
 

!ناهج و ناريا رد يراد هيامرس ماظن داب دوبان 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 :نخسرس
 هم هام لوا تاعمجت زا هچنآ

!تخومآ ناوت يم لاسما

 

  
 دشر زا تشحو رد هك يمالسا يروهمج يرگراك دض ميژر
 هنادازآ يرازگرب زا عنام هراومه نارگراك تازرابم شرتسگ و
 هدش ناريا رد زرابم نارگراك طسوت هم هام لوا مسارم
 هيلع دوخ يبالقنا دض تسايس يپ رد زين لاسما ،تسا
 زور يرازگرب زا تعنامم تهج يشالت ره هب ،نارگراك
 هك ميژر نيا  .دز تسد لاسما تشهبيدرا هدزاي رد رگراك
 ار دوخ حلسم ياهورين اراكشآ ،ناراد هيامرس زا تيامحرد
 تفايرد راتساوخ اهنت هك ينارگراك بوكرس يارب
 و اهنابايخ هب ،دنشاب يم ناش هدشن تخادرپ ياهدزمتسد
 و ريگتسد ار يرگراك ناورشيپ و هدرك مازعا اه هناخراك
 هنارگمتس ياهدركلمع ديدشت وترپ رد ،دنك يم نادنز هناور
 هيلع دوخ ريخا زيمآ رهق يروتاتكيد لامعا و هنارگبوكرس و
 هنوگره زا رگراك يناهج زور رد لاسما دوب راوديما ،نارگراك
 دروم يناتسربق توكس و هدومن يريگولج يرگراك عمجت
 و ميژر نيا هك ارچ .دزاس مكاح هعماج رد ار دوخ هاوخلد
 و مشخ داعبا زا يبوخ هب نآ يماح تفص ولاز ناراد هيامرس
 هك يا يمنهج طيارش هيلع ناريا رگراك هقبط ترفن
 يم و دنهاگآ ،دنا هدرك تسرد ناشيارب مكاح نارگرامثتسا
 شروش و ناريا نارگراك تازرابم شرتسگ و دشر هك دنناد
 دهاوخ تسرد اهنيا يارب ار يكيرات ةدنيآ هچ ناگنسرگ
.درك

 

  
 ،يمالسا يروهمج هناشنمدد ياه بوكرس همه مغر هب اما
 روشك رانك و هشوگ زا رگراك يناهج زور رد زين لاسما
 ترورض يارب اهنآ ضارتعا و نارگراك يتازرابم ياهدايرف
  .ديسر مومع شوگ هب ناش يگدنز راو هدرب طيارش رييغت
 تاعمجت دهاش ام هتسجرب روط هب ،تشهبيدرا 11 رد
 نيا رد هچنآ .ميدوب شوش و جدننس و نارهت رد يرگراك
 يريگ لكش درك يم هجوت بلج زيچ ره زا شيب تاعمجت
 نارگراك رد يبالقنا يهاگآ ياقترا و ديدج يتازرابم هيحور
 نيا رد هدش هداد رس ياهراعش رد لوا هجرد رد هك دوب
 2 هحفص          و رما نيا هچ .دوب هتفاي ساكعنا تاعمجت

 

  

  راتساوخ يناحور
دش نارگراك " رتشيب راك"

 

  
 يروهمج زيتس رگراك ميژر  روهمج سيئر يناحور نسح
 زور هناتسآ رد و تشهبيدرا مهد هبنش هس زور  يمالسا

 تالايا ياه ميرحت ندرك موكحم نمض رگراك يناهج
 اب "رتشيب راك" اب هك تساوخ نارگراك زا  اكيرمآ هدحتم
 مدرم و دباي شيازفا ديلوت" ات .دننك هلباقم اه ميرحت نيا
 رد هك تفگن رگيد مرشيب دنوخآ نيا"دنريگ رارق هافر رد
 رقف طح ريز ربارب دنچ  نارگراك ياه دزمتسد هك يطيارش
 ار لزان ياهدزمتسد نيمه نايامرفراك هزات و هدش نييعت
 رتشيب دياب نارگراك ارچ  دننك يمن تخادرپ عقوم هب مه
 .دوش رپ رتشيب ناراد هيامرس بيج هك دننك راك

 

  

 تبسانم هب ناگتسشنزاب و نارگراك عمجت

سلجم لباقم رگراك يناهج زور

 

  

 ،نارگراك زا يعمج ،هام تشهبيدرا 11 هبنشراهچ زور
 زور تبسانم هب سيردتلا قح و دازآ ناملعم و ناگتسشنزاب

 .دندرك عمجت يمالسا ياروش سلجم لباقم رگراك يناهج
 تشيعم حطس دوبهب راتساوخ عمجت نيا رد نارضاح
 يباي لكشت يدازآ و راك تقوم ياهدادرارق ياغلا ،نارگراك
 زور دنچ زا عمجت نيا يارب .دندش تاعمجت يرازگرب و
 هب .دوب هدش رشتنم يياه ناوخارف يزاجم ياضف رد شيپ
 لحم رد يماظتنا ياه يورين روضح ،ينيع نادهاش هتفگ
 دادعت ناگدننكرهاظت هب شروي اب اهورين نيا و .دوب گنررپ
.دندرك ريگتسد ار يدايز

 

  

 

  

 ناگدز ليس يراي هب راكمهِ ندعم نارگراك

دنتفر يلامش ياه ناتسا

 

  
 راكمه ندعم نارگراك زا يكي ،هام نيدرورف 61 هعمج زور
 نارگراك طسوت يلامش ياه ناتسا ناگدز ليس هب كمك زا
 نيا :تفگ و داد ربخ راكمه گنس لاغز ندعم شكتمحز
 شكتمحز نارگراك .تسا دنمشزرا رايسب  نارگراك راك
 يارب ار دوخ هناهام قوقح زا يغلبم نينچمه راكمه ندعم
.دنداد صاصتخا ناگدز ليس كمك

 

  

ديهش قيفر يگدنز هراب رد

 

  

 نايداه ليعامسا 

 لاس رد نايداه ليعامسا ديهش قيفر ،قلخ ييادف كيرچ
 هب هديد شكتمحز ةداوناخ كي ردو لباب رهش رد 7231
 يم شالت هكيلاح رد هداوناخ يتسدگنت مغرب .دوشگ ناهج
 يگدنز نيمات راب ينيگنس زا دناوت يم هك يئاج ات هك درك
 زاب ليصحت زا اما ،دهاكب دوب شردپ شود رب هك  هداوناخ
 زا سپ دش قفوم اه تقشم و اهجنر همه دوجو اب و  دنامن
 دوخ تاليصحت هب تعنص و ملع هدكشناد رد ملپيد نتفرگ
 هدكشناد نآ زا نامتخاس يسدنهم هتشر رد و دهد همادا
.دوش ليصحتلا غراف

 

  
 و هدش گرزب يتسدگنت هداوناخ رد دوخ هك نايداه قيفر
 تشوگ و تسوپ اب ار هديدمتس ياه هدوت ياهجنر و اه درد
 مكاح هناملاظ مظن زا دوجو همه اب ،دوب هدرك سمل دوخ
 طيارش رطاخ هب ينعي مه ليلد نيمه هب .تشاد ترفن
 و نارگراك جنر و درد سمل و دوخ يگدنز يدام
 و دش يتسينومك ياه هشيدنا بذج دوز يليخ ،ناشكتمحز
 ماظن هك يرابتبكن تيعضو زا يئاهر هار ات دومن شالت

 ،هدكشناد يسايس وج .ديامن اديپ ار هداد لكش يراد هيامرس
 لباب رهش يسايس ياضف رانك رد

 

 يئاه رهش زا يكي هك-
 ناناوج ،هناحلسم هزرابم زاغآ و لكهايس زيخاتسر اب هك دوب
 قلخ يئادف ياهكيرچ زا يراداوه هب رهش نيا زا  يرايسب
 دنتساخرب ناريا

 

 هب دوز يليخ ات دومن كمك يو هب –
 نيمه هب .دزيخرب ناريا قلخ يئادف ياهكيرچ زا يراداوه
 و  ريگتسد هاش كاواس طسوت 4531 لاس رد مه ليلد
 نادنز رد كاواس نارگ هجنكش لاگنچ رد ار لاس ود بيرق
 شرتسگ و دشر اب هك ،نادنز زا يدازآ زا سپ .درب رس هب
 ليعامسا قيفر ،دش ماوت هاش ميژر هيلع اه هدوت تازرابم
 65 ياهلاس بالقنا جاوما هب نايداه

 

 رد و تسويپ 75-
       3هحفص .دش هديدبآ رتشيب هچ ره بالقنا نايرج

 

  

 

  

يرگراك همانهام
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!يمالسا يروهمج مسيلايرپما هب هتسباو ميژر رب گرم

 

  

1 هحفص زا          .......تاعمجت زا هچنآ

 

  

 راه يروتاتكيد هطلس ريز رد عمجت يرازگرب سفن هچ
 هاميد دنمهوكش ياه مايق هك داد ناشن يمالسا يروهمج
 و نارگراك ريذپان هفقو تازرابم و فرط كي زا 6931
 ياضف رييغت رد يريثأت هچ هتشذگ لاس رد ناگديدمتس
 يهاگآ ياقترا .دنا هتشاد هعماج
 رد دوش يم ار نارگراك يتازرابم
 ،يراكيب" نوچ يئاهراعش دايرف
 " ،"راد هيامرس قطنم ،رامثتسا
 ربارب دزمتسد و يلغش ياه تصرف
 هرادا ،يدازآ ،راك ،نان "و"نانز يارب

 يرگراك تاعمجت رد هك "يياروش
 هداد رس زين رگراك يناهج زور
 .دومن هظحالم،دش

 

  
 زورما هتفاي ءاقترا يهاگآ دنچ ره
 جاور ينعم هب زونه ناريا نارگراك
 رد يتسيلايسوس ياه هديا لماك
 نانچ حرط يلو ؛تسين نانآ نايم
 اهنآ ققحت يارب هزرابم و يئاهراعش
 يروتاتكيد تيهام رتشيب هچ ره
 زا شيب و هدناسانش نانآ هب ار مكاح
 نيا دس رد نتخادنا فاكش يارب هزرابم ترورض شيپ
 تازرابم رتشيب هچ ره يالتعا و دشر تهج يروتاتكيد
 شيپ زا شيب و ؛تخومآ دهاوخ ام نارگراك هب ار يرگراك
 مزلتسم ،دوجوم تازرابم يورشيپ رگا هك داد دهاوخ ناشن
 دشر عفن هب نآ فيعضت و يروتاتكيد رد فاكش داجيا
 رد اب ساسا رد رما نيا تسا هعماج رد يبالقنا تازرابم
      .دشاب يم ريذپ ناكما هناحلسم هزرابم هار نتفرگ شيپ

 

  
 عمجت يتح لمحت هك يمالسا يروهمج رگراكدض ميژر
 عمجت هب ،رگراك زور رد درادن مه ار نارگراك زيمآ تملاسم
 شروي نارهت رد يمالسا ياروش سلجم لباقم رد نارگراك
 زا ناگدننك رهاظت زا رفن هاجنپ هب كيدزن زور نيا رد و درب

 يرگراك نيلاعف ناونع هب هك يناسك زا يدادعت هلمج
 .دندش ريگتسد رگبوكرس ياهورين طسوت دنا هدش هتخانش

 نازابرس زين رگراك يناهج زور نديسر ارف زا لبق زور دنچ
 ،هنارگبوكرس تسايس نامه ياتسار رد نامز ماما مانمگ
 و يصاع نارگراك نايم رد رتشيب بعر و ناقفخ داجيا يارب
 هدش هتخانش يرگراك نيلاعف زا يدادعت ،اه هدوت ندناسرت
 زور تارهاظت يرازگرب تهج هك دشيم هداد لامتحا هك
 هك تسين يكش .دندوب هدومن تشادزاب ار دنيامن مادقا رگراك

 نينچ ماجنا  و يروتاتكيد لامعا اب يمالسا يروهمج
 همه و زرابم نارگراك هب اهنت ،يياوسر و نيگنن ياهدروخرب
 دنك يم تباث رگيد راب ناريا هدنمزر و هديدمتس ياه هدوت
 هك دهد يم ناشن و دسانش يمن روز نابز زج ينابز هك
 زاسراك و يدج روط هب ناوت يم يبالقنا روز لامعا اب اهنت
  .تساخرب شنمدد ميژر نيا اب هلباقم هب

 

  
 رد يرگراك ياه گنيتم و تاعمجت و اه نشج يرازگرب
 ظاحل زا هچ و ناگدننك تكرش دادعت ظاحل زا هچ رگراك زور
 يرايعم هراومه ناگدننكرهاظت مزع دح و  يهدنامزاس دح
 و لكشت دح و نارگراك يتازرابم طيارش يبايزرا تهج
 هب يهاگن اب نياربانب .تسا هدوب اهنآ فوفص رد يگدنمزر
 يم لاسما رگراك زور رد يرگراك تاعمجت  تيفيك و دح
 هزرابم و يگدنز و راك طيارش زا ينشور ريوصت ناوت

 دهد يم ناشن ينشورب هك يرما .دروآ تسد هب نارگراك
 يروهمج شنابهگن گس كمك هب ناريا يزاوژروب
 يولج هنوگچ ،نادنز و هجنكش و راد ةبرح اب ،يمالسا
 اهنآ يباينامزاس زا و هتفرگ ار نارگراك يباي لكشت
 تيعقاو هب ار يگدنكارپ و لكشت نادقف و هدومن يريگولج
 .تسا هتخاس لدب ريخا ههد راهچ رد نارگراك تيعقوم

 هطلس طيارش رد هك يكاندرد يگدنكارپ
 هنادازآ يرازگرب ناكما يتح يروتاتكيد
 هقبط زا مه ار رگراك يناهج زور نشج
.تسا هدومن بلس رگراك

 

  
 يارب نارگراك هك تسا هداد ناشن هبرجت
 يا هراچ ،يدازآ و راك و نان هب نديسر
 ذاختا اب زيچ ره زا لبق هك دنرادن نيا زج
 هناملاظ مظن يدوبان هك يا يژتارتسا

 تسد دور هناشن ار شيماح ميژر و مكاح
 همزال هك دننزب يئاه كيتكات ماجنا هب
 نيا تيعقاو .دشاب يم يژتارتسا نيا
 شيماح ميژر و ناريا يزاوژروب هك تسا
 هب نديسر يارب هتشذگ لاس لهچ رد
 يتيانج چيه زا نآ ظفح و يلعف تيعقوم
 يگنج لمع رد اهنآ .دنا هدركن يراذگورف
 و ناورشيپ و رگراك هقبط رب ار نينوخ

 گنج كي زا هك دنا هدرك ليمحت شعفادم ياهنامزاس
 ناراكتيانج نآ يط هك رباربان يگنج .درادن مك چيه يلخاد
 ياه هدوت  .دنبلط يم "زرابم نم له" هنامرشيب مكاح
 يم هاگآ و هدنمزر نارگراك اهنآ سأر رد و ناريا زرابم
 ان گنج نيا ،ناشنانمشد هيلع دوخ يبالقنا گنج اب دنناوت
 نزاوت .دنهد تهج رييغت دوخ يزوريپ ياتسار رد ار ربارب
 حلسم يهدنامزاس رتسب رد ناوت يم اساسا ار ينونك ياوق
 يربهر لامعا اب ار دوجوم يرباربان و هداد رييغت اه هدوت

 و نارگراك يماظن و يسايس تازرابم رب رگراك هقبط
 يراج عونتم تازرابم و دومن ليدبت يربارب هب ناگديدمتس
 تهج رد يا هدوت هناحلسم گنج يژتارتسا اب ار هعماج رد
.درب شيپ هب نآ يدوبان و نمشد رب يرترب

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 يا هراچ ،يدازآ و راك و نان هب نديسر يارب نارگراك هك تسا هداد ناشن هبرجت
 هناملاظ مظن يدوبان هك يا يژتارتسا ذاختا اب زيچ ره زا لبق هك دنرادن نيا زج
 همزال هك دننزب يئاه كيتكات ماجنا هب تسد دور هناشن ار شيماح ميژر و مكاح
 نينوخ يگنج لمع رد شيماح ميژر و ناريا يزاوژروب .دشاب يم يژتارتسا نيا
 كي زا هك دنا هدرك ليمحت شعفادم ياهنامزاس و ناورشيپ و رگراك هقبط رب ار
 هنامرشيب مكاح ناراكتيانج نآ يط هك رباربان يگنج .درادن مك چيه يلخاد گنج
 نارگراك اهنآ سأر رد و ناريا زرابم ياه هدوت  .دنبلط يم "زرابم نم له"
 ربارب ان گنج نيا ،ناشنانمشد هيلع دوخ يبالقنا گنج اب دنناوت يم هاگآ و هدنمزر
 يم اساسا ار ينونك ياوق نزاوت .دنهد تهج رييغت دوخ يزوريپ ياتسار رد ار
 لامعا اب ار دوجوم يرباربان و هداد رييغت اه هدوت حلسم يهدنامزاس رتسب رد ناوت
 هب ناگديدمتس و نارگراك يماظن و يسايس تازرابم رب رگراك هقبط يربهر
 گنج يژتارتسا اب ار هعماج رد يراج عونتم تازرابم و دومن ليدبت يربارب
 .درب شيپ هب نآ يدوبان و نمشد رب يرترب تهج رد يا هدوت هناحلسم
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 هدش مالعا رامآ قباطم ":هك درك مالعا انليا اب وگتفگ رد يرگراك يفنص ياه نمجنا يلاع نوناك ناوناب هتيمك سيئر
 نانز مهس هميب نودب نالغاش دصرد 08 دودح 6931 لاس  رد يعامتجا نيمأت يشهوژپ نامزاس يلام ياه هسسوم طسوت
 يمسرريغ ياه هاگراك رد هتفس و كچ ذخا ":تفگ همادا رد هدربمان ".دوش يم اه هاگراك و يگناخ لغاشم لماش هك دوب
 :هك درك مالعا نينچمه يو"تسا رگراك نانز ياه هغدغد زا يكي يلغش ياه تصرف نتفر نيبزا سرت و امرفراك طسوت
 رگراك نانز ار اهنآ زا يمين هك دنراد تيلاعف روشك رد وضع نويليم 7 ات 6 زا شيب اب يرگراك يفنص نمجنا 008 ات 007"
".دنهد يم ليكشت

 

  
 

 3 تيمودصم و ربلوك كي نتخاب ناج

 يزادناريت نايرج رد رگيد ربلوك

هاپس ياهورين ميقتسم

 

  
 و هاپس ياهورين ،هام تشهبيدرا 41 هبنش زور دادماب
 عباوت زا " يمشوش "هاگساپ رد رقتسم ياه يجيسب
 ميقسم روط هب ار ناربلوك ،ناشامرك ناتسا رد دوسون

 يارب دوب زور ود تدم هك اهورين نيا دنداد رارق فده
 زا و يلبق رادشه نودب ،دندوب هدرك نيمك ناربلوك
 رد هك دندرك يزادناريت اهنآ هب كيدزن ي هلصاف
 قداص" مان هب ربلوك كي اهيزادناريت نيا ي هجيتن
 ناج ورناوج عباوت زا "هن هويب" ياتسور لها "يزيزع
.دندش حورجم رگيد ربلوك 3 و هداد تسد زا ار دوخ
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!تسا تاليكشت و تدحو ناربجنر ةراچ

 

  

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

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ نامزاس زا دوخ تاناكما همه اب ،نامز نيا رد هك يو
 هيلوا ياه يروئت اب هك نامزاس نيا ياه ليلحت و عضاوم نديد اب درك يم ينابيتشپ
 اب نايرج نيا تاشامم ةدهاشم اب صوصخ هب و ؛دوب نيابت رد قلخ ييادف ياهكيرچ
 نامزاس يربهر تلاصا هب  شيوخ يبالقنا يهاگآ هب ءاكتا اب ،يمالسا يروهمج ميژر
 زا ار دوخ فوفص  ،هناحلسم هزرابم يروئت هب نيدقتعم هكنيا ضحم هب و دومن كش
 يندشان  فصو روش اب و تسويپ نايرج نيا هب دوجو همه اب ،دندومن ادج نامزاس نيا
 قيفر .تخادرپ ناگديدمتس و نارگراك نيب رد شفوفص شرتسگو نآ تيوقت هب
 05 ههد ناگدنمزر ياه تنس و اهيروئت زا عافد هب يطيارش رد ليعامسا

 

 همه اب هك -
تشاد رواب اهنآ هب دوجو

 

 هك تسويپ ناريا قلخ ييادف ياهكيرچ هب و تساخرب -
 و دوب رادروخرب يدايز هتيروتا و تردق زا اهتسينوتروپا ةطلس ريز ،ييادف نامزاس
 زا قيمع يهاگآ و يبالقنا تماهش هب نآ لباقم رد يبالقنا عضوم ذاختا و نداتسيا
 هب تايصوصخ نيا زا نايداه ليعامسا قيفر هك يتسارب و تشاد زاين بالقنا لئاسم
 تحت هك ينامزاس ياه ورين عيسو داعبا و تاغيلبت زا ساره نودب وا .دوب رادروخرب روفو
 لوق هب و ديسارهن ندنام اهنت و ندوب مك زا ،دوب هتفرگ رارق اهتسينوتروپا يربهر
 يبالقنا نايرج فوفص ات دومن شالت زور و بش و دز الاب ار اه " نيتسآ" شدوخ
 يراج ياهداديور دنور رب رتشيب هچ ره يراذگ ريثات ةدامآ ارنآ و هداد شرتسگ ار ديدج
.ديامن ناشكتمحز و نارگراك عفانم زا عافد و روشك

 

  
 21 خيرات رد ماجنارس ليعامسا قيفر هك دوب ريذپان يگتسخ ياهتيلاعف نيمه نايرج رد
 هجنكش ريز سپس و ريگتسد ،نمشد ياهورين طسوت يراس رهش رد رد0631 هام دادرخ
 هك دوب فاصم نيا رد و تفرگ رارق يمالسا يروهمج ميژر ناميخژد هنايشحو ياه
 ياهكيرچ هناخپاچ دش ريگتسد نآ رد قيفر هك يا هناخ .ديسر تداهش هب هناروالد
 نيمك رد دوش هناخ دراو تساوخ يم يتقو ماگنه بش وا . دوب ناريا قلخ ييادف
 قيفر هكنيا اب يريگتسد زا سپ .دندوب هدرتسگ ماد اجنآ رد شيپ زا هك داتفا ينارودزم
 ياه هجنكش ريز رد شا هنانامرهق تمواقم اب يلو تشاد يدايز ياه هطبار و تاعالطا
 دهعت هب و ماكان شفادها هب نديسر رد ار نمشد ،ظفح ار نامزاس رارسا ميژر ناميخژد
.دومن لمع شيوخ قلخ لباقم رد هنيمز نيا رد دوخ يبالقنا

 

  
 .دنريگب ميژر زا ار يو دسج ات دندش قفوم شا هداون اخ ،قيفر نيا نتخاب ناج زا سپ
 هجنكش هك دوب يا هنوگب دسج يورب هنايشحو ياه هجنكش راثآ ،دسج ليوحت زا سپ
 رهش حطس رد نآ ربخ شخپ و دوبن راكنا لباق يمالسا يروهمج نارودزم تايانج و اه
 يقلخ دض ميژر زا اهرهش نيا مدرم رتشيب هچ ره راجزنا و رفنت هيام يراس و لباب ياه
 دنديد يم مدرم لمعلا سكع ةدهاشم اب هك ميژر تاماقم .دوب هدش يمالسا يروهمج
 ياهيزاب بش هميخ و اهيزاس هنحص اب ،هدمآ راب هب ناشيارب يگرزب يياوسر هك
 نايداه ليعامسا قيفر هك دندرك اعدا و دندمآ رب دوخ هئربت ددص رد ينويزيولت
 رواب ار فيجارا نيا مدرم هك دوب نآ زا شيب ميژر يئاوسر يلو ؛تسا هدرك "يشكدوخ"
.دننك

 

  
4 هحفص رد همادا

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ِيدقن و ينويليم 052ِ يدقن ريغ ياه كمك

 

  

ناگدز ليس هب ولمرداچ نارگراكِ ينويليم 001 

 

  
 كمك زا )سوط تلافسآ تكرش( ولمرداچ ندعم نارگراك ،هام نيدرورف 02 هبنش هس زور
 ربخ ناتسرل و روشك لامش ناگدز ليس هب يندعم دحاو نيا نارگراك يناموت نويليم 052
 مادقا ،هقطنم رد روضح اب زاين دروم مالقا ديرخ زا سپ نارگراك ناگدنيامن :دنتفگ و دنداد
 تلافسآ تكرش نارگراك :دنيوگ يم ولمرداچ نارگراك .دندرك نادنمزاين نيب اهنآ ميسقت هب

 و دراد يم مالعا دوخ نانطومه زا دراوم همه رد ار دوخ تيامح ،يفنص نمجنا و سوط
 شوكتخس نارگراك ام تسد زا يكمك ره ساسح عقاوم رد مينك يم مالعا راختفا اب
 نيدرورف 62 هبنشود زور .ميتسه دوخ نانطومه تمدخ رد ناج و لد اب ديايبرب ندعم
 نويليم 001 غلبم ،ناگدز ليس هب يدقن ريغ ياه كمك يپ رد ولمرداچ نارگراك ،هام
 هقطنم رد ار اه كمك  نيا و هدرك يروآ عمج يناتسزوخ ناگدز ليس يارب كمك ناموت
.دندرك عيزوت نادنمزاين نايم

 

  

 

  

رتخدلپ ناگدز ليس هب وكپه نارگراكِ يناسر كمك

 

  
 ليس كمك و يراي هب توافتم يمادقا رد وكپه نارگراك ،هام نيدرورف 62 هبنشود زور
 هرفن 03 دودح ياه ميت نارگراك رتخدلپ رد :دنتشاد مالعا و دنتخادرپ رتخدلپ رد ناگدز
 نارگراك .دنداد يم ماجنا ار نيگنس ياه نيشام تاريمعت راك اتدمع هك دنا هداد ليكشت
 دربراك نيرتشيب هك يكيناكم ليب و  رزودلوب ،رديرگ نوچ ينيگنس ياه نيشام ريمعت هب
 لاح نيع رد .دنتخادرپ ،دش يم بارخ راك نيح رد و هتشاد روشك ريخا ليس رد ار
 ريمعت يارب يتامادقا وكپه تكرش تاسيسات دحاو زا ينارگراك و راكقرب ،راكشوج يدادعت
 يكدنا اب لزانم يال و لگ هيلخت تهج يياه پمپ نينچمه .دنا هداد ماجنا لزنم مزاول
 مازعا هدز ليس قطانم هب ،دنداد ماجنا تكرش ياه پمپ يور نارگراك هك يربراك رييغت

 وكپه نارگراك .تسا هدوب راذگرثا ناگدز ليس لزانم يزاسكاپ رد هك تسا هدش
 يندعم بآ راب اب ناسين هاگتسد 3 و زاگ قاجا و زوسزاگ يراخب 08 هب كيدزن :دنيوگ يم
 زا رفن 003 نونكات .تسا هدوبن يلام اه يناسردادما ًاتدمع لاح نيا اب .دنا هدرك مازعا زين
.دنا هدرك يگدامآ مالعا يناسردادما ياه ميت رد روضح يارب نارگراك

 

  

 

  

 دالوف عمتجم و رتسگ هلول ياه تكرش نارگراك و لنسرپ

ناگدز ليس هب ار دوخ ِقوقح زا زور كي نيارفسا

 

  

دنداد صاصتخا 

 

  
 رتسگ هلول تكرش نارگراك و لنسرپ ،هام نيدرورف  82 هبنشراهچ زور شرازگ ساسا رب
 ار دوخ قوقح زا زور كي ،يلامش ناسارخ ناتسا رد نيارفسا دالوف عمتجم و نيارفسا
 زا لقن هب شرازگ نيا رد .دنداد صاصتخا روشك هدز ليس ياهناتسا هب كمك يارب
 ، رهش لخاد رد يياه پمك داجيا اب اهنآ ،نيا رب هوالع :هك تسا هدمآ نارگراك
 دوش يم ماجنا يطيارش رد مادقا نيا .درك دنهاوخ لاسرا زين ار دوخ يدقنريغ ياه كمك
 رد ار دوخ اهنآ .دندرك يم مرن هجنپ و تسد يتشيعم تالكشم اب نارگراك هك
 5  نارگراك نينچمه .دنناد يم ميهس ريخا ليس زا سپ هقطنم مدرم ياه يراتفرگ
 يميشورتپ و ناميس تكرش ،نيارفسا دالوف عمتجم ،نيارفسا رتسگ هلول هلمج زا تكرش
 ار دوخ قوقح زا زور كي ،يلامش ناسارخ رد ) مرجاج(ناريا يانيمولآ تكرش و درونجب
.دندرك ادها ناگدز ليس هب

 

  

 

  

 

  

 

  

 و مورحم نارگراك ياهكمك زا يا هشوگ هب عجار يرابخا

 

  

 عقوم هب تفايرد مدع دوجو اب هك ،ناريا ةديشك جنر

 يراي هب ناوت مامت اب  ،شيوخ ريمن و روخب  ياهدزمتسد

 

  

  !دنا هتفاتش هدز ليس نانطومه
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 !تسا نارگراك قح ،يرگراك لقتسم ياه لكشت

 يورتم كي طخ يتامدخ نارگراك عمجت

يدزم تاقوعم هب ضارتعا رد نارهت

 

  

 كي طخ يتامدخ نارگراك ،هام تشهبيدرا 9 هبنشود زور
 ِيراك هفاضا هام 2 تفايرد مدع ليلد هب نارهت يرهش راطق
 نيدرورف قوقح هارمه هب ،79 لاس يديع و دنفسا ،نمهب
 .دندز يضارتعا عمجت هب تسد ،دوخ يراج لاس هام
 ياه يهجوت يب رارمتسا ليلد هب :دنتفگ ضرتعم نارگراك
 طخ تامدخ شخب ِراكناميپ ،ورم ناميپ تكرش يامرفراك
 هوالع ،نارگراك يفنص تابلاطم هب نارهت يرهش راطق كي
 و ييوشراطق ناش لغش هك ضرتعم رگراك 052 ادودح رب

 هبنشود زورما عامتجا رد ،تسا سيورس نيح تامدخ
 يهارمه ار ام زين كي طخ ياهاگتسيا يتامدخ نارگراك
 يدزم تابلاطم يريگيپ يارب زين نيا زا شيپ اهنآ .دننك يم
 دابآ حتف ي هناياپ لباقم عامتجا اب ار ناش يلغش تيلاعف ،دوخ
 نارگراك تاضارتعا زا يرگيد شخب .دندوب هدرك فقوتم
 تخادرپ و تاونس لاس 4 هب طوبرم كي طخ يتامدخ
.تسا يعامتجا نيمات هب هميب قح هام 7 ادودح ندشن

 

  

 

  

شوش دنق نارگراك عمجت و باصتعا

 

  

  هناخراك نارگراك زا يرامش ،هام تشهبيدرا 3 هبنش هس زور
 تشك عمتجم راوج رد هك )شوش دنق( ناتسزوخ لامش دنق
 تخادرپ هب ضارتعا رد ،تسا هدش عقاو هپت تفه تعنص و
 تردابم و هديشك راك زا تسد دوخ يدزم تابلاطم ندشن
 يفنص ضارتعا نيا يياپرب تلع نارگراك .دندومن عمجت هب
 راهظا و دندرك مالعا يدزم تاقوعم هام 3 مك تسد ار
 ياه يهدب شيازفا ليلد هب ام يا هميب ياه هچرتفد :دنتشاد
.دوش يمن ديدمت يعامتجا نيمات هرادا يوس زا امرفراك

 

  

 

  

 ،ژاپ ذغاك سيدرپ هناخراك نارگراك عمجت

يتشيعم و يلغش يفيلكتالب هب ضارتعا رد

 

  

 ذغاك هناخراك نارگراك ،هام تشهبيدرا 41 هبنش زور حبص
 دوخ يتشيعم و يلغش يفيلكتالب هب ضارتعارد روباشين ژاپ
 يامرفراك .دندز عمجت هب تسد رهش نيا يرادنامرف لباقم
 زا يشان عوبطمان يوب ديلوت ليلد هب هناخراك نيا
 نيا ،هقطنم يلاها ضارتعا و هناخراك نيا ياه تيلاعف
 شخب رد عقاو مايخ يتعنص كرهش زا ار هناخراك
 هقطنم هب يوضر ناسارخ ناتسا رد روباشين "ناخربز"
 031 يياجباج نيا هجيتن رد هك هدرك لقتنم دولانيب يتعنص
 :دنيوگ يم هدشراكيب نارگراك .دنا هدش راكيب راك زا رگراك
 هنالداع ،نيا و تسا هدرك ناريو ار ام تشونرس ،دب يوب
 هناخراك نيا يليطعت اب هطبار رد روباشين رادنامرف .تسين
 رد هك دنا هدوب لاعف رگراك 031 دودح هناخراك نيا رد :تفگ
 بحاص .دنا هدش راكيب و هدمآرد قيلعت تلاح هب رضاح لاح
 هناخراك يليطعت تروص رد هك دوب هدش دهعتم هناخراك
 راكيب اه نآ ات دشاب يديدج راك لابند هب دوخ نارگراك يارب
 رب ينبم دوخ لوق هب هناخراك بحاص هكنيا تلع هب .دننامن

 ضارتعا ليلد هب نينچمه و هدركن لمع هناخراك يياجباج
 يعوبطمان يوب هب ورخ رهش يلاها يوس زا هك يا هلاس ود
.دش ليطعت ژاپ ذغاك هناخراك ،هدش يم جراخ هناخراك زا هك

 

  

 

  

 رد ناتسرل نهآ طخ نارگراك عمجت

دوخِ يدزم تاقوعم هام 3 هب ضارتعا

 

  

 )سروارت تكرش( نارگراك ،هام تشهبيدرا 3 هبنش هس زور
 هقوعم قوقح تخادرپ مدع هب ضارتعا رد ناتسرل نهآ طخ
 .دندز يضارتعا عمجت هب تسد و هديشك راك زا تسد دوخ
 هدشن تخادرپ قوقح تخادرپ ناهاوخ ضرتعم نارگراك
 7 هبنش زور ضارتعا نيا لابند هب .دنشاب يم دوخ
 كي رد ناتسرل هيحان ينف هينبا نارگراك ،هام تشهبيدرا
 هدش هداد ياه هدعو مغر هب :دنتشاد مالعا يناسر عالطا
 يمادقا چيه زونه ،امرفراك يوس زا عاضوا دوبهب رب ينبم
 .تسا هتفرگن تروص اهنآ يدزم تاقوعم تخادرپ يارب
 :تفگ عوضوم نيا تايئزج حيرشت رد نارگراك زا يكي
 ياه تكرش قيرط زا هك ميتسه رفن 004 هب كيدزن
 ناتسرل هيحان نهآ هار ينف هينبا طوطخ رد يراكناميپ
 هزات امرفراك شيپ مينو هام كي دودح .ميراك لوغشم
 نآ زا و درك تخادرپ ام هب  ار هام يد هب طوبرم دزمتسد
 ناونع هب هك تسا هدوب يهجو نيرخآ نيا نونكات نامز
 نيمات هميب ،دزمتسد اب ناسمه .ميا هدرك تفايرد دزم
 هنيمز رد نارگراك و هدشن تخادرپ زين نارگراك يعامتجا
 تالكشم رگيد زا .دنتسه لكشم راچد مه يليمكت هميب
 قح ندشن تخادرپ ناتسرل ينف هينبا طوطخ نارگراك
 هب شفك و سابل قح تسا لاس ود دودح .تسا راك سابل
 و دوش يمن هداد ناتسرل نهآ هار ينف هينبا طوطخ نارگراك
 .دننك هنيزه دوخ بيج زا نآ هيهت يارب دنراچان نارگراك
 دنا هدرك تساوخرد روشك نهآ هار نالوئسم زا اه راب نارگراك
 اهنآ يلو .دنشاب  اهنآ تالكشم رياس و هقوعم قوقح ريگيپ
.دنا هدرك شومارف ار ام لمع رد و دنهد يم لوق اهنت

 

  

 

  

 يزوس شتآ رثا رد رگراك 11 تيمودصم

هوكداوس گنس لاغز ندعم

 

  
 ندعم ،تعنص نامزاس سيئر ،هام تشهبيدرا 2 هبنشود زور
 لباك يگتخوس ليلد هب :هك داد ربخ ناردنزام تراجت و
 لاغز ندعم رد يزوس شتآ كي )وزيرگ يتنآ( ورين لاقتنا

 دود هثداح نيا عوقو رثا رب هك داد خر هوك داوس گنس
 نيا ِراك لاح رد نارگراك زا رفن 11 هك تشگ داجيا يدايز
 ياه ميت شرازگ نيا ساسا رب .دندش مودصم ندعم
 ناتسراميب هب ناگديد هثداح لاقتنا هب تردابم سناژروا

 يياپرس تروص هب اهنآ زا رفن 9 هك هدرك بآريز يادهش
 يراميب هقباس ليلد هب رگيد رفن 2 و دندش صيخرت و اوادم
    .دندش يرتسب هطوبرم شخب رد ناكشزپ رظن اب

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

 

  
 يگدنز نوچمه نايداه قيفر تداهش ،فصو نيا اب
 .تفرگ رارق قلخ يهاگآ دشر تمدخ رد ،شيتازرابم
 تكرش وا هزانج عيشت مسارم رد هك يدايز تيعمج
 تبسن ناوارف يمشخ و هنيك هك يلاح رد دندوب هدرك
 هتشابنا ناشياهلد رد يمالسا يروهمج روفنم ميژر هب

  ،نايداه ليعامسا قيفر ةرطاخ تشاديمارگ اب دوب هدش
 هب ار ناش يبالقنا دنزرف هب دوخ قشع و مارتحا
 رد قيفر دسج نفد زا ميژر اما .دندراذگ شيامن
 ؛دروآ لمع هب تعنامم رهش يمومع ناتسروگ
 و  نويبالقنا زا يليخ دروم رد اه دعب هكنانچمه
 ييادف كيرچ اما .درك نينچ اراكشآ ناهاوخيدازآ
 ،تاثبشت نيا همه مغرب ،نايداه ليعامسا قيفر ،قلخ
 شداي و تفرگ اج ناگديدمتس و نارگراك بلق رد
  نامرآ هب رواب اب هك دش يرگيد نويبالقنا شخب ماهلا

 يراد هيامرس ماظن يدوبان ترورض رب ينبم يو ياه
 ةنحص هب مسيلايسوس و يدازآ هب نديسر تهج
.دندش دراو مدرم نانمشد اب هزرابم

 

  
 شهار و نادواج نايداه ليعامسا قيفر داي

 !داب ورهر رپ
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 !مسينومك داب هدنز     !بالقنا داب زوريپ

ةمتاخ و يجارخا رگراك 5 يفيلكتالب

 

  

نارگراك يضارتعا عمجت تقوم 

 

  

زاوها يرهش راطق 

 

  

 زاوها يرهش راطق نارگراك ،هام نيدرورف 91 هبنشود زور
 051 دودح ،هام نيدرورف 71 هبنش زور زا :هكدنداد عالطا
 ناراكمه زا رفن 5 زا تيامح رد زاوها يرهش راطق رگراك
 لاس كي تفايرد مدع هب ضارتعا رد و دوخ هدش راكيب
 يدورو لباقم ،دوخ 79 لاس هب طوبرم يدزم تاقوعم
 هبنشود زورما هك دندوب هدرك عمجت دوخ راك لحم هاگراك
 يم نارگراك زا يكي .دنداد همتاخ دوخ هزور ود ضارتعا هب
 نارگراك ميقتسم لوئسم هك هاگراك هژورپ ريدم :ديوگ
 رفس رد نونكا مه تسا زاوها يرهش راطق رد لغاش
 راطق نامزاس لماعريدم هيصوت قبط نياربانب .دنتسه
 ات تالكشم يريگيپ يارب يسرتسد هك زاوها يرهش
 دوخ ضارتعا هب اتقوم ،درادن دوجو هژورپ ريدم تشگزاب

 يراك زور نيرخآ رد ،شرازگ نيا ساسا رب .ميداد همتاخ
 ات 6 اب نارگراك زا رفن 5 ،هام دنفسا 82 هبنشراهچ لبق لاس
 تحت هك زاوها يرهش راطق هژورپ ِراك هقباس لاس 7
 هب دندوب راك لوغشم نوسيك يراكناميپ تكرش تيلوئسم
 هدش هتساوخ اهنآ زا و دندش جارخا راك دادرارق ناياپ هناهب
 .دنوشن رضاح هاگراك رد ديدج لاس زا هك
 

 يجاسن هناخراك نارگراك يفيلكتالب

يگتسشنزاب يارب نيوزق يرهطم

 

  
 هناخراك نارگراك زا يكي ،هام تشهبيدرا 9 هبنشود زور
 رگراك 051 دودح :هك داد ربخ نيوزق يرهطم يجاسن
 رد راك لاس 02 زا سپ نيوزق يرهطم يجاسن هناخراك
 رد تيلومش و ناشراك يروآ نايز و تخس صوصخ
 لغاشم همان نييآ اب قباطم دعوم زا شيپ يگتسشنزاب

 نارگراك .دنرب يم رس هب يفيلكتالب رد روآ نايز و تخس
 051 دودح ام :دنيوگ يم نيوزق يرهطم يجاسن هناخراك
 يروآ نايز و تخس نوناق قباطم هك ميتسه رگراك
 تساوخرد يارب ليلد نيمه هب ميوش هتسشنزاب ميهاوخ يم
 نيا .ميا هدرك هعجارم راك هرادا هب ام زا رفن 04 يگتسشنزاب
 ميناوت يم ام زا يخرب هك دراد رگراك 007 دودح هناخراك
 نانچمه  اما ميوش يروآ نايز و تخس  تاررقم لومشم
 زا يخرب ،هناخراك رد راك اه لاس زا سپ .ميتسه فيلكتالب
 رد راك لاس 03 ناوت و دنا هدش يياه يراميب راچد نارگراك
.دنرادن ار يراك طيحم نيا

 

  

 

  

 كادريا يزاس هناخ تكرش نارگراك عمجت

 لباقم ،اه جارخا هب ضارتعا رد

 

  

زيربت يرادنامرف

 

  

 هناخراك نارگراك زا يرامش ،هام نيدرورف 71 هبنش زور
 و يلغش تيعضو ينماان هب ضارتعا رد كادريا يزاس هناخ
 نامتخاس لباقم رد دوخ يدزم تابلاطم ندشن تخادرپ
 ،شرازگ نيا ساسا رب .دندرك عمجت زيربت يرادنامرف
 تكرش نارگراك يضارتعا عمجت دييات اب زيربت رادنامرف
 يارب كادريا نارگراك عمجت يلصا تلع :تفگ كادريا
 دوخ يلغش تينما طفح يارب اهنآ هكلب هدوبن يدزم تاقوعم
 يصوصخ شخب هب قلعتم كادريا تكرش .دنا هدرك عمجت
 ورين ليدعت هب ميمصت كلام و دراد يصخش كلام و تسا
 هدرك عمجت ليلد نيمه هب زين نارگراك و تسا هتفرگ
 تسا يعدم هناخراك كلام ،نارگراك ياه هتفگ قبط .دندوب
 لابق رد يتيلوئسم چيه و هديرخ ار هناخراك نيا طقف هك
 تكرش ياهورين دهاوخ يم ليلد نيمه هب و درادن نارگراك
 تاعمجت هب هراشا اب زيربت رادنامرف .دنك راكيب و ليدعت ار
 دنور دياب هكنيا و ناتسا يتعنص تاجناخراك نارگراك رياس
 عمجت هيضق رد :درك ديكات ،دوش يط تاياكش نيا يياضق
 ميدرك حرطم ار عوضوم نيا زين يزاس گنيربلب نارگراك
 يياضق عجارم قيرط زا تسا رتهب ادتبا نارگراك هك
 ديابن زين ينارگن هنوگ چيه و دننك يريگيپ ار دوخ تابلاطم
 .دنشاب هتشاد
 

 يارب اسف دنق نارگراك باصتعا و عمجت

هناخراك هطوحم رد ،يدزم تاقوعم

 

  
 نارگراك زا يرامش ،هام نيدرورف 82  هبنشراهچ زور حبص
 ضارتعا رد زاريش يقرش بونج رد عقاو اسف دنق هناخراك
 هديشك راك زا تسد دوخ يدزم تابلاطم ندشن تخادرپ هب
 نيا يياپرب تلع نارگراك .دندرك اپ رب يضارتعا عمجت و
 هام دنفسا يدزم تاقوعم هام  كي ار دوخ يفنص ضارتعا
 .دنا هدرك مالعا دوخ 79 لاس  شاداپ و يديع هارمه هب
 تاقوعم دييات اب اسف دنق هناخراك يمومع طباور لوئسم
 ياه يريگيپ اب :تفگ هناخراك نيا رد لغاش نارگراك يدزم

 نيا يديع هدنيآ زور ود يلا كي يط هتفرگ تروص
 زين نارگراك هام دنفسا دزمتسد و دوش يم تخادرپ نارگراك
 062 هناخراك نيا رد .دش دهاوخ تخادرپ تشهبيدرا 51 ات
 تخادرپ يارب هنايهام هك دنتسه راك هب لوغشم رگراك رفن
 نويليم تسيود و درايليم كي زا شيب هب اهنآ دزمتسد
.ميتسه دنمزاين يلام عبانم ناموت

 

  

 تكرش نارگراك يديع و قوقح هام 4

تخادرپ رهشناوضر دورافش لگنج

 

  

تسا هدشن 

 

  

 يربخ عبنم كي ،هام تشهبيدرا 3 هبنش هس زور شرازگ هب
 دورافش لگنج تكرش نارگراك يديع و قوقح هام 4 يلحم
 تشذگ ابربخ نيا ساسا رب .تسا هدشن تخادرپ رهشناوضر
 دورافش لگنج تكرش نارگراك ،ديدج لاس زا هام كي
 و دنفسا ،نمهب ،يد ياه هام قوقح زونه رهشناوضر
 تكرش نيا نارگراك .دنا هدركن تفايرد ار يديع و نيدرورف
 .دنا هدرك تفايرد ار 79 لاس تاونس زا يشخب اهنت نينچمه
 هنافسأتم :تفگ دورافش لگنج تكرش نارگراك زا يكي
 رگيد فرط زا قوقح تخادرپ مدع و فرط  كيزا ينارگ
 .تسا هتسكش ار تكرش نارگراك رمك

 

  

 هپت تفه ركشين هتسشنزاب نانكراك عمجت

 تيريدم رتفد لباقم ،تاونس تفايرد يارب

 

  
 هتسشنزاب نانكراك زا يرامش ،هام نيدرورف 91 هبنشود زور
 رد هپت تفه ركشين عمتجم يرادا فلتخم ياه شخب
 عمجت اب دوخ يتاونس تابلاطم ندشن تخادرپ هب ضارتعا
 تابلاطم تفايرد راتساوخ ،عمتجم نيا تيريدم رتفد لباقم
 نانكراك ،شرازگ نيا ساسا رب .دندش دوخ يتاونس
 لاس رد ،دسر يم رفن 07 دودح هب ناشرامش هك هتسشنزاب

 لاس 2 دودح تشذگ زا دعب و دنا هدش هتسشنزاب رورم هب 69
 ار دوخ يتاونس هداتفا بقع تابلاطم دنا هتسناوتن زونه
 .دننك تفايرد
 

 يميشورتپ يراكناميپ رگراك 05 جارخا

ماما ردنب

 

  
 ياهزور رد ،هام نيدرورف 52 هبنشكي زور شرازگ ساسا رب
 يميشورتپ يساسا تاريمعت رد لغاش رگراك 05 هتشذگ
 رد هك نارگراك نيا .دنا هدش راكيب هژورپ مامتا اب ماما ردنب

 تاريمعت اي llahrevo شخب رد يراكناميپ ياه تكرش
 دادرارق فرط و ثلاث ناكرا ،دنا هدوب راك هب لوغشم يساسا
 همتاخ اب هك دنوش يم بوسحم يراكناميپ ياه تكرش اب
 نيا :هك دنا يعدم تكرش ناريدم .دنا هدش راكيب هژورپ راك
 هدمآ يميشورتپ هب صاخ هژورپ كي ماجنا يارب هك اهورين
 تامدخ همه رد ،تسخن هژورپ رد راك مامتا زا سپ ،دندوب
 رگيد هك ينامز و دندش هتفرگ راك هب نكمم يراكريمعت
         .دندش راكيب ،دوبن اهنآ يارب يراك چيه
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 !تس يدازآ هب نديسر هار اهنت هك هناحلسم هزرابم داب هدنز

 يپ رد يچندعم رگراك 7 نتخاب ناج

ناتسناغفا رد يندعم رد  راجفنا

 

  

 هب سرپدتيشوسآ يرازگربخ ،هام تشهبيدرا 2 هبنشود زور
 شرازگ ،ناتسناغفا ِناگنمس تيالو سيلپ يوگنخس زا لقن
 رد گنس لاغز ندعم كي رد ناتم زاگ راشتنا رثا رب :هك داد
 رگراك 03 زا  رگراك 7،ناتسناغفا لامش رد ناگنمس ناتسا
 تسد زا ار دوخ ناج ،ندعم نيا رد راكب لوغشم يچندعم
 مدرم طسوت رگيد يچندعم رگراك 32 هثداح نيا رد .دنداد
 ليلدب ،تيالو نيا رد يثداوح نينچ رامش .دنتفاي تاجن
 شيازفا هب ور ،ينميا تاناكما و بسانم تازيهجت دوبن
 رد ناتم زاگ راشتنا يپ رد زين هتشذگ لاس .تسا هتشاذگ
 زا ار دوخ ناج يچندعم 24 ، ناتسا نيمه نداعم زا يكي
 ديدش تيمومسم راچد زين رگيد رگراك 4 و هداد تسد
 .دندش
 

 ناريا رد يراوس ياهوردوخ ديلوت

 

  

تفاي شهاك دصرد 83

 

  
 ،هام تشهبيدرا 3 هبنش هس زور ناريا نازاسوردوخ نمجنا
 79 دنفسا رد يراوس يوردوخ عاونا ديلوت هك درك مالعا
 هتفاي شهاك دصرد 38 ،69 لاس رد هباشم تدم هب تبسن
 رد يراوس يوردوخ عاونا ديلوت شرازگ نيا ساسا رب .تسا

 ديلوت .هدش فقوتم مب نازاسوردوخ و ناريدم يزاسوردوخ
 رد وردوخ ديلوت و دصرد2,58 اينامراك تكرش رد وردوخ
 نازيم .تسا هتفاي شهاك دصرد 4,07 نمهب يزاسوردوخ
 رد و دصرد 1,43 وردوخ ناريا يتعنص هورگ رد ديلوت
 و وردوخ ناريا .تسا هدرك تفا دصرد 83 اپياس يزاسوردوخ
 .دنا ناريا يزاسوردوخ گرزب تكرش ود اپياس
 

 نانيشن هيشاح تيعمج هب رفن نويليم كي

دش هدوزفا روشك

 

  
 نويسيمك وضع كي ،هام نيدرورف 52 هبنشكي زور
 31 دوجو يروآداي اب يمالسا ياروش سلجم يعامتجا
 ينادنچ قيفوت تلود :تفگ ،روشك رد نيشن هيشاح نويليم
 79 لاس رد ينيشن هيشاح لضعم لرتنك و تيريدم رد
 اه ينارگ هب هجوت اب 79 لاس رد هك يا هنوگ هب تسا هتشادن
 ينويليم كي شيازفا دهاش ،نكسم تميق شيازفا و
 هباثم هب اهنيشن هيشاح .ميتسه نانيشن هيشاح تيعمج
 و يشزومآ ،يتشادهب تاناكما زا يمسرريغ ياه هاگتنوكس
 ياه بيسآ عاونا و دنتسين رادروخرب بسانم يهافر
.دنك يم ديدهت ار قطانم نيا مدرم يگنهرف و يعامتجا

 

  

 شتآ رثا رب جنل راكريمعت نتخاب ناج

جنل رد يزوس

 

  
 هيداحتا لماعريدم ،هام تشهبيدرا 3 هبنش هس زور
  هثداح رد : هك داد ربخ ناردنزام ياكليك ناريگيهام
 رد هك راكريمعت كي رسلباب رد اكليك جنل كي يزوس شتآ

 تاظحل نامه رد دود مكارت ليلد هب ،دوب جنل نيياپ هقبط
 نيا رد .داد تسد زا ار دوخ ناج و هدش يگفخ راچد ،هيلوا
 هك ميتسه لاس زا يا هرود رد نونكا :هك تسا هدمآ شرازگ
 هب هرود نيا يط و دننك يم ليطعت ار ناشديص ناراكاكليك
 رد يزوس شتآ .دنزادرپ يم ناشياه جنل يزاسزاب و ريمعت
 رد ،جنل نيياپ هقبط رد راكريمعت كي هك داد خر ينامز
 و دوب تاريمعت ماجنا لوغشم ،تشاد رارق روتوم هك يياج
 شالت رد هك دندوب هشرع يور زين روانش نارگراك زا رفن ود
 يگتخوس راچد تروص و تسد هيحان زا ،يو تاجن يارب

 ناتسا ياكليك ناريگيهام هيداحتا لماعريدم .دندش
 :تفگ ،رسلباب  هاگردنب رد ينميا تيعضو نوماريپ ناردنزام
 دوجو رسلباب رد ييايرد قيرح يافطا تاناكما هنافساتم
 ردانب ينميا و يدايص ياهروانش تاجن و دادما ثحب .درادن
 ياه تخاسريز و مزاول هك تسا يصصخت عوضوم كي
 هچ ييايرد تاجن دادما قياق دياب ام .دبلط يم ار دوخ صاخ
 هتشاد اهروانش يرادهگن لحم ينعي هلكسا رد هچ و ايرد رد
 نامزاس اتدعاق ردانب تينما و يرادهگن رما نايلوتم .ميشاب

 دركلمع هك دنتسه يدرونايرد و ردانب نامزاس و تاليش
.دنرادن هنيمز نيا رد يتسرد

 

  

 

  

 ،تشدهد ناتسراميب يراكناميپ نانكراك

دنراد هدشن تخادرپ يدزم تاقوعم

 

  
 تشدهد ناتسراميب نانكراك ،هام تشهبيدرا 7 هبنش زور
 هدشن تخادرپ ام هناراك هتشذگ هام دنچ رد :هك دنداد ربخ
 نانكراك زا رت نيياپ رايسب يلك تلاح رد ام يتفايرد .تسا
 عقوم هب مه غلابم نيمه تخادرپ ،لاح نيا اب تسا يمسر
 ،نامرد لنسرپ راك راوشد تيهام ليلد هب .دوش يمن ماجنا
 هزيگنا لنسرپ ات دوش ماجنا عقوم هب اه تخادرپ يتسياب
.دنشاب هتشاد ندركراك يارب يفاك

 

  

 

  

 يناهج زور تشاديمارگ ناگدننكرهاظت

سيلپ هلمح دروم ،سيراپ رد رگراك

 

  

دنتفرگ رارق 

 

  
 شرازگ هب يم هام 1 اب ربارب رويرهش 11 هبنشراهچ زور
 اب سيراپ رد ناگدننكرهاظت ،سرپ دتيشوسآ يرازگربخ
 زا ،رفن نارازه هك تسا يلاح رد نيا .دندش ريگرد سيلپ
 يناهج زور تبسانم هب اهدرز هقيلج شبنج ياضعا هلمج
 ندرك قرفتم يارب سيلپ .دندوب هدمآ اه نابايخ هب رگراك
 هدش عمج سنراپ تنوم ورتم هاگتسيا رد هك يناگدننكرهاظت
 004 و رازه 7 زا شيب .درك هدافتسا روآ كشا زاگ زا ،دندوب
 رد رگراك زور تارهاظت تينما لرتنك يارب سيلپ يورين
.دنتشاد رارق شاب هدامآ تلاح رد سيراپ

 

  

 نارهت هاردازآ هژورپ لنوتِ يزوس شتآ رد

دنتخاب ناج رگراك 3 لامش

 

  

 دودح :هك داد شرازگ روشك سناژروا نامزاس يوگنخس
 يزوس شتآ هام تشهبيدرا 01 هبنش هس زور حبص 9 تعاس
نارهت هاردازآ رد زربلا لنوت رد يا

 

 هايس يلاوح رد لامش-
 هدزاي هثداح نيا رثا رد .داد خر ،هلوگنز لپ زا لبق ،هشيب
 رگراك هس هجيتن رد هك دنتشگ سوبجم لنوت رد رگراك
 تدش هك دندش مودصم رگراك8 و هداد تسد زا ار دوخ ناج
 يكي .دشاب يم الاب رايسب رگراك جنپ تيمودصم و يگتحوس
نارهت هاردازآ نانكراك زا

 

 ار يزوس شتآ ليلد لامش -
.دومن مالعا لنوت رد ناتم زاگ ندش سوبحم

 

  

 

  

 لباقم هتسشنزاب و لغاش ناملعم عمجت

شرورپ و شزومآ تارادا

 

  
 ،ملعم زور تبسانم هب ،هام تشهبيدرا 21 هبنشجنپ زور
 هب تسد فلتخم ياه ناتسا رد هتسشنزاب و لغاش ناملعم
 لباقم حبص هد تعاس زا هك تاعمجت نيا رد .دندز عمجت
 ياه ناتسا و اه ناتسرهش رد شرورپ و شزومآ تارادا
 ،يياهدراكالپ نتشاد تسد رد اب ناملعم ،دش زاغآ فلتخم
 شوگ هب ار دوخ تابلاطم و اه هتساوخدندرك شالت
 حطس دوبهب ،اه هتساوخ نيا نيرت مهم .دنناسرب ناتسدارف
 و يزاس يصوصخ وغل ،هتسشنزاب و لغاش ناملعم تشيعم
 يارجا ،نازومآ شناد همه هب يفيك ناگيار شزومآ هئارا

 تابلاطم تخادرپ ،ناگتسشنزاب قوقح يزاس ناسمه
 .دوب يباي لكشت يدازآ و تلود طسوت شرورپ و شزومآ
 و يفنص ياه نوناك هلمجزا ناملعم يفنص ياه لكشت

 زور دنچ زا نايگنهرف يفنص ياه لكشت يگنهامه ياروش
 رد عمجت نيا .دندوب هداد ناوخارف عمجت نيا يارب لبق
 جرك ،نادمه ،هيمورا ،نيوزق ،دزي هلمجزا فلتخم ياهرهش
.تسا هدش رازگرب جدننس و

 

  

 

  

 ناتسا رد راك نيح رد رگراك 88 گرم

هتشذگ لاس رد ناردنزام

 

  
 هك داد شرازگ ناردنزام ناتسا ينوناق يكشزپ لك ريدم
 رد رفن 319 دادعت راك زا يشان ثداوح رثا رب 97 لاس يط
 تسد زا ار دوخ ناج رفن 88 دادعت و مودصم ناتسا نيا
 لئاسم تياعر هنيمز رد ناريا شرازگ نيا ساسا رب .دنداد
 دوخ هب ار 201 هبتر ناهج ياهروشك نايم رد راك ينميا
     .تسا ينيياپ رايسب هبتر هك  هداد صاصتخا
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 !ددرگ دياب دازآ ينادنز رگراك

 دالوف هناخراك رد رگراك كي نتخاب ناج

يگتفرگ قرب رثا رب راك نيح رد ،دزي

 

  
 نامزاس شرازگ ساسا رب ،هام نيدرورف 71 هبنش زور حبص
 زا رفن 2 ،دزي دالوف هناخراك نارگراك زا لقن هب يناشن شتآ
 قمع هب قرب لكشم عفر يارب يتعنص دحاو نيا نارگراك
 هجاوم لكشم اب هك دندوب هتفر يقرب تاسيسات لاناك
 يارب نارگراك زا رگيد يكي ،قافتا نيا يپ رد .دنوش يم
 راتفرگ زين دوخ هك دوش يم لاناك دراو دوخ ناراكمه تاجن
 رگراك هس نيا ناج تاجن يارب زين نارگراك رياس .دوش يم
 اب سامت زا سپ هك دنريگ يم كمك يدادما ياهورين زا
 لحم هب يناشن شتآ نامزاس يدادما ياهورين ،يناشن شتآ
 دندوب هدش يمخز هك ار رگراك 2 تياهن رد و هدش مازعا
 تسد زا ار دوخ ناج هك ار رگيد رگراك كي و هداد تاجن
 .دنداد لاقتنا لاناك زا نوريب هب دوب هداد
 

 زور ي هناتسآ رد اه تشادزاب شيازفا

رگراك يناهج

 

  
 زا تشحو رد يمالسا يروهمج رگبوكرس ياه ورين 
 كيدزن اب  هام تشهبيدرا 11 رد رگراك يناهج زور تاعمجت

 يرگراك نالاعف و نارگراك زا يرامش زور نيا هب ندش
 ،هام تشهبيدرا 6 هعمج زور هنومن يارب .دندرك تشادزابار
 .دندومن  تشادزاب امن ناهج كراپ رد ار نت 21
 

 اب ار نارگراك دصرد09 ،تقوم دادرارق

تسا هدرك هجاوم يلغش تينما نادقف

 

  

 هداز مشاه يدهم ،هام تشهبيدرا 11 هبنشراهچ زور
 يوگتفگ« همانرب رد راك  يلاعياروش رد ييامرفراك هدنيامن
 نارگراك ييازفا  تراهم شقن عوضوم نوماريپ »يداصتقا
 ،دش شخپ وگتفگ ويدار هكبش زا هك يلم ديلوت قنور رد
 :تفگ يلم ديلوت شيازفا يارب يشزيگنا لماوع صوصخرد
 تينما نيمأت ،هنيمز نيا رد اه هصخاش نيرتمهم زا يكي

 هك ينيناوق و دعاوق اب رضاح لاح رد .تسا نارگراك يلغش
 دصرد 09 زا شيب دراد دوجو روشك راك و بسك ياضف رد
ً المع و هتفر تقوم ياهدادرارق تمس هب يراك ياهدادرارق
 تهج رد مه اهنآ تياهن رد ،دنرادن يلغش هدنيآ نارگراك
 هدربمان .دننك يمن ينادنچ شالت راك و بسك قنور و دوبهب
 نداد صاصتخا: هك درك ديكات دوخ نانخس همادا رد
 رد وا ندرك راد ماهس و رگراك هب شورف دمآرد زا يدصرد
 يدايز دح ات ار يرو هرهب و رگراك هزيگنا راك و بسك
.دهد يم شيازفا

 

  

يمالسا يروهمج رد نارگراك هاگياج

 

  

 هاگياج اب هطبار رد يتشاداي رد ناريا راك يرازگربخ
 اهنآ زا نايامرفراك و يتلود نيلوئسم كرد و نارگراك
 هك ميهاوخ يم اجنيا هب ات ار نارگراك ام  :تشون
 ردقنآ !نام غامد يوم هن دنشاب نام سلاجملا تنيز
 هتشادن نام يارب يتمحازم هك ميراد يم ناش يمارگ و زيزع
 ،ديآ يم نايم هب تابلاطم ياپ هك نيمه اما دنشاب
 نارگراك هك دور يم نامداي و دوش يم ضوع نام ياهراتفر
 هنيس هب ار ناشگنس راعش و فرح رد هك دندوب يياه نامه
  .ميدز يم
 

 هناخراك هلاس 93 رگراك كي نتخاب ناج

راك هثداح رثا رب كارا موينيمولآ

 

  
 ناتسرهش يماظتنا هدنامرف ،هام تشهبيدرا 41 هبنش زور
 موينيمولآ هناخراك رگراك كي گرم تايئزج حيرشت رد كارا
 ينامز  ،هام تشهبيدرا 31 هعمج زور هثداح نيا :تفگ كارا
 كارا موينيمولآ هناخراك نارگراك زا يكي هك داد خر
 راچد يچيپ ميس قاتا رد هسفق ينوگژاو رثا رب )وكلاريا(
 اب يلو .ديدرگ لقتنم ناتسراميب هب اوادم يارب و دش هثداح
 رگراك نيا ،يكشزپ رداك شالت و هدش ماجنا يحارج دوجو
.داد تسد زا ار دوخ ناج

 

  

 

  

 اهدرز هقيلج ينابايخ تاضارتعا موادت

 شتآ زا سپ ، يراد هيامرس ماظن هيلع

مادرتون ياسيلك يزوس

 

  
 اب ربارب تشهبيدرا 2 هبنشود زور نيدراگ همانزور تياسبو
 مادرتون ياسيلك يزوس شتآ  هك داد شرازگ ليروآ 22
 ماظن هيلع اهدرز هقيلج رگيد راب ات هدش يا هناهب

 هك يوسنارف نادنمتورث هيلع رب .دنزيخ اپ هب يراد هيامرس
 دندرك مالعا نآ لماك ءافطا زا شيپ و يزوس شتآ زا سپ
 رد .دنوش يم ناديم دراو اسيلك يزاسزاب هب كمك يارب هك
 هاشداپ يتح ،دش عمج كمك وروي درايليم 1  هيلوا قياقد
 و يراكيب هيلع مدرم تاضارتعا اب اهزور نيا هك شكارم
 ياسيلك يزاسزاب يارب هك درك مالعا ،تسا هجاوم رقف
 روهمج سيئر نورماك رگيد فرط زا .دنك يم كمك مادرتون
 يب يفنص هتساوخ نيرت يئادتبا لباقم رد هك هسنارف
 ار دوخ رگبوكرس شترا ...نارگراك ،ناشكتمحز ،نانامناخ
 رد يزوس شتآ هيلوا قياقد رد ،دنكيم اه نابايخ هناور
 و يزاسزاب يمامت هك دنكيم مالعا و هتفاي روضح نابايخ

 زا مجح نيا .دريگيم هدهع رب ار مادرتون ياسيلك تمرم
 دامن هك هلاس 008  ياسيلك كي يزاسزاب يارب اه كمك
 دارفا نيمه هك هداتفا قافتا يطيارش رد ،تسا سيراپ
 .دننك هنيزه رقف اب هزرابم يارب ار دوخ لوپ دنتسين رضاح
 اهدرز هقيلج تاضارتعا يپ رد ،ديازفا يم همادا رد شرازگ
 ،تسا هدش زاغآ شيپ زور ود زا رگيد راب هك هسنارف رد
 هسنارف رسارس رد ار سيلپ رازه 06 هسنارف روشك ترازو
 دوش يم هتفگ .تسا هدرك رقتسم ناضرتعم اب دروخرب يارب
 دروم زولوت رهش رد مه راگنربخ دنچ  ليروآ 02 هبنش هك
 زا هك ار يدارفا سيلپ راب نيا .دنا هتفرگ رارق متش و برض
 تشادزاب مه ار دنا هدرك يم يرادرب مليف سيلپ ياه تنوشخ
 سيلپ دروخرب ريواصت .تسا هداد رارق متش و برض دروم و
 روشك ترازو هك تسا تيعقاو نيا يايوگ ناضرتعم اب
 زا شيب ناضرتعم اب دروخرب يارب ار سيلپ تسد هسنارف
.تسا هتشاذگ زاب هتشذگ

 

  
 

  يديع و يراك هفاضا هام ود
 نارهت ورتم 4 طخ يتامدخ نارگراك

تسا هدشن تخادرپ

 

  
 شخب نارگراك زا يعمج ،هام نيدرورف 12 هبنشراهچ زور
 دوخ يدزم تاقوعم زا نارهت ورتم 4 طخ رد لغاش تامدخ
 شخب رد لغاش رگراك 002 دودح :دنتفگ و دنداد ربخ
 تكرش تيلوئسم تحت هك نارهت يورتم 4 طخ تامدخ
 هام 2 ،دنتسه راك هب لوغشم ورم ناميپ يراكناميپ
 ار دوخ 79 لاس يديع و 79 دنفسا و نمهب يراك هفاضا
 تابلاطم ندشن تخادرپ لماع نيرت مهم .دنا هدركن تفايرد
 هدرك ناونع يلام عبانم دوبن و يگنيدقن دوبمك ار ام يدزم
 يعامتجا نيمات هب ام ناراكمه هميب زا يشخب نينچمه .دنا
 و ميتسه يلغش تينما دقاف ام .تسا هدشن تخادرپ
 راكيب راك زا ار ام دننك هدارا هك ينامز ره ناراكناميپ
 هب نامناراكمه زا رفن 53 هتشذگ لاس هام نمهب .دننك يم
 لاس رخاوا هك دندش راكيب راك تقوم دادرارق مامتا اب هرابكي
.دنتشگزاب ناشراك لحم هب اهنآ زا يدادعت طقف

 

  

 

  

 رد راجفنا يپ رد يچندعم 6 نتخاب ناج

ناتسناغفا فوص هرد گنس لاغز ندعم

 

  
 ناگنمس رادناتسا نواعم ،هام نيدرورف 12 هبنشراهچ زور
 رثا رب راجفنا يپ رد ،هام نيدرورف 02 هبنش هس بش :تفگ
 رد گنس لاغذ ندعم كي ياه لنوت رد زاگ ندش هتشابنا
 6 ،ناتسناغفا فوص هرد ناتسرهش كشاب  بش ياتسور
 رگراك كي و هداد تسد زا ار دوخ ناج يچندعم رگراك
 رد ينميا لئاسم تياعر مدع يو .تشگ مودصم زين رگيد
 دروم ناتسا نيا رد ار گنس لاغز نداعم جارختسا دنور
 نداعم ترازو ،شرازگ نيا ساسا رب .تسا هداد رارق ديئات
 ريغ تروص هب نايچندعم نيا هك درك مالعا زين ناتسناغفا
 تيالو نيا رد گنس لاغز نداعم جارختسا هب ينوناق
.دنا هتخادرپ
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 !نز نارگراك ملسم قح ،ربارب راك لباقم رد ربارب دزمتسد

 يوگخساپ دياب دزمتسد نتفر الاب

 

  

دشاب  ينارگ

 

  

 نوناك هريدم تايه وضع ،هام تشهبيدرا 9 هبنشود زور
 هك يياه ينارگ و مروت زا داقتنا اب نارهت هتسشنزاب نارگراك
 روشك تيريدم رگا :تفگ ،تفرگ تدش روشك رد ،79 لاس
 همادا لمحت راظتنا ،دشاب ،79 لاس دننام زين 89 لاس رد
 ،ناگتسشنزاب و نارگراك هژيو هب مدرم زا ينارگ طيارش دنور
 شنترپ رايسب لاس ،79 لاس .تسا رظن زا رود و يعقاوريغ
 ناگتسشنزاب هژيو هب ناريا مدرم يمامت يارب يزاس هنيزه و
 زا زيچ همه .دنتسه هعماج راشقا نيرتريذپ بيسآ زا هك دوب

 هك يتاناسون و زرا تميق لرتنك رد يكناب ماظن تيريدمءوس
 نيياپ تياهن رد و تفرگ تاشن ،دمآ دوجو هب زرا ثحب رد
 هدش مروت هتخيسگراسفا دشر ثعاب يلم لوپ شزرا ندمآ
 دصرد 07 زا شيب مدرم ،اه تيريدمءوس هجيتن رد .تسا
 هب هك يغلبم ،دنا هداد تسد زا ار ناشدوخ ديرخ تردق
 و اه ينارگ يوگخساپ دناوت يمن ،هدش هدوزفا اهدزمتسد
 يا هتسشنزاب اي رگراك ره اب نونكا و دشاب دوجوم مروت

 تميق هب زيچ همه تشگزاب راتساوخ ،مينك يم تبحص
 دزمتسد شيازفا هن دنيوگ يم اهنآ .دنتسه هتشذگ
 دزمتسد شيازفا اريز .ار اه ينارگ هن و ميهاوخ يم
.تسين اه ينارگ يوگخساپ

 

  

 

  

 يديع و هقوعم دزم هام 5 تخادرپ مدع

 ناريا ردوپ يژولاتم نارگراك هب 69لاس

 

  
 رد لغاش نارگراك زا يكي ،هام نيدرورف 81 هبنشكي زور
 :تفگ ربخ نيا مالعا اب ناريا ردوپ يژولاتم هناخراك
 ميت رييغت اب يراج لاس يادتبا زا ابيرقت هناخراك تيعضو
 هقوعم تابلاطم و تسا يدوبهب هب ور هناخراك يتيريدم
 يديع هارمه هب 69 لاس يناياپ ههام 3 دزمتسد هب طوبرم
 :ديازفا يم يو .دوش يم 79 لاس ناياپ قوقح هام 2 و
 زا رفن 051 دودح يلغش تينما ،79 لاس هام نيدرورف
 هداتفا رطخ هب نآ تقوم يليطعت اب هناخراك نيا نارگراك
 هناتخبشوخ هناخراك يديلوت تيلاعف يريگ رس زا اب هك دوب

 يياج ات دنتشگزاب ناش قباس راك هب اددجم نارگراك همه
 زين ديدج راك يورين دنچ امرفراك يتح ديدج لاس رد هك
 هعطق ديلوت نت 25  ديدج لاس رد .تسا هدرك مادختسا
 رييغت اب هك ميراد ديلوت شرافس نهآ ردوپ نت 061و
 رد .دنراك لوغشم رتشيب هزيگنا اب نارگراك ،هناخراك تيعضو
 نارگراك يدزم تاقوعم همه هدرك هدعو امرفراك لاح نيع
.دنك تخادرپ هام دادرخ ناياپ ات ار هناخراك نيا

 

  

 و قرب و بآ شيف تخادرپ يارب لاير كي

 ميرادن نان ديرخ
 يا هينايب رد روشك رسارس ِنهآ هار ينف هينبا و طخ نانكراك
 دوخ ناراكمه يدزم تابلاطم تخادرپ مدع هب كرتشم
 كي يتح هك دندرك ديكات هينايب نيا رد اهنآ .دندرك ضارتعا
 نان ديرخ و قرب و بآ شيف تخادرپ يارب مه لوپ لاير
 .دنرادن هداوناخ يارب

 

  

 

  

بوچاكن نارگراك يضارتعا عمجت

 

  

 ناتسرهش زا ميژر هدنيامن ،هام تشهبيدرا 01 هبنش هس زور
 نوماريپ ناردنزام ناتسا يمالسا ياروش رد دورود نايم
 شخب :تفگ ،بوچاكن تكرش نارگراك ريخا تالكشم
 هب هجوت اب ،نينچ مه .تسا ليطعت تكرش نيا ديلوت
 يتظافح ياهورين شخب ،هدش رداص اريخا هك يا همانشخب

05 دودح اب اهنت و هدش ليدعت اه لگنج -  زا رفن 06
 شخب يورين 005 دودح نايم زا( تكرش نيا ياهورين

 يصوصخ تكرش كي يوس زا ههام كي يدادرارق )تظافح
 يتاعمجت رطاخ هب مه ريخا هلاسم نيا .تسا هدش هتسب
 هتشذگ ياهزور يط تكرش نيا نارگراك يوس زا هك تسا
.دوب هدش رازگرب تكرش يليطعت هب ضارتعا رد

 

  
 اب ار دادرارق يصوصخ تكرش نيا هك تسا ركذت هب مزال
 يو .تسا هتسب لگنج زا تنايص يارب بوچاكن تكرش
 تكرش رد لگنج زا تظافح شخب رد هك يدارفا :دوزفا
 نانيشن هيشاح و هقطنم نامه يموب ،دندوب لغاش بوچاكن

 يتفايرد ياه شرازگ ساسارب .دندوب رادماد همه و لگنج
 لاس 4 يلا 3 دودح ،بوچاكن رد لغاش نايموب يخرب زا ،ام
 هك دوب هدرك داهنشيپ اهنآ هب تكرش تيريدم ،شيپ
 .دنهدن شرورپ ماد لگنج رد رگيد و دنشورفب ار ناشياه ماد
 ار اهنآ هك دنداد هدعو نارادماد نيا هب ،هلاسم نيا يازا رد
 .دننك يم لوغشم راك هب اه لگنج نيمه زا تنايص ماقم رد
 نيا ،هدش ليطعت بوچاكن هك رضاح طيارش رد ،نياربانب
 زا ،دوب ماد شرورپ هك ار ناش هتشذگ يدمآرد عبنم دارفا
 رد هك يتشيعم تالكشم رب هوالع هلاسم نيا .دنا هداد تسد
 تمس هب ار دارفا نيا زا يرايسب تسا نكمم ،دراد يپ
.دهد قوس مه بوچ قاچاق

 

  
 زا هك مه يريخا دادرارق هك درك هراشا نينچمه هدربمان

 يريگراك هب يارب بوچاكن اب يصوصخ تكرش كي يوس
05 -  ،هدش دقعنم لگنج زا تنايص يارب اهورين زا رفن 06

 دركراك يعامتجا ياه شنت زورب زا يريگولج يارب اهنت
.دراد

 

  

 يياذغ عيانص هقباساب رگراك 53 جارخا

يدزم تاقوعم هام 3 اب ناويك

 

  
 عيانص نارگراك زا يكي ،هام تشهبيدرا 2 هبنشود زور
 عيانص رگراك 53 :هك داد شرازگ نادمه رد  ناويك ييادغ
 .دندش راكيب راك زا راك دادرارق مامتا ليلد هب ناويك ييادغ
 راك هب لوغشم دحاو نيا رد رگراك 89 دودح :تفگ يو
 اهنآ زا يدادعت جارخا هبئاش هتشذگ ياه هتفه زا اما دنتسه
 نيدرورف 82 هبنشراهچ زور حبص تياهن رد و دش حرطم
 ار دوخ لغش دادرارق تدم ناياپ ليلد هب رفن 53 دودح ،هام
 هقباس لاس 81 ات 4 نارگراك نيا زا كي ره .دنداد تسد زا
 هتفاي همتاخ جارخا نامز رد اهنآ يراك دادرارق و دنراد يراك
 رد رگراك 36 هب كيدزن زونه هكنيا يروآداي اب يو .تسا
 رد اه ليدعت نيا :دوزفا ،دنتسه راك هب لوغشم دحاو  نيا
 هب ار ينارگن نيا و هتفرگ تروص اه هنيزه شهاك ياتسار
 يتشونرس هب زين هدناميقاب ناراكمه هك تسا هدروآ دوجو
 رگراك 53 نيا ندش راكيب دوجو اب .دنوش التبم هباشم
 هام 3 تباب ناشنراكمه رياس هارمه هب اهنآ زونه ،يدادرارق
 يراج لاس هام نيدرورف و 79 دنفسا و نمهب دزمتسد
 گنيدله ياه هعومجمريز زا ناويك يياذغ عيانص .دنراكبلط
 نيا رد رگراك 003 دودح نيا زا شيپ هك تسا رگوراد
.دندوب راك لوغشم هناخراك

 

  

 

  

 اضما ار ينوناق يايازم دقاف دادرارق رگا

دنزادرپ يمن ار نام قوقح مينكن

 

  

 نارازگراك هعماج ناگدنيامن ،هام نيدرورف 62 هبنشود زور
 شيازفا هب ،اه هناسر  اب سامت رد روشك يياتسور تارباخم
 .دندرك ضارتعا يياتسور تارباخم نارازگراك رب اهراشف
 يارب اهراشف :دنيوگ يم روشك يياتسور تارباخم نارازگراك
 .تسا هتفرگ تدش ينوناق يايازم دقاف ياهدادرارق ياضما
 اهدادرارق ديوگ يم تارباخم لماعريدم هك تسيلاحرد نيا
 رد يراشف و دنتسه راك نوناق رد جردنم يايازم همه دجاو
 :دنيازفا يم روشك يياتسور تارباخم نارازگراك .تسين راك
 شيريذپ هب روبجم ار نارازگراك دنراد دصق تامادقا نيا اب
 ات ،تس ينف و يقوقح تالاكشا ياراد هك دنيامن يدادرارق
 ندرك مك صوصخ رد دوخ فادها هب دنناوتب ريسم نيا زا

 يروآدوس حالطصا هب و هديسر تكرش يراج ياه هنيزه
 يطيارش رد ار نارگراك امرفراك .دنهد شيازفا ار تكرش
 ناش قوقح دننكن اضما ار ديدج دادرارق رگا هك هداد رارق
.دوش يمن تخادرپ
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 !ددرگ دياب دوبان ،هتسد و حانج ره اب ،يمالسا يروهمج

 رد هيكرت نارگراك يياميپهار و تارهاظت

رگراك يناهج زور تشاديمارگ

 

  
 11 هبنشراهچ زور ،هيكرت تيرح هيرشن شرازگ هب
 راك هزوح نالاعف و نارگراك زا رفن نارازه ،هام تشهبيدرا
 نيا  .دندز تارهاظت هب تسد هيكرت فلتخم ياهرهش رد
 هدش هجاوم هيكرت سيلپ شروي اب يياهرهش رد اه گنيتم
 تشادزاب ناگدننكرهاظت زا يدادعت شروي نيا نايرج رد و
.دندش

 

  

 

  

 ديدس يزاس هلول هناخراك رگراك 78

دنتفرگ رارق ليدعت تبون رد رهشهام

 

  
 يزاس هلول هناخراك نارگراك ،هام تشهبيدرا 41 هبنش زور
 رهشهام يداصتقا هژيو هقطنم كي تياس رد عقاو ديدس
 051 مك تسد يديلوت دحاو نيا رد : هك دنداد عالطا
 هب هتشذگ لاس كي يط اما دنتسه راك هب لوغشم رگراك
 ناونع يلام عبانم دوبمك امرفراك يوس زا هچنآ ليلد
 هام ناياپ ات يديلوت دحاو نيا رگراك 78 يماسا ،دوش يم
 .تسا هتفرگ رارق ليدعت تسيل رد دادرارق مامتا اب و يراج
 هك دريگ يم تروص يلاح رد نارگراك زا رفن 78 ليدعت
 تسا هدش داجيا اهنآ يدزم تابلاطم تخادرپ رد يياه ريخات
 هب تسد نارگراك راب نيدنچ هتشذگ ياه هام يط و
 رهشهام يزاس هلول نارگراك يمامت .دنا هدز يفنص ضارتعا

 نارگن ناشراك دادرارق همتاخ زا سپ رابكي هام دنچره
 .دنتسه يراكيب

 

  

 تهج يا هليسو يشيامزآ ياه دادارق

نارگراك لواپچ ديدشت

 

  
 اب راك يادتبا رد نارگراك ،انليا راگنربخ شرازگ هب
 رثكادح راك نوناق رد .دنوش يم هجاوم يشيامزآ ياهدادرارق
 رد هدش نييعت يشيامزآ تدم اي( يشيامزآ دادرارق تدم
 .تسا هدش نييعت هام كي هداس رگراك يارب )راك دادرارق
 تراهم اب رگراك هب زاين هك يصصخت دراوم رد ،نينچمه
 هس يدادرارق دناوت يم تياهن رد امرفراك ،دراد دوجو يصاخ
 لاح نيع رد .دنك دقعنم رگراك يبايزرا يارب ار ههام
 دادرارق ناونع هب ار هام هس زا شيب يتدم دناوت يمن امرفراك
 اب ار نآ ،تدم نيا ناياپ زا سپ اي دنك نييعت يشيامزآ
 زا شيب هك يرگراك ،نياربانب .ديامن ديدمت طيارش نيمه
 طيارش زا ،دشاب راك هب لوغشم يهاگراك رد هام هس
 نايامرفراك يخرب هكنيا يارب اما .تسا هدش جراخ يشيامزآ
 ناونع تحت ار رگراك كي دنناوتب راك هرادا ناسرزاب لباقم
 اب هام هس زا رتمك ياهدادرارق ،دننزب اج "يشيامزآ رگراك"
.دننك يم دقعنم رگراك

 

  
 يدادرارق زور كي يتح هك يتروص رد دنناد يم نايامرفراك
 هميب هب روبجم ،دننك دقعنم نارگراك اب يرتشيب تدم اب
 اب نياربانب .دنتسه نارگراك قوقح مامت يرارقرب و ندرك
 هطبر نيمه رد .ميتسه هجاوم زين هزور 98 ياهدادرارق
 يخرب هك داد عالطا يرتسگداد يالكو زا يكي

 نوناق تادهعت زا يشيامزآ دادرارق اب اه لاس نايامرفراكزا
 زا شيب هك يرگراك ،راك نوناق قبط . دنور يم هرفط راك
 طيارش زا دياب ،دشاب راك هب لوغشم يهاگراك رد هام هس
 لباقم نايامرفراك هكنيا يارب اما دوش جراخ يشيامزآ
 رگراك" ناونع تحت ار رگراك كي دنناوتب راك هرادا ناسرزاب
 رگراك اب هام هس زا رتمك ياهدادرارق ،دننزب اج "يشيامزآ
.دننك يم دقعنم

 

  

 

  

ِ خرچ ريز هك يرگراك رازه اهدص هب ام مايپ

 !دندش هل يزاس يصوصخ

 رگراك يناهج زور تبسانم هب ،دالوف يلم هورگ نارگراك
 هداد نامرف يلم هورگ يامرفراك لاسما :دنتفگ يمايپ يط
 رس زا هن ،ديرواين فيرشت راك رس رگراك زور هناهب هب دنا
 الاح هنرگو .يراك هفاضا باستحا زا رارف رطاخب هكلب ،فطل
 نلاس برد دنيامرفب اهشيامن نيا ياجب تسرگراك زور هك
 و دنوش عمج مه رود نارگراك ات دننك زاب ار تاعامتجا
 و دننك تبحص مهاب ناشتالكشم و تكرش عضو هرابرد
 ياه باسح هيوست نيا هك دنمهفب ات .دنريگب ميمصت
 يارب هتفرگ تروص الاب زا ههام كي نيا رد هك يتيريدم
 تشهبيدرا رد دياب هزات هامدنفسا قوقح ارچ ؟تسيچ
 يتاميمصت هچ و دنوريم و دنيايم يناسك هچ ؟دوش تخادرپ
 هك دوشيم هتفرگ يلم هورگ يارب هتسب ياهرد تشپ دراد
 .رگيد يارچ اه هد و ؟دنشاب شنايرج رد ديابن نارگراك

 

  

 

  

 نيح رد ينامتخاس رگراك كي نتخاب ناج

يرادغرم كيِ راويد شزير رثا رب راك

 

  
 رمحا لاله تيعمج ريدم ،هام نيدرورف 91 هبنشود زور
 . داد ربخ راك نيح رگراك كي گرم زا نايمرد ِناتسرهش
 8 ،هام نيدرورف 81 هبنشكي زور رصع :تشاد راهظا يو
 هيدسا رهش يرتموليك جنپ رد باينب ياتسور رد رگراك
 لوغشم ،يبونج ناسارخ ناتسا رد نايمرد ناتسرهش زكرم
 راويد شزير رثا رد هك دندوب يرادغرم دحاو كي يرادربراوآ
 يم همادا رد يو .دنوش يم راتفرگ راوآ ريز اهنآ زا رفن 4
 زا ميت كي و ناتسرهش رمحا لاله زا ميت 2 :ديازفا
 ريز ِراتفرگ دارفا و دندش مازعا هثداح لحم هب 511 سناژروا
 هنافساتم .دندرك لقتنم هيدسا ناتسراميب هب و جراخ ار راوآ
 زا ار دوخ ناج ناتسراميب رد هديد هثداح نارگراك زا يكي
 نامرد يياپرس تروص هب رگيد رگراك 2 و دهد يم تسد
 تشادن يبوخ تيعضو هك مراهچ رگراك لاح نيع رد .دندش
.تسا هدش لقتنم ناتسا زكرم هب نامرد دنور همادا يارب

 

  

 نت 0005 مدنگ زا يمين نتفر نيب زا و ليس

  ليس رثا رب شوش نازرواشك زا

 يفنص ماظن سيير بيان ،هام نيدرورف 91 هبنشود زور
05 :تفگ ناتسزوخ ناتسا يعيبط عبانم و يزرواشك - 06 
 روط هب شوش ناتسرهش نازرواشك مدنگ تعارز دصرد
 راتكه رازه 2 نينچ مه .تسا هدش بيرخت دصرد 001
 رازه 6 ،)رايخ و يگنرف هجوگ ،ناجمداب لماش( تاج يفيص
 نيب زا زايپ و ينيمز بيس راتكه 0031 ،دنق ردنغچ راتكه
 ار ناش ماشحا و ماد مدرم زا يرايسب ،هوالع هب .تسا هتفر
 رازه 61 دودح نيب زا ،عقاو رد .دنا هداد تسد زا زين
 يلا 4 هب كيدزن ،شوش ناتسرهش رد يزرواشك رادرب هرهب

 .دنا هدوب نآ زا يشان تاراسخ و ليس ريگرد اهنآ رفن رازه 5
 نازرواشك يارب هدمآ شيپ تالكشم نوماريپ يو
 لكشم :تفگ ،ريخا ياه باليس يپ رد شوش ناتسرهش
 هناخدور بآ يزاساهر رثا رب هكلب ،ليس رثا رد هن ريخا
51 ات هك هدوب اهدس زا هخرك -  زين زاوها يرتموليك 61
 رد ينامز رد تاقافتا نيا هنافساتم .تسا هدرك يورشيپ
 بسك و تشادرب نامز هب كيدزن هك تسا نداد خر لاح
 تاج يفيص تشادرب نامز .تسا هدوب نازرواشك دمآرد
 زاغآ هدنيآ هام طساوا زا زين مدنگ تشادرب و هدوب نونكا
 .دش يم

 

  

 

  

 رثا رب يرهشناريپ ربلوك 3 نتخاب ناج

يربلوك نيح رد يگدزامرس

 

  
 راب دصق هب ربلوك 3 ،هام نيدرورف 72 هبنش هس هاگماش
 ادخ يناك تاعافترا رد و دندز هوك هب زرم يوس نآ هب ندرب
 و دنداد تسد زا ار دوخ ناج يگدزامرس رثا رد رهشناريپ
 شاعم يپ رد ناربلوك نيا .دنديسرن زرم تمس نآ هب زگره
 ار هدش دمجنم ياه ركيپ اهنآ ياه هداوناخ اما دندز هوك هب
 )فسوي( نمهب" هتخاب ناج ناربلوك تيوه .دنتفرگ ليوحت
  هداز عمش نيسح ،رهشناريپ دابآ نيش لها هلاس 22 يروسج
 لهاگنشپ ناوريس و رهشناريپ توكشا يناك ياتسور لها
.تسا هدش مالعا "تشدرس نالاسوم ياتسور

 

  

 

  

 رد يسكات ناگدننار عمجت و باصتعا

دوخ يفنص تابلاطم هب ضارتعا

 

  
 يسكات ناگدننار زا يعمج ،هام تشهبيدرا 9 هبنشود زور
 تسد اه هيارك خرن ندوب نيياپ هب ضارتعا رد يوخ رهش
 رد يوخ رهش زكرم رد يضارتعا يعمجت و هدز باصتعا هب
.دنتخادنا هار هب يقرش ناجيابرذآ
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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  

a.www moc.inahghedfarhs  
 

 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(

 

  
 

 


