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هام دادرم  هاگرذگ 

یارس رد  نم  یاه  تبحص 
دادماب

ریوک دومحم  رنه - یا  هنوگ 

رازگرب دادماب  یارس 
یاه زور  باتک  یفرعم  …. درک

یباتفآ

یا هنومن  ناگدرم ؛ ینوفمس 
نامر زا  میقتسم  یریذپریثات  زا 

 – یملسم الیل  وهایه –  مشخ و 
یسیلگنا تایبدا  نابز و  هتشر 

تایبدا یرو  هرهب  یسررب و 
نایرفص دومحم  تنرتنیازا – 

باتک ینیسح “ –  دومحم 
یلع رگ  وگتفگ  سیخ – “ 

این یدوعسم 

 ” هاگرذگ و “  ام “  رهش  “ 

هاگرذگ هاگرذگ
یسراپ تایبدا  تمدخ  یسراپرد  تایبدا  تمدخ  رد 

تسا شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  تسازاریغ  شنیرفآ  رس  جات  هک  رنه  زاریغ 
تسین رادیاپ   یتلزنم   چیه   تسیننارود    رادیاپ   یتلزنم   چیه   نارود   

راسگنس مه  زاب  یناگرزاب مایپ  ام هرابرد  ویشرآ هناخباتک یلصا هحفص 
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تساهلاقمهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ناتسبات مود  هام  دادرم ، هاگرذگ 
شتوارط لگ و  مانب 

***********************
هام ١٣٩١ دادرم  هاگرذگ –  گنُج 

راشتنا لاس  نیمهدزای  هرامش ١٢٩ – 
=================

دنا هدرک  یرای  ناتسود  نیا  ار  هاگرذگ  هام  دادرم  گنُج 
———————————————————

هرهش ام –  رهش  هیرشن  این - یدوعسم  یلع  ینیسح –  دومحم  نادشار –  رغصا  یلع  ریوک –  دومحم 
تیدحا هرهش    - یزوریف ارهز  یدابآ –  تلود  رذآ –  انام  یربنق –  دیجم  ارآ –  مزر  میهاربا  تیدحا – 

چیر زکرام –  ایسراگ  سودرف  –  بارهس   – رگزرب گنشوه  ریما  دمرس –  قداص  روپ –  ردان  ردان  – 
درانرب تربره –  فینگیبز  یفارشا –  هروصنم  یرسای  – سابع  یداز - ریش  زربیرف  یکسلاچوپ – 

 – یملسم الیل  رف –  یقداص  لیعامسا  یلرذآ –  نویاتک  یرصان –  دوعسم  ناراطع –  اضر  واش  -
نایرفص دومحم  سمش –  ایور  هدازیلع –  دواد  یتمعن –  یدیع  ریسگنت –  اسیلا  یئاقآ –  انام 

*****************************************

دادماب یارس  رد  نم  یاه  تبحص 
دادرم ۱۳۹۱

دادماب یارس  تسشن  رد  نایرفص   دومحم  رتکد  یاه  تبحص  زا  یا   هصالخ 
درک راغآ  هدورس  نیا  اب  ار  شیاه  تبحص  نایرفص 

منیب یم  ار  حبص  هرجنپ  باق  رد  نم 
هک ار  راهب  منک  یم  سح  و 

ایقاقا یوب  زا  تسا  راشرس 
مور یم  ساسحا  نارکیب  ات  اه  هژاو  لاب  رب  نم 

تایبدا هراتس ی  رپ  نامس  آرد  مباهش  نوچ  نم 
شیاه بیشن  زارف و  همه ی  اب  میگدنز  زا  یگرب  نم 

هاتوک ناتساد  …. مناتساد نم 

یاباب یجاح  تشذگ  رس  “ 
رایسب یباتک  یناهفصا “ 

ناور و یا  همجرت  اب  یندناوخ ،
ازریم مجرتم :  گرزب –  یماهبا 

 – هسنارف نتم  زا  یناهفصا  بیبح 
نایرفص دومحم  زا :  میظنت 

رارق مدرم : اب  دنچ  ینخس 
 – دریگب تروص  یتلادع  تسین 

یلرذآ نویاتک 

هتشون دروم  رد  رکذت  کی 
یلرذآ نویاتک  مناخ 

هک یزور  زا  هداس  تیاور  دنچ 
رذآ انام  مدش –  داشرا 

رتکد یسراف –  رعش  رد  ّولغ 
نایرفص دومحم 

تسد زا  ار  ام  تدوخ  ایادخ 
هدب تاجن  اه  نیب  گرزب  دوخ  نیا 

دومحم ناتساد –   ِ تیاکح
نایرفص

سودرف بارهس  زا  یلیلحت 

زکرام ردارب  خلت  فارتعا 

ناتساد

تیدحا هرهش  مود - سنج 

نادشاررغصا یلع  اقآ –  جاح 

ارهز وت –  گنر  هب  یغورد 
! یزوریف

دواد تنایخ –  ای  قشع 
هدازیلع
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تساهلاقمهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هاتوک ناتساد  …. مناتساد نم 
هعومجم ی هک  یباتفآ  یاه  زور  باتک  یقرعم  تبسانمب  هک  تسشن  نیا  رد  ناتروضح  زا  راوگرزب  نایاقآ  اهمناخ ،  ** 

. مرازگساپس هنامیمص  تسا  هاتوک  ناتساد   ۱۷
منک یم  یرازگساپس  هتشادرب  رس  زا  هالک  دنا  هدرک  هناقداص  یرای  ارم  باتک  نیا  راشتنا  یارب  هک  ینازیزع  همه ی  زا 

دوبن اه  نآ  یاه  یهارمه  رگا  هک  منک  یم  فارتعا  و 
دش یمن  یباتفآ  باتک  نیا  یاه  زور 

دقتنم نآ  لوق  هب  هک  باتک  دلج  یور  زنط  زا  رپ  حرط  رطاخب  نایرفص  کپوپ  رتکد  مرتخد  زا  مراد  هژیو  یساپس  و  ** 
.“ تسا یتیاکح  ناراب  ریز  رتچ  اب  یمناخ  حرط  یباتفآ   یاه  زور  باتک  یور  رب  “ 

 “ تسا هحفص  هد  نلومعم  ات  ود  هک  ار  نآ  ناوت  یم  نوچ  مناد ، یم  یناتساد  تایبدا  هنادرد   ار  هاتوک  ناتساد  نم  ** 
. درب تذل  دناوخ و  نامز  نیرتمک  رد  رتشیب “  ناتردنو 

ار نامز  نیا  دریگب و  تقو  رتمک  ای  هقیقد  هد  رثکا  دح  زا  شیب  شندناوخ  دناوت  یمن  هحفص  هد  ممیزگام  رد  یناتساد 
. تفاب ناوت  یم  تحار  مزال  هلصوح  اب  هارمه 

نشور ار  نهذ  دور و  یم  دشک و  یم  رون  طخ  تایبدا  نامسآ  رد  ناشخرد  یباهش  نوچ  هاتوک  ناتساد  تقیقح  رد  ** 
. دراد یماو  رکف  هب  دنک و  یم 

کدنا مک و  رایسب  اه  یناریا  ام  هک  ما  هدرک  هیکت  مهم  نیا  رب  هشیمه  ما  هتشاد  هک  یئاه  تبحص  همانرب ی  رد  نم  ** 
ماقرا یوسب  دور  یم  دوش و  یم  عورش  دلج  رازه  دص  زا  برغ  رد  باتک  ناگرامش  لیلد  نیمهب  میناوخ و  یم  باتک 

. دلج رازهشش  رثکا  دح  ات  دور  یم  دوش و  یم  عورش  دلج  طقف ۵۰۰  زا  ناریا  رد  یلو  اه  نویلیم  یموجن 
یاه باتک  زوس  هلصوخ  یئوگ  هدایز  تسا ، ناسآ  شلمح  تسین ، ریگ  تقو  شندناوخ  هک  هاتوک  ناتساد  مراو  دیما  نم 

یور یارب  نازیزع  یتشآ  هب  توعد  یارب  دشاب  یتسد  دناوتب  دناوخ ، یم  یا  هجدوب  ره  اب  شدیرخ  درادن و  ار  میجح 
. ندناوخ تهج  بسانم  یدرک 

دنایامن یم  ار  یگدنز  زا  یا  هشوگ  صاخ  یلکشب  کیره  یباتفآ  یاه  زور  باتک  دنهد  لیکشت  هاتوک  یاه  ناتساد  ** 
. هدننک بذج  ناور و  یرثن  اب  هارمه 

. تسا هدش  هداد  صیخشت  یا  هدیزگرب  باتک  رظنبحاص  مان و  بحاص  نیدقتنم  یوس  زا  باتک  نیا 

ریوک دومحم  رنه - یا  هنوگ 
دادرم ۱۳۹۱

تسا رای  ترایز  دنمرنه . اب  تسا  یرادید  رنه و  هب  تسا  شرگن  یا  هنوگ  زین  نیا 
هشیدنا نیا  زا  یرایسب  ینامگ  یب  مناد . یمن  هن ، ای  تسه  هزات  یتسه . هاگشیاین  رد 

هاگن اما  نیا  دنا . هتشون  هتفگ و  ناقشاع  ناسانشرنه و  ار  اه  هنامگ  اهرواب و  اه و 
یشیورد رنه . یبآ  هاقناخ  رد  تسا  یعامس  رنه . اب  تسا  نم  رادید  تسا . نم 

تیدحا هرهش  کََزب – 

رعش

ریوک دومحم  رابب – 

زا تبرغ –  یولبات  رعش و 
گنر و یشاقن  یفارشا –  هروصنم 

هزادنا ۵۰*۷۰ رد  موب  رب  موب 

اسیلا ار –  هرحنپ  نک  زاب 
ریسگنت

یتمعن یدیع  هدورس –  ود 

سمش ابور  بشما – 

تسا راک  روتسد  اوران ،

دای هدنز  زا  هدورس  ود 
ارآ مزر  میهاربا 

ردان ردان  رتسکاخ –  نوخ و 
روپ

دومحم …. یزور دیاش 
نایرفص

ریما دمرس –  قداص  دیس 
رگزرب گنشوه 

سکع

ندنل رد  دسا  راشب  رسمه 
هچ  … دنک یم  یزاب  نوتیمدب  دراد 

یزیگنا تهب  یایند 

رتشیب خاروس  کی  یارب  اوتف 

لاحلا فصو 
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یشیورد رنه . یبآ  هاقناخ  رد  تسا  یعامس  رنه . اب  تسا  نم  رادید  تسا . نم 
نیمه و تسا . صقر  رد  گنهآ  گنر و  رون و  ناتسآ  رب  سیخ ، تسم و  هنهرب و 

! سب
نابز رد  تسا . درم  نز و  یانعم  هب  هرن  ای  رن  کین و  ینعم  هب  وس  هملک  ود  زا  یبیکرت  تیرکسناس ، نابز  رد  رنه 
یزورما لکش  هب  هنایم  یسراف  ای  یولهپ  نابز  رد  هک  تسا  هتشگ  داجیا  رنوه  هژاو  هدش و  لیدبت  اههب  نیس  ییاتسوا 

. تسا هنازرف  لماک و  ناسنا  یانعم  هب  هک  تسا  هدمآرد  رنه ) )
ینعم نیاب  رنه  هژاو  هنیشیپ  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  تسا . هتفر  راکب  یناوت » بوخ   » ینعم هب  ییاتسوا  نابز  رد 

: هتفگ یسودرف  دوشیم  هدید  یسراف  رعش  نابز و  رد 
رنهزا ناگدنسرپ  دنسرپ  وچ 

رهگ زا  یهد  خساپ  هک  دیابن 
سب تسنایناریا و  دزن  رنه 

سکب ار  نایژ  ریش  دنرادن 
: تسا یرصنع  زا  و 

ربخب ناورسخ  یاهرنه  هدینش  ایا 
رنه وت  نیبب  نایع  قرشم  ورسخز  ایب 

: تسار یماظن  و 
مایا بتکم  رد  هک  قشع  زا  نکم  مبیع 

دوب یرنه  رگ  نیزا  هب  مدوب  هتخومآ 
: دیوگ ظفاح  و 

قشع دراد  رنه  هچ  مغزج  هک  تفگ  هجاوخ 
نیزا رتشوخ  یرنه  لفاغ  هجاوخ  یا  متفگ 

: تسا یماظن  زا 
نتفاب نشخ  ندیرد ،  قیاقش  نتفات  رنه  زا  یور  تسین  رنه 
ینک راکشآ  شیوخ  یاهرنه  ینک  ارادم  نوچ  ار  دنمدرخ 

ناسنا

…. ار تیاه  هناش 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

 – یکسلاچوپ چیر  : زا یرعش 
 – یرسای سابع  نادرگرب – 

هب نآ –  یسیلگنا  نتم  اب  هارمه 
یداز ریش  زربیرف  باختنا 

زا رعش  دنچ  یهمجرت 
یناتسهل رعاش  تربره ، فینگیبز 

هب یدامع –  نسحم  مجرتم : – 
یدازریش زربیرف    ِ باختنا

زنط

واش شوهاب –    ِ نانز

– ؟ موشرادیب ای  دایم  مباوخ 
یرصان دوعسم  ناراطع –  اضر 

باتک یفرعم 

زا یئاه  همان  هام –  باتک 
یربنق دیجم  ناتسرامیت – 

لنلک باتک  هب  داشرا  تبقاع 
دادن رشن  هزاجا  یدابآ  تلود 

شزیر نانتساد “  زا  یا  هکت 
نایرفص دومحم  امن – “  قاط 

 “ ناتساد زا  یکچوک  هکت 
نایرفص دومحم  توهرب – “ 
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تعنص ینعم  هب  دنربیم  راکب  زورما  هک  ترآ »  » هژاو یگنرف  یاهنابز  رد  تسین و  رنه  یارب  یا  هژاو  ینانوی  نابز  رد 
تسین و رنه  یارب  هژاو  زین  برع  نابز  رد  تسین . اسر  رنه  ینعم  یارب  تسا و  هتفر  راکب  هزات  رنه  ینعم  رد  تسا و 
«. نانف  » دنمرنه هب  دنیوگ و  هلیمجلا » نونفلا   » نادب دنربیم و  راکب  دنا  هتفرگ  یسراف  زا  هک  ار  نفلا »  » هژاو رنه  یارب 

رد تسین . اسر  رنه  یارب  زین  اهینعم  نیا  تسا و  نانابز  یسراف  یاههتخاس  زا  زین  هفرظتسم  هفیرظ و  عیانص 
یقیسوم رعش و  یزاسرکیپ و  هب  ارنآ  دعب  تسا و  هدوب  یشاقن  رنه  رتشیب  ترآ »  » ای رآ »  » زا روظنم  یئاپورا  یاهنابز 

. دنا هتفگ  رگید  یاههتشر  و 
نیمهب هباطخو . رعش  ، نامتخاسو یشارترکیپ  ، شیامن ، صقر ، یقیسوم ، یشاقن دنا : هتسناد  هتشر  تفه  یاراد  ار  رنه 

. دنا هدش  لئاق  هتشرف  تفه  رنه  یارب  تهج 
: رنه هب  رگید  تسا  یهاگن  زین  نیا 

*
. دنز ¬ یم اه  هدوبن  اه و  هزات  شنیرفآ  هب  تسد  دنمرنه  تسا . شنیرفآ  یا  هنوگ  رنه 

. تسا یراگدیرفآ  یا  هنوگ  رنه  سپ 
*

رثا نیب  یگیاد  یردام و  هطبار  یا  هنوگ  تسا . هدوبن  نونک  ات  هک  تسا  یا  هوابون  یا و  هدازون  ندرورپ  یا  هنوگ  رنه 
. دراد دوجو  دنمرنه  یرنه و 

. تسا یراگدرورپ  یا  هنوگ  رنه  سپ 
*

. تسا دوخ  شیاز  شرورپ و  تفای و  فشک و  تسا . دوخ  ٿشک  ییازون و  ندمآ و  دوخ  هب  یا  هنوگ  رنه 
. تسا ییادخ  یا  هنوگ  رنه  سپ 

*
. دوش یم  هداز  دنایاز و  یم  دیاز و  یم  هک  تسا  یراگدیرفآ  دنمرنه ،

*
. دوش یم  شنیرفآ  راک  هب  تسد  تسابیز ، هچنآ  ره  هملک و  گنهآ و  رون و  گنر و  لگ و  اب  دنمرنه 

. دزیمآ یم  مه  رد  لایخ  هاگراک  رد  دریگ و  یم  رب  ار  یتسه  یاه  هراپ  هراپ 

دقن

نایرفص دومحم  دقن –  یخلت 

ناتسمز باتک “  هب  یهاگن 
رعش رتفد  تسا “  نم  قوشعم 

دومحم یئاقآ –  انام  زا  یدیدج 
نایرفص

هک دقن “  باتک “  راتفگشیپ 
تسا دوجوم  هاگرذگ  هناخباتک  رد 

رابخا

نارگشرازگ یامنرات  شرازگ 
زرم نودب 

میراد هتکلمم  نیا 

فورعم یلوسر  هقیدص  وناب 
کنشور هب 

یلیس نیلوا  اب  نارکفنشور 
یم تکاس  دننک و  یم  فارتعا 

دنوش

هدنسیون و یلامج  رهچونم 
یناریا راکرپ  رگشهوژپ 

ایند یسارکمد  نیرتهب  یاعدا 
بیغ زا  دهاش  و 

یتناس هلصاف ۲۰  زا  کیلش 
یرتم
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. دمد یم  نآ  رد  شیوخ  حور  ناج و  زا  هاگنآ 
. دزیمآ یم  مه  رد  ناهج  ناج و 

. دنزیخرب یناوخ  دورس  شیاین و  نیرفآ و  هب  شا  هدیرفآ  ربارب  رد  جوف ، جوف  ات  دناوخ  یم  ارف  ار  کیالم  همه  سپس 
*

. درک ٿیرعت  ناوت  یمن  هک  ینآ  تسه . نآ ) کی (  یرنه ، راک  ره  نایم  رهوگ و  ناهن و  ناج و  رد 
. تسا ینتفگان  ناهن و  ییابیز  یا  هنوگ  نآ ) ) 

نورد و ییابیز  ریذپان . فصو  ییابیز  . دنمرنه هاگن  رد  تسا  ناهج  نایابیز  همه  دنچمه  تسا . نایابیز  نیرتابیز  نآ ) )
. هتخیمآ مهرد   ، نوریب

. دراد ینآ )  ) یرنه رثا  ره 
*

یا هنوگ  نانچ ) .) درک فیرعت  ناوت  یمن  هک  ینانچ  تسه . نانچ )  ) کی یرنه ، راک  ره  نایم  رهوگ و  ناهن و  ناج و  رد 
یب هنوگ  . تسا هنوگچ  یب  تخانش  یا  هنوگ  نانچ ، دراد . ینانچ ) ) یرنه رثا  ره  تسا . ینتفگان  ناهن و  یوداج  زار و 

. دراد یمنرب  لیوات  ریسفت و  ریبعت و  فیصوت و  تسا . راکشآ  ناهن و  رادید  . تسا هنوگچ 
. ییوگب هک  یناتن  یناد و  . یناد یمن  یمهف و  یم 
. تسا یگناد  یب  هناد ی  تسا . یبناج  یب  بناج 

. تسا یرهم  هب  رس  زار 
. تسا رنه  رصق  هناخ ی  نامهیم 

. دیاشگب ار  نآ  مسلط  دناوت  یمن  دیابن و  یسیگ  لچ  چیه  دیلک  لچ 
. تسا یرنه  رثا  کی  رمع  هشیش 

*
هناکدوک و یناریح  یگدز . تفگش  یناریح و  تسه . یناریح )  ) کی ، یرنه راک  ره  نایم  رهوگ و  ناهن و  ناج و  رد 

راید یتسه . یاه  هولج  ربارب  رد  یگدز  تفگش  یناریح و  . هزات وون  ربارب  رد  یتفگش  ییابیز . ربارب  رد  یناریح  هنافراع .
. دنک یم  ناریح  ار  وت  ینانچ  ینآ و  ره  تسا . یناریح  شیایفارغج ، رنه . تسا  یناریح 

. تسوا رسمه  تسا . دجو  سورع  دراد . راکورس  دجو  اب  یناریح  نیا 
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. دروآ یم  تدجو  هب  دنک و  یم  تناریح  اه ، ییابیز 
. تسا هدز  دجو  ناریح و  دنمرنه ،

. یناریح جوا  رد  یدجو 

*
هملک و… ای  گنهآ  ای  رون  ای  گنر  نابز  یندشان . دیلقت  یندشان و  رارکت  هژیو و  ینابز  دراد . نابز )  ) کی یرنه  راک  ره 
هک دراد ، یگنهآ  متیر و  یدولم و  کی  نابز  نیا  دبای . یم  ار  دوخ  هژیو  نابز  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ماجنارس  دنمرنه 

یناریا یقیسوم  رد  فیدر  دننام  تسا . هنهک  هاگ  تسا . ناور  هداس و  هاگ  تسا . هبدبد  اب  هاگ  درادن . نارگید  نابز 
رد و  لزغ . نابز  هدیصق و  نابز  دننام  تسادیپ . هتفهن و  نآ  رد  دنمرنه  ناج  زمر  زار و  تسا . یرنه  راک  کی  هیاپ  تسا .

نابز تسا . هنادنر  هدنزیگنارب و  ینافوت و  بوشآرپ و  ظفاح  نابز  یدعس . نابز  ظفاح و  نابز  دننام  لزغ  هصرع 
زا راشرس  زمر و  زار و  رپ  شخب ، یداش  دنت ، ینابز  امنیس  رد  نیلپاچ  نابز  تسا . نئمطم  مارآ و  هوکشرپ و  یدعس 

. تسا راک  هظفاحم  هدنامرد و  هداس و  ینابز  اما  یدراه  لرول و  نابز  تسا . هزجعم 
*

ندب یاه  شپت  صقر ، تسا . یتسه  ناج  رد  تسا . رنه  ناج  رد  شپت  نابرض و  دراد . نابرض )  کی (  یرنه  راک  ره 
. تسا هملک  یاه  شپت  رعش ، تسا . گنر  یاه  شپت  یشاقن ، تسا .

. دراد رذگ  نآ  هب  نیا  زا  هاگ  یبآ . هاگ  تسا . خرس  هاگ  مارآ . هاگ  تسا . دنت  هاگ  متیر  دراد . متیر  اما  شپت 
. دزیمآ یم  مه  رد  تعیبط  شپت  اب  دزیمآ . یم  مه  رد  یتسه  اب  دزیخ و  یمرب  دنمرنه  ضبن  زا  نابرض  شپت و 

رادم زا  ار  نآ  دزیوآ . یم  رد  شپت  نیا  اب  عوضوم ، هب  هتسب  دنمرنه ، ناج  شپت  دراد . یشپت  راک  دراد . یشپت  یتسه 
. دنک یم  شمارآ  دشخب . یم  شباتش  دنک . یم  جراخ 

*
روخشبآ هاگشرورپ و  هنادنمرنه ، روصت  لیخت و  تسا . رنه  نادهز  لایخ ، دوش . یم  هداز  لایخ ) لد (  زا  یرنه  راک  ره 

. دوش یم  هداز  لایخ  یوداج  هبعج ی  زا  هک  تسا  یا  هزجعم  رنه  تسا . رنه 
*

هتخیمآ رد  روعش  تسا . ینامداش  هداز  رنه ، اما  تسا ، ییاناد  هاگداز  جنر  دوش . یم  هداز  ینامداش )  ) زا یرنه  راک  ره 
. تسا هدرک  دنمرنه  هک  تس  یفشک  یارب  ینامداش  یا  هنوگ  رنه ، تسا . ینابرهم  اب 
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. تسا یتسه  رب  هدنخ  رنه ،
*

هنهک هدنام و  هک  هچ  ره  رب  ینایصع  شروش و  تسه . نایصع ) کی ( یرنه ، راک  ره  نایم  رهوگ و  ناهن و  ناج و  رد 
سیلبا دنمرنه ،  تسا . هناگیب  دیلقت  سرت و  میلست و  اب  رنه  تسا . یشروش  دنمرنه  شنیرفآ . یارب  یشروش  تسا .

میلست ودسرتب  تسا  نکمم  دنمرنه  . دنز یتسه  نیا  ناتسین  رد  شیوخ  دوجو  شتآ  ات  تسا  هدمآ  تسا . یتسه  هاگراب 
! زگره رنه ، اما  دوش ، میلست  دسرتب و  تسا  نکمم  دنمرنه  دنام . یم  شنهاریپ  اهنت  وا  زا  هاگنآ  اما  یرآ ، دوش ،

*
زا ار  تردق  هک  تسا  نیا  شراک  دنمرنه  . دزیتس یم  اه  تردق  همه ی  اب  هک  تسا  ینادنمتردق  نیرتدنمتردق  دنمرنه 

! شدنکش مه  رد  زاب  دناشنب و  یتسه  هکیرا  رب  ار  رگید  یا  هدیرفآ  مدره  و  دشک .  ریز  هب  تخت 
*

هدرپ سدقت و  باجح  ندنکفا  رب  تسین . سدقم  زیچ  چیه  تسین . یسدقت  یرنه ،  راک  رد  تسا . نکش  تب  دنمرنه 
. تسا دنمرنه  راک  ناهج ، ناج و  یاه 

*
. دنکش مه  رد  ار  اه  نآ  تردق  ات  دنکش . مه  رد  ار  اه  نآ  نیناوق  ات  دریگ  یم  هرهب  اه  تنس  زا  دنمرنه 
. دنک یم  باترپ  ادرف  یوس  هب  ار  شدایرف  دنک و  یم  یگدنز  زورما  رد  دشون و  یم  زورید  زا  دنمرنه 

. تسا دوخ  نامز  ناج  دنمرنه ، 
*

، ایند دنکش . یم  مه  رد  ار  یسنج  ینابز و  یداژن و  ینید و  یناکم و  ینامز و  یاهزرم  دبات . یمن  رب  ار  یزرم  دنمرنه 
یناکم همه  ینامز و  همه  ییاج و  همه  دراد . قلعت  ناهج  همه ی  هب  یرنه  رثا  ره  دنمرنه و  تسا . دنمرنه  هناخ ی 

. تسا
*

گنابلگ اهنت  دنمرنه ، تسا . هناگیب  اوتف  نامرف و  رما و  اب  رنه  دزای . یمن  تسد  ییاوتف  نامرف و  چیه  رودص  هب  دنمرنه 
. دنکٿا یم  رد  ناهج  رد  ار  شیوخ  گنراگنر 

*
. تسا ههارژک  ههار و  مگ  ههار و  یب  رازه  رازه  تسین . یهار  درادن . رواب  یتقیقح  هار و  چیه  هب  دنمرنه 
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تساهلاقمهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تسا ههارژک  ههار و  مگ  ههار و  یب  رازه  رازه  تسین . یهار  درادن . رواب  یتقیقح  هار و  چیه  هب  دنمرنه 
. تساه ههار  مگ  اه و  ههار  یب  اه و  ههارژک  نیمه  هار ،
. تسا نیمه  تسه ، هچره  تسین . وس  نآ  رد  یتقیقح 

! ناگدنز یارب  اما  لایخ . نهذ و  رد  اما  دنیرفایب ، نیا  زا  رتابیز  ات  دنک . رتابیز  ار  نیمه  ات  دشوک  یم  دنمرنه 
… رنه هفسلف ، یزاب ، ایور ، اب  تسا ، ناهج  ندرک  رتابیز  راک  رد  هرامه  ناسنا 

*
رپ و رپ  میلقا  یلد ، یبو  لد  لد  نیمزرس  راید . نیا  تساه  یگتسبلد  راید  دشاب . دناوت  یمن  هتسباپ  هتسباو و  دنمرنه 

. تسا یناشیرپ 
*

. تسا یدازآ  زین  رنه  تسا . رنه  دوخ  یدازآ  تسا . هارمه  دازمه و  وس و  مه  یدازآ  اب  رنه 
*

. ارادم رهم . . یگنهامه ییابیز . تفارش . تباجن . دشوج : یم  ناهج  بیجن  کین و  یاه  هژاو  همه  رد  رنه 
یمرب ناگتخیرگ  ناگدروخ و  تسکش  دیآ . یم  رد  وپاکت  هب  گرم  دنوش : یم  ابیز  رنه  رد  ناهج  یاه  یتشلپ  اه و  یتشز 

 . دنزیخ
. دنود یم  رون  یوس  هب  فرگش  یصقر  رد  یتسه  یاه  همرن  اه و  هدرگ  همه 

*
راوآ دزیخ و  یمرب  یتسه  یاه  یرارق  یب  اه و  یناشیرپ  اه و  ششک  اهوپاکت و  همه  هنایم ی  زا  ابیز  یلوغ  نانوچ  رنه 

. دناشفا یم  لاب  یرشب ، روس  روش و  گنر و  رون و  ناتسآ  رد  هنهرب  دناکت و  یم  شیوخ  ناج  زا  رابغ  و 
*

. تسا یتسه  گنر  رد  گنر  یایند  رنه  تسین ! گنر  یب  ای  زبس  ای  یبآ  رنه 

*
. تسا یتسه  عامس  صقر و  رنه 
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یباتفآ یاه  زور  باتک  یفرعم  …. درک رازگرب  دادماب  یارس 
دادرم ۱۳۹۱

رد تایبدا  باتک و  ناقاتشم  روضح  اب  یتسشن  رد 
یباتفآ یاه  زور  باتک  نوج  هام  هبنشکی ۲۴  زور 
. دش یئامنور  نایرفص  دومحم  رتکد  هتشون 

نانخس رد  همانرب  هدنیوگ  روپ  رقاب  ابص  مناخ 
هب درک و  رکشت  اه  هدننک  تکرش  روضح  زا  عورش 
یتآ یاه  همانرب  رد  دادماب  یارس  هک  دناسر  عالطا 

هب اهنت  هن  دوش  رازگرب  هامره  تسا  رارق  هک  دوخ 
یبدا یاه  هنیمز  یمامت  رد  هک  باتک  یفرعم 

رد دناوتب  تسا  راو  دیما  دشاب و  هتشاد  تیلاعف 
. دراد رب  یلوبق  دروم  یاهماگ  یگنهرف  هار  نیا 

زا میتشاد  هک  یئآ  مه  درگ  نیلوا  رد  داد ،  همادا  و 
یداه هتشون  نم “  بوبحم  نانامرهق  باتک “ 

هک درک  توعد  راضح  زا  دش و  یئامنور  یرتخا 
. دنشاب هتشاد  زور  نآ  یاه  دیالسا  هب  یهاگن 

. دش هارمه  ناوارف  یاه  ندز  فک  اب  دوب  هارمه  ابیز  ینتم  یقیسوم  اب  هک  دیالسا  شیامن 
لباق رایسب  دوب  هدش  نییئزت  نامروشک  مانب  نادنمرنه  زا  یریواصت  اب  هک  نلاس  نام  دیچ  یئابیز 

رت بولطم  ناکما  دح  رد  ار  اه  تسشن  نیا  دراد  دصق  دادماب  یارس  هک  داد  یم  ناشن  دوب و  هجوت 
. دهدب بیترت 

کوکس رد  نلاس  درک  دنهاوخ  تبحص  امش  یارب  داژن  یلصم  رتکد  داتسا  کنیا  هک  ابص  مناخ  مالعا  اب 
، نیریش اریگ و  دنایامن و  ار  شیاه  هتسناد  یایرد  زا  یا  هشوگ  هداشگ  یئور  اب  داتسا  تسشن و 

یراکمه گنت  اگنت  رتشیب و  هدنیآ  رد  هک  درک  توعد  دادماب  یارس  تیریدم  زا  عورش  رد  تفگ . نخس 
داد و اه  هدنونش  هب  یتاعالطا  دراد  هک  یشالت  شیاه و  فده  سرگاز و  رشن  زا  دنشاب و  هتشاد 

ار باتک  نیا  یاه  ناتساد  یمامت  نبیرقت  تخادرپ و  یباتفآ  یاه  زور  باتک  یفرعم  هب  سپس 
هجوت تقد  اب  ناگدننک  تکرش  همه  هک  دوب  یندینش  اریگ و و  نانچ  یفرعم  نیا  درک و  یفرعم 

. دنتشاد
شامن هب  یهانپ  رفعج  یگدنزاس  هب  نوئدراکآ  هاتوک  ملیف  داژن ،  یلصم  رتکد  یاه  تبحص  نایاپ  اب 

دندرک لابقتسا  نآ  زا  ندز  فک  اب  مرگ  دوب و  بلاج  نیوعدم  یارب  زین  نآ  هک  دش  هتشاذگ 
دش یتصرف  دوب  هارمه  هوهق  یاچ و  یناریا و  هزمشوخ  یاه  ینیریش  اب  هک  تحارتسا  هقیقد  رد ۱۵ 
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تساهلاقمهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دنشاب هتشاد  یرتهب  رتشیب و  شب  شوخ و  ناتسود  ات 
بارضم شزاون  هب  شوگ  اپ  ارس  همه  تفرگ و  نایاپ  روپ  ردیق  داتسا  روتنس  یابیز  یاون  اب  یئاریذپ 

روتنس یاه 
. دندرپس لد 

فصو رد  یهاتوک  هدورس  اب  ار  شیاهتبحص  نایرفص  رتکد  هدنیوگ ، مالعا  اب  همانرب  نیا  نایاپ  اب 
کپوپ رتکد  شرتخد  زا  سرگاز و  رشن  ناریدم  کت  کت  زارکشت  زا  سپ  درک و  زاغآ  هاتوک  ناتساد 

یاه زور  باتک  یور  رب  هک  عوضوم  نیا  هب  هراشا  تسوا و  زا  باتک  دلج  یور  خرط  هک  نایرفص 
هاتوک ناتساد  تازایتما  هب  دشاب  یتیاکح  دناوت  یم  ناراب  ریز  رد  رتچ  اب  یمناخ  ریوصت  یباتفآ 

نایاپ رد  دناوخ و  ار  باتک  ناتساد  دنچ  زا  یهاتوک  یاه  هکت  و  تخادرپ ،
کی گولاید  قافتا  هب  ریسگنت  اسیلا  مناخ  شرسمه  اب  هارمه  هاتوک ، ناتساد  رد  گولاید  رب  هیکت  اب 

. دوب بلاج  رایسب  هک  دندناوخ  ار  شضیرم  راتسرپ و 
رادید دیما  هب  ناقاتشم و  یارب  باتک  یاضما  لاؤس و  دنچ  هب  خساپ  اب  یندشن  شومارف  بش  نیا 

تفریذپ نایاپ  یدعب 
تسا هدش  چرد  وتنوروت  یگتفه  تایرشن  یمامت  رد  هاتوک  شرازگ  نیا  ——————— 

تسا دادماب  یارس  یشورفباتک  وتنوروت  رد  شورف  هدنیامن 
۹۰۵۷۸۰۵۹۴۷: یاه نفلت 

۴۱۶۳۱۲۴۲۳۱
www.amazon.com نوزامآ تیاس  هب  دیناوت  یم  ناهج  رسارس  رد  باتک  نیا  هیهت  یارب 

. دینک هعجارم 
دوش یم  لیوحت  امش  هناخ    ِ رد باتک  نوزامآ ، هب   شرافس  اب 

نامر زا  میقتسم  یریذپریثات  زا  یا  هنومن  ناگدرم ؛ ینوفمس 
یسیلگنا تایبدا  نابز و  هتشر  یملسم –  الیل  وهایه –  مشخ و 

دادرم ۱۳۹۱

رف یقداص  بانج 
ناترهم زا  ساپس  اب 

یملسم الیل  مناخ  هتشون  امش و  همان  نیع  ام 
اجنیا رد  ار  ناتلیم  یئ  نات  هزاجا  اب  ار و 

یارب یشسرپ  هک  یتروص  رد  ات  میروآ  یم 
Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL fully for free!

http://www.gozargah.com/category/maghaleh/
http://www.gozargah.com/maghaleh/copy-bar-dari/
http://pdfmyurl.com/request-trial?src=pdf


یارب یشسرپ  هک  یتروص  رد  ات  میروآ  یم 
امش دوخ  اب  نمیقتسم  دیایب  شیپ  نیبطاخم 

دنریگب سامت 
esmaeilsadeghifar@gmail.com

——————————————-
ارچ هک  دشابن ، یا  هیالگ  یاج  دنداد  ناشن  یهجوت  اه  نآ  رگآ  ما . هداتسرف  زین  رگید  یاج  دنچ  یارب  ار  نتم  نیا  نم 

. تسا هدوبن  امش  یارب  طقف 
جیار رایسب  هنافساتم  هکیلاح  رد  دنرادن  هجوت  یبدا  تابلقت  هب  هک  دنرایسب  یلو  همه  میوگن  رگا  دیناد  یم  هک  روطنامه 

رگید یمان  اب  تالمج و  تاملک و  ندرک  شیپ  سپ و  اب  دنناوخ و  یم  یرعش  دننک . یم  بلقت  ار  رعش  رتشیب  هتبلا  تسا .
. دننک یم  رشتنم  دوخ  مان  هب 

. دوش یمن  ماجنا  بلقت  هک  تسین  روطنآ  یلو  ما  هدینش  ای  هدید  رتمک  ناتساد  دروم  رد 
دنریگب و ار  یئاهاطخ  نینچ  یولج  ات  دنتسه  بظاوم  هک  یتنرتنیا  یپاچ و  تایرشن  یارب  ار  ما  همان  نیا  نم  هک  میوگب 

ما هداتسرف  زین  دنراد  ار  ملاس  تایبدا  درد  فورعم  لوقب 
الاح و  دنا ، هتفای  بذاک  ترهش  اه  یور  جک  نیمه  هلیسو  هک  دوش  یم  ماجنا  یدارفا  یوس  زا  هنافساتم  تابلقت  نیا  هاگ 

تسین ناسآ  تحار و  ناشدروم  رد  تبحص  دننز و  یم  هراقن  ترهش  لیبس  یور  دنتسه و  جاع  جرب  رد 
. دنک هجوت  میاه  فرح  هب  یسک  هک  مرادن  راظتنا  یلیخ  تلع  نیمهب 

. دنتسه رضاح  همه  زب  دزد و  دروم  نیا  رد  هناتخبشوخ  اما 
ناگدنسیون زا  هچ  هسنارف ، سور و  ناگدنسیون  زا  هچ  ار ، ینامر  ره  دیناوت  یم  دیشاب  هتشاد  ملق  رب  یتسد  رگا  امش 

دیناسرب پاچ  هب  رگید  یالابو  ریز  رگید و  یمان  اب  یناتساد  دعب  دینک و  یراد  رب  تشددای  یناوخب  ار  یئاکیرمآ  یسیگنا و 
. یراذگب راک  رس  ار  هللا  قلخ  و 

ینک و رازاب  هناور  ار  ناگدرم “  ینوفمس  نآ “  ساسا  رب  دعب  یناوخب و  ار  رنکاف  مایلیو  یوهایه “  مشخ و  نلثم “ 
. ردق یا  هدنسیون  یوشب 

 ” نتم تذل  مانب “ :  شدوخ  تیاس  رد  هک  ار  یملسم “  الیل  مناخ “  هتشون  منک  یم  تسویپ 
http://lilymoslemi.blogfa.com/post-43.aspx

هجوتم هربخ  یهاگن  اب  یلو  دروخن  رب  هدنسیون  یابق  جیرت  هب  هک  هدرک  شالت  ششوک  تیاهن  اب  هدروآ و  دروم  نیمه  رد 
. تسا هتشاد  دوخ  راک  رد  یتراهم  هچ  داتسا !! هک  دیوش  یم 

———————————————————–
نیا زا  دنک و  یم  هبرجت  بسک  نآ  یاه  هثداح  شنوماریپ و  طیحم  زا  هراومه  دراد ، هک  یعامتجا  یگدنز  لیلد  هب  ناسنا 

طیحم زا  هک  ار  ییاه  هبرجت  هاگآ ، ناسنا  ناونع  هب  مه  هدنسیون  دیوج . یم  دوس  شا  یگدنز  راک و  دربشیپ  رد  اه  هبرجت 
کی ساکعنا  تروص  هب  ینامز  مه  نامز ، نتسکش  دنک . یم  تایبدا  هطیح  دراو  تسا ، هدرک  بسک  نارگید  دوخ و 

یا هکبش  تروص  هب  یلاوتمان  یاه  هتشذگ  لصو  ژاساپ (  نهذ و  لایس  نایرج  زا  هدافتسا  فلتخم ، یاهنامز  رد  هعقاو 
هک دشاب  یم  ناهج  ناریا و  تایبدا  هنحص  رد  ون  ییاهدرگش  یتیاور  دنچ  نابز  زا  هدافتسا  ینهذ و  یاه  یزاب  وت ،)  رد  وت 

. تسا هدش  نردم  رصع  یسیون  ناتساد  رد  یا  هزات  لوحت  یاشگ  هار 
ینوفمس ( ۱) نیب هباشت  هطقن  ادتبا  روظنم  نیا  هب  تسا . یریذپریثأت  نیا  زا  یعون  ندنایامن  رد  یعس  راتشون  نیا  فده 

تیاهن رد  هداد و  رارق  مه  رانک  رد  ار  رنکاف  مایلیو  هتشون  وهایه  مشخ و  ( ۲  ) یفورعم و سابع  هتشون  ناگدرم 
روط هب  دناوت  یم  یریذپریثأت  نیا  مهد . ناشن  رگید  نآ  زا  ار  رخأتم  رثا  دیدش  یریذپریثأت  هیضرف  مراد ، ششوک 

هک دشاب  یفداصت  الماک  هباشت  هوجو  نیا  الصا  ای  دشاب  هتفرگ  تروص  هاگآدوخان  ای  نداد “ رارق  وگلا  دیلقت و   ” هاگآدوخ
نیا زا  ضرغ  هن ، ای  دشاب  هتشاد  دوجو  یریذپریثأت  نیا  هچ  لاح  تسا . دودرم  یلک  هب  یریذپریثأت  ضرف  تروص  نآ  رد 

یهیدب تسین . یرگید  نداد  هولج  صقن  یب  یکی و  ندرمش  شزرا  یب  ای  باتک  ود  نیا  زا  کی  چیه  دیئأت  ای  در  اهرطس ،
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یریذپریثأت نیا  دشاب ، هتشاد  دوجو  مه  رنکاف  باتک  زا  یریذپریثأت  یفورعم ، باتک  زا  ییاه  شخب  رد  هچ  نانچ  تسا 
. دنرادن یتهابش  مه  اب  دنزیامتم و  مه  زا  رگید  یاهدروم  یرایسب  رد  رثا  ود  نیا  دوش و  یمن  باتک  مامت  لماش 

ود نیا  ندناوخ  اب  هک  ار  یهباشم  یاه  هتکن  یلامتحا ، مهافتءوس  ههبش و  هنوگ  ره  عفر  هاتوک و  همدقم  نیا  رکذ  زا  سپ 
. منارذگ یم  رظن  زا  دنب  دنچ  رد  هدیسر ، منهذ  هب  باتک 

ناتساد حرط و  یانب  - ۱
یبونج هداوناخ  لبمس  هدنیامن و  هک  دنک  حیرشت  ار  نسپماک  هداوناخ  یگدیشاپ  مه  زا  دراد  یعس  وهایه  مشخ و  باتک 

رسپ  ) نیتنئوک گرم  نادنزرف و  ندش  ادج  هداوناخ و  رد  ردام  دعب  ردپ و  گرم  یگراوخ و  یم  اب  دنور  نیا  تسا . اکیرمآ 
ناشن هداوناخ ) کچوک  دنزرف   ) نسیج طسوت  وا  نتخورف  هناخ و  زا  تسوپ  هایس  رازگ  تمدخ  جارخا  دعب  و  هداوناخ )

. دوش یم  هداد 
ادیآ ندش  ادج  و  هداوناخ ) رسپ   ) فسوی ندش  لولعم  اب  هک  دنک  یم  نایب  ار  یناخروا  هداوناخ  یشالت  ناگدرم  ینوفمس 

رد دبای و  یم  همادا  ردام  گرم  یرامیب و  نآ  لابند  هب  ردپ و  گرم  اوزنا و  اب  دوش و  یم  عورش  هناخ  زا  وا  نتفر  و 
. دوش یم  میسرت  لماک  روط  هب  ناهروا  گرم  نیدیآ و  ندش  هناوید  ردارب و  تسد  هب  فسوی  ندش  هتشک  اب  تیاهن 

ناتساد تیاور  هوحن  - ۲
، نسپماک هداوناخ  وضع  هس  دید  زا  نهذ و  لایس  نایرج  تروص  هب  ار  شباتک  لصف  راهچ  زا  لصف  هس  رنکاف  مایلیو 

صوصخ هب  اه ، ماهبا  ندش  نشور  یارب  ناتساد و  ندوب  هدیچیپ  تلع  هب  اما  دسیون . یم  نسیج  نیتنئوک و  یجنب ، ینعی 
ار دید  هیواز  باتک  مراهچ  یئاهن و  لصف  رد  اه ، نآ  یضعب  ندوب  یمسا  دنچ  مه و  اب  اه  تیصخش  مات  تهابش  دروم  رد 

. دناسر یم  نایاپ  هب  ار  نآ  دنک و  یم  تلاخد  هصق  لاور  رد  لک  یاناد  یوگ  هصق  ناونع  هب  دهد و  یم  ریئغت 
دید زا  نآ  لصف  هس  هک  دسیون  یم  نامووم )  ) لصف راهچ  رد  ار  ناتساد  هویش ، نامه  هب  مه  یفورعم  سابع 

، هدش هراپ  ود  هک  لوا (  نامووم  هک  لکش  نیا  هب  هدش ، تیاور  نهذ  لایس  نایرج  تروص  هب  ناتساد و  یاه  تیصخش 
؛ انیلمروس دید  هیواز  زا  موس  نامووم  ناهروا - دید  هیواز  زا  اهتنا ) رد  رگید  هراپ  هدمآ و  باتک  لوا  رد  نآ  هراپ  کی 

رد هدنسیون  باتک  مود ) لصف   ) مود نامووم  رد  نیدیآ . دید  هیواز  زا  مراهچ  نامووم  و  تسا -! هدرم  هک  نیدیآ  رسمه 
دید هیواز  باختنا  و  رنکاف ) راک  هب  هیبش   ) درفم صخش  لوا  زا  دید  هیواز  ریئغت  اب  دنک و  یم  تلاخد  ینورد  ریس  نیا 
زا ناتساد  نیا  وهایه  مشخ و  فالخ  رب  اریز  تسین . مولعم  نآ  لیلد  هک  دهد  یم  همادا  ار  هصق  تیاور  لک ، یاناد 

مهف رد  یلاکشا  دش ، یم  هتخادرپ  نورد  ینهذ و  لاور  نامه  هب  مه  لصف  نیا  رگا  تسین و  رادروخرب  یصاخ  یگدیچیپ 
.. دوزفا یم  زین  رثا  یئابیز  هب  یتح  داد و  یمن  خر  هصق 

شا ینهذ  یاضف  میسرت  هناوید و  لخ و  مدآ  دوجو  - ۳
صاصتخا یجنب  ینهذ  یگدنز  زا  زور  کی  فیصوت  هب  ار  باتک  مجنپ  کی  زا  شیب  ینعی  شباتک ، لوا  لصف  رنکاف  مایلیو 

طقف مینیب  یم  اما  . ) تسا لال  رک و  دنرب  یم  نامگ  همه  هدنام و  هلاس  هس  هک  یا  هلاس  هس  یس و  درم  تسا - هداد 
.( دونش یم  ار  نارگید  راتفگ  ادص و  تسا و  لال 

هناوید همین  تیصخش  نیدیآ ، ینورد  راتفگ  کت  هب  ار  شباتک  موس  کی  دودح  مراهچ  نامووم  رد  مه  یفورعم  سابع 
کی نهذ  هشیدنا و  هب  ات  تسا  رت  هیبش  یلولهب  نانخس  هب  ینورد  یراتفگ  کت  نیا  هاگ  هتبلا  هک  هداد  صاصتخا  هصق 

. هناوید
هصق ردارب  رهاوخ و  نیب  هفرطود  هقالع  سنا و  - ۴

هک دنراد  یصاخ  هقالع  سنا و  مه  هب  تبسن  وهایه  مشخ و  هصق  یاهردارب  رهاوخ و  نیماجنب )  ) یجنب و  سادنک )  ) یدک
رابجا یور  زا  هن  نسپماک ، هاوناخ  رد  هک  یسک  اهنت  رهاظ  هب  و  دوش . یمن  هدید  هداوناخ  دارفا  رگید  نیب  تروص  نیا  هب 
نیا تسا و  یدک  شرهاوخ  دهد ، یم  ناشن  هجوت  یجنب  هب  تبحم  تفوطع و  لیلد  هب  هکلب  یسلید ) رتسال و  لثم  )

ار هتکن  نیا  دنک . یم  هرومجنز  یرارق و  یب  شرهاوخ ، یدک ، مان  ندینش  اب  هچ  دراد . دوجو  مه  یجنب  رد  لباقتم  هقالع 
یو دراد . یم  نایب  زین  دهد ، یم  شا  هصق  یاه  تیصخش  زا  یرصتخم  همانسانش  هک  ینامز  باتک ، یاهتنا  رد  رنکاف 
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شتآ و یئانشور  تفر ، شورف  هب  هک  یعترم  تشاد : یم  تسود  ار  زیچ  هس  هک  یسک  دیوگ  یم  یجنب  دروم  رد 
. سادناک شرهاوخ 

یئاناوت اب  یفورعم  سابع  دوش و  یم  هدید  مه  ناگدرم  ینوفمس  یولقود  ردارب  رهاوخ و  ود  نیب  یفطاع  دنویپ  نیا 
سک هب  دراد ، ادیآ  هب  تبسن  تروص  نیا  هب  نیدیآ  هک  یفطاوع  دنک . یم  میسرت  ار  نیدیآ  ادیآ و  نیب  یفطاع  یاضف 

هناخ زا  ادیآ  هک  دبای  یم  دومن  رت  شیب  ینامز  یگتسب  لد  نیا  و  دهد . یمن  زورب  انیلمروس ، شرسمه ، زج  هب  یرگید 
دنک و یم  عوجر  شیوخ  یاهنت  ینورد و  یایند  هب  وا  مغ  رد  نیدیآ  دنز و  یم  یشکدوخ  هب  تسد  اهدعب  تسا و  هتفر 

ردام هجوت  تسا  رکذ  نایاش  نینچ  مه  دیآ . یم  هیاسمه  هناخ  زا  دنک  یم  لایخ  هک  دنک  یم  شوخ  یزاوآ  هب  ار  لد 
هجوت و ناسنیمه  هب  یردام و  لسن  هدنام  یقاب  اهنت  ناونع  هب  هداوناخ  کچوک  دنزرف  نسیج ؛ هب  وهایه  مشخ و  هصق 

همادا ار  وا  یبساک  هک  یسک  اهنت  ناونع  هب  هداوناخ  کچوک  رسپ  دنزرف  ناهروا ؛ هب  ناگدرم  ینوفمس  هصق  ردپ  هقالع 
. دهد یم 

هداوناخ یاهرتخد  خلت  تشونرس  - ۵
یرگ یپسور  هب  اهدعب  یو  دراد . یقفومان  جاودزا  دنک و  یم  رارف  هناخ  زا  نسپماک ، هداوناخ  رتخد  اهنت  سادناک )  ) یدک

. دنک یم  طوقس 
شدوخ تبرغرد  دور و  یم  هناخ  زا  ردپ  یتیاضران  اب  دنک و  یم  جاودزا  تسا ، یناخروا  هداوناخ  رتخد  اهنت  مه  وا  هک  ادیآ 

. دراد یقفومان  جاودزا  مه  وا  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش  دشک - یم  شتآ  هب  ار 
درذگ یمن  شیوخ  نوخ  مه  قح  زا  دوخ ، یتسرپدوخ  سح  یاضرا  یارب  هک  یرشب  زآ  صرح و  هیحور  نایب  - ۶

تسا یعورشمان  رتخد  نآ  لصاح  دنوش و  یم  بکترم  مراحم  اب  یانز  یدک ، شرهاوخ  نیتنئوک و  وهایه  مشخ و  رد 
شرهاوخ ( فرط  زا  هک  ار  یلوپ  نسیج )  ) نیتنئوک یومع  دوش . یم  یراذگ  مان  نیتنئوک  شردپ ) و   ) یئاد مان  هب  هک 
ددزد یم  ار  شیومع )  ) وا قودنصواگ  یاه  لوپ  مه  نیتنئوک  ضوع  رد  دشک و  یم  الاب  دسر ، یم  یو  هب  نیتنئوک )  ردام 

. دزیرگ یم  هناخ  زا  و 
یم نسکج  هناخ  هناوید  هب  ار  شا  هناوید  ردارب  ردام ، گرم  زا  سپ  هک  تسا  اج  نآ  ات  نسیج  یتسرپدوخ  هیحور 

دنک و یم  جارخا  ار  هناخ  رادافو  تسوپ و  هایس  همدخ  نینچ  مه  دنک . یم  رود  دوخ  تفرشیپ  هار  رس  زا  ار  وا  دتسرف و 
. دشورف یم  ار  هناخ 

هلچلچ زغم  ندناروخ  اب  ار  نیدیآ ، شگرزب ، ردارب  ادتبا  یردپ ، هیثرا  ناکد و  بحاصت  یارب  ناهروا  ناگدرم  ینوفمس  رد 
قح شا  هناوید  ردارب  رتخد  هک  نیا  سرت  زا  نابساپ ، زایا  هیصوت  هب  دعب  دنک و  یم  هناوید  ینیب  لاف  نزریپ  روتسد  هب 

. دیآ یمرب  نیدیآ  نتشک  ددص  رد  دنک ، هبلاطم  یردپ  هزاغم  زا  ار  دوخ 
هلاچ رد  تسا ، هدمآرد  یناوتان  لیلع و  دوجوم  تروص  هب  هداتفا و  ماب  تشپ  زا  هک  ار  فسوی ، شرگید ، ردارب  ناهروا 

بحاصت یارب  . ) تسا یدام  الماک  نسیج - فده  لثم  اهردارب - نتشک  رد  ناهروا  هزیگنا  . دشک یم  دزادنا و  یم  یا 
( یردپ هیثرا  هزاغم و 

اما دنشابن ، یساسا  نادنچ  دنشابن و  رادروخرب  ینادنچ  تیمها  زا  دیاش  دنوش ، یم  حرطم  دنب  نیا  رد  هک  ییاه  هتکن  - ۷
. تسین هدیاف  زا  یلاخ  ناشرکذ 

هب ندیسر  یارب  ود  ره  هچ  دنا . هیبش  یقالخا  رظن  زا  ناگدرم  ینوفمس  ناهروا  اب  وهایه  مشخ و  رد  نسیج  فلا )
. دنرادن یئابا  یقالخاریغ  لامعا  ماجنا  زا  ناش ، یدام  فده 

اه تیصخش  ندوب  یمسا  دنچ  ب )
مان راهچ  هب  هصق  هناوید  همین  تیصخش  زا  الثم  تسا . هدش  ناتساد  یگدیچیپ  ثعاب  وهایه  مشخ و  رد  دروم  نیا 

. دوش یم  هدناوخ  یجوس  مان  هب  یگناوید  زا  دعب  مه  ناگدرم  ینوفمس  نیدیآ  دوش . یم  دای  نب  یجنب و  نیماجنب ، یروم ،
ار شمان  دنرب ، یم  یپ  شی  یگناوید  هب  هک  دعب  دننک و  یم  باختنا  ار  یروم  مان  هداوناخ ، رسپ  یارب  وهایه  مشخ و  رد 

. دنک ادیپ  رییغت  شتشونرس  قیرط  نیا  هب  ات  دنهد  یم  رییغت  نیماجنب  هب 
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هصق هناوید  یاه  تیصخش  نهذ  رد  اه  مسا  یعادت  ج )
ییاد مان  ندینش  زا  نیدیآ  دتفا . یم  ( Caddy  ) یدک شرهاوخ  دای  هب  ( Caddie  ) نک عمج  پوت  مان  ندینش  اب  یجنب 

. دتفا یم  روسانیاد  دای  هب  شرصان 
هصق یاه  تیصخش  یارب  نامز  هلأسم  ندوب  جنرغب  د )

دیق زا  یئاهر  نامز و  یفن  رد  یعس  نآ  نتخادنا  راک  زا  رد  شالت  تعاس و  نتسکش  اب  نسپماک  هداوناخ  رسپ  نیتنئوک 
یم نآ  هب  تعاس  هس  دراد ، یم  مالعا  ار  ینامز  تعاس  تقو  ره  هداوناخ ) هایس  راک  تمدخ   ) یسلید دراد و  نآ 

. دیازفا
هک شاب  هتشاد  دای  هب  دیوگ  یم  هدورس  هک  یرعش  رد  یو  تسا . ینامز  لکشم  راچد  مه  ناگدرم  ینوفمس  رد  نیدیآ 

ص۲۶۴]  ] نامز هناملاظ  نوخیبش  شیدنیب و  نامز  هب  دندرگ /. یمن  زاب  هاگ  چیه  اه  هظحل  اهزور و 
. تسا تعاس  راهچ  تسیب و  زور  هنابش  ارچ  دسرپ  یم  شردارب  زا  ررکم  یو 

نامز هب  هک  ار  یللملا ) نیب  گنج   ) گنج رابخا  دناوخ و  یم  ار  هنهک  یاه  همانزور  ندش  هناوید  زا  سپ  نینچ  مه  نیدیآ 
. دراد لاح  نامز  یفن  رد  یعس  ییوگ  دنک  یم  وگزاب  تسا ، طوبرم  وا  یناوجون 

نایرفص دومحم  تنرتنیازا –  تایبدا  یرو  هرهب  یسررب و 
دادرم ۱۳۹۱

هقلح دناوت ، یم  نآ  هب  یهجوت  یب  هک  تسا ، دیفم  و  زاس ، راک  آراک ، یدح  رد  یبدا  راثآ  رشن  یارب  تنرتنیا  زا  یرو  هرهب 
 “ دیاب دیاش “  و  دنناوت ، یم  یتنرتنیا  تایبدا  نیبط  اخم  نیرتشیب  دیدرت  یب  دنکریگ . ولگ  یتفخ  هب  لیدبت  ار  روسناس  گنت 

یاه هتشاد  همه  رب  هوالع  هک  یروسناس  روسناس . مانک  اگ ه و  داز  رد  دنشاب ، ناریا  نورد  رد  یبدا  راثآ  ناقاتشم 
هب رداق  اتح  اه  یکلفط  ناریا ، رد  روسناس  ترازو  نیزیمم  هب  دینک  هاگن  تسه . مه  داوس  مکو  شناد  یب  هثیبخ ،

یم رابنلت  یا  هشوگ  اه ، نآ  شزرا  صیخشت  هجوت و  نودب  و  دنریگ ، یم  ار  یبدا  راثآ  دنتسین . مه  فدص  زا  فزخزیمت 
. دنهد یم  هنافیخس  یتاروتسد  و  دننک ، یم  راضحا  ار  بکترم “ ! دیایب “  یقشع  یوب  هک  مادک  ره  زا  یهاگ  هگ  و  دننک ،

. تسا فلاخم  روعش  اب  رتکاندرد  همه  زا  و  رهم ، اب  یداش ، اب  شوغآ ، اب  قشع ، اب  منرت ، اب  ناریا ، رد  روسناس 
راثآ دادعت  رب  هتساک و  یبدا  راثآ  یارب  پاچ  هناورپ  رودص  دادعت  زا  زور  ره  تسا . رابفسا  تفر  سپ  نیا  یایوگ  رامآ 

. تسا هداتسیا  مجاهت  نیا  لباقم  رد  یرپس  نوچ  هک  تسا  تنرتنیا  و  دوش . . یم  هدوزفا  قیمحت  یفارخ و 
دوش هتفرگ  راک  هب  هک  اجنآ  هتبلا 

مدوب هتشون  یا  هلاقم  رد  نلبق 
یور رب  یربخ  یاه  تیاس  غارس  هب  دیناوت  یم  دینک ، هدارا  هک  هظحل  ره  تعاس ، راهچ  تسیب و  مامت  رد  امش  ”…

تنرتنیا غارس  دیورب  هک  تقو  ره  نوچ  . دیشابن رصع  حبص و  هدش  روسناس  یاه  همانزور  رظتنم  و  دیورب ، تنرتنیا 
…“ یئوداج ناکما  نیا  زا  یبدا  یرو  هرهب  تسا  وحن  نیمه  هب  و  تسا . رصع  ای  حبص  ایند  زا  یا  هشوگ 

زین یرگید  ناوارف  یایازم  روسناس ، هنیس  رب  در  تسد  تایبدا و  یگدنلاب  درب  شیپ  رب  هوالع  تنرتنیا ، زا  یریگ  هرهب 
: دنا هلمج  نآ  زا  ریز  دراوم  هک  دراد ،

 (. تسا فده  تیاهن  یبدا  رثا  ره  یارب  هک  هدنناوخ (  ریگمشچ  شیازفا  هنیزه ، لقا  دح  عیزوت ، تعرس  رشن ، تعرس 
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دشاب مه  ریش  رگا  اتح  دوش ، یم  داشرا )  روسناس (  ترازو  دراو  یرد  زا  رشن  هزاجا  نتفرگ  یارب  یتقو  یبدا  رثا  کی 
هد زا  شیب  هاگ  نوچ  تسا . هتشون  هدنسیون  هک  تسین ، ینآ  رگید  و  دیآ . یم  نوریب  مکشا  مد و  لای و  یب  رگید ، رد  زا 

. دوش یم  ور  وریز  و  رسکو ، مک  لیدعت ، حرج و  راب 
اه تیاس  یور  رب  هاتوک )  صوصخب  ناتساد (  اه  دص  یا ، هلصوح  ره  دنروخ  هقیلس و  عون  ره  یارب  کنیا  مه  یلو 

یاهباتک تسا  وحن  نیمه  هب  و  دندش . یمن  رشتنم  زگره  دندوب  هدرکن  یریگ  رهب  تنرتنیا  زا  رگا  هک  تسا . دوجوم 
. کینورتکلا

هکنیا تسا و  نآ  زا  هدافتسا  هب  نتشادن  تداع  طقف ، طقف و  یتاناکما ، نینچ  را  یرو  هرهب  یساسا  لکشم  نم ، رظنب 
هداس نیا  زا  یهار  رثا ، کی  رشن  پاچ و  یارب  هکیلاح  رد  تسا . یلکشم  ریگ و  اپ  تسد و  راک  دننک ، یم  نامگ  یا  هراپ 

. درادن دوجو  رت  ناسآ  رت و 
تسام زا  وم  ندرک  ادج  رد  صصختم  محر و  یب  روسناس  نیمه  هک  تسا  روآ  بجعت  یلو 

نایب اب  هتخات و  اه  نآ  هب  تاعفد  هب  تسا و  ناریا  زا  جراخ  رد  نآ  هدنسیون  هک  دهد  یم  رشن  هزاجا  یئاه  باتک  هب  هاگ 
هک زیگنا  رب  لاؤس  اهنت  هن  هتبلا  هک  تسا . هدرک  یکی  ار  ناشنیئاپ  الاب  تسا  یبهذم  تسیشاف  ناریا  تموکح  هکنیا 

. تسه مهروآ  بجعت  تخس 

یدوعسم یلع  رگ  وگتفگ  سیخ – “  باتک  ینیسح “ –  دومحم 
این

دادرم ۱۳۹۱

ینیسح دومحم  دیس  اب  این  یدوعسم  یلع  یوگتفگ 
زا یئاه  همجرت  هک  سیخ “  باتک  دروم “  رد  رتشیب 

درد دوخ  رد  ار  یناملآ  هدنسیون  دنچ 
تسا هدش  رشتنم  یراج  لاس  رد  تسا و  قفا  رشن  نآ  رشان 

تسا هدش  باختنا  دامتعا  همان  زور  هب  هاگن  اب  بلطم  نیا 
——————————————————-

یو تسا . ییانشآ  مان  باتک  یلاها  یارب  یناملآ  تایبدا  مجرتم  سیونهمانشیامن و  هدنسیون ، دازینی ، ـ سح دومحمدی  ــ س
موهفم اب  یگمه  هک  ییاهناتساد  اب  هدمآ »؟ یک  فرب  نیا   » قفوم هعومجم  اب  بش ،» کانبسچ  یهایس   » باتک زا  دعب 

دروم دهد و  هئارا  زورما  یسیونناتساد  بلاغ  نایرج  اب  توافتم  ییهعومجم  تسناوت  دندوب ، طابترا  رد  گرم » »
، چیه زا  تیامح  هلمج  زا  تسا  هدش  رشتنم  همجرت  هطیح  رد  زین  یددعتم  راثآ  یو  زا  تفرگ . رارق  زین  نادقتنم  نیسحت 
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راثآ همجرت  فرص  ار  دوخ  یژرنا  رتشیب  ریخا  یاهلاس  رد  دازینیسح  مردارب . الثم  سنگا و  سیلآ ، زور ، نارذگ 
و ماتشا » رتپ   » نوچ یناگدنسیون  قیرط  نیا  زا  دناهتخادنا و  هار  هب  اپورا  تایبدا  رد  هزات  ینایرج  هک  هدرک  یناگدنسیون 

رد یسیونناتساد  نیون  نایرج  تسا  دقتعم  وا  تسا . هدرک  یفرعم  یناریا  ناناوخباتک  هب  ار  نامره » تیدوی  »
باتک قفا »  » رشن شیپ  یدنچ  رکب . نیماضم  هنارهام و  یرگتیاور  رثن ، یگداس  اب  تسا  ماوت  نابزیناملآ  یاهروشک 

هدنسیون دنچ  یاهناتساد  زا  تسا  ییهعومجم  باتک  نیا  درک . رازاب  هناور  وا  همجرت  اب  ار  سیخ » نامسآ  »
وا اب  میتشاد  هاتوک  یپگ  رامادزآ . یدوس  هنیما  کنیلش و  دراهنرب  هستلوشوگنیا ، نامره ، تیدوی  ماتشا ، رتپ  نابزیناملآ :

. دراد همجرت  فیلات و  تسد  رد  هک  ییاهراک  رثا و  نیا  هرابرد 
شاهمجرت هب  تسد  امش  دعب  دوب و  هدش  رشتنم  اپورا  رد  لکش  نیمه  اب  ای  ناونع  نیمه  اب  سیخ » نامسآ   » باتک ایآ 

؟ دیدز
هدمآ رامادزآ »  » یتقو الثم  ماهداد . هئارا  لکش  نیا  هب  ماهدرک و  یروآدرگ  کتکت  مدوخ  ار  باتک  نیا  یاهناتساد  هن .

یناتساد هعومجم  اما  دشن . رسیم  یلیالد  هب  هک  منک  رشتنم  همجرت و  ینامر  یو  زا  هک  درک  لیامت  زاربا  ناریا ، دوب 
یاهناتساد ماهدرک . باختنا  هعومجم  نآ  زا  ار  باتک  نیا  رد  رضاح  ناتساد  ود  هک  هنیآ » رد  طایح   » مان هب  تشاد 

شدوخ ار  یکی  ماتشا ،» رتپ   » ناتساد ود  نایم  زا  ماهدرک . باختنا  لیابوم »  » مان هب  ییهعومجم  زا  ار  هستلوش » »
دوب هدمآ  نارهت  هب  وا  هک  مدوب  هدرک  همجرت  ینامز  مه  ار  یرگید  و  هدوب ، شیاههعومجم  زا  یکی  رد  هک  داتسرف  میارب 
یوس نیا   » مان اب  هک  ییهعومجم  رد  شناتساد  ود  دوب  رارق  مه  نامره »  » هرابرد تشاد . یناوخناتساد  هسلج  کی  و 
« سیخ نامسآ   » هب ار  اهناتساد  مه  نم  داتفین و  قافتا  نیا  یلیالد  هب  هک  دریگ  رارق  دش ، رشتنم  ردوا » هناخدور 

. تسه باتک  نیا  رد  تفرگ و  رشن  زوجم  ناشیکی  هک  مدرک  هفاضا 
رظن دم  باتک  نیا  رد  ار  یصاخ  هدیا  ای  هدوب  یفداصت  یلکش  هب  ناگدنسیون  نیا  اهناتساد و  نیا  نداد  رارق  مه  رانک  ایآ 

؟ دیتشاد
ار هعومجم  نیا  رد  رضاح  یاهناتساد  هک  تسا  نیا  شاهدیا  منکیم . تقد  اهراک  نیا  رد  الومعم  دوبن . یفداصت  نه ،

راک کنیلش »  » زا الثم  دراد . دوجو  اهناتساد  نیا  رد  مدنسپیم ، مسانشیم و  تایبدا  زا  هچنآ  مراد و  تسود  یلیخ 
نوچ منک ، شیاهر  دیاب  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  متفر ، شیپ  شاهمجرت  رد  هک  یمک  اما  مدوب ، هدرک  باختنا  ار  یرگید 
یوت اکفاک »  » هن دنتسه . تساررس  تیاورشوخ و  مر ، ـ فشو ــ ی خ ــ گمه هعومجم  نیا  یاهناتساد  مرادن . شتسود 

! سی دنت  ژاساپ  یایرتهفاک  فیصوت  فیرعت و  هن  هیاسمه و  رتخد  قشع  هن  تیاده ،»  » هن تسه ، اهناتساد  نیا 
؟ دیراد راشتنا  تسد  رد  یراک  هچ 

رد دوب  رارق  باتک  نیا  لیابوم .»  » ناونع اب  تسا  ناتساد  رب ۱۲  لمتشم  هک  مراد  هستلوش »  » زا ناتساد  هعومجم  کی 
رشن مه  نآ  رشان  تسا . هدشن  رشتنم  تسا  زونه  هک  مه  زونه  اما  دوش  رشتنم  باتک  هاگشیامن  یرازگرب  نامز 

. متفگ مه  هدنسیون  دوخ  هب  هک  تسه  ناتساد  نیا  رد  بیجع  ییهتکن  دراد . ییابیز  هداعلاقوف  مت  تسا . قفا » »
هک مراد  تسد  رد  مه  یشرافس  راک  کی  دنکیم . هرخسم  دزادنایم و  تسد  ار  شدوخ  یعون  هب  ناتساد  نیا  رد  وا 

. دوش ارجا  هک  دوب  دصق  نیا  هب  اههمانشیامن  نیا  همجرت  ینانوی . سیونیدژارت  سولوخسیآ »  » زا تسا  همانشیامن  هس 
هب راک  اما  نارگیزاب  هورگ  باختنا  یارب  دمآ  مه  ناریا  هب  دنک . ینادرگراک  ناریا  رد  ار  اهنآ  نیاتشا » رتپ   » دوب رارق 

اب هتبلا  منک . رشتنم  مه  ار  اههمانشیامن  نیا  تسا  نکمم  دشکب ، لوط  دایز  ارجا  هسورپ  رگا  لاح  ره  هب  داتفا . قیوعت 
. ماهدرک شاهمجرت  یزورما  نابز  هب  نم  تسا ، کییاکرآ  نآ ، نابز  کیسالک و  راک  هکنیا 

هدامآ مه  یرگید  یفیلات  رثا  ایآ  دوب . هدمآ » یک  فرب  نیا   » ناتساد هعومجم  امش  زا  هدشرشتنم  یفیلات  رثا  نیرخآ 
؟ دیراد پاچ 

مگ  » مان هب  مراد  مه  ینامر  تسا . همشچ  رشن  رایتخا  رد  هک  ربا » پیک  نامسآ   » مان هب  مراد  ناتساد  هعومجم  کی 
هک مراد  مه  یرگید  هعومجم  تسا . زوجم  بسک  رظتنم  داشرا  ترازو  رد  تسا  یدایز  تدم  هک  یتنعل » هکل  وش 

. ماهدرپسن یرشان  هب  ار  نآ  زونه  اما  تسا . لتق  نومضم  لوح  شیاهناتساد  مامت 
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؟ تسیچ همجرت  هزوح  رد  ناتیتآ  یاههژورپ 
فروا  » مان هب  روهشم  رایسب  یسیوس و  ییهدنسیون  هک  نوسمادآ » یاقآ   » مان هب  مراد  همجرت  تسد  رد  یباتک 

رضاح لاح  رد  تسا . هدشن  همجرت  یسراف  نابز  هب  یرثا  لاح  هب  ات  هدنسیون  نیا  زا  هدرک و  فیلات  ار  نآ  رمدیر »
. مشاب هتشاد  یرادید  هدنسیون  اب  مورب و  سیوس  هب  یرفس  راک  مامتا  یارب  تسا  نکمم  متسه و  نآ  همجرت  ریگرد 

همجرت تسد  رد  هک  یرگید  راک  دنکیم . لوحتم  ار  یو  دوشیم و  ادیپ  شایگدنز  رد  یدرم  هک  تسا  یکدوک  ناتساد 
. دراد مان  ایند » رنویسکلک   » دوب و شورفرپ  فورعم و  رایسب  ناملآ  رد  هک  تسا  ینامر  مراد ،

ریگرد راگنا  باتک  نیا  راک  مامتا  هتبلا  فونایورت .» ایلا   » مان هب  رابتییاینامور  یناملآ و  تسا  یناوج  نآ ، هدنسیون 
ار شراک  روپدیوم » میرم   » مناخ هک  دنک  همجرت  ار  یدلجهس  باتک  نیا  هرفنهس  یهورگ  دوب  رارق  هدش ! یمسلط 

تیصخش تسا و  ییابیز  رایسب  نامر  میاهدناسرن . ماجنا  هب  ار  همجرت  راک  زونه  رگید  مجرتم  نم و  اما  هدرک ، مامت 
مه باتک  رد  هدوب و  ناریا  رد  مه  ار  شایگدنز  زا  یشخب  هک  تسا  یسیلگنا - روهشم  راشتسم  نوترب -»  » نآ یلصا 

. دیسر دهاوخ  پاچ  هب  قفا  رشن  رد  دوش ، مامت  رگا  تسا . هدش  هراشا  شخب  نیا  هب 

 ” هاگرذگ و “  ام “  رهش  “ 
دادرم ۱۳۹۱

داتسا یریبد  رس  هب  ام “  رهش  ژاریت “  رپو  ربتعم  بوبحم و  همان  هتفه 
دوش یم  رشتنم  وتنوروت  رد  هک  رهم “ نیرز  دسا  رکتبم  “ راک و  رپو  هتخیهرف 
زاب یارب  ار  یا  هحفص  هام ۱۳۹۱ “  ریت  لوا  هرامش ۳۹۵ “  زا  ناوارف  رهم  اب 

دناسر یم  هک  تسا  هداد  صاصتخا  هاگرذگ   هناسر  بلاطم  زا  یا  هراپ  بات 
. دنتسه یسراپ  گنهرف  تمدخ  رد  دنراد و  تایبدا  قوش 

یفرعم هب  هاگرذگ  لیم  یئ  سردآ و  یروآ  دای  نمض  یصاصتخا  هحفص  نیا 
و دزادرپ . یم  دوش  یم  رشتنم  هفقو  یب  تسا  لاس  هدزای  هک  هناسر  نیا 

. دنتسه یا  هفرح  هاگآ و  دوخ  راک  رد  هک  دهد  یم  ناشن 
ار ناشمرگ  ناتسد  مرادوزرآ و  رت  رفاو  یقوش  رتشیب و  ناوت  ناشیارب 

. مراشف یم  هنامیمص 
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اب یندناوخ ، رایسب  یباتک  یناهفصا “  یاباب  یجاح  تشذگ  رس  “ 
بیبح ازریم  مجرتم :  گرزب –  یماهبا  ناور و  یا  همجرت 

نایرفص دومحم  زا :  میظنت  هسنارف –  نتم  زا  یناهفصا 
دادرم ۱۳۹۱

عطق رد  تسا  یباتک  یناهفصا “  یاباب  یجاح  تشذگ  رس  “ 
رد ۸۶۶ مئامض  اب  و  راتفگ ، داتشه  رد  میجح ( ، یلو  یبیج 

! دریگ یمن  اج  بیج  رد  هجیتن  رد  هحفص ) 
، هتفای رشن  سیلگنا  رد  هدش ، هتشون  یسیلگنا  هب  باتک  نیا 

مان تسا . هدش  همجرت  رگید  یاه  نابز  هب  یسیلگنا  زا  و 
. تسا هیروم “  زمیج  نآ “  هدنسیون 

. تسا ناوارف  نآ  شراگن  دروم  رد  رظن  تبحص و  یلو 
یسراف هب  راب  نیلوا  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  رظن  کی 

یاباب یجاح  نامه “  نآ  هدنسیون  و  تسا ، هدش  هتشون 
زا یسیون  لاح  حرش  کی  تقیقح  رد  ینعی  تسا  یناهفصا “ 

وریس دصق  هب  دتفا و  یم  هار  ناهفصا  زا  راجاق ، هاش  یلعحتف  نارود  رد  هک  تسا  یناریا  یوجارجام  رگتحایس  کی 
یم رس  زا  تسا  هدننک  لوغشم  یندناوخ و  هک  ار  ینوگانوگ  یاهارجام  و  دور ، یم  فلتخم  یاهاج  هب  تحایس 

یم یرامیب  رتسب  هب  نوچ  و  دنک ، یم  تشاد  دای  یا  هچباتک  رد  عیاقو  حرش  ای  تارطاخ و  تروصب  ار  نآ  و  …. دنارذگ
تبابط ملع  زا  عالطا  یب  هک  هیروم “  زمیج  ینامرد “  تامدخ  ساپ  هب  تسا ، هدمآ  زین  باتک  نتم  رد  هک  یلکشب  دتفا ،

هب ار  نآ  تسا ، هتشاد  یسراف  نابز  هب  هیروم “  هک “  یلماک  طلست  اب  دراپس . یم  وا  هب  هیده  ای  تناما  مسر  هب  هدوبن 
. دناسر یم  پاچ  هب  شدوخ  مان  هب  دنادرگ و  یم  رب  یسیلگنا 

رس باتک “  رشن  هب  مادقا  ناتسلگنا  هب  تعجارمزا  سپ  لاس  هد  هیروم “  نوچ “  دنیوگ  یم  تسا . توافتم  لاوقا 
، دنک یم  ندنلرد  یناهفصا “  یاباب  یجاح  تشذگ 
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یجاح مانب “  هیروم “  یدعب “  باتک  دنیوگ : یم  زین  و  تسا . هدوب  نآ  همجرت  یارب  ینالوط  نارود  نیا  هک  دناسر  یم 
دلج ناونعب  هک  هدوب  نآ  هیروم “  دصق “  دوش و  یم  رشتنم  یناهفصا  یاباب  یجاح  زا  سپ  لاسراهچ  هک  ندنلرد “  اباب 

، اه هنحص  فیصوت  شراگن و  ثیح  زا  دروایب ، رازاب  هب  لوا ، باتک  مود 
رادروخ رب  لوا  باتک  هیام  نب  ماکحتسا و  زا  هجو  چیهب  و  دسر ، یمن  اباب “  یجاح  تشذگرس  باتک “  یاپ  هب  هجو  چیهب 

 ، لوا باتک  هک  دناسر  یم  نیا  و  تسین .
. دشاب یناریا  کی  یتسیاب  نآ  هدنسیون  و  تسین . هیروم  هماخ  هب 

، تسا هدرک  نیهوت  اه  یناریا  تاداع  هب  اباب “  یجاح  تشذگ  رس  نوچ “  هک : تسا  نیا  رب  هدیقع  ار  رگید  یهورگ  یلو 
یئاه بسچ  رب  مدرم  تایصوصخ  هب  و 

هن ملق ، نیا  هتبلا  تسا “ . هیروم “  نآ “  هدنسیون  هک  دنهد  یم  رظن  و  دشاب . یدوخ  کی  هتشون  دناوت  یمن  تسا  هدز 
. دنیب یمن  باتک  نیا  رد  یظیلغ ! نیا  هب  یبسچ  رب  هن  نیهوت و 

هن تسیب و  نس  رد  زین  راب  نیلوا  هدوب و  ناریا  رد  لاس  شش  نعمج  هیروم “  هک “  تسا  نیا  رب  رظن  ار  رگید  یضعب  و 
هب دح  نیا  ات  هتسناوت  یمن  هجیتن  رد  نابز ، لماک  یریگارف  بسانم  نس  یکدوک و  رد  هن  تسا و  هدمآ  ناریا  هب  یگلاس 

 “ اباب یجاح  تشذگ  رس  باتک “  یاه  ارجام  دح  رد  هتسناوت  یمن  و  دوش ، دراو  اه  یناریا  لئاصخ  تاداع و  یوت  هت و 
. دشاب هتشاد  تحایس  تشگ و  تصرف 

: تسا هتفگ  دنارذگ ، هسنارف  رد  ار  شرمع  مظعا  تمسق  هک  لصا  یسیلگنا  هدنسیون  ماوم “  تسرماس  “ 
… “ یشاب هدش  گرزب  دلوتم و  اجنآ  رد  هکنآ  رگم  دز  بقن  یتلم  تاداع  تایقلخ و  هُنک  هب  ناوت  یمن  “ …

بیبح ازریم  یاویش “  همجرت ی  اب  یندناوخ ، تسا  یباتک  دشاب ، نآ  هدنسیون  سک  ره  و  تسه ، هک  هچره  یلو 
. راگدنام تسا  یراک  …و  یناریا دنمشناد  بیدا و  یناهفصا “ 

. شیپ لاس  دون  داتشه –  دودح  یزیچ  تسا . بیبح “  ازریم  نامز “  هب  طوبرم  هتبلا  هتشون ، لکش  همجرت و  قایس 
کبس هک  دوب  یقوذ  شوخ  نارکفنشور  زا  یکی  تشذگ  رد  یگلاس  رد ۶۰  یسمش  لاس ۱۳۱۵  رد  هک  بیبح ، ازریم 

. تشاذگ تعدب  شراگن  رد  ار  یدیدج 
مه تشاد . لماک  طلست  یکرت  و  هسنارف ، یبرع ، یسراف ، یاه  نابز  هب  ناوارف و  یاه  هتشاد  اب  دوب  یبیدا  عقاو  هب  وا 

. دناشک روتسد “  لاور “  هب  ار  یسراف  نابز  راب  نیلوا  یارب  هک  دوب  وا 
. درک وحن “  فرص و  نیزگ “  یاج  هک  تسوا  زا  یسراف  “ نابز  دئاوق  روتسد  هلمج “ :

ان دش و  مهتم  ندوب  یرهد “  هب  “ شناد  یگدرتسگ  و  یسراپ ، بدا  هب  تمدخ  همه  نیا  اب  وا  هک  دوش  هتسناد  تسین  دب 
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ان دش و  مهتم  ندوب  یرهد “  هب  “ شناد  یگدرتسگ  و  یسراپ ، بدا  هب  تمدخ  همه  نیا  اب  وا  هک  دوش  هتسناد  تسین  دب 
ار شدوخ  روشک  ناج  ظفح  یارب  راچ 

نیئاپ دصق  یور  چیه  هب  تسا و  راوس  نیمز  رس  نیا  هدرگ  رب  اپلاود  نوچ  هک  تسیا  هثیبخ  حاورا  هچ  نیا  ….. درک کرت 
هناخ هک  دنک  یم  راچ  ان  دراشفیم و  ولگ  ار  یناگبخن  یتصرف  ره  رد  کاحض ، یاه  هناش  رب  رام  نوچ  و  درادن ؟ ندمآ 

؟. دننک کرت  ار  یردپ 
. مروآ یم  ار  نآ  راتفگ  ود  زا  یکچوک  یاه  هکت  باتک  نیا  همج  رت  شراگن و  کبس  هب  هجوت  یارب 

یلیخ نومیم  سرخ و  میلعت  مدید  موش ، یطول  مرخب و  یسرخ  ای  نومیم  متساوخ  متشاد . راع  هزویرد  زا  اما  ”….
راک نیا  رد  مدید  موش ، نادرگ  هیزعت  ناوخ و  هضور  متساوخ  دراد . مزال  یئایح  یب  رنه و  یلیخ  یرگیطول  و  تمحز ،

. متسناد یمن  مه  یبرع  و  منک ، لعج  دیاب  رابخا  ثیداحا و  مدید  موش ، ظعاو  متساوخ  تسا . مزال  یرتشیب  یئایح  یب 
تاحفص ۱۱۴ و ۱۱۵ مهد  راتفگ  زا  تسا “… رتشیب  مه  گس  زا  دهشم ، رد  لامر  ریگلاف و  مدید  موش  ریگلاف  متساوخ 

زا شیب  شررض  دوش  یم  هک  ارچ  مهدب ، وراد  هدیدن  ار  رامیب  هک  تسین  نیا  نم  تداع  لمات ( : یمک  زا  دعب  میکح  ”…
نم یوراد  ار  کزینک  منادب  رگا  دوش . هدیاف 

. ( منیبب ار  وا  دیاب  تسا ، ریزگان 
هکنیا رگم  تسا ، نارهوش  صتخم  نانز  ندید  ناریا  رد  تسا . راوشد  سب  یراک  هک  دیرذگب  کزینک  ندید  زا  یجاح ( :
میکح هن  مالسا و  مرحم  مه  نآ  و  رداچ ، ریز  مه  نآ  دراد . ار  وا  ضبن  نتفرگ  نذا  میکح  تقو  نآ  دوش ، گنت  یلیخ  راک 

تاحفص ۲۰۲ و ۲۰۳ متسیب  راتفگ  زا  یگنرف “.…) 

نویاتک دریگب –  تروص  یتلادع  تسین  رارق  مدرم : اب  دنچ  ینخس 
یلرذآ

دادرم ۱۳۹۱

. دیتسه انشآ  بولصم “  مانب “  یلرذآ  نویاتک  مناخ  نادنز  تارطاخ  باتک  اب  هک  تسا  نیا  رب  نامگ 
مانب دوخ  نادنز  تارطاخ  دلج  راهچ  یط  هک  ار  یقادصم  جریا  یاقآ  لصفم  رایسب  هتشون  دیاش  و 
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هتشون وا ،  بولصم “  باتک “  یلرذآ و  نویاتک  مناخ  هیلع  تدش   هب  هک  گرم “  هن  نتسیز ، هن  “ 
. دیشاب هدناوخ  زین  تسا 

. دیا هدوب  دهاش  زین  ار  یلرذآ  مناخ  زارد  نایلاس  توکس  و 
یم خساپ  نیا  راشتنا  زا  یتدم  هتبلا  تسا “ ،. هداد  خساپ  نآ  هب  طوسبم  یا  هتشون  یط  مناخ  نیا 

نیمه رد  یرگید  هتشون  زین  نریخا  هکنیا  امک  تسا  راد  هلابند  فالتخا  نیا  رارق  زا  نوچ  یلو  درذگ 
بآ زا  تقو  ره  ار  یهام  تیاکح  دوش  یم  تسا   هتفای  راشتن  ایوگ  تیاس  رد  یلرذآ  مناخ  زا  هنیمز 

 “ تسا هزات  یریگب 
هتشاد یفرح  هطبار  نیا  رد  یقادصم  یاقآ  رگا  هتبلا  . … میشاب هداد  ماجنا  یراک  میناوتب  میراودیما 
هتشون یلرذآ  ماخ  خساپ  نیا  رد  هچنآ  درک . میهاوخ  نآ  راشتنا  هب  مادقا  دراد  لاسرا  ام  یارب  دشاب و 

. تسا یندناوخ  تسا 
یهاگآ مدرم ، اب  هطبار  رد  صوصخب  نامروشک  یاه  دادخر  اب  دنتسه  دنمقالع  هک  اهنآ  یارب  ار   نآ  ام 

رتشیب و
روص رد  نآ و  ندناوخ  اب  میراو  دیما  میا . هدروآ  لماک  روطب  اجنیا  رد  دنشاب  هتشاد  یتسرد  وصخب ص 

. دیوشب تقیقح  هجوتم  رتهب  یقادصم ، یاقآ  یاه  باتک  هب  هعجارم  اب  زاین  ت 
*******

رد یکدوک  زا  وا   . تسا ناریا  دهشم ـ  دلوتم  هدنسیون  رعاش و  یلرذآ  نویاتک 
رلبود و ناونع  هب  ناناوجون  ناکدوک و  شخب  رد  دهشم  نویزیولتو  ویدار 

اب وا  . دش فقوتم  ناریا  بالقنا ۱۳۵۷  اب  یراکمه  نیا  تشاد . تکرش  هدنیوگ 
ریگتسد و لاس ۱۳۶۳  رد  تشاد . یراکمه  دوخ  هاگداز  یبدا  یاه  لفحم 

راعتسم یماسا  اب  دیدرگ و  اهر  نادنز  زا  لاس ۱۳۶۷  رد  دش . ینادنز 
نیتسخن داد . همادا  دوخ  یگنهرف  یاه  تیلاعف  هب  راتسر “  ” و یرواخ “ ”

روسناس اب  هراتس “ دوجس   ” مان هب  لاس ۱۳۷۴  رد  ار  دوخ  رعش  هعومجم 
نیا رد  . دیزگ تماقا  ناملآ  رد  درک و  نطو  یالج  لاس ۱۳۷۵  رد  درکرشتنم .

یراکمه زین  دئوس  ادص ،“ مه   ” ویدار اب  یرنه  یبدا و  تیلاعف  رب  هوالع  اج 
. دراد

۲۰۰۰ بایان )  ) نسا امین ، تاراشتنا  . دلج کی  رد  هعومجم  هس  تشذگ “ هچ  نمرب  “،“ نم تبرغ  رد  “،“ قشع منبش  : : راثآ
 ، هنارت رشن  پاچ ۱ ـ رعش ، هعومجم  هراتس ،“ دوجس  ( ” بایان نلک ۲۰۰۰۱(  ، غورف رشن  ، نادنز تارطاخ  “، بولصم ”
یوناب  ” اکیرمآ ۲۰۰۵ سلجنآ ، سول  ادخهد ، رشن  ـ  پاچ ۳ ناملآ ۲۰۰۱  نلک ،  غورف ، رشن  پاچ ۲ ـ ناریا ۱۳۷۴  دهشم ، 

اکیرمآ ، سلجنآ سول  ادخهد ، رشن   ، نامر سومینآ ،   ” اکیرمآ ۲۰۰۵ ، سلجنآ سول  ادخهد ، رشن  ، رعش هعومجم  “،، یناراب
یدالیم ۲۰۰۷ ناملآ    موخوب ،  ، ادیآ رشن  توکس ،“ مسبت   ” ۲۰۰۵

****
: مدرم اب  دنچ  ینخس 

دریگب تروص  یتلادع  تسین  رارق 
هک ییاهلاؤس  زا  یکی  متفرگ ، بولصم “  ” منادنز تارطاخ  نتشون “  ” و نایب “  ” تهج ار ، دوخ  ییاهن  میمصت  هک  ینامز 
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یطیارش هچ  زاس  هنیمز  منکیم و  لابند  ار  یفده  هچ  تارطاخ  نیا  نتشون  زا  هک  دوب  نیا  دش ، حرطم  میارب  دوخ  زا 
هچ ای  مروآ و  یم  راب  هب  یمومع  ناهذا  گنهرف و  هعماج و  رد  ار  یزیچ  هچ  دوب  ؟ مهاوخ  نارگید  ای  دوخ و  یارب 

؟ مراد یمرب  نایم  زا  یدودح  ات  ار  ییاهزیچ 
ناهج دناوت  یم  ایآ  دراذگب ، یاج  رب  دناوت  یم  یریثأت  هچ  هدنسیون  : ” دسیون یم  اکفاک  همانهام ی  رد  نرتِشا “ الوراک  ”

نیدقتنم زا  یکی  هدنسیون ، نیا  هب  خساپ  رد  دنک “؟ نوگرگد  ار  درف  مک  تسد  ای  هعماج و  ای  تلود  دنک ؟ نوگرگد  ار 
یاههمانشیامن ایآ  :” دسیون یم  شتارطاخ  باتک  رد  وا  ار ! مادک  چیه  دیوگ : یم  یکسنینار  شیار - لسرام  یبدا ،

تاشیارگ دیدشت  یولج  مک  تسد  تسناوت  گنیٍسل  رثا  ایآ  دناهدش  ؟ مدآ  کی  یتح  لتق  عنام  ریپسکش  یخیرات  یدژارت و 
ای تسا و  هدرک  رت  یناسنا  ار  رشب   “ Iphigenie  ” ناونع تحت  هتوگ  رثا  ایآ  دریگب  ؟ مهدجه  نرق  رد  ار  یدوهی  دض 
لباق بلاج و  اهشسرپ  نیا  تسا  ؟ هدش  نابرهم  ای  هاوخریخ و  بیجن ، وا ، راعشا  ندناوخ  زا  سپ  مدآ  کی  مک ، تسد 

؟ درک در  ار  شیاعدا  داد و  خساپ  دقتنم  نیا  ییاهشسرپ  هب  دوش  یم  هنوگچ  اما  دنالمأت .
نایاپ رد  درک . ینارنخس  نیکشوپ  راختفا  هب  یکسفیاتساد  وکسم ، رد  لاس ۱۸۸۰  نئوژ  هام  یاهزور  زا  یکی  رد 

ار نیمه  باتک  :” دیوگ یم  الوُز  و  دیتخاس “! یرتهب  یاهمدآ  ام  زا  ناتیاهباتک  اب  امش  : ” دندز دایرف  ناناوج  وا  ینارنخس 
چیه ماع  روط  هب  اهباتک  رگا  اما  یرآ ! دنا ؟ ییانثتسا  دراوم  نیا  ایآ  :” دهد یم  همادا  هدنسیون  نیمه  سپس  دهاوخ “ یم 

رخآ اسیلک و  تلود ، هاگ  یب  هاگ و  دنوش و  یم  کانرطخ  نآ  ناگدنسیون  اهباتک و  نیا  ارچ  سپ  دنرادن ، یسایس  ریثأت 
رد هدنسیون  اریز  دنوش ؟ یم  راک  هب  تسد  اهنآ  هیلع  هنامحر  یب  زیمآتنوشخ و  نینچ  یسایس  یاههاگتسد  همه  زا 

شدوخ لاح  هب  ار  هتشذگ  دهاوخیمن  هدنسیون  نوچ  دنک ، یم  دیدرت  کش و  دراد  دوجو  تقیقح  کی  هک  نیا  دروم 
ریز تاسدقم  دوش و  یم  هعونمم  یاهارس  دراو  هدنسیون  دنوش و  یم  هدیشک  نوریب  کاخ  ریز  زا  داسجا  نوچ  دراذگب ،

تسکش ناگدنامزاب و  زا  هکلب  دریگ ، یمن  ار  نادنمزوریپ  ناگدنرب و  بناج  هدنسیون  نوچ  دوش . یم  هتشاذگ  اپ 
زا ْرپ  رابنا  کی  زا  رتمیظع  سب  یراجفنا  یورین  یصاخ ، ٍتیعضو  طیارش و  رد  تایبدا  دنک و … یم  یرادبناج  ناگدروخ 

( یبوبا دمحم  ششوک  هب  راتشون  رتفد  زا  هتفرگرب  . ) دراد ار  تیمانید 
. مدش دراو  هعونمم  یاهارس  هب  متشون و  ار  بولصم )  ) دوخ نادنز  تارطاخ  باتک  تایضرف ، نیا  هب  ملع  اب  نم 
هدرکن و اهر  دوخ  لاح  هب  ار  هتشذگ “ ، ” دراد دوجو  تقیقح “  ” کی هک  مدرک  کش  متشاذگ و  اپ  ریز  ار  تاسدقم   
هکلب مدربن  رطاخ  زا  دننک  یم  یگدنز  میاهگر  رد  نوخ  نوچ  تسا و  هدروخ  دنویپ  مبلق  اب  ناشحور  هک  ار  یداسجا 

یم ناراکزیهرپ  شجنر  ثعاب  بولصم “ ، ” رثا نیا  هک  ماهتفگ  زین  ءاهتنا  رد  مدز و  دایرف  ماهرجنح  اب  هفقو  یب  ار  اهنآ 
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ره هب  دنناشنب و  ورف  نیدب  ار  ناشتینابصع  مشخ و  ات  دنبای  یم  یتصرف  دنراد ، رواب  تخس  ار  دوخ  هک  ییاهنآ  دوش و 
ماجنا ینارحب  رایسب  طیارش  رد  هک  بولصم “ باتک ” پاچ  زا  سپ  اما  بولصم . هحفص ۳۷  دننک “. موکحم  ارم  لاح 

ملق هب  تسد  هک  یناسک  نایم  رد  مدرک  یمن  روصت  زگره  داد ). مهاوخ  دعب  تاحفص  رد  ار  طیارش  نیا  حیضوت   ) تفرگ
یصوصخ زیر و  تاکن  حیضوت  هب  تسیاب  یم  هک  دوب  مهاوخ  یسک  اهنت  نم  دناهتشون ، ار  دوخ  نادنز  تارطاخ  هدرب و 

یمن ًالثم  مشاب . دوخ  نارگهجنکش  نایوجزاب و  قطنم  نابز و  یوگخساپ  یتح  ای  مزادرپب ، میکدوک  نارود  ای  هداوناخ و 
ره زیربت ؟ ای  متسه  ناجیابرذآ  کُرت  ایآ  هک  دسرپ  یم  وجزاب  ارچ  تساجک و  زا  مبَسن  لصا و  هک  مسیونب  دیاب  متسناد 

نیا ای  و  ار … !“ تابن  لُقن و  تمیق  دناد  هچ  رخ  : ” دنیوگ یم  هک  تس  یمیدق  لثم  نیا  رگنایب  لاؤس  نیمه  دوخ  هک  دنچ 
ار مایلیصحت  نارود  لحارم  هک  نیا  ای  متشاد و  یراکمه  نویزیولت  ویدار و  رد  یگلاس  راهچ  نس  زا  ارچ  هنوگچ و  هک 

هب رگا  ًاعطق  و !… و …  تسا و … هدوب  رتالاب  نم  زا  ناشنس  بلغا  هک  ماهتشاد  یناتسود  ارچ  ًالصا  هدنارذگ و  هنوگچ 
رب ۱۵۷۹ غلاب  یدلج  راهچ  باتک  هب  لیدبت  تسا ، هحفص  هک ۳۷۰  منادنز  تارطاخ  باتک  مدیزرو  یم  تردابم  رما  نیا 

یقادصم ) جریا  نادنز  تارطاخ  باتک  هب  هراشا  دشیم (!! هحفص 
عوضوم لصا  هب  نآ  زا  سپ  منک و  یم  هراشا  ماهداوناخ  دوخ و  طیارش  زا  دروم  ود  هب  ترورض ، هب  انب  نونکا … اما 

رد ار  دوخ  هطسوتم ی  ییادتبا و  هرود ی  تالیصحت  مدش و  ناتسبد  دراو  یگلاس  شش  نس  رد  نم  مزادرپ . یم 
دراو لاس ۱۳۵۸  رد  دوب . هدش  ریاد  ییاپورا  یاپون  یاهشزومآ  اب  هک  مدنارذگ  نایرآ “ یزورهنابش ” هسردم ی 

بالقنا زا  لبق  نارود  رد  هک  ار  مردپ  تشذگ ، یم  بالقنا ۵۷  زا  یلاس  هک  ناتسریبد  هب  نم  دورو  اب  مدش . ناتسریبد 
تاعالطا ترازو  هب  ییوجزاب  تهج  یپ ، رد  یپ  یدنا  لاس و  هس  ار  وا  دندرک و  رانکرب  راک  زا  دوب  نایلو “  ” لماع ریدم 

یحور و قیمع  راشف  ریز  رهاوخ ) کی  ردارب و  کی   ) مدوب هداوناخ  کچوک  دنزرف  هک  نم  نارود ، نیا  رد  دندرب . یم 
هک روط  نامه  مدیشکیم و  جنر  دوب  هدمآ  شیپ  مردپ  صوصخب  منیدلاو  یارب  هک  یطیارش  زا  متفرگ و  رارق  یفطاع 

یعامتجا رظن  زا  هچ  یگدنز ، راشف  یتخس و  یراب  دوب  . مردام  زا  شیب  میدنمهقالع  وا  هب  متشون  بولصم “  ” باتک رد 
لاس رد  هک  نیا  ات  تشاد  همادا  نانچ  مه  طیارش  نیا  تفرگیم . ینوزفا  ام  رب  زور  هب  زور  یدام ، هچ  یگنهرف و  و 
راک هب  لوغشم  اهزور  یدام  رتمک  راشف  تهج  منک و  لیصحت  هنابش  منیدلاو  لیم  مغریلع  متفرگ  میمصت  نم   ۱۳۶۰
انشآ دار “ ییاغآ  هدیاه   ” اب یبدا  یگنهرف - نمجنا  کی  رد  هک  دوب  لاس  نامه  رد  مدرک . یلمع  ار  میمصت  نیا  نم  موش .

داتسا حصان ، رتکد  صوصخب  نارگید  اب  ییانشآ  هاگشناد و  هب  دمآ  تفر و  ثعاب  یتسود  نیا  دوب . وجشناد  هک  مدش 
هب ارم  یتسود  نیا  ماکحتسا  دش و  زاغآ  هنوگ  نیا  دار “ ییاغآ  هدیاه   ” اب ییانشآ  دش . دهشم  یسراف  تایبدا  هاگشناد 

! دش هدیرفآ  بولصم “  ” هک داد  قوس  یریسم 
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! دش هدیرفآ  بولصم “  ” هک داد  قوس  یریسم 
هک رغصا  هب  فورعم  یقادصم  جریا  رثا  گرم “ هن  نتسیز ، هن   ” مان هب  یباتک  غیلبت  شرآ ، هلجم  هرامش ۹۰  رد  اما  و  … 

باتک و  یلرذآ “ نویاتک   ” نم مان  یاپ  هب  مه  نآ  تفرگ  رارق  دنک ، یم  یفرعم  نیدهاجم  قباس  ناراداوه  زا  ار  دوخ 
، یناخ چیلق  زیورپ  یاقآ  شرآ ، هلجم ی  لوئسم  ریدم و  هریرحت و  دید  زا  مولعم ، رارق  زا  بولصم !“  ” منادنز تارطاخ 

رتزیمآ و کیرحت  رتهدننک و  ذیحشت  یقادصم  جریا  گرم “ هن  نتسیز ، هن  ، ” یدلج راهچ  باتک  نیا  زا  یتمسق  چیه 
یفرعم غیلبت و  یاپ  هب  ار  نآ  هک  هدوبن  هدرب  مان  فلؤم  نیا  طسوت  نم  نادنز  تارطاخ  دقن  زا  رتشزرا  اب  رت و  یندناوخ 

! یقادصم ِلد  شتآ  یور  رب  دنشاب  هتخیر  یدرس  ِبآ  دیاش  ات  دندرک  پاچ  فلؤم  نیا  هدرب  مان  رثا 
“ گرم هن  نتسیز ، هن   ” باتک روکذم  فلؤم  هب  هک  دناهتسناد  هتشاد و  نآ  رب  ار  تحلصم “ ” شرآ ، ةلجم  ریبد  رس 

دنریگب و ار  دوخ  ییاهن  یأر  دنوش و  رکش  ریش و  دنناشنب و  شدنلب  ِقاط  رب  دننک و  نیریش  ار  شنهد  دنیوگب و  یدازیرم 
دنمشیدنا اهنت  هن  پچ “  ” یسایس یاهنامزاس  اههورگ و  هک  دنهد  ناشن  دننزب و  موتحم  رهْم  یقادصم “ جریا   ” دقن هب 

هدرکن ینابیتشپ  بولصم “  ” نم نادنز  تارطاخ  باتک  زا  هک  لب  تسین ،)! مه  یکش  نآ  رد  دنتسه و  هتبلا  هک   ) دنتسه
بلقتم کی  هدنسیون  دنناوخن و  ار  باتک  نیا  یقادصم ) جریا  یاعدا  هب  انب   ) دننک یم  هیصوت  زین  نارگید  هب  دننک و  یمن  و 

نادنز زا  دنتسم  ییا  هلاقم  ییا ،  هحفص  ییاج ،  رد  ادابم  دننک و  شبوکرس  دنیامن و  شدرط  دننک و  زیهرپ  وا  زا  دننادب و 
هجنکش ینادنز و  نادنز و  بوتکم  خیرات  رب  یاو   … دنسیونب دنیوگب و  رگا  هک  دنیوگب !! یمالک  یلرذآ  نویاتک  زا  هجنکش  و 

!!
هب گرم “ هن  نتسیز ، هن   ” باتک فلؤم  هک  ییاهبسچرب  تمهت و  یشاحف و  ییوگ و  ازسان  تمرح و  ٍکته  مامت  اب  یراب 

یمن یقادصم “ جریا  ار ” مبطاخم  متسین و  ندرک  لثٍم  هب  لباقتم  وا و  هب  ییوگخساپ  دصرد  نم  تسا ، هداد  تبسن  نم 
مدرم امش  کاپ  تاساسحا  اب  نم  هک  تسا  نآ  یعدم  یقادصم “  ” هک دیتسه  یمدرم  امش  مبطاخم ، هک  لب  مناد ،

ناتنامشچ زا  یکشا  َمن  بولصم “  ” دوخ نادنز  تارطاخ  نتشون  اب  هک  ماهدمآرب  نآ  ددص  رد  هدرک و  یزاب  هدیدمتس 
، دشاب دناوت  یم  هچ  ماهدش  راچد  نآ  هب  هک  یتشونرس  نم و  یارب  نتخیر  کشا  َمن  نیا  هدیاف ی  دیوگب  هک  نآیب  مریگب ،

زا یرعش  عرصم  !“ ) تسا هنیس  هب  هنیس  بش  کی  رازه و  یاههصق  نوچ  نم ، موق  رد  هیرگ  ِثاریم  : ” هک نآ  زج 
( یناراب یوناب  هعومجم 

خیرات ۲۳ هب  هدنزورف ، زرمارف  یاقآ  یتسرپرس  هب  لامش  میسن  همانرب  اناداپآ - نویزیولت  اب  هبحاصم  رد  یقادصم  جریا 
ماجنا ینادنز  یور  رب  نادنز  رد  هک  ار  یلمع  قافتا و  ره  : ” دیوگ یم  رگهبحاصم  هب  خساپ  رد  یدالیم  لاس ۲۰۰۵  هیوناژ 
هعماج هک  دیآ  یمرب  یتینهذ  زا  دیدرت  نودب  ضقانت  نیا  بجع ! دسیونب “!! ار  نآ  دیوگب و  هک  دیابن  ینادنز  درف  دریگ ، یم 
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مامت خساپ  تسا و  هراوق  کی  هاگن  نیمه  رد  زین  شلایخ  یتحار  دهاوخ ، یم  دنیب و  یم  لکش  کی  تسد و  کی  ًالماک  ار 
ار یرگید  دیوج و  یم  دوخ  هدز  یژولوئدیا  شرگن  تسایس و  نیمه  رد  ار  یرشب  تایانج  یتح  تالکشم و  تالضعْم و 

، دزد زادرپ ، ایؤر  فابلایخ ، ِمهوتْم ، مرش ، یب  وگغورد ، تسا ، هتخادرپ  لئاسم  اهدادیور و  هب  یفلتخم  یایاوز  زا  هک 
باتک رد  یقادصم  جریا  هک  تس  یتافص  ثوحنم ، تافص  کدنا  نیا  دناوخ (. یم  دمان و  یم  سیون  ویرانس  بلقتم و 

!( دنا هدومرف  بوسنم  نم  هب  شا  هبحاصم  رد  دوخ و 
رد یگدنهانپ  یارب  یلعج  یسٍیک  ای  یدنه و  ملیف  کی  یویرانس  هب  بولصم “  ” ارم نادنز  تارطاخ  یقادصم “ ”

یریخ تین  زا  هک  تسا  دیعب  دشابن ، یهاگآان  رس  زا  رگا  کش  یب  وا ، یوس  زا  هیبشت  نیا  دمان . یم  ییاپورا  یاهروشک 
ناشیا ) دنادیم یبوخ  هب  ییاپورا  روشک  ره  رد  یسایس ، ای  یعامتجا و  هدنهانپ  ره  دشاب ! هتفرگ  همشچرس 

هورگ زا  یکی  هب  ندش  هتسباو  هن  نادنز ، تارطاخ  نتشون  اب  هن  بهذم ، رییغت  اب  هن  هک  دنهاگآ ) یبوخ  هب  تاضق  ، دننادن
نالوئسم و یوس  زا  ندش  هدنهانپ  یارب  یقثوْم  لیلد  مادکچیه  و … و … روشک و … زا  جراخ  یسایس  بازحا  اه و 

درف یوس  زا  تیؤر  لباق  کرادم  لئاسم و  دراد  تیمها  هچ  نآ  دوش ، یمن  بوسحم  ییاپورا  یاهروشک  رد  تاضق 
لخاد رد  هک  تسا  بلاج  یناسک  یارب  رتشیب  یگدنهانپ  زا  یقلت  زرط  نیا  تسوا  . ندش  هدنهانپ  لیالد  هدنهانپ و  روبزم 

نتشون اب  سکچیه  دنرادن  . یهاگآ  هناگیب  یاهروشک  هب  ندش  هدنهانپ  یاوه  لاح و  زا  دنرب و  یم  رس  هب  روشک 
روبزم درف  یعامتجا  یسایس و  یاهتیلاعف  قباوس  دراد  تیمها  هچ  نآ  دوش ، هدنهانپ  دناوت  یمن  دوخ  نادنز  تارطاخ 

. دراد تیمها  روشک  زا  جراخ  تاضق  یارب  هک  تسا  روشک  لخاد  رد  ندش  هدنهانپ  تهج 
زا هک  یفیصوت  اب  دیاب  نم  : ” دسیونیم لوا  فارگاراپ  هحفص ۴۲۲  گرم “ هن  نتسیز ، هن   ” دوخ باتک  رد  یقادصم 

یم رکف  نم  یاج  هب  یقادصم  جریا  مگرزب  ! ردام  هن  منک و  یقلت  مردام  یاج  ار  نز  قالش  نزریپ  منک ، یم  مردام 
هاگن لئاسم  هب  هنوگ  نآ  نم  هک  دراد  مه  رابجا  دنک و  یم  ریسفت  ریبعت و  دهد ، یم  ناشن  ساسحا  نم  یاج  هب  دنک ،
مشکب ریوصت  هب  هنوگ  نآ  ار  مردام  نم  ات  دراد  ییا  هژیو  رارصا  وا  . درگنیم نآ  هب  دنارورپ و  یم  شنهذ  رد  وا  هک  منک 

دناوت یم  ناسنا  کی  دمهفب ، دهاوخ  یمن  ای  دمهف و  یمن  هک  وا  دنادب ، دهاوخ  یمن  ای  دناد و  یمن  هک  وا  دهاوخ  ! یم  وا  هک 
شیپ مردام  یارب  بلطم  نیا  دوش . سردوز  یریپ  راچد  یمسج  یحور و  تالکشم  لئاسم و  ای  یکتینژ و  لیالد  هب 

. تشذگرد یگلاس  ِنس ۴۵  ریز  رد  وا  دوب و  هدمآ 
هنوگ نآ  دناوت  یم  تسا  هلاس  ات ۶۰  ینز ۵۰  ٍدنزرف  هک  یردام  ایآ  : ” دسیون یم  اج  نامه  رد  یقادصم  فصو  نیا  اب 

اهخیرات ماقرا و  ندرک  هبساحم  رد  هک  یقادصم  تسا ! بیجع  ذخأم . نامه  منک “. یم  شفیصوت  نم  هک  دشاب 
دناوت یمن  هنوگچ  وا  یتسار  هب  دنک  ! یم  دادملق  هلاس  ات ۶۰  ینز ۵۰  ارم  دراد ، هنارهام  یغوبن  هژیو و  یدادعتسا 
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دناوت یمن  هنوگچ  وا  یتسار  هب  دنک  ! یم  دادملق  هلاس  ات ۶۰  ینز ۵۰  ارم  دراد ، هنارهام  یغوبن  هژیو و  یدادعتسا 
مناوت یم  مرب ، یم  رس  هب  ای ۸۱  ای ۸۲  لاس ۱۳۸۳  رد  هک  نونکا  ماهدوب ، هلاس  هدفه  لاس ۶۳  رد  نم  هک  یتقو  دمهفب 

؟ مشاب هلاس  دنچ 
یریگتسد ماگنه  نارادساپ  دروخرب  ایآ  : ” دسرپ یم  بولصم “  ” نم تارطاخ  دقن  رد  شباتک ، ناگدنناوخ  زا  یقادصم 

دراد و یرگنشور  دصق  اهلاؤس  نیا  حرط  اب  مولعم  رارق  زا  هک  وا  تسا “؟ یعقاو  مردام ) صوصخب   ) منیدلاو اب  نم 
( هبرجت یب  هن  هتخپان و  هن  دنتسه و  ماخ  هن  نم  رظن  زا  هک   ) ار ناگدنناوخ  ةبرجت  یب  هتخپان و  ماخ و  نهذ  دهاوخ  یم 

یراتفر شنکاو  شنک و  زا  ارچ  دنک  مهتم  ارم  تسا  نآ  ددصرد  دناد و  یم  نارگید  راتفر  یوگخساپ  ارم  دنک ، نشور 
هعماج رد  یرگید  . ناسنا  هن  منارگید و  ای  یرگید  راتفر  یوگخساپ  نم  هن  منز . یمن  یفرح  مباتک  رد  رگید  یاهناسنا 

( نارادساپ اهنآ ( یتنس  یقالخا و  تانوئش  اب  تسا و  یعیبط  ًالماک  دروخرب  نیا  زیتس ، نز  هدز و  تنس  ِرالاس  درم  ی 
یلمع شنیدلاو  لیم  مغریلع  یدنزرف  یتقو  یگداوناخ  یاهوگم  وگب - نامه  رد  میور ؟ یم  رود  ارچ  دراد . یناوخمه 

هب دسر  هچ  ات  یاهدرک ! تیبرت  هک  تسا  هچب  هچ  نیا  رخآ  هک : درب  یم  لاؤس  ریز  ار  شنز  هداوناخ  ردپ  دهد ، یم  ماجنا 
. دندوب مردام  هب  نیهوت  ریقحت و  ددصرد  مردپ  نم و  هیحور  کیرحت  یارب  هک  نارادساپ 

یریگتسد ماگنه  هب  هچ  اه و  ییوجزاب  رد  هچ  ماهدش ، عقاو  هک  یطیارش  زا  کی  چیه  رد  نم  هک  تسا  یعدم  یقادصم 
نآ زا  ماهدرک . هراشا  ۲۹ و … - ۵۱ تاحفص ۱۰۵ - رد  هتکن  نیا  هب  نم  متشادن  ! دنب “ مشچ   ” نادنز هب  مدورو  و 

دش و هاگهجنکش  نادنز و  دراو  تفرگ و  رارق  ییوجزاب  دروم  دش و  هجنکش  دنب  مشچ  اب  هک  دراد  یتوافت  رگم  هتشذگ ،
ثعاب دوش و  هدوزفا  ینادنز  درف  ساره  سرت و  رادقم  هب  هک  دریگ  یم  تروص  تهج  نیا  زا  رما  نیا  نآ ؟ نودب  ای 

هک یدراوم  زا  دروم  ود  ناگدنناوخ  یارب  هک  تسا  هجوت  بلاج  ددرگ . وا  تماقتسا  یورین  ِنتسکش  هیحور و  فیعضت 
یاهراشا دراد  نادنز  رد  دوخ  راگزور  لاح و  ٍفصو  صوصخ  رد  گرم “ هن  نتسیز ، هن  ، ” دوخ باتک  رد  یقادصم  جریا 

رفن دنچ  نم و  هدرک ، زاب  ار  دنب  ِرد  رادساپ  ناهگان  هک  مدزم  مدق  دنب  رد  : ” دسیون یم  تاحفص ۲۱۲-۲۱۳  رد  وا  منکب :
دنب ۲ رد  ًاقباس  هک  یدارفا  لیاسو  ندرک  ادج  یارب  هدز و  دنب  مشچ  تفگ : دز و  ادص  ار  قباس  دنب ۲  یاههچب  زا  رگید 
لتق لیاسو  زا  ار  هدنام  هدنز  دارفا  لیاسو  دنتساوخ  یم  نانآ  میوش . هدامآ  دندرب ، یم  رس  هب  دنب  رد  نونکا  مه  دندوب و 
هنوگچ رگید ) رفن  دنچ  نآ  ةفاضا  هب   ) هدز دنب  مشچ  هک  یقادصم  تسا : نیا  لاؤس  و “…  دننک و … کیکفت  ناگدش  ماع 

تهج ار  شدنب  مشچ  هک  تشون  یم  درک و  یم  هراشا  ییاج  رد  دیابن  ایآ  دنزادرپب ؟ لیاسو  شیتفت  هب  دنتسناوت  یم 
هحفص ۲۱ رد  وا  دنک : یم  تیاور  دوخ  تارطاخ  رد  نآ  زا  یقادصم  هک  رگید  هتکن  نیا  ای  و  تسا ؟ هتشادرب  شیتفت 
نآ مدرمش ، یم  ار  اههظحل  مدوب و  هبعش  رد  یور  هب  ور  رهظ ، زا  دعب  ات  : ” دسیون یم  لوا  فارگراپ  رد  باتک  نامه 
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یاهاپ دنب ، مشچ  ریز  زا  تشادن . دوب  هدش  لخاد  هک  یصخش  نامه  هب  یتهابش  چیه  تشگ  یمرب  قاتا  لخاد  زا  هک  سک 
هنوگچ یقادصم  یتسار  هب  مدز “. سدح  ار  دوخ  تشونرس  هدید و  دنتشذگ ، یم  ملباقم  زا  هک  ار  یدوبک  هدرک و  داب 

رگا دهد ؟ صیخشت  اج  نآ  هب  جورخ  دورو و  زا  سپ  ار  دارفا  دنیبب و  ار  دوخ  فارطا  دنب “ مشچ   ” اب تسا  هتسناوت  یم 
اههتکن گرم “ هن  نتسیز ، هن   ” باتک نیا  یاج  یاج - رد  دشاب ، تاداریا  تاداقتنا و  نتفرگ  نتشاذگ و  تشگنا  رب  رارق 

! تسا رایسب 
هسلج ی نیلوا  رد  مه  نآ  دهد ، یمن  نادنز  مکح  یسک  هب  وجزاب  : ” دسیون یم  نم  ییوجزاب  هوحن ی  دروم  رد  یقادصم 

رداص ییوجزاب  هسلج ی  نیموس  رد  هک  لب  دندادن ، ییوجزاب  هسلج ی  نیلوا  رد  ارم  مکح  ًالوا  میوگب : دیاب  ییوجزاب “
هدرک هبرجت  ار  هجنکش  هک  تسین  یسک  : ” دنک یم  هفاضا  یقادصم  سپس  بولصم . باتک  ات ۳۹ ) تاحفص ۴۹  ) دش .

یتیعضو نانچ  راچد  سبح  لاس  راهچ  ندینش  اب  هک  نیا  هن  دشاب ، هدرکن  وزرآ  ار  گرم  راب  رازه  طیارش  نآ  رد  دشاب و 
رد موس  ییوجزاب  زا  لبق  تاحفص  رد  نم  دعب “… دنارب و  بقع  هبرض  کی  اب  ار  نابهگن  تسد  هک  دوش  یحور  رظن  زا 

اوران نیهوت و  خیبوت و  روج  دص  هدراذگ و  ماهنشت  هنسرگ و  هدز ، مکتک  هدروخ ، قالش  هک  ماهتشون  بولصم  باتک 
نادنز رد  دیاب  مولعو  رارق  زا  ! دوش یمن  دش و  یمن  بوسحم  هجنکش  نم  یارب  اهنیا  مولعم  رارق  زا  ماهدینش .

یم فلؤم  نیمه  سپس  ما  ! هدیشک  یباذع  هچ  هک  دنک  رواب  دمهفب و  اقآ  نیا  ات  دندرک  یم  کاخ  منیمز  ریز  ای  راسگنس 
نیا هب  دنهد “. یم  ماجنا  ینادنز  ندروآ  فارتعا  هب  ساره و  سرت و  باعرا و  یارب  ار  لمع  نیا  ًالومعم  : ” دسیون

لمع و راتفر و  نالف  هک  مهفب  متسناوت  یم  اجک  زا  نم  دناهداد ؟ ماجنا  نم  اب  ار  نیا  زا  ریغ  رگم  دیسرپ ، دیاب  بیترت 
! ماهتخوماین ار  ندرک  هجنکش  ییوجزاب و  شزومآ  هک  نم  دوش ؟ یم  یشان  اجک  زا  منارگهجنکش  ای  اهوجزاب و  شنکاو 

یارب میگدنز  بیجع  هبرجت ی  نیا  ماهتخانش . ار  نآ  هک  مشاب  یطیارش  رگهبرجت  ات  مدوب  هداتفین  نادنز  هب  راب  نیدنچ  و 
رد هاگ  دزود . یم  دفاب و  یم  زیر  کی  هنوگ  نیمه  یقادصم  دوب . هتفرگ  تروص  ما  یگلاس  هدفه  نس  رد  راب  نیتسخن 

یم لاؤس  شدوخ  یضاق ! هاگ  دوش و  یم  وجزاب  هاگ  دقتنم ! شقن  رد  هاگ  دسیون ، یم  دیوگ و  یم  نخس  ینادنز  شقن 
! دراد شبیج  رد  ار  شباوج  مه  شدوخ  دنک و 

یاه یهاگآ  تایبرجت و  قبط  دادیور ، کی  رد  رگا  دناد و  یم  راصح  لزق  نادنز  هب  رصحنم  ار  توبات “  ” هدیدپ ی وا 
ار همه  دشاب ، هتشادن  یناوخمه  یتیاور  نآ ، زا  یشان  ضراوع  ندرک و  هجنکش  هوحن ی  یتح  نادنز و  زا  وا  راشرس 

نارهت و نادنز  هب  ًارصحنم  ار  نآ  دشاب  شیاهیهاگآ  تایبرجت و  قبط  هچنانچ  دناد و  یم  یلعج  شزرا و  یب  لطاب و 
دوجو یرگید  نادنز  نادنز ، هس  نیمه  ءزج  وا  رظن  زا  دناد و  یم  طوبرم  تشدرهوگ ) نیوا - راصح - لزق   ) جرک

هتخاس و نیناوق  هک  تسوربور  راکتسرد  ٍدنمنوناق  تموکح  کی  اب  هک  درادنپ  یم  وا  درادن ! ناریا  رد  یجراخ 
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هتخاس و نیناوق  هک  تسوربور  راکتسرد  ٍدنمنوناق  تموکح  کی  اب  هک  درادنپ  یم  وا  درادن ! ناریا  رد  یجراخ 
- یفرع یعرش - نیزاوم  هیلک ی  تیاعر  اب  ناسکی ، تخاونکی و  روط  هب  روشک ، رس  ات  رس  رد  وم  هب  وم  ار  شاهتخادرپ 

! دنهد یم  ماجنا  ینوناق  یناسنا و  یقالخا و 
هک دسیون  یم  تفرگ ، ماجنا  نم  یور  رب  نادنز  رد  هک  یسنج  زواجت  صوصخ  رد  یاهنامرش  یب  ٍتحارص  اب  یقادصم 

ناریا یتنس  هعماج  رد  هک  تسا  ینز  مادک  یقادصم ! یمشچ  مرن  ینهآ و  مرن  نیا  هب  قحلا  ماهتفگ . ضحم  غورد  نم 
یفارتعا نینچ  دنادن  هک  تسا  ینز  مادک  دراد  ؟ مدرم  مومع  یارب  یشزرا  هچ  ندوب  هرکاب  دنادن  دشاب و  هدرک  یگدنز 

یم غورد  هب  هک  تسا  ینز  مادک  دهد ؟ یم  قوس  یتشونرس  هچ  هب  ار  وا  صاخ  ماع و  شرگن  دید و  هعماج و  حطس  رد 
غورد هک  دوب  رارق  رگا  دنز ؟ یم  رهْم  یسایس  یعامتجا و  یفرع - شزرا  نینچ  نایب  تهج  ار  دوخ  یناشیپ  دیآ و 

دوخ تابحاصم  مدوخ ! یلصا  مان  اب  هن  مدرکیم ، پاچ  راعتسم  مان  اب  ار  مباتک  مدرک  یم  هک  یراک  نیتسخن  مسیونب ،
نم اما  مدومن .  یم  ناهنپ  ار  ما  یلصا  هرهچ ی  و  مان   !و  ما یلصا  هرهچ  اب  هن  مداد ، یم  ماجنا  سانشان  هرهچ ی  اب  ار 

هضیب ی هب  ییاهبرض  هچ  بلطم  نیمه  نایب  مناد  یم  یبوخ  هب  نم  مداتسیا ! مدرم  هاگن  ربارب  رد  نایرع  راوتسا و  هک 
نآ ةزادنا  هب  زگره  درد  هبرض و  نیا  اما  هدرواین ، درد  هب  ار  نآ  تسا و  هدزن  روش  مشچ  ِروخ  تفْم  نایالْم  زیزع  ِمالسا 

! دوب دهاوخن  تسین و  دندرک  نم  اب  اهنآ  هک  هچ 
مان هب  یتقیقح  تسا ، تقیقح  تسین ، غورد  درد ، ییاهنت و  باذع و  جنر و  یدنا  لاس و  هس  تسیب و  لصاح 

لوا دلج  رد  شدوخ  یقادصم ، منک  رکذ  هک  تسا  هجوت  بلاج  ما . هدرک  هبرجت  ماهتشون و  ار  نآ  نم  هک  بولصم “ ”
هجنکش ای  نایوجزاب  طسوت  نادنز  رد  یسنج  تازواجت  صوصخ  رد  ات ۲۹۰  تاحفص ۲۹۴  گرم “ هن  نتسیز ، هن   ” باتک

نیا رظن  زا  اما  ماهتشون ، هک  هچ  نآ  نم و  تارطاخ  باتک  دییأت  رد  تس و  یندناوخ  هک  دهد  یم  هئارا  یراموط  نارگ 
هب دانتسا  تسا و  دودرم  دهد  هئارا  یرتهزات  رامآ  ای  هنومن  دیایب و  هک  ره  وا  یوس  زا  هدش  هداد  رامآ  زا  سپ  فلؤم ،
یبوخ هب  دناهدش  هجنکش  ینیمخ  هاش و  نارود  رد  هک  یناسک  ” دسیون : یم  قادصم  دانسا !! لعج  فیرحت و  غورد و 

باتک زا  یشخب  تکاف ، ناونع  هب  و  تسا “. ریذپان  ناکما  تشگنا  یتح  ای  نخان و  زا  ندرک  نازیوآ  هک  دنتسه  هاگآ 
تشگنا راهچ  یاهنخان   ) میاهنخان ندیشک  صوصخ  رد  نم  دنک ! یمن  دیق  ار  هتشون  یقبام  دروآ و  یم  ار  بولصم “ ”

یتقو متشاد . رارق  یطیارش  هچ  رد  نم  تسا و  هدوب  تروص  هچ  هب  هک  مداد  حیضوت  حوضو  هب  متسار ) تسد 
هنیس هسفق ی  درد  تدش  زا  مدوب ، هتسب  یاهچم  اب  تخت  نآ  یور  رب  هک  اج  نآ  زا  دندیشک ، ار  متسار  تسد  یاهنخان 
اههظحل و نآ  یتسار  هب  تسا . هدش  نازیوآ  متسد  زا  مدوجو  همه ی  مدرک  ساسحا  مدز و  دایرف  مدیشک و  الاب  ار 

؟ شمسیونب هدرک و  وگزاب  متسناوت  یم  یفوصوم  تفص و  ای  هژاو ، مادک  اب  تاملک ، هچ  اب  ار  زیمآدرد  رابلوه و  تاعاس 
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نازیوآ نم  هن ، : ” میوگ یم  مسیون و  یم  ار  یدعب  هلمج ی  سپس  مدش . نازیوآ  متسد  زا  مدرک  ساسحا  ماهتشون : نم 
. بولصم ةحفص ۸۵  متفرگ “. سوق  نم  مدش ، یم  هدیشک  بیلص  هب  راگنا  مدش . یم  هدیشک  نم  مدش ، یمن 

نابز زا  ار  تاحالطصا  اههلمج و  نیا  مامت  نم  اما  منک . یم  دای  دح “  ” ناونع هب  هجنکش  زا  نم  دسیون : یم  یقادصم 
ار نآ  دوخ  ناوختسا  تسوپ و  اب  ماهدید و  مشچ  هب  هدینش و  هک  ار  هچ  نآ  نم  مسیون . یم  رگهجنکش  نزریپ  نامه 

نزریپ نآ  دنراد ؟ یقوقح  تالیصحت  دنوش  یم  هدرامگ  رما  نیا  هب  هک  یناسک  رگم  ماهدومن . تیاور  هدرک ، سمل 
ربمغیپ ادخ و  مان  هب  تشاذگ و  یمن  نامیخژد  تسد  رد  تسد  نینچ  هک  دوب  رگا  دوبن ، مه  رباَکا  دح  رد  شداوس  کولفم 

نآ نم  : ” هک دهد  یم  همادا  فلؤم  نیمه  سپس  دز . یمن  الاب  نیتسآ  نم  جارات  هب  نینچ  ینیمخ ) ربمغیپ ( دالوا  نآرق و  و 
“. دننادیمن هتسنادن و  نئاخ “  ” ای سجن “ ار ” اه  “ پچ “ ، ” نیدهاجم  ” مناد یمن  هک  متسه  رود  یسایس  لئاسم  زا  ردق 
هن دوب و  ام  زا  ناباوت  تشادرب  هاگن و  نیا  دنک . یم  ریسفت  ریبعت و  ار  زیچ  همه  دهاوخ  یم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  یقادصم 

تسه دوب و  نیا  دراد  تشاد و  تیمها  نم  یارب  هچ  نآ  هاگن ، نیا  زا  رظن  فرص  ام . زا  نیدهاجم  ای  نیدهاجم و  زا  نم 
هچ ندوب  ناسنا “ .  ” میدوب ناسنا “ ، ” یسایس رظن  هطقن  ره  زا  غراف  نیدهاجم ، هچ  اهپچ و  هچ  ام ، همه ی  هک 
یمن ًالصا  نم  دسیون : یم  تسا  رطاخ  ژک  هک  یقادصم  دراد !؟ نآ  مدع  ای  یسایس و  تاعالطا  نتشاد  هب  یطابترا 

؟ تشپ زا  مه  نآ  دننز ، یم  هرگ  مه  هب  ار  اهتسد  بجع ! دبتسد  ! زا  یعون  هن  تسا ، تسد  نتسب  یعون  یناپق  مناد 
یناپق دنبتسد  راشف  زا  ار  اهمخز  راثآ  زونه  منکیم و  هاگن  میاهتسد  هب  نم  وق ! رپ  اب  ًامتح  شدندنب ؟ یم  هچ  اب  سپ 

نم تسود  یدازآ  صوصخ  رد  یقادصم  تسا ! گنج  رد  هشیمه  دوخ  اب  هتخاب ، ٍفیرح  میوگ : یم  بل  ریز  منیب و  یم 
ماهتشون نآ  زا  لبق  نم  هک  درادن  تقد  وا  اما  دشاب  هدش  دازآ  لاس ۶۸  طساوا  رد  دیاب  نیهم  هک  : ” دسیون یم  نیهم “ ”

ار وا  مکح  رگا  یتح  دنتفرگ ، یم  رارق  وفع  دروم  دندش  یم  هبحاصم  هلئسم  هب  بغار  رگا  ناینادنز  زا  سک  ره  هک 
هدعم داب  اب  ناشتدابع  اهنیا  منک ؟ لصف  لح و  ار  نامیخژد  نیا  یدروآرد  الْم  نیناوق  دیاب  نم  ایآ  یتسار  هب  دندوب ! هداد 
مود هبحاصم  رد  دنک و  یم  هبحاصم  راب  ود  نیهم  دراد ! دوخ  ییاج  رگید  هک  ناشاهدش  هتشون  نیناوق  دوش ، یم  لطاب 
رد منیب  یم  مزال  هک  یاهجوت  بلاج  رایسب  هتکن  دوش . یم  جراخ  نادنز  زا  نم  زا  لبق  دریگ و  یم  رارق  شریذپ  دروم 

هدنز و ار  ناگدرم  دراد ، هک  یرکفت  زرط  اب  یقادصم  جریا  ًاساسا  هک  تسا  نیا  منک  یلک  هراشا  کی  نآ  هب  اج  نیا 
یاج ام  ات  تسا ،  موزلم  مزال و  تسا . معنتقم  رودقم و  ازع  گنهرف  یارب  اما  رما  نیا  . دنک یم  یقلت  هدرم  ار  ناگدنز 

ناگدرم هدرم و  ار  ناگدنز  دیاب  ام  میشاب . هتشاد  ناگدرم  هب  ینیرفآ  نامرهق  هدید ی  میزودب ، مشچ  ناگدنز  هب  هک  نآ 
رد ناینادنز  ماع  لتق  نارود  رد  : ” دسیون یم  هحفص ۴۳۰  نم  باتک  دقن  رد  وا  میرادنپب !!! هدنز  ازع  گنهرف  عفن  هب  ار 
ِریز دهاجم  ناینادنز  زا  ود  ره  هک  یمالسا  نیریش  یرارب و  یسمش  یاهمان  هب  نز  ینادنز  ود  اهنت  دهشم  رد  لاس ۶۷ 
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ِریز دهاجم  ناینادنز  زا  ود  ره  هک  یمالسا  نیریش  یرارب و  یسمش  یاهمان  هب  نز  ینادنز  ود  اهنت  دهشم  رد  لاس ۶۷ 
رد مه  نآ  تسا ، راد  مکح  ناینادنز  هب  قلعتم  هک  یدنب  رد  یمادعا  ینادنز  روضح ۸  ایآ  .“ ” دندش مادعا  دندوب ، مکح 

ًالصا یمالسا  نیریش  مناخ  هک : تسا  نیا  روآ  بجعت  تسین  ! روآ  بجعت  نیا  هن ! تسین “؟ روآ  بجعت  لاس ۶۵-۶۶ 
زا یکی  یمالسا ، نیریش  دنکیم . یگدنز  شنادنزرف  رسمه و  رانک  رد  رضاح  ّیح و  هدنز و  روْم و  رْس و  هدشن و  مادعا 

نارود رد  دندرک . یم  رس  هب  رداچ  دندوب و  نیدتْم  ةداوناخ  ءزج  اهنآ  هاش  نامز  رد  دوب . میکدوک  نارود  یاه  یزابمه 
ام .) دوشیم ینادنز  شناتسریبد  نارود  رد  تبقاع  دریگ و  یم  رس  ار  نیدهاجم  هب  شیارگ  یمالسا  نیریش  بالقنا 
و نیسح “  ” وا ردارب  دنوش . یم  دیهش  گنج  ههبج ی  رد  وا  هلاخ ی  رسپ  ردارب و  میدوب ) مه  لاس  نس و  مه  ودره 
نیریش مناخ  راکرس  طرش  دیق و  یب  یدازآ  انامه و  گنج  هبج ی  رد  اهنیا  تداهش  دنتشاد . مان  اضر “  ” شاهلاخرسپ

متشه ماما  رهطم  مرحرد  یمالسا  یروهمج  ماظن  شوگ  هب  هقلح  نازینک  زا  یکی  دهشم  رد  وا  نونکا  نامه ! یمالسا 
!؟ تسین بیجع  نیا  ناگدنناوخ  امش  رظن  هب  تسا : نیا  لاؤس  تسا ! تساض  ماما ر 

ناشرتخد یریگتسد  دهاش  هک  یاهداوناخ  ایآ  :  ” دسیون یم  ماهداوناخ  یوس  زا  نم  تاقالم  مدع  صوصخ  رد  یقادصم 
“؟ دنک تفایرد  ییاهمان  نادنز  رد  وا  ندوب  تهج  یتلود  یاهناگرا  یوس  زا  هک  دنام  یم  رظتنم  اهلاس  تساهدوب ،

یملاس ناج  هظفاح و  شوه و  زا  هک  تقد ، اب  ِجنس  هتکن  ِکریز  ٍفلؤم  نیا  تفگ  دیاب  هحفص ۴۳۳  باتک  نامه 
یم یگدنز  یرگید  رهش  رد  نم  ردارب  رهاوخ و  تسا . هدناوخ  ار  باتک  هتساوخ  شدوخ  هک  هنوگ  نآ  تسا ، رادروخرب 

هداوناخ ی رد  سر  دوز  گرم  .) دنریم ییم  یرگید  زا  سپ  یکی  هام  دنچ  ةلصاف  هب  نم  نیدلاو  هتشذگ  نآ  زا  و  دندرک ،
رد دنتسناوت  یم  هنوگچ  ناگدرْم “ ” دندوب ) ومع  رسپو  ومع  رتخد  نم  نیدلاو  نمض  رد  تس . یثرا  ما  یردام  یردپ و 
یمن یگدنز  اج  نآ  رد  یسک  دوب ، هدش  لاسرا  ما  یردپ  هناخ  سردآ  هب  ییاهمان  مه  هچ  نانچ  رگا  دنیآرب ؟ نم  یوجتسج 
هب اهنآ  ًالصا  هک  درب  یم  لاؤس  ریز  زین  ار  منیدلاو  گرم  یقادصم  جریا  متح  روط  هب  هتبلا  دشاب ! نآ  هدنریگ ی  ات  درک 

یم هحفص ۲۲۲  موس  دلج  گرم “ هن  نتسیز ، هن   ” باتک رد  فلؤم  نیا  هک  تسا  هجوت  بلاج  دناهدرم ! ییاهزاجا  هچ 
رارق زا  طیارش ، نیا  دندوب “. هدرکن  تفایرد  یخساپ  یلو  هدرک  هعجارم  ییاضق  عجارم  نادنز و  هب  اههداوناخ  : ” دسیون

اجک زا  مدوب  ینادنز  ملولس  راوید  راهچ  نایم  نارود  نآ  رد  هک  نم  تسا ! هدش  یمن  نم  هداوناخ ی  لاح  لماش  مولعم 
ار دوخ  تراسا  تسخن  لاسود  نم  هک  صوصخب  هن ؟  ای  دنتسه و  نم  یوجتسج  رد  ما  هداوناوخ  ایآ  منادب  متسناوت  یم 

مه ما . هتشون  رثا  نیا  رد  دوخ  تاقالم  نتشاد  مدع  زا  لامک  روط  هب  نم  ییوس  زا  مدوب ! هدنارذگ  تاقالم  نودب 
یعدم دسیون و  یم  هیضار “  ” لمح ِعضو  صوصخ  رد  یقادصم  ار ! میاه  نامک  اهدیدرت و  مه  ما و  هتشون  ار  مساسحا 
دیآیم ایند  هب  یدنزرف  نم  تیاور  رد  ًالوا  منک  ! دادملق  یلع  ماما  نوچ  مه  ار  وا  دنزرف  مهاوخ  یم  نم  هک  تسا  نآ 

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL fully for free!

http://pdfmyurl.com/request-trial?src=pdf


دجسم دولوم و  هبعک و  ربمغیپ و  یلع و  ماما  زا  باتک  نیا  یاجک  رد  نم  ًامود  سای . شمان  تسا و  رتخد  هک 
یم ایند  هب  هبعک  رد  هک  تسا  یلع  ترضح  نوچ  مه  یدولوم  نم  رظن  زا  هیضار  دنزرف  هک  تسا  یعدم  وا  ماهتشون ؟
لح ًالبق  یلع  ترضح  نامیاز  ماگنه  هب  یزیرنوخ  مدع  ضقانت  دهد ” یم  همادا  سپس  دجسم ؟ مادک  دجسم ! رد  ای  دیآ 
ای تسا  ضقانت  لح  نیا  ضقانت ! نیا  لح  هب  قحلا  ذخأم . نامه  دوش “! ماما  وا  هک  تسا  هدوب  رارق  اریز  تسا  هدش 
اما مرادن  یکش  ماهتشون  نینچ  هک  نیا  رد  درک و  یم  هعجارم  نادنز  یرادهب  هب  هنیاعم  یارب  هیضار  تافارخ ؟ جیورت 

هچ ات  دریگ  یمن  رارق  نادهز  قیرط  زا  یلخاد و  تروص  هب  رادراب  نز  هنیاعم ی  دناد  یمن  هک  تسا  یقادصم  جریا  نیا 
کی رد  هک  دنناد  یم  دنراد و  اههبرجت  ، تفگش هدیدپ ی  نیا  زا  نانز  تسا  ! هنوگچ  یعیبط  نامیاز  هک  نیا  هب  دسر 

بآ هسیک ی  یعیبط  نامیاز  کی  رد  دنک . سجن  ار  دنوادخ  دجسم  ای  هناخزامن  ات  دنز  یمن  هراوف  نوخ  یعیبط  نامیاز 
هرادج زا  فان  دنب  ندش  هراپ  ییادج و  نینج ، جورخ  زا  سپ  دریگ ، ماجنا  تلوهس  اب  نینج  جورخ  ات  دوش  یم  هراپ  محر 

نارود نوچ  مه  یزیرنوخ  نیا  دریگ . یم  ماجنا  تسا  محر  هراوید ی  شزیر  لوصحم  هک  یزیرنوخ  تسا و  محر  ی 
ماگنه رد  نوخ  هک  دننک  حبذ  دنتساوخ  یم  ار  هیضار  رگم  یزیرنوخ . تدش  تدم و  لوط  فالتخا  اب  تسا  نانز  هنایهام 

!؟ دنک سجن  ار  یلاعت  یراب  هناخزامن ی  دجسم و  دنزب و  هراوف  نامیاز 
هورگ ای  بزح  کی  یشاپورف  زا  سپ  دناوت  یمن  یسک  : ” دسیون یم  تسا  هتفرگ  ینوزف  شایهاوخ  ژاژ  هک  یقادصم 
زونه دندیشاپ ، ورف  مه  زا  ناریا  رد  نایالم  تموکح  زا  سپ  هک  اههورگ  بازحا و  هیلک  رگم  دنامب “. یقاب  نآ  اراداوه 

ماظن لاثم : ناونع  هب  درادن  ؟ اهنآ  هب  یژولوئدیا  یرکف و  قلعت  رگم  دناهدنامن  ؟ یقاب  هورگ  ای  بزح  نآ  راداوه 
دنبیاپ ماظن  هنوگ  نیا  هب  جراخ  رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  هک  یناسک  دنتسه  زونه  اما  تفر  نایم  زا  ناریا  رد  یهاشداپ 

. دناهدنام یقاب  زین  نآ  ناراداوه  دننک و  یم  تیلاعف  دنتسه و 
؟ نم کته  وذح  ای  تسا  نم  زا  داقتنا  دقن و  نیا  نم ؟ ندرک  نیج  نیس  ای  تسا  نم  تارطاخ  باتک  دقن  نیا  یتسار  هب 
، هدنسیون دقتنم ، وجزاب ، شقن  رد  دنک ؟ یم  یزاب  شقن  دنچ  رد  یقادصم  جریا  تیصخش  ؟ رورت  ای  تسیرگنشور  نیا 

!؟ رگهجنکش ینادنز  یضاق ، رعاش ،
ییاهتیلاعف نینچ  هک  تسا  یعدم  دنار و  یم  نخس  اهناتسریبد  رد  تارهاظت  تالیکشت و  صوصخ  رد  یقادصم 

هک دنار  یم  نخس  یملاوع  نامه  زا  ربخ ، اب  الاب  ملاع  زا  دراد و  تسد  مه  بیغ  ملع  هب  هک  وا  دنتشادن  . یجراخ  دوجو 
ًاساسا هک  دهشم  لثم  یرهش  صوصخب  دوب  توافتم  رایسب  اهناتسرهش  رد  طیارش  دننآ  . راچد  ناگدز  بیغ  بلغا 

رد هک  یناسک  دندوب  شاهنابش ، هچ  هنازور و  ناتسریبد  رد  هچ  نارود  نآ  رد  یهاگترایز . یبهذم و  تس  یرهش 
تیلقا و هچ  اهپچ ، صوصخب   ) دندرک یم  تیلاعف  ینلع  ریغ  روط  هب  ناتسریبد  حطس  رد  هرفن  تفه  ای  جنپ  یاهعمج 
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تیلقا و هچ  اهپچ ، صوصخب   ) دندرک یم  تیلاعف  ینلع  ریغ  روط  هب  ناتسریبد  حطس  رد  هرفن  تفه  ای  جنپ  یاهعمج 
هورگ ای  بزح  زا  ییوب  هک  یپیات  هیرشن  کی  باتک ، کی  نتشاد  تسد  رد  نارود  نآ  رد  فرشا  ) ةخاش  هچ  تیرثکا و  هچ 

ار ناباوت  شقن  هک  یمالسا “ نمجنا   ” طسوت هلصافالب  ار  وا  دش ، یم  ادیپ  ای  هدید  یسک  فیک  ای  تسد  رد  رگا  تشاد  ار 
زا ، دارفا نیا  زا  یی  یفرعم  ره  دندرک  . یم  یفرعم  نالوئسم  ریدم و  هب  دندرک ، یم  یزاب  یناتسریبد  سالک و  ره  رد 
هب یرادافو  یراکتسرد و  هجرد ی  نئوپ و  کی  ناونع  هب  اهیمالسا ،“ نمجنا   ” نامه ای  ناباوت  هسردم و  ریدم  یوس  

تفایرد رایسب  تاجرد  نیا  زا  دوب  ام  ناتسریبد  ریدم  هک  یدوراگیس “  ” مناخ دشیم . حرطم  بالقنا  مالسا و 
! تس یضار  داشلد و  درا و  یم د  رب  ماگ  دئوس  ملهکتسا  رهش  یاه  یور  هدایپ  رد  وا  نونکا  ! درک

یکیدزن لمع  هب  هک  مرادن  یعالطا  نم   ” دسیونیم وا  مناد ! یمن  مه  هقف  ملع  هک  دنک  یم  نیا  هب  مهتم  ارم  یقادصم 
روما و مامت  رد  هغبان  فلؤم  نیا  تسا ! بیجع  هحفص ۴۲۷ ) باتک  نامه  .“ ) دنیوگ یم  هقحاسم “  ” عرش رد  نز  ود 
ِلغب ریز  هب  هتشاذگ و  ار  تاغل  گنهرف  باتک  لغب  کی  ریز  هب  دوخ  تارطاخ  نتشون  رد  نم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  مولع 
رد هک  دنسرپب  مدرم  ای  ینادنز و  رفن  دص  زا  رگا  عرش ! هقف و  باتک  مه  مرس  یالاب  یسایس و  همانگنهرف ی  مرگید 

ای زاب و  سنجمه  ای  دنیوگ  یم  اهنآ  تسا . یفنم  همه  خساپ  دنیوگ  یم  هچ  نز  ود  یکیدزن  لمع  هب  عرش 
!!!! ار مهم  رایسب  لاوس  نیا  دنراذگب  باوج  یب  الصا  مه  دیاش  . ارگسنجمه

راکفا نامه  اب  مدرک  یعس  تشذگیم  نآ  زا  لاس  تسیب  هک  منادنز  تارطاخ  بلاطم و  ندرکوگزاب  نتشون و  رد  نم 
فلؤم نیا  دعب  منکن . ماغدا  هجو  چیه  هب  ار  دوخ  هزورما  دیاقع  فطاوع و  منک و  حرطم  ار  اهنآ  دیاقع  تاساسحا و  و 

ات ماهتفگ  هتشون و  نینچ  نم  عطق  روط  هب  متشادن  . شیب  لاس  هدفه  هک  ماهدرک  هراشا  اهراب  اهراب و  نم  دسیون  یم 
شا هملک  جیار  یانعم  هب  یسایس  متشادن و  شیب  لاس  هدفه  هک  نم  اب  موش ، روآدای  ینابز  ییب  ِنابز  اب  ناگدنناوخ  هب 

! دنتسه هدوب و  یسایس  هک  ییاهنآ  لاح  هب  یاو  دندرک  نینچ  ماهدوبن ،
و هجنکش ) یسانشناور  صوصخب   ) یسانشناور یعامتجا و  یسایس و  مولع  رهد  همالع ی  ار  دوخ  هک  یقادصم  جریا 

هک تسا  بیجع  نم  یارب  دراد  یهاگآ  ًالماک  ناریا  زورما  زورید و  یسایس  لئاسم  زا  دناد و  یم  رامآ  قوقح و  هقف و 
دارم دنک ، یم  کلاذ  هریغ و  بش و  مسا  هحلسا و  نتشاد  هب  مهتم  ارم  میوجزاب  هک  یتقو  دنزب  سدح  دناوت  یمن 

اهاعدا و نیا  دشاب ؟ هدوب  فرشا  هورگ  راداوه  ای  ءزج و  دار  ییاغآ  هدیاه  هک  دنک  یمن  روطخ  شنهذ  هب  وا  ارچ  تسیچ  ؟
دمهف یمن  ای  یقادصم  دُرب ! یمن  هک  دُُرب  َرد  هب  هکرعم  زا  ملاس  ناج  ات  دش  دراو  هدیاه  یوس  زا  نم  بایغ  رد  تاماهتا 

یم وا  مدوب . دار  ییاغآ  هدیاه  مان  هب  رگید  ناسنا  کی  هژیو ی  طیارش  زا  ینابرق ، کی  نم  هک  دمهفب  دهاوخ  یمن  ای 
هچ یسک و  هچ  زا  رطاخ  ةغدغد  مسیون “. یم  میوگ و  یم  مهاوخ  یم  هک  هچ  ره  رطاخ  ةغدغد  نودب  نم  : ” دسیون
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ٍتنس زا  ای  شناگهتخورف و  دوخ  زا  ای  ششابُوا و  یدایعا و  زا  ای  یمالسا  یروهمج  ییاطسو  نورق  نیناوق  زا  یزیچ ؟
گرم نآ  هب  هک  تسا  هایس  ةطقن  نامه  هب  ندیسر  طخ  رخآ  میوگب  دیاب  تساهنیا ، یقادصم  دارم  رگا  ناشزیتس ! نز 

نیا یوس  زا  راکشآ  دیدهت  نیا  هب  رتنشور  یخساپ  یارب  دوش  . یم  هجاوم  نآ  اب  دوز  ای  رید  یناسنا  ره  دنیوگ و  یم 
: مناوخب دنلب  یادص  اب  دیاب  رشب  قوقح  راداوه  یماح و  نیا  نادنز و  تارطاخ  رگشهوژپ  نیا  قباس و  ینادنز 

تسا رادمخز  ناتاهربت  یاههبرض  زا  مناوج              یاههقاس  و  ماهتسشن              کاخ  هب  ناترواب  رد  هک  مریگ 
؟ دینک یم  هچ  هشیر  اب              

اب دینز              یم  عونمم  تمالع  ار  زاورپ  ییاهدنرپ              نیمک  رد  هتسشنب  ماب              نیا  رس  رب  هک  مریگ 
مریگ دیْرب              یم  هک  مریگ  دینز              یم  هک  مریگ  دینک             ؟ یم  هچ  هنایشآ  رد  هتسشن  یاههجوج 

“ ینام زا  رعش  ”                                                ؟ دینک یم  هچ  هناوج  ریزگان  شیور  اب  دیشک              یم  هک 
لاثما یقادصم و  جریا  لد  نهذ و  ات  مسیون  یم  میوگ و  یم  مطیارش  دوخ و  زا  منک و  یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  نونکا 

ییاهراک زا  بیترت  نیدب  ماهداد . تسد  زا  ار  متسار  تسد  ییااهچیهام  باصعا  نم  هجنکش ، رثا  رب  منک . نشور  ار  وا 
یتح نهاریپ ، یاه  همکد  نتسب  ای  هملباق و  کی  ناجنف ، کی  نتفرگ  لثم  متسه ، زجاع  یدودح  ات  دنتسه  فیرظ  هک 

. مهد یم  شماجنا  یتخس  هب  میوگ  یم  هک  لب  مهد ، ماجنا  مناوت  یمن  ار  اهنیا  هک  نیا  هن  یزود . نزوس  لثم  ییاهراک 
زا مشاب  هدرک  هدارا  هک  نآ  یب  هاگ  مسیونب ، نآ  اب  منک  یم  یعس  دراد و  رارق  مناتشگنا  نایم  رد  هک  ملق  نیمه  ًالثم   

زا ار  دوخ  مظن  تاملک  نتشون  طوطخ  دوش و  یم  تخس  تفس و  ًالماک  متسد  یاههچیهام  منام ، یم  زاب  نتشون 
زا ار  یساسحا  ًاساسا  اریز  مرادن . ار  اهنآ  یرادهگن  لداعت  نم  دنتفا و  یم  متسد  زا  ءایشا  هاگ  دهد  . یم  تسد 

و… و … نتفرگ و … تسد  هب  لیب  ندیشک  وراج  لثم  تخس  ییاهراک  اما  منک . یمن  مناتشگنا  کون  ات  جنرآ  تمسق 
اههچیهام دریگ ، یم  رارق  مندب  رانک  رد  کشخ  بوچ  کی  نوچ  مه  اه  تعاس  اهزور و  هاگ  متسد  تسا  ! رتهداس  میارب 

وراد دنکن ، یریفوت  متسد  نداد  ژاسام  هچ  نانچ  مهد ، ژاسام  ار  اهنآ  مراچان  دوش و  یم  مروتم  شیاهگر  تفس و 
لمحت هشیمه  هراومه و  ار  ضراوع  نیا  راچان  هب  نم  دراد و  رایسب  یضراوع  وراد  زا  هدافتسا  منک . یم  هدافتسا 

ندب و رد  یناسر  نوخ  ازفا و  یژرنا  یاهوراد  ندروخ  لیلد  هب  هک  تس  باوخ  یب  ضراوع  نیا  زا  یکی  . ماهدرک
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  متسد  رد  صوصخب 

پمپ هدوب ، شاربِرا “  ” مان هب  ییاهلیسو  اب  ماهدیشک  ناریا  رد  هک  ار  ییاهنآ  صوصخب  ار ، دوخ  یاه  ییشاقن  هیلک ی 
! ما هدیشک  متسد  ریز  یبوچ  نداد  هیکت  اب  هراومه  اما  ار  یقب  ام  ! دنکیم لمع  همکد  کی  راشف  اب  هک  یگنر  کچوک 

جیلفا کی  زا  نم  رگم  تسا ؟! بیجع  ای  کرد و  لباق  ریغ  یقادصم  جریا  رظن  زا  یشاقن  ندیشک  ارچ  منادیمن  نونکا 
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جیلفا کی  زا  نم  رگم  تسا ؟! بیجع  ای  کرد و  لباق  ریغ  یقادصم  جریا  رظن  زا  یشاقن  ندیشک  ارچ  منادیمن  نونکا 
دنتسناوت ار  ما  یناسنا  رورغ  رگم  دننک ؟ دوبان  دروخ و  دنتسناوت  ار  ما  یناسنا  یا  هدارا  رگم  ما ؟  هدش  رتمک  داز  ردام 

؟ دنریگب
وا و هاگن  رد  اریز  ارچ  ؟ دیناد  یم  دنک ، یم  موکحم  زین  مشک  یم  سفن  ارچ  ًالصا  هک  نیا  رطاخ  هب  ارم  یقادصم  جریا 

رد هچ  شاهفطاع و  رد  هچ  شاهیحور ، راتخاس  رد  هچ  شایژولویب ، رد  هچ  ًاساسا  نز  تسا  ! فیعض  نز  وا  لاثما 
بغار ارم  هچ  نآ  دنناد  یمن  وا  لاثما  وا و  اما  تسا . لاعف  ریغ  فیساپ و  فیعض و  همه ، همه و  شنکاو ، شنک و 

هک دوب  میگدنز  تیعقاو  هبرجت ی  کرد و  ییاناوت  تقیقح  رد  مزادرپب ، رنه “  ” هب نادنز  زا  مجورخ  زا  سپ  هک  تخاس 
“ یگدنز  ” متساوخ یم  نم  میوگب … هداس  میوگب … هداس  دیشخب  . ترورض  نم  رد  ار  یتسه “  ” هب ار ، ندوب “  ” هب زاین 
، محور مدوجو ، جارات  هب  یشنمدد  تموصخ و  اب  هک  ییاهنآ  هب  سپس  دوخ و  هب  ادتبا  متساوخیم  یگهرمزور  ! هن  منک ،
یتلادع و یب  همه ی  اب  ار  یگدنز  ماهدنز و  ماهدنز . ماهدنز . نم  یاهآ .… میوگب : دندز  الاب  نیتسآ  …و…و … ماهفطاع

خیرات زور و  نامه   ) اناداپآ نویزیولت  رد  یقادصم  جریا  مراد . تسود  دیاهدروآ  ورف  منت  ناج و  رب  هک  یباذع  مشخ و 
یروهمج تمدخ  رد  ناتیدلج  راهچ  باتک  دیوگ : یم  وا  هب  هک  هدنزورف “ زرمارف   ” رگهبحاصم هب  خساپ  رد  روکذم )

دیاهتشون و بولصم “  ” باتک هدنسیون  یلرذآ  نویاتک  مناخ  هیلع  سک ، همه  زا  شیب  باتک  نیا  رد  امش  تس و  یمالسا 
یم قاجا  یور  دنپسا  نوچ  مه  دهج ، یم  اج  زا  هراب  کی  وا  دیاهدرک . بلقت و … یدزد و  نتفگ و  غورد  هب  موکحم  ار  وا 

متسناد یمن  بلاج ! هچ  !) مسیونیم وا  هیلع  رگید  هحفص  مشاب ۱۷۰۰  هتشاد  ار  شتقو  رگا  دیوگ : یم  خساپ  رد  دوش و 
سپس دشاب و  مارآ  هک  دراد  انمت  وا  زا  هدنزورف  زرمارف  یاقآ  ما )!!!! هدش  مهم  هزادنا  نیا  وا  ناج  لد و  مشچ و  رد 

اب قوذ و  اب  رگهبحاصم  نیا  اب  راب  جنپ  زا  شیب  نم   ) دراذگ یم  شیامن  هب  ار  دراد  رارق  مندب  یور  رب  هک  ییاههجنکش  راثآ 
(. مدوب هدرک  هبحاصم  دوخ  راک  هب  هاگآ  روعش و 

زرمارف یاقآ   ” شرگهبحاصم نم و  هب  اهنت  هن  ار  دوخ  تیصخش  رتکاراک و  هبحاصم  نیا  رد  یقادصم  جریا  یراب ،
بات و هبحاصم  نیا  رد  هک  وا  داد . ناشن  گرم “ هن  نتسیز ، هن   ” شرثا ناگدنناوخ  ناگدننیب و  هیلک  هب  هک  لب  هدنزورف ،“

هک داد  ناشن  دروآ ، نابز  هب  ار  بولصم “  ” باتک هدنسیون  مان  تساوخیمن  ای  تسناوتیمن و  تشادن و  ار  داقتنا  لمحت 
امش نم و  ّتلم  نینوخ  زیمآنونج و  خیرات  رد  اما  و  تسا … !! هتخوماین  هچ  هتخومآ و  هچ  نآ  زا  نوریب  نادنز و  رد 

مامت هدش و  اور  نم  رب  هک  یمتس  ملظ و  یاشفا  مرج  هب  هک  تسا  نیا  رب  رارق  دریگب ، تروص  یتلادع “  ” تسین رارق 
هک َخلسُم  هب  و  مریگب ، بقل  و …  … و…و هشحاف ،… دزد ، بلقتم ، زابهقح ، وگغورد ، تسا ، هدناتس  نم  زا  ار  میگدنز 

یاول رد  رگید  راب  تسا  نیا  رب  رارق  دریگب ، تروص  یتلادع “ تسین ” نیا  رب  رارق  دننک . مراسگنس  چیه ! مدنُُرب ، یمن 
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هک ییاهرگنشور  نامه  زا  تشاد و  داقتعا  نآ  هب  دار  ییاغآ  هدیاه  هک  ییاهیدازآ  تسد  نامه  زا   ) یرگنشور یدازآ و 
نوچ یناگبخن  یتاعوبطم  تاغیلبت  اه و  یزاب  تسایس  اههطباض ، اههطبار و  نایم  دراد )! ار  نآ  ِداد  یقادصم  جریا 

ار نان  هک  یناسک  تسا  نیا  رب  رارق  دریگب ، تروص  یتلادع “ تسین ” نیا  رب  رارق  موش . نیجآ  گنس  یناخ  چیلق  زیورپ 
یتسد دنریگب ، یگنر  ناشدوخ  ات  دننک  گنر  یب  ای  گنر  مک  ار  ام  نم و  هرهچ ی  دناهملظم ، دنروخ و  یم  نارگید  ُلبَق  زا 

یاهراپ گنس  دنسیونب و  یه  زاب  دنسیونب و  ُمدنیوگب و  ازسان  دننک و  یشاحف  دقن “  ” مان هب  دنبوکب و  ییاپ  دنناشفیب و 
تسایس و… تایبدا و  رنه و  نادیم  هب  دننک و  زاب  اج  دوخ  یارب  کوکشم  شوشغم و  رازاب  هتفشآ  نیا  رد  دنزادنیب و 
رگا هدرب و  ملق  هب  تسد  دتفا  یم  لوبقم  یگداس  هب  هک  ییاههشیلک  نامه  یحول و  هداس  اب  دنراذگب و  اپ  و … و…و …

ٍگنهرف هعماج و  نامه  همادا ی  رد  دننک و  تیصخش  رورت  لقادح  دنتسه ،) هک   ) دنتسین ما  یکیزیف  فذح  هب  رداق 
هب ار  ناگمه  دوخ  یاهرازبا  رب  هطلس  یتَشُلپ و  اب  اما  راوهشیلک  دنرادرب و  ماگ  رادربنامرف “ یاسراپ  بوخ  ِنز   ” یتنس

، ماهدرک کاپ  دوخ  نیبج  زا  ار  رادربنامرف  یاسراپ  بوخ  ِنز  ٍتکیِتا  دلوت  ودب  زا  نم  هک  نیا  زا  لفاغ  دنهاوخب ! دوخ  گنر 
“ گرم هن  نتسیز ، هن  باتک ” فلؤم  یقادصم ، جریا  بوخ ! هن  اسراپ و  هن  مرادربنامرف و  هن  هک  ماهدرک  شکاپ  ردق  نآ 

هدمآرب یرگنشور  مان  هب  یمومع  راکفا  ندرک  هتخیگنارب  ددصرد  تائاقلا  اه و  ینکفا  ههبش  ندیچ و  اربک  ارغص ، اب 
دنک و تفایرد  تسا  ششاُبا  یدایا و  یمالسا و  یروهمج  عفن  هب  هک  ار  دوخ  رظن  دروم  روس  ات  یرگنشور )؟ مادک  )
ندرک شودخم  یارب  یتاعوبطم  یسایس و  یاهدنب  دز و  اهلاجنج و  راج و  نیا  دراذگب . شرس  رب  ار  شا  یعرش  هالک 

اهشزرا و اهکالم ، ندروخ  مه  رب  بات  هدز  یژولوئدیا  یتنس و  رکفت  و   ” تسین یاهزات  راک  اهتعدب ، هرهچ ی 
رس ینکش  تداع  ره  اب  هک  یقادصم “ جریا   ” فلؤم نیا  راک  هظفاحم  تلصخ  اب  و  درادن “ ار  هدش  هنیداهن  یاهرایعم 

دناد یم  دوخ  رکفت  یژولوئدیا و  یاهشور  اهشزرا و  تهج  رد  لکش و  مه  ار  زیچ  ره  دبوشآ و  یم  دراد ، یراگزاسان 
یم اهنآ  رب  نالطب  طخ  دنز و  یم  الاب  نیتسآ  تسد و  یسایس  ناینادنز  مامت  یسیون  تارطاخ  ندرک  رابتعا  یب  رب  و 

. دشک
یلوط و یاه  یریگهزادنا  یریگرامآ و  اب  یقادصم “ جریا   ” فلؤم نیا  یوس  زا  هک  یرگید  عوضوم  رس  رب  میسرب  اما  و 

! درادن تقباطم  شا  یناکم  ینامز و  یضرع و 
ای یسایس ، یاهادیور  ای  یخیرات و  تاداقتنا  ربارب  رد  هک  میوگ  یم  مدرم  امش  هب  نیقی  تقادص و  تحارص و  اب 

ار یادیور  چیه  ماهدرک ، دای  نآ  زا  بولصم “  ” باتک رد  یلرذآ “ نویاتک   ” نم هک  هورگ  ای  بزح  ره  هب  نآ  نیا و  یراداوه 
مراد نهذ  رد  ار  یرابجنر  یاهروصت  لیخت و  نانچ  هن  اریز  ارچ ؟ دیناد  یم  ماهتشونن . دوخ  یوزرآ  ای  روصت  ای  لیخت  هب  انب 

! ممدرم ای  دوخ و  یارب  ار  رابنینوخ  یاهوزرآ  نینچ  هن  و 
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! ممدرم ای  دوخ و  یارب  ار  رابنینوخ  یاهوزرآ  نینچ  هن  و 
ریرحت هتشر ی  هب  تسا  هداد  مجنز  هراومه  هدنام و  یقاب  منهذ  رد  لاس  یدنچ  تسیب و  زا  سپ  هک  ار  هچ  نآ  نم 

نارود نآ  رد  دراد  ! یم  رب  مرس  زا  یجات  هن  دراذگ و  یم  نم  رس  رب  یجات   ” هن رثا  نیا  رواب  ای  فذح و  نونکا  مدروآ .
لیبموتا هثداح ی  اب  نم  دریگب  تروص  ناملآ  نلک  رهش  غورف - تاراشتنا  طسوت  دوب  رارق  بولصم “  ” باتک پاچ  هک 

زا مشچ  تخود و  مشچ  ناهج  هب  هام  کی  دایلیا ، مرسپ ، .) مداد تسد  زا  هثداح  نیا  رد  ار  مدنزرف  مدش و  وربور  ینار 
زا یبلق  تسیا  رثا  رب  ایرام “ “ دوب رتخد  هک  ار  مدنزرف  نیمراهچ  هثداح  نیا  زا  سپ  لاس  هس  ! تفرگ ورف  زین  ناهج  

هزاجا نم  هب  هظحل  نیا  ات  زگره  هدوب ، بولصم “  ” عیاقو زا  سپ  میگدنز  کوش  نیرتگرزب  هک  هثداح  نیا  مداد  ) تسد 
هبرض ساسحا  تسناوتن  ریچ  چیه  هثداح  نیا  زا  سپ  منک . گرم “  ” ِقطنم اب  قبطنم  ار  دوخ  ساسحا  هفطاع و  ات  دادن 

یم نم  هک  دوب  یحور  نارحب  نیا  رد  دنک ! بوکرس  یتح  ای  دشخب و  دوبهب  ای  نیکست  نم  رد  ار  یردام  هدروخ ی 
\ نلک غورف \ تاراشتنا  ) رشان منک . میدقت  روکذم  تاراشتنا  هب  ار  بولصم “  ” ددجم هدش ی  حیحصت  هخسن ی  تسیاب 
زا سپ  نم  دوب . هدنادرگزاب  نم  یوس  هب  ار  نآ  یصاصتخا  هژاو ی  دنچ  حیحصت  یارب  هدرک و  ینیبزاب  ار  باتک  ناملآ )
رشان مدرک و  لاسرا  وا  یوس  هب  موس ) ةدش  یریگ  طلغ  ةخسن  هن   ) ار مود  ةدش  حیحصت  هخسن ی  هناهاگآان … حیحصت ،
هک دنیبب  دنبایرد و  دنناوت  یم  حوضو  هب  بولصم “ باتک ” نیا  ناگدنناوخ  درب . پاچ  ریز  هب  ار  نآ  نم  هب  دامتعا  هب  انب 
زا یکی  یرگراک “ تسینومک   ” هژاو ی تسا . یپیات  تاهابتشا  زا  ولمم  هک  لب  تسا  هدشن  یراتساریو  اهنت  هن  رثا  نیا 
رب ار  دوخ  راکفا  ءادتبا  مراچان  نم  . ) تسا هریرحت  رد  نینچ  مه  نم و  یادص  دوجوم  راون  رد  یشیوگ  تاهابتشا  نیا 
یم شزوپ  مدرم  امش  ناگدنناوخ و  زا  تباب  نیا  زا  نم  مراپسب .) پیات  تسد  هب  ار  نآ  سپس  منک و  هدایپ  راون  یور 

ماهتشاذگ مه  ار  شمان  هدش و  لیمحت  نم  هب  هک  ار  یطیارش  لمحت  بات و  نیا  زا  شیب  هک  مفسأتم  مبلط و 
بات دنیبب و  مشچ  هب  ار  دوخ  دنزرف  گرم  هک  تسا  یردام  مادک  یتسار  هب  اما  مروآ ! یمن  هدرواین و  تشونرس “ ”

!! منت ناج و  هنهک ی  یاهمخز  یور  رب  دوب  یکمن  گرم  نآ  دلوت و  نیا  دش و  دلوتم  منادنزرف  گرم  اب  بولصم “ ” ؟ دروآ
لمع دروم  زین  راب  ود  ماهدش و  یزغم  روُمت  یرامیب  راچد  درذگ ، یم  هثداح  نیا  زا  هک  یدنا  لاس و  ود  زا  سپ  نونکا 

پاچ هب  تسا  ما  یگدنز  مامت  هک  ار  بولصم “  ” رگید راب  درک  مهاوخ  یعس  لاوحا  لاح و  نیا  اب  متفرگ ، رارق  یحارج 
دیق بلاطم  نایب  مراودیما  درک . دنهاوخ  ناتروضح  میدقت  ار  نآ  مناگدنامزاب  دنامن  یقاب  یرمع  هچ  نانچ  مناسرب و 

نامشچ زا  یکشا  َمن  نتفرگ  ثعاب  یقادصم “ جریا   ” یاعدا هب  انب  مدوخ ، یرامیب  منادنزرف و  گرم  صوصخ  رد  هدش 
! دشاب هدشن  یمارگ  زیزع و  ناگدنناوخ  امش 

… یراب
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اما هتشارفا ، یرس 
وناز ِدرگ  هب  هقلح  اهتسد 

رس رد  نافوط  بت 
مشچ رد  یقیرح  قرب 

ا ولهپ              رد  یاهنشد 
خزود ای  خزرب  نیا  رد  منینچ  نی 

“ فسوی دیعس  ” ! تسه هک  هچ  ره  ای 

یلرذآ نویاتک  مناخ  هتشون  دروم  رد  رکذت  کی 
دادرم ۱۳۹۱

رد لماک  تروصب  هک  یئاه  هتشون  زا  یا  هراپ  زا  یتمسق  هاگرذگ  هرامش  ره  راشتنا  زا  لبق  ام  دیناد  یم  هک  روطنامه 
. میراد یم  لاسرا  ناملیم  یئ  تسیل  هب  ار  دمآ  دهاوخ  هگرذگ 

. میدرک نینچ  زین  هدمآ  هرامش  نیمه  رد  هک  یلرذآ  نویاتک  مناوخ  لصفم  هتشون ی  درومرد 
هک اجنآ  زآ  میدرک . تفایرد  تسارجام  نیا  رگید  هیوس  هک  یقادصم  جریا  یاقآ  زا  هاتوک  لیم  یئ  دنچ  نآ  اب  هطبار  رد 

ناشیا یاه  لیم  یئ  زا  یبلطم  میدرک  شالت  میهدب ، بات  زاب  زین  ار  ناشیا  یاه  تبحص  رظن و  هک  تسا  نیا  رب  رارق 
هکنیا و  تسین . دیدج  یلرذآ  مناخ  هتشون  هک  هراشا  نیا  زج  میتفاین  یزیچ  درک  شرشتنم  دوشب  هک  میشکب  نوریب 

هتبلا و  تسا ، دنیاشوخ  ان  نیرفن  یعون  دیئامرف  یم  قیدصت  هک  دشاب  هتشذگ  رد  الاح  ات  دیاب  یزغم  روموت  رطاخب  ناشیا 
شرتشیب رایسب  ایوگ  هک  دراد “  حیحص  ریغ  یاهاعدا  دراوم  یرایسب  رد  دیوگ و  یمن  تسرد  یلرذآ  مناخ  هکنیا  رب  دیکات 

 “ . تسا هتفگ  دوخ  یاهباتک  رد  ار 
یا هفیظو  رگید  نامز  نیمه  رد  ایوگ  تیاس  رد  ناشیا  لصفم  هتشون  یلو  میداد .  عالطا  یلرذآ  مناخ  هب  ار  بتارم  ام 

. دراذگ یمن  یقاب  ام  یارب  ار 
. میشاب هتشاذگن  هتفگن  ات  میتشون 
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رذآ انام  مدش –  داشرا  هک  یزور  زا  هداس  تیاور  دنچ 
دادرم ۱۳۹۱

اراس لوا - هدرپ 
ره شمدوب  هدیدن  رگید  ایند  هگنی  هب  وا  چوک  زا  دعب  هاگشناد ، نارود  یمیدق  یسالکمه  شمنیبب ، دوب  رارق  اهتدم  زا  دعب 

رت ناوج  داد  یم  ناشن  شا  یکوب  سیف  یاه  سکع  میدوب . هدش  هداوناخ  هناخ و  بحاص  میدوب و  هدرک  جاودزا  ام  یود 
رترید یرت و  باداش  یشاب  هتشادن  هک  ار  ناریا  رد  یگدنز  یاهراشف  اه و  سرتسا  راگنا  هدنام . نم  زا  رت  لاحرس  و 

. یوش یم  ریپ  مه 
، تخورف یم  ار  شا  یباداش  ییابیز و  رخف  رگا  شمدوب  هدیدن  دوب  اهلاس  مسرب  معض  رس و  هب  یمک  متفرگ  میمص 

. درک یم  هاگن  نم  تروص  یاه  یگتسخ  اه و  کورچ  هب  هنازوسلد  هاگن  اب  رگا 
رد امرارق  مداتفا  هار  اپ و  هب  یدنلب  هنشاپ  یاه  شفک  مدرک و  نت  هب  یگنر  یرسور  وتنام  مدیشک و  متروص  هب  یتسد 

. دوب یو  کراپ  هارراهچ  کیدزن  یناروتسر 
دیاش موش  هدایپ  متفرگ  میمصت  رارق ، لحم  کیدزن  دوب . هدش  رید  یمک  هک  دوب  کیفارت  ردقنا  اما  مدش  سناژآ  راوس 

…« دیرایب فیرشت  مناخ  تفگ «:  یم  هک  ما  هناش  یور  یتسد  نامه و  سناژآ  زا  ندش  هدایپ  مسرب  رتدوز 
ناشرس دازیمدآ  نابز  هک  ییاهمدآ  دباوخ . یم  یناریا  نز  ره  هناخ  رد  هک  تسا  یرتش  راگنا  داشرا ، تشگ  رومام 

. چیه هک  هدیدن  لاس  دنچ  قیفر  اب  رارق  هناخ و  رد  رظتنم  هچب  راد و  رهوش  نز  دوشیمن .
هک یکرتخد  هیرگ  یرداچ و  نارومام  ییوتنام ، یاه  نز  داد  غیج و  یادص  مدش . راوس  روز  هب  هک  داشرا  تشگ  نو  رد 

داشرا مهاوخن  هکنیا  یارب  نالا  مدرک  یم  رکف  ما و  هناچ  ریز  مدوب  هدز  ار  متسد  درک . ما  هفالک  یباسح  دوب  هدیسرت 
. دش نو  راوس  مه  ما  هدیدن  اهلاس  تسود  نامه  ارتیم  هبترم  کی  هک  منکب  هچ  دیاب  مدوش 

، میدز خرچ  داشرا  تشگ  نو  اب  یتعاس  ود  میدیشک و …  شوغآ  رد  ار  رگیدمه  دید  ارم  هک  نیمه  هدیرپ  گنر  هدیسرت و 
زنب نیشام  همه  نیا  دشیمن  مرواب  دش  زاب  هک  گنیکراپ  رد  ارزو ، هب  میدیسر  ات  میدرک  فیرعت  هرطاخ  میدز و  پگ 

یارب دنداتفا  یم  هار  هرابود  یلاخ  یخرب  دندرک و  یم  هدایپ  ار  نارفاسم  یخرب  هتفرگ  اج  گنیکراپ  نیا  رد  نو  سیلپ و 
. هزات یاهراکش 

دندوب نو  راوس  هک  یرگید  نارتخد  اب  نم ، ندید  زا  دوب  هدش  تحار  شلایخ  راگنا  دوبن  ناسرت  هدیرپ و  گنر  رگید  ارتیم 
هدیچ امنیس  هیبش  هک  ییاه  یلدنص  اب  نلاس  کی  هب  میدیسر  میتفر و  الاب  یا  هلپ  زا  میدش  نامتخاس  یهار  گنیکراپ  زا 

. دهعت سکع و  نتفرگ  یارب  دندز  یم  ادص  ار  یماسا  هک  ام  یولج  یزیم  دوب و  هدش 
یارب ارتیم  ردام  هارمه  هب  دش  رارق  ربخ و  نیا  ندینش  زا  دش  نیگمشخ  ینابصع و  یباسح  متفرگ  سامت  مرسمه  اب 

. دنوش ارزو  یهار  ام  ندرک  دازآ 
هک یرداچ  یرتکد  مناخ  اب  یا  هشیش  قاتا  دوش .  یم  متخ  هنیاعم  هرواشم و  قاتا  هب  هک  دوب  ییورهار  گرزب  نلاس  زا 

هب ار  ییولبات  هک  رومام  دنچ  تشاد و  یکشزپ  تخت  ود  رگید  قاتا  دنک . یم  هرواشم  ار  یسک  هچ  دوبن  مولعم  نلصا 
. دنتفرگ یم  سکع  تا  خر  مین  خر و  مامت  زا  دنتشون و  یم  ار  تمان  هرامش و  ولبات  یور  دنتخیوا  یم  تندرگ 

دهعت دیاب  دننک  یم  یساکع  یراگن و  تشگنا  لولس  هب  ندرب  زا  شیپ  ار  ناینادنز  هک  ییامنیس  یاه  ملیف  لثم  تسرد 
دنروآ یم  رد  ار  تیرسور  وتنام و  یدز  یم  تشگنا  مه  ار  شریز  ینک ، یم  تیاعر  ار  یمالسا  تانوئش  هک  یداد  یم 

ناتساد نیا  یاجک  الاح  یدرک . یم  نت  هب  ار  دندوب  هدروآ  تیارب  هداوناخ  هک  یدیدج  یوتنام  دیاب  دندرک و  یم  هراپ 
زا مه  ار  ریخ  ای  تسا  مزال  یکشزپ  صصخت  مدرم  یوتنام  ندرک  هراپ  یارب  هکنیا  ملع . هللا  هرواشم  دوب و  هنیاعم 

. دیسرپب ناشدوخ 
یندنام دای  هب  یا  هرطاخ  هک  مسرت  یمن  اهنت  هن  اما  الاح  متشاد  یبیجع  سرت  ارزو  داشرا و  تشگ  زا  نیا  زا  شیپ  ات 

هدش زاب  یگنهرف  بالقنا  زا  دعب  هاگشناد  هزات  هک  ییاهزور  زا  شمدوب  هدیدن  اهلاس  هک  یتسود  اب  ارزو  هب  نتفر  زا  مراد 
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یم یسرب  ناماه  نخان  اه و  سابل  میدش و  یم  یسرپزاب  تسارح  یرداچ  نارهاوخ  طسوت  تسار  پچ و  ام  دوب و 
. داشرا تشگ  ارزو و  زورما  ات  دش 

رپ نم  رسمه  ارتیم و  ردام  میتفر . یکیدزن  نامه  رد  یناروتسر  هب  ارتیم  ردام  نم و  رسمه  اب  میدمآ  نوریب  هک  ارزو  زا 
دایز دوب  هتشذگ  ام  زا  یلاس  نس و  نوچ  دیاش  میدوب  لاح  رس  یباسح  ارتیم  نم و  اما  دندوب  بارطضا  سرتسا و  زا 

نترب هاتوک  یوتنام  هن  هک  دندیمهف  مه  ناشدوخ  میدیسر  دهعت  هرواشم و  قاتا  هب  یتقو  نوچ  دیاش  میدینشن  نیهوت 
، دندینش نیهوت  یدایز  ناوج  نارتخد  اما  دننک . نیهوت  ام  هب  دیاب  ارچ  دنتسناد  یمن  هدز و  کال  دنلب و  نخان  هن  میراد 

دور یم  نیب  زا  یتحار  نیمه  هب  ارزو  داشرا و  تشگ  سرت  منئمطم  دندوب . ینابصع  اه  یلیخ  دنرک ، یم  هیرگ  اه  یلیخ 
مدز مه  کال  ماه  نخان  هب  نمتح  متفر  نوریب  هناخ  زا  هک  ادرف  دیاش  دنکش و  یم  تشادزاب  یوبات  رگید  نتفر  راب  کی  اب 

.
انید مود –  هدرپ 

رتش نیا  دباوخ ؛ یم  تا  هناخ  رد  زور  هی  امتح  رتش  نیا  یشاب  مه  نز  ینک و  یگدنز  نارهت  رد  رگا  هک  ییاجنآ  زا 
تخس یلیخ  لک  رد  دندرک . داشرا  تشگ  نیشام  راوس  ار  ام  درک و  هلمح  مه  نم  هب  رصعیلو  نابایخ  رد  هرخالاب 

هبون هب  مه  اهنآ  هک  رس  هب  یرسور  شوپوتنام و  نز  یریداقم  دندز و  یم  غیج  هک  دندوب  یرداچ  نز  یریداقم  تشذگن .
شیارآ هدنلب  موتنام  هک  نم  ارچ ؟ هخآ  هک  متفگ  یم  متشاد  دندرک  یم  راوس  ارم  دنتشاد  یتقو  دندز . یم  غیج  ناشدوخ 

مدوخ داتفا  دوب  هتسشن  نیشام  هشوگ  هک  یرتخد  هی  هب  ممشچ  مدش و  هک  راوس  اترپ … ترچ و  نیا  زا  مرادن و  مه 
؟ دنک ریگتسد  ار  نیا  دایم  شلد  یک  هخآ  ندوب ؟؟ هتفرگ  یچ  هساو  ونیا  کلفط ! ماج …  رس  متسشن  مدیشک و  تلاجخ 

نیمه هدش  شهب  نوبایخ  وت  الاح  ات  هک  یهجوت  نیرتشیب  الامتحا  هدینش ؟ مه  کلتم  یسک  زا  شرمع  وت  نیا  نلصا 
. هدرب ورف  تریح  تهب و  وت  ور  نوا  هک  هدوب  داشرا  تشگ  طسوت  یریگتسد 

… تسین طوبرم  شهب  الک  اراکفالخ  اهدزد و  اهراکتیانج و  یریگتسد  راک  هک  هتسرد  هنکن … درد  اعقاو  نومسیلپ  تسد 
، امدآ زا  یضعب  هب  تاهجوت  روطنیا  اب  ضوع  رد  یلو  هداد … رارق  تیانع  دروم  ور  انز  همه  ناور  باصعا و  هک  هتسرد 

 . هدیم نوشهب  سفن  هب  دامتعا  یکدنا  لقادح 
. تسا یقیسوم  باتک و  رعش ، لها  هدناوخ و  امنیس  تسا  درجم  هلاس و  انید ۲۶ 

ندیسر داشرا ، تشگ  نیشام  رب  ندش  راوس  دننک ، یم  تیاور  ار  نایرج  کی  ابیرقت  مه  مراهچ و …  موس ، یاه  هدرپ 
تشگ زا  دزیر  یم  تشادزاب  نیلوا  اب  هک  ییاه  سرت  و  دنوشیم . هراپ  هک  ییاهوتنام  هدنورپ ، سکع و  دهعت و  ارزو ، هب 

 … ارزو نامتخاس  داشرا و 

نایرفص دومحم  رتکد  یسراف –  رعش  رد  ّولغ 
دادرم ۱۳۹۱

تبحص رعش ، هنیمز  رد  نامتایبدارگید  هرهچ ی  زا  راب  نیا 
زیگنا رحس  یاه  هژاو  دربراک  اب  هغلابم  هرهچ ی  مراد . 

. یسراپ ینغ  هدرتسگ و  نابز 
ابیز زا  یکی  یسراپ  رعش  رد  تقیقح  رد  ای  تایبدارد  ولغ 
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اه نآ  هب  نداد  لد  هاگو  تسا  یهیبشت  یاه  تعانص  نیرت 
لوط یتدم  هک  دهد  یم  تناکت  نانچ 

: یبایرد ار  نآ  رد  هتفر  راک  هب  ماهیا  تفارظ  ات  دشک  یم 
هدربراک هب  ناجنفرد “  ایرد  هلمج ی “  وکیاه  یاجب  یباتکرد 
. تسا هدنهد  هجوتو  ابیز  اسر ، رایسب  هک  تسا  هدش 

رطس ره  هک  دنامیم  نیا  هب  نقیقد  یسراف  راعشا  رد  ولغ ، و 
رد هک  تسا  اه  هژاو  ینیشنلدو  یئابیز ، زا  یئایرد  نآ 

. تسا هتفرگ  اج ی  یناجنف 
دیئامرف هجوت  یتوهال  هدورس ی  نیا  هب 

زورما مدروآ  لگ  هتسد  تیارب 
زومایب یئابیز  هراچیب  نیا  هب 

. تتسا هدش  هداد  یاج  رعش  نیا  رد  یریذپلد  ّولغ  هچ  هک  دبایرد  هدنونش  ای  هدنناوخ  ات  دهاوخ  یم  رکف  یمک 
دیئامرفب ددجم  هجوت 

زورما مدروآ  لگ  هتسد  تیارب 
زومایب یئابیز  هراچیب  نیا  هب 

ریذپلد یماهیا  اب  ار ، یناوخ  باتک  هب  قوش  و  یگراوخ ،  یم  تذل  یقوذ  تراهم و  هچ  اب  یزیربت  بئاصرگید  رعش ی  رد 
. تسا هدناشوپ  ولغ  هماج ی 

میا هداد  هداب   ورگ   رد   باتک   سب   زا 
تسام باتک  زا  اه  هدکیم  تشخ  زورما 

نیگن ناطلغ  یرهاوج  نوچمه  عقاو  هب  هک  میناوخ  یم  یئاه  تیب  کت  هاگ 
تسه مه  بسچلدو  اریذپ  نامیارب  هچو  دراد ، ولغ 

رشحم رد  هک  موش  تهایس  مشچ  یاد  ف
تسیک هدیرفآ   هک   ّریحتم    دوش   ادخ  

هجوتو فیرظ  یاه  قارغا  نینچ  مه ،  یجراخ  یاه  رعش  رد  هک  مناد  یمن  نم 
رد هاگ  هک  مناد  یم  یلو  دنک ؟ روصحم  ار  هدنناوخ  هک  دراد ؟ دوجو  یزیگنارب 

لاح دنک و  یم  بلج  ار  نامهجوت  گناد  شش  هک  میراد  یئاه  لزغ  اتحو  یعابر  هچو  تیب  کت  هچ  ام  یاه  هدورس 
. دهد یم  نامساسحا  هب  یصاخ 

: دیوگ یم  یریشم  نودیرف 
دراد اجکی  ار  یولغ  ماهیا و  امیا و  هچ  یعابر  نیا  هک  دینامرفب  هجوت 

ینم یاش  امت  وحم   ارچ   هک   یدوب  هتفگ 
ینزن مهرب  هژم  مد  کی  هک  تام  نانچناو 
دورن متسد   هک ز  ات   منزن   مه   رب  هژم   
یندز مه   رب  هژم   ردق   هب   وت ، مشچ  زان 

رد هک  تسا  یکیسالک  نارعاش  یاه  هدورس  رتشیب  هدننک ، تسم  تاهیبشت  زا  راشرس  یاه  رعش  هک  تسا  تسرد  نیا 
. دنراد یئاه  راک  نینچ  زین  یریشم  نودیرف  نوچ  یئامین  نارعش  اتح  هک  مینیب  یم  یلو  دنا  هدرک  یم  راک  یدنه  کبس 

ات دور  یم  رعش  دنک و  یم  دنیاشوخ  یساسحا  زا  راش  رس  ار  ناسنا  اه  هدورس  هنوگنیا  ندناوخ  تذل  هک  تسا  یتقیقح 
دراد او  رکف  هب  ار  هدنناوخ  دنک و  ریخست  زین  ار  هشیدنا 

تسا شتآ  نابوخ  قشع  یتفگ  تسار 
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تسا شکلد   اما   دنازوس   یم  تخس  
دنک شنوزفا    هک   مهاوخ    ادخ   زا  
دنک شنوخ  زا   رپ  دز    مد   رگ   لد ا 

مان رب  لاوقا  ای  میسانش  یمن  نلصا  ای  ار  اه  یضعب  یلو  میسانش  یم  ار  وگ  ابیز  ناگدنیارس  نیا  زا  یا  هراپ  نارعاش 
. دشک یم  نامگ  هب  تسین و  یکی  اه  نآ 

. دزیگنا یم  رب  هک  ار  یساسحا  میراد و  ار  رعش  اما 
؟ یتشاد یک  ربخ  دوخ  نسحز  وت 

دنکشب نازاس    هنیئ     آ  ندرگ  
. تسیک زا  مناد  یمن  هک 

تسا یحوبص  سابع  رطاش  زا  بان  ولغ  نیا  یلو 
تشگنا نزم  نم  رای  ناگژم  رس  رب 

تشم دنزن    رتشین   هب   لقاع   مدآ  
دینک هجوت  تسانشآ  امش  همه ی  یارب  منک  یم  نامگ  هک  رهاط  اباب  یعابر  نیا  هب  نومضم  نیمه  رد 

تیارس ممشچ  هساک ی   موزیزع  
تیاپ یاج   ممشچ    ود   ره  نویم  
زاب یهن  اپ  لفاغ  هک  مُسرت  نیا  زا 

تیاپ هب   مناگژم    راخ  نیا   دور  
یا هناناج  فیرعت  هچ  تسا و  ساسحا  رپ  و  ناور ، ابیز ، ردقچ  هک  دیئامرفب  هجوت  رهاط  اباب  زا  یرگید  یعابر  هب 

دراد قوشعمزا 
ویآ لکاک  نآ   نب   زک   یمیس   ن

ویآ لبنس  یوب  رتشوخ ز  ارم 
شوغآرد ار  شلایخ  موریگوشوچ 

ویآ لگ   یوب   مورتسب   زا  رحس 
. دیئامرفب هجوت  یلمآ  بلاط  بان  هدورس  نیا  هب 

یئوگ هک  متسب  نانچ   نتفگ   زا   بل 
دش هب  دوب و  یمخز  هرهچ  رب  ناهد 

تسا هداد  قشع  هب  یتردق  هوکش و  هچ  رعاش  تیب  نیا  رد 
دیئوگب دیشروخ  هب  تسا  قشع  هگلزنم 
تخادنا رپس  دیاب  هک   غیت   دشکم  اجنیاک  

: مرب یم  نایاپ  هب  ار  میاه  تبحص  تسا  هتشاذگ  مامت  گنس  دیجمت ، فیرعت و  رد  هک  ادیش ، زا  ابیز  لزغ  نیا  اب 
منیشن تناماد  هب  ات  مدرگ  راخ  لگ  یا  یهاوخ 
متیشن تناج  نمشد   مشچ  هب  یهاوخ   رگا  ای 

رمحا لعل  درگ م  ، هزمغ اب  نم  نوخ  یزیربرگ 
نیشن تنابیرگ    یالاب   دنب   ، ندرگ  وچمه   

یزور هک  نمرب  اشوخ  مماف ، هیس  تخب و  هیسرگ 
منیشن تنادنخ    لعل    رانک    رد    مدرگ   لاخ   

یدارمان داب  هب  رگ  ار  مرتسکاخ  یهد  یم 
منیشن تراسخر  عمش  ریز  درگ م  ما  هیاس 
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تساهلاقمهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تلامج دیشروخ  شیپ  ددرگوحم  رگ  ما  هیاس 
منیشن تناگژم  هب  مدرگ  رحس  نیشون  باوخ 

ناگژم دنویپ  مهز  یئاشگب  رادیب و  یوش  رگ 
منیشن تنامشچ  تشپ  مدرگ ، زان  مدرک ، هنتق 

دنامن یقاب  رثا  ادیش  زا  هک  یزور  تبقاع 
منیشن تناشفا  رکش  ناهد  رد  مدرگ  رعش 

هدب تاجن  اه  نیب  گرزب  دوخ  نیا  تسد  زا  ار  ام  تدوخ  ایادخ 
دادرم ۱۳۹۱

نآ هدنسیون  هب  هراشا  نودب  ینتم  اب  هارمه  یا  هدنسیون  تسود  زا  متشاد  یلیم  یئ 
….“ مدرک تسویپ  تیارب  و  مدرک ، بجعت  مدناوخ ، مدید ،  دوب “  هتشون 

: دوب هتشون  یا  هفحت 
. دشاب صاخ  ینیبطاخم  یارب  شناتساد  دیاب  نمتح  دسیونب و  همه  یارب  دناوت  یمن  هدنسیون 

میئوگب نلثم  مینک  یم  هعجارم  هک  باتک  دیرخ  یارب  اه  شورفباتک  هب  دیاب  نیا  زا  سپ  رارق  زا 
؟  دنشاب اه  طایخ  شنیبطاخم  هک  یراد  یباتک  اقآ 

. صالخ درب و… یم  ار  تیقالخ  رس  دراذگ و  یم  ودرگ  تسوپ  رد  ار  هدنسیون  یاپ  تسد و  یزادرپ  هیرظن  نیا  اب  و 
تسین تسرد  نیا  یلو  تسادج . نالاسگرزب  تایبدا  زا  دشاب و  ناکدوک  یارب  دیاب  ناکدوک  تایبدا  هک  تسا  تسرد  نیا 
اه ملعم  طقف  یارب  نلثم  زاب  دنک ، عورش  دریگب و  تسد  هب  ملق  دعب  دنک و  باختنا  ار  شبطاخم  لوا  هدنسیون  هک 

. دسیونب
یارب طقف  میهاوخب  رگا  نتشون  هب  مینک  یم  عورش  یعقاو “  همین  ایو  یعقاو  ای  یلیخت  یساسحا “  ره  تحت  هک  یتقو 

یم کحضم  اتح  و  یگدنلاب ، نودب  بسچن و  ساسحا و  یب  ردقچ  هک  دینکب “  ار  شروصت  مسیونب “  صاخ  ینیبطاخم 
. دوش

دوش یم  نیا  دنناوخب . ار  نآ  دنناوت  یم  یخنس ، فنص و  هقبط و  هورگ و  ره  زا  مه  همه  مسیون ، یم  ار  مناتساد  نم 
. تیقالخ

دنشاب هتشاد  یرتنا “  هک “  دوب  یم  ینیبطاخم  یارب  طقف  دوب “  هدرم  شیطول  هک  یرتنا  باتک “  دینکب  ار  شرکف 
هن تشاد و  یم  یا  هدنناوخ  هن  نمتح  دوب . نادرگ  رتنا  یاه  یطول  یارب  ناتساد  همه  ار و  شا  هدرم  ای  هدنز  هاوخ 

…. تفای یم  یترهش 
یمن ترهش  یارب  ندز  اپو  تسد  یرادنپ و  گرزب  دوخ  یدروآرد و  نم  تسفینام  نینچ  یور  ار  متقو  نیا  زا  شیب 

. مراذگ
. تسا راوگرزب  تسود  تمرح  هب  مدرک  هراشا  هک  مه  نیا 
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تساهلاقمهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نایرفص دومحم  ناتساد –   ِ تیاکح
دادرم ۱۳۹۱

دنسپ هماع  یاه  ناتساد 
ناوارف ناگدنناوخ  اب 

دنسپ صاوخ ! یاه  ناتساد 
دودحم ناگدنناوخ  اب 

. تسا رگید  یتیاکح ! هاتوک  ناتساد  نوچ  هاتوک ، ناتساد  هن  تسا و  نامر  دروم  رد  تبحص 
یارب امن  هار  ای  اشگ و  هار  یکمک  دناوت  یم  ناگدنناوخ ، ای  نارادفرط  دادعت  رد  شحاف  توافت  نیا  للع  یفاکش  دبلاک 

. دشاب ناگدنسیون 
یلابقا دراد و  شیاه  هدنسیون  یارب  یلام  نایز  هک  یرکفنشور ! یاهباتک    ِ رشن ناگرامش  ندوب  دودحم  مک و  هب  هجوت  اب 

. دنایامن یم  ار  شاکنک  نیا  ترورض  رتشیب  دنراد ، هتشاد و  دنسپ  هماع  یاهناتساد  هک 
. میربب یپ  توافت  نیا  یئارچ  هب  میناوتب  رگم  ات  میاشگ ، یم  ار  باتک  ود  یکی  هدنورپ  ندش ، هجوتم  رتهب  یارب 

هب میشاب  هتشاد  یهاگن 
یداوج دیس  جاح  هناتف  مناخ  هتشون  رامخ “  دادماب  نامر “ 

. تسا هدش  هضرع  باتک  رازاب  هب  نآ  زا  هخسن  رازه  دص  راهچ  هب  کیدزن  نونک  ات  راشتنا  نامز  زا  هک 
: دراد یرارکت  یلومعم و  یناتساد  تقیقح  رد  هک  یباتک  تسا ؟ هدوب  هچ  باتک  نیا  زا  لابقتسا  همه  نیا  لیلد 
حطس مه  یگداوناخ  تیعقوم  و  یلام “ یدام “  ظاحل  زا  هک  دراد  ار  یرسپ  اب  جاودزا  دصق  یدنمتورث  رتخد  “ …

…“ دنتسین
و تسه “  یئوگ  هدایز  نامر “ رد  هک  دنیوگ  یم  تسرد  ددرگ ، یم  بلطم  نیمه  لوح  طقف  یروطق  نیا  اب  یباتک  و 

تخب مد  یاه  ناوج  راد و  هناخ  یاه  مناخ  صوصخب  تسا ، هماع  هقالع  دروم  هنافساتم  هطبار  نیا  رد  یئوگ  دایز 
. دشاب یگدادلد  قشع و  اب  هطبار  رد  یتقو  رتشیبو  رتخد “  هچ  رسپ و  هچ  “ 

. یسرک ریز  رد  ناتسمز و  زارد  یاه  بش  رد  گرزب  ردام  یاه  هصق  رثن  دنسپ . هماع  یلو  یئادتبا  نلماک  یرثن  اب  یباتک 
میئوگ یم  طقف  نکن . باختنا  میئوگ  یمن  ام   . نکن هطسفس  هبادوس ، هن  ”…

نک باختنا  روخن . ارراولش  تک و  ورس  ورهاظ  لوگ  نک . زاب  ار  تیاهمشچ 
. ریگن رظن  رد  ار  لاح  نامز  طقف  ریگن . میمصت  هناروک  روک  زاب . مشچاب  یلو 
اب نک  رکف  یمک  ناشنن و  هایس  کاخ  هب  ار  تدوخ  وش . هدایپ  ناطیش  رخ  زا 
اب هک  رتهب  هچ  ینک . جاودزا  وت  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ام   . نکن یزابجل  تدوخ 
یمن یلو  یراد ، شتسود  یا و  هدرک  باختنا  تدوخ  هک  ینک  جاودزا  یدرم 
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تقفاوم جاودزا  نیا  اب  زگره  لیلد  نیمه  هب  مینیبب . ار  تا  یتخب  دب  میهاوخ 
 ” درک میهاوخن 

….“ رود زیرب  ار  اه  ناوختسا  رود . زیرب  ار  اه  فرح  نیا  نامام ، نک  شوگ  “ 
زیرب ار  اه  فرح  نیا  هلمج ی “  تسا و  هتفر  راکب  ینک “  نکن و  نک و    ” راب ولوچوک ۹  هکت  نیمه  رد  دینک  هظحالم 

باتک رثن  زا  مه  نیا  … هلمج کی  رد  مه و  رس  تشپ  رود “  زیرب  ار  اه  ناوختسا  و “  رود “ 
؟ درک دیاب  هچ 

ات درک ؟ کیدزن  ینایب  هوحن  نینچ  هب  یلو  یرثن ، نینچ  هب  هن  ار  دهعتم  ای  یرکفنشور  یاهنامر  هژوس  قایسو و  رثن  دیاب 
؟. دنک بلج  بذج و  ار  ناشرظن  دیایب و  شوخ  ار  هماع 

؟ . داد رییغت  یمک  ار  هدنناوخ  عقوت  تساوخ و  حطس  ات  تفای  یهار  دیاب  ای ، 
؟ هنوگچ اما 

قیمع هّرد  نیا  عفر  یارب  دنتسناوت  یم  رگا  هن  دنناوت و  یم  هن  یشالت  هنوگچیه  هماع  دنسپ  دروم  ناگدنسیون  نم  رظنب 
. دناوخ یم  سورخ  ناشکبک  دنراوس و  دارمرخ  رب  هک  ارچ  دنداد ، یمن  ماجنا  لئاح 

چیپ و رپ  تخس و  دوخ ، هتشون  ملق و  راقو  ظفح  نمض  یتسیاب  هک  تسا  هنارکفنشور  یاهباتک  ناگدنسیون  هفیظو  نیا 
. دنسیونن یسدنه  یضایر و  دنرواین و  رد  لزاپ  یاه  هکت  نیع  ار  دوخ  یاه  نامر  و  دنراذگب ، رانک  ار  یسیون  بات 

مهف لباق  ریغ  رثن  نلثم  غرس  میور  یم  هک  دراد  یلاکشا  هچ  چولس “  یلاخ  یاج  باتک “  نیگنهآ  رخاف و  رثن  رگم 
دیوگ یم  شدروم  رد  شا  هدنسیون  دوخ  هک  مکات “  دوخ  یالاب  هب  هدیچیپ  متسین  ربب  نم  باتک “ :

باتک نیا  ندناوخ  لاح  رهب  هک  مریذپ  یم  نم   … دنلان یم  شنابز  یراوشد  زا  تسا و  تخس  دنیوگ  یم  اه  یضعب  ”….
 “ تسا راوشد 
؟! نمردپ ارچ 

؟  یردفص اضر  دمحم  یاقآ  ارچ 
راوشد شنابز  دینک : یم  فارتعا  ناتدوخ  هک  شرثن  زا  مه  نآ  تسا ، سونام  ان  لیقث و  بیرغ ، هک  تباتک  مسا  زا  نیا 

. تساروآ لالم  و  دراد . ترارم  شندناوخ  تسا و 
دوخ همانراک  رد  دیتسه و  هدش  هتخانش  یفاک  هزادنا  هب  هک  امش  دیا ؟ هدرک  نینچ  ارچ  هک  دیدرک  یم  نشور  شاک 

؟  تخرد َلگ  دیربب  ار  ربب  هک  دیتشاد  یزاین  هچ  رگید  ار ، یبآ “  هلیت  دیراد و “ ار  وبنس “  ایس  یاهباتک “ 
: دیئوگب ناتدوخ  هک  یئاج  ات  دیهدب  رپ  ار  ناگدنناوخ  و 

 “ مدرکن رکف  هدنناوخ  هب  شتسار  “ 
؟ دینک شرشتنم  هک  تشاد  یموزل  نلصا  تروصنیا  رد  و  دیدرک ؟  رکف  زیچ  هچ  هب  سپ 

تسد هک  دناسر  یم  نیا  و  دوش . یم  باختنا  زین  لاس  رت  رب  نامر  ناونعب  لاسرد ۱۳۸۱  باتک  نیمه  هکنیا  بیجع  و 
دنا و مان  روهقم  و  دنا . هدرک  مگ  ار  نامر  کی  نتشون  زا  فده  دصق و  زین  یرواد  حطس  رد  اتح  ام  تایبدا  ناراک  ردنا 

. ّوج
درذگ یم  باتک  نیا  راشتنا  زا  اهلاس  هک  الاح  دسرپب  دنا ، هدید  رترب “ ار “  نآ  هک  ینارواد  هدنسیون و  نیا  زا  تسین  یسک 

هک رامخ  دادماب  نامر  هکیلاح  رد  تسا ؟ هتفر  شورف  نآ  زا  دلج  دنچ  مه ، یور  و  تسا ؟ هدش  پاچ  دیدجت  راب  دنچ 
. دسر یم  رازه  زرم ۴۰۰  هب  دراد  تسا ، هدش  رشتنم  نآ  اب  نامز  مه  ندودح 

تسا مزال  یشورف ، مک  یراتفرگ  زا  یئاهر  یارب  شدوجو  هک  هدنناوخ ، بلج  یارب 
هک یژاریت  زا  اهنت  هن  زور  ره  امروشک و  یرکفنشور  حالطصا  هب  یاهباتک  نامرد  یب  درد  تسا  هدش  هک  یشورف  مک  “ 

،“ دوش یم  رتمکو  رتمک  زین  دنروخ  یم  دنسپ  هماع  گنا  هک  یئاهباتک  زا  هک  دنرادرگید  یاهروشک  رد  اهباتک 
: هک تسا  نیا  یکی 
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تساهلاقمهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. میسیون یم  مدرم  نیمادک  یارب  هک  مینادب  میسانشب و  ار  نآ  هعماج  تفاب  نلماک  میتسه و  ایند  روشک  مادک  رد  مینادب 
میسیونب و نامدوخ  لد  یارب  رتشیب  هک  دوش  یم  ببس  نآ “  هب  هجوت  مدع  تخانش ، تروص  رد  ای  تخانش “ نیا  مدع 

زادنا تسد  یب  یناتساد  دنهاوخ  یم  هک  یمدرم  هرتسگ  هب  هجوت  یب  دنرکفنشور . نمتح  هک  کدنا  یهورگ  یارب 
. دنناوخب

یاهباتک اب  سروک  رد  و  دوش ، یم  فقوتم  دلج  رازه  ات ۵  رد ۲  یئاهباتک  نینچ  ناگرامش  هخرچ  هک  دوش  یم  نینچ  و 
. دنامیم اج  رگید 

هژوس و رثن و  ششک  شراگن و  زرط  هب  رتشیب  مدرم  مینادب  هک  تسا  یبوخ  هنومن  روپ ، بدؤم  م . رهچیرپ “  باتک “ 
. هدنسیون هاگنآ  دنراد و  هجوت  باتک  ندناوخ  یناور 

تسا روپ  بدؤم  اضترم  دیس  شمان  تسا و  درم  باتک  نیا  هدنسیون  هک  دننادن  یناسک  مه  زونه  دیاش 
رتشیب نمض  هک  درک  بیکرت  یا  هزیمآ  دیشک و  نوریب  یبلطم  ناوت  یم  مادک  ره  زا  هک  تسا  رایسب  دروم  لاثم و 

. داد یتشآ  یئاهنامر  نینچ  ابزین  ار  ناگنناوخ  یرکفنشور  یاهباتک  یارب  رازاب  ندرک 

سودرف بارهس  زا  یلیلحت 
دادرم ۱۳۹۱

یضاق اب  دیناوخب و  ار  نآ  تسا .  هدیسر  ام  هب  لیم  یئ  هلیسو  هتشون  نیا 
رشتنم ار  نآ  یشیدنا  رگد  هب  مارتحا  هیاپ  رب  ام  دینک . تواضق  دوخ  هالک  ندرک 

مینک یم 
یخرب یارب  هک ، دسریم  رظنب  اما  درذگیم  ناریا  رد  شیمالسا  عون  زا  مهنآ  یروهمج و  یئاپرب  زاغآ  زا  لاس  دنچ  یس و 
نامه زونه  مه  بالقنا  نیا  فده  دراد و  همادا  یمیدق  رابتعا  یب  یاه  هویش  اب  یزاب  بالقنا  بالقنا و  زونه  نایناریا ، زا 
ناریا زا  گرزب ، ناوارف و  یاهغورد  مدرم و  بیرف  اب  اهنآ و  لاثما  تمه  هب  شیپ  لاس  یس  زا  شیب  هک  تسیهاگتسد 
یمین زا  شیب  رامآ  قبط  رب  دنیوگیم  دننک . ینازرا  ناریا  مدرم  هب  ار  دوعوم  تشهب  هدیسر  هار  زا  هزات  نایجان  ات  تفر 

لامتحاب دسریم ، مه  رتشیب  یمک  ای  لهچ و  هب  ناشنس  هک  مه  یئاهنآ  املسم  دنتسه و  لاس  یس  ریز  ناریا  تیعمج  زا 
دوشیم یناسآب  تهج ، نیمهب  دنرادن و  ناریا  رد  لاس ۱۹۷۹  بالقنا  زا  شیپ  نارود  یاهتیعقاو  زا  یهاگآ  نادنچ  رایسب ،

هب زاین  راک  نیا  یارب  اما  تشاذگ  یفنم  تارثا  دوشیم  طوبرم  هرود  نآ  هب  هک  هچنآ  هرابرد  اهنآ  یاههاگدید  راکفا و  یور 
یرابتعا یب  اریز  تخادرپ  راک  نیاب  یمیدق  یاهویش  نامه  بلاق  رد  اهنآ  زا  یریگ  هرهب  اب  دوشب  هک  تسا  یدیدج  داوم 

ددجم یریگ  هرهب  هدش  راکشآ  یا  هدرتسگ  روطب  هک  ضرغم  شناد و  یب  نافلاخم  ِهتشذگ  هیاپ  یب  تاغیلبت  زا  یرایسب 
. هدرک لکشم  ار  اهنآ  زا 

نایعدم یارب  دوشیم  هک  تسیرابتعا  نازیم  رگنایامن  یبوخب  هداد  یور  ناریا  رد  هتشذگ  لاس  دص  دودح  رد  هچنآ 
زین هاگآان و  شناد و  یب  نافلاخم  هیاپ  یب  یاهاعدا  لامعا و  رثا  رد  هچنآ  دش . لئاق  ناریا  نیشیپ  میژر  اب  تفلاخم 

مدرم رس  رب  لاس ۱۹۷۹  رد  نامزنآ ، رد  تموکح  ناکیرش  ناراک و  ردنا  تسد  زا  یخرب  یاههدافتسا  ءوس  اهتلفغ و 
یرایسب عیاقو ۱۹۷۹ ، زا  سپ  تموکح  نافلاخم  تاغیلبت  اهغورد و  زا  یرایسب  یگیاپ  یب  ندش  راکشآ  زین  و  دمآ ، ناریا 
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املسم هتشذگ  یرگن  زاب  نیا  تسا . هدرک  راداو  دوخ  هتشذگ  یاهتواضق  اهتیصخش و  هرابود  یبایزرا  هب  ار  نایناریا  زا 
هزات ِهیاپ  یب  یاهاعدا  ندناریذپ  تهج  نیمهب  هدرک و  راکشآ  دنا  هدوب  نآ  نتفای  یپ  رد  هک  یرایسب  یارب  ار  یدایز  قیاقح 

اب دودحم  یهورگ  نایم  رد  زجب  و  دوب ، دهاوخن  رسیم  یناسآ  هب  یرگیچوه  یمیدق  یاههویش  اب  تقیقح  بلاق  رد 
رب یفاک  یهاگآ  زا  ای  دنراد  رارق  روک  یترفن  ریثات  ریز  زونه  هک  یمیدق  یوگغورد  نایعدم  اب  وسمه  صاخ و  یاههاگدید 

. تشاد دهاوخن  رادیرخ  دنا ، هدشن  رادروخ 
شراک مرگ  رازاب  نیا  هدرک و  ادیپ  مرگ  یرازاب  یوتحم  هنوگ  ره  زا  یهت  اما  نکرپ  ناهد  یاهرتیت  طاسب  هک  تسیتدم 
نامادب تسد  هلفاق  زا  ندنامن  بقع  یارب  مه  یمالسا  یروهمج  یاهتلود  یاهریزو  اهلیکو و  یتح  هک  هدیسر  یئاجب 

تیناقح دص  رد  هاجنپ  لقا  دح  یملع  رتیت  کی  اب  هک  دیآیم  رظنب  نینچ  ًارهاظ  دنا . هدش  ناشورف  کردم  نازاس و  کردم 
کوب و سیف  بلاطم  هب  ناشیهاگآ  عبانم  هک  ینابطاخم  یارب  هژیوب  یفاب  هبملق  یمک  اب  مه  دنامیم  هچنآ  هدمآ و  تسدب 
ناشمشچ و هب  ار  ناشدَرِخ  هک  یمدرم  هراچیب  دراد . رارق  سرتسد  رد  یناسآب  دوشیم  دودحم  ینویزیولت  یاه  هلداجم 

رب یزیچ  دوش و  زاب  ناشراک  زا  یهرگ  دیاش  ات  دنشاب  هتخود  ضرغم  لضف و  یب  نالضاف  نیا  ناهدب  ار  ناشمشچ 
تقبس یوگ  دنوشیم  اهنآ  یریگ  هکرعم  رایب  شتآ  هک  مه  هتسد  راد و  نیا  ناور  هلابند  نایم  نیا  رد  دیازفایب . ناشیهاگآ 

دارم عاتم  دننکیم  ششوک  نایعدم  نیا  هب  هیاپ  یب  نوگانوگ و  باقلا  ءاطعا  اب  هکیئاج  ات  دنیابریم  مه  زا  یئوگ  زیجم  رد 
 . دنشورفب ادخ  قلخ  هب  رهوگ  ٌُرد و  یاجب  ار  هرهم  رخ  دنهد و  هولج  تسه  هچنآ  زا  رت  یندیرخ  ار  دوخ 

زا رت  ارف  تسا  یزیچ  یعامتجا  یاه  هنیمز  رد  تسرد  یهاگآ  شناد و  هک  تسنیا  دشاب  نشور  یرایسب  رب  دیاش  هچنآ 
یگدوسآ هب  زاین  زیچ  ره  زا  شیب  یعقاو  یهاگآ  راگزومآ . ای  داتسا  کی  رضحم  رد  ینارذگ  تقو  یتح  ای  یملع  رتیت  کی 
هجیتن کی  هب  دزادرپب و  یبلطم  ره  یسررب  هب  یرواد  شیپ  نودب  دناوتب  صخش  ات  دراد  هشیدنا  تافارحنا  زا  ناسنا 

ره رد  بلطم  نیا  رگا  دیامنن . یهجوت  رگید  یاهتیعقاو  هب  دنیبب و  ددنسپیم  دوخ  ار  هچنآ  اهنت  هکنآ  هن  دسرب  تسرد  یریگ 
هب ار  ام  کش  نودب  دوش  هتفرگ  هدیدان  هعماج ، خیرات و  هب  طوبرم  یاه  هنیمز  رد  هژیوب  یلیلحت ، ای  یقیقحت  هنیمز 

یعقاو و تفرعم  زا  وب  یا  هرذ  اٌما  دنشکیم  کدی  ار  یددعتم  یملع  باقلا  هک  یدارفا  اسب  هچ  دناشک . دهاوخ  ههاریب 
نایناریا زا  یخرب  یارب  یهیدب  رایسب  ِعوضوم  نیا  ًارهاظ  دنتسین . رذگدوز  یدرف و  عفانم  رکف  هب  زج  هدربن و  تیناسنا 

. دراد شزرا  تمیق ، ره  هب  ناشتسردان  یاهاعدا  تابثا  زا  رتمک  دنتسه ، زین  یهاوخیدازآ  یبآم و  تارکمد  یعدم  هک 
اب تفلاخم  رد  ار  یا  هزات  تالمح  هدش ، هتخانش  یاهفده  اب  یئاههورگ  نایم  زا  یخرب  ریخا  یاه  هتفه  اهزور و  رد 

یئاج هب  ار  راک  تالمح  نیا  رد  دنا و  هدرک  زاغآ  ینویزیولت  یتنرتنیا و  عبانم  رد  یولهپ  اضر  هدازهاش  نانخس  اهتیلاعف و 
قفوم ًاریخا  هک  یناریا  ملیف   ” کی دروم  رد  ناشیا  یاههاگدید  ات  هتفرگ  هدازهاش “ نادنزرف  یاهمان   ” زا هک  دنا  هدناسر 
دروم هبحاصم ، کی  رد  نیشیپ  فلاخم  کی  لوق  زا  یبلطم  نایب  زا  شتاروصت “  ” زین و  هدش “ راکسا  هزیاج  تفایرد  هب 

هب ارچ  هک  دشاب  دراو  هدازهاش  رب  مه  داقتنا  نیا  یخرب ، معزب  یدوزب ، اسب  هچ  هتفرگ و  رارق  هیاپ  یب  یاهداقتنا  فده و 
! هتفگن کیربت  هدیئاز  ولق  هس  شگس  هک  یناریا  دنورهش  نالف 

نئمطم ان  شرازگ  کی  دانتسا  هب  نآ  رد  هک  دش  رشتنم  ینیما  دمحم  یاقآ  مانب  یصخش  زا  یبلطم  هتشذگ  یاهزور  رد   ً
یولهپ اضر  هدازهاش  لوق  زا  تسردان  یا  هنوگب  ار  بلاطم  یخرب  شودخم  یاه  همجرت  زا  یریگ  هرهب  هطساوب  هک 
یولهپ اضر  هدازهاش  اب  دروخرب  هویش  نیا  هدش . یئوگ  دب  شاخرپ و  زیمآ  نیهوت  یا  هویش  هب  ناشیا  هب  هدرک ، لقن 

یس زا  شیب  اهنآ  ناربهر  دننادیم و  ناریا  رد  یهاوخ  یسارکومد  نایلوتم  ار  دوخ  هک  یهورگ  ناراداوه  یوس  زا  هژیوب 
تسدب یارب  ار  اهتصرف  نیرتهب  نیشیپ ، ماظن  ینوگنرس  ینیمخ و  هللا  تیآ  بالقنا  زا  شیپ  یاههام  رد  شیپ ، لاس 

. تسین یا  هزات  زیچ  دندز ، زاب  رس  نوگانوگ  یاه  هناهب  هب  نآ  زا  یریگ  هرهب  زا  اما  دنتشاد  رایتخا  رد  روشک  روما  نتفرگ 
مه زا  ینوگن و  رس  هنیمز  هتشذگ  تسکش  ماقتنا  هب  ات  دوب  راک  رد  یمیدق  یاه  هنیک  اهترفن و  نامه  اهزور ، نآ  رد 
زورما دننک . تیاده  دوخ  یهاوخ  یسارکومد  تشهب  هب  ار  روشک  مدرم و  دنروآ و  مهارف  ار  متسیس  لماک  یگدیشاپ 

اهنآ هک  دراد  رس  رد  ار  یئاهفده  نآ  یولهپ  اضر  هدازهاش  هک  دننک  عناق  ار  مدرم  ات  دنراک  رد  یمیدق  یاه  هنیک  نامه  زین 
! دیوگیم شدوخ  هک  هچنآ  هن  دنیوگیم 
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وت هتسب و  یرگید  یادص  ره  هب  ار  دوخ  شوگ  یلکب  ناشناراداوه  یخرب  نایعدم و  هنوگ  نیا  هک  هداد  ناشن  هبرجت 
فرح طقف  فرح  تسین و  راکهدب  زیچ  چیه  سکچیه و  هب  اهنآ  شوگ  دنراد . رس  رد  رگد  یئادوس  راگنا  هک  یئوگ 

رگا هژیوب  دیآیمن  باسحب  دشابن  اهنآ  دیئات  اب  هارمه  رگا  یناریا  ره  یهاوخ  یسارکومد  یسارکومد و  تسا ! ناشدوخ 
رکف ناشدوخ  هک  تسنامه  اهنآ  یارب  اهتیعقاو  دنرادن . تسود  اهنآ  هک  دشاب  یصاخشا  ای  صخش  فرط  زا  اعدا  نیا 

طیارش نیرت  ینارحب  رد  هک  دوب  هنوگنیا  درادن . دوجو  یرگید  تیعقاو  چیه  نآ  زج  دنسیونیم و  دنیوگیم و  دننکیم و 
، رایتخب رتکد  موحرم  یادن  یبالقنا ، بوشآ  رپ  یاههام  رد  یبلط  یسارکومد  یهاوخیدازآ و  یربهر  نایعدم  روشک ،

نابلط بوشآ  اب  هلباقم  رد  ار  وا  دندینشن و  نیلعن  دادبتسا  هراب  رد  ار ، نیشیپ  میژر  ینوناق  ریزو  تسخن  نیرخآ 
. دنتشاذگ اهنت  اهنآ  رگ  هئطوت  ناتسدمهو 

رد رگید  یناریا  اهنویلم  دننام  ار  دوخ  رمع  رتشیب  یناوج و  هک  یولهپ  اضر  هدازهاش  دوشیم . رارکت  خیرات  رگید  راب  زورما 
نایناریا اب  ادصمه  هتفرگ و  شودب  ار  ناریا  رد  یداینب  ینوگرگد  کی  یارب  یلم  هزرابم  مچرپ  هکیلاح  رد  هدنارذگ ، دیعبت 

هک دریگیم  رارق  یناسک  هلمح  دروم  هنادرمناوجان  یا  هنوگب  دهدیم ، رس  یبلط  یسارکومد  یهاوخیدازآ و  یادن  رگید 
دننزیم نآ  نیا و  هب  هک  ینوگانوگ  یاهبسچ  رب  اب  دننادیم و  دوخ  ثاریم  قلط و  کلم  ار  یبلط  یسارکومد  یهاوخیدازآ و 

دنیوگیم اهنآ  هک  یعون  زا  مهنآ  یهاوخیروهمج  زجب  زیچ  ره  نانیا  گنهرف  رد  دنتسه . نارگید  یادص  ندش  هفخ  ناهاوخ 
ناراداوه ای  قلخ  نیدهاجم  دننام  یمالسا  کیتارکومد  یروهمج  ناهاوخ  اوه  گنهرف ، نیا  رد  تسین . شریذپ  لباق 

یئاج دنرودب و  تیعقاو  زا  همه  یناملراپ  یهاشداپ  ناهاوخ  اوه  رانک  رد  نارگید ، یتسیلایسوس و  کیتارکمد  یروهمج 
. دنرادن اهنآ  هلضاف  هنیدم  رد 

کی دننام  دوشیم  هک  دیوگب  درادن  قح  یولهپ  اضر  هدازهاش  یبلط ، یروهمج  یهاوخ و  یسارکومد  نایعدم  نیا  معزب 
یئاج اهنآ  هنارظن  گنت  هاگدید  رد  نوچ  درب  هرهب  یلم  یاهفده  هب  ندیسر  یارب  وا  زا  یدناگ  امتاهم  ای  الدنام  نوسلن 
کرتشم هجو  اهنت  هک  دننادیمن  دیاش  اهنیا  درادن . دوجو  یدناگ  ای  الدنام  اب  یولهپ  اضر  هدازهاش  تیعقوم  هسیاقم  یارب 

یلم یاهفده  هب  ندیسر  یارب  الدنام  هکیلاح  رد  دوب . اهنآ  یللملا  نیب  یئاسانش  یلم و  تیلوبقم  یدناگ  الدنام و  نایم 
نایاپ رد  اما  تفرگ . شیپ  رد  ار  زیمآ  تملاسم  یفنم و  هزرابم  هار  ءادتبا  زا  یدناگ  دش ، لسوتم  هحلسا  هب  ینامز  رد 

کی ناونع  هب  یولهپ  اضر  هدازهاش  دناسر . هجیتن  هب  ار  هزرابم  هک  دوب  ناربهر  نآ  یلم  هدرتسگ و  شریذپ  راک ،
امتاهم دننام  یلر  دناوتیم  هک  تسیئادیدناک  نیرتهب  یللملا  نیب  یلم و  حطس  رد  هدش  هتخانش  هتسجرب و  تیصخش 

. دشاب هتشاد  ناریا  مدرم  هناهاوخیدازآ  هزرابم  ریسم  رد  الدنام  نوسلن  ای  یدناگ 
ناونع هب  یولهپ  اضر  هدازهاش  صخش  اب  داضت  رد  ار  دوخ  یا  هنوگب  هک  یخرب  یارب  هژیوب  عوضوم  نیا  هک  تسا  ملسم 
یتح دنورب و  شیپ  قیاقح  نداد  هولج  هنوراو  دح  ات  ریسم  نیا  رد  دیاین و  شوخ  دننادیم  ناریا  رد  نیشیپ  متسیس  دامن 
رگا دننادب . لطاب  ار  اهنآ  یفن و  هدش  لقن  اه  هبحاصم  اه و  هینایب  رد  ینشورب  ناشیا  فرط  زا  تاٌرکب  هک  ار  یبلاطم 
رد نارگید  هکنیا  راظتنا  اما  درک  دوشیمن  مه  نآ  یارب  یراک  چیه  دراد و  ار  قح  نیا  دریذپب  ار  یزیچ  دهاوخن  یسک 
دهاوخ اجیب  رایسب  دننک  دیئات  ار  اهنآ  ای  دننک  رایتخا  توکس  نایعدم  نیا  یاه  یئوگ  هنوراو  تسردان و  یاهاعدا  لباقم 

، تسا ناریا  یهاشداپ  ثراو  ناریا  میدق  یساسا  نوناق  ساسا  رب  دیوگب  هک  دراد  قح  یتح  یولهپ  اضر  هدازهاش  دوب .
. تسا هدرک  راذگاو  یسرپ  همه  کی  رد  ناریا  مدرم  هدرا  اب  ار  عوضوم  نیا  ناشیا  دوخ  هک  تساهلاس  اما 

ناشیا تسا . هتفهن  یولهپ  اضر  یاقآ  نخس  نیا  رد  یخلت  یتسار  هتشذگ ، یخوش  زا  اما ، : ” دسیونیم ینیما  یاقآ 
دیاش ات  دندرک  یم  مادعا  ار  عقوم » نآ  یاه  یبالقنا   » زا رتشیب  یرامش  دوب  یم  رتهب  ناشردپ  هک  دنیوگ  یم  هتسبرس 
کنیا دنشاب ، هتسب  ییازریم  یلعدمحم  لیبس  رب  یهاش  یادوس  هب  لد  هک  نآ  یاج  هب  ناشیا  تفرگ و  یمن  رد  یبالقنا 

“ دندوب یم  رگید  یناهاش  هاش  هتسشن و  یردان  تخترب 
لوق لقن  کی  هکیروطب  دنراد  نارگید  یاهیئوگ  هتسب  رس  ریسفت  ریبعت و  رد  یئالوط  دی  ینیما  یاقآ  هک  دیآیم  رظنب  نینچ 
رد یئازریم  یلع  دمحم  یادوس  وا  هک  لاجنج  لاق و  لیق و  همهنیا  یارب  دشاب  یلیلد  دناوتیم  هدازهاش  فرط  زا  هداس 
مه دوخ  هاوخلد  جیاتن  هب  تفاب و  مهب  ار  نامسیر  نامسآ و  دوشیم  ناسآ  ردقچ  بجعلل !“ ای   ” اهیضعب لوقب  دراد ! رس 
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هجیتن دشیم  هدرب  راکب  تموکح  فرط  زا  یرتشیب  تنوشخ  نآ  زا  رتشیپ  لاس ۱۹۷۹ و  رد  رگا  هک  ار  فرح  نیا  دیسر .
زا یولهپ  اضر  هدازهاش  هک  تسین  یزیچ  نیا  ما و  هدینش  روشک ) نورد   ) نایناریا یرایسب  زا  نم  درکیم  قرف  راک 

رس رب  یهاوخ  یسارکومد  یاعدم  رپ  روحم و  دوخ  نایعدم  تمه  هب  هک  یئاهتکالف  نیا  دوجو  اب  دشاب . هتخاس  شدوخ 
راگزور نیا  دشیم و  مادعا  شاک  هک  دشاب  هتشاد  وزرآ  یناریا  کی  هک  تسا  بیجع  نیا  ایآ  هدمآ  تکلمم  تلم و  نآ 

زورما ناریا  درکیم  ادیپ  همادا  طیارش  نآ  راگزور و  نآ  رگا  کش  نودب  دیدیمن ؟ شمدرم  روشک و  یارب  ار  زیمآ  تکالف 
مه زاب  اهنآ  یدعب  یاهلسن  ایو  دندوب  یزاب  بالقنا  طاسب  نآ  نازاس  هنیمز  هک  یئاهنامه  ایآ  اما  تشاد  یرگید  هرهچ 

رخ تشم  ات  دمآیم  شیپ  یتسیاب  بالقنا  نیا  دندرکیمن ؟ ررکت  مه  زورما  ار  هیاپ  یب  یاه  هصق  نامه  اهفرح و  نامه 
. ددرگ راکشآ  یتلم  یگراچیب  یگدنکفارس و  ءاهب  هب  اهنآ  عاتم  ندوب  یبالق  دوش و  زاب  ناشورف  هرهم 

ناریا هب  یماظن  هلمح  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ینشورب  دنا  هتشون  هک  یبلاطم  ای  نانخس  رد  اهراب  یولهپ  اضر  هدازهاش 
میژر هیلع  رب  یماظن  موجه  کی  عوقو  تروص  رد  نایناریا  زا  یرایسب  هک  ار  ناشیا  فرحنیا  ام  هکنیا  دنا و  هدرک  نایب 

کی هکلب  هنافصنم  ریغ  اهنت  هن  مینک  ریبعت  ناریا  هب  هلمح  زا  ناشیا  تیامح  هب  دش  دنهاوخ  لمع  دراو  یمالسا  یروهمج 
وزرآ هک  ما  هدروخرب  ناریا  لخاد  رد  ینایناریا  هب  ًاصخش  نم  شیپ ، لاس  دنچ  تسیب و  زا  شیب  . تسا راکشآ  غورد 
هچ نیا  دوب . نایرج  رد  قارع  اب  گنج  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  دننک و  هلمح  ناریا  هب  اهنآ  تاجن  یارب  اهیبرغ  دنتشاد 

رد اکیرمآ  هژیوب  یبرغ  یاهروشک  تلاخد  زورما  هن  عقوم  نآ  هن  نم  داقتعا  هب  هتبلا  دراد ؟ یولهپ  اضر  هب  یطابترا 
اضر هدازهاش  نوچمه  لصا ، نیمه  یور  دشاب و  ناریا  مدرم  عفانم  تهج  رد  دناوتیمن  تسناوتیمن و  زگره  ناریا 

قارع و یاهروشک  رد  هچنآ  هتشذگ  نآ  زا  متسه . فلاخم  برغ  هلیسوب  ناریا  رد  یماظن  تلاخد  هنوگ  ره  اب  یولهپ ،
. تسام نامشچ  یولج  دمآ  شیپ  یبیل  ًاریخا  ناتسناغفا و 

هچ تسا . ناریا  لخاد  رد  یناریا  هداوناخ  ره  یارب  انشآ  هدش و  هتخانش  مان  کی  کش  نودب  یولهپ  اضر  هدازهاش  مان 
ار دوخ  تاکرح  اهراک و  ات  دنتسه  وا  راتفگ  اهتکرح و  بقارم  هک  یئاهنآ  هچ  دنراد  وا  تٌمهب  ار  دوخ  یئاهر  راظتنا  هک  اهنآ 

ناونع ار  یبلطم  نینچ  یولهپ  اضر  هدازهاش  هکنیا  زا  وا  لاثما  ینیما و  یاقآ  یگتخورفارب  دنهد . ماظن  وا  هیلع  رب 
اب هطبار  رد  یعدم  یتیفرظ  مک  اهنت  عوضوم  نیا  تسین . هیجوت  لباق  درادن و  یراگزاس  یقطنم  چیه  اب  تسا  هدرک 
تسا هتفگ  یولهپ  اضر  ارچ  هک  دنریگیم  هدرخ  ناشیا  دهدیم . ناشن  ار  دنتسه ، هک  هنوگنآ  هب  تایعقاو ، شریذپ  کرد و 

. دنادیم ناشیا  ندوب  هتخیهرف “ ان   ” لیلد ارنآ  هدوب و  طابترا  رد  میقتسم  ریغ  روطب  لخاد  رد  زبس  شبنج  ناربهر  اب 
، ینیما یاقآ  لاثما  یهاوخ “ یسارکومد   ” سوماق رد  زبس ، شبنج  یلخاد  ناربهر  دننام  یدارفا  اب  سامت  مدع  ًارهاظ 

. دنکیم رت  هتخیهرف  ار  یمدآ 
تسا هتفگ  یولهپ  اضر  هدازهاش  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  هدش  ینیما  یاقآ  یگتخورفا  رب  بجوم  هک  رگید  هتکن 

. تخاس رارق  رب  ار  یندم  هعماج  کی  طیارش  تسخن  هک  تسا  رتهب  یسارکومد  یئاپ  رب  یارب  تشاد  داقتعا  ناشردپ 
روصت ناشنارکفمه  ناشیا و  ایآ  دراد ؟ ناریا  هعماج  زا  دوخ  نهذ  رد  یتاروصت  هچ  ینیما  یاقآ  هک  تسین  نشور  چیه 
درک و افتکا  بختنم  تلود  سلجم و  کی  یساسا ، نوناق  کی  هب  ناوتیم  اهنت  یسارکومد  یرارق  رب  یارب  دننکیم 

شخب نیرتمهم  تشاد ؟ دنهاوخن  یسارکومد  رد  یرگید  لر  چیه  نداد  یار  تاباختنا و  رد  تکرش  زجب  نادنورهش 
ات روشک  یاهماقم  نیرت  الاب  زا  دبایم . رولبت  عامتجا  کی  دارفا  کت  کت  راتفر  رد  هکلب  تلود  سلجم و  رد  هن  یسارکومد 
. دوش رداق  یسارکومد  یارجا  هب  دناوتب  هعماج  کی  ات  دشاب  نوناق  وریپ  ریذپ و  نوناق  تسیابیم  دنورهش  نیرت  یداع 

نوناق نیرتهب  نتشاد  اهنوناق و  نیرتهب  نتشون  هنرگ  تسا و  یسارکومد  ناینب  دب ) نوناق  کی  یتح   ) نوناق هب  مارتحا 
رد دنک . لیدبت  یسارکومد  کی  هب  هتفرگ  وخ  جرم  جره و  طیارش  هب  هک  ار  ریذپان  نوناق  هعماج  کی  دناوتیمن  مه  یساسا 
هک سیلپ ) دننام  ) دنک یئاهورین  یرادهگن  داجیا و  فرص  ار  یفازگ  یاه  هنیزه  دوب  دهاوخ  راچان  هعماج  تروص  نیا  ریغ 

قدصم رتکد  موحرم  ندز  زاب  رس  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  یرگید  تالکشم  دوخ  نیا  هک  دنشاب  نوناق  یارجا  نابهاگن 
( دوب یدب  نوناق  یخرب  معزب  نوناق  نآ  رگا  یتح   ) لاس ۱۹۵۳ رد  ناریا  دیقف  هاشداپ  ینوناق  مکح  یارجا  شریذپ و  زا 

نوناق یدنمنوناق و  هنیمز  رد  اهشخب  نیرت  الاب  رد  یتح  ناریا  زورنآ  هعماج  هک  تسا  بلطم  نیا  زا  زراب  هنومن  کی 
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. دوب لکشم  راچد  یریذپ 
هوشب مهنآ   ) یسارکومد یارجا  دراد . یعامتجا  یگنهرف و  یزاس  هنیمز  هب  زاین  زیچ  ره  زا  شیپ  یسارکومد 

رب اهنآ  هب  هتسباو  یاهشکوقاچ  اهتفلک و  ندرگ  اه و  هدازناخ  اهناخ و  نآ  رد  هک  هعماج  کی  رد  یبرغ ) یسارکومد 
فعض تاعبت  زا  مهنآ  هک   ) جیار نآ  یماظتنا  یئاضق و  یتلود ، یاههاگتسد  رد  داسف  دنشاب و  مکاح  مدرم  تاٌردقم 

سوبوتا و فص  رد  نداتسیا  هک  دنبایرد  دنناوتیمن  هک  یمدرم  دوش ؟ یلمع  دناوتیم  هنوگچ  تسه ،) هعماج  رد  یگنهرف 
دنناوتیم هنوگچ  ندز ، ُربنایم  و  یزاب “ گنرز   ” ات تسا  ناشعفنب  رتشیب  نارگید  قوقح  تبون و  هب  نتشاذگ  مارتحا 

یسایس بازحا  هن  تسا  مدرم  هب  قلعتم  یسارکومد  دنشاب ؟ یسارکومد  یارجا  دوخ و  یعمج  قوقح  تظافح  نماض 
یناگمه یهاگآ  اب  دنناوتیم  هک  دنتسه  مدرم  اهنت  نیا  لآ ، هدیا  یسارکومد  کی  رد  اهتموکح و ، ای  ردلق  یاه  هتسد  راد و  و 
لیلدب رگا  اما  دننک  یریگشیپ  فارحنا  داسف و  زا  دنشاب و  یسارکومد  نابهاگن  نارگید ، قوقح  تیاعر  هب  تبسن  دوخ 
مهارف نایوگروز  اهناتالراش و  هدافتسا  ءوس  یارب  هنیمز  هاگنآ  دنیآرب  راک  نیا  سپ  زا  دنناوتن  یگنهرف  یهاگآ و  فعض 

بیرف و اب  ای  دمآ ) شیپ  لاس ۱۹۷۹  رد  هکنانچ   ) هداس مدرم  ندناسرت  دیدهت و  اب  ای  شابوا ، یتشم  کمکب  ات  دوشیم 
. دنسرب دوخ  هنایوجدوس  یاهفده  هب  اهنآ  عیمطت  هوشر و 

دش حرطم  اکیرمآ  یادص  اب  هبحاصم  کی  رد  یرادمتعیرش  نیسح  یاقآ  هلیسوب  یبلطم  هتشذگ  یاه  هتفه  رد  نینچمه 
تسناوتیم ناریا  هعماج  درادن و  یزاس  هنیمز  هب  یزاین  یسارکومد  هک  درک  اعدا  یرادمتعیرش  یاقآ  نآ ، رد  هک 

هعماج کی  داجیا  یارب  هنیمز  داجیا  یارب  یا  همانرب  هب  زاین  تهج  نیمهب  دروآ و  رد  ارجا  هلحرم  هب  یبوخب  ار  یسارکومد 
هک دوشیم  هتفگ  عوضوم  نیا  اب  هلباقم  تیموکحم و  رد  اهفرح  نیا  هک  تسا  یتدم  دوبن . تموکح  فرط  زا  یندم 
هکنیا رتبلاج  تشادن . ار  یسارکومد  لوصا  ندروآ  رد  ارجاب  یارب  یگدامآ  زونه  ناریا  هعماج  دوب  دقتعم  دیقف  هاشداپ 

اب هتشذگ  میژر  هک  دندقتعم  لاح  نیع  رد  هتشاد ، یداقتعا  نانچ  هک  دنریگیم  هدرخ  دیقف  هاشداپ  هب  هک  یهورگ  نامه 
یبهذم تموکح  یاریذپ  اهنآ  هک  یا  هنوگب  هدش  اهنآ  یهاگآان  شرتسگ  بجوم  مدرم  یبهذم  تاداقتعا  داینب  تیوقت 

دقتعم نآب  نایناریا  زا  یگرزب  تیرثکا  هک  یبهذم  مهنآ   ) بهذم اب  تیدض  طقف  یخرب  هاگدید  زا  یهاگآ  ًارهاظ  دنوشب . 
یارب یزاس  هنیمز  لیلد  ارنآ  هدروآیم  اجب  یناملسم  ره  دننام  ار  دوخ  یبهذم  ضئارف  دیقف  هاش  هکنیا  زا  تسا و  دن )

لماک یگدامآ  نامزنآ  رد  نایناریا  هک  دندقتعم  هکنیا  نمض  نادقتنم  نیا  زا  یرایسب  هتفرمهیور  دننادیم . یمالسا  بالقنا 
ساسا رب  ینیمخ  یربهرب  یمالسا  بالقنا  هک  دنراد  داقتعا  لاح  نیع  رد  دنتشاد  یسارکومد  کی  یرارق  رب  یارب 

. هداد یور  دوب  نآ  لوئسم  میژر  هک  مدرم  یهاگآان  یئارگمالسا و 
دیابن یلو  تشاد  یئاهیتساک  یرگید ) متسیس  ره  دننام   ) ناریا هتشذگ  میژر  هک  تسین  ٌیکش  چیه  عوضوم  نیا  رد 

نمی هب  ار  دوخ  یاهتیعقوم  اهماقم و  ًارثکا  هک  دندوب  ینایناریا  همه  متسیس  ناگدننادرگ  هعومجم  هک  درک  شومارف 
اب ًاضعب   ) جراخ یاههاگشناد  رد  ای  دوب و  هدش  اپ  رب  یولهپ  نادناخ  هرود  رد  ناریا  رد  هک  یئاههاگشناد  رد  تالیصحت 
دندادیم ماجنا  لکش  نیرتهب  هب  ار  دوخ  یاهتیلوئسم  نایناریا  نیا  زا  یرایسب  دندوب . هدروآ  تسدب  تلود ) یلام  یاهکمک 
متسیس فیعضت  اب  هک  دندوب  اهنیمه  دندوب و  تنایخ  هدافتسا و  ءوس  غورد ، ینکش ، نوناق  لها  هک  دندوب  مه  یناسک  اما 
یجراخ یاه  هناسر  یخرب  رد  انرک  قوب و  اب  هک  مدرم ،) زا  یشخب  فرط  زا  ) نافلاخم یاهغورد  نتفریذپ  یارب  ار  هنیمز 

اه هناسر  دارفا و  یضعب  هلیسوب  نوگانوگ  یاههار  زا  دایز  یادص  رس و  اب  زین  زورما  هچنآ  دومن . ٌایهم  دشیم ، غیلبت  زین 
ههاریب هب  ار  ناریا  مدرم  هک  تسا  یمیدق  اهفده ی  نامه  یاتسار  رد  دوشیم  غیلبت  یولهپ  اضر  هدازهاش  صخش  دض  رب 

. درک راوتسا  ناریا  مدرم  رس  رب  لاخ  طخ و  شوخ  یاه  هرهچ  سپ  رد  ار  یمالسا  یروهمج  یالویه  دناشک و 
لوصا اهنآ  هک  تسنیا  دوشیم  غیلبت  نایعدم  یخرب  هلیسوب  یولهپ  نادناخ  ناهاشداپ  هیلع  رب  هک  یرگید  گرزب  غورد 

هارمه ینکش  نوناق  نیا  زا  یعقاو  دروم  کی  اب  اه  اعدا  نیا  زا  مادکچیه  هکنیا  نودب  دنا  هتشاذگ  اپ  ریز  ار  یساسا  نوناق 
ورشیپ هناندمتم و  یساسا  نوناق  کی  نتشاد  فرص  هب  دناوتیمن  زگره  هعماج  متسیس و  کی  هک  تسنیا  تیعقاو  دشاب .

ورشیپ متسیس  هعماج و  کی  هب  دوب ) اهرجق  تموکح  نارود  رد  هک  نانچنآ   ) هدنام بقع  یتنس و  تلاح  کی  زا  هلصافالب 
رد ناملراپ  یرارقرب  هب  رجنم  هطورشم  بالقنا  هک  ینامز  زا  ددرگ . ارجا  ومب  وم  یگمه  اهنوناق  دوش و  لیدبت  ٌیقرتم  و 
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نامکاح نایالم و  رایتخا  رد  روشک  یئاضق  هاگتسد  زونه  ناریا  رد  گرزب  هاش  اضر  ندمآ  راک  یور  نامز  ات  دش  ناریا 
یئاضق روما  رد  درکیم ) ریسفت  دوخ  یارب  یمکاح  ره  هک  روطنآ   ) عرش نوناق  ساسا  رب  یتنس  هویشب  هک  دوب  عرش 

هطورشم شبنج  هک  دوب  یتساوخرد  نیرت  یلصا  عقاو  رد  هناخ “ تلادع   ” یرارق رب  هکنیا  مهم  هتکن  دندناریم . مکح 
. دادن ماجنا  نآ  یارجا  هنیمز  رد  یراک  چیه  سکچیه  اما  دوب  هدرک  تساوخ  رد  ارنآ  ءادتبا  زا  ناریا  یهاوخ 

یئاپورا و یاهروشک  هب  نایناریا  زا  یهورگ  نداتسرف  اب  هک  دوب  وا  تٌمه  هب  هاش و  اضر  ندمآ  راک  یور  زا  دعب  اهنت 
، عرش نامکاح  نایالم و  تسد  زا  یئاضق  هاگتسد  ندرک  جراخ  یارب  هنیمز  نادقوقح  یضاق و  ناونع  هب  اهنآ  شزومآ 
مه نآ  زا  سپ  یتح  ًاملسم  دش . مهارف  هناخ ، تلادع  یرارقرب  ینعی  ناهاوخ ، هطورشم  تساوخرد  نیرتمهم  یارجا  و 

دنک یضار  ار  تیرثکا  دناوتب  هک  یا  هویش  هب  یساسا  نوناق  لوصا  ِدص  رد  دص  یارجا  هک  دوب  یرگید  تالکشم 
طیارشلا عماج  دهتجم  جنپ  نآ  قبط  رب  هک  دوب  یلصا  دماین  رد  ارجاب  زگره  هک  یلوصا  زا  یکی  دشاب . یلمع  تسناوتیمن 
ماهتا زا  هتشذگ  میژر  تعارب  رب  لیلد  دناوتیم  ًاملسم  یئاهنتب  عوضوم  نیا  هک  دنتشاد  وِتو  قح  سلجم  تاٌبوصم  رب 

ءادتبا زا  عقاو  رد  هک   ) دوب یساسا  نوناق  راکشآ  ضقن  هچ  رگا  دشاب  یمالسا  یروهمج  یرارق  رب  یارب  یزاس  هنیمز 
هطلس تحت  ناریا  زورما  راگزور  اب  روشک  روما  دمآیمرد  ءارجاب  یلصا  نانچ  رگا  کش  نودب  دوب .) هدماین  رد  ارجاب 

yek-ta. تشادن یتوافت  نادنچ  یمالسا  نایاورنامرف 
نوناق لوصا  همه  لماک  ءارجا  ناکما  نامزنآ  رد  ناریا  هعماج  طیارش  رد  هک  دراد  نیا  زا  ناشن  تاضقانت  نیا  همه 

مدق یداینب  قیمع و  ینوگرگد  لٌوحت و  کی  ریسم  رد  هعماج  اریز  تشادن  دوجو  مزال  یاه  ینیچ  هنیمز  نودب  یساسا 
روشک روما  هرادا  رد  تسرد  َتٌین  همانرب و  اهنت  هن  طیارش  نآ  رد  درکیم و  بلط  ار  یا  هژیو  تاناکما  هک  تشادیم  رب 

ات دشیم  دراو  یساسا  نوناق  رد  یتاحالصا  جیردتب  هک  اسب  هچ  دوب . رادروخرب  یا  هژیو  هاگیاج  زا  تینما  تابث و  هکلب 
نوناق دنچ  یحارط  زا  دعب  یسارکومد  هب  نپاژ  ندش  لیدبت  دنک . قبطنم  رتشیب  هعماج  کیتارکومد  یاهزاین  اب  ارنآ 

نوناق نیودت  تلاخد و  اب  دیدش و  لرتنک  ریز  یناهج  مود  گنج  زا  دعب  اهنت  دشن ، هتفریذپ  یتلع  هب  مادکره  هک  یساسا 
ُلبمَس ناونع  هب  روطارپما  هب  مارتحا  یتنس  لماع  اٌما  دش  رٌسیم  اکیرمآ  یماظن  یاهورین  هلیسوب  دیدج  یساسا 

همه دهاش  ام  نپاژ  رد  زورما  درک . کمک  رایسب  نآ  هب  هکلب  دوبن  یسارکومد  یرارقرب  یارب  یعنام  اهنت  هن  تدحو 
زا دعب  یتح  ٌیلم ، تدحو  ُلبمَس  هعماج  نآ  رد  اٌما  میتسه  دازآ  هتفرشیپ و  هعماج  کی  ناونع  هب  هعماج  نآ  یاهتیقفوم 

رارق زادرپ  غورد  تشرد و  زیر و  نیدقتنم  یمارتحا  یب  دروم  زگره  زوس ، نامناخ  گنج  کی  رد  روشک  ندومن  ریگ  رد 
. دریگیمن

زکرام ردارب  خلت  فارتعا 
دادرم ۱۳۹۱

تسا هدش  التبم  نونج  یرامیب  هب  زکرام 
تایبدا سانشرس  یهرهچ  نیا  درک ، مالعا  زکرام » ایسراگ  لیرباگ   » ردارب

. تسا هدش  التبم  لقع  لاوز  نونج و  یرامیب  هب  ایند 
«، زکرام ایسراگ  یمیج  (، » انسیا  ) ناریا نایوجشناد  یرازگربخ  شرازگ  هب 

، درک مالعا  ینارنخس  کی  یط  تایبدا ، لبون  یهدنرب  سیوننامر  ردارب 
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. دربیم جنر  زین  لقع  لاوز  نونج و  یرامیب  زا  رمیازلآ ، رب  هوالع  شردارب 
« انیژاتراک  » رهش رد  یهاگشناد  نایوجشناد  یارب  هک  یاینارنخس  رد  یو 

دریگیم و ینفلت  سامت  وا  اب  امئاد  شاهلاس  ردارب ۸۵ تفگ ، درکیم ، داریا 
. دسرپیم ییادتبا  یرارکت و  تالاؤس 

نم تسا و  هدش  لکشم  راچد  زکرام  یهظفاح  درک : راهظا  زکرام  ردارب 
. مهدیم تسد  زا  ار  وا  مراد  منکیم  ساسحا  اریز  منکیم ؛ هیرگ  یهاگ 

لکشم هرابرد  یمومع  یعمج  رد  هک  تسا  سانشرس  هدنسیون  نیا  یهداوناخ  وضع  نیلوا  زکرام » ایسراگ  یمیج  »
. تسا هدیشک  تسد  نتشون  زا  ییاهنت » لاس  دص   » قلاخ وا ، یهتفگ  هب  دنکیم . تبحص  وباگ » »

(dementia  ) نونج یرامیب  زا  هک  تسا  یدایز  تدم  اما  درادن ؛ یلکشم  یکیزیف  ظاحل  زا  زکرام  تفگ : نینچمه  وا 
رد هک  تسا  یایرامیب  نیا  دراد . تشاد ، نیا  زا  شیپ  هک  ار  یزنط  تذل و  قایتشا ، سح  نانچمه  وا  دربیم . جنر 

. تسا یثوروم  ام  یهداوناخ 
ییایلیش یهمانزور  کی  اب  هبحاصم  رد  زکرام ـ  کیدزن  تسود  سویلوپآ ـ » ازودنم  ینیلپ   » هک دوب  لبق  هام  کی  زا  رتمک 

ار شنایانشآ  یادص  دهدیم و  تسد  زا  ار  شاهظفاح  جیردت  هب  ییایبملک  فورعم  یهدنسیون  نیا  درک ، مالعا 
. دسانشیمن

ر

تیدحا هرهش  مود - سنج 
دادرم ۱۳۹۱

هریخ ور  هدایپ  یوت  اهمدآ  تفر  دمآ و  هب  مهد و  یم  هیکت  امرارق  لحم  یشورفباتک  نیرتیورانک  هب  منام ، یم  رظتنم 
، هدوبن لوق  شوخ  تقوچیه  یرهم  موش . یم 

قز قز  رتمک  ات  مهد  یم  هیکت  نیرتیو  هشوگ ی  هب  ار  مرمک  مواکب . ار  اهمدآ  مهاگن  اب  ات  تسا  یبوخ  تصرف  نیا  اما 
. منک یم  هاگن  نابایخ  هت  هب  دنک و 

ود دروخ . یم  مشچ  یوت  بیجع ، نتفر  ار  نآ  و  وم ، مک  رس  هاتوک ، دق  دیفسراولش ، زولب و  اب  دیآ  یم  هک  رود  زا 
شهاگن اب  راگنا  اما  انیب ! مک  دیاش  ای  تسانیبان ، منک  یم  رکف  لوا  دیآ . یم  ولج  دشک و  یم  راوید  هب  مکحم  ار  شتشگنا 

. درب یم  ولج  راوید  یاه  یگتفر  ورف  اب  ار  شتسد  دزادنا . یم  نم  هب  مه  یهاگن  هاگ  راگنا  و  دیاپ . یم  ار  شرب  رود و 
یرهم یلوق  دب  منک و  یم  هاگن  وا  هب  دراد . یلکشم  نمتح  دنازغل . یم  ار  شتسد  اه  هزاغم  هرکرک  یاه  خاروس  یور 

. دوش یم  مشومارف 
دنازغل و یم  یشورفباتک  هشیش  یور  ار  شتسد  دوش . یم  کیدزن  نم  هب  دشک  یم  راوید  هب  هک  یئاه  تشگنا  اب  وا 

راشف میاه  نار  یور  ار  شتشگنا  ود  هشیش  دادتما  رد  منک . یم  شهاگن  منام و  یم  میاج  رس  دیآ . یم  ولج  میقتسم 
شتروص دنز . یم  گنچ  ار  منت  تشوگ  ریسم  دادتما  رد  منام . یم  تکاس  میوگب ؟ یزیچ  دیاب  موش . یم  جیگ  دهد . یم 

تام منزب ؟ غیج  اه  مدآ  یوهایه  نیا  رد  ینعی  منزب . غیج  مهاوخ  یم  دهد . یم  تروق  ار  شناهد  بآ  تسا . هدش  خرس 
مارآ دنز و  یم  یقرب  شنامشچ  دسر ، یم  منار  یاهتنا  هب  هک  شتسد  دیآ . یم  الاب  ما  هدعم  زا  راگنا  یزیچ  منام . یم 
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نیرتیو تشپ  زا  راوب “  ود  نومیس  درب . “ یمن  هانپ  یراوید  جیه  هب  شتسد  رگید  دوش . یم  رود  ور  هدایپ  یوهایه  نایم 
. مروآ یم  الاب  بآ  یوج  رانک  نم  دنک و  یم  یجک  نهد  نم  هب 

نادشاررغصا یلع  اقآ –  جاح 
دادرم ۱۳۹۱

نومرف هدرخ  هرادا  نیئاپوالابزا  مدوب . هیاپ  نود  ناگیاب  هی  منودیم ، منم  ، ینودیموت
کردم یلک  یچ  هساو  ، رببور یکی  نوا  ، رایبور هدنورپ  نیا  : ندرکیمرداص هساو م 

؟ هدشروگو مگ  هدنورپ  نیازا 
جابو باسح  قحات  یاوخیمن  ؟ یدرک شمگ  خاروس  تفهوتزاب  ، ور هیشرافس  هدنورپ 

صیخشت نویسیمک  یلحم  دیدزاب  پیکا  هسزورما  ؟ ینک شیباتفآ  یتفرگن  وشلیبس 
 ، میراد تاوم  یضارا 

دخرظتنم هلحرمات  هبترم  نچ  . هشاب زیمور  هگید  هتعاس  هیات  هدنورپات  یس  سابیم 
. مندنوشک تم 

سوب کاخ  ، دش هک  بالقنا  . ندرکیم منووید  ندرکیم ، مشک  باذعراگزآ  یالاس 
یورردور ، نوبایخ نیمهوتور  اروشاع  ههد  هراگزآ  یالاس  دش م. یلع  هاگرد آ ل 

گس . مزادنیم هار  تایه  منکیم  ملعرداچاه  هیاسمهو  دوخ م  هنوخووت  هنوخ 
هنرگو ، نشاب شهاگرد  گس  مماه  هچب  هدرک م  تیصو  هدش م. شهاگرد 

شهاگردزا هگا  ممشچ  . هرادیمنرو یدنزرفوردپ  یلع  لآ  هنوخرد  . منکیم نوشقاع 
یلع لآ  یتلودزا  مراد  یچره  ! گس شیپ  شمزادنیمو  مرایم  شرد  ، هنودرگرب ور 

هی مدوخ  هساو  ؟ متسه یچالاح  ، مدوبروخ یرسوت  هیاپ  نود  هیچناگیاب  هی  . مراد
مدرک شلو  ، مدیشخب شاقل  هب  شپولتو  نها  مومتابور  هرادا  یاطع  مرازاب . نوتس 

یاشفک نایب  سابیم  شنوازارتگرزبو  لماعریدموریزو  . منکیم شدازآو  مرخیمور  هراداات  هد  هنن ش ! تسد  یال  هرب 
نیچامو نیچزادازیمدآ  نوجات  غرمریشزا  سنج  یتشک  یتشک  ! متکلمم تراجت  تارقف  نوتس  نشکب ! هنهکوماه  هچب 

هنیا هساو  ، منزیم فرحوتاب  هگا  ! نروخیمن بآ  تجح  جاح  هزاجا  یب  میتلود  یاتفلک  ندرگزا  یلیخازور  نیا  ، منکیمدراو
وتاهیبوخ ، ممورح هب  کمن  ینکنرکف  ، مرادیم تتسود  هک 

. متسین یمدآ  مکزورما  نم  ، هریمن مدای  تقوچیه  ، مدوبروخاپیت یچناگیاب و  هک  یتقونواو  هراداوت 
ات بورغ  لوازاو  منزیمرداچ  نوبایخ  نیا  طسو  اروشاع  ههد  بش  هد  ! ینودیم بوخ  متدوخ 

یمهف یم  الصا  ، مینکیم یئاریذپ  یلع  نابحمزا آ ل  هنهرباپو  میلامیم  نومرسور  لگ  ماه  هچب  نزو  مدوخ  نوخسورخ 
یرگشلزا ، هاپسو تلود  نارسات  هتفرگاقآدوخ  تیب  یلاها  نیرتکیدزنزا  ؟ نرادروضح سلجم  نیاو  نم  هنوخوت  اهیک 

ماوخبور یکره  هراشا م، هیاب  . هنکیم ناخاچ  تجح  جاح  وگن  . ننکیم شوخاج  هنوخوت م  ، یتلوداتریگب
هک مدوخ  تسد  ، منک هچ  ! تخادنا ین  برع  هکاجنوا  هریم  شرابتو  لیا  مومتو  فرط  ، نرادیمرو نیمزورزاوشنامدود 

مدوخداد هبوت  ، مندنوشک یتمدخرظتنم  یاپاتراب  نیدنچ  هک  هریمن  مدای  ، هم هدرم  باص  لد  نیاریصقت  همه ش  ، تسین
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نیازاوت هک  نتفگو  دموااهرابوایلیخ ن  ، یتفرگونوشولجو یتشاذگورگ  شیر  ، یدرک ینویمرداپ  ، یدیسر هچب م  نزو و 
هساوواگ خاشاب  هفد  دصومدوخ  هداتفارد م. هساو ت  هبرگو  گساتدصاب  ! یش نک  هشیر  ساب  یمو  یتسه  ایپم  پچ 

لابند نرب  منکیم  نوشیهارو  عناق  لوبمبرازهابرو  نیازا  ، هک نتسین  منک  لوابصم  گس  هتخادناردوترطاخ م !
نیاور هبور  تسین  حالص  ، یتسه یپم  پچوت  هک  هنیا  منوشباسحو  فرح  ، هشیم ادیپ  نوش  هلکورسرو  نوازا  ، نوشراک

زاونوشنوبیرگو هش  هدنک  تکلک  یروج  هی  سابیم  نگیم  . یشاب اگرزب  مشچ  خیس  میاد  یلع  لآ  یرادازع  تایه 
بش هد  وریغو ، مرتحم  تاعامج  مامازا  ، راکتمدخ تلود  یاسیئر  زا  ؛ هاپس نارسزا  ، اقآ تیبزا  ! ننک صالخ  ترش 

نگیم ؟ میزیرب نومرسور  یکاخ  یچ  ، درکرجفنم موق  یامعز  همهابوراجنیا  یپم  یپچ  نیا  هگا  نگیم  ، ناجنیااروشاع
نیمه ، هشاب هلحم  نیاوت  تسرد  مدآ  هی  هگااباب  مگیم  ، هریمن هک  نوشجرخ  هب  هش ! هدنک  تکلک  سابیمرت  دوز  یچره 

هب شنز  ، نلگزارت کاپ  شارتخدو  نز  ، هورردراکریز هن  ، هشالکودزد هن  ، شمسانشیم بالقنازا  شیپ  یالاسزا  ، تساباب
مدوخ یاه  هچب  ، هلماکریدم هی  شدوخ  هساو  ، یتم دخ  یچ  منوا  ، هنکیم تم  دخ  تکلمم  گنهرف 

نوجو لدزا  هرادو  قبطوت  هتشاذگوشدوجو  مومت  ، نراذگیم مارتحاو  نراد  هقالعرتشیب  شهب  نوشردامزا  ، نشادرگاش
. هرایمن شوربا  هب  مخ  یتسدگنت  همهنوازاو  هنکیم  تم  دخ  تکلمم  گنهرف  هب 

هتشاد تیاکشو  هلگ  نوشزارفن  هی  متفنشنو  هدیدنالاحات  ! هنوشهونورگ نوش  تشه  هشیمه م 
هیاسمهوردولجو هتشاد  اگن  خرس  یلیساب  وشتروصو  هدرک  هناقداص  تم  دخراگزآ  یالاس  ، یگیمنارچوشدوخ . هشاب

شدوخ هساو  سلجنآ  سولوتزورما  دمویم ، اتوک  مک  هی  هگا  هک  منودیمو  هدوبراکمه م  شاهاب  مدوخ  ، هدرک یرادوربآ 
، تسوربا نوش  شچ  یالاب  هتفگنالاحاترفن  هی  هشیم ، نوشادیپ  تعامجوت  لگ  ثم  شارتخد  تشاد ! تسارتو  جرب 

اموش مگیم  هریم ؟ نوشجرخ  هب  هگم  نتسین ، یا  هقرف  چیه  لهاو  هباتکوت  نوشرس  تقو  مومت  هداونوخ ش  مومت 
، هراد اپ  هی  غرم  ؟ هریم نوشجرخ  هب  هگم  ! نیزادنبرو تکلمم  نیازا  هیتسرد  مدآ  یچره  هشیر  نیدروخ  مسق  یچ  هساو 

کح نوشخموتور  هملک  هی  نیمهراگنا  تسین . ایپم  پچ  نیا  یاج  هیدمحم ، مالسا  تکلمم  نیا  نگیم  طقف 
خموت هگم  هرت ، مکحم  شنامیا  اهامن  نومولسم  اموشزا  یلیخزا  اباب  نیا  دیم م ، موزتلا  ماشوگزا  مگیم  یچره  ! ندرک

نوشمیمصت هب  هرخالب  متفرگ  میمصت  هبترم  نچ  نوهنپ ، هچوتزا  ، تسین نوهنپ  هکادخزا  شتسار  هریمورف ! نوشکوپ 
. نداتسیاو مولج  ماه  هچبو  نز  منک ؛ لمع 

منز مینزیم ! شیتآ  وتتایهرداچو  یگدنزو  هنوخ  نیا  هروخب ، یا  همطل  نیرتمک  نومریدم  هداونوخ  هب  هگا  نگیم  ماه  هچب 
منیا یربب ! امزا  یمسا  یرادن  قح  مگیدو  نومراک  لابند  میریم  مینکیم  لو  ماه  هچباب  هگیم  هشاه ، هکرتو  مخت  هتسباو 

همه هک  همه  هرادوشدوخ ، یایرد  هبرد  یکره  ! نراد وش  هظحل  هی  ترسحرفن  نورازه  هک  میلخاد ، عاضازا 
میلستو منکیم  تمواقمو  مراد  هدارا  نم  هغج م ، یب  هاشو  متکلمم  نوتس  نم  ننکیم  لایخ  ننودیمنومدآزیچ !

، هتشذگ شانیازا  نراذگیمن . مگس  لحم  مدیاقعو  نم  هبو  نریمونوشدوخ  هار  انوا  نتسین ، نم  هک  ماه  هچب  مشیمن ،
هیابوتلکمم یاه  هیاپ  نیرتالاب  منوتیم  هنکندرخ ، هرت  مفرح  هساو  یسک  هک  متسین  هیاپ  نود  هیچناگیاب  نوا  هگید  نم 

قح نم  هزاجاو  هراشا  یب  نوشاه  یلیخ  دیم م . دود  وشلیبس  ندن ، شوگومفرح  نوشمودکره  ! منکاج هباج  هراشا 
یالاس نم  هگید ؛ فرطزا  یلیرتریز ! تندوب  هتشاذگ  هفد  دصالاحات  دوب ، نیازاریغ  هگا  نروخب . بآ  نرادن 

یگنهرف هداونوخووت  هک  هزادنا  نوا  هن  هدش م ؛ یفیثک  مدآ  هک  هتسرد  هدروخ م ، وتکمن  نونو  هدوبراکمهوتابراگزآ م 
؛ شاباب تسد  یال  هربراذگب  شردپروگ ، هتفگ م  مدوخاب  هفد  نچ  تسین ، ممدوخ  تسد  یلیرتریز ، نراذگب  مراذگبوت 

دنوم م ممدوخ  هدوب م. هقرغ  قرعو  بت  وت  مدشرادیب ، هک  باوخزا  یتشاذگ ؛ متسد  فکوملسنو  یدموا  مباوخوت  ابش 
، نوبایخوت یلع  لآ  یاروشاع  ههدره  بالقنا  لوازا  مایمنرو ! یکیوت  سپزا  هک  هراک  نیاوت  یتمکح  هچ  هک  نوریح 

لاس همهنیاوت  تسا ، یلع  لآ  ینزریجنزو  هنیس  تایه ، نوخسورخ  کیدزن  ات  بورغ  لوازا  هنوخ ت ، یور  هبور  تسرد 
! مشابوگباوج سیاب  منم  ! نکرکف مک  هی  هخآ  یتشاذگ ؟ تایهرداچوتاپ  لباقان  بش  هی  هضیرع ، ندوبن  یلاخ  هساو 

یتح اقآ ، تیب  یاسیل  هساکزاو  تلود  هاگتسد  یاصقر  شوخزا  هیحابصم ، هقرفزا  تینما ، هرادازا  هفد  دصالاحات 
هک ور ، یپم  پچ  نیا  فیلکت  یاوخیم  یکاباب  هک  نداتسرف  موغسپو  موغیپ  هفد  دص  تیترپز  هرادا  نیمه  یانیچربخزا 
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دهعات د منم  ! تسین تیلاحارچ  ؟ ینک مولعم  ، هراد شهاگن  ریزوتایه  تشردوزیر  هنوخ ش  مود  هقبط  هرجنپزا  هتعاس  ۲۴
هقرفزا یتایلمعرومامات  نچ  شیپ  یدنچ  ، نوهنپ هچوتزا  ، تسین نوهنپ  هکادخزا  شتسار  ! مرب هرفت  یه  منوتیمن  سونایق 

، ننک هرس  هیوتراک  هنوبش  نریگب و  هزاجا  هک  هنوخ م  ندوب  هدموا  « هتافاکم  » شمسا هک  نوشدراک  نومهاب  هیحابصم 
مزادنب بقع  تقو  نچ  متسنوت  اهنت  منک ، نوشعناق  متسنوتنو  دروآردوم  منوبز  متشادراجنلک ، نوشاهاب  گس  قوبات 

یالاس بالقنازا  شیپ  . تسین هک  اتود  یکی  مدرد  مداتفا . شاه  هچبو  موناخ  هیجاحریگزاب  . نوشراک لابند  نوشمتسرفبو 
قدنخوت میتخیر  یگس  قرع  مهابدقیچ  هتدای   ، یشایعو یگلد  مادوت  تمزادنبو  منک  تیگاردو  یلکلا  متساوخراگزآ 

؟  میدوب ترشعو  شیعو  یگلد  لابند  دقیچ  ! الب
اهیئالاب نواواقآ  تیب  لها  شوگ  هب  ! نوریب هرپن  تقل  نهدزا  یزیچ  یئاج  تخو  هی  ! هام صرق  هتدایور ؟ یلباب  هرهز 

، مدشیم قرغ  مدودو  لکلاوت  متشاد  هدیمدابوملیپو ! مشپ  هرببوب  موناخ  هیجاح  ! مغارس نایم  « تافاکم اب « ، هسرب
، یدش یمن  جراخ  لادتعادحزاالصا  یتشاد ، هدارا  بوخوت 

هدیسرن مداد  هب  بالقنا  مدوب ، هتفرورف  هلک  ات  مدوخ  ! یش جراخ  شزا  ینوتن  هک  یدوگوت  تمزادنب  متسنوتن  مشرخآ 
، هراچیب دیباوخیم  موش  یبرس  بشرهازور  نوا  یلعف ، موناخ  هیجاح  نیا  مدوب . هدنوسوپ  نفک  اتفهالاحات  دوب ،

هنوخرد دیشکیم و  نودند  هب  وش  هچب  هتخوس  سفن  گس  ثم  هراچیب  ممدو . دودو  لکلا  یاپ  تفریم  مبجاومزاغردنچ 
بالقنازادعب هگید  یاتراچ  میتشادنرتشیب ، هچب  هیزونه  اتقو  نوا  هریمن ، یگنشگزا  هچب ش  هکدرکیمراک  مدرم  یاه 

هیلخت تبونوت  اه  هلکساوتو  ننزیمراب  نیچامو  نیچزا  هتعاس  ماه ۲۴ یتشکزورما  مربورادخ ، تردق  ندش . هتشاک 
غیر یا  هنوخ  کروبنز  دوگ  مودکوت  دوبن  مولعم  ، دوب هدیسرن  مداد  هب  یلع  لآ  هگا  مراد . یلع  لآزا  مراد  یچره  . ندیباوخ
لثم ایب ، یمدآ ، تبسنالب  مهوت  هخآ  یرایمراشف ؟ تاه  هچب  نز  یولگودوخ  هب  هدقنیا  یچ  هساو  مدوب . هدیشکرسوتمحر 

یلع لآ  هنوخردزا  یرادنوج  چیه  ایبو ، نک  نوزیوآ  تندرگ  هبوتیرگ  یغای  یاه  همکچ  ، نک هبوت  یحایر  نبرح  ترضح 
ههد هی  هزاب ! هشیمه  هبوترد  نک ! تمه  مک  هی  هک ! یتسینرتمک  قیدنز  یحایر  نبرحزاوت  هدرگیمنرب ، دیماان 

، متسین یددع  مک  هگید  هزورما  مریگیم ! لگور  هیحابصم  هقرف  یاه  هچون  مومت  نهد  یلع ، لآ  تایهوت  یئایباروشاع 
کدوبنز دوگوت  هک  یئازور  نوا  درُم  ندبدود ! مدیم  شولیبس  هدن ، شوگومفرحو  هرب  جک  نوشنیئاپ  ات  الاب  زا  مودکره 

قیفرراگزآ یالاس  بالقنازا  شیپ  هکوت  هنودیمن ، یسانلادحا  جیهورانیا  مدروخیم . اپیتو  متفریم  یکنیپ  هنوخ 
تمرپسیم ینکرت ، بل  یئاج  هگا  ینودیم  هزات  یتسین ، هنوچ م  لش  هک  منودیم  ینودیم . یدوب  هنوخیمودجسم م 

نوتس هنکیم ، درخ  هرت  نوش  هساو  یک  نمهفب ، هزات  تغارس . نایب  فورعم  تافاکم » ابات «  هیحابصم  هقرف  تسد 
، هرآ متفگ ؟ یم  یچ  مدش . ترپ  هلحرمزا  کاپ  هرایم ، فرح  فرح ، منکیم . نوشاج  هب  اج  توف  هیاب  متکلمم ، تارقف 

یاورا ننک ، هرس  هیومبالقنازا  شیپ  هلاس  نچراکمهو  یئور  هبور  هیاسمهراک  هنوبش  هک  ندوب  هداتسرف  یترپز  اتراچ 
، ندیم دابومنامدود  شارسپو  مناخ  هیجاح  مرادرو ، جک  دق م  متسین . یا  هراک  هیضق  نیاوت  نم  هک  ننودیمن  نوش ، هنن 

: تفگ فاص  دروآ ، هنو  درب  هن  دش ؛ هریخ  ماشچوت  داتسیاو ، مولج  خیسودموا  انوا ، نتفرزادعب  درمانردپ ، هرسپ 
پچ هاگن  هداونوخ ش  هب  یسک  هگا  هدوب ، مریدم  نیرتهب  یئامنهاررخآ ، ات  هسردم م  لوازا  یئور  هبور  هیاسمه  مناخ  “ 

، هدرکن فک  ششاشزونهو  هدموارد  شبل  تشپ  کلک  هزات  قلعج  هرسپ  منزیم ! شیتآ  وتتایهرداچو  هنوخ  نیا  هنک ،
هگنموت م فرط  نچزا  نیبب  ندیم ! ملیوحتورافرح  نیمه  هگید م  هلوت  ات  هس  نوا  هشکیم ، هنوشو  خاش  مساو 
هکنیازا لفاغ  ! نوم هنن  یاورا  میدرک ! هدایپور  یدمحم  بان  مالسا  هک  هتشاد  نومرو  تالایخ  هک  شابورام  نتشاذگ !

یلع لآ  تایهو  هنوخ  یور  هبور  یپم  یپچ  هیاسمه  کاچ  هنیسودیرم  هدش ن  نم  هچباتراچ  ! هناریو نبو  خیبزا  هناخ 
یمالاح ! نش نومرکفمه  هک  مینکیمراک  هدقنوا  منوتاه  هچب  هلکورو  مینکیم  گرمقد  ور  اموش  میدرک  یم  لایخ  نم !

! انوا کاچ  هنیسودیرم  دش ن  هلوت م  اتراچ  منیب 
یهار یتشکو  یدروآدرگو  یدز  هسرپ  گس  لتکو ، ملع  لابند  هنهرب  اپو  یتخیر  ترسور  لگو  کاخ  یچره  تجح ! جاح 
سفن اه  هلوت  نیا  لقادح  هک  ریمبرتدوزو ، یا  هشوگ  هیراذگبوترسورب  دایم ! اه  یپم  یپچ  نیاریگ  یدرک ، نیچامو  نیچ 
ممدآو ملاع  یاجک  چیه  ! هروخییمن نوکت  بآزا  مبآ  بآریز ! ننکیموترس  نوشدوخازور  نیمه  ، نکن هلجع  نشکب ، یتحار 
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هب اه ، یتشک  همهنیا  اب  نک ! مردلب  مردلا - یهو  نیشب  الاح  ! یشیم سابع  ترضح  بسا  مخت  یادف  هزگیمن ! شکک 
راذگب وشرس  یا  هشوگ  هی  هرب  سابیم  هشاب ، شگرم  قاتشم  شدوخ  هکرت  مخت  هک  یسک  ! یروخیمن مزرج  یالدرد 

مخت هچب  الثم ! مدآ  یراذگیموتدوخ  مسا  مهوت  هخآ  تجح ! جاح  دآ م ، تبسنالب  هش ! طقس  هتفرگ  یرگ  گس  هی  ثمو 
هلاپ ات  هی  هشابوت ، لام  منیچامو  نیچ  مومت  مریگ  الاح  منزیم ! تشیتآ  ینکاگین  هیاسمه  هب  پچ  هگا  هگب  مدآ  دوخ  یبلص 

! شاب تدوخ  تسد  اب  تدوخ  نف  دو  نفکرکفوترتدوز  یچره  ورب ، ! یجاح یزرایمن ،
سچ هی  مرادن ، باوخزورو  بش  هک ! هرادن  مدو  خاش  یگنووید  اه ؟ مگب ؟ یک  هب  اباب  ! تفررد متسدزا  مالک  هتشررسزاب 
شوخ هنکیمرازیب ! ندیباوخ  زا  ومتشپ  تفه  هک  مشیم  قرغ  هقلخلا  بیجع  یاسوباکوت  هدقنوا  هربیم ، مترچ  هک  ملاقثم 

نوخسورخدوخات میدرکیم ! یروکیپا  فیک  الیهس ! اضراقآ  متیفریم  مهابو  میتشاد  یریمنوروخب  هی  هک  یئازور  لاح  هب 
یروکیپا فیک  بصدوخ  ات  بش  هی  نموت   ۲۰ اب هنکیمرواب ؟ یسک  لباق ! ان  نموت  ۲۰ دشیم میدیشون ، یمو  میدروخیم  هک 

دشیمو میدزیم  هرخرخات  هگیدرامرهزو ، تفوکرازهو  هدکیم  کاینک  قرع ۵۵ ، ، هچیهام ، بابک هجوج  ینک ؟
مرود هناورپوهنیع  بصات  بش  هی  ! هدراچ بش  هاموهنیع  ! یلباب هرهز  نیماظلا ! موق  یلع  هللا  تنعل  نموت ! ۲۰ رثکادح

نیچامو نیچاتاجنیازا  مایتشکالاح  دوبن ! نومیلاح  میدرکیم و  ورایند  فیک  لباقان ! نموت  کت  ات  ۱۰ دقیچ ؟ دیکلپ ، یم 
ندروخ یرسوت  فرط ، هیزا  هچب  هناشو  خاش  ! منک هدافتسا  منوتیمن  هلاپات م  هیزا  ! مروخیمن مزرج  یالدرد  هبو  نراطق 
تاماقم یاروتسد  فرط ، نوازا  اقآ  تیب  یاشیامرف  هدرخ  فرط ، هیزا  هیحابصم  هقرف  فرط ، هیزا  موناخ  هیجاحزا 

هیضق وزارت و  هپک  هیوت  میراذگب  هکورانیا  همه  هزات  زوقالبزوق ! هدش  ماه  یپم  یپچ  نیا  یراتفرگ  فرط ، نیازا  یتینما 
هدیلامرو ش هچاپ  یارتخدا  هسو ت  نزو  لامج  قآ  هپک  هگید ش ، هپکوت  میراذگب  وروتراوید  هبراوید  لامج  قآ  نیا 

هدرک ماعو  صاخ  یامن  تشگنا  ار  یلع  لآ  یرادازع  تایهورداچ  هدیلامرو ش  هچاپرتخد  هسو  شنز  هرتنیگنس !
نواو سراپنارهت  یکی  ، نهآ هارو  هیداوج  یکی  ، راغ هزاورد  هریم  یکی  نراد . نوشتسدوتورهش  نوتسراچ  نوشرفنراچ  ن.

ودازحرفو کنو  هد  هقطنم  میکی 
نیا ! ندرک نک  هشیرور  یلع  لآ  تایه  نیاو  نم  هتشادن  یوربآ  لاقثمراچ  نامدود  هبوجعااتراچ  نیا  . هنکیم جیسب 

بیس هب  تمحر  ، هراد گروج  هی  منیا  ، هراد گر  ینیمز  بیس  هگا  ! هلاپات هکیت  هی  هدش  مینوطالس  گنبد  هکیترم 
نیعو هدز  یرکو  یروک  هبوشدوخ  نوا  ، هدیسر خیرم  هرک  هب  شارتخدو  نز  دشاه ن  هشحاف  هتسدرس  فصو  ! ینیمز

هخآ . هزیریم کشاو  هنزیم  هلانرزانز  هریپوهنیعو  شطایح  یخولکراوید  هب  هدیموش  هیکت  هشیمه  . تسین شلایخ 
عورش مسیئر  مناخاتراچ  نیا  تیرومامراگنا  ، مزادنیم هار  هکوراروشاع  ههدرداچ  . نتفگ یتریغ  ، نتفگ یدرم  تبسنالب 

نچ مارتخد  نیازا  مودکره  ! یلع لآ  تایهرداچوت  ننکیم  عمجورهش  هشوگ  هی  هشحاف  یارتخد  نوشمودکره  ، هشیم
یوب نوشدوخزاراگنا  ، هدموا لم  یاگس  هداموهنیع  ! یلع لآ  تایهرداچوت  نشکیم  نوشلابندور  روهدنلرسپات 

متخزادعب ، اجنیا نرایم  موجه  هقطنم  یمدودود  یگنفام  یارسپ  مومت  ، هشیم هک  نوشادیپ  انیا  ، ندیم لو  یصوصخم 
جراخ هدرزا  یایگنفامو  اه  هشحاف  نیاارادازع  الثم  دصرددون  ، هنزبرودونوبایخاتراچ هک  هتفایم  هار  تایه  یلع  لآ  هضور 

نوشاتسددزی یاه  هکرتو  مخت  نیا  ، هنوخیمور یلع  لا  هحون  هرادورای  ! نوت همقل  مورح  هکرتو  مخت  هب  تلعن  . ندش
رهشرسارسزا ! اه هدازمورح  نیا  هاگداعیم  هدش  تایه  ! همه هچاپو  گنلوت 

هشوگ نشکیمونوشدوخ  مانیا  ، ننزیم یلع  لآریجنزو  هنیس  هدع  هی  ! ارخردپ نراذگیم  تایهوتونوشورادم  رارق - لحم 
یانوووج نیا  هدع  هی  ! امورح مخت  نچیپ  یم  هگیدمهوت  مرک  ثمو  ننکیم  هدافتسا  تعامج  یغولشزا  ، کیرات یارانکو 

هیرگ هناهب  هبو  نشیم  هراک  نوا  یارتخدوانز  یطاقو  نشکیم  نوشتروصور  هدنبورو  نزادنیم  نوشرسرداچ  هدازانز 
هگیدمه یالپکو  هنیسورس  ، نچیپ یم  هگیدمه  هچاپو  گنلوترداچریززا  ؛ یلع لآ  تیب  لها  هناهب  هب  هگیدمه  نتفرگ  لغبوت 
! هگید هنیمه  ! هرادن هک  خاش  نومزلارخآرود  ! ننکیم نیلامو  نینوخونوشاه  هچول  بل  ، ننکیمدوبکو شالو  شآور 
خیشآولج ، رداچوت ! اهیدیزی نتفرگ  هابتشا  طول  موق  هنوخ  هشحافابور  یلع  لآ  سلجم  ! نینکایح ! رمش مخت  یابصمالاباب 

یارسپ نوشروآ ، عوهت  یاههاگینواشیمقورقاب  لامج  قآ  نیمه  هشحاف  یارتخد  ، ننکیمنایح ، هنکیم هظعومربنمالاب  هک 
هار سکس  تایلمع  هدنوم  مکربنموردنوخآ  مشچولجو  یلع  لآ  سلجموت  ! هد هد  ! نلامبونوشانوتسپ ننکیمراداووررخرن 
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رازابزا ، شیمو گرگ  یاوهوت  شیپ  تقو  نچ  ! نیدروخ اموش  هک  یمورح  همقل  هب  فت  ! نزادنب
یارتخدزا یکی  ، مدید مدوخ  یاشچ  تفج  نیمهاب  ، گنینکراپوت هرببونیشام  هرفوش  هک  مدش  هدایپ  لورتاپزا  ، مدوب هتشگرب 

هک عمتجم  نیئاپ  یاتخردوت  شدرب  یم  هراد  هتسشنروهدنل  هی  لوکور  یتپو  تخل  لامج  قآ  ، تراوید هبراوید  هیاسمه 
نیا نک  عمج  هک  نداتسرف  هیراطخا  مارباقآدوخ  تیبزا  ! یدروخوت هک  یمورح  همقل  هب  فت  ! هدب تروص  نوشراک 

یدرکور یلع  لآ  تایهورداچ  . رهشو هلحم  نیاوت  یدربوتور  یرادازعو  هتسدو  تایه  یچره  یوربآ  ، ور تایهورداچ 
لآ سلجم  یرازگرب  هزاجا  لاسماو  ننک  شعمج  هک  ندوب  هدموا  . رهشرسارس هشحاف  یانزورتخدرادم  رارق - لحم 

هزره نیا  هشیر  هدش  یتمیق  ره  هب  لاسما  هک  متشاذگورگ  شیرو  مداد  لوق  ، ندن مهب  متایه  هیمهسو  هلحم  نیاوت  یلع 
قآ نیمه  . هریگیم همشچرس  هچب  نز  هب  مورح  همقل  دنوروخزا ن  یچ  همه  . منزب هیحابصم  هتسدوراد  کمکاب  ، وراه
خیراتوت هکدوب  ید  الج  بالقنا  لوا  ، شنیبنروجنیا ، هنزیم هلانرز  شوم  ثمو  هنکیمزک  هنوخ  هشوگ  هک  ینیب  یمور  لامج 

هزاورد یابمس  خاروسوتو - تراغ  اناگداپزا  هحلسا  نویماک  نویماک  شارهاوخرسپواردارباتدنچاب  شدوخ  . هشیمنادیپ
هتشادرووتافیرشت صوصخم  نیشام  ، ندرک تراغ  ، دوب نزو  کبسو  تمیق  نورگ  یچرهو  خاکوت  نتفر  . درک یزاساجراغ 

. نتفرگ نوشزا  ، اسکان ندادیم  نولوجانوبایخوت  شاهاب  تقو  نچو  ندوب 
هزاوردوت . ندرک تسین  هبرس  یروج  یچدیمهفن  سک  چیه  ، وراه هحلساو  یتمیق  تارهاوج 

سیئردوب هدش  مشدوخودوب  هداد  لیکشت  هتیمک  هی  . دوب هدرک  تسرد  تموکح  شدوخ  هساو  شارهاوخرسپوارداربابراغ 
تسین هبرسراغ  هزاورد  یابمس  خاروسوت - هنوبش  ، تسینومک مسا  هب  ، ندروایمریگ یعقاو  یبالقنا  نووج  یچره  ! هتیمک

، مرایمنرد مدوخزاورانیا  ! ندرکیم
مساوو هنکیمراک  مساورازابوت  مژاساپوت  ، هداتفا پچ  شاهابو  هدروخ  مه  هب  شاهاب  هنویم ش  شارهاوخرسپزا  یکی 
هشیم نیمه  نتخیر  هچبو  نز  یولگوت  اه  همقلروجنوا  هجیتن  . درک فیرعت  مساووشکوپو  کیج  ، هنکیم لدبودر  سنج 

، حلاص هرادن . نتفگ  مرب ، شنوبرق  هک  مشنز  ، رهش هقطنم  هس  یاه  هشحاف  هدننک  جیسب  ندش  شارتخد  ات  هس  هگید ،
رادنردپ هنز  هنک ، ضوعولامج  قآ  هنوخ  هدش  خاروس  هلول  هریم  شیپزور  نچ  رترونوا ، هنوخ  نچ  شک  هلول  نیمه 
همقل هجیتن  همهانیا ش  ! یریمنوت تفگ  مهب  حلاصدوخ  ! شباوخ قاطاوت  شدنوشکمو  هریگیموش  هخی  نشورزور 

زیر هی  شطایح  هشوگو  هتفرگ  هدعم  هینوط  الس  مخز  مشدوخ  ننکیم ، یگشحاف  ششچولج  شنزوارتخد  ! همورح
هیزا هرخالاب  لگ  هتسد  ثم  یانووج  همه  نوا  نوخ  ! هشکیمرسوتمحر غیر  ادرف  زورما - یچ  هساو  هک  هنزیم  هلانرز 

. تفررد متسدزا  مولک  هتشرزاب  هگید ! هنزیمرس  یئاج 
شهبومیقتسمو حیرص  موغیپ  نیا  هک  مگب  تهب  دموا م  مشیمن ، مولک  مه  فیثک  گس  نیا  اب  نم  هرایم ، فرح  فرح 

یلع لآ  تایهرداچ  هب  شارتخدو  نز  یاپ  هگیدراب  هی  هگا  ، هدشرداص مکح  هیحابصم  هقرف  هیتایلمع  هورگ  هساو  یدب ،
هار یشایعو  شونو  شیع  طاسب  هنوخریخوتابشای ش  نرادرو ، هلحمورهشوت  جک  دق م  هی  شارتخدو  نزای  هسرب ،

!….. صالخ ، ننزیم نوش  شیتآ  نیزنبز  ابو  ندنب  یم  نوشور  ورد  ، ننکیم عمج  هنوخوتونوش  همه  ، نزادنب

! یزوریف ارهز  وت –  گنر  هب  یغورد 
دادرم ۱۳۹۱

ارم دوب  هدرکرپ  ار  قاتا  یاضف  مامت  هک  یا  هنانز  نلکدا  یوب  مدشنراگن . دورو  هجوتم  هک  مدوب  میاهراک  مرگرس  ردقنآ 
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نتسشن هب  توعد  ار  وا  متساخرب و  شمارتحا  هب  اما  درک  یمن  ملاحشوخ  هتشذگ  لثم  شندید  دنچره  دروآ . دوخ  هب 
: تفگ یگشیمه  نحل  نامهابو  تخادنا  شفارطا  هب  یهاگن  راگن  مدرک .

! هدش ضوع  زیچ  همه  اجنیا  ردق  هچ 
: متفگ مدرکیم  اج  هباج  ار  مراک  زیم  یور  یاه  هگرب  هک  یلاحرد  مدیشک و  یقیمع  سفن 

؟ بلطم لصا  رس  یرب  رتعیرس  هشیم 
: تفگو درک  ینم  نم 

یگچب نم  دوبوتاب  قح  . مدرک رکف  تافرح  هب  یلیخ  تدم  نیا  وت  یلو  ینک  دروخرب  روج  نیا  ماهاب  هک  مدیم  قح  تهب 
… الاح یلو  مدرک 

: متفگ مدیشک و  بقع  یمک  ار  میلدنص 
. منکب ومیگدنز  راذب  ورب و  ینک . یزاب  نماب  یهاوخب  روجره  هک  متسین  وت  کسورع  نم 

: تفگ نابرهم  ینحل  اب  تفرگ و  شا  هنانز  فیرظ و  ناتسد  نیب  ار  متسد  راگن 
. منک یگدنز  ینومیشپ  اب  رمع  هی  راذن  منکیم  شهاوخ  منک . ناربج  مدیم  لوق  هدب . مهب  هگید  تصرف  هی  ناجدیون 

یم هک  منکرواب  تساوخ  یم  ملد  اما  هدیسر ؛ ششوگ  هب  لاس  گرزب  هدیازم  رد  تکرش  ندش  هدنرب  ربخ  متشاد  نیقی 
وشک زا  یذغاک  موش . بحاص  ار  شییایرد  نامشچ  مروخب و  ار  شبیرف  رگید  راب  تساوخ  یم  ملد  . دنک ناربج  دهاوخ 

هدش هریخ  ذغاک  یور  رب  هدش  کح  تاملک  هب  بجعت  اب  هک  روط  نامه  راگن  متشاذگ . شیور  هبور  مدروآ و  نوریب  مزیم 
: دیسرپ دوب 

؟؟ مزیزع هیچ  نیا 
: متفگ مدیشک و  ما  هدیکت  یاهوم  رب  یتسد 

درک یم  یعس  هک  یلاحرد  راگن  ما . هداس  دنمراک  کی  طقف  اجنیا  نم  نالا  متخورف و  ار  ممهس  همه  شیپ  زور  هد 
: تفگ هدیرب  هدیرب  دهد  هولج  یعیبط  ار  شا  هرهچ  یگتخورفارب 

؟ یچ هک  بخ 
هدرکن شومارف  مراودیما  مداد . ماهماو  طسق و  تباب  مه  ممهس  لوپ  مامت  مرادن  . یلوپ  چیه  نالا  نم  هکنیا  ینعی  _

. یدرک یهدب  طسق و  راتفرگ  ونم  اجک  ات  یشاب 
: تفگ ددزدب  نم  زا  ار  شهاگن  درک  یم  یعس  هک  یلاحرد  درک و  ناهنپ  شا  یرسور  ریز  ار  شا  ییالط  یاهوم  راگن 
نیا وت  مدرک  یم  رکف  ینکرواب . ونم  یافرح  یتساوخن  تقو  چیه  وت  اما  مدوب . هدموین  اجنیا  افرح  نیا  ندینش  یارب  نم 

. یشاب هدموا  لقعرس  تدم 
هب موکحم  یهانگ  یب  لامک  رد  رگید  راب  نم  دش و  وحم  مناگدید  لباقم  زا  تعرس  هب  تشادرب و  ار  شیا  هرقن  فیک 

. مدوب هدش  یگنادرمان 
!!! دوب هدش  هاتوک  هچ  شیاه  غورد  رمع  اهزور  نیا  . مدناشن بل  رب  یخلت  دنخبل  رایتخا  یب 

هدازیلع دواد  تنایخ –  ای  قشع 
دادرم ۱۳۹۱
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شابدوز تفرگ «  میولج  ار  نشور  تیربک  دعبو  درک  نشور  ار  اه  عمش  منز 
غارچ دز و  یتسج  . دیشک ییاروه  مدرک  توف  ات  !« تخوس متسد  ! نک توف 

ار شیاه  تسد  . تفرگ شدوخ  هب  یمیالم  ییانشور  قاتا  . درک شوماخ  ار  قاتا 
مشوگ رانک  دیسوب  ار  متروص  مدرک  شلغب  نک »! ملغب  :» تفگو درک  زاب 

هناکدوک مدز و  یخرچ  دوب  ملغب  هک  روط  نامه  ید »؟ یم  مبات  :» تفگ هتسهآ 
شرارق تخت  یور  مارآ  . دش شخپ  قاتارد  شیاه  هدنخو  دیشک  یغیج 

شرس درک و  زاب  ار  متسد  وا  مدیشک  زارد  ولهپ  هب  تخت  یور  مه  مدوخ  . مداد
ریز شسفن  مره  . ما هنیس  هب  دنابسچ  ار  شتروص  میوزاب و  یور  تشاذگ  ار 

تشگنا هنوگ  شزاون  مدرک ! یم  سح  ار  شیاهوم  رطع  . تسشن یم  میولگ 
هتسهآ یلیخ  . داد اج  مشوغآرد  رتشیب  ار  شدوخ  وا  مدیشک و  شیاهوم  یال 
راب دنچ  ار  متروص  درک  دنلب  ار  شرس  مه  وا  مدیسوب و  ار  شا  یناشیپ 

! ما هدیسوب  ار  الیل  راگنا  ! ما هتفرگ  لغب  ار  الیل  راگنا  مدرک  سح  ناهگان  . دیسوب
!« الیل الیل ! : » متفگ اوه  یب  دوب ؟ اجک  الیل  اما 

»؟ یتفگ یچ  :» دیسرپ دیشک و  سپ  ار  شرس  ناهگان  منز 
!« مدنوخ ییالال  ! ییالال :» متفگ هچاپ  تسد 

ییالال مارب  زان ! هچ  یخآ  :» تفگ درک و  اج  مشوغآرد  ار  شدوخ  هرابود  . تسشن شبل  یور  یا  هناموصعم  دنخبل 
!« نوخب

وس عمش  رون  دوبن ! دوب و  الیل  راگنا  . مدوبنو مدوب  اجنآ  راگنا  . مدرک ششزاون  رایتخا  یبزاب  و  ال ال ال ال » :» مدرک همزمز 
هب هداتسیا  هرجنپ  رانک  الیل  مدرک  سح  هن ! ینآو  مدید  یم  ار  الیل  ینآ  مدرک  یم  هاگن  ار  قاتا  یاجره  نمو  دز  یم  وس 

!« مراد تتسود  مهزونه  :» متفگ تسا  هریخ  منامشچ 
!« مزیزع مراد  تتسود  منم  تفگ «: دیسوب و  ار  میاه  بل  منز 

تیدحا هرهش  کََزب – 
دادرم ۱۳۹۱

یم ورف  ملد  انیم . یولج  ار  یکی  نم ، یولج  دراذگ  یم  ار  یکی  دروآ ، یم  نوریب  هدش  وداک  هتسب ی  ود  شفیک  زا  هلاخ 
: دزیر

 “ هدشن لاسکی  هک  زونه  الاح ؟ ینعی  “ 
یم هاگن  هناسفا  شرتخد  هب  هلاخ  دزادنا . یم  نیئاپ  ار  شرس  دنک و  یم  هاگن  نم  هب  دوش . یم  خرس  شیاه  پل  انیم 

: دیوگ یم  دراذگ و  یم  زیم  یور  دروآ و  یم  نوریب  شرداچ  ریز  زا  ار  ینیریش  هبعج  هناسفا  دنک .
 “ مرایب یاچ  ینیس  هی  مریم  “ 

مه هب  لصتم  جیپ ، رد  چیپ  یلاق  یاهلگ  تسا . یلاق  یاهلگ  هب  شهاگن  تسا . هتسشن  نیمز  یور  قاتا ، هشوگ ی  ردام 
قرب شیاهمشچ  دروآ . یم  الاب  ار  شرس  دعب  دور ، یم  یلاق  جنرت  ات  شهاگن  راگنا  دنور . یم  الاب  یا  همرس  هنیمز  رد 
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… دنز یم 
: دنک یم  میادص  هلاخ 

 “ نومرهاوخرتخد هنوخ ی  میدموا  رابکی  میرادن ، هک  سناش  هلاخ ؟ تساجک  تساوح  الیل ! “ 
 “ هنوتدوخ هنوخ ی  نیدمآ ، شوخ  دیئامرفب ، “ 

“ رایب رد  ار  یکشم  هگید  الاح  تردام ، حاورا  هب  ور  وت  مگب ، مدموا  “ 
. دنک یم  هاگن  نم  هب  دور ، یم  ینیریش  هبعج  فرط  هب  شتسد  هک  روط  نیمه  دراذگ و  یم  زیم  یور  ار  یاچ  هناسفا 

: میوگ یم 
 “ هدنوم یلیخ  لاس  ات  یلو  دیرتگرزب ، امش  هتبلا  هشیمن ، رید  “ 

. دنک یم  لابند  زیم  ریز  ار  ردام  هاگن  طخ  راگنا  هتخادنا و  نیئاپ  ار  شرس  انیم 
: دیوگ یم  هلاخ 

 “ هللاو تسین  بوخ  نیراد ، نوجرهوش  دینوج ، “ 
 “ مراد نووج  رهوش  هن  منووج  نم  هن  یلو  سامش ، اب  رایتخا  “ 

، دنک یم  هاگن  تسا و  هتسشن  قاتا  هشوگ  هک  ردام  یولج  ارچ  مناد  یمن  مشکب . دایرف  ناشرس  دهاوخ  یم  ملد  ردقچ 
: میوگ یم  مدوخ  اب  دننک . یمن  ایح 

“ ؟ هنیمه رفن  کی  ندوبن  ندوب و  مهس  ینعی  “ 
: هریگ یم  مولج  ار  ینیریش  هبعج  هناسفا 

 “ درک یگدنز  دیاب  هراد ، همادا  یگدنز  تدوخ  لوق  هب  نوج  الیل  “ 
، شتیمولظم هزوس ، یم  ملد  یلیخ  تساه ، نیا  زا  شیب  ردام  قح  یلو  منک ، یم  یگدنز  مراد  مالاح  نم  “ 

…“ شیئاهنت
: دیوگ یم  دوج  یم  چرق  چرق  شا  یعونضم  نادند  اب  ار  رایخ  هک  هلاخ 

، زب هچاپ  لثم  یاه  وربا  و  یلیپ ، مشپ و  زا  رپ  تروص  نیا  اب  یچ ؟ انیم  یچیهوت ، هشیم ؟ هدنز  تردام  اراک  نیا  اب  “ 
! “ هگ یمن  یزیچ  مدرم  رسپ  هبوخ  هللاو  شرهوش ؟ لد  رو  هباوخب 

: هگیم دزادنا ، یم  لگ  انیم  تروص  هرابود 
! “ نوج هلاخ  “ 

، یا هرقن  هیاس  یکشم و  مشچ  طخ  اب  دشوپب ، ار  شزمرق  سابل  هدرک  سوه  راب  دنچ  اه  هام  نیا  رد  مناد  یمن 
. دنیشنب شرهوش  یورب  ور  دنک و  یکشرز  بل ، ژور  اب  ار  شیاه  بل  رت و  رامخ  ار  شیاهمشچ 

: دراد یم  رب  یرگید  ینیریش  هلاخ 
تهارک یکشم  هللاو  هزور ، هدزناپ  هام و  راهچ  شلوسر  ادخ و  ِتنُس  مه  دعب  تردام ، حاورا  هب  ور  وت  متفگ ، هک  لوا  “ 

 “ هراد
: دیخرچ یم  مرس  رود  اهگنر 

…“ یکشم زبس ، دیفس ، یبآ ، زمرق ، “ 
: دنریگ یم  هک  باتش  و 

…“ یکشم یکشم ، یکشم ، یرتسکاخ ، یدود ، “ 
. درب یم  مان  یکی  یکی  ارم  یاه  صرق  و  نآ ، تدش  رد  یکشم  گنر  رثا  دیوگ و  یم  یگدرسفا  زا  هناسفا 

راگنا ردام  یاهمشچ  اب  انیم  تسا . هدنام  تباث  یلاق  هیشاح ی  یور  شهاگن  هتسشن و  قاتا  هشوگ  روطنامه  ردام 
. دنک یم  یزاب  وداک  ذغاک  اب  مادم  دنک . یم  سامتلا 

. دوش یم  بآ  شلد  دنک ، زاب  ار  وداک  ات  شاه  یگچب  لثم  زونه 
: میوگ یم 
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. “ هگب ردام  دوخ  نیدب  هزاجا  نم ، یلو  هرایم ، رد  ور  ازع  سابل  انیم  نوج ، هلاخ  “ 
. “ شرس هدز  کاپ  ینک ؟ یم  طالتخا  اه  هدرم  اب  الاح  ات  یک  او ،! “ 

: دراذگ یمرانک  ار  مفیک  رداچ و  هناسفا 
 “ متفرگ تقو  لگوس  هاگشیارآ  زا  نکن ، سول  وتدوخ  “ 

ناهد رد  ار  بآ  دهد . یم  متسد  هب  ار  تبرت  بآ  قشاق  هیاسمه  نز  تسا . هدنام  یراوید  تعاس  یور  ردام  هاگن  الاح 
. دهد یم  ادص  لق  لق  دوش و  یم  یطاق  مدزاب  اب  شیولگ  یوت  بآ  مزیر . یم  ردام 

. تسا رظتنم  زاب و  شیاهمشچ  دنام . یم  تعاس  هب  روطنامه  ردام  هاگن 
“ ؟… مردارب نم ، گرم  یک ؟ رظتنم  “ 

ندرک اهر  یارب  تصرف  زور  هدزناپ  هام و  راهچ  دنک . یمن  میاهر  ردام  هاگن  مهد . یمراشف  لبم  یتشپ  هب  ار  مرس 
… هدوبن تقوچیه  وا  هک  راگنا  … یگدنز یگدنز ، ندرک  عورش  هرابود  دعب  شدوبن و  ردام . هرطاخ 

یلدنص یور  دور  یم  انیم  دناچیپ . یم  شتسد  رود  ار  شرگید  رس  ددنب و  یم  شندرگ  هب  ار  خن  رس  کی  رگشیارآ 
: دهد یم  ُله  ولج  هب  ارم  هلاخ  هک  دنیشنب 

! “ رتگرزب رهاوخ  لوا  “ 
رس رگید  تسد  اب  دعب  دراذگ . یم  متروص  یور  ار  نآ  و  دهد ، یم  ریگ  خن  هب  ار  شا  هبابس  تصش و  یاه  تشگنا  نز 

: دیآ یم  مدرد  ردقچ  دشک . یم  دنت  دنت  ار  خن 
! “ رت شاوی  خآ  “ 

! “ تقاط مک  هچ  یسورع ، هزات  هگم  او ! “ 
دنت ار  خن  نز  ددنخ . یم  نم  هب  سیخ  یاهمشچ  اب  هتسشن و  یلدنص  یور  میوربور  ردام  منک ، یم  زاب  هک  ار  میاهمشچ 

. دچیپ یم  مرس  یوت  شدرد  دناخرچ . یم  متروص  یور  دنت 

ریوک دومحم  رابب – 
دادرم ۱۳۹۱

! تسا یخزود  هچ  نیا 
ناگداز کاحض  یا 

. تخوس هشیمه  یارب  هدنخ  هن ، بل  هک 
. تخوس هشیر  هن ، تخرد  هن ، هناوج 

. تخوس هشیب  رازین و  هن ، زاون  ین  هن ، ین 
ام هتسکش ی  هتسخ ی  رطاخ  زا 

تفر هنارت  روش و  یداش ،
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دوب هک  یکغرم  ره 
تفر هنایشآ  نیا  زا  دناشف و  یکشا  دناکت و  یلاب 

 . تفر هناشماخ  مه  دیشروخ  هک  ریشمش  هن  ریش ، هن 
دش بش 
ناتیور وچ  یبش 

هایس نانمیرها  یا 
. هام یولگ  دوب  هدیرب  هن ، هراتس  هن ، دیشروخ 

! هنهرب سیخ  ربا  یآ 
دز هفوکش  نافوت 
هشفنب دیب و  ماداب و  رب 

نم کاخ  رب 
مرتسکاخ رب 

! رابب
! رابب مرابب ! مرابب !

گنر و یشاقن  یفارشا –  هروصنم  زا  تبرغ –  یولبات  رعش و 
هزادنا ۵۰*۷۰ رد  موب  رب  موب 

دادرم ۱۳۹۱
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تسا بیرغ  ایند 
تسین یزورید  یدیشروخ ، چیه 

اجنیا و 
، یدیشروخ چیه 

تسین
شباتفآ ات 

دشاب نام  یگنهرب  هماج ی 
اجنیا
یتسین رد 

میرت تسین 
ندش مگ  رد  و 
. رت مگ 
تسا بیرغ  ایند 

، ام تبرغ  و 
. رت بیرغ 

قشع زا  اغیرد  راشتنا “ لاح  رد  هعومجم  زا  یفارشا  هروصنم 

هزادنا ۵۰*۷۰ رد  موب  رب  موب  گنر و  یفارشا _ هروصنم  زا  یشاقن 
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ریسگنت اسیلا  ار –  هرحنپ  نک  زاب 
دادرم ۱۳۹۱

ار هرحنپ  نک  زاب 
تسزات ییاوه  هب  مزاین  نم 
تفگیم میارب  هک  یناوسیگ 

قشع زا  ییاه  هصق 
تسا هتسخ  تهاگن  جوم  زا  رگید 

ار هرجنپ  نک  زاب 
مدرگیم قفا  لابند  هب  نم 

مرگ نشور و  یقفا 
هک یئاوهو 

دربب دوخ  اب  دناروشب و 
ار وت  ریگلد  دای 

ار هرجنپ  نک  زاب 
مهاوخ یم  یرحس  میسن  نم 
مدرگ یم  قفا  لابند  هب  نم 

میوج یم  ار  زور 
مرازیب بش  یکیرات  نم ز 

تسا زور  رد  یگدنز 
ار هرجنپ  نک  زاب 

تسا زور  منیبب  ات 

یتمعن یدیع  هدورس –  ود 
دادرم ۱۳۹۱

دشورخ یم 
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دشک یم  دق 
ناشیرپ ناوسیگ  اب 

 . دبوک یم  لحاس  هب  ار  دوخ 
شاب مارآ   …… لد هداس  یایرد  شاب  مارآ 

دنیوگ یم  غورد  یهاگ  زین  اهداب 
 . تسا هدرمن  زونه  وا 

****
مزورید همین  اب 

منارذگ یم  ار  مزورما 
ار هنیآ  مهد  بیرف  ارچ 

نونکا یاه  هچضوح  رد  هک  یتقو 
. دنشک یم  دق  زورید  یاه  هراوف 

نیمز درگادرگ 
مدرگ یم  شود  رب  همیخ  تساه  لاس 

دنیشن یمن  کاخ  ره  رد  هک  یکریت  اب 
دنیشن یمن  کاخ  ره  رد  هک  یکریت  اب 

مرود یاه  هار  رفاسم 
یبآ و نامسآ  هب  ملایخ  دادتما  و 

. دسر یم  هدنرپ  یجوف 
؟ تسا لصف  هچ  امش  فرط  …. یاه

اج نیا 
ار نامز  ام 

مینز یم  شتآ  اه  هنیآ  لباقم 
هرطاخ ناهد  اب  و 

میدوخ زورید  رارکت 
؟ تسا لصف  هچ  امش  فرص  … یاه

یلاوح نیا  رد  ات  مسرت  یم 
دیورب یلگ 
ناتسمز نیا 

 . دنک مگرم  قد 

سمش ابور  بشما – 
دادرم ۱۳۹۱
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بشما مچوک  یم  امش  رهش  زا  نم 
بشما مناوخ    یم  ار  هصق  مامت   
رود زا  میاپ  یادص  دیان  رگد  

بشما مزاس  درادن  یئان  رگد 
میارس یم  مغ  زا  لاح  ناشیرپ  
بشما مرعش  دش  نیشتآ  نازادگ 

رهش لدیب   ناوخ    هازاوآ    منم  
بشما ملان  یم  وت  نارجهزا  هک 
مباوخب یئآ  متساوخ  بش  همه 
بشما منامشچ  رب  باوخ  دماین 

ادرف هک  دیاش  یا  هدعو  مدینش 
؟ بشما مبات  یب  ارچ  منیب ، ار  وت 

تسا راک  روتسد  اوران ،
دادرم ۱۳۹۱

ارم دریگ  ىم  هیرگ 
تسا غورد  منیب  ىم  هچنآ 
تسرات هریت و  سب  اضف ، نیا 
، تسا راشف  نیا 

. تسا راک  روتسد  اوران ،

ارآ مزر  میهاربا  دای  هدنز  زا  هدورس  ود 
دادرم ۱۳۹۱
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تسارعشهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هرابود یناراب  ات 
دنام دهاوخ  اهنت  رتچ  نآ 

 “ یناراب و “ 
زیوآ هشوگ ا ی  کانمن 

تفر دهاوخ  دای  زا 
نم لثم 
وت لثم 

رگید یوه  یاه  ات  هک 
دیاش یزیم  تشپ 

یئایور جنک  ای 
*******

، تسا هدیراب  نم  رد  ناتسمز  جنپ  تسیب و 
مردام لوق  هب  تسه ، ما  ندیشک  دق  یارب  تصرف  و 

روپ ردان  ردان  رتسکاخ –  نوخ و 
دادرم ۱۳۹۱

دنازرل ار  هناخ  هک  یاهلزلز  نآ 
درک نوگرگد  ار  زیچ  همه  بشکی ،

دنازوس ار  هتفخ  ناهج  هلعش ، نوچ 
درک نوخ  زا  ُرپ  ار  حبصرتسکاخ 

ار نیگنر  یاههشیش  هک  دوب  وا 
تخادنا کاخ  هب  لد ، یاههرجنپ  زا 
ار اهلگ  گنر  نانز و  راسخر 
تخاس ناهنپ  هنیک ، رابغ  تشپ  رد 

دینابنجب ار  گرم  یهراوهگ 
تخادرپ ناسک  ندروخ  هب  روگ ، نوچ 
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خیرات یهنهک  قاور  ریز  رد 
تخات نارایرهش  رازم  گنس  رب 
ار نیشیپ  نارورنه  سیدنت 

تخانشن ناشراک  یاهب  تسکشب و 
ار شحتف  یاههنارت  هاگنآ ،

درک نوزوم  داب ، موش  نویش  اب 
تسب ار  ناقشاع  لاصو  هار  وا ،
تُشک ار  نارعاش  لایخ  سوناف 

تسسگب ار  زاس  یادص  یاهگر 
تشغآ نوخ  هب  ار  ماج  یناشیپ 

ار نیریش  یاهزور  یهنیجنگ 
درک نوفدم  هتشذگ ، مغ  کاخ  رد 

دش یلاخ  هناخ ، گرزب  رالات 
هدنز هدرُم و  یاههرکیپ  زا 
شماب زا  هک  یرتوبک  هن  رگید 

هدنیآ یوس  هب  دُنک  زاورپ 
دنام یدای  هتشذگ ، زا  نم  نهذ  رد 

هدنکارپ هتسسگ و  کانمغ و 
تسود یا  نم ، تارطاخ  هناخ و  اب 
درک نوخیبش  دص  راک  هلزلز ، نآ 

مدرک ور  هک  فرط  ره  هب  هاگان ،
یناریو تسا و  تشحو  همه  مدید 

دمآ زاوشیپ  هب  مرفس  مزع 
یناشیرپ نآ  رب  مُنک  تشپ  ات 

نتفگ نایشآ  کرت  مغ  اما ،
تسا دیشروخ  یاج  هک  ارم  نامشچ 

درک نوگلگ  بورغ ، قفا  نوچمه 
مدروآ تبرغ  یوس  هب  یور  نوچ 

دمآ مندید  هب  رگد ، راب  مغ ،
مدوب نامسآ  ریپ  یهدرب  نم ،

دمآ مندرگ  هب  الب  ریجنز 
مدرپسن ریغ  هب  دوخ  یهناخ  نم ،

درک نوریب  هناخ  ارم ز  ریدقت ،
ار ییانشآ  راید  هک  نونکا 

مراد افق  رد  شیوخ ، یهیاس  نوچ 
وا اب  نانچمه ، زونه و  هک  منیب 
مراد ارجام  لایخ ، باوخ و  رد 

تسیقاب ملد  رد  هک  نُهک  قشع  نیا 
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درک نونجم  هنوگچ  ارم  هک  رگنب 
یلین یهنارک  منم ، هک  اجنیا 

تسادیپ ملباقم  یهرجنپ  زا 
شهاگرحس یهنهرب  دیشروخ 
تسایرد ینامسآ  رتسبمه 

مشخبیم دیما  ملد  هب  یهاگ 
تساجنیا وزرآ ، زبس  یداو  ناک 
لصاحیب دیما  نیا  هک  سوسفا 

درک نوزفا  هرامه  ارم  هودنا 
تسا دیواج  تشهب  منم ، هک  اجنیا 
تسین نم  یهناخ  هک  منک  هچ  اما 

شنیدروجال لالز  یایرد 
تسین نم  یهنارکیب  یهنیآ 

شجاوما نیرفآسوه  بات 
تسین نم  یهناکدوک  یهراوهگ 

دبات یم  هنارک  نیرب  هک  یهام 
زربلا یدنلب  زا  هک  تسین  نآ 

درک نوسفا  هشیمه  ارم  دیبات و 
ار یریپ  نیبج  نم ، هک  تساجنیا 

منیبیم هلایپ  یهنیآ  رد 
ار متشذگرس  باتک  قاروا 

منیبیم هلابز  زا  ُرپ  فرظ  رد 
مایا نتشک  هانگ  هب  ار  دوخ 

منیبیم هلاس  رازه  دالج 
تفگ مناوت  سک  مادک  هب  اما ،

درک نودرگ  هک  ار  هزات  یزاب  نیا 
هناشاک هب  مهن  ور  هک  رابره 

ریگلد بش  رد  بیرغ و  رهش  رد 
نم هایس  یهیاس  هک  راب  ره 

مانمگ یاهچوک  غارچ  رون  رد 
ییاهنت گنر  هب  یرد  تشپ  رب 

ریوصت دُنک  ارم  یگراوآ 
میوگیم شیوخ  دیلک  هنهک  اب 

ریجنز رد  هدنام  شوگ  هب  هقلح  یاک 
تسا نیرید  یارس  نامه  هن  اجنیا ،

؟ ریثأت یُنک  یک  هتسب ، رد  نیا  رد 
دهاوخ ون  دیلک  ون ، یهناشاک 

ریپ درادن  رثا  ناوج ، بلق  رد 
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تسارعشهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

؟ یهاوخیم هچ  نم  درس  یهجنپ  زا 
ریدقت اب  هزیتس  دهدن  یدوس 

دناوخیم گرم  سورخ  هک  یتقو 
رید ندوشگ ، رد  یارب  تسا  رید 

دنازرل ار  هناخ  هک  یاهلزلز  نآ ،
درک نوچ  ملد  اب  هک  ناوتن  نتفگ 

نایرفص دومحم  …. یزور دیاش 
دادرم ۱۳۹۱

یزور دیاش 
هن مه  دیاش 

ار اه  روخشبآ  ینادن  زگره 
تسا رتشیب  مه  گنر  داتفه  زا  هک 

مه دیاش 
ینادب یهاوخن 

دشاب باوخ  تشوگ  ات 
مه تیاعدا  و 

گنر نوزفا  داتفه  زا  یکی 
دیاش

یتسود یرود و  باختنا 
نما یلحاس  یارب 
دشابن یدب  باختنا 

نینزان اما 
تسا دولآ  لگ  همشچ  رسزا  بآ 

راذگب
منک دایرف 
یتصرف ره  رد 

هاتوک هزادنا  ره 
دیاش

تشاد یئادص  تسد  کی 
وشن ردک  نم  زا 
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تسارعشهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یدوب هتفگ 
یئوگ یم  رد  هب  یراد  وت 
تسا نتفر  هیداب  هارب  نیا 

یناد یم  هچ 
دیاش

دینش راوید 
هک مناد  یم 

تسا لطاب  نتسشن  زا  هب 

رگزرب گنشوه  ریما  دمرس –  قداص  دیس 
دادرم ۱۳۹۱

دش دلوتم  نارهت  رد  لاس ۱۲۸۶  هب  یلعدمحم  دنزرف  دمرس   قداص  دیس 

لیکو اهت  دم  دناسر و  نایاپ  هب  قوقح  هتشررد  ار  شیوخ  تالیصحت 

دش باختنا  یلم  یاروش  سلجم  یگدنیامن  هب  هرود  کیو   دوب  یرتسگداد 

. تشاد ار  رناریا یادص  همانزور  زایتما  زینو 

. تفگ عادو  ار  یناف  راد  ناطرس  یرامیب  رثارب  لاس ۱۳۳۹  رد  دمرس  قداص 

تشاد یرظن     بحاص  یقاس   رگ  هناخیم ا 
تشاد یرگد  مسرو  هر  یتسمو  یراوخ  یم 
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تسارعشهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

زاب نانکش      نامیپ    هب    دادیمن   هنامیپ  
تشدا یربخ  سلجم  تلاح  زا  رگا  یقاس 

دش یمن  هیضرم     هویش      یرگدادیب  
تشاد یرگداد  سردادرگا و  رهش  نیا 

دنام یمن  زیخ  الب  ماب  نیارب  هظحل  کب 
تشاد یرپ  لاب و  رگا  هدید  مغ  لد  غرم 

تسا تایح   راکیپ   هک   قشع    هکرعم  رد 
تشاد یرپس  رس  زجب  هک  یفیرح  بولغم ، 

اغوغ همهنیا  دوبن  هنامیپ  پرس  دمرس  ، 
تشاد یرظن  بحاص  یقاس  رگا  هناخیم 

نایرفص دومحم  دقن –  یخلت 
دادرم ۱۳۹۱

یتبون و یاه  هزرل  زا  ار  مسج  نت و  تس و  ایرالام “  عفاد “  هک  هَنگ )  هَنگ  لثم (  مناد  یم  یئوراد  ار  دقن  نصخش 
. دناهر یم  رکرمت  یئاناوت و  مدع  زا  مرجال 

: هک نخس  داد  اعدا و  همه  ابو  دشاب ، هتشاد  ار  دوخ  هتشون  رب  دقن  لمحت  هک  ما  هدید  ار  یرعاش  ای  هدنسیون  رتمک 
 ” دنک یم  افوکش  ار  تایبدا  دقن  “ 

. دبات رب  ار  شا  یخلت 
هک ار “  دوخ  هتشون  دنناد و  یم  تیحالص  دقاف  ار  دقان  هاگ  دننز . یم  روجان  یاه  تمهت  اتح  دنزات و  یم  دقان  هب  هاگ 

یدقن ره  زا  اربم  دتراد “  شتسود  مه  هناقشاع 
: هک بجعتم  و  دنناد ، یم 

 ” تشون دقن  نآ  رب  ناوتب  هک  دشاب  هتشاد  یداریا  لاکشا و  دوبمک و  رسک و  نم  رثا  دوش  یم  رگم  “ 
یپاچ یاه  همانزور  زا  یکی  رد  هک  تشون  یدقن  یگنهلول ، گرزب  رعاش  رب  یدقتنم  شیپ  لاس  نیدنچ  دیآ  یم  مدای 
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تسادقنهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نانچ شک  هدابک  داتسا  نیا  دش . پاچ  زین  یلحم 
یخساپ متفر  عقوم  نامه  رد  دیمان . ثنخم ، هناروابان “  اتح “  فرحنم و  ار  دقتنم  هداد ، فک  زا  نانع  هک  تخورفا  رب 

. تسا رتهب  دنامب  شدوخ  داب  رد  مدید  مهدب ،
. نانیا دنریقح  هچ  …و  دنناد یم  هتفاب  ادج  یاه  هتفات  ار  دوخ  هناتخبروش ، هکنیا  رصتخم 

: هک مینادب  دیاب  نلوصا  لک و  رد 
هنوگنامه هب  تخیر ، هدش  هتخاس  شیپ  زا  یاه  بلاق  بوچ  راهچ  رد  ار  نآ  ناوت  یمن  تسین و  یضایر  یا  هلوقم  دقن ،

یتوافت دیاب  تشون . هدش  نیودت  لبق  زا  یاه  لمعلاروتسد  لاور  رد  ناوت  یمن  زین  ار  دنلب “  ای  هاتوک  یاه “  ناتساد  هک 
 “ بلاق ناشراک “  یارب  هک  هناختسپ  ولج  یاه  سیون  همان  اب  هاتوک “  ناتساد  ای  نامر  یبدا “  رثا  کی  قلاخ  نیب  دشاب 

هک تسا  یعیبط  بخ  دشاب ، هتشاد  ار  لد  یاه  فرح  زا  یئوب  دیاب  هدمآ و   ( Romance زا (  نامر  هن  رگم  دنراد .
مرف و رد  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  یرنه  رثا  کی  وحن  نیمهب  مه ، دقن  دشاب . هدومرف  ملعم  دناوت  یمن  یا  هتشون  نینچ 

. تخیر هدش  نیودت  شیپ  زا  بلاق 
و دنرادن ، اه  یلیخ  هک  دراد  ینامه “  هب “  زاین  هاتوک ، یلیخ  اتح  ای  هاتوک و  دنلب و  یاه  ناتساد  نتشون  و  یبدا ، راثآ  قلخ 

. تسا سنج  تفاب و  نیمه  زا  نقیقد  مه  دقن  تسا . یبسن  دنراد  هک  مه  یئاهنآ 
هب هعماج . تساوخ  شریذپ و  حطس  هب  هجوت  اب  رثا ، کی  زا  دقان  تفایرد  کرد و  مهف و  ساسحا و  زا  تسا  یبات  زاب  دقن 

راهظا قح  دناوخ  یم  هکنآ  تسین . یناسک  اتح  ای  یسک  قلط  کلم  مه  دقن  تسین ، یراصحنا  یگدنسیون  هک  هنوگنامه 
. دراد مه  رظن 

یاه تسد  تفاب و  هوحن  و  دوش ، یم  هتفاب  نآ  اب  هک  یدوپ  رات و  هب  یگتسب  رثا ، ره  شریذپ  لوبق و  هکروج  نامه 
اهنت هن  دشاب ، ضغب  بح و  زا  یراع  و  دنایامنب ، ار  رثا  کی  یاه  یئاسران  فعض و  دناوتب ، هچنانچ  زین  دفن  دراد . هدنفاب 

. تسه زین  مزال  هک  رثوم 
گرزب دوخ  رتشیب  یبدا “  یاه  تفلک  ندرگ  یاه  هرغ  مشچ  هب  هجوت  یب  و  قلاخ ، هیاس  رد  نتفر  نودب  دناوت  یم  دقن 

و میا ، هدرک  نینچ  لاح  هب  ات  هاگرذگ  رد  ام  هک  تسا  یراک  نیا  و  دنایامنب . ار  رثا  ره  اهب  نزو و  هتشادرب “  اوه  یاه  نیب 
. درک میهاوخ  لابند 

 “ رگید یناکم  ای  یا “  هفاک  رد  ندش  عمج  صاخ و  یدارفا  زا  توعد  یلبق و  مالعا  اب  نارهت “  رد  رتشیب  تسا  “ یتدم 
یم ههاریب  هب  ار  دقن  مه  بیترت  نیدب  دننیشن . . یم  دیجمت  هب  ار  یباتک  تقیقح  رد  هدنسیون  روضح  رد  دقن و  مان  هب 

تیقالخ و زا  دننک و  یم  راوس  ماهوا  لاب  رب  ار  هدنسیون  مه  دنزادنا و  یم  یگدنزاس  رابتعا و  شزرا و  زا  دنشک و 
.“ دنهد یم  اه  تسشن  نیا  هب  یباتزاب  هچ  زین  ناتسود  یاه  گالبو  زا  یا  هراپ  رد  و  دتزادنا “  یم  یگدنلاب 

و تسا ، دقن  لباق  ناشمسا  اتح  هک  یئاهباتک  اه ، نداد  ضرق  نان    ِ یدروآرد نم  تاسلج  نیا  زا  یضعب  رد  هک  ما  هدید 
یئاه هچهچ  هچ  هب و  هب  هچ  دنراد ، یا  هدننک  هتسخ  موهفم و  ان  یاه  بات  چیپ و  هچ  ندش  دنسپ ! هماع  زا  یرود  یارب 

. دوش یم  ناشراثن 
هک ار  شباتک  دیاب  لوا  ایوگ  اما  تسین . و  دنک ، یم  بلط  ار  هدنزاس  و  هیام ، رپ  یلوصا ، دقن  کی  ناملد  هک  تساه  تدم 

. درک ادیپ  دشاب ،  هتشاد  ار  یدقن  نینچ  شزرا 

رعش رتفد  تسا “  نم  قوشعم  ناتسمز  باتک “  هب  یهاگن 
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نایرفص دومحم  یئاقآ –  انام  زا  یدیدج 
دادرم ۱۳۹۱

مانب درب  هنحص  هب  ار  یشیامن  نادراک  زیوری  داتسا  شیپ  اهلاس  دیآ  یم  مدای 
 “ لیب مدره  “ 

تسا یدایرف  هک  مدش  هجوتم  دعب  یلو  دشاب  نامدوخ  لیب “  مدره  مدرک “  نامگ  لوا 
یرابتعا یاه  تراک  زاگ و  قرب و  بآ و  ی  اه “  لیب  اه “  باسح  تروص  موجه  زا 

. هریغ و 
یشاب موجه  نیا  رظتنم  دیاب  یور  یم  یتسپ  قودنص  غارس  هب  هک  تبون  ره  رد  عقاو  هب 

. مدرک شزاب  یواکجنک  اب  مدید ، یئانشآ  ان  تک  اپ  یتداغیلبت  گرب  دنچ  رجزورما  یلو 
هک یرعاش  یئاقآ ، انام  مناخ  زا  تسا  یرعش  رتفد  مدید  یتقو  مدش  لاحشوخ  نعقاو 

غارس
 . دشاب هتشاد  بوغرم  ان  رعش  مرادن 

. راذگ رثا  دنا و  بان “  نم “  هاگدید  زا  انام  یاه  هدورس  همه ی 
تسا هدش  یسیون  تشپ  نم  یارب  ّولغ  زا  راشرس  یتاملک  درب  راک  اب  هک  یتفایرد  باتک 

شا یمان  مان 
 “ تسا نم  قوشعم  ناتسمز  “ 

دراد دوخ  رد  ار  یندناوخ  هدورس  هک ۲۶ 
ناتسمز

تسا نم  قوشعم  ناتسمز 
دراد دیفس  یا  هظفاح  هک  یدرم 

ار شدنلب  ندرگ  و 
دریگ یم  الاب  رورغ  اب 

دنام یم  یئابیز  یوق  هب  اه  فرب  ریز 
دصقر یم  یا  هدز  خی  هچایرد  یور  هک 

مشک یم  ششوغآ  رد 
دوش یم  بآ 

مک مک 
دوش یم  بآ  مک  مک 

دزیر یم  و 
هدوبن تقو  چیه  راگنا 

دنک ممرگ  دوب  رارق  هک  یرجاهم  درم 
یمرگ دشکب ، ششوغآ  رد  راو  قوشعم  یفرب  مدآ  نوچ  رگا  اتحو  دشاب ، ناتسمز  هراب  رد  رگا  اتح  انام  یاه  رعش 

رد نم  یتقو  صوصخب  ار  اه  نردم  تسپ  ینایذه  یاه  هدورس  ندناوخ  رس  درد  ناشندناوخ  زگره  و  دراد . یصوصخم 
 “ رعاش هاتوک “  هدورس  رد  دینیبب  درادن . دشاب  یدروآ 

. دوش یم  یراج  ناتنهذ  رد  لالز  یبآ  نوچ  هنوگچ 
رعاش
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تسادقنهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مدش رعاش  کیرات  بش  کی  رد  نم 
هام هک  یبش 

دوب هداتفا  یشومارف  قیمع  هاچ  رد 
 - ناسآ یلیخ  - 

متخادنا نیئاپ  ار  ملایخ  کزان  بانط 
. مدروآ نوریب  ار  وا  و 

دور یم  رعش  غارسب  هک  هاگنآ  یلو  تسا ، باتک  بحاص  هنیمز  ود  ره  رد  ققحم و  مه  تسا ، هدنسیون  مه  یئاقآ  انام 
نینچ تسا “  نم  قوشعم  ناتسمز  رعش “  رتفد  رد  و  دنک . یم  منرتم  ادص  یب  ار  تناور  دوخ  یلمخم  یاه  هدورس  اب 

. دیشاب وا  اب  ار  ینامز  منک  یم  هیصوت  درادن . مک  یئاه  شزاون 
نادرم

یکیرات رد  همه  نادرم 
دندمآ نم  هناخ ی  هب 

دندش دراو  دننزب  رد  هکنآ  یب  و 
مادک ره  نانآ 

ار مبلق  زا  هکت  کی 
مدوب هدرک  ناهنپ  نآ  رد  ار  باتفآ  هک 

دندوبر
دنتفر ادص  یب  و 

نبچرواپ هتسهآ و 
بش همین  نادزد  دننام 

کی ره 
. تسد رد  یغارچ  اب 

تسا دوجوم  هاگرذگ  هناخباتک  رد  هک  دقن “  باتک “  راتفگشیپ 
دادرم ۱۳۹۱

دلوتم رگید  یئوس  زا  وبات ،”  میب “  زا  رود  هب  یروسناس و  دوخ  و  وس ، کی  زا  یتلود  روسناس  یب  هک  هاگنآ  یبدا ، رثا  کی 
. دنک یم  بلج  ار  فصنم  هاگآ و  نیتسار و  نیدقتنم  رظن  دوش ، یم 

دوز یلیخو  دریگ ، یمن  رارق  هجوت  دروم  تشاد . دهاوخن  لامک  هب  ینالوط و  یرمع  یرثا  چیه  هدنزاس ، یدقن  نودب 
. دریمیم هک ، تفگ  ناوت  یم  اتح  و  دوش ، یم  شومارف 

یارب دنتسه  یئاه  هتشون  فیرعت  دنتسین ، دقن  اه  نآ  هک  ارچ  تسین . ّولغ “  اب  مه  نآ  یدیجمت “  یاه  دقن  رثکا  زا  تبحص 
! ” دنز یم  ار “  ناگدنناوخ  رتشیب ، هک  هدنسیون ، ندمآ  شوخ 

و دراد . مه  دیجمت  فیرعت و  دنک ، شیهارمه  هتفای  ماوق  یقمع  دشاب و  هتشاد  ابیز  یاه  هکت  یرثا  یتقو  تسا ، یعیبط 
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تسادقنهرامش ١٢٩ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یلوصا حیحص و  دقن  کی  زا  یئاغ  فده  هک  ارچ  دوش ، هداد  ناشن  هدنناوخ  هب  وگ و  زاب  یتسیاب  زین  دراوم  نآ  زا  یا  هراپ 
امن مامت ! یئ  هنیآرد  ثحب  دروم  رثا  نداد  رارق  هناقداص ، و 

. تسا
مه روش  هدرم  هک  یئازع  دوش  یم  و  تسین ، ناما  رد  روسناسریگ  موقلح   ِ هربنچ زا  زین ، یدقن  نینچ  کی  هنافساتم  اما 

. دننز یم  یاپ  تسد و  روسناس  راشف  ریز  دنراتفرگ و  ودره  دقن  مه  یبدا و  رثا  مه  تسا . نایرگ  نآ  رد 
ناکما نآ  رب  هناقداص  یدقن  هن  دوش و  یم  دلوتم  یراکتسد  یب  تسرد و  یرثا  هن  ناکما ، یب  کیرات و  یوج  نینچ  رد 

نآ منک  یم  داهشیپ  نم  و  تسا . ناسر  نژیسکا  هدننک و  کمک  کینورتکلا  رشن  هک  تس  اج  نیا  رد  و  دبای . یم  روضح 
. میریگب یدج  ار 

یم اپ  هدنسیون ، یروخلد  یتحاران و  هب  هجوت  یب  صوصخب  وروسناس  یب  لیصا و  یاه  دقن  هک  تسا  ریسم  نیمهزا  و 
. دریگ

رب هتشاد ، روضح  هک  ینامز  یط  هاگرذگ  هناسر  رد  هک  تسا  یئاه  دقن  هب  امش  هجوت    ِ بلج باتک ، نیا  راشتنا  زا  دصق 
نودب هدنزاس و  یدج و  یدقن  هلوقم  هک  تسا  هدش  عنام  یدح  ات  اه  دقن  نیمهو  تسا . هتشون  فلتخم  یاه  عوضوم 
نیا زا  روبع  هار  دننک “  یراکمه  هچنانچ  مه ، الاحو  دندرک  “ یم  یرای  ناگدنسیون  رگا  و  دوشب . شومارف  روسناس 

هب میناوت  یم  قافتا  هب  تسا و  زاب  هاگرذگ 
. میهدب لاب  ورپ  دقن “  “ 

. میهدب یراکمه  تسد  دنراد  یگدامآ  هک  یئاه  هناسر  اب  ناکما ، مدع  یسکیب و  دایرف  یاجب  تسا  رتهب 
اپ اه ، یرب  رود و  یئاسانش  هدودحم  زا  ات  دینک  یراکمه  میئایب ، نوریب  باتک ، کدنا “  ناگرامش  گنت “  هریاد  زا  دیراذگب 

. دنراد روضح  ناهج  طاقن  اصقا  رد  یناریا  یاه  ناوخباتک  کنیا  هک  ارچ  میراذگب ، ندش  یناهج “  ناهج “ ، هب 
هب ار  یرتشیب  ناقاتشم  و  دیآرد ، ناشیادص  ات  دهدب  رظن  نامیاه  هتشون  هراب  رد  ضرغ ، یب  ملاس و  دقن  دیهدب  هزاجا 

. میزوم ایب  یگداتفا “  یمک “  میتسه  ضیف “ ! بلاط  رگا “  تسارتهب  دنک . بلج  ناش  یوس 
. تسا هدوب  لاعف  دقن  هار  رد  دح  نیا  ات  یا  هناسر  هک  دیتسناد  یم  مینک  یمن  نامگ 

رتشیب یاه  باتک  زا  رتشیب  یاه  دقن  هئارا  یارب  ام  تسد  دیداد ، یم  عالطا  ام  هب  ار  ناتراثآ  هچنانچ 
. دش یم  دقن  یفرعم و  یناهج  حطس  رد  امش  هتشون  دوب و  یم  رت  زاب 

هارمه یرسای –  سابع  نادرگرب –  یکسلاچوپ –  چیر  : زا یرعش 
یداز ریش  زربیرف  باختنا  هب  نآ –  یسیلگنا  نتم  اب 

دادرم ۱۳۹۱

روتاتکید
لائهدیا رهش  هی  نم  مرظن  هب 

یراجت تاغیلبت  اجهمه  دیاب 
هشاب هتشاد 
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ناهجهرامش ١٢٩ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

اب اهتنایب     یاهنوبایخ  و 
تمیقنازرا یاهنیرتیو 

هی مه  یتسوپنیگنر  ره  دیاب 
هشاب هتشاد  یگدنز  یارب  ازجم  یاج 

باسح شور  هشب  هک  یسیلپ  و 
درک

نتخادنا هار  هب  یارب 
هاگ هب  هاگ    ِ یاهیمارآان

دش یراوتم  شزا  هشن  هک  یرهش 
“ تعنص  ” و شاههناخراگیب ، شایلخاد ، ِدیلوت   یاهحالس  و 

لوصحم تعنص !“  ” هآ
بش زور و  هشاب ، نایرج  رد  دیاب  شاهنادنمرنه   ِ

نامزمه دیاب  یرهش  نیچمه  هب 
یباتفآ هشاب و  دولآهم 

دیابن شانامدرم  رتشیبو 
ندب یأر  ننوتب 

! شامیزاسب نیایب  سپ  بوخ 
The Dictator

I think that the ideal city
Should have commercials everywhere

.And unending streets of cheap storefronts
It should have a separate place to live for every skin color

And police that can be counted on
.to start a riot now and then

.It should be inescapable
“Its home grown industries weapons, sweatshops, and “The Industry

Oh, “The Industry”! Its artistic product should ever flow, day and
.night

That city should be sunny and smoggy at the same time
.And most of the people there shouldn’t be able to vote

!So let’s build it
Rich Puchalsky

انزاو  : تیاس زا 
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 – یناتسهل رعاش  تربره ، فینگیبز  زا  رعش  دنچ  یهمجرت 
یدازریش زربیرف    ِ باختنا هب  یدامع –  نسحم  مجرتم :

دادرم ۱۳۹۱

□

« روصحم رهش  شرازگ  »

مگنجب نارگید  نوچ  مرادرب و  حالس  هک  منآ  زا  رتریپ 
دناهداد نم  هب  ار   ءزج  خروم  شقن  دناهدرک و  فطل 

. ار هرصاحم  خیرات  هک - یارب  منادیمن  منکیم –  طبض  تبث و 
موجه هک  منادیمن  اما  مشاب  قیقد  هک  تسا  نیا  ضرف 

دش زاغآ  یک 
حبص زورید  دیاش  ربماتپس ، رد  ربماسد ، رد  شیپ  لاس  تسیود 

. تسا کرتشم  یدرد  نامز  کرد  نادقف  اجنیا 
ناکم هب  قلعت  تسا ، هدنامیقاب  ناکم  طقف  نامیارب 

میناریم مکح  اههناخ  اهغاب و  حابشا ، دباعم ، یاههناریو  رب  زونه 
. میرادن یزیچ  میهدب ، تسد  زا  ار  اههناریو  رگا 

مناوتیم هک  نانچ  مسیونیم 
نایاپیب یاههتفه  گنهآ  رد 

دوشیم لوپ  جیار  دحاو  شوم  کی  یهت ، یاهرابنا  هبنشود :
دشکیم سانشان  یمجاهم  ار  رادرهش  هبنشهس :

. دنکفایم نادنز  هب  ار  ام  ناریفس  نمشد   ٫ سب شتآ  تارکاذم  هبنشراهچ :
؟ دنوشیم هجنکش  اجک  دناهتشاد . هگن  اجک  ار  اهنآ  مینادیمن 

دوشیم در  اهاضاقت  تیرثکا  ینافوط  تارکاذم  زا  سپ  هبنشجنپ :
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طرش دیقیب و  میلست  یارب  هیودا  ناناگرزاب  تکرح 
نوعاط زاغآ  هعمج :

. درک یشک  دوخ  نا  . نا ام  یئرمان  عفادم  هبنش :
. مینزیم دنفادپ  ار  یاهلمح  تسا . هدنامن  یبآ  هبنشکی :

. دشیم هدیمان  داحتا  رذگ  هک  یقرش  یهزاورد  رد 
. دنرابتلاسک همه  اهنیا 

ماساسحا یاههچیرد  رب  یشوپرس  منکیم . زیهرپ  یریسفت  ره  زا 
. مراذگیم

یاهرازاب رد  راگنا  هک  یعیاقو  اهنت  مسیونیم . ار  قیاقح 
دنراد رادیرخ  یناهج 

نشور یرورغ  اب  دیاش 
مهد ربخ  ناهج  هب  مهاوخیم 

میاهدرک دیلوت  ناکدوک  زا  یاهزات  عاونا  ام  گنج  رطاخ  هب  هک 
راتشک یزاب  اهنآ  دنرادن ، تسود  ار  نایرپ  یاههصق  ام  یاههچب 

، یرادیب رد  دننکیم ،
. باوخ رد 

تسا ناوختسا  نان و  پوس ، ناشیایور 
. اههبرگ اهگس و  لثم  تسرد 

مدرگب نانز  هسرپ  رهش  یزرم  هاگساپ  رانک  مراد  تسود  اهبورغ 
. نامکوکشم یدازآ  دحرس  دادتما  رد 

. منکیم هاگن  نازابرس  لیخ  هب  هاگساپ  رون  رد 
مهدیم شوگ  اهیبنجا  یاهدایرف  هب   لبط ، محازم  یادص  هب 

. دنکیم عافد  دوخ  زا  زونه  رهش  هک  تسیندرکن  رواب 
دادیم تهج  رییغت  دیاب  نمشد  درذگیم . هرصاحم  زا  زارد  ینامز 

ام یدوبان  یوزرآ  زج  دنک ، یمن  دحتم  زیچ  چیه  ار  اهنآ 
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ام یدوبان  یوزرآ  زج  دنک ، یمن  دحتم  زیچ  چیه  ار  اهنآ 
روطارپما هورگ  دئوس و  یاهراتات  ناتساب 

. ار هرهچ  رییغت  گنه  و 
درامشب ار  اهنآ  دناوتیم  یسک  هچ 

دوشیم ضوع  قفا  رد  یلگنج  نوچ  ناشیاهمچرپ  گنر 
. ناتسمز یهایس  ات  خرس ، ات  راهب ، رد  یاهدنرپ  نیریش  درز  زا 

قیاقح دنب  زا  اهر  بورغ ، ره  و 
منکیم رکف 

ایرد ریز  نامناتسود  هب  ًالثم  رود ، یناتساب و  لیاسم  هب 
دننک یم  یلدمه  ام  اب  هنامیمص  اهنآ  منادیم 

داهنشیپ یگدوسآ و  رپ  یاههسیک  دنروآیم  تشوگ  درآ و  نامیارب 
. الاک

: دندرک تنایخ  ام  هب  ناشناردپ  هک  دننادیمن  زونه 
. اتحوی تافشاکم  نیمود  نامز  رد  ام  یمسر  نیقفتم 

ار ناشردق  دنساپس ، یهتسیاش  اهنآ  دنرادن ، یهانگ  ناشنارسپ 
. مینادیم

دنرادن ار  تیدبا  یازارد  هب  یاهرصاحم  هبرجت  اهنآ 
دنیاهنت هشیمه  ناگهدزتبیصم  

ناغفا نانیشن  هوک  اهدرک و  امال ، ییالاد  نیعفادم 
مسیونیم ار  تاملک  نیا  هک  الاح 

حلص نیعفادم 
دناهتفرگ زایتما  تخس  رس  فطعنم  ریغ  بزح  ربارب  رد 

، تایقلخ یعیبط  گنرد 
. تسا قلعم  وزارت  رب  زونه  ریدقت  و 

دنوشیم رتگرزب  اهناتسروگ  هچره 
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دوشیم رتمک  نیعفادم  یهرامش 
تفای دهاوخ  همادا  تیاهن  هب  ات  ناتسروگ  دبای  همادا  عافد  رگا 

دبای تاجن  ناسنا  کی  اهنت  دنک و  طوقس  رهش  رگا  و 
دیعبت یهداج  رب  درب ، دهاوخ  دوخ  اب  ار  رهش  وا 

. دوب دهاوخ  رهش  دوخ ،
مینکیم هاگن  یگنسرگ  یهرهچ  هب  ام  و 

شتآ یهرهچ  هب 
گرم یهرهچ  هب 

همه زا  رتشحوم 
تنایخ یهرهچ  هب 

. دناهدشن ریقحت  نامیاهایور  اهنت  و 

*****
« اههاگیاج یالاب  زا  »

دناهداتسیا اههاگیاج  یالاب  هک  اهنآ  کشیب 
دننادیم

. دننادیم ار  زیچ  همه 

دننکیم قرف  ام  اب 
اهنادیم یاهروپس  ام ، اب 

. رتهب یاهدنیآ  یاهناگورگ 
دنهاگیاج یالاب  هک  اهنآ 

دنوشیم رهاظ  ام  اب  رتمک 
. ناهد رب  هشیمه  توکس ، تمالع  هب  یتشگنا  اب 

مییابیکش ام 
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دننکیم وفر  ار  اههبنشکی  یاهنهاریپ  نامنانز 
مینزیم فرح  اذغ  یهریج  زا 

لابتوف شفک  تمیق  زا 
مینادرگیم و رب  بقع  هب  ار  ناماهرس  اههبنش  یتقو 

. مینزیم هلایپ 
میتسین ییاهنآ  زا 

دنزیم هرگ  ار  ناشهتسب  یاهتسد  هک 
دنروآیم رد  زازتها  هب  ار  اهریجنز  ای 
دنسرپیم دننزیم و  فرح  هک  اهنآ 

ناجیه روش و  زا  یبت  رد 
دننکیم و توعد  نایغط  شروش و  هب 

. دناندرک لاوس  تبحص و  لاح  رد  مادم 
: تسیزیچ نینچ  ناشنایرپ  یهصق 

تفر میهاوخ  هاگیاج  هب  تعرس  هب 
مینکیم ریگتسد  ار  اهنآ  یشروی  اب 

دندوب هداتسیا  اهالاب  نآ  هک  یناسک  یاهرس 
اههاگیاج رد 

دیتلغ دهاوخ  نییاپ  هب 
دش میهاوخ  هریخ  ماجنارس  و 

دوشیم هدید  عافترا  نآ  زا  هک  یقفا  هب 
یاهدنیآ و هچ 

! هدوهیب هچ 
میرادن تسود  ار  ناطلغ  یاهرس  یهرظنم 
دننکیم دشر  ون  زا  هداس  هچ  اهرس  مینادیم 

دنام دنهاوخ  یقاب  الاب  نآ  هشیمه  و 
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دنام دنهاوخ  یقاب  الاب  نآ  هشیمه  و 
رس هس  ای  کی 

تسا هایس  نییاپ  نیا  یتقو 
. اهزادنا کاخ  زا  اهوراج و  زا 

میفابیم ایور  یهاگ 
اههاگیاج یالاب  زا  اهنآ  هک 
دنیآیم نییاپ  ام  رطاخ  هب 

میوجیم ار  نامنان  همانزور  رب  هک  نانچمه  و 
: دنیوگیم

!« مینزب فرح  الاح  »
یناسنا اب  یناسنا  نوچمه 

. درادن تقیقح  دننزیم ، راج  اهرتسوپ  هچنآ 
. مینکیم لمح  هدش  لفق  هتسب و  یاهبل  رد  ار  تقیقح  ام 

نیگنس تخس  تسا و  محریب  تقیقح 
. مینکیم لمح  ییاهنت  هب  ار  راب  نیا  ام 

میتسین داش 
هنامداش

. میتسیایم اجنیا 
دناتالایخ اهنیا  کشیب 

دنشاب هتشاد  تقیقح  دنناوت  یم 
دنشاب هتشادن  تقیقح  ًالصا  ای 

میهدیم همادا  سپ 
عرز تشک و  هب 
نامکرچ نادیم  رد 
نامنجل نادیم  رد 
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کبس یرس  اب 
شوگ تشپ  یراگیس 

دیما زا  یاهرطق  یب  و 
. لد رد 

*****
« اهنآ »

دندیشک رب  نابداب  نامد  هدیپس  هک  اهنآ 
تشگ دنهاوخنرب  زگره  و 

. دنداهن اج  هب  یجوم  رب  ار  ناشیاپ  در 
داتفا ایرد  قامعا  هب  یفدص  یهتسوپ 

. دندش گنس  هک  ینابل  ییابیز  هب  یفدص 
دنداهن ماگ  یکاخ  یاهداج  رب  هک  نانآ 

دندیسرن هتسب  یاههرجنپ  هب  و 
دناهدید ار  اهمابتشپ  رگید  الاح 

. اهنآ دناهتفرگ  هانپ  اوه  زا  یسوقان  رد 
رس تشپ  رد  هک  یناسک  اما 

تساهدش درس  هک  دنراذگیم  اج  هب  ار  یقاتا  طقف 
دیفس یذغاک  باتک ، دنچ 

. یلاخ یتاود  و 
دناهدرمن زونه 

دنکیم رفس  اهیراویدذغاک  یهشیب  رد  ناشاهاوجن  و 
. تسا زاورپ  رد  زونه  ناشاهرس 

دوبهدمآرب اوه  زا  ناشتشهب 
نیمز ومیل و  بآ  زا 

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL fully for free!

http://pdfmyurl.com/request-trial?src=pdf


نیمز ومیل و  بآ  زا 
داب زا  یاهتشرف  و 

دیاسیم و شیاهتسد  رد  ار  ناشنت 
ناهج نیا  یاهنمچ  زارف  رب  اهنآ 

. دش دنهاوخ  عییشت 

****
« وت زا  یاهرطاخ  مان  »

۱
ار وت  زا  یاهرطاخ  مان  مبایب  مناوتیمن 
تسا هدش  هدیرد  تاملظ  زا  هک  یتسد  اب 

مرادیم رب  ماگ  اهتروص  یاههراپهکت  رب  نم 
نابرهم یهناتسود  یاهخرمین  رب 

دناهدز خی  یاهتسجرب  شقن  رد  هک 
دنخرچیم مرس  رود  هک 

اوه یناشیپ  هک  نانچ  یهت 
. درم کی  یذغاک  هایس  خرمین  نوچ 

۲
هکنیا مغر  هب  نتسیز -

ربارب رد  نتسیز -
. منکیم تمالم  نایسن  هانگ  هب  ار  دوخ 

یدرک اهر  ار  یشوغآ  وت 
یزادنایم رود  ار  یدئاز  نهاریپ  راگنا 

 . دربیم تهابش  یشسرپ  هب  هک  ار  یهاگن 
دنکیمن هرباخم  ار  وت  یاهتسد  لکش  ام ، یاهتسد 
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ار اهنآ  ام 
رد

. میدرک فارسا  هداتفا  اپ  شیپ  ایشا  سمل 
یاهنیآ نوچ  مارآ 

. هآ راگنز  یب 
. دنهدیم باتزاب  ار  اهشسرپ  اهمشچ 

منکیم هزات  ار  ماهاگن  زور  ره 
دنکیم دشر  مسمل  زور  ره 

. رایسب یاهزیچ  ترواجم  راخراخ  رد 
تسا شورخ  شوج و  رد  نوخ  نوچ  یگدنز 

دنوشیم بآ  مارآ  مارآ  اههیاس 
دوش هتشک  هدرم ، میراذگن  راذگب 

دنکارپیم ار  هرطاخ  یربا  دیاش 
. یمور یاههکس  زا  یاهدوسرف  خرمین 

۳
نانز نامیاهنابایخ ، رد 

دندوب نابرهم  هداس و 
اهرازاب زا  هناروبص 

. دندیرخیم یزبس  یاههتسد 
نامیاهنابایخ رد  ناکدوک 

اههبرگ مخا 

- نارتوبک

مارآ یرتسکاخ 
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دوب کراپ  رد  رعاش  یهمسجم 
دننادرگیم ار  ناشیاههچیزاب  یهقلح  ناکدوک 

یگنر یاهدایرف  و 
دنتسشنیم رعاش  یاهتسد  رب  اههدنرپ 

. دندناوخیم ار  شتوکس 
نانز ناتسبات ، ناگماش  رد 

دندیشکیم راظتنا  ار  ییاهبل  هناروبص 
. دادیم انشآ  یاهوکابنت  یوب  هک 

: دنهد خساپ  ناشناکدوک  هب  دنتسناوتیمن  نانز 
تشگ دهاوخ  رب  وا  ایآ  هک 

؟ دوش بترم  رهش  عاضوا  یتقو 
دننکیم شوماخ  ار  شتآ  ناشیاهتسد  اب  اهنآ 

دنهدیم راشف  مه  رب  ار  ناشیاهمشچ 
ام یاهنابایخ  رب  ناکدوک 

دنراد هدیچیپ  یگرم 
دنتفایم یکبس  هب  نارتوبک 

تساهدش نارابریت  هک  ییاوه  لثم 
رعاش یاهبل  الاح 

دننکیم میسرت  ار  یهت  یقفا 
دننامب هدنز  دنناوتیمن  نانز  ناکدوک و  ناگدنرپ ،

نوفدم رهش  یهتسوپ  رد 
اهرتسکاخ درس  فاحل  رد 

دتسیایم بآ  زارف  رب  رهش 
یاهنیآ یهرطاخ  نوچ  تسدکی 
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ناهجهرامش ١٢٩ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دهدیم باتزاب  شاقامعا  زا  ار  بآ  و 
دنلب یاهراتس  ات  دشکیم   رپ  و 

دزوسیم رود  یشتآ  هک  اجنآ  هب 
. دایلیا زا  یگرب  نوچ 

vazna-ir تیاسزا : : 

یربنق دیجم  ناتسرامیت –  زا  یئاه  همان  هام –  باتک 
دادرم ۱۳۹۱

باتک میراد  هک  الاح 
ار ناتسرامیت  زا  یئاه  همان 

رد نددجم  ما  هتشون  اه  همان  نیا  دروم  رد  مرظن  ناونعب  نلبق  هک  هچنآ  مدید  رتهب  مینک  یم  رشتنم  هام  باتک  ناونع  هب 
. دیراد ور  شیپ  ار  یندناوخ  یباتک  هک  مهدب  نانیمطا  هدنناوخ  یامش  هب  مروایب و  اجنیا 

ششک رپ  تسا و  رثن  شوخ 
—————————————-

اه همان  نیا  منک ، یم  ساسحا  ارچ  مناد  یمن 
هک یرواشم  و  تسا ، هدش  هداتسرف  نم  یارب 

رگا متسه . نم  هدش  هدرب  مان  اه  نآ  رد 
، منک یم  رکف  نینچ  نم  دشابن ، مه  هنوگنیا 
رکف هیاپ  نیمه  رب  و  منکب ؟ مناوت  یم  هکرکف 

. مهدب یخساپ  وا “  هب “  دیاب  منک  یم 
یامرگ دش و  شیادیپ  ناهگان  شیپ  اهلاس 

شیاه ناتساد  نیشنلد  یاه  هژاو  اب  ار  شدوجو 
هنوگنامه زور  کی  یلو  …. دروآ ام  لفحم  هب 

نیا و  تفر . مه  ربخ  یب  دوب  هدمآ  ربخ  یب  هک 
دیشک ازارد  هب  لاس  نیدنچ  یربخ  یب  ننفر و 

نیا اب  هک  الاح  دوب و  هایس  میاهوم  تفر  یتقو 
…. هتشذگ مه  یمدنگ  وج  زا  هتشگرب  اه  همان 
یرامیب زا  تسا و  هدوبن  تحار  تدم  نیا  رد  مه  وا 
هک اه  همان  نیا  مناد  یم  نم  … تسا هدرب  جنر 
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نم ای  تسا ، نم  یارب  تسا  یرود  نیا  لصاح 
تمه شاک  … متفگ هک  منک  یم  رکف  روج  نیا 

. مهدب خساپ  اهنآ  هب  ات  دنک  یرای  ناوت  و 
نایرفص دومحم  ……. متسین دیما  ان 

———————————–
ناتسرامیت زا  یئاه  همان  دروم  رد 

: مدیسرپ مکشزپناور  تسود  زا  زور  کی 
تلاح دوخ ، یاه  دروخ  رب  رد  دیتسه و  یئاروج  کی  یمک  هک  دسر  یم  رظنب  اه  کشزپناور  امش  همه  هک  تسا  هنوگچ 

. دیهد یم  ناشن  ار  یصاخ 
: تفگ

: دز لاثم  میارب  دیراد . لاکشا  یدصرد  اب  یعون و  هب  مادک  ره  هک  دیتسه  امش  نیا  میلامرن ، همه  ام 
هاگ یناجیه و  شنکاو و  رپ  دنت ، تلاح  دنتسه ، طخ  نیا  یالاب  هک  اهنآ  مینک ، ضرف  طخ  کی  ار  یناور  لداعت  تلاح  رگا 

. دنتسه یرپ “  یاه  یاهمدآ “  تقیقح  ردو  دنراد . فلتخم  لئاسم  دارفا و  اب  دروخ  رب  رد  یتورپه  تلاح 
ان ریگ ، هشوگ  تکاس ، ندوب ، دوخ  رد  یگدروخاو ، یگدرسفا ، تلاح  رتشیب  دنریگ ، یم  رارق  طخ  نیا  ریز  هکیئ  اهنآو 

. دنشاب یم   “ down ِینود یاهمدآ “  تقیقح  رد  و  دنراد ، ناجیه  زا  رود  هب  دیما و 
تاناسون راتفرگ  رتمک  و  میرادروخ ، رب  یرتشیب  یناور  لداعت  زا  و  میتسه . طخ  یور  رتشیب  نوچ  ناکشزپناور  ام  یلو 

: درک هفاضا  و  میتسه . یئاروج  کی  هک  دیآ  یم  امش  رظنب  میوش ، یم  طخ  یالاب  ای  ریز 
هب ای  ددعتم “  یاهتسشن  رد  هتبلا  اهنآ “ ، اب  ندرک  تبحص  اب  طقف  ای  تسا . لداعت  نیا  هب  دارفا  ندرک  کیدزن  ام  راک 

یضرف لداعت  طخ  نیا  اب  دارفا  هلصاف  رگا  اما  مهاب . اهشور  نیا  همه  زا  هدافتسا  اب  ایو  نیقلت  درب  راک  ای  وراد ، کمک 
نیا زا  کیره  هک  دنامن  هتفگ  ان  داد . رارق  هژیو  یهاه  تبقارم  تحت  درک و  یرتسب  ار  اهنآ  دوش  یم  مزال  هاگ  دشاب ، دایز 

. دنوش یم  کیدزن  رایسب  لداعت  طخ  هب  ای  دننک و  یم  ضوع  اج  هاگ  هورگ  ود 
نیمه هب  نآ ، فعض  تدش و  دراد و  یگتسب  زین  دارفا  تیصخش  هب  تاناسون  نیا  هنماد  هک  تسا  نیا  رب  نم  نامگ 

. ددرگ یمرب  یصخش  یاهتشادرب 
هک هاگنآ  و  دنک ، کیدزن  لداعت  نیا  هب  ار  دوخ  ات  تسا  شالت  رد  تخس  هک  مناد  یم  یسک  ار  اه  همان  نیا  هدنسیون  نم 

یور دزیر  یم  ار  نآ  بات  زاب  دراد ، ملق  هب  اناوت  یتسد  نوچ  و  دوش . یم  یماهوا  شلیخت  دوش ، یمن  قفوم  نلماک 
. ذغاک

. دوش یرتسب  ناتسرامیت “  یناور “  ناتسرامیب  رد  هک  درادن  یموزل  چیه  یلو 
رد نم  نوچ  و  تسا . مهم  رایسب  بطاخم  تسا ، نآ  زا  یصخاش  هنومن  اه  همان  نیا  هدنسیون  هک  یدارفا  نینچ  یارب 

یبوخ رواشم  ای  بطاخم و  ما  هتسناوت  یم  ما ، هداد  زورب  هاگرذگ  رد  مدوخ  زا  هک  یدرکلمع  بات  زاب  میاه و  هتشون 
نینچ هابتشا  هب  نم  ای  تسا “  هداتسرف  هتشون و  نم  یارب  ار  اه  همان  نیا  روبص ، گنس  ناونعب  هجیتن  رد  مشاب  وا  یارب 

. میا هداد  بات  زاب  ار  اهنآ  ام  و  منک  “ یم  رکف 
تخانش هنیمز  رد  شتاعلاطم  هنماد  اهنآ  یالبال  رد  دراد و  یبوخ  یبدا  شنیب  هک  دهد  یم  ناشن  اه  همان  نیا  هدنسیون 

. تسا هداد  ناشن  یدنمناوت  زین  رگید  یاه  رنه  تخانش  رد  و  دوش . یم  هدید  حوضو  هب  یجراخ  یلخاد و  ناگدنسیون 
هدز مقر  ار  یبیشن  زارف و  رپ  یایند  شدوخ  یارب  لیخت  تردق  اب  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  اه  همان  نیا  هعومجم  زا 

 “ دشاب مه  نینچ  هک  اسب  هچ  هتبلا  تسا “ 
تسا و هتفر  نخس  یبایماک  زا  مه  ترفن ، یاه  هلعش  زا  مه  تسا و  هدش  تبحص  قشع  هوکش  زا  مه  اه  همان  نیا  رد 

. تسا زیگنا  رب  قمعت  ناشندناوخ  دراد . یششکرپ  ناور و  رثن  هچ  و  تسکش . زا  مه 
دینک هعجارم  هاگرذگ  هناخباتک  هب   …. دیناوخب دیتفای  تصرف  …. باتک مه  نیا  امش  نیا 
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باتکهرامش ١٢٩ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

باتکهرامش ١٢٩ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

دادن رشن  هزاجا  یدابآ  تلود  لنلک  باتک  هب  داشرا  تبقاع 
دادرم ۱۳۹۱

باتک هب  داشرا  ندادن  هزاجا 
هزاجاو یدابآ  تلود  لنلک 

هدنسیون هک  یباتک  هب  شنداد 
نمشد هب  برغ  رد  شا 

فورعم یمالسا  یروهمج 
تسا تیب  نیا  تیاکح  تسا 

یئاجب میدیود و  تسا  یرمع  “ 
میدیسرن

دندیودن یعمج  هک  تسا  نوچ 
“ دندیسر ؟ و 

نک هشیدنا  دوخ  وت 
هتشون لصفم  باتک  نیا  دروم  رد  زمیات  کروین  ربتعم  روهشم و  همان  زور 

تسا
میراذگ یم  ار  شکنیل  میرادن  ار  همانزور  نیا  هلاقم  نیع  ندروآ  هزاجا  نوچ 

دننک هعجارم  نآ  هب  دنناد  یم  یسیلگنا  هک  ینادنمقالع  ات 
http://www.nytimes.com/2012/07/02/books/the-colonel-by-

the-iranian-writer-mahmoud-dowlatabadi.htm
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باتکهرامش ١٢٩ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نایرفص دومحم  امن – “  قاط  شزیر  نانتساد “  زا  یا  هکت 
دادرم ۱۳۹۱

دیدج یناتساد  زا  یا  هکت 
 : مان اب 

 “ امن قاط  شزیر  “ 
باتک رد  هک 

پاچ راظتنا  رد 
دمآ دهاوخ 

****
)

تسین مولعم  … ؟  مدوب هدایپ  ارچ  متفر ؟ یم  اجک  دش ؟… مراوآ  هک  دوب  ینافوط  هچ  نیا  مدرک ، یم  رکف  متشاد  …
هتسناوت روطچ  درکن ؟ زمرت  ارچ  مناخ  رتخد  نتفر ؟ هار  هتسهآ  لاسکی  اصع ؟ اب  لاسکی  موشب . مدوب  هک  یمدآ  رگید 

یور یگدنز  دش . یم  نوگرگد  ملاح  تشاد  دزادنایب ؟ نوریب  شلیبموتا  زا  ار  ما  هشال  هن ، هک  ار  نم  ار ، نم  اهنت ، تسد 
هب گرم  تسا  ندش  تحار  گرم  تسین . گرم  شرگید  یور  هن ، ار . شا  هیرک  تشز و  یور  دوب . هدرک  ور  ار  شرگید 

. تسا یئاهر  یعون 
شدرگ رد  نوخ  زا  یمین  منک  یم  رکف  منک . شزاب  ما  هدرکن  هلصوح  اتح  اما  دنا ، هدروآ  ار  مهاوخلد  باتک  میارب 

؟ یگدنز دش  مه  نیا  …. ما هدنام  هدنز  ناشکمک  هب  هک  تسا  ینوگانوگ  یاه  وراد  میاهگر 
؟ ارچ دندماین ، مندید  هب  ینالوط  تدم  نیا  رد  اه  یلیخ 

شوماخ مراد  نم  تسا . هرخسم  یسرپلاوحا ؟  دننک ؟ هچ  هک  دنیایب  دراد . شدوخ  تالکشم  درد و  سکره  مناد  یم 
 . مدرادن ار  مزال  ترارح  منایفارطا  یارب  رگید  موش . یم 

: داد خساپ  یراتسرپ  ارچ . متسناد  یمن  مداد ، راشف  ار  متخت  رانک  گنز 
“ ؟ دیراد یلکشم  هچ  “ 

. “ دیروایب هنیآ  میارب  دراد  ناکما  رگا  نفطل  “ 
“ ؟ دینک راکچ  دیهاوخ  یم  … ؟! هنیآ “ 

 “ منیبب ما ، هدیدن  تقد  اب  تساهتدم  هک  ار  مدوخ  مهاوخ  یم  “ 
“ ؟ هبوخ ناتلاح  یمراص ! یاقا  “ 

…..( مدادن ار  شباوج 

نایرفص دومحم  توهرب – “  ناتساد “  زا  یکچوک  هکت 
دادرم ۱۳۹۱
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 ” دیردام رهش “  زا  رود  کورتم ، ىناتسروگ  رد  تساجنآ !
. ایناپسا ىلخاد  ىاهگنج  زا  هدنام  ىاج  رب  ىقنور ، ىب  ناتسروگ 

. هدننک دیدزاب  کی  اتح ، ىب  و  ىا ، هناشن  گنس  یب 
هک ىقشع  زا  تسا  ىا  هناشن  روجهمروگ ، نیا 

دیئور خلت  یلگ  شکشخ  هخاش  رب 

****

رهش و  دوب . دیردام “  ىالوج “  غاد  ىاهزور  زا  ىکی  متسشن ، تبحص  هب  وا  اب  ىنابایخ  ىاه  هفاک  زا  ىکیرد  ىتقو 
ىارب مه  دیاش  تفر . ىم  اکرویام “  هب “  بونجرفس  هب  رگید  زور  دنچ  ات  مه  ىقایس “  دوب “ . هدش  ىلاخ  سوسحم 

، زونه و  دوب ، هتشاد  هگن  ىشوگرد  ار  اه  تبحص  دیدج ، ىزاب  زا  ىشان  ناکت  زونه  دنتفر . ىم  قافتا  هب  نوچ  لسع ، هام 
. میشاب هتشاد  مه  اب  ىتسشن  رفس ، زا  لبق  مدوب  هدرک  شهاوخ  دوب . هدشن  کیدزن  تداع  هب  اهرواب 

و دوب . ىسانش  رس  رجات  مدنارذگ ، ىم  ار  ناتسریبد  ىاهلاس  ىتقو  متخانش . ىم  مدوب  ناوج  ون  هک  ىماگنه  زا  ار  وا 
. میدوب راکمه  ىوحنب  هلصاف ، اهلاس  زا  سپ  ایند ، هشوگ  نیا  رد  الاح 

ىرگید تلع  دش ، ىمن  هدیبلط  ىئاوه ، نانچرد  هک  ىا  هوهق  هناهب  هب  زورما ، تسشن  دمهفب  هک  تشاد  تخانشردقنآ 
ىزور نمتح ، تسناد  ىم  هکىدروم  مدوب . هدرکن  ناونع  دروم ، نیا  رد  ىفرح  هنوگ  چیه  نونک ، ات  هک  صوصخب  دراد .

. دوب هام  نیدنچ  تشذگ  زا  سپ  ریخات  اب  ىتسشن  نیاو  دش . دهاوخ  حرطم  نم  ىوس  زا  ىوحنب 

واش شوهاب –    ِ نانز
دادرم ۱۳۹۱

: دندیسرپ واش  درانرب  زا 
؟ دنتسه مه  یبوخ  نارسمه  شوه  اب  نانز 

: داد خساپ 
دننک یمن  جاودزا  شوه  اب  نانز 

یرصان دوعسم  ناراطع –  اضر  موشرادیب – ؟ ای  دایم  مباوخ 
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دادرم ۱۳۹۱

یاهامنیسرد دایم “  مباوخ  ییامنیس “  ملیف 
ناموت نویلیم  درایلیمکی و ۱۰۰  شورف  هب  روشک 

ناریملیف تکرش  طسوت  هک  ملیف  نیا  تفایتسد .
هدش ینادرگراک  ناراطع  اضر  طسوت  هدش  شخپ 

. تسا
: تفگ ناراطع  اضر 

ادتبا دوب  رارق  ملیف  نیا  “ 
حبص وشاپ  ای “  و  یرادیب  ”  ای “  میشاب “  رادیب  “ 

نم هب  ناگدننک  هیهت  اما  دشاب  هتشاد  مان  هدش  ” 
اب ییاه  ملیف  ندید  قمررگید  ناریا  مدرم  هکدنتفگ 

شورف تسا  نکمم  دنرادن و  ار  ییاه  ناونع  نینچ 
… دنتشاد مه  قح  هک  میدید  دوشب . فصن  ملیف 

زرم نودب  نارگشرازگ  یامنرات  شرازگ 
دادرم ۱۳۹۱

هدرک ناشنرطاخ  هینایب  نیا  رد  ناراگن ، همانزور  قوقح  عفادم  نامزاس  نیا 
اهرد یهمه  نارحب ، داسف و  رد  قرغ  ناریا  رب  مکاح  یرالاسنید   ” هک تسا 

تاسدقم هب  نیهوت  یهناهب “  هب  تسا ، هتسب  نایب  هدیقع و  یدازآ  یور  رب  ار 
هدرک لیدبت  داقتنا  ثحب و  ره  بوکرس  یارب  یرازبا  هب  ار  بهذم  یمالسا “

. تسا

میراد هتکلمم  نیا 
دادرم ۱۳۹۱
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یوضر ناسارخ  یرتسگداد  لک  سییر 
قافرا تازاجم  همکاحم و  بیقعت ، رد  هجو  چیه  هب  زین  یلکلا  تابورشم  هب  طوبرم  میارج  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب 

موکحم تازاجم  دشا  هب  ار  میارج  نیا  نیبکترم  امتح  مینکیمن و 
ود رد  دندوب و  هدش  یلکلا  تابورشم  زا  هدافتسا  بکترم  راب  نیموس  یارب  هک  رفن  ود  درک  حیرصت  درک و  میهاوخ 

مکح دییات  زا  سپ  هک  یاهنوگ  هب  دنا  هدش مادعا  هب  موکحم  دوب ، هدش  ارجا  اهنآ  دروم  رد  رمخ  برش  دح  هتشذگ  هبترم 
میتسه مکح  یارجا  تامدقم  ندرک  مهارف  لاح  رد  نونکا  روشک  یلاع  ناوید  رد 

کنشور هب  فورعم  یلوسر  هقیدص  وناب 
دادرم ۱۳۹۱

هب فورعم  یلوسر  هقیدص  وناب  هنافساتم  هک  دنداد  عالطا  نم  هب  شیپ  یقیاقد  کوب : سیف  رد  اپلگ  یمسر  هحفص 
دروم نیا  رد  یربخ  هتشذگ  زور  دنچ  یط  هک  تسه  بیجع  یلیخ  دنا و  هتفگ  عادو  ار  ینافراد  شیپ  زور  دنچ  کنشور 

یدایز رایسب  یاه  یراکمه  هک  دندوب  ویدار  اهلگ و  ریظن  یب  ادص و  شوخ  ناگدنیوگ  زا  کنشور  وناب  . تسا هدشن  هرباخم 
هدرپس کاخ  هب  نارهت  قرش  لامش  رد  عقاو  راهآ  یقالیی  یاتسور  رد  ار  ناشیا  ایوگ  . میتشاد رگیدکی  اب  اهلگ  همانرب  رد 

. دنا

یم تکاس  دننک و  یم  فارتعا  یلیس  نیلوا  اب  نارکفنشور 
دنوش

دادرم ۱۳۹۱

یط نیوا ، نادنز  رد  سوبحم  یسایس  لاعف  هدازرجات ، یفطصم  دیس  سرج :
تلع حیرشت  هب  هتشون ، وا  یارب  همطاف  شرتخد  دلوت  تبسانم  هب  هک  یاهمان 
زا نابلط  حالصا  فذح  یارب  یربهر  دصق  زا  هتخادرپ و  دوخ  ندوب  ینادنز 

رد هدازجات  هملک ، شرازگ  هب  تسا . هتشادرب  هدرپ  یندم  هعماج  تموکح و 
هتفگ یم  هک  دنک  یم  هراشا  یصوصخ  تاسلج  رد  یربهر  نانخس  هب  همان  نیا 
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؛ دنوش یم  تکاس  دننک و  یم  فارتعا  یلیس  نیلوا  اب  نارکفنشور  نی  ا

یناریا راکرپ  رگشهوژپ  هدنسیون و  یلامج  رهچونم 
دادرم ۱۳۹۱

یگلاس نس ۸۴  رد  یناریا  راکرپ  رگشهوژپ  هدنسیون و  یلامج  رهچونم 
تشذگرد

هیئوژ هبنشجنپ ۵  زور  یناریا  راکرپ  رگشهوژپ  هدنسیون و  یلامج  رهچونم 
دورد هب  ار  یگدنز  ایناپسا  یاگالام  رهش  رد  یگلاس  نس ۸۴  رد   ۲۰۱۲

، باتک زا ١٢٠  شیب  دوخ  یگنهرف  یرکف و  تیلاعف  ههد  دنچ  رد  وا  تفگ .
، هفسلف یناریا ، گنهرف  یاههنیمز  رد  نوگانوگ  یاههتشون  هلاسر و 
. تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ریسفت  لیوات و  یسانشنابز ، خیرات ،

بیغ زا  دهاش  ایند و  یسارکمد  نیرتهب  یاعدا 
دادرم ۱۳۹۱

هاتوک یربخ  مه  نیا  دنا . هدرک  هدایپ  ار  ایند  یسارکمد  نیرتهب  دننک  یم  اعدا 
نآ لیلد 

رشتنم ار  یربخ  ره  دیناوتیمن   : اههناسر اب  داشرا  ریزو  تجح “ مامتا  )…:: ”
دینک

قحتسم داد و  صیخشت  مرجم  ار  غارچلچ “  ” و هعمج “ ناریا   ” هیرشن ود  تاعوبطم  هفصنم  تایه  هک  یزور  رد 
روشک یلعف  طیارش  داد  رادشه  درک و  تجح “ مامتا   ” اههناسر اب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  تسنادن ، مه  فیفخت 

یقوقح و یاهتیصخش  مامت   ” ات هداد  ناوخارف  یتح  وا  دننک . رشتنم  ار  یلیلحت  ای  ربخ  ره  اههناسر  هک  تسین  یاهنوگ  هب 
. ( دننک شرازگ  ار  نآ  دندرگب و  اههناسر  رد  عقاو “ فالخ   ” بلاطم لابند  هب  یقیقح “
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یرتم یتناس  هلصاف ۲۰  زا  کیلش 
دادرم ۱۳۹۱

نارهت رهش  تالحم  زا  یکی  رد  رمخ » برش   » لامتحا هب  ار  هلاس  ناوجون ۱۶  کی  سیلپ  درک  شرازگ  ناریا »  » همانزور
. تسا هدروآ  رد  یاپ  زا  هلولگ  میقتسم  کیلش  اب  یرتمیتناس و  هلصاف ۲۰  زا 

هنازخ لوا  هکلف  رد  لاسما  نابعش  همین  هثداح  نیا  هدرک  شرازگ  دوخ  ریت )  ۲۲  ) هبنشجنپ زور  هرامش  رد  ناریا » »
. تسا هدش  یمساق » یلع   » مان هب  یناوجون  نتخاب  ناج  هب  رجنم  هک  هداد  یور 

هب خساپ  رد  ناوجون  نیا  هکنآ  زا  سپ  هنازخ  یرتنالک ۱۶۰  رومام  هک  هدمآ  ینیع  نادهاش  زا  لقن  هب  شرازگ  نیا  رد 
. دروآرد یاپ  زا  ار  یو  هلولگ  کیلش  اب  داد  یفنم  خساپ   ٬ تسا هدروخ  یکلا » تابورشم   » هکنیا رب  ینبم  یو  شسرپ 

سک چیه  درب ، یلع  کیدزن  هب  ار  شاهچناپت  رومام  دندید  همه  :» تسا هتشون  هثداح  نیا  حیرشت  رد  ناریا »  » همانزور
.« درک کشخ  ناشیاج  رس  ار  همه  راجفنا  یادص  اما  دوش ، کیلش  یاهلولگ  درکیمن  رکف 

درک مالعا  میسیب  قیرط  زا  کیلش  زا  سپ  سیلپ  رومام  هدرک  شرازگ  ینیع  دهاش  کی  زا  لقن  هب  نینچمه  همانزور  نیا 
. دماین هثداح  لحم  هب  ناتسرامیب  هب  یو  لاقتنا  یارب  اعدا » نیمه  اب  زین  سناژروا   » تسا و لرتنک » تحت  زیچ  همه  »

ناتسرامیب هب  دنتخادنا و  سیلپ  تناو  لخاد  یدایز  یزیرنوخ  زا  سپ  ار  یلع  : » تسا هتفگ  ینیع  دهاش  نیا  هک  روطنآ 
.« دوب هتشذگ  راک  زا  راک  هک  دندرب  یناشاک  هللاتیآ 

نیا دنیوگیم  و  دندنمهلگ » ناشهلحم  رد  رابگرم  یزادناریت  لماع  تسد  زا  یلاها }  } همه  » همانزور نیا  هتشون  هب 
. تسا هدوبن  شابوا » لذارا و   » سیلپ شرازگ  فالخرب  هلاس  ناوجون ۱۶ 

هچ  … دنک یم  یزاب  نوتیمدب  دراد  ندنل  رد  دسا  راشب  رسمه 
یزیگنا تهب  یایند 

دادرم ۱۳۹۱
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تهب یایند  هچ   … دنک یم  یزاب  نوتیمدب  دراد  ندنل  رد  دسا  راشب  رسمه 
یزیگنا

رتشیب خاروس  کی  یارب  اوتف 
دادرم ۱۳۹۱
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هک تسا  هداد  هزاجا  رمع  نامثع  دمحم  رکبوبا  هللا  تیآ  ناتسناغفا  رد  نریخا 
دشاب هتشاد  رشیب  خاروس  کی  اه  هقرب 

؟ دراد لاس  دنچ  . … دینک هاگن  سکع  نیا  یاه  تسد  هب 

لاحلا فصو 
دادرم ۱۳۹۱
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