
 

!ناهج و ناريا رد يراد هيامرس ماظن داب دوبان 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 :نخسرس
 ندرك شوماخ هب رداق ،بوكرس

!تسين نارگراك تازرابم

 

  
 هدنورپ زا روشك رسارس رد يرگراك تازرابم رابخا هب يهاگن

 هيلع ناشيماح تلود و نايامرفراك هنامرشيب ياهيزاس
 يارب  .دهد يم ربخ ضرتعم نارگراك يريگتسد و نارگراك
 هب ار وكپه نارگراك زا يدادعت كارا يودب هاگداد هنومن
 تاعمجت رد تكرش قيرط زا يمومع مظن رد لالخا"ماهتا
 تسا بلاج .درك موكحم نادنز هب "ينوناقريغ تارهاظت و
 رد تنواعم" هناخراك نيا نارگراك زا يرگيد دادعت ماهتا هك
 مالعا "نارگراك كيرحت قيرط زا يمومع مظن رد لالخا

 "مرج" اهنت هك دنا هدوب دهاش ناگمه هكيلاح رد .دوب هدش
 رب تابلاطم هب نديسر تهج هك دوب نيا وكپه نارگراك
 قح تاعمجت نيا و هدومن عمجت هب تردابم دوخ قح
 يمن داجيا يمومع مظن رد مه يلالخا و هدوب اهنآ يعيبط
 "يمومع مظن" رد مدرم نانمشد لوق هب لالخا اقافتا .درك
 رب ياهتساوخ هب يتلود نيلوئسم و امرفراك هك داد خر اجنآ
 تهج ار بوكرس يورين و هدادن خساپ نارگراك نيا قح
 باوج و دندروآ هنحص هب اهنآ تابلاطم ندرك لامدگل

 يورين موتاب اب ار نارگراك زيمآ تملاسم و قحرب ياهتساوخ
 و برض و روآ كشا زاگ و شروش دض يشحو و رودزم
 رب هيكت رب رارق  رگا نياربانب .دنداد نارگراك هنايشحو متش
 ار وكپه تكرش يامرفراك دياب زيچ ره زا لبق دشاب تيعقاو
 ارچ  .دومن موكحم نارگراك دزمتسد تخادرپ مدع ليلد هب
 نارگراك ناگدنيامن هن "نارگراك كيرحت" يلصا لماع هك
 امرفراك زآ و صرح هك تسا يتكالف و رقف طيارش نآ هكلب
 بلاج .تسا هدرك داجيا يو ةزادنا زا نورب يئوج دوس و
 نادنز ماكحا هكنيا زا سپ يمالسا يروهمج هك تسا
 يتدم يارب "سلكوماد ريشمش" دننام ار دوخ ياه هاگداديب
 شكورف اهنآ تاضارتعا شتآ ات تفرگ نارگراك رس يالاب
 ديدجت هاگداد رد وكپه نارگراك ليكو عالطا هب انب ؛ديامن
 هدش بستنم تاماهتا زا نارگراك ،ماكحا نيا در اب  رظن
 هپت تفه ركشين عمتجم نارگراك نينچمه .دندش هئربت
 زور يديلوت دحاو نيا نارگراك زا يرامش هك دنا هداد ربخ
 2 هحفص            يراموط ياضما اب دنفسا 32 هبنشجنپ

 

  

 درگنسوس و ناگدازآ تشد مدرم يريگرد

 يمالسا يروهمج نارودزم اب

 يريگرد كي رد ،هام نيدرورف 41 هبنشراهچ دادماب
 و ناگدازآ تشد فارطا ياهاتسور رد مدرم نيب هناحلسم
 رثا رد ناوج كي ،يماظتنا يورين و هاپس اب درگنسوس
 .تشگ مودصم و يمخز ميژر رگبوكرس ياهورين يزادناريت
 هك تسا هدوب نيا يريگرد تلع :هك هدمآ شرازگ نيا رد
 زاب هب مادقا درگنسوس و ناگدازآ تشد هقطنم رد نارادساپ
 زا تظافح يارب مدرم هك دندرك يياهدنب ليس ندرك
 شالت هاپس .دندوب هدرك تسرد ليس ربارب رد ناشعرازم
 ناگدازآ تشد رد تفن ياههاچ تمس هب ليس بآ درك يم
 .دورن ،تسا شدوخ تسد رد نآ لرتنك هك درگنسوس و
 و اهنآ نيب هناحلسم يريگرد هب رجنم مدرم تمواقم
 رودص اب هاپس يوگنخس .ديدرگ يمازعا نارومام
 تابوصم يارجا تيلوئسم هك درك مالعا يا  هيعالطا

 ياهداهن هدهع رب صاخ طيارش رد اه ناتسا نيمات ياروش
 نمض نارادساپ هاپس بيترت نيا هب .تسا يياضق و يماظتنا
 ياهدنب ليس ندرك بارخ يارب دوخ تيرومام هب ناعذا

 يارب هچنآ هك تسا هداد ناشن ،مدرم طسوت هدش هتخاس
 هاپس .تسا هدوب مدرم لام و ناج ،هتشادن تيمها نانآ
 يورين نارومام و مدرم نايم يريگرد هك دنك يم ديكات
 يوگنخس .تسا هداد خر هژيو ناكي اي شروشدض يماظتنا

 يطابترا هك تسا يمدرم يداهن هاپس" :تسا هتفگ هاپس
 هدز ليس مدرم اما "دراد مدرم داحآ اب يونعم و يميمص
 هاپس هدنامرف نيلوا ـ يياضر نسحم دورو ودب رد رتخدلپ
 ورب يچقاچاق" و "فرشيب فرشيب" راعش اب ـ نارادساپ
.دنداد خساپ يو هب "وشمگ

 

  

 

  

 هب درك ةلاس 51 ربلوك كي نتخاب ناج

 فرب رد يگفخ و طوقس ليلد
 ناويرم لها هلاس 51 ربلوك كي ،هام دنفسا 02 هبنشود زور
  هوك تاعافترا رد فرب نورد رد ندش هفخ و طوقس تلع هب
 ربلوك ،شرازگ نيا ساسا رب .داد تسد زا ار دوخ ناج ،هتت
 هب يتشيعم تالكشم ليلد هب هك هدوب زومآ شناد هتخابناج
.دوب هدروآ هانپ يربلوك

 

  

 يرذآ رمسا ،ديهش قيفر يگدنز هراب رد

 رويرهش رد ،ماي يرذآ رمسا قيفر ،قلخ ييادف كيرچ
 عباوت زا "ماي" ياتسور رد شكتمحز ةداوناخ كي رد 9331
 تخانش ،يكدوك نامه زا وا .دمآ ايندب ناجيابرذآ دنرم
 دروآ تسد هب نايئاتسور رقف و جنر اب مأوت يگدنز زا ينيع
 لاقتنا اب .درك اديپ شكتمحز ياه هدوت اب يقيمع دنويپ و
 ،يبالقنا ردام يگياسمه رد نتفرگ رارق و زيربت هب هداوناخ
 رد هك دمآ دوجو هب رمسا يارب يتصرف ،يناقهد زيگنا حور
 هديا و تازرابم نايرج رد دناوتب يبالقنا ردام نيا اب طابترا

 هنحص هب و هتفرگ رارق قلخ ييادف ياهكيرچ يبالقنا ياه
 حور اب وا يتسود ريسم نيا رد .دوش هدناشك يسايس هزرابم
 و رترابرپ زور ره ،ناش ينس توافت مغريلع يناقهد زيگنا

 75 ياهلاس بالقنا نايرج رد .تشگ رت هتفاي لقيص

 

– 65 
 اب و هنالاعف دوب يبالقنا زومآ شناد كي هك رمسا قيفر ،

 رد و درك تكرش اه هدوت گرزب شزيخ رد ناياپ يب يروش
 رد ًاساسا .دش هدرورپ و هديدبآ رت قيمع هچ ره نآ نورد
 ار يلسن لمع رد ،اه هدوت بالقنا نايرج ،اهلاس نيا
 هژيوب و هناحلسم شبنج زا ماهلا اب هك داد يم شزومآ
 تلاسر و دندوب هدش بلج بالقنا هب قلخ ييادف ياهكيرچ
 زا يكي مه رمسا قيفر و دنتشاد شود ربار بالقنا موادت
 يهاگآ ياراد لاعف ،اشوك يدرف وا .دوب ناناوجون نامه
  عطاق اه هدوت نانمشد لباقم رد و يبالقنا يژرنا و يسايس
 شناد سأر رد هرود نيا رد رمسا قيفر .دوب تشذگ يب و
 ناتسريبد رد ار يروشرپ تازرابم ، رگيد يبالقنا نازومآ
 تنطلس ميژر هب هتسباو ريدم هيلع ،دوخ ليصحت لحم
 هب نامز نآ يبالقنا وج رد هك يا هزرابم ،داد نامزاس
 تدش رطاخ هب هاش ميژر هب هتسباو ريدم و ديسر هجيتن
 ناتسريبد زا شا يقلخ دض لامعا زا نازومآ شناد ترفن
       3هحفص شناراي و رمسا قيفر .دش هتخادنا نوريب
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!يمالسا يروهمج مسيلايرپما هب هتسباو ميژر رب گرم

 

  

1 هحفص زا          ....... هب رداق ،بوكرس

 

  

 لاعف ،يشخب ليعامسا طرش و ديق نودب يدازآ راتساوخ
 تشادزاب رد مه زونه هك ،دنا هدش عمتجم نيا يرگراك
 عمتجم نيا نارگراك ياه هتفگ ساسا رب .درب يم رسب

 هب يخساپ چيه نونكات شوش رهش يارسداد ،يتعنص
 و هدادن يرگراك لاعف نيا هديد جنر ردام رركم تاعجارم
 ار ردام نيا تشادزاب دصق يتح
 هلمح ليلد هب هك تسا هتشاد
 هب شلاقتنا و هدربمان يبلق
 يراد دوخ رما نيا زا ناتسراميب
 نونكات نيا زا ادج .تسا هدومن
 رد هك ينارگراك زا يخرب
 ،هديدمتس ردام نيا تاضارتعا
 زين دندرك يم يهارمه ار يو
 دازآ ديدهت زا سپ و ريگتسد
 .دنا هدش

 

  
 هناخراك زا رگيد يوس زا

 هداد ربخ هواس سراپ كيتسال
 هناخراك نيا يامرفراك هك هدش
 هناخراك نيا رگراك ود روضح زا
 نارگراك هدنيامن اهنآ زا يكي هك
 رد دشاب يم يديلوت دحاو نيا
 ار نارگراك هكنيا هناهب هب هدومن يريگولج راك لحم
 هدومن جارخا ار اهنآ المع ،دنا هدرك "ضارتعا هب كيرحت"
 هبنش زور هك تسا يلاح رد هنامرشيب يئوگروز نيا  .تسا

 سراپ 31 زاف يراكناميپ نارگراك زا يكي ،هام دنفسا 11
 هيولسع رد يبونج

 

دوشن حرطم شمان هك هدرك ديكات هك-

 

-  
 دراو ،مينكب ضارتعا هكنيا ضحم هب هك هداد عالطا
 جارخا اهنت هن ينعي ،دننك  يم نام )هايس تسيل(تسيل كلب
 ام هب ناگنك و هيولسع رد يتكرش چيه رگيد هكلب ميوش يم
.داد دهاوخن راك

 

  
 دنهد يم ناشن )راورخ زا يتشم ناونع هب( قوف ياه هنومن
 رد نارگراك تازرابم و تاضارتعا گرزب جاوما لباقم رد هك
 هب يدزم تاقوعم ليلد هب صوصخ هب هك روشك رسارس
 رگراك ميژر تيمكاح تحت ،هرمزور ياه داديور زا يكي

 تلود و نايامرفراك ،تسا هدش لدب يمالسا يروهمج زيتس

 نيمه يارب هك يبوكرس يورين هب زيچ ره زا لبق ناشيماح
 هب .دنشاب يم يكتم دنا هديد شزومآ و هدش زيهجت اه زور
 و دنزيخ يم رب ضارتعا هب نارگراك اج ره مه ليلد نيمه
 يم هجاوم يبوكرس يورين اب اروف دننز يم عمجت هب تسد
 هنحص رد امرفراك تساوخرد هب موطاب و ركوش اب هك دنوش
 هدنورپ ،نايرع بوكرس نيا رانك رد .تسا هدش رضاح
 هداد ناشن هك روطنامه هك دراد رارق  هنامرشيب ياهيزاس

 ليكو نتفرگ و هاگداد و نادنز اب ار نارگراك اهتدم دش
 و بوكرس يورين ندناوخارف هتبلا  .دنزاس يم لوغشم
 هك تسين انعم نيا هب نارگراك هيلع يزاس هدنورپ
 نداد و هناراكبيرف ياهشور زا يتلود نيلوئسم و اهامرفراك
 اهنآ رظن زا سكع رب .دننك يمن هدافتسا نيغورد ياه هدعو
 يورين قامچ هك يطيارش رد يئاه هدعو نانچ اقافتا

 هاگتسد و امرفراكروآ مرش ياه يزاس هدنورپ و بوكرس
 يتقو  مهنآ ،دراد رارق ضرتعم نارگراك رس يالاب يئاضق
 لقتسم ياه لكشت نادقف ليلد هب نارگراك فوفص هك
 اديپ شريذپ يارب يرتشيب يئاراك ،تسا هدنكارپ ،يرگراك
 .دنك يم

 

  
 و تازرابم هدرتسگ داعبا ليلد هب هك هدش ركذ ياه هنومن
 هشوگ اهنت روشك رسارس رد يرگراك تاباصتعا و تاعمجت
 هيلع يمالسا يروهمج ياه يرگبوكرس زا يكچوك
 كي زا هك دننآ رگنايب ينشور هب دنهد يم ناشن ار نارگراك

 نارگراك قح رب تابلاطم ربارب رد مكاح يروتاتكيد فرط
 ولاز يزاوژروب ،رگيد فرط زا و درادن بوكرس زج يخساپ

 تخادرپ زا يتح يمالسا يروهمج هزينرس رب هيكت اب تفص
 اب هارمه ار اهنآ و هدومن يراد دوخ نارگراك لزان دزمتسد
 تيعقاو نيا .دزاس يم اهر يگنسرگ و رقف رد ناش هداوناخ
 مكاح دادبتسا هلاس لهچ تايح ياه يرگبوكرس ًاساسا و
  هك تسا هدومن تباث ناگديدمتس و نارگراك همه هب

 يرگراك تفارش زا عافد يارب نارگراك
 نيرت يهيدب هب نديسر و شيوخ
 زج يا هراچ ناش قح رب ياهتساوخ
 شيپ رد مكاح ناراد هيامرس هيلع هزرابم
 تازرابم رد هك تسين هدوهيب .دنرادن
 نيا" راعش ندش هدادرس دهاش يرگراك
 هدامآ يرگراك شبنج تسا مايپ نيرخآ
 ناشن هك يراعش  ،ميا هدوب "تسا مايق
 نايرج رد رگراك هقبط هك دهد يم
 نودب هك هتفاي رد دوخ تازرابم و يگدنز
 يروهمج هجنكش و راد ميژر يدوبان
 دوخ قح رب تابلاطم هب زگره يمالسا
 و نارگراك تازرابم ةبرجت .ديسر دهاوخن
 يدوبان هار هك هدرك تباث ناشكتمحز
 انامه مه هتخيسگ ماجل يروتاتكيد نيا
 رد لكشت و هناحلسم و زيمآ رهق هزرابم

 .دشاب يم ريسم نيا

 

  
 و متس زا يئاهر يارب ناريا زرابم نارگراك لباقم رد
 ،نانآ يماح روتاتكيد ياه ميژر و ناراد هيامرس رامثتسا

 هيلع هناحلسم هزرابم ماجنا و ندش لكشتم زج يهار چيه
 نيمه هب تسرد  .درادن رارق رگراك هقبط نانمشد همه
 نارگراك زا هراومه قلخ يئادف ياهكيرچ هك تسا ليلد
يسايس ياه لكشت داجيا تهج رد هك دنا هتساوخ هاگآ

 

-
 يسايس نامأوت تازرابم اب دنوش رداق ات دنرادرب ماگ يماظن
 فاكش مكاح يروتاتكيد دس رد يا هسورپ يط رد يماظن و
 رييغت دوخ عفن هب ار هزرابم طيارش بيترت نيا هب و دنزادنا
 اهنت .دندرگ رگراك هقبط لك ندرك لكشتم هب رداق و هداد
يسايس هزرابم كي رتسب رد

 

 يم نارگراك هك تسا يماظن -
 نديسر و ناشتراسا ياه ريجنز ندومن هراپ ناكما دنناوت
.دنروآ تسد هب ار يدازآ هب

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 بوكرس زج يخساپ نارگراك قح رب تابلاطم ربارب رد مكاح يروتاتكيد فرط كي زا
 يتح يمالسا يروهمج هزينرس رب هيكت اب تفص ولاز يزاوژروب ،رگيد فرط زا و درادن
 رد ناش هداوناخ اب هارمه ار اهنآ و هدومن يراد دوخ نارگراك لزان دزمتسد تخادرپ زا
 لهچ تايح ياه يرگبوكرس ًاساسا و تيعقاو نيا .دزاس يم اهر يگنسرگ و رقف

 نارگراك  هك تسا هدومن تباث ناگديدمتس و نارگراك همه هب مكاح دادبتسا هلاس
 قح رب ياهتساوخ نيرت يهيدب هب نديسر و شيوخ يرگراك تفارش زا عافد يارب

 هك تسين هدوهيب .دنرادن شيپ رد مكاح ناراد هيامرس هيلع هزرابم زج يا هراچ ناش
 شبنج تسا مايپ نيرخآ نيا" راعش ندش هدادرس دهاش يرگراك تازرابم رد
 رد رگراك هقبط هك دهد يم ناشن هك يراعش  ،ميا هدوب "تسا مايق هدامآ يرگراك
 يروهمج هجنكش و راد ميژر يدوبان نودب هك هتفاي رد دوخ تازرابم و يگدنز نايرج
 و نارگراك تازرابم ةبرجت .ديسر دهاوخن دوخ قح رب تابلاطم هب زگره يمالسا
 هزرابم انامه مه هتخيسگ ماجل يروتاتكيد نيا يدوبان هار هك هدرك تباث ناشكتمحز
 .دشاب يم ريسم نيا رد لكشت و هناحلسم و زيمآ رهق

راكيب ناناوج جرخ دياب يناموت نويليم كي قوقح اب ناگتسشنزاب

 

  

 دنهدب مه ار دوخ 
 رب ديكات اب نارهت هتسشنزاب نارگراك نوناك سرزاب ،هام نيدرورف 21 هبنشود زور شرازگ ساسا رب
 :تفگ ،تسا هدناسر هاگترپ هبل هب ار يعامتجا نيمات نامزاس تيعضو اه تلود طلغ دركلمع هكنيا
 رس هب رقف طيارش رد دنتسه يعامتجا نيمات ششوپ تحت هك يناگتسشنزاب دصرد 06 زا شيب
 يگدنز ياه هنيزه تخادرپ ناوت نآ عبت هب و دنريگ يم زيچان ياه قوقح ناگتسشنزاب نيا .دنرب يم
 رد يراكيب يالاب رامآ  هب هراشا اب لاح نيع رد يو .دنرب يم رس هب طيارش نيرتدب رد و دنرادن ار دوخ
 ناگتسشنزاب ،دننك يم يگدنز راكيب ناوج دنچ اي كي هتسشنزاب ره هناخ رد نونكا :تفگ ناناوج نيب
 ار نانآ يگدنز رما نيمه هك دنهدب مه ار دوخ راكيب ناناوج جرخ دياب يناموت نويليم كي قوقح اب

 وسكي زا :تفگ و درك فسات زاربا روشك ياه هناخراك و عيانص نارحب زا يو .تسا هدرك رت تخس
 .ميتسه عيانص نارحب و يليطعت دهاش هيور يب تادراو اب رگيد يوس زا و دوش يم راكيب ام راك يورين

 

 !تشاد دهاوخن يداع عاضوا ،روشك ،رقف شرتسگ اب
 ييابطابط همالع هاگشناد يملع تئيه وضع ،هام نيدرورف 4 هبنشكي زور
 و تسين بولطم يداصتقا عاضوا :تفگ نيالنآ دامتعا تياس هب نارهت
 ،يمومع ديرخ تردق شهاك وا .دوب دهاوخن مكاح روشك رد يداع عاضوا
 نيرتمهم ار يراذگ هيامرس مدع و ديلوت شهاك ،رقف و يراكيب شرتسگ
 يا هدارا نالوئسم هك تفگ و درمشرب ناريا يلخاد يداصتقا ياه نارحب
 ليدبت يتينما نارحب هب يداصتقا ياه نارحب و دنرادن نآ لح يارب
 يللملا نيب و يلخاد هصرع رد يمالسا يروهمج ياه تسايس يو .دنوش يم
 لماعت داجيا و يراذگ هيامرس بذج رد هجيتن نودب ار اه نارحب لح يارب
 يداع عاضوا و ميرادن يلخاد سايقم رد يشياشگ هنوگ چيه :تفگ و تسناد
 .دوب دهاوخن مكاح روشك رد
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!تسا تاليكشت و تدحو ناربجنر ةراچ

 

  

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

 

  

 فرشا قيفر نآ زا شيپ هك دندركيم ليصحت يناتسريبد نامه رد هك
 مان رييغت هب ،تيقفوم نيا لابند هب ،دناوخ يم سرد اجنآ رد يناقهد
 ناتسريبد هب "ماظنريما" ناتسريبد زا ارنآ مان و دنتشامگ تمه هسردم
 رد اهتدم نازومآ شناد ششوك هب مان نيا .دنداد رييغت "يناقهد فرشا"
 رد نآ ديدشت و قانتخا شرتسگ زا سپ هكنآ ات دنام ناتسريبد هحولرس
 ناتسريبد نيا مان ،يمالسا يروهمج روفنم ميژر طسوت هعماج نحص
 .دش ضيوعت

 

  
 هزرابم زا راشرس و شيالآ يب يگدنز و اه هشيدنا زا هك رمسا قيفر
 اضريلع و يناقهد زورهب ،يگنرهب دمص ،يتداعس مظاك نوچ ينويبالقنا
 يبالقنا ياهنامرآ و راكفا زا و هتفرگ ماهلا يئادف ياقفر رگيد و لدبان
 ياهكيرچ نامزاس رد يراكشزاس زورب ةدهاشم اب درك يم ينابيتشپ اهنآ
 لكشت هب دوب هتفرگ رارق مسينوتروپا هرطيس ريز هك ناريا قلخ يئادف
 و نامزاس نآ اب هك يلكشت ؛تسويپ ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ
 ادج نآ زا و هدرك يشك طخ ،مدرم نانمشد لباقم رد شياه يراكشزاس
 طيارش ليهست ليلد هب يسايس ياهنامزاس ،ههرب نيا رد .دندوب هدش
 هدرك ينلع ياه داتس داجيا هب تردابم هاش ميژر طوقس زا دعب هزرابم
 ناونع هب يرتفد دوخ ناتسريبد لحم رد ات ديشوك زين رمسا قيفر .دندوب
 نيا تارظن هعاشا تهج ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ ناراداوه رتفد
 و وا يتازرابم ياه شالت لباقم رد اما .ديامن زاب ،تسينومك ًاعقاو لكشت
 زا فلتخم ياه هناهب هب ناتسريبد نيلوئسم ،رگيد زرابم نازومآ شناد
 رمسا قيفر .دندزيم زابرس اهنآ تساوخ شريذپ زا ،ناكم دوبمك هلمج
 رابنا هك درك داهنشيپ ،هسردم نيلوئسم ياه هناهب ندرك يثنخ يارب
 هب ار تشادن يراك نآ هب يسك اهلاس و دوب هسردم رد هك يا يميدق
 زونه يمالسا يروهمج ميژر هك يطيارش رد هرخالاب .دنهدب اهنآ
 يبالقنا وج و ديامن رارقرب هعماج رد ًالماك ار قانتخا طيارشدوب هتسناوتن
 ندرگ تساوخ نيا هب ناتسريبد نيلوئسم ،دوب مكاح يشزومآ زكارم رد
 .تفرگ رارق شياقفر و رمسا رايتخا رد روكذم رابنا بيترت نيا هب و هداهن
 فرص رابنا ندرك زيمت يارب ار زور دنچ شزرابم ياقفر هارمه هب رمسا
 رد ار ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ ناراداوه رتفد ،نآ اب و دندرك
 هك ينامزاس ناراداوه لكشم اب اهنآ ماگنه نيا رد .دنداهن انب ناتسريبد
 نآ مان ،قلخ يئادف ياهكيرچ ياه نامرآ و تارظن هب داقتعا نودب

 يئادف ياهكيرچ نامزاس" ار دوخ و ديشك يم كدي دوخ اب ار نامزاس
 هژيو قح رتفد نآ زا هدافتسا يارب هك دندش هجاوم ديمان يم "ناريا قلخ
 ام ،يرذآ رمسا قيفر يتازرابم يگدنز زا عطقم نيا رد .دنتساوخ يم يا
 .مينيب يم يتازرابم ياه هنحص زا رگيد يرايسب رد روش رپ و لاعف ار  وا
 ياهيگديزرو داجيا يارب هناتسود ياهيدرونهوك نداد بيترت رد ار وا

 ياقترا يارب شالت رد ار وا ؛مينيب يم شناتسود و دوخ رد يمسج
 يارب هك يددعتم تاسلج رد ،پيات شزومآ ًسالك رد دوخ ياهتيلباق
 يم ،داديم بيترت نامزاس رگيد ناراداوه هب دوخ ياه هتخومآ شزومآ
 ناريا قلخ يئادف ياهكيرچ ياه هيمالعا عيزوت رد ار وا هرخالاب و ؛مينيب
 حطس رد ناراداوه رگيد طسوت هفيظو نيا ماجنا نداد نامزاس و كمك و
 دوخ زا اج همه رد ،رمسا قيفر بيترت نيا هب و مينيب يم زيربت رهش
 و ناشكتمحز ياهنامرآ ققحت هار رد روش رپ و ناميا اب زرابم كي ريوصت
 هزوح زا رگيد يكي  .تشاذگ يم شيامن هب ار متس تحت ياه هدوت
 زيربت رهش رد ينادنز ياقفر هب يگديسر هرود نيا رد قيفر تيلاعف ياه
 يكي اب هطبار رد يرذآ رمسا قيفر هك دوب اهتدم مه ليلد نيمه هب .دوب
4 ةحفص رد همادا                     ،دوب هدش ريگتسد هك ناراداوه زا

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 يزرواشك و يتعنص ياه تخاس ريز يدوبان رثا رد رگراك رازه 3 يراكيب

باليس يپ رد

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

  
 ليلد هب :تفگ ناتسلگ ناتسا تراجت و ندعم ،تعنص نامزاس سيئر ،هام نيدرورف 11 هبنشكي زور
 باليس .دنا هدش راكيب ناتسا رد رفن رازه 3 دودح يتعنص و يديلوت ياهدحاو يگتفرگ بآ و باليس
 ناشيمگ و نمكرتردنب ،الق قآ ،سوواكدبنگ ياه ناتسرهش رد يديلوت ياهدحاو همه هب  تراسخ ببس
 الق قآ يتعنص كرهش رد ناتسلگ ناتسا يتعنص ياهدحاو دصرد 52 هكنيا نايب اب يو .تسا هدش
 شرازگ الق قآ يتعنص كرهش رد طوبرم ريخا ثداوح تراسخ نيرتشيب :درك ناشنرطاخ ،دنتسه رقتسم
 نيا رد يدايز نارگراك يراكيب ببس زين يتعنص و يديلوت ياهدحاو يگتفرگ بآ و باليس و هدش
 .تسا هدش كرهش
 

باصتعا زور نيمتفه رد ضرتعم نارگراك زا يكي يريگتسد

 

  

 هللادبع توك يرادرهش نارگراك 
 ناتسرهش عباوت زا هللادبع توك يرادرهش نارـگراك باصتعا زور نيمتفه ،هام نيدرورف 4 هبنشكي زور
 نارگراك تدم نيا رد .دش زاغآ ناشتابلاطم تخادرپ مدع هب ضارتعا رد ناتسزوخ ناتسا رد نوراك
 ياج هب نوراك رادنامرف .دنا هدرك يراددوخ اه هلابز يروآ عمج زا هللادبع توك يرادرهش يتامدخ
  :تسا هدوزفا و هدرك دادملق هقطنم رد تيعضو نيا رصقم ار اه نآ نارگراك قوقح تخادرپ و يريگيپ
 شرازگ .دنوش يم هقطنم نيا رد اه نابكاپ و يرادرهش نارـگراك رياس تيلاعف زا عنام يباصتعا نارگراك
 مدع رطاخ هب نآ ندرك موكحم و يرادرهش نداد رارق بيقعت تحت ياج هب هيئاضق هوق :ديازفا يم
 هللادبع توك يرادرهش نارـگراك زا يكي هنارگبوكرس مادقا كي رد ،شكتمحز نارگراك قوقح تخادرپ
 اب ار يباصتعا نارگراك رگيد هليسونيدب دنناوتب ات تسا هداد رارق بيقعت تحت ار رگيد يكي و ريگتسد ار
.دنا هدشن راك نيا هب قفوم هظحل نيا ات اما .دننك راك رس هب تشگزاب هب راداو سرت داجيا

 

  
 

 ديص تيعونمم هب رانكدنورا نادايص يضارتعا عمجت

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 هب ضارتعا رد رانكدنورا نادايص :تفگرانكدنورا ضرتعم نادايص زا يكي ،هام نيدرورف 31 هبنش هس زور
 يا هتفه رد :دوزفا همادا رد يو .دندز يضارتعا عمجت كي هب تسد يرادشخب لباقم رد ديص تيعونمم
 دعاسم دوجو اب كنيا و دنورب ايرد هب يهام ديص يارب دنتسناوتن ايرد ندوب ينافوط ليلد هب تشذگ هك
 هب تلود هك تسا يلاح رد نيا .دوش يمن هداد اهنآ هب ايرد هب نتفر هزاجا نانچمه ايرد طيارش ندش
 نادايص مشخ اهراب هك يعوضوم ،دنشارتب يهام زا ار سراف جيلخ هك تسا هداد هزاجا ينيچ نادايص
 .تسا هتخيگنارب ار يناريا
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 !تسا نارگراك قح ،يرگراك لقتسم ياه لكشت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 هحفصزا              .... رمسا ،ديهش قيفر ةمان يگدنز

 

  

 ياه هداوناخ اب اجنآ رد و تفريم زيربت نادنز يولج تاقالم يارب
 ،اهنآ دوخ كمك اب دركيم ششوك و هتفرگ طابترا يسايس ناينادنز
 هداوناخ رابكي هك يياج ات دزادنايب نايرج هب ار يزيمآ ضارتعا تازرابم
 نادنز يولج رد ميژر نارودزم نيشام هب گنس اب يسايس ناينادنز ياه
 .دندرك هلمح

 

  

 رايداد ،يرون نسح دمحم ،رمسا قيفر هك دوب تكرح نيا نايرج رد
 ثعاب رما نيا هنافسأتم .دز كتك ار زيربت ناتسداد نواعم و يبالقنادض
 يروهمج ميژر ناردوزم هك دوب نآ زا سپ و ديدرگ قيفر يئاسانش
 ريگتسد ار  رمسا قيفر ماجنارس ،درگيپ و بيقعت اب دنتسناوت يمالسا
 قيفر  .دنهد رارق زيربت نادنز رد نارگ هجنكش ليوحت ار يو و هدرك
 هك يميژر هدرك اهر شير نارودزم هنايشحو ياه هجنكش ريز رد رمسا
 رارق دندوب هدروآ شراك رس رب بالقنا بوكرس روظنم هب اهتسيلايرپما
 نارودزم نآ لباقم رد ميلست رس زگره  وا زين نومزآ نيا رد اما ؛تفرگ
 .درواين دورف

 

  

 رد رمسا قيفر ،دنداد بيترت يو يارب هك يا يبالق همكاحم نايرج رد
 هك دز وا شوگ هب يا يليس ،يزيربت يوسوم دنوخآ ياه يشاحف لباقم
 مسيلايرپما هب هتسباو ميژر هاگداديب .داتفا نيمز هب شرس زا همامع
 قيفر سپ نيا زا .درك موكحم دبا سبح هب ار قيفر يمالسا يروهمج
 يروشرپ تيلاعف هب عورش نادنز رد ،يتازرابم ياه هصرع همه نوچمه
 دادرخ03 عياقو زا سپ .تشاذگ يئازسب ريثأت نادنز وج رييغت رد و دومن
 يروهمج ناميخژد طسوت هعماج رد قانتخا و رورت طيارش ديدشت و هام
 رد دوب هدش موكحم دبا سبح هب و ريگتسد ًالبق هك رمسا قيفر ،يمالسا

 رمسا قيفر مادعا و مكح رييغت .دش نارابريت 0631 لاس  هام ريت 7
 رد نوناق ،مكاح يروتاتكيد بوچراچ رد هك داد ناشن رگيد رابكي يرذآ
 يروهمج ميژر نيناوق دح ات رگا يتح مكاح هتسباو يزاوژروب تسد
 .تسين مرتحم زين اهنآ دوخ يارب ،دشاب يعاجترا مه يمالسا

 

  
 زا يكي زين يرذآ رمسا قيفر قلخ ييادف كيرچ نارابريت هنحص
 ناينادنز ندناسرت يارب ميژر .تسوا يگدنز ياه هنحص نيرتروشرپ
 رمسا قيفر يلو ؛دوب هدروآ قيفر نارابريت هنحص هب ار اهنآ ،زيربت نادنز
 رادمچرپ يا " يئادف دورس ندناوخ هب عورش مامت تعاجش اب

 ناريا شكمتس ياهقلخ همه هب و ناينادنز نآ هب و دومن "ناشكمتس
 ناشيزوريپ زادنا مشچ تسا لسلسم ناشناتسد رد يتقو ات هك داد مايپ
 وا .)تسا لسلسم وت تسد رد ات /تسا لجسم وت يزوريپ( تسا نيمضت
 قلخ يئادف ياهكيرچ مزر " ،شدورس رطس نيرخآ نينط هك يلاح رد
 دولآ نيك ياه هلولگ شرغ اب "تسام مزع قلخ يئاهر يرآ ،تسام مزر
 .داتفا كاخرب و دش نارابريت ،تخيمآ مه رد يمالسا يروهمج نارادساپ
 تاظحل نيرخآ ات هك داد ناشن يرذآ رمسا ،يئادف قيفر بيترت نيا هب
.تسا هدنام رادافو شا يرتلورپ فادها و اهنامرآ هب زين شيوخ يگدنز

 

  
 و شيوخ روش رپ ناگدنمزر زا يكي ام رگراك هقبط ،0631 لاس ريت 7 رد
 تسد زا ار دوخ ريذپان يگتسخ ناراي زا يكي قلخ ييادف ياهكيرچ
 نيا ،رمسا قيفر روش رپ و هناهاگآ تازرابم هرطاخ و داي اما .دنداد
 زا راشرس يبلق هك تسا ينيزرابم شخب ماهلا مه زونه يئادف تسينومك
 و هتشاد قلخ راشقا رياس و ناشكتمحز و نارگراك يئاهر هب قشع
 يم نيعجترم همه هب تبسن هنيك و مشخ زا ولمم وا نوچمه ناشدوجو
  .دشاب

 

  
!داب ورهر رپ شهار و نادواج يرذآ رمسا قيفر داي

 

  
 

 قيلعت و رفن رازه031 جارخا و 79لاس رد وردوخ ديلوت يدصرد27 شهاك

 اهدحاو نيا ناريگبدزم زا رفن رازه051

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 هعطق و هكرحمورين نگمه عيانص نمجنا ريبد ،وكينارا تياس شرازگ هب ،هام نيدرورف 41 هبنشراهچ زور
 تفا دصرد 27 ،لبق لاس هباشم تدم اب هسياقم رد لاسراپ هامرذآ رد وردوخ ديلوت :تفگ روشك نازاس
 يو .دش ليطعت همين اي ليطعت ،زاس هعطق 002 و رازه كي دودح عومجم زا دحاو 004 نآ زا سپ و درك
 و يرفن رازه 031 ليدعت ،يزاس هعطق ياهدحاو نيا يليطعت همين و يليطعت :دوزفا بلطم نيا نايب اب
 هب تعنص نيا ديدش لوفا ريخا لاس 2 رد .تشاد لابند هب ار اهدحاو نيا نانكراك يرفن رازه 051 قيلعت
 تاديلوت هب هلمح هك يروط هب ،ميدوب دهاش ار يلخاد طرفم يريبدت يب و اكيرمآ ياه ميرحت ليلد
 هب هك نادرمتلود نابز زا "نوغرف" و "گرم هبارا" ،"؟دنچ ييوليك ديارپ" نوچمه يتارابع اب يلخاد
 047 دودح( فصن زا رتمك هب ار وردوخ ديلوت لمع رد ،دندوبن دوخ ياه هتفگ يوگخساپ ناونع چيه
 زا يكي ناونع هب هراومه نكسم و كاشوپ ،وراد ،كاروخ زا سپ ،وردوخ .داد شهاك )هاگتسد رازه
 هدروخ هرگ يعامتجا و يسايس لئاسم اب هراومه نآ رب بترتم لئاسم و هدوب حرطم ناريا هعماج ياهزاين
.تسا

 

  

 

  

الق قآ هدز ليس مدرم يارب يمدرم ياه كمك لماح نويماك 5 تقرس

 

  

 نارادساپ هاپس طسوت 
 نارحب تيريدم هروظنم دنچ يوليس لباقم الق قآ هدز ليس مدرم زا يعمج ،هام نيدرورف 6 هبنش هس زور
 نيا ساسا رب .دندرك رازگرب يضارتعا عمجت ،نارادساپ يوس زا يمدرم ياه كمك تقرس هب ضارتعا رد
  هام نيدرورف 5  هبنشود زور زا اما دش يم تيريدم و هرادا مدرم تسد هب نيا زا شيپ ناكم نيا ،شرازگ
 يوليس زا ار يمدرم ياه كمك زا نويماك 5 لاح هب ات و هدرك فرصت ار ناكم نيا رمحا لاله و هاپس
 هديد تبيصم مدرم هك دندرك شالت يماظتنا يورين نارومام .دنا هدرب  يمولعمان دصقم هب و جراخ روبزم
 مادقا نيا .دندرك روآ كشا زاگ باترپ هب مادقا ،دندشن راك نيا هب قفوم يتقو اما ،دننك قرفتم ار
.دندش ريگرد نارومام اب روآ كشآ زاگ باترپ هب خساپ رد زين اه نآ و تخيگنارب ار مدرم مشخ هنارگبوكرس

 

  

 

  

  هپت تفه يمسر ِنارگراك يديع زا يشخب و هام دنفسا قوقح تخادرپ مدع
  نداتفا قيوعت هب زج هب :هك دنداد عالطا هپت تفه ركشين عمتجم نارگراك ،هام نيدورف 7 هبنشراهچ زور
 هميب قح ،هپت تفه ركشين عمتجم يمئاد رگراك 005 و رازه 2 زا شيب ِيديع زا يشخب و دنفسا قوقح
 هدش ثعاب نارگراك ينامرد ياه هچرتفد ندشن ديدمت .تسا هدشن تخادرپ ،79 هام يد زا زين نانآ
 لمحتم ار ينيگنس و دازآ ياه هنيزه ناشلفكت تحت ياضعا رياس و دوخ يراميب نامرد يارب نارگراك
 39 لاس رد لغاشم يدنب هقبط حرط يارجا يايازم زا هام 2 ندشن تخادرپ :نارگراك هتفگ هب انب .دنوش
 زا يفرع يايازم يخرب تخادرپ نينچمه و يدزمزور نارگراك يارب نب قح يايازم هام 8 هارمه هب
 يلاحرد :دندوزفا نارگراك همتاخ رد .تسا 89 لاس رد هپت تفه ركشين عمتجم نارگراك تابلاطم رگيد
 ياه هتفگ قبط هك ميا هدركن تفايرد امرفراك زا ار دوخ يديع زا شخب و دنفسا هب طوبرم تابلاطم
 تخادرپ لماك تروص هب 79 لاس ناياپ زا لبق نارگراك يديع و يدزم تابلاطم همه دوب رارق امرفراك
 تخادرپ اب 79 لاس يناياپ ياه زور رد يلام عبانم ندشن نيمات هناهب هب امرفراك هك يلاحرد  .دوش
 6 هبنش هس و 5 هبنشود ياهزور هب ار هقوعم تابلاطم يقبام تخادرپ ،يديع و يدزم تاقوعم زا يشخب
.درك لوكوم ،هام نيدرورف
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 !مسينومك داب هدنز     !بالقنا داب زوريپ

 نانز  يضارتعا عمجت و يلغش يفيلكتالب

  راك هرادا لباقم زان تشد تكرش رگراك

 يعمج ،هام دنفسا 51 هبنشراهچ خيرات هب يشرازگ ساسا رب
 هداج يراس قرش رد عقاو زان تشد تكرش رگراك نانز زا
 رد دوخ يتشيعم و يلغش يفيلكتالب هب ضارتعارد نارابرهگ
 نانز زا يكي .دندز عمجت هب تسد رهش نيا راك هرادا لباقم
 دنلب و رازيلاش رد راك نامز رد :تفگ عمجترد رضاح رگراك
 نامز رد و هنازخ هب ناشندرب و ءاشن ياه ينيس ندرك
 دننام نانز ام ،ينزروبنز ،ينز مس زا ،رگيد تالوصحم
 ام ناتسلگ ناتسا زا رگراك ندروآ اب اما مينكيم راك نادرم
 ار لوا هام 6 ام :تفگرگيد نز رگراك كي .دنا هدرك راكيب ار
 تابكرم تمسق رد مود هام 6 رد و رازيلاش رد زان تشد رد
 ره و دنروآيم ناتسلگ ناتسا زا ار نارگراك اما مينكيم راك
 يو .دنربيم راكرس ار ام دنهاوخب ناشلد هك ينامز
 رد هك ميتسه رگراك 07 هب كيدزن ام :درك ناشنرطاخ
 راكيب هام نمهب زا و دوشيم هفاضا ام تيعمج هب ناتسبات
 رد يگلاس 01 زا نم :تفگ ،يرگيد رگراك نز .ميتسه
 هميب ،مراد هميب هقباس لاس 2 اهنت اما منكيم راك زان تشد
 هتسشنزاب نالا اهنآ همه و هدرك در ناشنايانشآ يارب ار
 راشف ليلد هب ام زا مادكره هكنيا ناونع اب يو .دنا هدش
 همه نيا ابدوزفا ،ميربيم جنر يتحاران كي زا راك دايز
 راك ام زا هدرب لثم :هدرك تخبدب ار ام نارگراك تسرپرس
 رگا ،ميشاب گنيتروس رد دياب بش كي تعاس ات ،دشكيم
 رگراك .ديياين راكرس ادرف زا دنكيم ديدهت ،مينك ضارتعا مه
 راك ران تشد رد هك تسا لاس 4 :تفگ ضغب اب يرگيد
 يراكيب اب ،مراد رتخد ود و متسه راوناخ تسرپرس ،منكيم
.مهدب ار منارتخد و دوخ جرخ هنوگچ مناديمن زان تشد رد

 

  

 

  

 هب ضارتعا رد الق قآ هدز ليس مدرم دايرف

 !تسا هدش دنلب ،ناتسرهش هتفشآ عضو
 رد الق قآ هدز ليس مدرم ،هام نيدرورف 9 هعمج زور
 هنوگچيه نديسرن و ناتسرهش هتفشآ عضو هب ضارتعا
 تسد يرادنامرف لباقم ،ليس اب هلباقم يارب يتلود كمك
 قآ هديد بيسآ و شكتمحز مدرم .دندز يضارتعا عمجت هب
 ،سفن هجاوخ ،نمكرتردنب نادايص زا هك يلاح رد الق
 هب ،يصخش ياه هنيزه اب و قياق اب هك يلقراچ و يلقاپچ
 و راجزنا رگيد فرط زا اما ،دندرك ركشت ،دنا هدرك كمك اهنآ
 يلح هار چيه لاحب ات هك يتلود نيلوئسم زا ار دوخ مشخ
 نيا رد .دنتشاد مالعا ار دنا هدركن داهنشيپ بآ عفد يارب
 رهش نيا زا يناحور ديدزاب نايرج رد :هك تسا هدمآ شرازگ

 تساوخزاب دروم ار يو نمكرت نيگمشخ و عاجش نز كي
 چيه اهنت هن ديدزاب نيا نايرج رد يناحور .داد رارق ديدش
 هدز تبيصم مدرم نيا يارب يلمع مادقا يارب يروتسد
 ادخ هب هدنيآ رد ار مدرم تيعضو ندش رتهب هكلب ،دادن

.درك هلاوح

 

  

 

  

 ،ناگدننكديلوت رب اهدزمتسد شيازفا

 دنك يم دراو يديدج ياهراشف
 نارهت يناگرزاب قاتا وضع كي ،هام نيدرورف 5 هبنشود زور
 داصتقا يارب فلتخم ياه هيواز زا تشذگ هك يلاس :تفگ
 هدنيآ لاس تشاد عقوت ناوت يمن و دوب يتخس ِلاس ،ناريا
 رد ًاعطق .دباي دوبهب زيچ همه و هدش تبثم طيارش ناهگان

 ور يدج تالكشم اب هعماج ريذپ بيسآ رشق يلعف طيارش
 زا يكي اهدزمتسد شيازفا هزوح نيا رد و هدش ور هب
 هتشذگ لاس رد مروت راشف نآ اب ناوتب هك دوب يياهراكهار
 اما ،تسا تبثم حرط نيا لوا هاگن رد دنچره .درك مك ار
 عوضوم هب ناگدننك ديلوت زا تيامح رظنم زا ميهاوخب رگا
 هب زين ار ديدج يدركيور دياب دسر يم رظن هب ،مينك هاگن
 ،مروت اب ريخا ياه هام رد هك يا هدننكديلوت .درك هفاضا راك
 هيلوا داوم هدش مامت ياهب نتفر الاب و زرا تميق شيازفا
 ور لكشم اب زين قوقح شيازفا نيمأت رد ًاعطق ،هدوب هجاوم
 هب ناريا داصتقا ،طيارش نيا زا روبع يارب .دوش يم ور هب
 تيامح رد نآ زا يشخب هك دراد جايتحا نيداينب لوحت كي
 يارب شالت رد رگيد شخب و يعقاو يصوصخ شخب زا
 فيرعت ايند اب لماعت شيازفا و يجراخ تسايس دوبهب
 لاس نيسپاو ياهزور رد تلود ،انسيا شرازگ هب .دوش يم
 نارگراك قوقح هياپ هب يناموت رازه 004 شيازفا اب 7931
 دوب هدش بوصم نآ زا شيپ .درك تقفاوم 8931 لاس رد
 رازه 004 لداعم 8931 لاس رد تلود نانكراك قوقح هك
 .دباي شيازفا ناموت

 

  

 

  

 72 ار يمسر مروت خرن ناريا رامآ زكرم

 درك مالعا دصرد
 مروت خرن ناريا رامآ زكرم ،هام نيدرورف مكي هبنشجنپ زور
 مروت خرن نيرتشيب هك درك مالعا دصرد 9,62 ار يمسر
 رد يناحور نسح تلود .تسا هتشذگ لاس جنپ رد يمسر
 خرن شهاك ار دوخ يلصا فادها زا يكي تسخن لاس راهچ
 اما مروت خرن .درك مالعا يمقر كت مروت هب نديسر و مروت
 لاير يربارب شزرا شهاك زا سپ 6931 لاس مود همين زا

 يرتشيب تدش 7931 لاس رد ودرك ديدش دشر هب عورش
 رگنايب هك هطقن هب هطقن مروت خرن هك يا هنوگ هب .تفرگ
 رب .ديسر دصرد 5,74 هب ،تسا مروت خرن هنايهام دشر
 خرن دشر زا يمالسا يروهمج رامآ زكرم شرازگ ساسا
 هب تبسن 7931 دنفسا رد راوناخ هنيزه نيگنايم ،مروت
 مغر هب .تسا هتفاي شيازفا دصرد 5,74 ،6931 دنفسا
 يلاع ياروش يمسر مروت خرن يدصرد 74 زا شيب شيازفا
 و يعقاو مروت خرن يانبم رب دزمتسد لقادح نييعت زا راك
.درك يراددوخ تشيعم دبس

 

  

 حوطس رياس و دزمتسد لقادح تاييزج

دش مالعا نارگراك هدنيآ لاس يدزم

 

  

 هك راك يلاعياروش تسشن رد ،هام دنفسا 82 هبنش هس زور
 ناگدنيامن و يعامتجا هافر و راك ،نواعت ريزو روضح اب
 و هناخترازو نيا لحم رد ييامرفراك و يرگراك ياه لكشت
 دزمتسد لقادح ،ديسر ناياپ هب هركاذم اه تعاس زا سپ

 هب يدزم حوطس رياس و دشر دصرد 5.63 اب 8931 لاس
 رب .دش نييعت ناموت رازه 162 هفاضا هب دصرد 31 نازيم
 شيازفا اب ريگبدزم لقادح نارگراك دزمتسد ساسا نيا

 ناموت 062 و رازه 111 و نويليم كي زا يدصرد 5.63
 .ديسر ناموت 288 و رازه 615 و نويليم كي هب 79 لاس
 و رازه 151 دنزرف ره يازا هب دالوا قح تسشن نيا رد
 يرگراك نب قح ،ناموت رازه 001 نكسم قح ،ناموت 006
 هب.دش ناموت رازه 07 زين تاونس هياپ و ناموت رازه 091
 ،دنزرف كي اب لهأتم رگراك كي يتفايرد لقادح بيترت نيا
 2 دودح هب ناموت رازه 005 و نويليم كي دودح زا هنايهام
 كي يتفايرد لقادح نينچمه .تفاي شيازفا ناموت نويليم
 قح باستحا اب دنزرف نودب لهأتم رگراك اي درجم رگراك
 و نويليم كي يتاونس هياپ و يرگراك نب قح و نكسم
 نييعت اب ،شرازگ نيا ساسا رب.دوش يم ناموت رازه 078
 يتفايرد لقادح ،نارگراك هدنيآ لاس دزمتسد فيلكت
 لقادح و لاير 196.582.02 دنزرف كي ياراد نارگراك
 لاير 275.208.12 دنزرف 2 ياراد لهأتم نارگراك يتفايرد
.تسا

 

  

 

  

 دهشم داجس ناتسراميب ناراتسرپ ضارتعا

  هقوعم ياه قوقح ههام 5 ريخات هب تبسن
 دهشم داجس ناتسراميب ناراتسرپ ،هام دنفسا 81 هبنش زور
 هقوعم قوقح هام 5 تخادرپ مدع هب تبسن ار ناشضارتعا

 لاح رد :تفگ ناراتسرپ زا يكي .دندرك يا هناسر دوخ
 ابيرقت و ميدركن تفايرد قوقح هك تسا هام 5 دودح رضاح
 لاس يديع و دادرم قوقح نالوئسم شيپ هتفه 2 دودح
 ناراتسرپ هناراك و تاونس درومرد يو .دندرك تخادرپ ار 79
 ناراتسرپ هب ،راميب دادعت ساسا رب اهناتسراميب همه :تفگ
 هناراك داجس ناتسراميب اما ،دننكيم تخادرپ هناراك دوخ
 ناتسراميب هك هتكن نيا هب هراشا نمض يو .دزادرپيمن

 رد ريخات تلع صوصخ رد دراد لنسرپ رفن 051 دودح
 هك تسا نيا تلع :درك ناشنرطاخ نانكراك قوقح تخادرپ
 نانآ ات دننك تخادرپ عقوم هب دياب ار ناكشزپ قوقح
  .دنروايب ناتسراميب نيا هب ار يحارج لمع جاتحم ناراميب
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 !تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم هزرابم داب هدنز

 راتساوخ زيربت يزاس نيابمك نارگراك

 دندش دوخ تالكشم هب يگديسر

 ياروش زاس ميژر داهن سيئر ،هام نيدرورف 4 هبنشكي زور
 :تفگ زيربت دنهس يزاس نيابمك تكرش راك يمالسا

 مان تحت نونكا مه زيربت دنهس يزاس نيابمك تكرش
 ،دراد تيلاعف ناجيابرذآ تعنص هعسوت و شرتسگ تكرش
 رفن 007 دودح اب رود نادنچ هن ينامز رد يديلوت دحاو نيا
 رما رد ميقتسمريغ لاغتشا رفن نارازه و ميقتسم لاغتشا
 هب نونكا اما تشاد يرثوم و رمتسم تيلاعف لاغتشا و ديلوت
 نارگراك دادعت ،دوخ نارادماهس و نابحاص يهجوت يب تلع
 نيا زا يلمع تيامح هنوگ چيه .تسا هديسر رفن 53 هب نآ
 نيا نالوئسم يياهن باوج و ديآ يمن لمع هب هعومجم
 هزاجا و ناوت ام و تسا يصوصخ تكرش نيا هك تسا
 يارب يتقو هكنيا رتراب فسأت .ميرادن ار نآ روما رد تلاخد
 مينك يم يريگيپ و شالت هناخراك نيا هرابود يزادنا هار
 نارگراك زا يدادعت باسح هيوست رب نالوئسم يخرب
 لام المع يديلوت دحاو نيا تقيقح رد .دنراد ديكات هناخراك
 نيا ناراذگ هيامرس و نارادماهس هك ارچ تسين يسك
 هك هناخراك يقيقح نابحاص امادنا هتفرگ ار دوخ قح تكرش
 تفايرد ار دوخ تابلاطم زا يشخب زونه دنتسه نارگراك
.دنا هدركن

 

  
 
 مدع هب هيونشا يرادرهش نارگراك ضارتعا

 دوخ يدزم تاقوعم تخادرپ
 هيونشا يرادرهش نارگراك ،هام نيدرورف 31 هبنش هس زور
 و قوقح ،شيپ هام 4 زا هيونشا يرادرهش :هك دنداد عالطا
 تخادرپ ار زبس ياضف و يرهش تامدخ نارگراك دزمتسد
 و يرادرهش اريخا هك تسا يطيارش رد نيا تسا هدركن

 هك دندرك مالعا يناتسا ي هكبش زا هيونشا رهش ياروش
 هيوست يرادرهش نارـگراك 79 لاس ياهدزمتسد و قوقح
 زا يفصن زا شيب رخآ هام 4 قوقح نونكات اما ،دنا هدش
 ضرتعم نارگراك زا يكي .تسا هدشن تخادرپ نارگراك
 :تفگ دروم نيا رد هيونشا زبس ياضف و يرهش تامدخ
 تخادرپ هيونشا يرادرهش نادنمراك يديع يتح و دزمتسد
 اه هزاغم ي همه هب هك نارگراك ام يلو .تسا هدش
 ي هدنمرش زونه ديدج لاس زا زور هد تشذگ اب ،ميراكهدب

 .دنراد راظتنا ناشناردپ زا اه هچب .ميتسه دوخ ياه هداوناخ
 نام نادنزرف و هداوناخ ،اهراد هزاغم هب دياب زور ره ام اما
 ضارتعا يرادرهش نالوئسم هب مه يتقو .مييوگب غورد
 راك ام يارب و ديورب ،ديتسه يضاران رگا دنيوگ يم ،مينك يم
.دينكن

 

  

 هناهب هب نارگراك جارخا زا اه ينارگن

 دراد همادا يزاس يصوصخ
 وضع ،هام نيدرورف 6 هبنش هس زور شرازگ ساسا رب
 هك يناسك :تفگ يمالسا ياروش سلجم نارمع نويسيمك
 هب اهنت هن دنا هدروآرد دوخ تيكلام هب ار يداصتقا ياه هاگنب
 راك روتسد رد ار هاگنب نآ قنور و هدركن لمع يتسرد
 و هدرك جارخا ار نارگراك ماگ نيلوا رد هكلب دنا هتشادن
 مقر روشك داصتقا هتبلا و لاغتشا يارب يگرزب ياه يراتفرگ
 هكنيا مالعا اب ميژر سلجم رد نايروشآ هدنيامن .دنا هدز
 لاس هجدوب هحيال و هعسوت مشش همانرب رد يزاس يصوصخ
 دمآرد زا يشخب :تفگ ،تسا هتفرگ رارق ديكات دروم زين 89
 ياه هاگنب دياب و هدش فيرعت يزاس يصوصخ بلاق رد تلود
 زا ام ينارگن اما دوش راذگاو يصوصخ شخب هب يداصتقا
 نارگراك جارخا اب يزاس يصوصخ رگيد راب هك تسا نيا

 هنماخ يوس زا لاس يراذگمان هب هراشا اب يو .دوشب هارمه
 زا تيامح و ديلوت رب هراومه :تفگ "ديلوت قنور" هب يا
 يزاس يصوصخ اما هدش ديكات لاغتشا و يناريا يالاك
 شخب هب هك يداصتقا هاگنب ره و هدوبن ريسم نيا رد زگره
 همادا رد و ورين ليدعت ماگ نيلوا رد هدش راذگاو يصوصخ
 روتسد رد يداصتقا ياه هاگنب ياه يياراد و لاوما شورف
 تادراو ،هدمآ راك يور هك يتلود ره .تسا هتفرگ رارق راك
 زا يرايسب رد اه تلود .تسا هداد رارق دوخ تيولوا رد ار
 ،يلخاد ديلوت زا ندركن تيامح و هيور يب تادراو اب دراوم
 يا هراچ هك دنا هدروآ يداصتقا ياه هاگنب راگزور هب ييالب
 ربانب دنا هتشاذگن يقاب نايامرفراك يارب ورين ليدعت زا ريغ
.دريگ رارق كالم زين اه تلود دركلمع دياب نيا

 

  

 

  

 ضارتعا رد ناراسچگ ريشمچ دس نارگراك

 لباقم نالوئسم يلاشوپ ياه هدعو هب

 دندومن عمجت يرادنامرف
 تكرش ود نارگراك زا يعمج ،هام دنفسا 12 هبنش هس زور
 هب ضارتعا رد ،ريباس تكرش هخاش ريز كيتلوپوئژ و ريباس
 عمجت يرادنامرف لباقم نالوئسم يلاشوپ ياه هدعو
 هس زور ضرتعم نارگراك ،شرازگ نيا ساسا رب .دندرك
 مدع هب ضارتعا رد يعمجت مه ،هام دنفسا 41 هبنش
 رب دوخ يفنص و يدزم تابلاطم و تاقوعم هام 41 تخادرپ
 .دندوب هدرك رازگ

 

  

 

  

 يجارخا نارگراك يگداوناخ عمجت

 تشگزاب يارب نارلهد ناميس هناخراك

 يرتسگداد لباقمردراكب
 يجارخا نارگراك ،هام دنفسا 81 هبنش زور شرازگ هب
 عمجت اب دوخ ياه هداوناخ اب هارمه نارلهد ناميس هناخراك
 مدع هب تبسن ار ناشضارتعا نارلهد يرتسگداد لباقم
 ينبم يرادا تلادع ناويد و يرتسگداد يار ندش ييارجا
 لاس 4 زا سپ يياهراعش نداد رس اب ار راك هب تشگزاب رب
  .دنتشاذگ شيامنب يفيلكتالب

 راكهدب نازرواشك هناراي يزرواشك كناب

 تسا هدرك دودسم ار

 هدنيامن ،هام دنفسا 92 هبنشراهچ زور شرازگ ساسا رب
 هيلا يهتنم رد عقاو دنمريه ناتسرهش نازرواشك زا يعمج
 يناوتان ليلد هب :تفگ ناتسچولب و ناتسيس ناتسا يلامش
 اه نماض ،يزرواشك كناب هب ماو تخادرپزاب زا نازرواشك
 .تسا هدش عطق ناراكهدب ياه هناراي و دنتسه راشف تحت
 هك هدش بجوم يزرواشك هب رهش نيا داصتقا ياكتا
 يعيبط لماوع اب ههجاوم رد نانكاس زا يدايز شخب يگدنز
 هزوح نيا ناراذگ تسايس تاميمصت اي و يلاسكشخ لثم
 ياوس هك يتالكشم .دشاب هدننكش و ريذپ بيسآ رايسب

 تيريدم و ريبدت دمآ راكان ماظن هب و تسا يلاسكشخ
 يم يو .ددرگ يم زاب روشك زا شخب نيا رد يزرواشك
 دوش عيزوت ترذ رذب هدوب رارق هك تساه تدم نونكا :ديازفا
 داهج هب اهراب .تسا هتفرگن تروص مادقا نيا زونه اما
 ار زرواشك رازه تسيب ،ميا هدرك هعجارم دنمريه يزرواشك
 هدش اهر ادخ ناما هب ام ياه نيمز .دنا هدرك ناشدوخ لطعم
 همتاخ رد يو .دوش هديرب نام هداوناخ نان دنا هدش ثعاب و
 نونكا ؟دننك يم عطق ار اه هناراي هچ يارب رخآ :ديوگ يم
 عطق رگم .تسا هتسباو اه هناراي هب مدرم زا يرايسب يگدنز
 دوش يم بجوم ،يداصتقا مك تعاضب نيا اب يدارفا هناراي
 زرط هچ نيا ؟دننك  تخادرپزاب ار ناش ماو دنناوتب اهنآ هك
 درد يوگخساپ سكچيه ارچ ؟تسا يراذگ تسايس
؟دونشب ار ام يادص تسين يسك ؟تسين دنمريه نازرواشك

 

  

 

  

 هاگراك نارگراك عمجت يلاوتم زور نيمود

 يريگيپ يارب نادابآ هاگشيالاپ يزكرم

يفنص تابلاطم

 

  
 يلاوتم زور نيمود يارب ،هام دنفسا 12 هبنش هس زور حبص
 هك نادابآ هاگشيالاپ تاريمعت شخب رگراك 012 هب كيدزن
 هاگراك رد ،كاپ ميسن يراكناميپ تكرش تيلوئسم تحت
 تابلاطم لوصو يريگيپ يارب ،دنراك لوغشم يزكرم
 تلع نارگراك نيا .دندرك اپرب يضارتعا عمجت ،دوخ هقوعم
 راكناميپ يهجوت يب هب ضارتعا ار عمجت نيا يرازگرب يلصا
 دوخ يصخرم قح و شاداپ ،يديع ،تاونس تخادرپ هب
 امرفراك هكنيا زا ادج :دندوزفا همادا رد و دندرك ناونع
 تاريمعت شخب يراكناميپ نارگراك يديع تخادرپ
 هريدم تايه روتسد ،هتخادنا ريخات هب ار نادابآ هاگشيالاپ
 تاونس قح لماك تخادرپ رب ينبم ار نادابآ هاگشيالاپ
         .دنك يمن ييارجا مه ار زور 03 ساسا رب نارگراك
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 !ددرگ دياب دازآ ينادنز رگراك

 رد نادابآ هاگشيالاپ نارگراك باصتعا

 دوخ يدزم تاقوعم هب ضارتعا

 رد نادابآ هاگشيالاپ نارگراك ،هام دنفسا 22 هبنشراهچ زور
 شخب رگراك 002 زا شيب :دنتفگ دوخ باصتعا زور نيمود
 يلاوتم زور نيمود يارب هك ميتسه هاگشيالاپ تاريمعت
 راتساوخ يضارتعا عمجت يياپرب اب و هديشك راك زا تسد
 هب هك نارگراك .ميشاب يم دوخ هقوعم تابلاطم تخادرپ
 هب هاگشيالاپ رد "كاپ ميسن" يراكناميپ تكرش هطساو
 ،يديع ،تاونس قح تخادرپ مدع هب دنراد لاغتشا راك
.دنراد ضارتعا راكناميپ طسوت يصخرم قح و شاداپ

 

  

 

  

زاوها يتعنص دالوف ناگتسشنزاب

 

  

 دندرك عمجت 
 يتعنص يلم هورگ ناگتسشنزاب ،هام دنفسا 81 هبنش زور
 رد دوخ يدزم تابلاطم تفايرد مدع هب ضارتعا رد دالوف
 هب نيلوئسم هك اجنآ زا .دندرك عمجت زاوها يرادنامرف ربارب
 و يديع زونه هجيتن رد ؛دننكيمن لمع دوخ ياه هدعو
 تاضارتعا .تسا هديدرگن تخادرپ ناگتسشنزاب تاقوعم
.دراد همادا نانچمه دالوف ناگتسشنزاب هدرتسگ

 

  
 
 مدع هب ضارتعا رد ولناخالاب دس نارگراك

دندرك عمجت ،قوقح هام 6 تخادرپ

 

  
 تخاس لاحرد دس نارگراك ،هام دنفسا 02 هبنشود زور
 6 تخادرپ مدع هب ضارتعا يارب ،ارهز نيئوب رد ولناخالاب
 عمجت هب تسد نيوزق يرادناتسا لباقم دوخ قوقح هام
 تسد نتشاد تسد رد اب نارگراك نيا .دندز يضارتعا
 يقوقح چيه هك تسا هام 6 :دندرك مالعا يياه هتشون
 رهم زا :تفگ ضرتعم نارگراك زا يكي .دنا هدركن تفايرد
 ميا هدركن تفايرد قوقح،هام دنفسا 02 زورما ات لاسما هام
 ام تابلاطم ءزج مه تاونس و يديع هك تسا يلاح رد نيا
 .تسا هدشن تخادرپ هك تسا

 

  
 
 رطاخ هب زاوها يرادرهش نارگراك ضارتعا

 يدزم تاقوعم تفايرد مدع
 رهش نابكاپ زا يعمج ،هام دنفسا 12 هبنش هس زور حبص
 برد لباقم رد عمجت اب زبس ياضف نارگراك و  زاوها
 قوقح تخادرپ مدع هب تبسن يزكرم يرادرهش يدورو
.دندرك ضارتعا هام 6 و 5 تدم هب دوخ

 

  
 

 نهآ هار نارگراك عمجت و باصتعا
 سابع ردنب 

 هار ضرتعم نارگراك زا يكي ،هام دنفسا 51 هبنشراهچ زور
 هب ضارتعا رد نهآ هار نارگراك :تفگ سابع ردنب نهآ
 و هديشك راك زا تسد دوخ يدزم تاقوعم تخادرپ مدع
 :دنيوگ يم ضرتعم نارگراك .دنا هدرك اپ رب يضارتعا عمجت
 ات ،نتفگ همه اه هچب . مينكيمن راك و ميتسشن همه ام
 نومقح ات تسين راك هيحور . مينكيمن راك ،ميريگن قوقح
 هرادن تارج يسك مه هگيد هيحان زا .تسين راك ،ميريگن ور
 .هفرط ام اب دايب !هنك راك اجنيا دايب

 

  
  

نهآ هار نارگراك عمجت و باصتعا

 

  

 ناجيابرذآ
 ،هام دنفسا 51 هبنشراهچ زور ،خوذآ شرازگ ساسا رب
 زا تسد ،دنرم هاگتسيا رد عمجت اب دنرم نهآ هار نارگراك
 هام 3 تفايرد راتساوخ يضارتعا عمجت اب و هديشك راك
 زا :دنا هتفگ يمايپ رد اه نآ .دندش دوخ يديع و هقوعم قوقح
 و ميا هدش عمج دنرم هاگتسيا رد دنرم ةزوح ياه هعطق مامت
 هام 3 تفايرد ات ام يلو ،دنا هدمآ اجنيا هب مه نيلوئسم زا

 هتفه .تشگ ميهاوخن زاب راك هب يديع و هقوعم قوقح
 نهآ هار نارگراك ،هام دنفسا 7 هبنش هس زور رد ،نيا زا شيپ
 و هقوعم قوقح هام دنچ ندشن تخادرپ هب ضارتعا رد زيربت
 زيربت هاگتسيا يولج عمجت يرازگرب اب رگيد راب يديع
 يورين .دنديشك راك زا تسد و هدز باصتعا هب تسد
 ندرك هدنكارپ لابند هب عمجت لحم رد روضح اب يماظتنا
 اب اما دوب نارگراك باصتعا همادا زا يريگولج و نارگراك
 .دش وربور نارگراك تمواقم
  
 يناتسلگ هدز ليس نازرواشك دصرد 02 اهنت

 دنراد هميب يناردنزام و
 نارحب تيريدم رتفد لكريدم ،هام نيدرورف 6 هبنش هس زور
 رد ليس عوقو :درك راهظا يزرواشك تارطاخم شهاك و
 شخب رد نارادرب هرهب و نازرواشك يارب ناتسلگ ناتسا
 هدروآ دوجو هب تراسخ ناموت درايليم 0021 يزرواشك
 درايليم 021 ،تعارز شخب هب ناموت درايليم 067 هك تسا
 ،ماد شخب هب ناموت درايليم 071 ،ينابغاب شخب هب ناموت

 ياه شخب هب طوبرم ناموت درايليم 051 و نايزبآ و رويط
 تراسخ دروآرب .تسا هدوب ييانبريز ياه هزوح و كاخ و بآ

 درايليم 555 زين ناردنزام ناتسا يزرواشك شخب هب ليس
 شخب هب ناموت درايليم 701 هك تسا هدش يبايزرا ناموت
 درايليم 76 ،ينابغاب شخب هب ناموت درايليم 662 ،تعارز
 درايليم 511 و نايزبآ و رويط ،يرادماد هزوح هب ناموت
 .تسا هدوب ييانبريز و كاخ و بآ هزوح هب طوبرم ناموت
 نارادغاب و نازرواشك دصرد 02 اهنت :تفگ همادا رد يو
 مينك يم يعس .دنتسه يزرواشك هميب ششوپ تحت
 ناربج يتلود هبوصم قيرط زا ار دارفا نيا هيقب تراسخ
 .مينك
 

 ناج هب هدنز  ماد يرخ تفم يارب نالالد

 دنا هداتفا ناگدز ليس ياه ماد

 هام نيدرورف 41 هبنشراهچ زور شرازگ ساسا رب
 و سراف ،هاشنامرك ،ناتسزوخ ،ناتسرل ناتسا ؛نيالنآداصتقا
 رامش هب روشك كبس ماد ديلوت ياه بطق نيرتمهم زا ماليا
 ار بيسآ نيرتشيب ريخا ياهزور رد اه ناتسا نيا .دنيآ يم
 يارب هژيو هب هدمآ دوجو هب تخس طيارش .دنا هديد ليس زا
 هب وجدوس دارفا يخرب هدش بجوم اه ناتسا نيا نارادماد
 زا نيياپ تميق هب ناشياه ماد ديرخ اب ات دنورب اه نآ غارس
 رد يلخاد كبس ماد تميق .دنريگب يهام هدولآ لگ بآ
 روشك هب هدنز ماد تادراو همادا اب ،79 لاس هام دنفسا ناياپ
 مرگوليك ره تميق هك يوحن هب تفرگ دوخ هب يلوزن دنور
 ناموت رازه 43 ات 33 هب ناموت رازه 04 زا يلخاد ماد
 قطانم رد وجدوس دارفا يخرب رضاح لاح رد .تفاي شهاك
 يارب هدمآ دوجو هب طيارش زا هدافتساءوس اب هدز ليس
 اه نآ زا ار هدنز ماد مرگوليك ره ليس رد راتفرگ نارادماد
 هك تميق نيا ،دننك يم يراديرخ ناموت رازه 72 ات 62
 نايز تسا هدنز ماد مرگوليك ره يقطنم تميق زا رت نيياپ
.تسا هتشاد يپ رد ار اه نآ

 

  

 

  

 ىريگرد نامودصم زا يكي نتخاب ناج

 ناگدازآ تشد مورحم ناگدز ليس اب هاپس
 ياه هكبش رد يشرازگ ،هام نيدرورف 41 هبنشراهچ زور
 رد هك فلخ دنزرف ىزيلج دوبع ،هك داد ربخ يزاجم
 ناگدز ليس هب هاپس ىاهورين ىزادناريت و ىريگرد
 تشد ربكا هللا ريسم هيركاش و روگص ،ىزيلج ىاهاتسور
 ،هام نيدرورف 41 هبنشراهچ دادماب رد ناتسزوخ ناگدازآ
 .تشذگرد اناداپآ ناتسراميب رد ماجنارس ،دوب هدش حورجم
 دنب ليس هاپس ،ىريگرد زا سپ شرازگ نيا ساسا رب
 و ىزيلج ،روگص ىاهاتسور رب هخرك هناخدور كيدزن

 ىزرواشك ىاه نيمز راتكه اهدص و درك رجفنم ار هيركاش
.تفر بآ ريز

 

  

 

  

 رد راك نيح رد ينقم رگراك نتخاب ناج

 كشوك رد هاچ يرتم 051 قمع
 ناتسرهش يماظتنا هدنامرف ،هام نيدرورف 4 هبنشكي زور
 ماجنا نيح هلاس 54 ِينقم رگراك كي :تفگ رهش ينيمخ
 زا يكي رد رتم 051 قمع هب يهاچ رد طوقس رثا رب راك
 ناج ناهفصا رهش ينيمخ ناتسرهش كشوك رهش قطانم
 .داد تسد زا ار دوخ
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 !نز نارگراك ملسم قح ،ربارب راك لباقم رد ربارب دزمتسد

 رد لغاش نارگراك يدزم تابلاطم هام 8

تسا هدشن تخادرپ سيدرپ رهم نكسم

 

  
 داهن سيئر ،هام دنفسا 91 هبنشكي زور شرازگ ساسارب
 ينامتخاس نارگراك يفنص ياه نمجنا نوناك زاس ميژر
 يدزم تابلاطم هك تسا هام 8 :ديوگ يم نارهت ناتسا
 ياه هژورپ تخاس يارب 9 ،8 ،3 ياهزاف رد هك ينارگراك
 هدشن تخادرپ ،دننك يم راك سيدرپ ديدج رهش رهم نكسم
 ريخا هام 2 رد سيدرپ ديدج رهش نارمع نالوئسم .تسا
 اما دنزادرپ يم ار نارگراك تابلاطم هك دنا هداد هدعو بترم
 خساپ دياب .تسا هدشن داجيا هنيمز نيا رد يلوحت چيه
 زا يلاير هك تسا هام 8 اهنآ .دوش هداد نارگراك هب ينشور
 نادنزرف و نانز هدنمرش و دنا هدركن تفايرد ناشراك تباب

 راچان دنك اديپ همادا تيعضو نيا رگا ور نيا زا .دنتسه دوخ
.ميتسه عمجت يرازگرب هب

 

  

 

  

 كيلش رثا رد ربلوك كي ندش يمخز

 ناتسدرك دوسون زرم رد يماظن نارومام
 ياتسور لها ناوج ربلوك كي ،هام دنفسا 52 هبنش هاگماش
 ياهورين ميقتسم كيلش رثا رب دورناوج عباوت زا شالك
 يمخز تدش هب اپ هيحان زا دوسون زرم رد رقتسم يماظن

 .دش لقتنم ينامرد زكارم هب يكشزپ ي اوادم تهج و هدش
 هقطنم لها ربلوك كي ،هام دنفسا 62 هبنشكي زور نينچمه
 زرم رد امرس رثا رب يربلوك نيح رد هيمورا روگرم
.داد تسد زا ار دوخ ناج تشدرس ناتسرهش

 

  

 

  

 هب ليس يلاير درايليم  053تراسخ

 ناهفصا يزرواشك
 داهج نامزاس زا لقن هب هام نيدرورف 9 هعمج زور انسيا
 و ماقم مئاق  هك داد شرازگ ،ناهفصا ناتسا يزرواشك
 داهج نامزاس يداصتقا روما و يزير همانرب نواعم
 ياه شراب رثا رب :ديوگ يم ناهفصا ناتسا يزرواشك
 ياه ناتسرهش زا يدادعت رد ليس ندش يراج و يراهب
 ،يناسربآ تاسيسات هب هدش ماجنا يسانشراك دروآرب و ناتسا
 عرازم ،عرازم نيب ياه هداج و يناسربآ ياه لاناك ،تانق
 لاير درايليم 053 رب غلاب ،كبس ياه ماد تافلت و تاليش
 لاناك ،يناسربآ تاسيسات شخب رد .تسا هدش دراو تراسخ
 عرازم رد و لاير درايليم 052 دودح تراسخ ،تانق و اه
 ياه ماد و يتنس ياه يرادماد ،نايهام شرورپ و تاليش
 نيا هك تسا هدش دروآرب لاير درايليم 001 دودح كبس
 و روخ ،نييان ،مريمس ياه ناتسرهش رد رتشيب اه تراسخ
 ،تشدنايم و نيئوب ،نورك و ناريت ،ناتسدرا ،كنابايب

 هس زور .تسا هدوب هكرابم و ناهفصا ،ناقاهد ،اضرهش
 و نارحب تيريدم رتفد لكريدم ،هام نيدرورف 31 هبنش
 :تفگ يزرواشك داهج ترازو يزرواشك تارطاخم شهاك
 درايليم رازه 54 ،هام نيدرورف 21 هبنشود زور ات ريخا ليس
 دراو روشك ناتسا 21 يزرواشك شخب هب تراسخ لاير
  .تسا هدرك

 نهآ هار نارگراك زا يعمج همان

 ناجيابرذآ

 رد هدش رشتنم ربخ ساسا رب ،هام دنفسا 61 هبنشجنپ زور
 زيربت نهآ هار ِضرتعم نارگراك طسوت يزاجم ياه هكبش
 ناجيابرذآ نهآ هار طخ نارگراك زا يعمج ام :تسا هدمآ
 ولج هب ور ميناوتيمن ينونك تيعضو دقن نودب ميدقتعم
 و حضاو ار دوخ عضاوم روظنم نيمه هب و مينك تكرح
 :مينكيم نايب هصالخ
1

 

 كي تخادرپ اب هك تسين هقوعم قوقح ًافرص ام لكشم -
 هشير لح ناهاوخ ام .دوش عفر هقوعم قوقح زا هام ود اي
 يصوصخ دنور ندش هديچرب ينعي ،ميتسه لكشم يا

 يعيمجت حرط يارجا ،هار نيا رد ماگ نيتسخن و يزاس
  .نهآ هار ردام تكرش رد ماغدا يدعب لحارم رد و تسا

2

 

 يناسك ،تسين راگ ندمآ اي سروارت نتفر اب ام لكشم -
 تالكشم ددرگرب تكرش نآ اي نيا رگا دننكيم دومناو هك
 ،يصاخ تكرش دوجو زا اي دنتسه هاگآان اي ،دش دهاوخ لح
 يصوصخ ياهتكرش همه ميدقتعم ام .دندربيم يصخش عفن
  .دنوشيم عفتنم نارگراك رامثتسا زا و دنتسه دساف
3

 

 داسف و الاب هافر دهاش رگا .ميتسه تيفافش راتساوخ ام -
 نآ ليالد نيرتيلصا زا ميتسه يياپورا ياهروشك رد نيياپ

 و ،اهتكرش تيعضو تروص راشتنا راتساوخ ام .تسا تيفافش
 مينادب دياب ام .ميتسه اهقوقح شيف و اه هنيزه ،يلام دانسا

 راتساوخ ام .دنوريم اجك اهلوپ نيا و ديآ يم لوپ ردقچ
 و يقوقح شيف دياب .ميتسه زين نهآ هار هرادا يلام تيفافش
 تروصنيا ريغ رد ،دوش رشتنم نهآ هار ناريدم يتفايرد
  .دراد دوجو ندرك ناهنپ يارب يزيچ ينعي
4

 

 ،ميتسه يعقاو ياهلكشت رد نارگراك داحتا راتساوخ ام -
 قيمحت يارب يرازبا ًافرص هك راك يمالسا ياهاروش هن
 يعقاو لكشت .تسا يلاخوت ياهديعو هدعو اب نارگراك
 نكمم هبرجت بسك و يهاگآ اب و تاباصتعا لد زا نارگراك
 تكرش تاباصتعا رد هك يناسك دياب نارگراك .تسا
 يصاخ ريدم اي يصاخ تكرش عفن هب ار نآ اي دننكيمن

 تيلوئسم نارگراك دنمزاين ام .دننك يياسانش دننكيم تياده
  .ميتسه ريذپ
5

 

 هار ينف هينبا و طخ تن تايلمع يراذگاو رب رارق رگا -
 هرادا قحتسم نارگراك دوخ زج يسك ،تسا ناجيابرذآ نهآ
 و دوشن ليكشت نارگراك ينواعت تكرش ارچ .دنتسين طخ
 نآ هب هك تيفافش اب ؟دوشن هرادا نارگراك دوخ تسد هب راك
 نيرتهب هب ار راك و تفرگ ار داسف يولج ناوتيم دش هراشا
  .درب ولج يهجو

6

 

 و سلجم ناگدنيامن ياه هدعو و راديد ،يراگن همان -
 .تشاد دهاوخن ام تالكشم لح رد يريثات چيه اميسوادص
 هچ ،يعاس هچ ،روپيضاق هچ ،بوجحم هچ ناگدنيامن
 داسف زا يشخب ناشدوخ يرگيد صخش ره هچ و نايكشزپ
 .دننك كمك نآ لح رد دنناوتيمن و دنتسه دوجوم لكشم و
 دنتسه يناحور تلود يماح اي سلجم ناگدنيامن
 يدمحا قباس تلود اي و )… و نايكشزپ ،يعاس ،بوجحم(
 رد قرغ همه و )… و يسودق ، يميرك ،روديضاق( داژن
 ادص .دنتسه دوخ عفانم لابند يبيرفماوع اب و دنتسه داسف
 شاپ و تخير و جرخ ار هجدوب زا يگرزب شخب اميس و
 هنوراو هنوگچ ار تيعقاو دنناديم همه و دنكيم دوخ ياه
 .دهديم هولج

 

  

 

  

 ميهاوخ يمن دزمتسد شيازفا تلود زا

دننادرگزاب هتشذگ لاس ود هب ار اه تميق

 

  

 رهش ناگتسشنزاب نوناك سيئر ،هام دنفسا 91 هبنشكي زور
 شيازفا زا رتشيب ينارگ هراومه هكنيا رب ديكأت اب ير
 هك هتشذگ ياه لاس يمامت رد :تفگ ،تسا هدوب دزمتسد
 تروص شيازفا ،ميا هدرك شالت دزمتسد شيازفا يارب
 نيمات ار نارگراك يگدنز ياه هنيزه هتسناوتن اما هتفرگ
 شيازفا تلود زا مينز يم يديدج فرح زورما نياربانب .دنك
 تميق هك تسا نيا ام ياضاقت طقف ،ميهاوخ يمن دزمتسد
 هكنيا زا داقتنا اب يو .دننادرگزاب هتشذگ لاس ود هب ار اه
 باوخ زا هك حبص :تفگ ،درادن دوجو رازاب رد يتابث چيه
 هدنام تباث اه تميق هك تسا نيا ناميوزرآ ،ميوش يم راديب
 ياه هنيزه يارب تقد اب ناگتسشنزاب و نارگراك .دشاب
 هربخ رادباسح كي هب و دننك يم يزير همانرب ناش يگدنز
 و مروت طيارش رد هك تسا نيا ام لكشم اما ،دنا هدش ليدبت
 ار نامدوخ يگدنز جرخ و لخد ميناوت يمن دوجوم ينارگ
 و ينارگ شلاچ اب دعب هام يارب هام ره و مينك ميظنت
 تشيعم لقادح دبس .ميتسه ور هبور اه تميق هرابود شيازفا
 ناموت رازه 007 و نويليم 3 هرفن 4 هداوناخ كي يارب
 ،مينك هاگن دزمتسد لقادح هب رگا .تسا هدش نييعت
 دبس اب ناموت رازه 005 و نويليم 2 زا شيب هك مينيب يم
 هناهب هتشذگ ياهلاس .ميراد هلصاف لقادح تشيعم
 شيازفا ديناوت يمن و هدنام تباث اه تميق هك ديدروآ يم
 هدش ربارب دنچ اه تميق هك زورما اما ،ديشاب هتشاد دزمتسد
 دروم رد ميهاوخ يم هك هاگره ؟ديروآ يم هناهب زاب ارچ ،تسا
 ار رالد ينارگ هناهب ،مينكب تبحص دزمتسد شيازفا
 اب دياب ارچ هك تسا نيا ناياقآ زا ام لاوئس اما ،دنروآ يم
       ؟ميريگب دزمتسد و قوقح لاير اب اما مينك جرخ رالد
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 !ددرگ دياب دوبان ،هتسد و حانج ره اب ،يمالسا يروهمج

 ناتسراميب نانكراكِ يضارتعا عمجت

نارهت  نايسراپ

 

  
 نارهت  نايسراپ ناتسراميب نانكراك ،هام دنفسا 81 زور حبص
 ،دوخ يدزم ههام دنچ تابلاطم تفايرد مدع هب ضارتعا  رد
 نداد اب هك نيضرتعم .دندز يضارتعا عمجت هب تسد
 " ميراد زاين قوقح ،ميراد ضارتعا ام "نوچمه يياهراعش
 راتساوخ ،دندوب هدرك بلج دوخ هب ار رذگهر مدرم هجوت
.دندش دوخ يدزم تاقوعم تخادرپ

 

  
 

 هب تلادع ماهس نانكراك يضارتعا عمجت

ناراكمه اب زيمآ نيهوت دروخرب

 

  

يمسج لولعم 

 

  
 ضارتعا زا زور نيموس رد ،هام دنفسا 41 هبنش هس زور حبص
 نامزاس نامتخاس لباقم تلادع ماهس رتافد نانكراك
 گنيكراپ لباقم رد نامزاس نيا نارومام ،يزاس يصوصخ
  نيضرتعم زا نت دنچ اب يزيمآ نيهوت ياه دروخرب هرادا نيا
 . دش هجاوم ناگدننك عمجت ضارتعا اب هك دندرك لولعم
 عامتجا زا دعب مادقا نيا هب شنكاو رد تلادع ماهس نانكراك
 يارب هبنش حبص ،يزاس يصوصخ نامزاس يدورو لباقم رد
 روشك يتسيزهب نامزاس لباقم عوضوم نيا يقوقح يريگيپ
.دندرك يريگيپ تساوخرد و هدرك عمجت

 

  
 زا يرامش ،هام دنفسا 81 هبنش زور تاضارتعا نيا همادا رد 
 نامزاس لباقم رد تلادع ماهس رتافد نانكراك
 يضارتعا عمجت نيا لابند هب .دندرك عمجت يزاس يصوصخ
 رتافد نانكراك زا يدادعت ،هام دنفسا 91 هبنشكي زور
 تيعمج زا يگدنيامن هب روشك تلادع ماهس ياه ينواعت
 و داصتقا ترازو نامتخاس لباقم رد اهنآ يرفن 0051
 كي زا هك اهنآ ضارتعا زا هرود نيا .دندرك عمجت يياراد
 نارهت رد يدزم تاقوعم هام 84 هب ضارتعا رد شيپ هتفه
 ،هدش هداد ياه هدعو مغريلع هظحل نيا ات ،هدش زاغآ
 اهنآ يارب يا هدننك عناق هجيتن ،هطوبرم نالوئسم
 ،هام دنفسا 72 هبنشود زور مه ليلد نيمه هب .تسا هتشادن
 دوخ عمجت هب ضارتعا زور 51 زا دعب تلادع ماهس نانكراك
 زا :تفگ ضرتعم نانكراك زا يكي .دنداد همتاخ نارهت رد
 جنپ و يس ريز هك نانكراك تابلاطم ،دش ررقم مولعم رارق
 هجيتن نودب لاح نيا اب .دوش تخادرپ ،دنراكبلط نويليم
.ميهدب همتاخ نامروضح هب ميدش روبجم سوملم

 

  

 

  

 بوذ و هكرابم دالوف ناگتسشنزاب عمجت

يرادناتسا نامتخاس لباقم ناهفصا نهآ

 

  
 ناگتسشنزاب زا يعمج ،هام دنفسا 91 هبنشكي زور حبص
 مدع هب ضارتعا رد ناهفصا نهآ بوذ و هكرابم دالوف
 يرادناتسا نامتخاس لباقم ،دوخ يدزم تابلاطم تخادرپ
 هكنآ دوجو اب :دنتفگ  ضرتعم ياه هتسشنزاب .دندرك عمجت
 يرمتسم زونه ،تس يقاب لاس ناياپ هب رگيد زور 01 طقف
 تفايرد يراج لاس يديع هارمه هب ار دوخ هام نمهب
.ميا هدركن

 

  

 هاشنامرك هتسشنزاب و لغاش ناملعم عمجت

ناتسا نيا شرورپ و شزومآ هرادا لباقم

 

  

 لغاش ناملعم زا يعمج ،هام دنفسا 61 هبنشجنپ زور حبص
 نيا شرورپ و شزومآ هرادا لباقم هاشنامرك هتسشنزاب و
 راهظا نيضرتعم  .دندز يضارتعا عمجت هب تسد  ناتسا
 هب تبسن شرورپ و شزومآ ناگتسشنزاب و ناملعم :دنتشاد
 تامدخ نيياپ حطس ،يشزومآ ياه هجدوب ندوب يفاكان
 نايگنهرف يرمتسم و قوقح ندوب نيياپ و ينامرد ،يا هميب
 تاضارتعا مغريلع :دنيوگ يم نيضرتعم .دنراد ضارتعا
 رد ام و دنونش يمن ار ام يادص سلجم و تلود ،رايسب
 زين هتسشنزاب ناملعم .ميرادن يياج هنالاس ياه هجدوب

 دوخ تشيعم حطس دوبهب و يزاس ناسمه يارجا راتساوخ
.ميديسرن يياج هب ميدرك القت هچره :دنيوگ يم و دنتسه

 

  

 

  

 رد مادختسا بلطواد رازه 722

 !لغش 0054 اهنت يارب ييارجا ياه هاگتسد

 

  
 زكرم ريدم ،هام دنفسا 71 هعمج زور شرازگ ساسا رب
 198 و رازه 722 ،هكنيا نايب اب يهاگشناد داهج نومزآ
 ييارجا ياه هاگتسد مادختسا نومزآ رد تكرش بلطواد
 :تفگ ،دش دنهاوخ مادختسا رفن 0054 تياهن رد هك دنتسه
 ،دنتسه اقآ يقبام و مناخ بلطواد رازه 501 نومزآ نيا رد
 08 دودح اب يلم كناب ار يمادختسا يضاقتم نيرتشيب هك
 كناب نيا رد زين رفن 0011 تياهن رد و دراد بلطواد رازه
.دنوش يم راك هب لوغشم يتلود

 

  

 

  

 زيربت يزاس گنيربلب تكرش نارگراك عمجت

دوخ يدزم تاقوعم هب ضارتعارد

 

  
 نارگراك زا يعمج ،هام دنفسا 12 هبنش هس زور حبص
 تاقوعم هام 6 هب ضارتعا رد زيربت يزاس گنيربلب تكرش
 بيلاق يدنيا ،زيسحموك ِرگراك" ِراعش اب ،دوخ يدزم
 مه نان نالا ،تينما و نابيتشپ نودب ِرگراك( "!زيسحروچ
 عمجت هب تسد يقرش ناجيابرذآ يرادناتسا لباقم ،)!درادن
 يضارتعا عمجت يپ رد ،هام دنفسا 72 هبنشود زور .دندز
 يمدرم تيامح و زيربت يزاس گنيربلب شكتمحز نارگراك
 ناتسا رگراك دض هناخ زاس ميژر داهن ييارجا ريبد ،اهنآ زا
 لكشم ،هدش ماجنا ياه يريگيپ اب :تفگ يقرش ناجيابرذآ
 رگراك 006 و رازه كي زا شيب تابلاطم تخادرپ
 وگتسار نمض رد .تسا هدش عفترم زيربت يزاس نيشام
 يقرش ناجيابرذآ رادناتسا يسايس يتينما ديدج نواعم
 ياهدحاو دادعت نونكا هكنيا نايب اب ،)زيربت قباس رادنامرف(

 هديسر هناخراك 01 هب يقرش ناجيابرذآ ناتسا ينارحب
 عفر اهدحاو نيا يتيريدم لياسم هك يتروص رد :تفگ،تسا

 رد هك ينارحب ياهدحاو ناوت يم نارگراك يهارمه اب ،دوش
 هب ار ،دنتسه تعنص و ديلوت مهم ياهدنرب زا دراوم بلغا
.دناسر تيقفوم

 

  

 

  

 دالوف يراكناميپ هدش راكيب نارگراك

دنتفرگن ار ناشتاقوعم زونه سرگاز

 

  
 دالوف يراكناميپ رگراك 03 ،هام دنفسا 32 هبنشجنپ زور 
 ،دنراد هدشن تخادرپ يدزم تابلاطم 29 لاس زا هك سرگاز
 راظتنا رد نانچمه هناخراك لالحنا زا دعب لاس 5 :دنتفگ
.ميتسه دوخ يدزم تاقوعم تفايرد

 

  

 

  

 نيح رد ناوجون ربلوك كي نتخاب ناج

هناب تاعافترا رد يربلوك

 

  
 نيتم هدز خي ركيپ ،هام دنفسا 61 هبنش جنپ زور رصع
 لبق زور 01 هك ،رهشناريپ لها ناوجون ربلوك ناشخدب
 هناب ناتسرهش عباوت زا رونن يزرم هقطنم رد دوب هدش دوقفم
 ،شرازگ نيا ساسا رب .دش اديپ ناتسدرك ناتسا رد عقاو
 يربلوك يارب شيپ زور 01 دودح لاس و نس مك ربلوك نيا
 ناتسا رد هناب ناتسرهش عباوت زا رونن يزرم هقطنم هب
 خي دسج دنتسناوت ناربلوك ،تياهن رد هك دوب هتفر ناتسدرك
.دنناسرب ناش هداوناخ هب و اديپ ار وا ي هدز

 

  

 

  

 42 ات 22 ياهزاف  ياه يجارخا عمجت

راك هب تشگزاب تساوخ اب هيولسع

 

  
 42 ات 22 ياهزاف نارگراك ،هام دنفسا 91 هبنشكي زور حبص
 ،سراپ يداصتقا هژيو هقطنم رتفد لباقم روضح اب هيولسع
 بش ار ام ارچ :دنيوگ يم اهنآ .دندش راك هب تشگزاب ناهاوخ
 ،يلعف يداصتقا طيارش رد دياب هنوگچ ؟دننك يم راكيب ديع
 ،شرازگ نيا ساسا رب !؟مييايبرب يگدنز ياه هنيزه سپ زا
 دنتسه رهشوب ناتسا ياه يموب نارگراك نيا زا يدايز دادعت
 يلغش تيعضو ياقترا راتسوخ اهراب زين نيا زا شيپ هك
.دنتسه اه يجارخا دادرارق ديدمت ناهاوخ و دندوب هدش دوخ

 

  

 

  

 و يبونج سراپ 21 زاف يراكناميپ نارگراك

ناشِ يفنص و يدزم تاقوعم هب ضارتعا

 

  
 زا رفن 001 دودح ،هام دنفسا 12 هبنش هس زور حبص
 هاگشيالاپ رد هك يبونج سراپ 21 زاف يراكناميپ نارگراك
 مدع هب ضارتعا رد،دنتسه راك هب لوغشم ناگنك رد مهن
 ،دوخ تاونس و يراج لاس يديع ،هام نمهب قوقح تخادرپ
 ارچ :دنيوگ يم نارگراك .دندرك عمجت امرفراك رتفد لباقم
 ؟دوشن تخادرپ نام تابلاطم و ميشاب لوپ يب ديع بش دياب
 .ميا هدنامرد ديع بش و تسين دنب يياج هب نامتسد
 و ميتسرفب لوپ ناشيارب هك دنتسه راظتنا رد نامياه هداوناخ
.ميدرگزاب هناخ هب يلاخ تسد ديع بش ميناوت يمن
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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  

sa.www moc.inahghedfarh  
 

 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(

 

  
 

 


