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 :نخسرس
 ،"ييارگ هبناج هس"

 

  
،نارگراك بيرف ةليسو

 

  
 نييعت رما رد يمالسا يروهمج يتاغيلبت ياه مت زا يكي
 نيا هك تسا هدوب نيا هراومه  نارگراك دزمتسد لقادح
 نيا و دوش يم نييعت "راك يلاع ياروش" طسوت دزمتسد
 ليكشت تلود و نايامرفراك ،نارگراك ناگدنيامن زا داهن
 زيتس رگراك مِيژر يدايا دنفرت نيا اب .تسا هديدرگ
 ناگدنيامن ايوگ هك دنهد يم هولج نينچ يمالسا يروهمج
 لك نارگراك يارب لزان دزمتسد نييعت رد زين نارگراك
 هب راك يلاع ياروش طسوت هك هچنآ و هتشاد شقن روشك
 هس نيا قفاوت لصاح دوش يم نييعت دزم لقادح ناونع
 .دنمان يم "ييارگ هبناج هس" ارنآ هك دشاب يم هورگ

 

  
 زا ام نارگراك دايرف هك يطيارش رد ،قوف ياعدا ساسا رب
 و دوخ تسد اب اهنآ ايوگ ،تسا دنلب نامسآ هب دزمتسد يمك
 دض رب هبناج هس ياروش رد اهامرفراك و تلود مارتحا هب
 دزمتسد لقادح اب ،ناش هنسرگ ياه هداوناخ و دوخ عفانم
 يارب هام رد ناموت رازه هدزناپ و دص و نويليم كي
 رد يدزمتسد نينچ نييعت هزات .دنا هدومن قفاوت نارگراك
 رد لقادح راك يلاع ِياروش دزم هورگ دوخ هك تسا يلاح
 2" ار يرگراك راوناخ تشيعم دبس ِغلبم ،شيپ لاس ناياپ
 لاس رد و دندوب  هدرك هبساحم ناموت "رازه 166 و نويليم
 " هك هدومن حرطم يلاع نوناك دزمتسد هتيمك سيئر يراج
 ِيگدنز ياه لقادح يتح ،ناموت رازه 007 و نويليم 3
 هفاضا و "دهد يمن ششوپ ار يرگراك راوناخ كي طسوتم
 دنناد يم زين نايامرفراك و اه يتلود دوخ " هك تسا هدرك
 مه طسوتم راوناخ كي يلقادح شاعم فك ،ددع نيا هك
 ناموت نويليم 4 زا شيب يگدنز يعقاو ياه لقادح و تسين
 سوملم ياه تيعقاو ساسارب ميهاوخب رگا و ...تسا هام رد

 يالاب يگدنز ياه هنيزه مروت مييوگب دياب مينك تبحص
 ثعاب اهفارتعا و اهرارقا نيا همه اما  ." تسا دصرد 05
 و نويليم كي زيچان مقر نارگراك دزمتسد لقادح هك هدشن

 هك يطيارش رد ايآ .دوشن نييعت ناموت رازه هدزناپ و دص
 و اه يرگبوكرس همه مغريلع ناگديدمتس و نارگراك
 2 هحفص            اهنابايخ رد ،دوجوم قانتخا و بعر ياضف

 

  

 دياب دزمتسد لقادح

 

  

 دوشب ناموت رازه 005 و نويليم راهچ

 و هيمورا هيباختنا هزوح هدنيامن ،هام دنفسا 41 هبنش هس زور
 يمالسا ياروش سلجم يرگراك نويسكارف سيئر بيان
 هرادا ناوت و دنتسه ريگب لقادح نارگراك رتشيب زورما :تفگ
 هب ديدج لاس يريگ ميمصت رد دياب .دنرادن ار دوخ يگدنز
 مروت و ينارگ اب دنناوتب هك دوش هدوزفا نانآ قوقح يا هزادنا
 ديكات اب يو .دنهد همادا نانچمه ار يلقادح يگدنز ،يلعف
 نارگراك دزمتسد هب دصرد 76 نايامرفراك و تلود هكنيا رب
 هنافساتم :تفگ ،دنتسه راكهدب هتشذگ ياه لاس لوط رد
 ليلد هب و هدرك روبع يداع تلاح زا يگدنز طيارش هزورما
 هب ميراد رارق نارحب زرم رد ،هتخيسگ ماجل مروت و ينارگ
 دناوتب ات دشاب رت يعقاو دياب اهدزمتسد شيازفا ليلد نيمه
 هك يياه يسررب يانبم رب .دنك نيمات ار نارگراك تشيعم
 راهچ دياب لقادح نارهت رد يگدنز يارب ،ميا هداد ماجنا
 راهچ هداوناخ كي يارب دمآرد ناموت رازه 005 و نويليم
 هيارك ،نامرد ياه هنيزه دناوتب ات دشاب هتشاد دوجو هرفن

 نيمات ار شا يراج ياه هنيزه و كاشوپ ،كاروخ ،هناخ
.دنك

 

  
 

 نارگراك هدشن تخادرپِ يدزم تاقوعم

 هيولسع 12 و 02 ياهزاف
 سراپ يراكناميپ نارگراك ،هام دنفسا 21 هبنشكي زور
 يارب يراكناميپ تروص هب هك نارگراك نيا :دنتفگ يبونج
 تفن تكرش ِمدنچ تسد ي هعومجمريز ياه تكرش زا يكي
 هك اهنآ قوقح هام رهم زا ،دننك يم راك سراپ زاگ و
 .تسا هدشن تخادرپ ،تسا رفن 001 زا شيب ناشدادعت
 امرفراك و راكناميپ رتفد هب دوخ رركم تاعجارم زا نارگراك
 تاعجارم نيا زا ينشور هجيتن چيه نونكات اما دنهد يم ربخ
 ود ،يكي ريخات :دنيوگ  يم نارگراك .تسا هدشن لصاح
 ،هيولسع رد يراكناميپ نارگراك قوقح تخادرپ رد ههام
 ازارد هب يليخ ريخات راب نيا اما تسا لومعم فرع كي
 داديب ينارگ و مروت هك لاوحا و عاضوا نيا رد و هديشك
 راگزور ،نامياهدزمتسد تفايرد نودب ميناوت يمن ،دنك يم
.مينارذگب

 

  

 يميرك ترصن ،ديهش قيفر يگدنز هراب رد

 هك يراتشك هحوبحب رد و 1631 لاس رويرهش لوا رد
 ياهلاچهايس رد زرابم و يبالقنا ياهورين هيلع تموكح
 يروهمج ناميخژد ،دوب هتخادنا هار هب روشك رسارس
 هارمه ار يميرك ترصن قيفر قلخ ييادف كيرچ ،يمالسا
 لانويسانرتنا دورس يگمه هكيلاح رد شناراي زا يدادعت اب

 

-
نارگراك يللملا نيب دورس

 

 ريت ناديم هب دندناوخ يم ار -
 قيفر هك تيعقاو نيا .دندومن نارابريت هنايشحو و هدرب
 هك يقانتخا و هجنكش طيارش رد شناراي و ترصن

 و نادنز سيئر ناونع هب نايرون دمحا نوچ يناراكتيانج
 دابآ لزيد نادنز رد وجزاب ناونع هب يرصم اضرلادبع
 گرم يوس هب ناناوخ دورس ،دندوب هدرك داجيا هاشنامرك
 هيحور زا ناشن دوخ دننك يدورس ار گرم ات دنتفر يم
 اهنآ .تشاد شناراي و ترصن قيفر راوتسا و ريذپان لزلزت
 هناملاظ مظن زا دوخ قح رب هنيك هك دندوب يئاهتسينومك
 يبالقنا يهاگآ اب ار شراكتيانج ياه وداپ و يراد هيامرس
 دورس نيرخآ مه شيوخ گرم نامز رد يتح و هداد لقيص
 هفسلف هك دندناوخ يم يرگراك هقبط يارب ار دوخ
.دوب هداد لكش ار ناشياهنامرآ و ناشيدوجو

 

  
 و دمحا ،شتسينومك ناردارب روضح ليلد هب ترصن قيفر
 مه ليلد نيمه هب و هدرك دشر يسايس يا هداوناخ رد يلع
 ايراتلورپ ينيب ناهج نيا مسيسكرام اب يناوج ناوفنع رد
 مسيسكرام تيناقح هب ندرب يپ اب وا .دش انشآ

 

 مسينينل –
 رگراك هقبط ياهنامرآ و نآ ققحت فرص ار شدوجو همه
 قابطنا قالخ لكش ،ينيع تيعقاو رد هك اج نآ زا .دومن
مسيسكرام

 

 هطلس ريز هعماج طيارش رد مسينينل -
 هناحلسم هزرابم يروئت ، ام هتسباو يزاوژروب و مسيلايرپما
 و يبالقنا يروئت نيا قيدص ورهر ترصن قيفر ،دشاب يم
       3هحفص   ناريا قلخ يئادف ياهكيرچ نامزاس
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!يمالسا يروهمج مسيلايرپما هب هتسباو ميژر رب گرم

 

  

1 هحفص زا          ....... ييارگ هبناج هس

 

  

 كي ام قوقح نويليم شش رقف طخ" هك دننز يم دايرف
 راك يلاع ياروش رد هك ار يئاهنآ ناوت يم ،"نويليم
 و نارگراك هيلع تلود و نايامرفراك اب يار مه و ادصمه
 هدنيامن ،دننك يم لمع نانآ يتشيعم تساوخ لقادح
 خساپ هك تسين يكش ؟تسناد نارگراك
 مان هب هك اه هرهم نيا و تسا يفنم
 راك يلاع ياروش رد نارگراك هدنيامن
 هيلع يتاميمصت نينچ و هتسشن
 تسد رازبا زج دننك يم ذاختا نارگراك
 نيا يماح تلود و رگتراغ ناراد هيامرس
 روضح ياعدا نياربانب .دنشاب يمن هقبط
 ياروش رد نارگراك يعقاو ناگدنيامن
 يئاعدا يرگ هبناج هس و راك يلاع
 هيامرس  نيا و تسين شيب يغورد
 يروهمج ،ناشعوبتم تلود و ناراد
 نييعت دنشوك يم هك تسا يمالسا
 قباطم ار نارگراك لزان ياهدزمتسد
 !دننزب اج نارگراك دوخ يار و هدارا

 

  
 نانع يروتاتكيد هك يطيارش رد
 داجيا ناكما يتح مكاح هتخيسگ
 ،دهد يمن ام نارگراك هب ار يرگراك لقتسم ياه لكشت
 تحت ايوگ هك دننك اعدا دنناوت يمن نيضرغم زج سكچيه
 ناونع هب نارگراك زا يناگدنيامن ،يروتاتكيد نيا هطلس
 نييعت رد و هتفاي روضح راك يلاع ياروش رد بناج كي
 هطلس ينالوط ياهلاس رد ابيرقت هك دزمتسد لقادح
 دزمتسد لقادح زا رتمك ربارب دنچ هراومه يمالسا يروهمج
 رقف بادرم رد رتشيب هچ ره ار نارگراك و هدش نييعت يعقاو
 ره ار نيا .دننك يم ينيرفآ شقن ،دنك يم باترپ تكالف و
 رد يروتاتكيد تدش زا يهاگآ و عالطا نيرتمك اب يسك
 هقبط فوفص هك يطيارش رد هك دنك كرد دناوت يم ناريا
 جنر رد يباينامزاس نادقف زا نارگراك و هدنكارپ ناريا رگراك
 دوخ يعقاو هدنيامن ناونع هب ار يدارفا دنناوت يمن زگره دنا
 .دننك نييعت راك يلاع ياروش رد تكرش يارب

 

  
 هك تسا نيا ميژر يئاعدا "ييارگ هبناج هس" يعقاو يانبم
 ياهاروش نيلوئسم زا يخرب يمالسا يروهمج راك ترازو
 رد دص ياهداهن هك نآ تابعش و رگراك هناخ زا ار يمالسا

 ناگدنيامن ناونع هب و هديزگرب دنشاب يم يرگراك دض دص
 ،بيترت نيا هب و دناشن يم راك يلاع ياروش رد رگراك هقبط
 يعقاو ياهداهن مان هب ار يرگراك دض ياهداهن نيا مه
 يمالسا ياهاروش نيلوئسم مه و دنز يم اج نارگراك

 

- 

 ار ءاضما نيشام شقن هك دننك يم فارتعا هاگ دوخ هك
 يلاع ياروش رد نارگراك يارب دزمتسد لقادح نييعت يارب
دننك يم يزاب راك

 

 يفرعم نارگراك ناگدنيامن مان هب ار -
 زا رگيد يكي نينچمه تيعقاو نيا يور لمأت .دنك يم
 رگراك هقبط مان ريز يمالسا يروهمج يزاس لكشت عفانم

 هك دهد يم ناشن و هداد رارق ام لباقم رد يگتسجرب اب ار
 رد يمهم شقن هچ رگراك هناخ و راك يمالسا ياه اروش
 يم ءافيا يمالسا يروهمج يرگراك دض ياهتسايس دربشيپ
 رد زاس ميژر ياه داهن هك درك ديكأت دياب ور نيمه زا .دننك
 نارگراك هيلع يسوساج افرص ناشراك يرگراك ياه طيحم
 نارگراك ياهشالت بوكرس و ورشيپ نارگراك يياسانش و
 يرگراك دض ميژر هكلب تسين يعقاو ياهلكشت داجيا يارب

 هب اهنآ هب ناگتسباو و اهداهن نيا زا يمالسا يروهمج
 ناونع هب و راك يلاع ياروش رد ءاضما نيشام هباثم
 يم هدافتسا زين راك يناهج نامزاس رد نارگراك ناگدنيامن
 هب دباي ناكما مكاح يروتاتكيد يتاغيلبت هاگتسد ات دنك
 ناريا رد هك دهد هولج نينچ يللملا نيب ياهداهن رد هژيو
 تلود رانك رد مه تسد رد تسد امرفراك و رگراك اهنت هن
 ار هنالاس دزمتسد لقادح ،ييارگ هبناج هس ناونع تحت
 تسا تاركمد ردقنآ يمالسا يروهمج هكلب دننك يم نييعت
 ميمصت فلتخم ياه هزوحرد مه نارگراك ناگدنيامن هب هك
 زا رتمهم و رظن راهظا و تلاخد هزاجا  ،دوخ ياه يريگ
 .دهد يم يار قح همه

 

  
 لكش نيرت هناملاظ هب لمع رد هك يميژر هطلس ريز رد اما

 حطس رد هك اجنآ ات تسا هدرك هشيش رد ار نارگراك نوخ

 تساوخرد رطاخ هب ًافرص ار اهنآ اهنابايخ و اه هناخراك
 تحت ،ددنب يم قالش هب ناش هدنام بقع ياهدزمتسد
 ليلد هب ار يرگراك نيلاعف هك يروتاتكيد ميژر تيمكاح
 هب و دنك يم هجنكش و تشادزاب نارگراك تابلاطم يريگيپ
 تابلاطم هنيمز رد يتح هك دهد يمن هزاجا نارگراك

 يرآ ،...و دنوش لكشتم دوخ يداصتقا
 ماجل يروتاتكيد نينچ هطلس ريز رد
 هبناج هس زا نتفگ نخس يا هتخيسگ
 و روعش هب نيهوت زج يئانعم ييارگ
 هجيتن رد .درادن ام زرابم نارگراك كرد
 رازبا يرگ هبناج هس دروم رد غيلبت
 نايم رد ينكارپ مهوت  يارب يرگيد
 تيعورشم يارب غيلبت و ،نارگراك
 زيتس رگراك ميژر تيمكاح هب نديشخب
 رد يرگراك ياهداهن رد يقلخ دض و
.دشاب يم يللملا نيب حطس

 

  
 لاسكي رد ناريا ناگديدمتس و نارگراك
 اب روشك رهش 061 زا شيب رد هتشذگ
 اهنابايخ هب  "يدازآ، نان ،راك" راعش
 يروهمج رب گرم دايرف و هتخير
 لمع نيا اب و دنداد رس يمالسا

 رد ينيون گرب دوخ هناعاجش و هناروسج
 طيارش و هدوشگ ناشكتمحز و نارگراك يتازرابم خيرات
 شقن يعاضوا نينچ رد .دنداد لكش هعماج رد ار يديدج
 رد يرگراك ناگدنيامن حالطصاب  ناونع هب هك يناسك
 هتفرگ راك هب نارگراك قوقح نييعت رما رد راك يلاع ياروش
 تسد رد شيب يياه هرهم و رازبا عقاو هب و دنوش يم
 يارب شيپ زا شيب ،دنشاب يمن ناراكمتس و نارگرامثتسا

 هنوراو رد يعس هك يناراكبيرف هرهچ و هدش راكشآ ناگمه
.دوش يم رتاوسر دنراد تيعقاو نيا نداد هولج

 

  
 هك دهد يم ناشن هبناج هس هورگ يقلخ دض تابوصم
 نتفرگ رظن رد يارب يداهن هن "راك يلاع ياروش"
 ،"ييارگ هبناج هس" قيرط زا نارگراك يفنص ياهتساوخ
 ولاز ناراد هيامرس و تموكح بوكرس ناگرا كي هكلب

 نارگراك رامثتسا و بوكرس نداد هولج ينوناق يارب تفص
 نديشخب كيتاركمد رهاظ يارب تاغيلبت و دشاب يم ناريا
 تاغيلبت ،يتلود داهن نيا زيتس رگراك تيهام و دركراك هب
.تسا يرگراك دض هناراكبيرف

 

  

 

  

 

  

 يروهمج راك ترازو هك تسا نيا ميژر يئاعدا "ييارگ هبناج هس" يعقاو يانبم
 ياهداهن هك نآ تابعش و رگراك هناخ زا ار يمالسا ياهاروش نيلوئسم زا يخرب يمالسا

 رد رگراك هقبط ناگدنيامن ناونع هب و هديزگرب دنشاب يم يرگراك دض دص رد دص
 مان هب ار يرگراك دض ياهداهن نيا مه ،بيترت نيا هب و دناشن يم راك يلاع ياروش
 يمالسا ياهاروش نيلوئسم مه و دنز يم اج نارگراك يعقاو ياهداهن

 

 هاگ دوخ هك -
 رد نارگراك يارب دزمتسد لقادح نييعت يارب ار ءاضما نيشام شقن هك دننك يم فارتعا

دننك يم يزاب راك يلاع ياروش

 

 لمأت .دنك يم يفرعم نارگراك ناگدنيامن مان هب ار -
 مان ريز يمالسا يروهمج يزاس لكشت عفانم زا رگيد يكي نينچمه تيعقاو نيا يور
 ياه اروش هك دهد يم ناشن و هداد رارق ام لباقم رد يگتسجرب اب ار رگراك هقبط
 يروهمج يرگراك دض ياهتسايس دربشيپ رد يمهم شقن هچ رگراك هناخ و راك يمالسا
 طيحم رد زاس ميژر ياه داهن هك درك ديكأت دياب ور نيمه زا .دننك يم ءافيا يمالسا

 و ورشيپ نارگراك يياسانش و نارگراك هيلع يسوساج افرص ناشراك يرگراك ياه
 يرگراك دض ميژر هكلب تسين يعقاو ياهلكشت داجيا يارب نارگراك ياهشالت بوكرس
 ياروش رد ءاضما نيشام هباثم هب اهنآ هب ناگتسباو و اهداهن نيا زا يمالسا يروهمج
 .دنك يم هدافتسا زين راك يناهج نامزاس رد نارگراك ناگدنيامن ناونع هب و راك يلاع

يارب يدنفرت سلجم 09 لصا نويسيمك يوگنخس يرگاشفا

 

  

 روشك متس تحت مدرم بيرف 
 قبط :تفگ ،هپت تفه ركشين تكرش صوصخ رد سلجم 09 لصا نويسيمك يوگنخس ،هام نمهب 42 هبنشراهچ زور
 هدوب رالد نويليم 21 اهنآ زاين دروم زرا لك هك ميدش هجوتم ميداد ماجنا هپت تفه ركشين عوضوم رد هك يياه يريگيپ
 هكيروطب ،دنا هدرك تفايرد لوپ وروي نويليم 082 رب غلاب يغلبم يروص كرادم هئارا و دنب و دز اب دارفا يخرب هك تسا
 هب هعماج زورما راكنا لباقريغ لئاسم زا يشخب .تسا هدشن هنيزه هناخراك رظن دروم فادها يارب غلبم نيا زا لاير كي
 و داسف اب هزرابم دننام يدراوم رد يزير همانرب كي دوبن .ددرگ يمزاب صاخ يدارفا ييوجدوس هب يخرب و ميرحت
.دننك يرادرب هرهب تاقافتا نيا زا وجدوس و تفصولاز دارفا يرسكي هك هدش ببس يزرا شخب تالكشم
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!تسا تاليكشت و تدحو ناربجنر ةراچ

 

  

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

 

  

 ينلع و نمهب مايق لابند هب . تشگ،دش يم هتخانش يروئت نيا اب هك
 نآ هك دش نشور دوز يليخ ترصن قيفر يارب ،نامزاس نيا ندش
 نآ هب يداقتعا هن شا يربهر رد اهتسينوتروپا ذوفن ليلد هب نامزاس
 هياپ يتسينومك ياهنامرآ و اهتنس رادساپ هن و دراد يبالقنا يروئت
 يئادف ياهكيرچ يتقو ليلد نيمه هب .دشاب يم نامزاس نآ ناراذگ
 ،نامزاس نآ رب مكاح مسينوتروپا اب يدنبزرم ليلد هب تسرد ناريا قلخ
 و ترصن قيفر ،دندومن تيدوجوم مالعا و هدرك ادج اهنآ زا ار دوخ فص
 هب هاشنامرك رد هك دندوب ينويبالقنا نيلوا زا شناراي و ناردارب

 رد نامزاس نيا لكشت يلصا هتسه و هتسويپ قلخ يئادف ياهكيرچ
  هكنآ  مغرب ترصن قيفر اپون لكشت نيا رد .دنداد لكش ار هاشنامرك
 هب شريذپان لزلزت ناميا رطاخ هب يلو ،تشادن يدايز لاس و نس
 تشاد هدهع رب ار يددعتم يتاليكشت ياهتيلوئسم ،دوميپ يم هك يهار
 رتشيب هچ ره ار لكشت نيا فوفص شريذپان يگتسخ ياه شالت اب و
 .تشادرب ماگ لكشت نيا ندرك حلسم تهج رد و داد شرتسگ

 

  
 بوكرس ياه ورين هبناج همه شروي نايرج رد 06 لاس دنفسا 51 رد 
 ريز هب و ريگتسد ترصن قيفر هاشنامرك رد اقفر هب يمالسا يروهمج
 شخرس و مرگ بلق مه دعب هام دنچ و دش هدرب هنايشحو ياه هجنكش
 .داتسيا زاب تكرح زا هشيمه يارب يمالسا يروهمج ناميخژد  رابگر اب
 هاتوك يگدنز رسارس رد تشاد نس لاس 22 اهنت مادعا نامز رد هك وا

 يو .دوب هديپت ناگديدمتس و نارگراك ياه جنر و اه درد اب شبلق  دوخ
 هنيك و مشخ و ناگديدمتس و نارگراك هب قشع هك دوب يئاقفر هلمج زا
 لباقم رد تمواقم ياه هروطسا هب رد ار اهنآ نارگبوكرس هب ناشا

 رد وا تمواقم هك نيا امك .دنك يم ليدبت هناشنمدد ياه هجنكش
 اضرلادبع نوچ يرودزم هنايشحو ياه هجنكش و يئوجزاب نايرج
 لبمس هب يميرك يلع و دمحا شياهردارب نوچمه ار وا يرصم
 نينچ هك ميروآ داي هب .درك لدب هاشنامرك دابآ لزيد نادنز رد تمواقم
 تردق هب هزات ميژر رايع مامت گنج طيارش رد هناناج ياه تمواقم
 هك دوب يلاح رد و مدرم ياه هدوت هيلع يمالسا يروهمج هديسر
 هجنكش تسد نتشاذگ زاب يارب ميژر نيا هيقف يلو راكتيانج ينيمخ
 ،ناهاوخيدازآ و اه تسينومك هيلع هجنكش هنوگ همه لامعا رد نارگ
 دنيوگ يمن ار ناشمسا يتح هك مواقم دارفا دروم رد" هك دوب هداد اوتف
 يسك دنهدب ناج مه قالش ريز رگا .دنوشريزعت دياب گرم ياپ ات

 ."تسين نماض

 

  
 رد ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ ياقفر ياهتمواقم تمظع و قمع
 بوكرس طيارش زا تخانش اب تسرد ترصن قيفر هلمج زا و هاشنامرك
 يمالسا يروهمج ميژر هك تسا كرد لباق يا هناشنمدد و هبناج همه
 بالقنا بوكرس رب ينبم پولداوگ رد دوخ نابابرا هيصوت يارجا رد
 .دوب هدروآ دوجو هب اه هدوت هيلع هعماج رسارس رد ،ناريا زرابم مدرم
 هاشنامرك رد وا نوچ يئاقفر و ترصن قيفر يسامح ياه تمواقم ريثأت
 دزنابز اه تمواقم نآ مه زونه هك تساجنآ ات هجنكش ريز رد
 تازرابم هرطاخ .دشاب يم دابآ لزيد نادنز را نارود نآ ناگدنامزاب
 ياقفر رگيد رانك رد ترصن قيفر هناروشحلس ياهدروخرب و يبالقنا
 ينوگنرس يارب هك تسا ينويبالقنا همه شخب ماهلا هاشنامرك ردقنارگ
 يم شالت مكاح هتسباو يراد هيامرس هناملاظ مظن و يمالسا يروهمج
 يا هعماج داجيا تهج رد تكرح و هيامرس زا راك يئاهر ناكما ات دننك
.ددرگ ايهم ناريا هعماج رد متس و ملظ و رامثتسا زا يراع

 

  
!داب ورهر رپ شهار و نادواج يميرك ترصن قيفر داي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 ياه هداوناخاب هارمه هپت تفه نارگراك زا يدادعت عمجت

 

  

 !نايلق هديپس و يشخب ليعامسا

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 رگراك يشخب ليعامسا هداوناخ اب هارمه هپت تفه عمتجم نارگراك زا يعمج ،هام نمهب 92 هبنشود زور
 اهنآ تشادزاب تدم ديدمت لامتحا هب و هدرك عمجت شوش يرتسگداد لباقم لباقم نايلق هديپس و ينادنز
 هلمح دروم نارومام يوس زا شوش يارسداد لباقم يشخب ليعامسا ردام لبق زور هكنيا اب .دندرك ضارتعا
 تكرش تشاد هارمه هب ار شدنزرف زا يگرزب سكع هك يلاح رد هبنشود زور عمجت رد اما دوب هتفرگ رارق
 همادا هب ،يشخب ليعامسا يدازآ رب ينبم يياه  هتشون تسد نتشاد تسد رد اب ناگدننك عمجت .دوب هدرك
 رد يشخب ليعامسا هداوناخ نمهب 82 هبنشكي زور .دندوب ضرتعم يو تيعضو زا يربخ يب و تشادزاب
 رد هك شوش ناتسداد اما دندرك هعجارم شوش يارسداد هب وا نادنز رارق ديدمت لامتحا هب ضارتعا
 يريگتسد هب ديدهت ار يشخب ليعامسا ردام دوب هدرك يراددوخ هداوناخ نيا نتفريذپ زا زين هتشذگ ياهزور
 هديدجنر ردام نيا ناتسد هب دنبتسد ندز يارب نارومام مادقا نيا لابند هب .داد وا تشادزاب هب مكح و هدرك
.دش ناتسراميب هب يشخب ليعامسا ردام لاقتنا و يبلق هلمح ببس رما نيا هك دندرك هلمح يو هب

 

  
 

 دوش يمن يزاس فافش ارچ دنرادن هميب فابيلاقِ نانز دصرد 09 زا شيب
 زا شيپ هك يبرغ ناجيابرذآ رد شرف لئا تكرش لماعريدم ،هام نمهب 61 هبنش هس زور شرازگ ساسا رب
 دوب هتشون روهمج سيئر هب زيمآداقتنا يا همان ،دوخ يگدنفاب تكرش هلاس دنچ يليطعت هب ضارتعا رد نيا
 دهاوخ شتآ هب روهمج سيئر صخش هلمج زا و ييارجا تاماقم روضح رد ار شا هناخراك هك درك مالعا
 فابتسد شرف تعنص هب نالوئسم يهجوت يب و شرف ناگدنفاب ناماسبان طيارش زا داقتنا اب هدربمان ،ديشك
 مورحم رشق يارب هدننك نارگن رايسب تيعضو داجيا يناب يناسك هچ هك تساجنيا لاوئس :ديوگ يم يناريا
 و تسا راوگان تدش هب فابيلاق نارگراك تيعضو .دنا هدش فابتسد شرف ناگدنفاب صوصخ هب رگراك
 ،دنتسه شرف ناگدنفاب ي هميب قح زا يدنم هرهب لاح رد ،قحان هب رفن نارازه .تسين وگخساپ سكچيه
 رد دننك يم هدافتسا نافابيلاق هميب تنار زا ،يبسن و يببس طباور فطل هب يلو دنتسين فابيلاق هك يدارفا

 زا هدافتسا ناكما ،نانز نيا دصرد 09 زا شيب و دنا هدنام مورحم هميب قح زا يرايسب فابيلاق نانز هكيلاح
 نيمات و راك هرادا ،ندعم و تعنص ترازو ،دنتسه لوئسم هنيمز نيا رد داهن 3 :ديازفا يم يو !دنرادن ار نآ
 ،شرف تعنص نايامرفراك زا تيامح مدع اب ندعم و تعنص .يا هفرح و  ينف نامزاس نينچمه و يعامتجا
 نافابيلاق هميب حيحصان يارجا و تعنص نيا نارگراك تيعضو رب تراظن مدع اب يعامتجا نيمات و راك هرادا
 ،دنا هداد رارق ،هميب زاين دروم تراهم همانيهاوگ نتفرگ هار رد هك يتخس طيارش اب يا هفرح و ينف نامزاس و
 هنامرحم ،ناتسا فابتسد شرف ناگدش هميب تسيل ارچ .دنتسه ميهس هدمآ دوجو هب ياه يراوشد رد يگمه
 هاگچيه و ؟دنهد يمن رارق فابتسد شرف ياه هيداحتا و ناريا شرف يلم زكرم رايتخا رد ار نآ يتح و تسا
!؟دنتسين يزاس فافش هب رضاح ،اه هناسر روضح رد

 

  

 

  

راك نيح رد يناتسناغفا رگراك 5 ديدش تيمودصم و نتخاب ناج

 

  
 روسناسآ لسكب ميس يگراپ رثا رد :تفگ زاريش يناشن   شتآ نامزاس لماعريدم ،هام دنفسا 9 هبنشجنپ زور
 ،يناتسناغفا رگراك 5 هارمه هب نآ طوقس لابند هب و زاريش رد زاس  همين هقبط 51 نامتخاس كي رد راب لمح
 .دندش مودصم تدش هب زين رگيد رگراك 3 و دنداد تسد زا ار دوخ ناج مد رد رگراك 2
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 !تسا نارگراك قح ،يرگراك لقتسم ياه لكشت

 نارگراك يدزم تاقوعم زا يشخب تخادرپ 

 زيربت يزاس گنيربلب

 

  

 يزاس گنيربلب نارگراك ،هام دنفسا 21 هبنشكي زور رصع
 هام دنفسا 21 و 11 ياهزور يط هكنيا نايب اب زيربت
 لوصو يارب زيربت يزاس گنيربلب هناخراك رگراك 081دودح
 ناتسرهش يرادنامرف نامتخاس لباقم دوخ هقوعم تابلاطم
 :دندرك مالعا ،دندوب هدز يفنص ضارتعا هب تسد زيربت

 نيمود رد و ،هام دنفسا 21 هبنشكي زور ناياپ رد ماجنارس
 زا يشخب تفايرد هب قفوم دوخ يفنص عامتجا زا زور
 زيربت يزاس گنيربلب نارگراك .دندش دوخ يدزم تاقوعم
 هك ميراكبلط دوخ يامرفراك زا دزمتسد هام 7 هك دنيوگ يم
 قوقح ،يلام عبانم نيمات اب يناتسا نالوئسم هبنشكي زورما
 نيا .دندرك تخادرپ يديع هارمه هب ار نارگراك هام رهم
 هب ضارتعا رد )هام نمهب 72 هبنش زور ( مه البق نارگراك
 لباقم ،دوخ يدزم تاقوعم هام 7 ادودح ندشن تخادرپ

 نارگراك .دندوب هدرك عمجت زيربت يرادنامرف نامتخاس
 يامرفراك :دنيوگ يم زيربت يزاس گنيربلب هناخراك ضرتعم
 لكشم يعدم يزاس يصوصخ نامز زا يتعنص دحاو نيا
 شيپ هك تس يطيارش رد نيا ،تسا هدش يگنيدقن دوبمك
 تباب ،هناخراك نيا تيريدم  يهجوت يب ليلد هب زين نيا زا
 ماجنا ار يهباشم يضارتعا تامادقا دوخ يدزم تاقوعم
.ميا هداد

 

  

 

  

 هب تسد ينارسوبوتا دحاو تكرش نانكراك

 دندز يضارتعا عمجت كي

 نكسم ينواعت يمومع عمجم ،هام دنفسا 21 هبنشكي زور
 يراكمه اب دوب رارق هك ينارسوبوتا دحاو تكرش نانكراك
 .دشن رازگرب ،دوش رازگرب يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو
 تايهديدج ياضعا ،يمومع عمجم هبنشكي زور هسلج رد
 نانكراك .دندش يم باختنا ءاضعا طسوت ،ناسرزاب و هريدم
 ندش هتفرگ يزاب هب ضارتعا رد ينارسوبوتا دحاو تكرش
 يرازگرب لحم رالات لباقم ،نواعت و راك ترازو طسوت دوخ
.دندرك عمجت نواعت ترازو سپس و يمومع عمجم

 

  

 نارگراك تابلاطم زا يدايز شخب

 دش تخادرپ رتشوش يرادرهش
 رتشوش يرادرهش نارگراك ،هام دنفسا 51 هبنشراهچ زور
 هب تفايرد رب ينبم يضارتعا تاعمجت اه لاس زا سپ :دنتفگ
 ،رتشوش يرادرهش هعومجم رد دوخ يدزم تابلاطم عقوم
 رييغت اب لبق هام 3 ابيرقت زا ييارجا داهن نيا تيعضو
 زا هام 3 رادرهش رييغت اب و تسا يدوبهب هب ور نآ رادرهش
 نارگراك يراج لاس يديع هارمه هب يدزم تاقوعم
 تامدخ ماجنا هلحرمرد نارگراك تيلاعف و هدش تخادرپ

 يارب نارگراك نيا زا شيپ .تسا هتفرگ تعرس يرهش
 ابترم و دنتشادن ينابيتشپ چيه دوخ يدزم تابلاطم تفايرد
 ثعاب اريخا هچنآ اما دندز يم يضارتعا تاعمجت هب تسد
 هناهب هب يناتسا نالوئسم هك تسا نيا ،هدش ام ينارگن
 لاعف و ناوج ريدم نيا رييغت دصق يتيريدم هقباس نتشادن
 يارب يا هدنزرا تامدخ ههام 3 تدم نيا رد وا .دنراد ار
 رتشوش يرادرهش هعومجم نارگراك و نانكراك و رهش
 و رهش تيعضو يو رييغت دسر يم رظن هب و هداد ماجنا
 .دنادرگ يم زاب يلبق طيارش هب ار نارگراك

 
 تكرش نارگراك هزور كي يضارتعا عمجت

 نارلهد رد وكيوا
 نارگراك ،هام دنفسا 41 هبنش هس زور شرازگ ساسا رب

 تخاس هژورپ ِراكناميپ ناونع هب وكيوا تكرش رد لغاش
 دشرا نالوئسم هدعو اب هبنش هس زور نارلهد "لا يج نا"
 ياه هتساوخ يريگيپ رب ينبم نارلهد راك هرادا و يرادنامرف
 اتقوم هاگراك لحم رد دوخ هزور كي ضارتعا هب نارگراك
 ياه يريگيپ اب :هك تسا هدمآ شرازگ نيا رد .دنداد همتاخ
 يط لا يج نا تكرش نالوئسم دعاسم لوق و هدش ماجنا
 تخادرپ نارگراك يدزم تابلاطم مامت هدنيآ ياهزور
 يعامتجا هافر و راك ،نواعت هرادا سيئر نينچمه .دوش يم
 تروص هب نارگراك زا يهورگ :تفگ نارلهد ناتسرهش
 هژورپ نيا رد يدادرارق تروص هب رگيد يهورگ و دزمزور
 تفايرد هام رذآ ناياپ ات ار ناشتابلاطم هك دنراك لوغشم
.دنا هدرك

 

  

 

  

 دورود ناتسرل سروارت نارگراك عمجت
 سروارت نارگراك زا يرامش ،هام دنفسا 11 هبنش  زور حبص
 و يد ،رذآ( هام 3 مك تسد ندشن تخادرپ ليلد هب ناتسرل
 و يديع تخادرپ رد ريخات و يدزم تاقوعم زا )هام نمهب
 دورود يرادنامرف نامتخاس لباقمرد 79 لاس ناياپ شاداپ
 دنتسه يياهورين زا يشخب هك نارگراك نيا .دندرك عمجت
 طوطخ رد سروارت يراكناميپ ياه تكرش قيرط زا هك
 ناشدادعت و دنراك لوغشم ناتسرل هيحان نهآ هار ينف هينبا
 مدع اب هك تساه لاس ،دسر يم رفن 004 زا شيب  هب
 رگيد زا .دنتسه وربور يدزم تاقوعم عقوم هب تفايرد
 و يعامتجا نيمات هميب لكشم نارگراك نيا يفنص تابلاطم
.تسا يليمكت

 

  
 

 شخب هب زيربت يزاس نيشام يراذگاو

 نارگراك باصتعا و يصوصخ

 يديلوت دحاو 2 نارگراك ،هام دنفسا 6 هبنشود زور
 ضارتعا رد زيربت يرگ هتخير تكرش و زيربت يزاس نيشام
 راك زا تسد يديلوت ياه دحاو نيا يراذگاو دنور هب
 يرتشم شيپ زور دنچ زا :ديازفا يم شرازگ .دنديشك
 و هدش حرطم زيربت يزاس نيشام يراذگاو يارب يديدج
 صخش هب يديلوت دحاو نيا يراذگاو هب تبسن نارگراك
 تعنص كي زيربت يزاس نيشام .دنتسه ضرتعم يقيقح
 هك دنتسه نيا راتساوخ نارگراك و تسا روشك كيژتارتسا
 رارق تيلها ياراد ناگرا اي داهن ليذ يديلوت دحاو نيا
.دريگب

 

  

 

  

 هدنورپ رد يوضترم ديعس قالش مكح

 يربهر وفع اب يعامتجا نيمات نامزاس

 !دش هديشخب

 ليكو ينادمه كرت يفطصم ،هام دنفسا 31 هبنشود زور
 هبرض 07 اي 56  مكح :درك مالعا يعامتجا نيمات نامزاس
 نيمات نامزاس قباس لماعريدم يوضترم ديعس قالش
 وفع اب يعامتجا نيمات نامزاس تافلخت هدنورپ رد يعامتجا
.دش هديشخب يربهر

 

  
 

 رثا رب راك نيح رد رگراك كي نتخاب ناج

 ناجنز رد راويد شزير
 يناشن شتآ نامزاس تايلمع نواعم ،هام دنفسا 3 هعمج زور
 ،هلاس 94 يدمحم يلع مانب يدزم زور رگراك :تفگ ناجنز
 هيديحو هقطنم رد ينيمز ريز راويد زاس و تخاس ماگنه
 و نامتخاس بحاص روضح رد راويد نتخير ورف اب ،ناجنز
 دوخ ناج مد رد و دش هثداح راچد ،لحم رد رظان سدنهم
  تخاس ينميا لوصا ندشن تياعر هنافسأتم .داد تسد زا ار
                 .تسا هدش هثداح نيا عوقو ثعاب ،زاس و

 

 

 

 



 7931 دنفسا مهدزناپ ، 26 هرامش                                      5                                                                  يرگراك همانهام

 !مسينومك داب هدنز     !بالقنا داب زوريپ

 درجورب يرادرهش نارگراك هزور 3 عمجت

 دوخِ يدزم تاقوعم يارب
 يرادرهش نارگراك ،هام دنفسا 8 هبنشراهچ زور حبص
 هام 8 هب ضارتعا رد يلاوتم زور  نيموس يارب درجورب
 ياروش و يرادرهش نامتخاس لباقم دوخ يدزم تاقوعم
 دودح ،شرازگ نيا ساسا رب .دندز عمجت هب تسد رهش
 لوغشم درجورب يرادرهش هعومجم رد رفن 007 و رازه كي
 تخادرپ نانآ هميب قح و دزمتسد هتشذگ هام 8 رد هك دنراك
 تاباختنا زا دعب هرود ره رد :دنيوگ يم اهنآ .تسا هدشن

 تخادرپ هدعو ،دنك يم رييغت رادرهش هك رهش ياروش
 يتشيعم تالكشم اب ام مهزاب اما دوش يم هداد تابلاطم
 تسا رارق رگا .ميهجاوم دزم تفايرد مدع زا يشان
 ارچ ،دشاب هتشاد رارمتسا لبق تروص نامه هب تالكشم
 رييغت ار رادرهش ابترم هرود ره رد رهش ياروش ياضعا
؟دنهد يم

 

  

 

  

 مولع يگنهرف ناگتسشنزاب زا يعمج عمجت

 ناهفصا يرادناتسا لباقم دالوف و يكشزپ
 ناگتسشنزاب زا يعمج ،هام دنفسا 5 هبنشكي زور حبص
 عاضوا هب ضارتعا رد دالوف و يكشزپ مولع ،يگنهرف
 لباقم ،دوخ تابلاطم ندشن هدروآرب و يتشيعم بسانمان
 .دندز يضارتعا عمجت هب تسد ناهفصا يرادناتسا
 دوبهب ،يزاس ناسمه قيقد يارجا راتساوخ نيضرتعم
 هحيال حالصا و ناگتسشنزاب يا هميب و ينامرد تامدخ
 و تلود :دنتفگ اهنآ .دندش ناگتسشنزاب عفن هب هجدوب
 دروم هزادنا نيا ات ار ام ينوناق ياه هتساوخ ديابن سلجم
 ،سلجم هب هدش هئارا هجدوب هحيال .دنهد رارق يهجوت يب
 زور  .دريگ يمن رظنرد ار ام عفانم و  تسين هنافصنم
 ناگتسشنزاب زا يريثك دادعت زين ،هام دنفسا 51 هبنشراهچ
 راعش نداد اب و هتسج تكرش يياميپهار كي رد ناهفصا

 اب هارمه " داديب همه  نيا زا ،دايرف ،دايرف " هلمج زا يياه
 .دندرك بلج دوخ هب ار مدرم هجوت ،دتمم ياهندز فك
 ساكعنا يزاجم ياه لاناك رد يياميپهار نيا زا يياهوئديو
.تفاي يعيسو

 

  

 

  

 مادختسا ناهاوخ هيولسع يموب نارگراك

 دندش اه هژورپ رد يموب نارگراك
 يموب نارگراك زا يعمج ،هام دنفسا 8 هبنشراهچ زور حبص
 رد و دنا هدش راكيب يراكناميپ ياه هژورپ مامتا اب هك هيولسع
 هژيو هقطنم رتفد لباقم رد دنتسه ددجم يريگراك هب راظتنا

 ياه هتسشنزاب زا يدادعت ارچ :دنتشاد مالعا و دندش عمج
 همتاخ راتساوخ ام .دنا هدش مادختسا الاب ياه قوقح اب تفن
 راكيب هك ميتسه يصصختم ياه يموب بذج و اهنآ لاغتشا

 ،اه يموبريغ زا يليخ هك دنيوگ يم نارگراك نيا .دنتسه
 هكيلاحرد ،دنريگ يم الاب قوقح هيولسع رد زين اه هتسشنزاب
 اب يلغش تينما نودب و دنتسه يراكناميپ ،يموب نارگراك
 .دننك يم رس دزمتسد لقادح

 نامزاس لباقم رد تلادع ماهس نانكراك

 دنتساخرب ضارتعا هب يزاس يصوصخ

 نانكراك زا يكي ،هام دنفسا 51 هبنشراهچ زور حبص
 عمجت زور 3 زا دعب :تفگ تلادع ماهس رتافد ضرتعم
 ميمصت يزاس يصوصخ نامزاس نامتخاس لباقم هجيتن يب
 ترازو نامتخاس لباقم ،دوخ تاضارتعا همادا رد ميتفرگ
 زورما تسا رارق هك يمهم هسلج اب نامزمه داصتقا

 نيا رد يناتسرهش ياه ينواعت قيلعت صوصخرد هبنشراهچ
 ام راظتنا .ميراد اپ رب ار دوخ عمجت ،دوش رازگرب هناخترازو
 تيعضو هب زورما هسلج رد رضاح نالوئسم تسا نيا
 هك تلادع ماهس نانكراك تابلاطم تخادرپ و لاغتشا

 يتيامح ياهداهن هدركليصحت نايوجددم زا يگمه
 فيعض راشقا زا و )هر( ماما دادما هتيمك و يتسيزهب

 لابند هب هك تسا بلاج .دننك هژيو هجوت ،دنا هعماج
 هبنشود زور زا هك ،تلادع ماهس نانكراك هزور 2 ضارتعا

 اب يزاس يصوصخ نامزاس سيئر دش عورش هام نمهب 92
 كي ات هك داد هدعو ضرتعم نانكراك ناگدنيامن زا توعد
 تلادع ماهس نانكراك يدزم تابلاطم زا يشخب هدنيآ هتفه
 يفنص ضارتعا مه ليلد نيمه هب .دنك يم تخادرپ ار
 روشك رسارس زا هك تلادع ماهس رتافد نانكراك زا يعمج
 عمجت داصتقا ترازو نامتخاس لباقم و هدش نارهت يهار
 .تفاي همتاخ زور 2 زا سپ ،دندوب هدرك

 

  
 
 هب جرك نهآ هار طوطخ نارگراك ضارتعا

 ناش يدزم تاقوعم تفايرد مدع
 نارگراك زا يهورگ ،هام دنفسا 8 هبنشراهچ زور حبص
 تكرش تيلوئسم تحت هك جرك نهآ هار طوطخ زا يرادهگن
 عمجت دوخ راك لحم هدودحم رد ،دنراك لوغشم يراكناميپ
 يا هميب و يدزم تابلاطم تخادرپ :دنتفگ نارگراك .دندرك
 رد عيرست اهنآ تساوخرد و هداتفا ريخات هب هام 3 اهنآ
 ون لاس هناتسآ رد يدزم تاقوعم زا يشخب لقادح تخادرپ
 هب جرك نهآ هار يلير طوطخ رد هك نارگراك نيا .تسا

 ددرت يلير هيلقن هليسو( نيزرد هدننار ،نويماك هدننار ناونع
 عمجت ،دنراك لوغشم هريغ و راكشوج ،)نهآ هار نارومام
 و دندرك اپرب جرك نهآ هار 71 هزوح لباقم ار دوخ يضارتعا
 و يلغش تيعضو هك تسا لاس نيدنچ :دنتشاد راهظا
 يم شرازگ .دنرادن يصخشم يدزم تابلاطم تخادرپ
 نارگراك ،جرك يلير طوطخ نارگراك اب نامزمه ؛ديازفا

 ناگزمره ،دورهاش ،سرگاز ،ناجيابرذآ يحاون يلير طوطخ
 هب يفنص ضارتعا رد يراج هتفه يادتبا زا مظنمان روط هب

 .دنرب يم رس

 نادابآ يرادرهش ناناشن شتآ تاضارتعا

رهش يرادنامرف نامتخاس لباقم رد

 

  

 يپ رد ناناشن شتآ زا يعمج ،هام دنفسا 4 هبنش زور حبص
 يرادنامرف نامتخاس لباقم دوخ ياه هتساوخ ندشن ققحم
 هدعو نالوئسم همه :تفگ اهنآ زا يكي .دندرك عمجت نادابآ
 ،يقوقح تاقوعم هام 3 .دننك يمن لمع اما دنهد يم يريگيپ
 ريخات هب نآ تخادرپ اه هام هك ناناشن شتآ هميب تالكشم
 ناناشن شتآ ينميا تازيهجت ندشن نيمات و هداتفا
 هعومجم نيا ريگ نابيرگ نانچمه هك تسا يتالكشم
 تابلاطم عوضوم ناتسرهش نالوئسم دوب رارق .تسا
 ار هجيتن و دننك يريگيپ يرادرهش قيرط زا ار نام يدزم
 يرادرهش هعومجم نارگراك رياس و ناناشن شتآ عالطا هب
 ،تسا ناناشن شتآ اب ناسمه ناش يدزم تابلاطم هك
 دنچره هدش ثعاب نامتالكشم ندشن يريگيپ .دنناسرب
.دننزب يضارتعا عمجت هب تسد ناناشن شتآ رابكي تقو

 

  

 

  

 يدزم تاقوعم هام هُن تخادرپ مدع

 ناغم دابآ سراپ يرادرهش نارگراك
 يرادرهش يراكناميپ نارگراك ،هام دنفسا 8 هبنشراهچ زور
 قح هام 7 و دزمتسد هام 9 :دنتفگ ناغم دابآ سراپ
 :شرازگ نيا ساسا رب .تسا هدشن تخادرپ ناشياه هميب
 ياهورين اهنآ .تسا رفن 001 دودح نارگراك نيا دادعت
 5 هك دنتسه ناغم دابآ سراپ يرادرهش يراكناميپ يتامدخ
 بلط ديدج راكناميپ زا هام 4 و يلبق راكناميپ زا دزمتسد هام
 هدش تخادرپ نارگراك قوقح هام كي يگزات هب هتبلا .دنراد
 ،ون لاس زاغآ هب ندوب كيدزن هب هجوت اب ،لاح نيا اب .تسا
 تخادرپ نونكات ياه يديع و دزمتسد هبلاطم نارگراك
.دنراد ار ناش هدشن

 

  

 

  

 رثا رد راك نيح رد رگراك 4 تيمودصم

 لوفزد رد نامتخاس كي راوآ شزير
 و يناشن شتآ لماعريدم ،هام نمهب 61 هبنش هس زور حبص
 بيرخت رثا رد :تفگ لوفزد يرادرهش ينميا تامدخ
 نايايخ يلاوح رد ينوكسم نامتخاس كي ياهراويد
 نيا فقس يزير نوتب لاح رد نارگراك ،لوفزد يسودرف
 نتخيرورف اب ناهگان هك دندوب تخاس لاح رد نامتخاس
 هجيتن رد ،دنوش يم هثداح راچد فقس زا رتم 001 دودح
 4 ،نامتخاس نيا زاس و تخاس ينميا لوصا ندركن تياعر
 يارب هك هتشگ يمخز و مودصم تدش هب نارگراك زا رفن
                             .دنتشگ لقتنم ناتسراميب هب اوادم
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 !تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم هزرابم داب هدنز

 نارگراك دوشب مه ربارب 2 دزمتسد رگا

 دنرخب تشوگ دنناوت يمن رگيد

 ياروش ِزاس ميژر داهن وضع ،هام دنفسا 5 هبنشكي زور 
 دزمتسد رگا يتح :تفگ كارا رد وكپه هناخراك راك يمالسا

 دهاوخن لح نارگراك يتشيعم تالكشم ،دوشب مه ربارب 2
 يرگراك هعماج جورخ ياهراكهار هكنيا رب ديكات اب يو .دش
 ياضف تيريدم رد و رت نالك داعبا رد دياب ار تسب نب زا
 رد نارگراك ام :دهد يم همادا ،درك وجتسج داصتقا نالك
 رگا .ميتسه وربور يدصرد 052 مروت اب نام هرمزور يگدنز
 هك ديوش يم هجوتم ،ديريگب رظن رد ار يكراوخ دبس و قازرا
 رد رگيد تشوگ هلمج زا يساسا ياهالاك زا يخرب هيهت
 ربارب 2 رگا دزمتسد يطيارش نينچ رد ،تسين نارگراك ناوت
 و ناوج نارگراك وكپه رد .تسين زاس هراچ ،دوش مه
 رداق يداصتقا تالكشم رطاخ هب هك مسانش يم ار يدرجم
 كي ًالبق كارا رهش رد .دنتسين جاودزا و هداوناخ ليكشت هب
 دوب ناموت نويليم 5.1 ،طسوتم قطانم رد ينوكسم رتم
 ينعي ،هديسر ناموت نويليم 5.4 يرتم هب نيمز نامه الاح
 دنچ اب كيدزن زا هك نم يدنب عمج .تسا هدش ربارب 3 ًاقيقد
 رگا هك تسا نيا متسه طابترا رد يتعنص رگراك رازه
 يتخس لاس 89 لاس ،دنك اديپ همادا لكش نيمه هب طيارش
 تالكشم ،دشاب اجرباپ مروت رگا ؛دوب دهاوخ نارگراك يارب
 ار داصتقا نالك ياهريغتم تلود و دوشن لح يتشيعم
  .دش دهاوخ رتشيب و رتشيب نارگراك تالكشم ،دنكن لرتنك

 

  

 يا هتفه كي يضارتعا تاعمجت همتاخ

 ناهج يتابن نغور نارگراك
 يتابن نغور هناخراك نارگراك ،هام دنفسا 6 هبنشود زور
 نامتخاس لباقم رد دوخ يا هتفه كي ضارتعا هب ،ناهج
 تخادرپ دنور هب نارگراك نيا .دنداد ناياپ ناجنز يرادناتسا
 5 هبنشكي زور .دندوب هدرك ضارتعا دوخ يدزم تابلاطم
 ناجنز يعامتجا هافرو راك نواعت هرادا لكريدم ،هام دنفسا
 رد ار ناشتابلاطم يريگيپ هدعو ناضرتعم نيب رد روضح اب
 يتابن نغور نانكراك و نارگراك همه .داد هدنيآ ياهزور
 هافرو راك نواعت هرادا لكريدم هدعو هب دامتعا اب ناجنز
.دنداد ناياپ دوخ يضارتعا عمجت هب يعامتجا

 

  
 هبنشجنپ زور حبص رد يديلوت دحاو نيا ضرتعم نارگراك
 عمجت هب تسد ناجنز يرادناتسا لباقم زين ،هام نمهب 52
 عمجت نيا رد ضرتعم نارگراك زا يكي .دندوب هدز يضارتعا
 يقاب دوخ توق هب ناهج يتابن نغور تالكشم :دوب هتفگ
 ديلوت دنور همادا يارب يتبثم مادقا چيه امرفراك و تسا

 لاس كي .تسا هدادن تروص نآ طيارش ندوب ايهم مغريلع

 لمع اما ،دنهد يم يريگيپ هدعو نالوئسم همه تسا
 نارگراك هميب تالكشم ،يقوقح تاقوعم هام 5 .دننك يمن
 هيلوا داوم نيمات و هداتفا ريخات هب نآ تخادرپ اه هام هك
 نغور نارگراك .تسا هعومجم نيا ريگ نابيرگ نانچمه
 ثعاب نامتالكشم ندشن يريگيپ :دنيوگ يم ناهج يتابن

 يضارتعا عمجت هب تسد نارگراك رابكي تقو دنچره هدش
 نارگراك باهذ بايا سيورس هتشذگ زور دنچ يط .دننزب
 .تسا هدش فقوتم اه هدننار تابلاطم ندنام قوعم ليلد هب
 تخادرپ يارب يصخشم  همانرب امرفراك هكنيا هب هجوتاب
 هكنآ هب هجوت اب ،درادن ام يا هميب و يدزم هقوعم تابلاطم
 يدزم تاقوعم شيازفا نارگن ،ميراد رارق ون لاس هناتسآ رد
.ميتسه دوخ يگدنز ياه هنيزه نيمات و

 

  

 

  

 لباقم رانلگ يتابن نغور نارگراك عمجت

نامرك يرادناتسا

 

  
 هناخراك نارگراك زا يعمج ،هام دنفسا 4 هبنش زور حبص
 و يلغش مولعمان تيعضو هب ضارتعا رد رانلگ يتابن نغور
 نامتخاس لباقم ،دوخ هقوعم تابلاطم تفايرد يفيلكتالب
 نغور دحاو يديلوت تيلاعف .دندرك عمجت نامرك يرادناتسا
 و هدش فقوتم 59 لاس هام رويرهش لياوا ابيرقت زانلگ يتابن
 لغاش رگراك 002 و رازه زا شيب دادعت نونكات نامز نآ زا
 زين اريخا .دنا هدش راكيب يدزم تاقوعم تفايرد نودب نآ رد
 يتابن نغور هناخراك تالكشم لح يارب هداعلا قوف تسشن
 تكرش ناريدم ،نارگراك هدنيامن ،رادنامرف روضح اب زانلگ
 راپوج رهش ياروش و رادرهش و هعمج ماما ،يتابن نغور
 هب فظوم هناخراك يامرفراك نآ رد و  تسا هدش رازگرب
 هدش نارگراك يدزم تاقوعم تخادرپ و هناخراك يزادنا هار
 نارگراك زا يهورگ ،هام دنفسا 8 هبنشراهچ زور حبص .تسا
 لباقم يلاخ هرفس ندرك نهپ اب رانلگ يتابن نغور هناخراك
 دوخ تابلاطم لوصو تساوخرد نامرك يرادناتسا نامتخاس
.دنتشاد ار

 

  

 

  

 ماما ناتسراميب نانكراك و نارگراك عمجت

يايحا مدع هب ضارتعا رد جرك ينيمخ

 

  

 ناتسراميب نيا 
 نانكراك و نارگراك زا رفن 002 ،هام نمهب 03 هبنش هس زور
 هب ضارتعا رد جرك ينيمخ ماما يصصخت قوف ناتسراميب
 زربلا ناتسا ياه يرادرهش يرايمه نامزاس تكراشم مدع
 ديدج راديرخ اب يراكمه مدع و ينامرد زكرم نيا يايحا رد
 .دندرك رازگرب ناتسراميب نيا طايح رد ار يعمجت ،نآ
 نوچمه هبنش هس زورما ضارتعا لاور :ديازفا يم شرازگ
 زا تيامح مالعا و ناتسراميب يايحا يريگيپ ،قباس
 زكرم نيا ديرخ هب مادقا اريخا هك تسا يريخ راذگ هيامرس
 لنسرپ :شرازگ نيا ساسا رب .تسا هدوب ،هدومن ينامرد
 و 82 هبنشكي ياهزور رد ،جرك ينيمخ ماما ناتسراميب
 فيلكتالب تيعضو هب ضارتعا رد ،هام نمهب 92 هبنشود
 رازگرب ينامرد زكرم نيا طايح رد يتاعمجت ناتسراميب نيا
.دندوب هدرك

 

  

 نارگراك ضارتعا ةنماد ندش رت هدرتسگ

 روشك رد نهآ هار ينف هينبا طوطخ

 رد ينف هينبا طوطخ نارگراك ،هام دنفسا 31 هبنشود زور
 كشميدنا ،دهشم ،سرگاز ،ناتسرل ،ناگزمره يلير يحاون
 تابلاطم تخادرپ رد تيريدم دركلمع هب ناجيابرذآ و
 نايب اب ينف هينبا طوطخ نارگراك .دندرك ضارتعا يدزم
 ،ميتسه دوخ يفنص تابلاطم تفايرد راتساوخ ام هكنيا
 يخرب ناريدم ،نارگراك هزور دنچ تاعمجت لابندب :دنتفگ
 يفنص ضارتعا هب تسد نآ نارگراك هك يلير قطانم
 رتفد( نارهت هب نارگراك تابلاطم يريگيپ يارب ،دنا هدز
 رظتنم نارگراك ام رضاح لاح رد و هتفر )راكناميپ يزكرم
.ميتسه هسلج نيا هجيتن

 

  
 

 يراكناميپ نارگراك يدزم تاقوعم هام 7

 تسا هدشن تخادرپ هدس يرادرهش
 هدس يرادرهش نارگراك زا يكي ،هام دنفسا 5 هبنشكي زور
 مغر هب :تفگ سراف ناتسا رد ديلقا ناتسرهش عباوت زا
 يقوقح تاقوعم تخادرپ صوصخرد هدش هداد ياه هدعو
 ،هدس يرادرهش هعومجم يناميپ و يدادرارق رگراك 23
 تخادرپ تهج يرهش ناريدم يوسزا يمادقا چيه زونه
 هميب قح نآ رب هوالع و هتفرگن تروص تابلاطم نيا
 رد و هدشن تخادرپ يعامتجا نيمات هب هام نيدنچ نارگراك
 هدش رابتعا دقاف نارگراك ينامرد ياه هچرتفد رضاح لاح
 و يمادختسا نارگراك :هك تفگ نينچمه رگراك نيا .تسا
 نيع رد ،دنراكبلط يدزم تابلاطم هام 6 ميقتسم دادرارق
 ،دنراك لوغشم راكناميپ تيلوئسم تحت هك رگراك 51 لاح
 ات 3 ره رادرهش .تسا هديسر هام 7 هب ناش يدزم تاقوعم
 تخادرپ ار نارگراك يدزم بلط زا هام كي رابكي هام 4
 ميراد رارق ون لاس هناتسآ رد هك رضاح لاح رد و دنك يم
 يديع ندشن تخادرپ و دوخ تابلاطم نازيم شيازفا نارگن
.ميتسه دوخ لاس ناياپ شاداپ و

 

  

 

  

 رد تارباخم ياه يتكرش زا رفن 9  جارخا

 دهشم
 تارباخم يتكرش ياهورين ،هام نمهب 42 هبنشراهچ زور
 تارباخم نيا رد يياوه لباك ياهدادرارق رد هك دهشم
 لاس 02 ًاضعب ام ناراكمه :دنتفگ ،دنتسه راك هب لوغشم
 جارخا زاين مدع و دادرارق مامتا هناهب هب يلو دنراد راك هقباس
 زا رفن دنچ زين 69 لاس .تسا تلادع نيا ايآ ،دنا هدش
            .دنا هدش جارخا دهشم رد تارباخم ياه يتكرش
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 !ددرگ دياب دازآ ينادنز رگراك

ِ يراكناميپ لغاش نارگراك ضارتعا مدع

 هايس تسيل  هب دورو سرت زا هيولسع

 يراكناميپ نارگراك زا يكي ،هام دنفسا 11 هبنش زور
 نارگراك زا :تفگ ،دوش حرطم شمان دهاوخيمن هك هيولسع
 ديما هب هك اهنآ زا ،تسا يبونج سراپ 31 زاف يراكناميپ
 دنا هتفر ناگنك و هيولسع هب رتالاب دمآرد و رت يصصخت راك
 ميدوب يهورگ ام .دنا هدش ناراكناميپ رس دنچ ويد ريسا اما
 لاغتشا و راك هرادا قيرط زا ،69 لاس 01 جرب دودح هك
 ،هبحاصم ذخا زا سپ .ميدرك مادقا بذج يارب ،ناگنك رهش
 سانشراك ناونع هب ربتعم تكرش كي رد مادختسا يارب
 ،كرادم ليوحت زا دعب .ميدش لوبق )سانشراك مراد ديكات(
 ام هب ار راك هب زاغآ زور و دنريگب سامت ام اب دش رارق
 لاس 2 جرب دودح ات دنتفرگن سامت هك دنهدب عالطا

 و ديتسه يشزومآ هام 3 هك دنتفگ ام هب دورو زا دعب ،يراج
 يشزومآ يورين ناونع هب يرگيد تكرش رظن ريز امش العف
 نامه هب ،يشزومآ هرود مامتا زا دعب و دينك يم تيلاعف
 ،ديا هدش لوبق و ديا هداد هبحاصم شيارب هك يتكرش
 دنتفگ رويرهش نديسر و هام 3 تشذگ زا دعب .ديدرگ يمزاب
 هس تشذگ زا سپ .هام 3 هن ،هدوب هام 6 امش يشزومآ هك
 هب ام تياهن رد .هدوب هام 8 امش يشزومآ دنتفگ رگيد هام
 ميدش ،ميتساوخ يم هك يتكرش نآ رد سانشراك ياج
 :دنتفگ هام 8 زادعب .ثلاث تكرش كي رد يشزومآ نيسينكت
 نيا و تفرگ ديهاوخ قوقح شيازفا ناموت رازه 001 طقف
 مه تايهافر و هناراك چيه نونكا ات .تبيصم ينعي
 ياهورين ،ام رثكا .تسيچ ديناد يم بلاج هتكن .ميا هتفرگن
 ،ميا هدش التبم عضو نيا هب هك ميتسه رهشوب ناتسا يموب
 عقاو رد .ميرادن نتخاس و ندنام زج يهار چيه ينعي

 دراو ،مينكب ضارتعا هكنيا ضحم هب و نتخاس و نتخوس
 جارخا اهنت هن ينعي ،دننك  يم نام )هايس تسيل(تسيل كلب
 هب ناگنك و هيولسع رد يتكرش چيه رگيد هكلب ميوش يم
 .دهد يمن راك اام

 

  

 هتسشنزاب نارگراك ةزور2 عمجت همتاخ

 هب ضارتعا رد هپت تفه ركشين

 

  

 تاونس تفايرد مدع
 ِرگراك 005 يضارتعا عمجت ،هام دنفسا 6 هبنشود زور
 هام دنفسا 4 هبنش زور هك هپت تفه ركشين عمتجم هتسشنزاب
 دنفسا 6 هبنشود زور حبص 4 يلاوح تياهنرد ،دوب هدش زاغآ
 يراكمه و هپت تفه ركشين عمتجم لماعريدم هدعو اب ،هام
 نارگراك نيا .تفاي همتاخ يناتسرهش نالوئسم زا يخرب

 دعب ،دنا هدش هتسشنزاب 79 و 69 ياهلاس يط هك هتسشنزاب
 تابلاطم زا يشخب دنا هتسناوتن زونه لاس 2 دودح تشذگ زا

 6 هبنشود زور .دننك تفايرد ار دوخ يتاونس هداتفا بقع
 نارگراك عمجت حيرشت رد شوش رادنامرف ،هام دنفسا
 زا يدادعت :تفگ هپت تفه ركشين عمتجم  هتسشنزاب
 ركشين تعنص و تشك تكرش ياهرب ين و ناگتسشنزاب

 هب ركشين لماح ياهرليرت دورو عنام ضارتعا اب ،هپت تفه
  ماجنا ياه تبحص اب هناتخبشوخ هك دندش هناخراك نورد
 هك يا هسلج رد ناگتسشنزاب نيا .دش لح لكشم نيا ،هدش
 نيا تخادرپ هوحن ثحب رد ،دنتشاد تكرش تيريدم اب

 لاح رد نارگراك نيا لكشم و دنديسر قفاوت هب تاونس
.تسا هدش عفترم رضاح

 

  
 

 يوگخساپ اهنت نارگراك قوقح لقادح

 !تسا باوخ نتراك كي يگدنز هنيزه

 يعامتجا نويسيمك وضع ،هام دنفسا 8 هبنشراهچ زور
 ار اه ينارگ و يگدنز ياه هنيزه طيارش رگا :تفگ سلجم
 هك ناموت رازه 002 و نويليم كي غلبم ،ميريگب رظن رد
 ياه هنيزه يوگخساپ طقف ،تسا رگراك كي قوقح لقادح
 نييعت اب راك يلاع ياروش .تسا باوخ نتراك كي يگدنز
 .دريگ يم هنالداعان تاميمصت ًالمع يدزمتسد لقادح نينچ
 ديلوت ياه هنيزه هك دننك يم هناهب نايامرفراك هكنيا
 ،دنرادن ار راك يورين دزمتسد تخادرپ ناوت و تسالاب

 رد يو .دريگ يم تروص رگراك قح رد هك تسا يملظ
 نويليم3 دياب ينونك طيارش رد دزمتسد لقادح :تفگ همادا
 اي نادنمتورث هناراي فذح اب دناوت يم تلود و دشاب ناموت
 يراكهار ،هتفرگرظن رد هفرم راشقا يارب هك يياهزايتما
.دشيدنيب نادنمزاين زا تيامح يارب

 

  

 

  

 004 شيازفا رس رب سلجم و تلود ياوعد

 ،نارگراك قوقح يناموت رازه

 

  

 !تس يرگرز ياوعد كي
 ياروش سلجم يباصتنا ناگدنيامن ،هام دنفسا 11 هبنش زور
 لك 8931 لاس هجدوب هحيال هب يقاحلا ياهدنب يمالسا
 همه قوقح ،ساسا نيا رب هك دندرك بيوصت ار روشك
 رازه 004 دياب هدنيآ لاس رد ناگتسشنزاب و تلود نانكراك
 نامزاس سيئر ،هبوصم نيا يپ رد .دباي شيازفا ناموت
 هك درك مالعا سلجم سيئر هب يا همان رد هجدوب و همانرب
 قوقح يناموت رازه 004 شيازفا هبوصم دناوت يمن تلود
 سيئر .دنك ييارجا ار تلود ناگتسشنزاب و نادنمراك

 لمع دناوت يمن تلود :داد خساپ نينچ همان نيا هب سلجم
.تسارجالا مزال نوناق ،دنكن

 

  
 ندش يياهن و بيوصت اب دسر يم رظن هب :ديازفا يم شرازگ
 هبوصم نيا هب تسا مزلم تلود ،هجدوب هحيال ياهدنب
 و يروشك ناگتسشنزاب و نادنمراك قوقح و دنك لمع
 دصرد 01 هوالع هب ناموت رازه 004 نازيم هب ار يرگشل
 نيگنايم رگا هك تسيلاحرد نيا .دهد شيازفا ،يرايتخا

 ،ميريگب رظن رد ناموت نويليم ود ار تلود نادنمراك قوقح
 دصرد 02 نامه زا رتشيب يليخ يناموت رازه 004 شيازفا
 .تسين تلود يداهنشيپ

 
 رد ديحوت يرادرهش نارگراك عمجت

 يا هميب و يدزم تاقوعم هام 5 هب ضارتعا
 يرادرهش نارگراك ،هام نمهب 61 هبنش هس زور حبص
 دودح :دنتفگ ماليا ناتسا لوادرچ ناتسرهش رد عقاو ديحوت
 و ديحوت يرادرهش يرادا دحاو رد هك نارگراك زا رفن 32
 لوغشم يدادرارق تروص هب نآ هب هطساو ياه نامزاس
 لباقم رد دوخ يدزم تاقوعم هام 5 هب ضارتعا رد ،دنراك
 ديكات شرازگ نيا رد .دندرك عمجت يرادرهش نامتخاس
 ون لاس هناتسآ رد هك يلعف طيارش رد نارگراك :هك هدش
 نيمات و يدزم تاقوعم شيازفا نارگن ،دنراد رارق
 هك تسه يطيارش رد نيا .دنتسه دوخ يگدنز ياه هنيزه
 تخادرپ يارب يا همانرب چيه رهش ياروش و يرادرهش
.درادن اهنآ  تابلاطم

 

  

 

  

 هاگتسيا نارگراك زا يعمج يضارتعا عمجت

 ناجريس رد ههك جرزت دابآ دمحا نهآ هار

 هار هاگتسيا نارگراك زا يعمج ،هام دنفسا 2 هبنش جنپ زور 
 رد ار يعمجت ناجريس رد ههك جرزت دابآ دمحا نهآ
 هب دوخ يفنص و يدزم تابلاطم تخادرپ مدع هب ضارتعا
 يياهدراكالپ نارگراك تسد رد عمجت نيا رد .دنتخادنا هار
 " و "ميرادن يلغش تينما " ،"درادن نان ام هرفس" راعش اب
 .دش يم هديد "ميا هنسرگ ام
 
 اهدمآرد مك يدقن هناراي شيازفا اب سلجم

 درك تفلاخم
 ياروش سلجم ناگدنيامن ،هام دنفسا 5 هبنشكي زور
 هجدوب هحيال يدمآرد شخب يسررب نايرج رد يمالسا

 هناراي شيازفا هرابرد سلجم سيئر بيان داهنشيپ اب ،89
 .دندرك تفلاخم هعماج يدمآرد مك ياه كهد يدقن
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 !نز نارگراك ملسم قح ،ربارب راك لباقم رد ربارب دزمتسد

 هيولسع نارگراك زا يدايز دادعت هام ره

 دنوش يم جارخا

 ياروش رد رهشوب يباصتنا هدنيامن ،هام نمهب 62 هعمج زور
 شرازگ هيولسع نارگراك بئاصم حيرشت رد اه ناتسا يلاع
 اما دنتسه عيانص ياه يگدولآ ريگرد رهشوب مدرم : هك داد
 طقف يموب مدرم مهس .دنرادن عيانص نيا دوس زا يمهس
 لاغتشا و راك و تسا "تسيز طيحم بيرخت و يگدولآ"
 كي زا شيب ،هيولسع نارگراك .تسا هدش نارگيد بيصن

 دادعت هناهام ،دنا هدش ليدعت ِلكشم ريگرد هك تسا لاس
 نايامرفراك .دنوش يم جارخا يراكناميپ نارگراك زا يدايز
 هب هداس يليخ ،دنرادن نارگراك نيا يارب مه يلح هار چيه
 عورش يديدج هژورپ نامز ره ام هناخ ديورب دنيوگ يم اهنآ

 هب توعد ار اهنآ تقو چيه هتبلا هك !مينك يم ناتربخ ،دش
 ار"اه يموبِ"نابيرگ رتشيب ،ليدعت و جارخا .دننك يمن راك
 ي هناهب هب يهاگ و هژورپ مامتا هناهب هب يهاگ ،دريگ يم
.دننك يم راكيب ار نارگراك ،زاين مدع

 

  
 
 نيمات يتيامح ياه هتسب موس و مود هلحرم

 تسا هدشن رابتعا
 تخادرپ ،هام دنفسا 21 هبنشكي زور شرازگ ساسا رب
 هدنيآ لاس هب الامتحا يتيامح ياه هتسب موس و مود لحارم
 و راك ،نواعت ترازو يهافر روما لكريدم .دوش يم لوكوم
 رظن رد يرابتعا روظنم نيا هب هك هدرك مالعا يعامتجا هافر
 هب رفن رازه 005 و نويليم 2 الاح ات .تسا هدشن هتفرگ
 .دنا هدرك ضارتعا دوخ ياه هتسب تفايرد مدع لابند
 تسا يناموت رازه 002 ،هتسب زا روظنم ؛ديازفا يم شرازگ
 ،دنراد دمآرد ناموت نويليم 3 ريز هك يدارفا باسح هب هك
.دوش يم زيراو

 

  

 

  

 ياه قودنص ناگتسشنزاب زا يعمج عمجت

 يمالسا ياروش سلجم لباقم فلتخم
 ناگتسشنزاب زا يعمج ،هام دنفسا 5 هبنشكي زور

 عمجت يمالسا ياروش سلجم لباقم ،فلتخم ياه قودنص
 و يگنهرف ناگتسشنزاب ارثكا هك ناگدننك عمجت .دندرك
 يتشيعم تالكشم هب يگديسر راتساوخ ،دنتسه  يروشك
 رد نآ يسررب و هجدوب هحيال هئارا :دنتفگ و دندش دوخ
 دوبهب ركف رد سلجم هن و تلود هن هك داد ناشن سلجم
 و تس يلاخ ام هرفس .دنتسين ناگتسشنزاب يتشيعم عاضوا
 راظتنا رد دياب هدنيآ لاس ،دورب شيپ هنوگنيمه عاضوا رگا

 شوگ هب اهراب ار اه هتساوخ نيا .ميشاب رتشيب تالكشم
 يا هجيتن چيه زورما ات هنافساتم اما ميا هدناسر نالوئسم
 زا يعمج زين هام دنفسا 7 هبنش هس زور .ميا هتفرگن
 نيمات و دالوف ،يروشك ياه قودنص ناگتسشنزاب
 .دندرك عمجت يمالسا ياروش سلجم لباقم ،يعامتجا
 هجدوب هحيال رد يدج يرگنزاب راتساوخ ناگتسشنزاب

 يزاس ناسمه هك اهنآ يلصا تابلاطم هك يا هنوگ هب دنتسه
 .دوش هدروآرب تساه يرمتسم دوبهب و
 

 دحاو تكرش ناگدننار ضارتعا

 نكسم ينواعت تافلخت هب ينارسوبوتا
 ينواعت تكرش ياضعا ،هام نمهب 61 هبنش هس زور حبص
 ام :دنتفگ دوخ يضارتعا عمجت رد ينارسوبوتا نكسم
ِ ليهس و 3 و2 راديپس ياه شخب زادحاو تكرش ناگدننار
 ات ميدش عمج يعامتجا هافر و راك ،نواعت ترازو لباقم رد
 نكسم ينواعت تكرش تافلخت هب تبسن ار دوخ ضارتعا
 يارجا راتساوخ اهنآ ،شرازگ نيا ساسا رب .ميهد ناشن

 تايه ياضعا ندوب فلختم اب هطبار رد نواعت ترازو مكح
 تايه :دنيوگ يم ناضرتعم .دنتسه ينواعت تكرش هريدم
 مكح هب هجوت نودب ،هدش هتخانش فلختم هك ينواعت هريدم
 عمجم ،ءاضعا يارب همانتوعد لاسرا نودب ،نواعت ترازو
 ياه هژورپ هك تسيلاحرد نيا دنك يم رازگرب يمومع
 رظتنم 19 لاس زا ام و هدنام فيلكتالب تساهلاس ينوكسم
!ميتسه نامياه نامتراپآ ليوحت

 

  

 

  

 هام 2 تشر يرادرهش 2 هقطنم نارگراك

  !دنراد هدشن تخادرپ يدزم تاقوعم
 تشر يرادرهش 2 هقطنم نارگراك ،هام دنفسا 4 هبنش زور
 تافلخت ينز تشگ شخب رد لغاش نارگراك ام :دنتفگ
 2 مك تسد ناريدم يهجوت يب هجيتن رد 2 هيحان ينامتخاس
 هك تسيلاح رد نيا .ميراكبلط امرفراك زا هقوعم دزم هام
 رظتنم و هدشن تخادرپ زين نارگراك نيا هام 2 يراك هفاضا
 :دنتفگ نارگراك نيا  .دنتسه دوخ لاس ناياپ يديع تفايرد
 تالكشم ،تابلاطم تخادرپ مدع و يتشيعم تالكشم
.تسا هدروآ دوجو هب نارگراك ياه هداوناخ يارب يرايسب

 

  

 

  

 هيمورا و جدننس ناملعم زا يعمج عمجت

شرورپ و شزومآ تارادا لباقم

 

  
 رد ناملعم زا يعمج ،هام نمهب 52 هبنشجنپ زور حبص
 شرورپ و شزومآ تارادا لباقم هيمورا و جدننس ياهرهش
 ،دنتشاد تسد رد هك يياهدراكالپ اب ناملعم .دندرك عمجت
 وغل ،هلمج زا دوخ تابلاطم هب يگديسر راتساوخ
 ،ناملعم قوقح هنالداع شيازفا و شزومآ يزاس يصوصخ
 هك ينامز ات :دنيوگ يم عمجت نيا رد نيضرتعم .دندش
 هتفرگ رظن رد شرورپ و شزومآ يارب مزال ياه هجدوب
 شزومآ زا نازومآ شناد هك تشاد ديما ناوت يمن ،دوشن
.دنوش دنم هرهب ناگيار و يفيك

 

  

 كيرحت ِماهتا هبِ رگراك 2ِ راك زا قيلعت

 ضارتعا يارب  نارگراك

 كيتسال هناخراك نارگراك ،هام نمهب 71 هبنشراهچ زور
 اهنآ زا يكي هك ام ناراكمه زا رفن 2 :دنتفگ هواس سراپ
 زا ،تسا هواس سراپ كيتسال هناخراك رد نارگراك هدنيامن

 .دنا هتفاين ار يديلوت دحاو نيا رد روضح هزاجا شيپ هتفه 2
 يريگولج هناخراك رد رفن 2 نيا روضح زا يلاحرد امرفراك
 راك تكرش اب يدادرارق تروص هب 2 ره هك تسا هدرك
 امرفراك يوس زا قيلعت نيا نامز تدم زونه و .دندرك يم
 هتشذگ هتفه 2 رد :ديازفا يم شرازگ .تسا هدشن مالعا
 هتشاد يتاداقتنا تفيش تسرپرس دركلمع هب تبسن نارگراك
 روظنم ًالامتحا هك دندوب هدرك عمجت هطوبرم دحاو رد و
 هدوب نيمه ،ضارتعا يارب نارگراك كيرحت زا امرفراك
 روضح عمجت نيا رد يتح رگراك 2 نيا لاح نيا اب .تسا
 ِقيلعت اب هطبار رد ،هواس سراپ كيتسال لماعريدم .دنتشادن
 زا رگراك 2 نيا :تفگ يديلوت دحاو نيا رد نارگراك يراك
 داجيا و تاروتسد زا درمت" تلع هب و هدش قيلعت راك
 رارق يديلوت دحاو نيا يطابضنا هتيمك رايتخا رد "جنشت
 دندوب دوخ تفيش تسرپرس ضيوعت راتساوخ اهنآ .دنا هتفرگ
 ياتسار رد اهنآ .دنتشاد يضارتعا نينچ رفن ود نيمه طقف و
 راك هزاجا و هدرك شوماخ ار اه هاگتسد ،ضارتعا نيمه
.دنا هدادن نارگراك رگيد هب ندرك

 

  

 

  

 و يتامدخ نارگراك نامزمه عمجت

 نادابآ يرادرهش ناناشن شتآ

 

  

 ِيدزم تاقوعم هب ضارتعا رد
 هعومجم نارگراك زا يرامش ،هام نمهب 92 هبنشود زور
 تابلاطم تخادرپ مدع هب ضارتعا رد نادابآ يرادرهش
 هام 3 ات 2 :دنتفگ نارگراك .دندز عمجت هب تسد دوخ ِيدزم
 قح ،قوقح رب هوالع .دنراد هدشن تخادرپ يدزم تاقوعم
 .دوش يم تخادرپ يعامتجا نيمات هب ريخات اب زين اهنآ هميب
 نالوئسم ،عمجت راب ره زا سپ :هك هدمآ شرازگ نيا رد
 تروص هب مهنآ ار اهنآ يدزم تاقوعم زا هام كي يرهش
 رد نيا .دننك يم زيراو نارگراك باسح هب قوقح هياپ
 ياضف و يتامدخ نارگراك تابلاطم زا ادج هك تسيلاح
 يگدنيامن هب زين يناشن شتآ دحاو نارگراك زا يدادعت ،زبس
 عمجت ،يفنص ياه يريگيپ همادا رد دوخ ناراكمه زا
 اپرب نادابآ هعمج ماما رتفد لباقم رد ار يرگيد يضارتعا
 تابلاطم هباشم ابيرقت ناشن شتآ نارگراك تابلاطم .دندرك
     .تسا زبس ياضف و يتامدخ نارگراك يا هميب و يدزم
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 !ددرگ دياب دوبان ،هتسد و حانج ره اب ،يمالسا يروهمج

 رودص زا  وكپه نارگراك زا  يخرب ليكو

هاگداد رد نارگراك  نيا تئارب مكح

 

  

 داد ربخ رظن ديدجت 

 يخرب ليكو ،هام نمهب 52 هبنشجنپ زور شرازگ ساسا رب
 نارگراك :تفگ اه هناسر اب وگتفگ رد وكپه نارگراك زا 

 هدش موكحم يقيلعت سبح هب يودب هاگداد رد هك وكپه
 نارگراك زا رفن 51 .دندش هئربت رظنديدجت  هاگداد رد ،دندوب

 رد يراج لاس هام دادرخ رد هك كارا وكپه تكرش
 تيعضو ندوب صخشمان و يدزم تاقوعم هب ضارتعا

 هبعش طسوت ،دندوب هدز يضارتعا عمجت هب تسد تكرش
 هام 6 و لاس 42 هب ًاعمج كارا 2 يرفيك هاگداد 601
 ماكحا اما ،دندش موكحم قالش هبرض 0111 و سبح
 هب هدش رداص يودب هاگداد رد يهورگ تروص هب هك هرداص
 يودب هاگداد رد نارگراك نيا .دوب هدش قيلعت لاس 5 تدم
 رد تكرش قيرط زا يمومع مظن رد لالخا" ماهتا هب
 47 و سبح لاس كي هب "ينوناقريغ تارهاظت و تاعمجت

 زا نت 3 نآ رب هوالع .دندش موكحم يريزعت قالش هبرض
 رد لالخا رد تنواعم" ماهتا تباب زا كي ره نارگراك نيا
 و سبح هام 6 هب "نارگراك كيرحت قيرط زا يمومع مظن
 سبح لاس 1 هب كي ره "ماظن هيلع غيلبت" ماهتا تباب زا
 ماهتا تباب نارگراك زا يكي نينچمه و دندوب هدش موكحم
 هدش موكحم يريزعت سبح لاس 1 هب "ماظن هيلع غيلبت"
 رد لالخا تنواعم" ماهتا تباب ،نارگراك نيا زا رفن 7 .دوب
 هب "ماظن هيلع غيلبت" ماهتا تباب نت كي و "يمومع مظن

 تازاجم يارجا هك دندوب هدش موكحم يريزعت سبح هام 6
 تازاجم نوناق 64 هدام دانتسا هب يأر نتم رد روكذم
 ضارتعا اب هك دش قيلعت و قلعم لاس 5 تدم هب يمالسا
.دندش هئربت رظنديدجت هاگداد رد هرداص يار هب

 

  
 

 مرج مالعا راتساوخزيربت ضرتعم مدرم

 !دندش  يزاس يصوصخ نامزاس هيلع
 زيربت يلاها ياضما هب يراموط ،هام نمهب 22 هبنشود زور
 داقتنا زيربت يزاس نيشام تيعضو هب تبسن نآ رد هك ديسر
 تبسن ،دنا هتساوخ نالوئسم زا مدرم راموط نيا رد .دوب هدش
 و دنيامن مرج مالعا يزاس يصوصخ نامزاس هب
 ،هدشن تباث نآ تيلها هك يكلام زا ار زيربت يزاس نيشام
 ياهدحاو تشونرس هب راموط نيا رد .دنريگب سپزاب

 هپت تفه ركشين و بآرذآ ،وكپه لثم هباشم ِ هدش يصوصخ
 هتشذگ ياه لاس رد اه يراذگاو يلك دنور و هدش هراشا زين
.تسا هتفرگ رارق داقتنا دروم

 

  

 جدننس يكمن هار هسِ ناشورفتسد ضارتعا

 يرادرهش نارومام دروخرب هب
 يجدننس ناشورفتسد زا يعمج ،هام نمهب 81 هبنشجنپ زور
 زا ،دنتسه راك هب لوغشم رهش نيا يكمن هار هس رد هك
 نارومام :دنتفگ و هدرك داقتنا يرادرهش نارومام دروخرب

 نيا ،دنريگب ار ام راك و بسك يولج دننك يم يعس
 يارب يرگيد هار چيه ،اسفناو طيارش نيا رد هك تسيلاحرد
 ام اب يرادرهش نارومام تسا رتهب ،ميرادن شاعم رارما
 اهدروخرب عون نيا هكنيا نايب اب ناشورفتسد .دننك لماعت
 ،دزاس يم هجاوم لكشم اب ار دمآرد مك راوناخ هد دنچ تايح
 هناخراك هك جدننس رهش رد :هك دندرك حرطم ار لاوئس نيا
 جرخ ميروايب اجك زا ،تسا مك لاغتشا و هاگراك و
؟ميهدب ار نامياه هداوناخ

 

  

 

  

 اكيدنا نادژبآ يرادرهش نارگراك عمجت

 هام 8 هب ضارتعا رد ناتسزوخ ناتسا رد

 يدزم تاقوعم
 يرادرهش نارگراك زا يعمج ،هام نمهب 71 هبنشراهچ زور
 رد رفن 04 دودح :دنتفگ ناتسزوخ ناتسا رد اكيدنا نادژبآ
 دنتسه راك هب لوغشم نادژبآ يرادرهش فلتخم ياه شخب
 يديع و دنراد هدشن تخادرپ دزمتسد هام 8 مك تسد هك
 لاس زا هام 11 تشذگ زا دعب زين نارگراك نيا 69 لاس
 ،51 هبنشود ِزور 3 يط نيا ربانب ،تسا هدشن تخادرپ زونه
 يدزم تاقوعم هب ضارتعا رد ،71 هبنشاهچا و 61 هبنش هس
.ميا هدرك عمجت يرادرهش نامتخاس لباقم رد دوخ

 

  

 

  

 رهش دنچ نهآ هار نارگراك باصتعا

  ناجيابرذآ
 باصتعا ،هام نمهب 62 هعمج خيرات هب يتاشرازگ ساسا رب
 تخادرپ مدع هب ضارتعا رد ناجيابرذآ رد نهآ هار نارگراك
 ،هام نمهب 62 هعمج و 52 هبنشجنپ ياه زور اهدزمتسد
 باصتعا همادا زا يرابخا نينچمه .تفاي همادا نانچ مه
 نمهب  52 هبنشجنپ زور رد افلج و دنرم نهآ هار نارگراك
 و زيربت نهآ هار نارگراك باصتعا .تسا هدش رشتنم ،هام
 هدش زاغآ ،هام نمهب 32 هبنش هس زور زا هك زين ريشبجع
 ياه لاناك .تفاي همادا ،هام نمهب 62 هعمج زور ات دوب
 اه هام تخادرپ مدع زا نينچمه نهآ هار نارگراك يمارگلت
 نارگراك .دنا هداد ربخ ناتسرل نهآ هار نارگراك دزمتسد
 رد يراكناميپ ياه تكرش هطساو هب هدمع روطب هك نهآ هار
 تاقوعم هب ضارتعا رد تساه هام دننك يم راك نهآ هار
 .دننك يم باصتعا بوانتم روطب يلغش تينما مدع و يدزم
 و نارگراك يگنهامه ياروش ،هام نمهب 82 هبنشكي زور
 هب هجوت اب نهآ هار ينف هينبا و طخ يرادهگن نانكراك
 راتساوخ ،يا هينايب راشتنا اب ون لاس هب ندش كيدزن
 يلغش و يدزم تابلاطم تخادرپ تيعضو هب يگديسر
 يتالكشم و يلام لئاسم زا همان نيا رد اهنآ .دندش نارگراك
 ناونع هب ،ددرگ يمزاب اهنآ يا هميب و يدزم تابلاطم هب هك

 هب يگديسر راتساوخ و  هدرك داي دوخ تالكشم يلصا تلع
.دندش ون لاس هناتسآ رد يلغش ناماسبان عاضوا

 

  
 

 نارگراك هزور 42 ضارتعا تقوم همتاخ

 زاوها يرهش راطق
 راطق ضرتعم نارگراك ،هام نمهب 71 هبنش راهچ زور حبص
 رود هك ينارمع هژورپ نيا نارگراك :دنتفگ زاوها يرهش
 ،هام يد 32 هبنشكي زور حبص زا ار دوخ تاضارتعا ديدج
 روضح يپ رد ،هام نمهب 61 هبنش هس زور ،دندوب هدرك زاغآ
 ناريدم زا رفن دنچ و زاوها يرهش راطق نامزاس لماعريدم
 زا هام 5 تخادرپ هدعو نداد و نارگراك عمجت رد نامزاس
 هب ،يراج لاس هام دنفسا 51 ناياپ ات نانآ ِيدزم تاقوعم
.دنداد همتاخ دوخ هزور 42 ضارتعا

 

  

 

  

 957 و نويليم 3 نارگراك تشيعم دبس

 دش نييعت ناموت 262 و رازه

 ،راك يلاع ياروش دزم هتيمك ،هام نمهب 42 هبنشراهچ زور
 يرفن 3.3 راوناخ كي تشيعم دبس ياه هنيزه عومجم
 ناموت 262 و رازه 957 و نويليم 3 ار يراج لاس يارب
 اب اهاروش يلاع نوناك دزمتسد هتيمك سيئر .دومن نييعت
 و نويليم 3 و تس يلقادح رايسب ددع نيا هكنيا رب ديكات
 كي طسوتم ِيگدنز ياه لقادح يتح ،ناموت رازه 007
 هورگ دصق :تفگ همادا رددهد يمن ششوپ ار يرگراك راوناخ
 هكنيا يارب اهنت و هدوب ييارگ هبناج هس موادت يرگراك
 شيپ نايامرفراك و تلود اب ار هبناج هس تاركاذم ميناوتب
 ديكات يو .ميا هدرك لوبق ار يلقادح ددع نيا ،ميربب
 نيا هك دنناد يم زين نايامرفراك و اه يتلود دوخ :دنك يم
 و تسين مه طسوتم راوناخ كي يلقادح شاعم فك ،ددع
 هام رد ناموت نويليم 4 زا شيب يگدنز يعقاو ياه لقادح
 ،ددع نيا ،هبناج هس ياه ينز هناچ هب دورو يارب اما تسا
 ديكات يو .دوب دهاوخ راك يلاع ياروش رد تاركاذم يانبم
 هدنهد ناشن ،دنتفريذپ فرط هس هك يددع نيمه :دنك يم
 هلصافالب هتبلا وا .تسا يگدنز ياه هنيزه يدصرد 04 مروت
 سوملم ياه تيعقاو ساسارب ميهاوخب رگا :ديازفا يم

 يالاب يگدنز ياه هنيزه مروت مييوگب دياب مينك تبحص
 .تسا يلقادح رايسب دصرد 04 نيا و تسا دصرد 05
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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

 

  
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(

 

  
 

 


