا زا عاضوا ،دوشن يگديسر اه قودنص نارحب

 هجدوب قيفلت نويسيمك هجوت راتساوخ نيضرتعم .دش دهاوخ
 ،يزاس ناسمه ترورض هلمجزا ناگتسشنزاب تابلاطم هب
.دنتسه اه قودنص دوبهب و يا هميب تامدخ ياقترا

 

  
 
 دنلبديب هاگشيالاپِ يجارخاِ نارگراك عمجت

 ناهبهب رادنامرف ياعدا و ود

 دنچ يضارتعا عمجت لابند هب ،هام نمهب 3 هبنشراهچ زور
 هب ضارتعا رد ،2 دنلبديب هاگشيالاپ نارگراك هتشذگ زور
 ،هام نمهب مكي هبنشود زور رد نارگراك زا رفن 03 جارخا
 تاعمجت نيا هب شنكاو رد ناهبهب رادنامرف يرح دمحم
 هژورپ تخاس لحارم رد يليدعت نارگراك :تفگ يضارتعا
 دنلبديب هاگشيالاپ .دنا هتشاد تيلاعف 2 دناب ديب هاگشيالاپ
 يدادعت ليلد نيمه هب دراد رارق يرادرب هرهب هلحرم رد نالا
 تيلاعف هژورپ تخاس لحارم رد هك يناسنا يورين زا
 دنهاوخ ليدعت هدنيآ لاس هام رويرهش ات رورم هب ،دنتشاد
 راك هب لوغشم و بذج اه هژورپ رگيد رد دياب دارفا نيا .دش
.دنوش

 

  
 

 وكپمار يميشورتپ نارگراك باصتعا

 هيولسع
 ِيسدنهم تكرش نارگراك ،هام يد 62 هبنشراهچ زور 
 ،هيولسع وكپمار يميشورتپ تاجناخراك ِيرادهگن و بصن
 هناخراك طيحم رد يقوقح تاقوعم هام 5 هب ضارتعا رد
 .دنتشاد اپ رب يضارتعا عمجت و هديشك راك زا تسد

 رجنم نادابآ يرادرهش نارگراك ضارتعا

دش يدزم تاقوعم زا يشخب تخادرپ هب

 

  

 نادابآ يرادرهش نارگراك ،هام نمهب 3 هبنشراهچ زور
 ،هام نمهب 3 هبنشراهچ و 2 هبنش هس ياهزور يط :دنتفگ
 .دنا هدرك تفايرد ار دوخ ههام 4 يدزم تاقوعم زا يشخب

 تروص هب نادابآ يرادرهش هعومجم رد رگراك رازه 2 دودح
 و يدزم تابلاطم هك دنراك لوغشم يمسرريغ و يمسر
 :تفگ ضرتعم نارگراك زا يكي .دنراد يتوافتم يا هميب
 نيا زا يشخب ،رابتعا نيمات اب نادابآ يرادرهش اريخا
 051 دودح .تسا هدرك زيراو نارگراك باسح هب ار تابلاطم
 ،رهم ياه هام يدزم تابلاطم يناشن شتآ رد لغاش رگراك
 تفايرد نودب قوقح هياپ تروص هب ار دوخ رذآ و نابآ
 تابلاطم .دنا هدرك تفايرد يدزم يايازم رياس و يراك هفاضا
 نابآ و رهم ياه هام رد ينارسوبوتا دحاو رگراك 031 يدزم
 و رذآ هام 2 دزمتسد زونه اما هدش تخادرپ لماك تروص هب
 تخادرپ لاح نيع رد .دنراكبلط يرادرهش زا ار دوخ يد
 هام يد و رذآ ياه هام رد زين ينارسوبوتا نارگراك هميب قح
 هك زين رگراك رازه دودح .تسا هداتفا ريخات هب يراج لاس
 لوغشم نادابآ يرادرهش يرادا و يتامدخ ياه شخب رد
 هارمه هب ار دوخ هام رويرهش دزمتسد زا يشخب هك دنراك
 قوقح هياپ تروص هب نابآ و رهم ياه ههام دزمتسد
 دحاو رد لغاش رگراك 005 دودح نينچمه .دنا هدرك تفايرد
 ار دوخ رويرهش قوقح هياپ نادابآ زبس ياضف و نارمع
 طوبرم تابلاطم تخادرپ زا يربخ زونه و دنا هدرك تفايرد
 هام نمهب موس زورما دوب رارق هك اهنآ نابآ و رهم هب
 يدزم تابلاطم .تسا هدوبن هظحل نيا ات ،دوش تخادرپ
 رد يدزمزور تروص هب هك ينارگراك زا رفن 07 ات 06 ادودح
 زونه دنراك لوغشم نادابآ يرادرهش زبس ياضف نامزاس
.تسا هدشن تخادرپ

 

  

 

  

 شيازفا مدع هب ضارتعا رد سبط ناياونان

 دندرك عمجت دوخ دزمتسد
 سبط رد يياونان ضرتعم ِنارگراك ،هام يد 61 هبنشكي زور
 ياهدزمتسد اب 79 لاس رد اه يياونان نارگراك ام :دنتفگ
 ات 39 لاس زا هك تسيلاحرد نيا ،مينك يم يگدنز 39 لاس
 دامجنا .تسا هدش ربارب دنچ يگدنز ياه هنيزه زورما
 يارب رايسب تالكشم زورب ثعاب زابخ نارگراك دزمتسد
 راظتنا ديابن نالوئسم ناياونان هتفگ هب .تسا هدش نانآ
 سپ زا دنناوت يمن يتقو اه يياونان نارگراك هك دنشاب هتشاد
   .دننكن ضارتعا، دنيآرب يگدنز ياه هنيزه
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 !تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم هزرابم داب هدنز

 تيسراف هناخراك نارگراك زا يعمج عمجت

 راك هب تشگزاب يارب ناتسرل رد دورود

 هناخراك يناميپ نارگراك زا يعمج ،هام نمهب 5 هعمج زور
 غالبا نانآ يديرخزاب همان 49 لاس رد هك دورود تيسراف
 راك هب تشگزاب ناهاوخ و هدرك عمجت هناخراك لباقم ،هدش
 رد هك تسيلاحرد نيا .دندش دوخ هقوعم تابلاطم تخادرپ و
 يريگيپ اب ًاريخا ،49 لاس رد يديلوت دحاو نيا يليطعت يپ
 هناخراك رد تكرش نيا يمسر رگراك 43 دودح ،نارگراك
 هب تشگزاب ،تمدخ هب رومأم تروص هب ندچ دالوف
 ناهاوخ ام :دنيوگ يم ضرتعم نارگراك .دنا هتفرگراك
 تشيعم يتخس اب هك تسا اه تدم ،ميتسه راك هب تشگزاب

 نامناراكمه زا يدادعت ميدينش يتقو و مينارذگ يم ار دوخ
 ندچ دالوف هناخراك رد دنناوت يم و دنا هتفرگ راك هب تشگزاب
 رد نارگراك نيا .ميدرك عمجت هناخراك لباقم ،دننك راك
 43 رب هوالع ًاريخا هك دنراد راك هب تشگزاب ياضاقت يلاح
 رگراك 31 دودح ِراك هب تشگزاب مكح اب ،يمسر رگراك
 تروص هب هام يد يادتبا زا و تسا هدش تقفاوم ،يناميپ
 .دننك يم راك ندچ دالوف هناخراك رد ،تمدخ هب رومأم
 
 يپ رد زاوها يرهش راطق نارگراك عمجت

 يدزم تابلاطم تخادرپ ققحت مدع
 نارگراك زا رفن 05 دودح ،هام يد 32 هبنشكي زور حبص
 عمجت دوخ راك لحم هاگراك هطوحم رد زاوها يرهش راطق
 يدزم تابلاطم هام 91 ادودح هك دندش نآ ناهاوخ و  هدرك
 يط :دنتفگ ضرتعم نارگراك زا يعمج .دوش تخادرپ نانآ
 رازگرب يعمجت دوخ تابلاطم تفايرد يارب هتشذگ هام كي
 يرجم( نوسيك يراكناميپ تكرش لماعريدم و ميدرك
 ام تابلاطم هدنيآ ياه هتفه يط دوب هداد هدعو مه )هژورپ
 هدعو زا هام ود هب كيدزن هكنيا دوجو اب .دنك تخادرپ ار
 هدشن تخادرپ ام يدزم تابلاطم درذگ يم امرفراك يروضح
 نايفرطا زا شاعم رارما يارب هدش بجوم رما نيا و تسا

 .دوش يم رتدب هظحل ره ام طيارش و ميريگب ضرق لوپ دوخ
 نامتخاس لباقمرد ،هام يد 42 هبنشود زور نارگراك عمجت
 ،هام يد 52 هبنش هس زور و تفاي همادا زاوها يرهش راطق
 يخرب ،زاوها يورتم هژورپ رگراك 081زا شيب عمجت رانكرد
 هام كي تخادرپ زا مه ينارمع دحاو نيا نارگراك زا
 ،هام يد 92 هبنش زور .دنداد ربخ دوخ يدزم تاقوعم
 ايح هداز ظعاو" ياهراعش نداد اب يعمجت رد نيضرتعم
  ميهاوخيمن ،تيافك يب لوئسم " ،"نك اهر وت يلدنص ،نك
 نايامرفراك هب تبسن ار دوخ راجزنا و مشخ "ميهاوخيمن

 زا يروبع ياه ليبموتا ،شرازگ نيا ساسا رب .دنداد ناشن
 تيامح دوخ ياه قوب دتمم ندروآرد ادص هب اب هقطنم نيا
 يم مالعا ،ار نارگراك يضارتعا عمجت زا دوخ ينابيتشپ و
 يد 03 هبنشكي زور حبص تاضارتعا نيا همادا رد .دنتشاد
 يرهش راطق نامتخاس ترواجم رد نارگراك زا يعمج ،هام
 يضارتعا عمجت هب تردابم يناهبهب هللا تيآ راولب رد
.دندومن

 

  
 

 گرم هب رجنم راك ثداوح زا دصرد 05

!تس ينامتخاس شخب رد ،نارگراك

 

  

 نوناك زاس ميژر داهن سرزاب ،هام نمهب 7 هبنشكي زور
 ثداوح زا دصرد 05 :تفگروشك رسارس ينامتخاس نارگراك
 تياعر رب تراظن و تسا نامتخاس شخب رد توف هب رجنم
 هك ينارمع ياه هژورپ و ينامتخاس ياه هاگراك رد ينميا
 .تسا يرورض ،دنتسه يهاگراك ثداوح نيرتشيب ياراد
 ،توف هب رجنم هثداح ره يللملا نيب ياهدرادناتسا ساسارب
 قبط و دوش يم يراك زور 0057 نتفر نيب زا ثعاب
 توف هب رجنم هثداح رازه 06 هلاس ره يللملا نيب ياهرامآ
 خر فلتخم ياهروشك يزاس نامتخاس ياه هاگراك رد
 ياه لمعلاروتسد و اه همان نيئآ مغريلع :دوزفا يو .دهد يم
 ،يفاك ييارجا تنامض دوجو مدع ،هدش نيودت ناوارف

 ليامت ،مزال ياه لرتنك و يسرزاب ماجنا رد تلود فعض
 ينامتخاس ياه هاگراكرد دوس نيرتالاب بسك هب نايامرفراك
 ،اه هاگراك نيا رد ينميا ياقترا يتايح ياه هنيزه فذح و
 نيا رد لغاش ياهورين يارب رابگرم ثداوح عوقو ثعاب
 حلاصم دروخرب ،عافترا زا طوقس .دوش يم اه شخب

 ،فقس زا طوقس ،هاچ هب طوقس ،رمك ورس اب ينامتخاس
 تياعر و روسناسآ كهاچ هب طوقس ،ليقثرج زا طوقس
 عوقو يلصا لماوع هنومن زا راك ماگنه ينميا تاكن ندركن

.تسا ينامتخاس شخب رد توف هب رجنم راك ثداوح

 

  

 

  

 نارگراك تاضارتعا زا زور نيموس

 رهشوب يميشورتپ
 2 تياس يميشورتپ نارگراك ،هام يد 72 هبنشجنپ زور
 تاقوعم تخادرپ مدع هب ضارتعا زا زور نيموس رد هيولسع
 رفن دص زا شيب .دندز عمجت هب تسد ،دوخ يدزم
 ضارتعا رد هك تس يزور دنچ رهشوب يميشورتپ نارگراكزا
 يدزم تابلاطم هام دنچ هك نارگراك نيا .دنرب يم رس هب
 اب هيوست مغريلع راكناميپ دنيوگ يم ،دنراد هدشن تخادرپ
 .تسا هدركن تخادرپ ار اهنآ تاقوعم ،يميشورتپ تيريدم

 يگتسشنزاب نامزاس لباقم نايگنهرف عمجت

 و لغاش ناملعم زا يعمج ،هام يد 42 هبنشود زور حبص
 عمجت نايگنهرف يگتسشنزاب نامزاس لباقم هتسشنزاب
 و دنضرتعم دمآراكان يليمكت هميب هب ناملعم .دندرك
 رظن رد اب يليمكت هميب ياهدادرارق يتسياب دنيوگ يم
 ساسا رب .دوش ميظنت ناگتسشنزاب و نالغاش عفانم نتفرگ
 نيا زا ،دايرف دايرف" راعش اب ضرتعم ناملعم ،شرازگ نيا

 رد شرازگ .دندرك بلج دوخ هب ار مدرم هجوت "داديب همه
 هب ضارتعا رد هتشذگ ياهزور رد ناملعم ،ديازفا يم همتاخ
 ليكشت يزاجم ياضف رد ينيپمك ،دمآراكان يليمكت هميب
.دنتسويپ نآ هب رفن رازه يس زا شيب هك دنداد

 

  

 

  

 رثا ردراك نيح رد رگراك كي نتخاب ناج

 يوخ رد بالضاف لاناك رد طوقس
 رهش رد بالضاف لاناك رد رگراك كي طوقس لابند هب

 يمومع طباور لوئسم ،هام نمهب 51هبنشود زور  يوخ
 بش هثداح نيا :تفگ يوخ ناتسرهش بالضاف و بآ هرادا
 بآ يارجا تسد رد هژورپ رد ،هام نمهب 41 هبنشكي
 لوغشم نارگراك زا يكي ،داد يور يوخ يرهش بالضاف
 طوبرم لادوگ لخاد راك نيح رد يرهش بالضاف هژورپ رد
 .دوشيم مودصم و هدرك طوقس يرهش بالضاف هژورپ هب
 نامزاس نارگتاجن طسوت مودصم رگراك :ديازفا يم يو
 هب لاقتنا هار رد و جراخ لادوگ لخاد زا يناشن شتآ
 زا ار دوخ ناج ،هدراو تاحارج تدش ليلد هب ناتسراميب
.دهد يم تسد

 

  

 

  

 21 زاف تالآ نيشام ناگدننار باصتعا

 يدزم تاقوعم هب ضارتعا رد يبونج سراپ
 21 زاف تالآ نيشام ناگدننار ،هام يد 81 هبنش هس زور
 تكرش اب دادرارق فرط هك يناگدننار :دنتفگ يبونج سراپ
 يدزم تاقوعم تخادرپ مدع تلع هب دنتسه يراكناميپ
 رد ليخد دارفا رگيد ييوگ خساپ مدع و راكناميپ طسوت
 نداد ناشن يارب ،نارگراك يتابلاطم و يراك تابسانم
 ،شرازگ نيا ساسا رب .دنديشك راك زا تسد ،دوخ ضارتعا
 دراد همادا ناگدننار ضارتعا هك تسا هتفه كي هب كيدزن
 اب )21 زاف( مهن هاگشيالاپ نانكراك ،تدم نيا رد و
 رد هك زين ينارگراك .دننك  يم ددرت يصخش ياهوردوخ
 هب دنناوت يمن و دنراد ددرت لكشم ،دنرب يم رس هب اه پمك
         .دنوش رضاح اه هژورپ رس يتحار
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 ! ددرگ دياب دازآ ينادنز رگراك

هسنارف ياهدرز هقيلج ياه رديل زا يكي

 

  

ار دوخ يياينب سيلپ هلولگ تباص رثا رب 

 

  

 !داد تسد زا 

 هيوناژ 72 اب ربارب هام نمهب 7 هبنشكي زور ربخ ساسا رب
 هدش هتخانش ياهرديل زا يكي "زگيردور مورژ" ،يس.يب.يب

 رد تاضرتعا هتفه نيمهدزاي زا هك يلاح رد اهدرز هقيلج
 شلف" هلولگ تباصا رثا رب ،درك يم يرادربمليف سيراپ
 ،لاح نيا رد .داد تسد زا ار دوخ مشچ كي ييانيب "لاب
 شلف زا هدافتسا زا ريغ هب هك ديوگ يم هسنارف روشك ترازو
 اب دروخرب يارب يرگيد حالس ،روآ كشا زاگ و لاب
 رييغت ار دروخرب ياه هويش دهاوخب رگا و درادن ناضرتعم
 .دنوش يم هتشك اي حورجم ناضرتعم زا يرتشيب دادعت ،دهد
 ناضرتعم زا رفن 01 زا رتمك نونكات ،شرازگ نيا ساسا رب
 دوخ مشچ كي ييانيب اهنآ زا رفن 51 دودح و دنا هدش هتشك
 اب هزرابم فده اب اهدرز هقيلج .دنا هداد تسد زا ار
 ياه تسايس هب موسوم هسنارف تلود يداصتقا ياه تسايس
 ياه رهش ياه نابايخ هب شيپ هتفه 11 زا "يلاربيلون"
.دنا هدمآ هسنارف كچوك و گرزب

 

  

 

  

 يرادرهش نارگراك جارخا هب ديدهت

 يناميپ داد رارق ءاضما مدع يپ رد روباشين

 نارگراك طسوت
 :دنتفگ روباشين يرادرهش نارگراك ،هام يد 22 هبنش زور
 يدج تروص هب روباشين يرادرهش هتشذگ هام كي يط
 نارگراك يراك دادرارق نكمم قيرط ره هب ات هدرك شالت
 دادرارق تيعضو هب ار 2 هقطنم يتامدخ ميقتسم دادرارق
 رگراك 003 دودح هتشذگ هام ناياپ ات .دنك ليدبت يناميپ
 ياهدادرارق ياراد روباشين يرادرهش 2 هقطنم يتامدخ
 يراج هام يد يادتبا زا هك دندوب يرادرهش اب راك ميقتسم
 ياهدادرارق تيعضو ليدبت يارب يرهش تيريدم ميمصت اب

 . دنا هتفرگ رارق راشف تحت ،يراكناميپ هب دوخ
 ليدبت يارب روباشين يرادرهش رارصا ،شرازگ نيا ساسا رب
 يط هك تسا يلاحرد يمئاد نارگراك دادرارق تيعضو
 ياضما يارب نارگراك تفلاخم ليلد هب هتشذگ ياهزور
 هدرك جارخا هب ديدهت ار اهنآ راكناميپ ،ديدج ياهدادرارق
 يمئاد نارگراك زا يهورگ ،هام يد 32 هبنشكي زور .تسا
 يراج هام رد راب نيمدنچ يارب ،روباشين يرادرهش 2 هقطنم
 ليدبت يارب روباشين يرادرهش راشف لامعا هب ضارتعا رد
 رتفد لباقم يناميپ هب يمئاد نارگراك دادرارق تيعضو
 .دندرك عمجت روباشين داژن يمشاه نابايخ رد عقاو راكناميپ

 يرادرهش 2 هقطنم نارگراك ،هام يد 42 هبنشود بش
 لباقم رد هتعاس 5 يضارتعا عمجت كي يياپرب اب روباشين

 ياروش ياضعا يريگيپ راتساوخ ،رهش ياروش نامتخاس
 .دندش دوخ يلغش تيعضو ليدبت لكشم اب طابترا رد رهش
 

 تلود اهدرز هقيلج اب هلباقم فده اب

 ار دوخِ يزمرق لاش ِلماوع هسنارف

 

  

 !درك  اهنابايخ هناور

 هيوناژ 82 اب ربارب هام نمهب 8 هبنشود زور شرازگ هب
 يدارفا ،اهدرز هقيلج اب هلباقم فده اب هسنارف تلود ،زرتيور
 لاش" .تسا هدرك هناور اه نابايخ هب زمرق لاش اب ار
 رطاخ هب هسنارف روهمج سيئر و و سيلپ زا اه"زمرق
 لگ سيلپ هب و دننك يم ركشت بالقنا لباقم يگداتسيا
 مظن رد لالخا هب مهتم ار اهدرز هقيلج اهنآ .دنهد يم
 .دنا هدرك هسنارف داصتقا ندز نيمز و اه هار دادسنا ،يمومع
 اهنآ يانبم رب دناوت  يم هسنارف يياضق  هاگتسد هك يتاماهتا
 يطيارش رد نيا .دنك رداص ناضرتعم يارب ينيگنس ماكحا
 هب يكيتسالپ هلولگ كيلش رطاخ هب هسنارف سيلپ هك تسا

 غيت ريز اهنآ ياه مشچ ندرك روك و ناضرتعم تمس
 مشچ نونكا مه .تساهدرز هقيلج و تلود نافلاخم تاداقتنا
.تسا هدش روك اهنآ زا رفن 01 زا شيب

 

  

 

  

 يتعنص رهش ناتسراميب لنسرپ 06 جارخا

 ناتسراميب نيا تيلاعف فقوت يپ رد زربلا
 ناتسراميب ،هام نمهب مكي هبنشود زور شرازگ ساسا رب
 هك نيوزق ناتسا رد زربلا يتعنص كرهش رد عقاو نايميحر
 تخت 57 و دوش يم  بوسحم رهش نيا ناتسراميب اهنت
 ناتسراميب سيئر يوس زا هچنآ ليلد هب ،دراد يناتسراميب
 زورما زا"نومضم اب يرنب ِبصن و "ناتسراميب تاريمعت"
 "ددرگ يم فقوتم ناراميب هب تامدخ هئارا )نمهب 1(
 تقوم يليطعت نيا .تسا هدرك يليطعت مالعا ،دش ناونع
 رياس و يعامتجا نيمأت ناگتسشنزاب ينارگن ثعاب
 نامزاس ؛شرازگ نيا ساسا رب .تسا هتشگ ناگدش هميب
 هاگنامرد ود ،نيشنرگراك رهش نيا رد يعامتجا نيمات
 .تسا يزور هنابش يرگيد و تفيش ود يكي هك دراد دنب مين
 يرگراك هعماج ار شنيعجارم نيرتشيب هك ناتسراميب نيا
 ناتسراميب اهنت لنسرپ 06 مك تسد اب ،دنهد يم ليكشت

 درك يم تيزيو ار يعامتجا نيمأت ناگدش هميب هك دوب رهش
.دوب ناراميب يارب يناتسراميب تخت نيرتشيب ياراد و

 

  

 صوصخرد لوپِ يللملا نيب ِقودنصِ رادشه

و يعامتجا ياه يتياضران دشر

 

  

 يداصتقا دشر شهاك

 22 اب ربارب هام نمهب 2 هبنش هس زور شرازگ ساسا رب
 رد لوپ ِيللملا نيب ِقودنص ،نا.نا.يس زا لقن هب هيوناژ
 شهاك رب نآ ريثات و يعامتجا ِياه يتياضران دشر صوصخ
 رد ناهج يلام گرزب داهن نيا .داد رادشه يداصتقا دشر
 هب هسنارف هك دروآ يمرد ادص هب ار رادشه گنز يطيارش
 ار يهايس ياهزور نابايخ رد اهدرز هقيلج روضح رطاخ
 تلود "يلاربيلوئن تاحالصا " هب اهدرز هقيلج .دنراذگ يم
 .دنهاوخ  يم ار روهمج سيئر يافعتسا و دنتسه ضرتعم

 ار هسنارف يداصتقا دشر ينيب شيپ لوپ يللملا نيب قودنص
 نييعت دصرد 5.1 ،9102 لاس رد شهاك دصرد مهد كي اب
 رد ار ناهج يداصتقا دشر طسوتم نينچمه .تسا هدرك
102 لاس  شيپ دصرد 5.3  ،شهاك دصرد مهد 2 اب ،9
 دياب اه تلود هك تسا هدرك ديكات قودنص .تسا هدرك ينيب
.دنريگب سرد اهدرز هقيلج تاضارتعا زا

 

  

 

  

 عمجت و دورود نهآ هار نارگراك باصتعا

 ناتسرلِ يرادناتسا نامتخاس لباقم
 رد لغاش نارگراك زا يرامش ،هام يد 71 هبنشود زور
 ققحم هب ضارتعا رد ،ناتسرل ناتسا رد عقاو دورود نهآ هار
 لباقم رد و هديشك راك زا تسد دوخ يفنص تابلاطم ندشن

 نتشادن ضرتعم نارگراك .دندرك عمجت يرادناتسا نامتخاس
 تدم هاتوك ياهدادرارق داقعنا ببس هب يلغش تينما
 دوخ يتابلاطم تالكشم زا رگيد يكي زين ار ههام كي
 يلير يحاون رد يراكناميپ تكرش :دنيوگ يم و هدرك ناونع
 راب كي تقو دنچره هك دراد رگراك رازه نيدنچ روشك
 دوخ يا هميب و يدزم تابلاطم يارب نارگراك نيا زا يرامش
.دننز يم يفنص ضارتعا هب تسد

 

  

 

  

 زيربت يرادغرمِ رگراك 2 گرم و ندش هفخ
 رد يرادغرم كي رد لغاش رگراك 2 ،هام يد 22 هبنش بش
 زا ار دوخ ناج تحارتسا نيح رد يگتفرگزاگ رثا رب زيربت
 شكتمحز نارگراك نيا ،شرازگ نيا ساسا رب .دنداد تسد
 رد اه بش ،دندوب هدمآ زيربت هب راك يارب داباهم رهش زا هك
 زا دوخ شيامرگ يارب و دندنام يم يرادغرم لحم نامه
 زاگ تشن هنافساتم هك ،دندرك يم هدافتسا يزاگ شخبامرگ
     .تسا هدش نارگراك نيا نتخاب ناج و يگفخ بجوم
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 !نز نارگراك ملسم قح ،ربارب راك لباقم رد ربارب دزمتسد

 راتساوخ زاوها دالوف نارگراك زا يعمج

 دندش ناشدنب رد ناراكمه يدازآ

 تاضارتعا همتاخ زا سپ هام كي ،هام يد 52 هبنش هس زور
 رد نارگراك نيا ،ناريا دالوف يلم هورگ نارگراك
 راتساوخ ،نالوئسم ياه هدعو يروآداي نمض يا هيعالطا
 هدمآ هيعالطا نيا رد .دندش دوخ دنب رد ناراكمه  يدازآ
 دندرك لمع دوخ هدعو هب نارگراك هك تسا هام كي :تسا
 يلم هورگ گرزب تكرش هك نونكا .دنتشگزاب راكرس هب و
 يمارآ هب ديلوت ريسم رد هك تسا يهاتوك تدم زاوها دالوف
 هچره يدازآ ،نام يلصا هتساوخ ،تسا تكرح لاح رد
 نامدنب رد ناراكمه يقاب طرش و ديق نودب و رت عيرس
 ينيگنس يناور و يحور راشف ،اهنآ روضح مدع و دشاب يم
 و مغ نيا زا شيب رگيد يوس زا و دزاس يم لمحتم ام رب
 هجو چيه هب ار ناراكمه نيا فيرش ياه هداوناخ هودنا
 نالوئسم دهع هب افو راتساوخ نارگراك نيا .ميبات يمنرب

 تشادزاب رد زونه هك يرگراك 3 هك دنتشاد مالعا و دندش
 دوخ يفنص عفانم زا عافد زج هب يمرج چيه ،دنرب يم رس هب
 نايرج رد ،انليا شرازگ هب .دنا هتشادن ناشناراكمه و
 رگراك 82 زا شيب ،ناريا دالوف يلم هورگ نارگراك تاعمجت
 هجوت اب .دندش دازآ تلافك ديق اب رورم هب هك دندش تشادزاب
 92 هبنش زور رهظ زا دعب دالوف نارگراك ياه يريگيپ هب
 هورگ يتشادزاب نارگراك زا نت ود هك دش هداد ربخ ،هام يد
.دندش دازآ تلافك رارق اب ناريا دالوف يلم

 

  

 

  

 تروي ناتسمزِ مارآ چلم ندعم رگراك 08

 دنا هدركن تفايرد ار دوخ دزم هام 4
 رد لغاش نارگراك زا يدادعت ،هام يد 61 هبنشكي زور
 تروي ناتسمز ندعم ياه هعومجم ريز زا مارآ چلم ندعم
 دحاو نيا رد لغاش نارگراك زا رفن 08 :دنتفگ يلامش
 ،رهم و تشهبيدرا ياه هام ِيدزم تاقوعم هام 4 يندعم
 نيرخآ .دنا هدركن تفايرد ار يراج لاس رذآ و نابآ
 هام رويرهش قوقح هب طوبرم دنتشاد تفايرد هك يدزمتسد
 باسح هب شيپ هام كي ابيرقت مهنآ هك دوب يراج لاس
 هام 4 زا ادج :دندوزفا نارگراك .تسا هدش زيراو نارگراك
 هام 5 ،دنتسه راكبلط امرفراك زا نارگراك هك يدزمتسد
 هب زين يراج لاس هميب قح هام 6 و 69 لاس هميب قح
 رد ندعم نيا رد ام .تسا هدشن تخادرپ يعامتجا نيمات
 مينك يم تفايرد ار دزم لقادح راك نيرت تخس ماجنا يازا
 .دوش يم تخادرپ ههام دنچ ريخات اب مه نآ هك

 

  

 ناملعم هزور دنچ يضارتعا تاعمجت

 دزي رد يتيامح سرادم
 دزي يتيامح سرادم ناملعم ،هام يد 62 هبنشراهچ زور
 و دندرك هعجارم يرادناتسا هب يلاوتم زور نيمدنچ يارب

 نيا ساسا رب .دندش دوخ تابلاطم هب ييوگخساپ راتساوخ
 32 هبنشكي زور حبص زا ناملعم يضارتعا عمجت ،شرازگ
 موادتم روطب هام يد 62 هبنشراهچ زور ات و زاغآ ،هام يد
 تابلاطم هام نيدرورف زا هك ناملعم نيا .تسا هتشاد همادا
 تساوخرد يرادناتسا تاماقم زا ،دنراد هدشن تخادرپ يدزم
 .دننك مادقا اهنآ يدزم تاقوعم تخادرپ يارب هك دنراد
 مزال زكرمت و هزيگنا ميناوت يم هنوگچ :دنيوگيم ناملعم
!؟ميشاب هتشاد نداد سرد يارب

 

  
 

 لباقمرد ناناشن شتآ يضارتعا عمجت

 نادابآ ِيرادنامرف نامتخاس
 ناناشن شتآ زا يعمج ،هام يد 52 هبنش هس زور حبص
 يرادنامرف نامتخاس لباقم رد روضح اب نادابآ يرادرهش
 يكي .دندش دوخ يدزم هقوعم تابلاطم هب يگديسر راتساوخ
 يدزم تابلاطم هامرهم زا :تفگ ضرتعم ناناشن شتآ زا
 ريخات هب هام 11 دودح اهنآ هميب قح و دنا هدركن تفايرد
 و تالكشم ،يناشن شتآ رطخرپ و تخس راك .تسا هداتفا
 هتشذگ لاس ود رد ناناشن شتآ .دراد رايسب ياه ترارم
 رهش يناشن شتآ ياهوردوخ ،دنا هدركن تفايرد راك سابل
 ،يلام عبانم دوبمك هناهب هب هلاسود هلصاف نيا رد نادابآ
 همه مغريلع .دنرادن ار مزال ينميا و هدشن زيهجت
 يايازم و قوقح و قح هنوگ چيه زا اه ناشن شتآ ،تالكشم
 هب ضارتعا تروص رد و دنتسين رادروخرب دوخ راك يتخس
 هجاوم تسپ رييغت اي جارخا اب ،دوخ يفنص تابلاطم لوصو
.دنوش يم

 

  
 

 رد  طوقس يپ رد رگراك 2 نتخاب ناج

 رهشمرچ يتعنص كرهش رد راخب گيد
 سناژروا يمومع طباور ريدم ،هام نمهب 3 هبنشراهچ زور
 هثداح كي يپ رد ،هام نمهب 2 هبنش هس رصع :تفگ نارهت
 يتعنص كرهش رد راخب گيد رد رگراك 3 طوقس و يراك
 كي و هداد تسد زا ار دوخ ناج رفن 2 ،نيمارو رهشمرچ
.تشگ لقتنم ناتسراميب هب و مودصم رگيد رگراك

 

  
 

 هپت تفه ركشين هتسشنزاب نارگراك عمجت

 تاونس تفايرد يارب
 هتسشنزاب نارگراك زا يرامش ،هام يد 61 هبنشكي زور
 51 هبنش  زور يضارتعا عمجت موادت رد هپت تفه ركشين
 راتساوخ ،عمتجم نيا تيريدم لباقم رد عمجت اب ،هام يد
 ،شرازگ نيا ساسا رب .دندش دوخ يتاونس تابلاطم تفايرد
 ،دسر يم رفن 59 دودح هب ناشرامش هك هتسشنزاب نارگراك
 و دنا هدش هتسشنزاب رورم هب 59 لاس هام دنفسا ات هام رذآ زا
 زا يشخب دنا هتسناوتن زونه لاس 2 دودح تشذگ زا دعب

 شرازگ .دننك تفايرد ار دوخ يتاونس هداتفا بقع تابلاطم
 دنفسا هك ينارگراك زا رفن اهدص :دوزفا نارگراك زا لقن هب
 تفايرد يارب ام دننامه دنا هدش هتسشنزاب 69 لاس هام
 يفرط زا .دنتسه وربور لكشم اب دوخ يتاونس تابلاطم
 يراج لاس هام يد يادتبا زا رگيد رفن 001 دودح رگيد
 .دنوش هتسشنزاب ات دنتسه ناشراك يتخس تخادرپ رظتنم

 

  
 

 تعنص شخب نارگراك ةرابود باصتعا

 مدع رطاخ هب هپت تفه ركشين عمتجم

  يدزم تاقوعم تفايرد

 هپت تفه ركشين عمتجم نارگراك ،هام يد 22 هبنش زور
 لحم رد هكنآ مغريلع ،هام يد 91 هبنشراهچ زور زا :دنتفگ
 نيا هب و  هديشك راك زا تسد اما ميا هدش رضاح دوخ راك
 صخشم و يدزم تابلاطم هام 2 تفايرد راتساوخ شور
 ،هزور 04 تاضارتعا رد هك ميتسه يتابلاطم رياس ندش
 هب هجوتاب .دندوب نآ ندش ققحم راتساوخ نارگراك همه
 تميق نآ هجيتن رد هك روشك يداصتقا ينارحب تيعضو
 ناوت ،هدرك اديپ شيازفا رايسب يفرصم و يساسا ياهالاك
 تسد زا ار دوخ ياه هداوناخ يتشيعم جاتحيام نيمات
 ام يدزم تاقوعم تخادرپ رد هك يريخات زا ريغ .ميا هداد
 صقان يارجا نامتالكشم زا يرگيد شخب ،دراد دوجو
.تسا  عمتجم نيا رد لغاشم يدنب هقبط حرط

 

  

 

  

 تيرذآ هناخراك هدش راكيبِ رگراك 08

 دندش هناخراك يياشگزاب راتساوخزيربت
 نيا هدش راكيب نارگراك ،هام يد 71 هبنشود زور شرازگ هب
 هناخراك 59 لاس هام رويرهش زا ابيرقت :دنتفگ هناخراك
 همه و هدش ليطعت رگراك 08 دودح اب زيربت تيرذآ
 راك هرادا هب يراكيب هميب يررقم تفايرد يارب نارگراك
 هميب يررقم تسا هام نيدنچ رضاح لاح رد .دندش يفرعم
 هب هجوتاب و هديسر مامتا هب هدش راكيب نارگراك يراكيب

 ،راك لداعتمان رازاب رد نونكا  مه ينس و يمسج طيارش
 ديدج يلغش تصرف نتفاي يارب يسناش چيه اهنآ يارب
 نارگراك دادعت ينامز :دندوزفا همادا رد نارگراك .درادن دوجو
 زا لبق امرفراك اما ديسر يم رفن 002 دودح هب زيربت تيرذآ
 تشاد رگراك 08 دودح ،دنك مالعا ليطعت ار هناخراك هكنآ
 نونكات .درك راكيب راك زا ار اهنآ ناشتابلاطم تخادرپ اب هك
 و يفنص ياهداهن هب هناخراك يياشگزاب ديما هب راب نيدنچ
 دروم رد اما ميا هدرك هعجارم تختياپ يتح و ناتسا يتلود
       .ميا هتفرگن يخساپ زونه هناخراك يياشگزاب
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 !ددرگ دياب دوبان ،هتسد و حانج ره اب ،يمالسا يروهمج

 يپ رد يچندعم رگراك 03 نتخاب ناج

 ناتسناغفا رد الط ندعم شزير

 ،زرتيور يرازگربخ زا لقن هب هام يد 61 هبنشكي زور
 ناتسناغفا ِناشخدب تيالو سيلپ يوگنخس يناحور هللاانس
 مك تسد روشك نيا رد الط ندعم كي شزير يپ رد :تفگ
 رگراك 02 و هداد تسد زا ار دوخ ناج يچندعم رگراك 03
.دنا هتشگ مودصم و يمخز زين رگيد

 

  

 

  

 لباقم نادابآ يرادرهش نارگراك عمجت

 رهش نيا يزكرم يرادرهش نامتخاس
 ضرتعم نارگراك زا يكي ،هام يد 22 هبنش زور حبص
 رد نادابآ يرادرهش نارگراك :تفگ عمجت نيا رد يرادرهش
 لباقم ،دوخ يدزم تاقوعم هام 3 مك تسد هب ضارتعا

 عومجم .دندرك عمجت رهش نيا يرادرهش يزكرم نامتخاس
 نادابآ يرادرهش هعومجم رد لغاش يراكناميپ نارگراك
 يدزم تاقوعم عقوم هب تفايرد مدع اب هك تساه لاس
 يرگراك عبانم ،هام يد 32 هبنشكي زور حبص .دنتسه وربور
 يد 22 هبنش زور عمجت يپ رد :دنتفگ نادابآ يرادرهش رد
 زا رفن دص مك تسد ،نادابآ يرادرهش هعومجم نارگراك هام
 كي يياپرب اب ،نادابآ يزكرم يرادرهش رد لغاش نانكراك
 راتساوخ يرادرهش نامتخاس لباقم رد يضارتعا عمجت
 نارگراك يلصا هتساوخ .دندش دوخ هقوعم تابلاطم يريگيپ
 دروآرب رفن رازه 2 اهنآ دادعت هك ضرتعم يرادا نانكراك و
 و يدزم هقوعم تابلاطم زا يشخب لقادح تخادرپ ،دوش يم
 ريخات هب هام 3 رضاح لاح رد هك تسا يبناج يايازم رياس
.تسا هداتفا

 

  

 

  

 رگراك رازه 082لاسما يادتبا زا

 ! دنا هدش راكيب زاس هعطق
 عيانص نمجنا ريبد ،هام يد 91 هبنشراهچ زور شرازگ هب

 082 لاسما يادتبا زا :تفگ روشك يزاس هعطق و نگمه
 031 ،دادعت نيا زا هك دنا هدش راكيب يزاس هعطق رگراك رازه
 زا سپ اي دنا هدش جارخا اي ينعي دنا هدش ليدعت رفن رازه
 051 .تسا هدشن دقعنم ديدج دادرارق اهنآ اب دادرارق همتاخ
 يصخرم رد ًالعف ينعي دنتسه قيلعت تلاح رد زين رفن رازه
 مزال تامادقا رگا :ديازفا يم همادا رد يو .دنتسه يرابجا

 يزاس هعطق تعنص رگراك رازه 052 زا رتمك ،دريگن تروص
 دنهاوخ راكيب هتفه ود تدم فرظ ،دنتسه لغاش زورما هك
 و ليطعت تلاح رد يزاس هعطق دحاو 004 زورما نيمه .دش
.دنتسه ليطعت همين

 

  

 زود تسد شفك ديلوت ياهدحاو يليطعت اب

 هتشر نيا نارگراك دصرد لهچ هب كيدزن

 !دنا هدش راكيب
 زود تسد ناشافك هيداحتا لوئسم ،هام يد 71 هبنشود زور
03 زا شيب يراج لاس رد :تفگ نارهت -  دصرد 04
 ديلوت دنتسناوتن هيلوا داوم دوبن رطاخ هب ام يديلوت ياهدحاو
 مامت و تسين نارهت هب دودحم هلئسم نيا .دنشاب هتشاد
 زا ،دنراد ار هزوح نيا يديلوت ياه هاگراك هك يياهرهش
 اه يليطعت دنور رگا .دنا هدروخ بيسآ هيلوا داوم نادقف
 و دب رايسب تيعضو دشاب هتشاد همادا دهاوخب
 رد يو .درك دهاوخ داجيا ناشافك يارب ار يا هدننك نارگن

 :تشاد راهظا فنص نيا نارگراك ينونك تيعضو صوصخ
 يتح و ،هدوب ينارحب و تخس طيارش رد هشيمه ام نارگراك
 زا راچان ناش شاعم رارما يارب ،دنتسه لغاش هك ينامز رد
 زين يفرط زا و دنتسه يدج تاقشم و اه يتخس لمحت
 يدامتم ياه تعاس هكنيا ليلد هب زود تسد شافك نارگراك
 رايسب يكيزيف ظاحل هب ،دنتسه ندرك راك و نتسشن زا راچان
 تيعضو نارگراك ،يليطعت رطاخ هب .دنتسه راشف تحت
.دنراد يكانتشحو رايسب

 

  

 

  

 2 نامرك يرادرهش رگبوكرس ياه يورين

 هب روبجم ار شكتمحز شورف لگ كدوك

 !دندرك ناشياه ُلگ ندروخ

 ييوئديو اريخا ،هام يد 32 هبنشكي زور شرازگ ساسا رب
 يپ رد يرايسب ياه شنكاو هكدش رشتنم يزاجم ياضف رد
 يرادرهش يراكناميپ يورين كي ،وئديو نيا رد .تشاد
 زا يياهر يارب ات دنك يم روبجم ار راك كدوك 2 ،نامرك
 ار ناشياه لگ ندروخ يرابجا طرش ،نارودزم نيا لاگنچ
 ندروخ هب عورش تشحو و سرت اب و هتفريذپ هك دنريذپب
 زين نيا زا شيپ راك ناكدوك اب دروخرب .دننك يم اه لگ
 روتاتكيد راتفر اما ،تسا هتشاد هارمه هب رايسب تاداقتنا
 ،شدوخ يتيصخش بلاق رد نامرك يرادرهش رومام هناشنم
 بالقنا و يمومع ناتسداد .داد شيازفا ار عوضوم تيساسح
 زا تياكش حرط مدع مغريلع :تفگ نامرك ناتسا زكرم
 يرازآ كدوك باب نم و مومعلا يعدم ناونع هبدارفا يوس
 يذ نالوئسم هيلع ،مرج باكترا و ينوناق دافم زا فلخت و
 زا يا هدنورپ هطبار نيا رد و مرج مالعا يرادرهش رد طبر
 مه و ريگتسد يلصا مهتم و مرج مالعا يمومع هبنج
 .تسا تشادزاب رد نونكا

 

  

 لك زا هياپ نود رودزم كي رگا هك دنك يمن ناونع يو
 اب يزيمآ ريقحت دروخرب نيچمه كي راكتيانج تيمكاح
 هب دامتعا ناوت نيمادك اب ناكدوك نيا ،دنكيم راك ناكدوك
 مالعا مه نامرك يرادرهش !دننك عوجر يياضق عجارم
 رومام  و هدش راد هحيرج عوضوم نيا زا تدش هب دنكيم
 هدش هداد ركذت زين راكناميپ هب و هدرك جارخا ار يطاخ
ً ارهاظ هك راك كدوك ود نيا زا توعد اب مه يفرط زا .تسا
 هداد لگ اهنآ هب و هدرك ييوجلد اهنآ زا ،دنتسه يناتسناغفا
 اب و هناروابان سرت و تشحو اب راك كدوكريوصت رد .تسا
 ايآ هك دراد ديدرت يلبق ياهلگ ندروخ يگنوگچ يروآ داي
 نالاعف هطبار نيا رد ؟!هن اي دروخب دياب مه ار اهلگ نيا

 يتسياب ،يطاخ درف جارخا رب هوالع :دنيوگ يم كدوك قوقح
 دندقتعم نالاعف نيا .دوش يغلم زين راكناميپ دادرارق
 دهد يم ار اهدروخرب عون نيا هزاجا درف هب هك يمسيناكم
 يفاك يياهنت هب يطاخ درف جارخا و دوش حالصا دياب
.تسين

 

  

 

  

 نيح رد هلاس 42 ناوجِ راتسرپ نتخاب ناج

 راك راشف رثا رب تمدخ
 42 ناوج راتسرپ نايلاع ديعس ،هام يد 71 هبنشود زور
 رد ،سراف ناتسا ِرال رهش ينامرد زكرم يلخاد شخب هلاس
 دوخ ناج و هدش يزغم گرم و تروئآ يگراپ راچد راك نيح
 هقباس هام 81 طقف يو ،ديازفا يم شرازگ .داد تسد زا ار
 يراتسرپ ماظن نامزاس .دش هضراع نيا راچد هك تشاد راك
 تعاس زا يشان يگتسخ و ددعتم ياه تفيش ماجنا ،روشك
 عالطا هاگياپ رد و هتسناد راتسرپ نيا گرم ليلد ار دايز راك
 ورين دوبمك و راك تخس ياه بيسآ :تسا هدروآ دوخ يناسر
 و گرم هك تسا لاس ياه لاس ،يراتسرپ شخب رد
 ناوج راتسرپ گرم هك هتشاد لابند هب ار يناهنپ ياهريم
 ناراتسرپ ريم و گرم اهدص و اه هد زا يا هنومن دناوت يم
.دشاب روشك

 

  

 

  

 يلاع ياروش رد ناتسزوخ هدنيامن شنكاو

 تسيز طيحم نالاعف عمجت هب اه ناتسا
 رد ناتسزوخ ناتسا هدنيامن ،هام يد 52 هبنش هس زور
 نالاعف زا يدادعت عمجت ربخ نوماريپ اه ناتسا يلاع ياروش
 تسيز طيحم نالاعف دوب رارق :تفگ زاوها تسيز طيحم
 ياضعا ناونع هب مه ام زا و ،هدرك رازگرب يا هسلج
 توعد نآ رد نتفاي روضح يارب تسيز طيحم نويسيمك
 زا مه نم و دشن هداد ام هب يعالطا رگيد اما دنروآ لمع هب
 ،هتفرگ تروص مه يتشادزاب ايآ الامتحا هكنيا و عمجت
 هدادن خر  يريگرد هك مراد نانيمطا هتبلا .مرادن يعالطا
 .تسا

 

  
 زا يعمج ،هام يد 42 هبنشود زور شرازگ نيا ساسا رب
 هب ضارتعا رد يزاوها نادنورهش و تسيز طيحم نالاعف
 يرازگرب دصق روشك يزكرم قطانم هب نوراك بآ لاقتنا
 .دش يريگولج نآ ماجنا زا هك دنتشاد ار يعمجت
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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

 

  
moc.lakhais.www  

moc.inahghedfarhsa.www  
 

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

 

  
1505 XOB MB  

NODNOL  
XX3 N1CW  

 

:يكينورتكلا تسپ سردآ
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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(

 

  
 

 


