
هامریت هاگرذگ 
ریت ۱۳۹۳

دوش یمن  نامرد  ادجادج  کرتشم  درد  نیک  قیفر  وش  هارمه 
… رگید یهاگرذگ  …و  رگید یلاس  … رگید یناتسبات 

لاس نیمهدزیس  رد  ناتسبات ١٣٩٣  زاغآ  هاگرذگ  هام ، ریت  هاگرذ  گ
تیلاعف

هرامش ١۵٢
تسا  نارای  نیا  تمه  لصاح  هاگرذگ ، هرامش  نی  ا

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

هام رذآ  زاغآ  نامز 
۱۳۸۰

هرامش ١۵٢

هلاقم

هامریت هاگرذگ 

 – ریطف  ِ نان نوچ  یئاه  باتک 
دنمجرا نیرفآ  شون 

… هاتوک یتیاکح 

یاه هدر  نیرت  نییاپ  رد  ناریا 
 – ناهجرد یتیسنج  یرباربان 
فاکش یناهج  صخاش  یسررب 
یربهر ندال  ناریا –  رد  یسنج 

نانز یاپهباپ  حبص  ات  بش  کی 
 – روپلامج همطاف  باوخنتراک -» »

ناباتش نینچ  اجک  هب 
یسیئر ناروت  ….

هب رفس  هاتوک  تشاد  دای 
نایرفص دومحم  ساگو –  سال 

یاهانب درم  نوحیس ، گنشوه 
تشذگرد راگدنام 

باختنا هب  دازخرف  نودیرف 

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 ١۵٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

********************************************
شون ایرد –  یاوآ  یدجن –  نژیب  داد –  رهم  دازخرف –  نودیرف  یئاطع –  ریم  یلع  نایرفص –  دومحم 

 - لوروا جرج  تیدحا –  هرهش  یّریعم –  یهر  دنمجرا –  نیرفآ 
 “ - کدزم ینافرع “  داهرف  رف –  نایدیما  بارهس  یربهر –  ندال  نایرفص –  هرُالگ  یناساس - ویرآ 
 - یسیئر ناروت  روپلامج - همطاف  ناتسلگ - یلیل  ولنادضع - دمحم  رهپس - اوآ  روپرقاب - ورسخ 

 - یمنغا اضر  رای - دیما  دیون  

نایرفص دومحم  دقن - دروم  رد  رگید  ینخس 
ریت ۱۳۹۳

رعاش و  هدنسیون ، یاه  نینزان  رتشیب  یهاگآ  هجوت و  یارب 
. تسا یقایس  هچ  رب  ام  یاه  دقن  هک  میئوگ  یم 

هاگرذگ هناخباتک  رد  هک  تساهلاس  دنچره 
: یاه باتک 

باتک رب ۲۶  دقن  دقن و  هرابرد  دقن – 
اه ناتساد  کت  رب  دقن 

تالاقم رب  دقن 
. تسا هدش  هداد  رارق  دنایامن ، یم  ار  ام  شور  هک 

و تسا “ ، دوجوم  هاگرذگ  تاحفص  رد  نمامت  میا و  هتشون  اه  لاس  یط  ام 
 “ دراد دوخ  رد  ار  اه  نآ  همه ی  ویشرآ ،

هدیرفآ نآ  نارادتسود  تفایرد  کرد و  مهف و  صوصخب  لوبق و  دروم  دیاب  رنه  هک 
. دشاب یرنه 

رگا اتح  میناد “ یم  تفرشبپ  همزال  ار  نآ  میئاریذپ و  ار  یروآ  ون  هک  میا  هتفگ 
 “ دنک شفنب  یتسار  هب  ار  هدنیارس  تروص  دناوتب  هک  دشاب  یغیج 

یب دشابن  التعا  لاور  رد  رگا  ار  اه  نیشن  جاع  جرب  تایرظن  راتفگ و  هک  میا  هتفگ 
. “ میرادن لوبق  دریگ  یم  ناشگنهلول  هک  یبآ  مجح  هب  هجوت 

دادرهم

کنسح  ” قلاخ ناینرپ  دمحم 
توکس ههد  راهچ  زا  سپ  ییاجک “

تشذگرد

یوناب یرایدنفسا ، الیل 
رف نایدیما  بارهس  ناتسهوک – 

هک تردام  رهاوخ و  هب 
اوآ یوش –  یم  رصیق  یسریم 
ولنادضع دمحم  باختنا  هب  … رهپس

دیون  - دیشاب هدناوخن  دیاش 
رای دیما 

ناتساد

اب ماش  باتک  مراهچ  لصف 
وجتسج نیلوراک – 

هرهش شوماخ –  غارچ 
تیدحا

هدرپ مین  رد  یشیامن  … زپمق
یناساس ویرآ  – 

دصقم هب  هک  یئاه  همان 
دنمجرا نیشون  دیسرن – 

رعش

ورسخ ندش … ُمگ  چیه  رد 
روپرقاب

اسراپ وزرآ  زا :  هاتوک 

یدجن نژیب  همان  تیصو 

اه هلچلچ  هچهچ ی  زا  یتقو 
اسراپ وزرآ  مراش –  رس 
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ناجمداب ناوارف  لیخ  اب  اتح  دشاب  هک  یسک  ره  یوس  زا  ار  نایذه  زرم  ات  رعش  صوصخب  ندش  هدناشک  هک  میا  هتفگ  و 
. دراد همادا  نداتسیا  نیا  میا و  هداتسیا  و  …. میتسیا یم  شلباقم  رد  هک  میریذپ  یمن  اهنت  هن  شیاه  نیچ  باق  رود 

یاه رعش  تمرح  ظفح  ابو  دوشگ  یسراف  رعش  یارب  یرگید  هحفص  تخادنا و  رد  ون  یحرط  امین “  یتقو “ 
دمآ شوخ  ار “  ضرغ  یب  ملاس  هدنناوخ  ار “  هدنناوخ  هک  دوب  یلاور  رد  زاب  درک ، هضرع  ار  شیروآ  ون  نامکیسالک 

: دندناوخ یتقو 
هناسف هناسف  هناسف  یا  “ 
هناشن نم  ار  وت  گندخ  نیا 

درد یوراد  یا  لد  جالع  یا 
هنابش “ یاه  هیرگ  هرمه 

ای
 ! اهمدآ یا  “ 

دینادنخ داش و  هتسشن  لحاس  رد  هک 
 ” ناج دنک  یم  دراد  بآ  رد  رفنکی 

نوچ یئاه  راب  تشاد  راب  رپ  یلصاح  درک و  زاب  ار  دوخ  هار  تسشن ، اه  لد  هب  نوچ 
. رگید   ِ ناگرزب زا  یرایسب  ثلاث و  ناوخا   – غورف یرهپس –  بارهس   – یریشم روپ –  ردان 

زیجم یارب  لامتحا  هب  هدنسیون و  ندمآ  شوخ  یارب  هک  تساج  یب  فیرعت  دیجمت و  هن  تسا ، یعقاو  هاگرذگ ، رد  دقن 
هب هب  میئوگب  هدنسیون  زا  نتفگ 

 “ یا هتفر  هلاس  دص  هر  هبش  کی  “ 
: دنیوگب تاعفد  هب  راب و  نیدنچ  اه  نکلا  نوچ  ناراب ، نتفگ  یارب  دنراد و  هنوگ  پر “  رارکت “  هک  یئاه  رعش  یارب  هنو 

. میلئاق یشزرا  ناراب “  هرخ  الاب  و   … نار نار  نار  نار  نار  “ 
یایور رد  رثا  قلاخ  هک  یئاه  هتشونرب  و  میا ، هدرک  وگ  زاب  ار  اه  نآ  زا  یئاه  هکت  هتفگ و  ابیز  راثآ  زا  ناورف  هاگرذگ  رد 

. میا هتشاد  هدنهد  رایشوه  دقن  تسا ، هتفگ  نایذه  شدوخ 
. دشاب اریذپ  نیشنلد و  شنیبطاخم  یارب  دیاب  رنه  هک  میا  هتشون  اه ، لاس  یط  ام  لاح  رهب 

ندش رتمک  ببس  نتشاد  هدنناوخ  مک  یاسفناو  نیارد  رت  دب  همه  زا  یگتسخ و  ببس  هک  ار  یفاضا  یاه  بات  چیپ و 
مینیب یم  اه  نآ  رد  یئابیز  هن  میناد و  یم  حیحص  هن  دوش  یم  هدنناوخ 
مسیون “ یم  مراد  هک  ینیبطاخم  کدنا  یارب  ای  مدوخ  یارب  نم  “ 

لوا فرح  هک  تسا  هدنناوخ  نیا  هشیمه  دوش و  یم  هتشون  ندناوخ  یارب  طقف  طقف و  یرثا  ره  تسا . یبیرف  دوخ  کی 
. دوب دهاوخ  رتشیب  قنور  رتشیب  هدنناوخ  هچره  و  دیوگیم . ار 

. مشاب هتشاد  یتاراشا  تسین  دب 
هب طوبرم  هرامش ۵۸  هاگرذگ  رد  هک  زاوآ “  نودب  هچهچ  مان “  تحت  یدنوامد  لامک  نامراکمه  یاه  هتشون  زا  یکی  رد 

: میناوخ یم  ینایاپ  یاه  رطس  رد  هدمآ  هام ۱۳۸۵  رویرهش 
. تسا رهم  یرازگ  ربخ  اب  بیغتسد  یلعلادبع  داتسا  زا  یا  هنوگ  هبحاصم  ندناوخ  رصتخم  نیا  ندرک  یملق  هزیگنا  “ 
، هطورشم بالقنا  زا  سپ  قانتخا  …. دنک یم  تبحص  ریخا  لاس  دص  رد  قانتخا  یاه  نارود  زا  وگتفگ  نیا  رد  ناشیا 

زا توکس  نیمه  نم  درادن . یا  هراشا  نیرتمک  یراج  هرطیس  رپ  قانتخا  هب  یل  و  …. دادرم تشه  تسیب  زا  سپ  قانتخا 
یرگید راظتنا  ناشیا  زا  دهعتم  رکفنشور  کی  ناونعب  اما  مناد . یم  دوجوم  قانتخا  زراب  لیلد  ار  ناشیا  یراچان  رس 

. تسا هدرک  غیرد  زاوآ  زا  یلو  تسا  هدمآ  هچهچ  اب  ار  گنهآ  زارف  هک  دنام  یم  یا  هدنناوخ  هب  ناشیا  راک  متشاد .
.“ تسا دایرف  کی  دوخ  هچهچ  دنچ  ره  تسا . ینیرفآ  رطخ  دوجوم  قانتخا  رد  مالک  ایوگ 

. دیا هتشون  نینچ  بیغتسد  یاقآ  مانب ، دقتنم  داتسا و  دروم  رد  ارچ  هک  ار  یئاه  ضارتعا  تشاد  لابند  هبو 

اسراپ وزرآ  مراش –  رس 

نژیب خرس “  لگ  رام  ورات 
 ” یدجن

باختنا هب   - داب لاح  هب  شوخ 
ایرد یاوآ 

هشی دنا  یم  برط  رغاس  رد 
یریعم یهر  تسین –  زوس 

سکع

سکع  - شک ارم  رد  یئارحص 
نایرفص هرُالگ  زا 

شیارب شطلست  نامز  رد 
درکن هجوت  یلو  میتشون 

یندید سکع  کی 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

 – یروباشین راطع  نیدلادیرف 
نایرفص دومحم 

نیرفآ شون  لور –   ُ جرج ا
Gorge Orwell دنمجرا

زنط

مینزب دنخبل  مه  یمک 

لامک هاتوک –  هملاکم  کی 
یدنوامد

ریهاشم
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لئاق ناشیا  یارب  هک  یقیمع  مارتحا  نمض  تسا ، حیحص  رگا  اما  دیوش ، روآ  دای  میئوگ  یمن  تسرد  رگا  میداد  خساپ 
دعب هرامش  رد  هطبار  یمه  رد  و  تسا . هاگرذگ  یدوجو  تلع  فالخ  رب  هک  ارچ  مینک ، یشوپ  مشچ  میناوت  یمن  میتسه ،

میتشاد یدقن  هرامش ۵۹  نیمهرد  زاب  و  میراد “  هجوت  زین  اه  ارچ  رب  ناونع “ : اب  میتشاد  یا  هتشون  هرامش ۵۹  رد  ینعی 
: دوش یم  عورش  نینچ  هک  این “  ریپ  شویراد  فیلات “  نافوت “ دنزرف  … یدهاز ریشدرا  تارطاخ  تیاور    ” باتک رب 

“ ارچ ؟ تسا . هرهب  یب  تارطاخ  باتک  کی  تیباذج  توالح و  زا  باتک  نیا  … ”
. میئوگ یم  ار  اه  ینتفگ  یرثا  ره  دروم  رد  ام  هک  مشاب  هتفگ  ات  مدش ، رکذتم  رگید  دروم  اه  هد  زا  ار  هنومن  ود  نیا 

، دشابن یدایز  نامز  دیاش  لاس  هدزاود  میشاب ، تایبدا  تمدخ  رد  هناقداص  میا  هدیشوک  ناوت  مامت  اب  اه  لاس  یط  ام 
تسد نارای  تمه  رگا  یئاج . ای  یسک  زا  رالد ، کی  اتح  لیصحت  یب  مه  نآ  تسا . یدایز  نامز  ارچ  هیرشن ، کی  یارب  اما 

تفایرد مدع  نیمه  و  دوب . هدناسوپ  فک  تفه  الاح  ات  هاگرذگ  تشادمشچ ، یب  دندرک و  یمن  یرای  هناناج  دوبن و  ملق  هب 
. تسا هدوب  ام  لالقتسا  یناب  نارگید  زا  کمک 

. دوش یراج  هدنناوخ  ناج  رد  ناور  دشاب و  هدنلاب  دیاب  رنه  هک  میا  هتشون  اه  لاس  نیمه  یط  و 
دنتسه مه  فلتخم  رایسب  اه  رظن  فیراعت و  نیاو  تشاد . یرظن  ای  فیرعت  رعش ، نلثم  یرنه  رثا  ره  یارب  ناوت  یم 
تسا رعش  هدنناوخ  لاح  نابز  دوشب  ندش  هدناوخ  زا  سپ  هک  یرعش  دیوگ : یم  یمور  نیدلا  لالج  انالوم  هکنیا  امک 

دیآ یم  رانک  رعش  اب  دوخ  نظ  زا  یسک  ره  تقیقح  رد 
: دیوگ یم  رعش  دروم  ردزین  ینامحر  ترصن 

الط و ناشن  کی  ٔهجرد  رعش  هب  هک  تسین  یشزرو  یایند  نوچ  یرعاش  رعش و  یایند  تسین . ای  تسا ، رعش  ای  رعش  “ 
اتح رعش  رواد  تسین . شزرو  یبرم  نوچ  ٔهتسشنزاب  رعاش  کی  رعش  رواد  دسانشیمن . هجرد  رعش  دنهدب . زنرب  هرقن و 

! “ لسن تشپ  لسن  تسا . تلم  کی  رعش  رواد  دنشاب . دنناوتیمن  مه  ناسانشرعش  نادقتنم و 
. دشاب یرشب  نیریش  یایور  هدنهد  تراشب  دیاب  رعش  دیوگ : یم  یرگید  ای 

دناوت یم  ایآ  مه  هشتآ  ود  نارکفنشور  اه و  نیشن  جاع  جرب  یارب  اتح  ام  روشک  مدرم  یارب  هک  تسا  نیا  لاوئس 
نیا رب  تشون و  دنهد  یم  بیترت !! ام  ناگدنسیون  زا  یا  هراپ  هک  نردم ! “ تسپ  رپوس  یاه “  ناتساد  ای  اه ، هدورس 

؟ دنرب یم  تذل  نآ  زا  و  تسا ، دنیاشوخ  ناشیارب  هک  دوب  هدیقع 
: مدناوخ یدقن  رد 

 “ منک یمن  فلت  ینزواهکتشا “ ! راثآ “  دقن  یارب  ار  مدوخ  تقو  نم  “ 
. مرادن یهجوت  تسین  کرد  لباق  میارب  هک  یراثآ  هب  دیوگب  هتساوخ  منک  یم  رکف  هک 

 “ راثا دندوب  هتفگ  اهنآ  یدروآرد  نم  عون  ای  و  نردم ، تسپ  رپوس  ای  نردم ، تسپ  یاه  هتشون  هب  دوب  هدینش  نلبق  هتبلا 
. مدوب هدینشن  ار  شا “  ینزواهکتشا  یلو “  ینمگرب “  رامگنیا 

. میئارس یم  میسیون و  یم  هک “ ؟ و “  هچ “ ؟ یارب “  میتسه و  ناهج  یاجک  رد  مینادب  ام  هک  تسا  نیا  مالک  ناج  اما 
و ینایذه “  میئوگن “  رگا  هک  یئاه  هدورس  ای  هتشون  زا  و  دنشاب . دیاب  ای  دنتسه  یناسک  هچ  ام  ناگدنناوخ  هک  مینادب  و 
لیالد هب  هک  ار “  یدارفا  کدنا  بیرف  میشاب و  نامدوخ  ناگدنناوخ  نامدوخ و  مدرم  اب  و  مینک ، یرود  یلزاپ “  میوگب “ 

. میروخن دنیوگ  یم  هب  هب  فلتخم “ 
نیلوا طقف  نایب  اب  هک  دوب  نیا  لکشم  نارامج  رد  شددعتم  یاه  ینارنخس  رد  ینیمخ  روهظ  لیاوارد  هک  دیراد  دایب 

هفایق اب ن  دش  رارکت  ینازیر  کشا  نینچ  هعفد  نیدنچ  هک  راب  کی  هیرگ و  ریز  دندز  یم  اه  هدش  هدروآ  دوخ ، قطن  هملک 
: تفگ یمکحت  نحل  سوبع و 

“ ؟ دینک یم  هیرگ  یچ  یارب  دیراد  امش  ما  هتفگن  یزیچ  زونه  هک  نم  “ 
کیال کوبسیف “ ،  رد  اه  نآ  زا  دایز  رایسب  هنازور  هک  اه ،  نیچ  باق  رود  ناجمداب  تواضق  زورو و  لاح  تسا  نینچ  و 

. دنا هدرکن  کرد  ار  بلطم  تسا  مولعم  هک  دنراذگ  یم  یئاه  تنماک “  ای “  “ 
نکمم تسیک و  فرط  هکنیا  هب  هجوت  یب  میئوگ  یم  میئوگب  دیاب  هک  ار  هچنآ  یراثآ ،  نینچ  اب  دروخرب  رد  هاگرذگ  رد  ام 

 ، هاتوک رایسب  یهاگن  رد 
یلع یدرورهس –  نیدلا  باهش 

یئاطع ریم 

باتک یفرعم 

 ”– تبکن باتک “  یفرعم 
نایرفص دومحم 

یلع سونقق  – کشا 
یئاطعریم

دقن

- دقن دروم  رد  رگید  ینخس 
نایرفص دومحم 

نایناساس سونقق ، هرازه ی 
اضر  - ریوک دومحم  نایناماسات 

یمنغا

روسناس زا  ناتسلگ  یلیل 
دلانیم

رابخا

رگا دیآ  یم  رد  هزرل  هب  شرع 
هاگن مه  اب  ار  لابتوف  درم  نز و 

دننک

تموکح باجح و 
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. دروخب رب  شیابق  جیرت  هب  هک  تسا 
نمتح رنه ، نآ  نارادفرط  هک  دشاب  هتشاد  عقوت  دناوت  یمن  اما  دنک ، ینکش  راتخاس  یرنه  ره  رد  دناوت  یم  سکره  هتبلا 

زا سپ  نآ ، نارادتسود  یارب  یرنهره ، زا  یرو  هرهب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دننک . دیجمت  دنربب و  تذل  دنمهفب ، ار  نآ  دیاب 
؟ تسا ریذپ  ناکما  نآ  ندناوخ  تحار  کرد و  مهف و 

تروصنیا ریغ  رد  نوج  دنک ؟ بلج  دیایب و  شوخ  ار  ناتسود  رهاوج  هک  دشاب  یوحن  هب  یتسیاب  رنه ، ساملا  شارت 
. تشاد داوخن  یرادیرخ 

زا سپ  مناوخب و  ناوتن  یتحار  هب  ار  یناتساد  ای  یرعش  رگا  میوگب : مهاوخ  یم  حضاو  یلیخ  ینالوط ، همدقم  نیا  اب 
دردرهب نآ “  ندناوخ 

یگدنام بقع  لُما و  یگقیلس ، یب  یداوس ، یب  یبسچرب :  رهب  هجوت  یب  مربن  تذل  مرواین و  رد  رس  نآ  زا  یرس ،” 
موش یمن  اریذپ  ار  نآ  و …

درک مهاوخ  نایب  هناقداص “  هتبلا  یساودور “  یب  تحار و  ار  مرظن  و 

دنمجرا نیرفآ  شون  ریطف –   ِ نان نوچ  یئاه  باتک 
ریت ۱۳۹۳

:| شرخآ باتک  راشتنا  دروم  رد  یکلرز  الهش  مناخ  انسیا   یرازگ  ربخ  یبدا  شخب  اب  یتبحص  رد 
 : منک یم  نشور  نم  ار  اه  غارچ  “ 

تسا هتفگ 

کی دش و  هدرپس  رشان  هب  شیپ  لاس  هس  دودح  باتک  نیا 
ناتسمز هکنیا  ات  دوب  زوجم  قیلعت  تیعضو  رد  مین  لاس و 

لاس
. دش رداص  شزوجم  هتشذگ 

یارب اه  یزاب  نیا  دسر . یم  ناشتسد  هب  دش  ریطف  نان  لثم  هک  یتقو  هدنسیون  ره  باتک  ناریا  رد  مدرم  رارق  زا 
؟  تسیچ
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… هاتوک یتیاکح 
ریت ۱۳۹۳

دوخ یارب  دنا  هدروآ  ار  رتلیف  هک  یئ  اهنآ  تسارح  هاگن و  هانپ و  رد  ،و  هطوبرم یاه  ناکد  رد  نکش  رتلیف  شورف 
. ینینچ نیا  یاه  تیاکح  نارازه  زا  تسا  یتیاکح 

… نکش رتلیف  مه  تساه ، نآ  زا  رتلیف  مه 
: دیامرفیم ظفاح 

 … مه زین  نامرد  تسا و  رای  زا  مدرد 

 – ناهجرد یتیسنج  یرباربان  یاه  هدر  نیرت  نییاپ  رد  ناریا 
یربهر ندال  ناریا –  رد  یسنج  فاکش  یناهج  صخاش  یسررب 

ریت ۱۳۹۳

نمجنا طسوت  لاس ۲۰۰۶  رد  راب  نیلوا  یارب  هک  تسا  سنج  ود  نایم  یا  هسیاقم  صخاش  کی  یسنج  یناهج  صخاش 
، یداصتقا یسایس ، دعب  راهچ  رد  ار  سنج  ود  نایم  یاه  توافت  صخاش  نیا  تسا . هدش  یفرعم  داصتقا  یناهج 

یاه صخاش  نایم  رد  هک  یرابتعا  الاب و  لمع  تقد  رانک  رد  صخاش  نیا  تیمها  دنک . یم  یسررب  تشادهب  شزومآ و 
دای داعبا  رد  نادرم  نانز و  نایم  هلصاف ی  نتفرگ  هزادنا  ینعی  تسا ، نآ  یریگ  هزادنا  تیفیک  لیلد  هب  دراد ، یناهج 

. تسا هدش 
، داعبا هب  طوبرم  یاه  هزادنا  اه و  حطس  ندرک  شرازگ  یاج  هب  مکی ، هک  دنتسه  نیا  صخاش  نیا  توق  هطقن  هس 

شرازگ یاج  هب  نادرم  نانز و  نایم  فاکش  ندرک  شرازگ  دنک . یم  یسررب  ار  نادرم  نانز و  حطس  نایم  فاکش 
نکمم اریز  دنک  یم  یثنخ  ار  یسررب  دروم  عماوج  ندوب  هتفرشیپ  نازیم  رثا  هک  دراد  تیمها  لیلد  نیا  هب  هعسوت  حطس 

رت مک  یاهروشک  هب  تبسن  نانز  تشادهب  یارب  الثم  ییالاب  یاه  صخاش  هتفای  هعسوت  یاهروشک  یخرب  رد  تسا 
. دشاب الاب  رایسب  نادرم  نانز و  یتشادهب  یاه  صخاش  نیب  فاکش  روشک  نیمه  رد  یلو  دوش  هدهاشم  هتفای  هعسوت 

یاه هصرع  رد  یسنج  یربارب  زا  لماک  دید  کی  داجیا  یارب  دیفم  رایسب  تسا  یمدق  فاکش  هبساحم ی  نیاربانب 
. هناگراهچ

هب ینعی  دزادرپ . یم  هعماج  یسررب  هب  ینیع  یاهرازبا  اب  یعامتجا و  یعقاو  جیاتن  قیرط  زا  داصتقا  یناهج  نمجنا  مود ،
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زا تسا ، یتلود  یاهرارق  لوق و  هدش و  اضما  یاهدنس  یمسر ، نیناوق  رب  ینتبم  هک  ییاهدادنورد  زا  هدافتسا  یاج 
یارب ار  یناهج  دنس  کی  یروشک  تسا  نکمم  الثم  هک  انعم  نیا  هب  دنک . یم  هدافتسا  یعقاو  ینیع و  یاهدادنورد 

. دشاب هدوبن  دنبیاپ  نآ  یلمع  تادهعت  هب  زگره  لمع  رد  یلو  دشاب ، هدرک  اضما  نانز  هیلع  یمسج  تنوشخ  اب  هزرابم 
هب یمسج  تنوشخ  یعقاو  نازیم  یسررب  اب  درادن و  اه  تلود  یاهراتفر  نینچ  هب  یراک  داصتقا  یناهج  نمجنا  صخاش 

. دزادرپ یم  هعماج  یبایزرا 
هداد حیجرت  نانز  یزاسدنمناوت  نازیم  یسررب  هب  ار  نانز  نایم  یربارب  نازیم  یسررب  یناهج  داصتقا  نجنا  موس ،

ود درکیور  مه ، اب  ناهج  رسارس  رد  نانز  هسیاقم  یسنج و  کت  درکیور  نانز و  رب  زکرمت  یاج  هب  هک  انعم  نیدب  تسا .
هن تسا ، هداد  رارق  دوخ  راک  زکرم  رد  ار  تیسنج  نادرم ، نانز و  هلصاف ی  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدرک و  ذاختا  یسنج 

. ار نانز 
ییاه هفلوم  یداصتقا : یاه  تصرف  تکراشم و  . ۱ تسا : هدش  لیکشت  یلصا  نوتس  راهچ  زا  یناهج  صخاش  نیا 

الاب و هدر  لغاشم  رد  کیره  دصرد  کی ، ره  طسوتم  یاهدمآرد  نازیم  راک ، یورین  رد  نادرم  نانز و  تکراشم  دننام 
حطس هیوناث و  هیلوا ، حوطس  رد  نانز  یشزومآ  تیعقوم  داوس و  یسررب  یشزومآ : یاهدرواتسد  . ۲ نییاپ و …  هدر 

.۴ اه و …  یرامیب  رمع و  لوط  نادرم ، نانز و  تشادهب  تیعضو  یسررب  اقب : تشادهب و  . ٣ یهاگشناد و … 
نیا رد  اه  نا  نتفرگ  رارق  یعقاو  نامز  الاب و  هدر  یسایس  یاه  هاگیاج  رد  دوجوم  نانز  دادعت  یسایس : یزاسدنمناوت 

یلصا نوتس  راهچ  دروآرب  زا  هدش و  هدیجنس  یددعتم  یاه  هفلوم  یلصا  یاه  نوتس  زا  کی  ره  رد  هک  اه و ؛…  تسپ 
. دوش یم  هتخاس  یسنج  فاکش  یناهج  صخاش  مه  رانک  رد 

ره قلطم و  یرباربان  هب  دوش  کیدزن  هب ۰  ییاهن  ددع  هزادنا  ره  تسا . نیب ۰ و ا  یددع  یسنج  فاکش  یناهج  صخاش 
نز نیب  قیمع  فاکش  هدننک  نایب  هنومن ۰.۵  یربارب  میوش . یم  کیدزن  قلطم  یربارب  هب  دوش  کیدزن  هب ۱  ددع  هزادنا 

یبوخ صخاش  الثم ٨۵.۰  دندنم و  هرهب  هناگراهچ  داعبا  رد  نانز  ربارب  ود  ییایازم  زا  نادرم  هک  یروط  تسا  درم  و 
. تسا یسررب  دروم  داعبا  رد  نادرم  نانز و  ندش  کیدزن  هدنهد ی  ناشن  نوچ  تسا 

یاه شهوژپ  جیاتن  لصاح  شرازگ  نیا  تسا . هدش  هئارا  لاس ۲۰۱٣  رد  یسنج  فاکش  یناهج  صخاش  شرازگ  نیرخآ 
یدنب هبتر  هب  ناهج ، یاهروشک  دروم  رد  ییاهن  صخاش  هئارا ی  رب  هوالع  هک  تسا  ناهج  روشک  نایم ۱٣۶  رد  هدرتسگ 

هدنهد ناشن  هک  دهد  یم  ناشن  ار  ددع ۰.۵٨  لاس ۲۰۱٣  رد  ناریا  صخاش  شرازگ  نیا  رد  تسا . هتخادرپ  زین  اه  نآ 
، روشک نایم ۱٣۶  رد  لاس ۲۰۱٣  رد  ناریا  هک  نیا  نمض  تسا . هناگراهچ  داعبا  رد  هدرتسگ  یسنج  یرباربان  دوجو  ی 
. تسا هتفرگ  رارق  یتیسنج  یرباربان  یاه  هدر  نیرت  نییاپ  وزج  ینعی  تسا . هدش  ما  یتیسنج ۱٣۰  یرباربان  ظاحل  زا 

تسا هتفای  شیازفا  یمک  نازیم  هب  لاس ۲۰۱۲  هب  تبسن  لاس ۲۰۱٣  رد  ناریا  رد  یتیسنج  یرباربان  هک  نیا  نمض 
اه صخاش  نیا  یاه  شهاک  شیازفا و  رد  یرادانعم  توافت  لاس ۲۰۱٣  ات  لاس ۲۰۰۹  زا  دسر  یم  رظن  هب  یلو 

. تسا هنارباربان  تباث و  هدش  دای  دعب  راهچ  دنیارب  رد  نامروشک  تیعضو  ینعی  دوش . یمن  هدهاشم 
هدوب یسایس  یداصتقا و  یاه  هفلوم  زا  یشان  یفنم  ریثات  نیرتشیب  فاکش  نیا  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  نیا  نمض 
نادرم زا  رتمک  بتارم  هب  یگنهرف  هاگ  یراتخاس و  لیالد  هب  یاه  هصرع  نینچ  رد  نانز  تکراشم  نازیم  اریز  تسا 

. تسا رتمک  رایسب  یشزومآ  یتشادهب و  یاه  هفلوم  رد  فاکش  هک  یلاح  رد  تسا ؛
لحاس یناتیروم ، زا  دنترابع  دنراد  ناریا  زا  رتدب  یتیعضو  لاس ۲۰۱٣  یسنج  فاکش  یناهج  صخاش  رد  هک  ییاهروشک 

زا دنترابع  دنراد  ناریا  هب  تبسن  یرتهب  یسنج  فاکش  صخاش  هک  ییاهروشک  زا  یخرب  داچ . نمی و  ناتسکاپ ، جآ ،
 … اناوستوب و الوگنآ ، هیجوبمک ، یدوعس ، ناتسبرع 

گنهرف یسانش و  ناسنا  : عبنم
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 – روپلامج همطاف  باوخنتراک -»  » نانز یاپهباپ  حبص  ات  بش  کی 
ریت ۱۳۹۳

بش مشکن  هگا   » هک دهاوخیم  رذع  نم  هب  ور  دنکیم . ندیشکهشیش  هب  عورش  درادیمرب و  ار  پیاپ  فلا  مناخ 
نوبایب طسو  حبص  درب و  مباوخ  مدوب  هدیشکن  هک  رابکی  مریم . نوریب  دعب  مشکیم  بش  ره  منومب . رادیب  منوتیمن 

…« هروپ هراپ و  یاهسابل  اب  مدش  رادیب 
نانز یاهقوتاپ  هب  ندزرس  یارب  دشاب  مهارمه  حبص  ات  بش  کی  دننک ، یفرعم  ار  دامتعا  لباق  مناخ  کی  مهاوخیم 

. هدیشوپ یکشم  یوتنام  راغ . هزاورد  یلاوح  بش  تعاس ۱۲ نامرارق  دننکیم . یفرعم  ار  فلا  مناخ  باوخنتراک .
ییاهوربا زیر ، یکشم  یاهمشچ  ظیلغ . نادنچهن  یشیارآ  اب  درادرس  هب  یگنر  لاش  یبونج . هجهلهت  اب  تسا  ورهزبس 

دنتدنت یلدنص و  یور  دنیشنیم  دیآیم  دشاب . نامیامنهار  ام و  ناتساد  یوار  وا  تسا  رارق  یتشوگ . ینیب  تشپمک و 
فرح دنت  دنت و  بونج و »… لانیمرت  تشپ  شوش ، کراپ  یراتس ، نابوتا  ناخراتس ، میرب  دیاب   » هک دنزیم  فرح 

شدوخ و یاههرامش  دهدیم . لیابوم  هرامش  هس  دناهدمآ . نارهت  هب  گنج  یاهلاس  نآ  دناهدش  هک  هدزگنج  دنزیم .
هدننار میورب و  اهقوتاپ  هب  وا  نم و  مینک . شراوس  ناشهناخ  رد  زا  بشتشه  میراذگیم  رارق  شرتخد . راهب 

کیدزن بشتشه  هب  هچ  ره  مراد . هروشلد  یمک  دوشیم . هارمه  نم  اب  نامیاقآ  ناراکمه  زا  یکی  دنامب . نامرظتنم 
. دتفیب قافتا  تسا  رارق  هچنآ  زا  دوشیم  رتشیب  ماهروشلد  میوشیم 

مناخرمق هناخ  طایح  هیبش  یطایح  رد  تسا  یرتمتشه  یقاتا  شاهناخ  دوش . هارمه  ام  اب  ات  دریگیم  ناموت  رازه  ۵۰
یاهوم اب  دنکیم . زاب  ار  رد  هلاسهس  یکرسپ  لضفلاوبا  مینکیم . ادیپ  تمحز  هب  راغ . هزاورد  یاههچوکسپهچوک  رد 

ات مینامیم  رظتنم  بش  ات ۱۰ تشه  زا  همع . دیوگیم  فلا  مناخ  هب  دنکیم و  نامیادص  ییاد  هلاخ و  دنلب . تشپ  روب 
ام زا  همخت  ندروخبآ و  اب  دنیایب . ناشیاهقوتاپ  هب  یروآعمج  یاهتشگ  همهاویب  باوخنتراک  نانز  دوش و  کیرات  اوه 

ار کمشون  دلج  دنکیم . بلج  ار  مهجوت  یلاخ  کمشون  یاهدلج  پیاپ و  دراد . هک  ییاهزیچ  اهنت  دنکیم ؛ ییاریذپ 
اب تسا  یکبلعن  شتسد  رانک  وت . هدرک  ار  پیاپ  هلول  هدرک و  خاروس  ار  کمشون  دلج  طسو  درادیمرب .

. سیخ یاهیذغاکلامتسد 
اب لضفلاوبا  ناوج . دنتسه و  ابیز  ود  ره  لخاد . دنیآیم  هیضرم »  » شتسود و  راهب »  » فلا مناخ  رتخد  دننزیم و  رد 

زاب ار  رد  بشید  ارچ  همع  : » دیوگیم لضفلاوبا  دنکیم . زغم  همخت  شیارب  فلا  مناخ  تسا . یمیمص  فلا  مناخ 
ام میگیم  هگب  ریخببش  دایم  لضفلاوبا  میتسین  ام  هک  اهبش  : » دیوگیم فلا  مناخ  مگب »؟ ریخببش  مدموا  یدرکن 

شردپ هناتسرامیب . نتفگ  شهب  هدرم ، هتشاد  زدیا  شردام  : » دیوگیم لضفلاوبا و  هب  دنکیم  هراشا  دعب  میدوب ». باوخ 
تلبت یور  دتفایم  مهاگن  انیا ». ندرکیلاخ و  رابنا  هناحلسم و  تقرس  هنیگنس  شفالخ  تقرس . هریم  ابش  هدزد ، مه 

هیضرم راهب و  هرابرد  فلا  مناخ  زا  دروخیم . گنز  امیاد  ناشیاهلیابوم  دنوریم . دننیشنیم و  یمک  راهب . تسد 
مرتخد هیرارف . شردپ  اما  هدموا  ایند  هب  شاهچب  هیهامتشه  هشلاس . راهب ۲۱ تسود  هیضرم  : » دیوگیم مسرپیم .

. هراد هچب  ات  هس  هراد . یکاپ  لاس  هی  نالا  ردخمداوم . لمح  همرج  هب  هنودنز  شیمود  رووش  هدرک . رووش  رابود  راهب 
پیاپ دعب  دنزیم . کپ  ود  یتسیزهب ». میداد  مه  وریموس  تخورف ، شمود  رووش  وریمود  هشلوا ، رووش  شیپ  یلوا 
رتتولخ مه  زاب  اهنابایخ  ات  ماش . یارب  میوریم  درذگیم و  زا ۱۰  تعاس  ون . زا  دنکیم و  کنخ  اهیذغاکلامتسد  اب  ار 

یاهقیقد دنچ  نیشام و  تمس  میوریم  یشفکاج . یوت  شرتخد  یارب  دراذگیم  ار  دیلک  دنکیم و  لفق  ار  رد  دوش .
نشور هک  ار  طبض  هرذگیمن » تالقنتیب  : » دیوگیم دیآیم . ینتسب  کمشون و  همخت و  اب  دیآیم  یتقو  دوشیم . بیغ 

ندرکنهپ لوغشم  یولوم  نابایخ  رد  هورگهورگ  نادرم  نانز و  میتفایم . هار  دوشیم . لاحشوخ  مینکیم 
هورگ کی  اب  اهنز  زا  مودک  ره  الومعم  : » دیوگیم فلا  مناخ  یلصا . نابایخ  ورهدایپ  رانک  دنتسه ؛ ناشیاهباوختخر 
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میرووشونز و نگیم  دایب ، تشگ  رگا  یروطنیا  نتفایمن . کت  اتوداتود ، ای  هشیم  هارمه  نادرم  هرفنراهچ  هس ،
رانکدنورا طقف  نم  : » دیوگیم نیراد »؟ لیم  یچ   » مسرپیم نربرد ». ات  ندب  هک  ننکیم  ظفح  مه  ار  هنوخ  هی  سردآ 

ناروتسر نویزیولت  میسرب . ناروتسر  هب  ات  میوریم  الاب  ار  رصعیلو  ات  راغ  هزاورد  ریسم  مریم ». یناه  زربلا و  و 
طقف هداتفا  بوخ  نومهعرق  : » زور هب  تسا و  قیقد  لابتوف  زا  فلا  مناخ  تاعالطا  دراد . یناهجماج  همانربهژیو 

انیا منودیمن  نم  تسا ؟ هدادن  ار  شنویلق  لوپ  نویلیم  ناناوج ۲۰ میت  داد  نوشن  همانرب ۹۰  نیدید  هتخس . شنیتناژرآ 
فصن یلو  دهدیم  شرافس  نموترازه  تمیق ۷۰ هب  یاهجوج  ولچ  ماش  نشکیم ». نویلق  ردقنآ  هک  نییاراکشزرو  هچ 

ییاهبش دوشیم . ماهنسرگ  مرادیب  حبص  ات  اهبش   » دیوگیم هناخ . دربب  هک  میریگیم  فرظ  دروخیمن . ار  شیاذغ 
… میتفایم هار  مرخیم .» پالک  چیودناس و  نیزنب ، پمپ  رانک  یزورهنابش  تکرامرپوس  زا  موریم  ناخراتس  هک  مه 

یدازآ هب  نارواخ  یترآیب  راوس  یادودح ۱۲  بشره   » هک دهدیم  حیضوت  ناخراتس ؟ یوریم  روطچ  مسرپیم 
زا دیآیم . فلا  مناخ  پیاپ  کیلچکیلچ  یادص  مرستشپ  زا  تساجنآ . شقوتاپ  ناخراتس ». مریم  اجنوا  زا  دعب  مشیم 

یاهسوبوتا نیمه  وت  ورحبص  ات  بش  اهباوخنتراک  زا  یلیخ  . » دشکیم هشیش  دراد  منکیم  هاگن  ار  بقع  هنیآ  یوت 
.« ننکیم حبص  یدازآ  نارواخ -

دنکیم و هراشا  رتخد  نز و  یاهشورفلگ  هب  میوشیم . یراتس  نابوتا  یهار  تسین . یربخ  زونه  ناخراتس  رد 
قوتاپ یراتس  نابوتا  هیشاح  کراپ  لگنج و  : » دیوگیم تسهگید ». یاراک  ارب  ششوپ  نوشراک  اهنیا  : » دیوگیم

یربخ اما  نابوتا  هیشاح  هدشیراکتخرد  هدودحم  لد  هب  مینزیم  هوق  غارچ  اب  تسا ». درم  نز و  یاشورفداوم 
ارب اجنیا  مایم  ابش  یلیخ  نم  هدش  رازابرومام  امتح  : » دیوگیم دوشیم . ناهنپ  دید  زا  دودیم و  رتوسنآ  ینز  تسین .
تمس میوریم  هرازابرومام ». هتولخ  ردقنیا  ارچ  متفگ  : » دیوگیم مینیبیم ، هک  ار  یماظتنا  یورین  تشگ  داوم ». هیهت 

تعاس میوریم . ناخمیرک  لپ  ریز  تسین . یربخ  مه  یعاس  کراپ  تسین . یربخ  زونه  یمطاف ، سوواطتخت و 
دصقم دوشیم . رگید  ینیشام  راوس  دوشیم و  هدایپ  ینیشام  زا  ناوج  شوپشوخ و  یکرتخد  تسا . ود  یاهیکیدزن 

هک تسا  ییاج  نامه  اجنیا  : » دیوگیم متسود  هپت . یالاب  تسا ؛ تمه  هللالضف  خیش  نابوتا  هب  فرشم  کراپ  نامیدعب 
. دیوگیم ناتسوب  نابهگن  ار  نیا  تسا ؛ هدش  یزاسکاپ  اجنیا  دناهدرک ». یرادربملیف  ار  یروتنس  یلع 

یلاوح هدرب . شباوخ  منادرگیمرب . ور  دهدیمن . باوج  میورب ؟ اجک  مینک ؟ راکهچ  هک  منکیم  ادص  ار  فلا  مناخ 
دیشخبب هن  ماوخیم  ار  ناخراتس  هرامش  : » دیوگیم دنزیم ۱۱٨  گنز  دوشیم . رادیب  میسریم  هک  نیطسلف 

رامآ : » دیوگیم یچ ؟ یارب  مسرپیم  دنهدیمن . باوج  دنزیم . گنز  هناخوراد  هب  دعب  ور ». ناخراتس  رد  هناخوراد . …
.« ندیمن باوج  هدوب  ربخ  هچ  مریگب 

صخشم ناشهرهچ  زا  دناهتسشن . یدرمریپ  رسپ و  اب  یناوج  نز  شوش  یاهلحم  کراپ  رد  شوش . تمس  میوریم 
نامهناخ ام  هن  : » دنیوگیم راکنا  هب  دیباوخنوتراک »؟  » مسرپیم یتقو  تسا . حبصراهچ  تعاس  دنراد . دایتعا  هک  تسا 

هاگتسیا کراپ و  یاهتکمین  مامت  ننیشنیم ». نادیم  رود  اهباوخنتراک  میروخب . ییاوه  اجنیا  میدموا  تساجنیمه .
. نادیم تمس  میوریم  تسا . باوخ  یاهباوخنتراک  زا  رپ  یسکات 

شوش نادیم  رود  یوکس  یور  دراد . رس  هب  یتنس  لاش  وتنام و  هدمآرد . شهایس  هشیر  هک  تسا  روب  شیاهوم  نز 
بآ دنراد  هک  راگنا  دنشکیم . داوم  دناهتسشن  نابایخ  هنایم  ات  اهمدآ  فیدر  رتوسنآ  یمک  درم . ود  هارمه  هب  هتسشن 

. یسرت چیهیب  چیودناس . ای  دنروخیم 
؟ دیباوخنتراک امش 

ار هراچیب  تخبدب  کی  مراتسرپ . تسا . هنوخ  وت  مراک  مراد . رووش  نم  هللادمحلا . مراد  هنوخ  مراد ، هچب  نم  دیوگیم :
. هملاس مامش ۴۰ زینک  مکیچوک ؛ هژینم  منکیم . یرادهگن 

؟ داوم لابند  یدموا  نالا 
. مروخیم کایرت  مشکیمن . هیناث  هقد و  ره  یرادگهاگ . اما  مشکیم . داوم  نم 

؟ ینکیم راکیچ  اجنیا  نالا 
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. هنوسرب ونم  دایب  یسک  مرظتنم  مدموا 
مسرپیم شتسد و  رانک  یاقآ  هب  منکیم  هراشا 

؟ هنوتتسود اقآ  نیا  نالا 
. تسانشآ هن 

؟ یسرتیمن یتسشن  اجنیا 
. هتشذگ نم  زا  ینس  هگید  مراد  نانیمطا  مدوخ  زا  نوچ  هن 

.« هشیش دییامرفب  : » دیوگیم نم  هب  ور  ناشیکی  نییوره . ندیشک  اهپیاپ ، ندیخرچ  هب  دناهتسشن  اهدرم  فیدر 
نارهت طاقن  رگید  یاهبش  اب  دراد . قرف  شیاهزور  یایند  اب  شاهنابش  یایند  شوش . نادیم  رود  حبصراهچ  تعاس 

. هتسب ندرگلامتسد  تسا . شقنزیر  دراد . رس  هب  هالک  تسا . باوخنتراک  ناداتعم  ینارمکح  قوتاپ  یلاوح  نیا  مه .
فیدر هتفروت و  یاههنوگ  دوجو  اب  یتح  هلاس . ادودح ۴۰ دراد . یلسع  یاهمشچ  دراد . قرف  اجنیا  نانز  مامت  اب  شرهاظ 

. تبحص هب  دتسیایم  تسا . شهارمه  یناوج  رسپ  تسابیز . مه  شیاهنادند  هتخیر 
؟ یراد دایتعا 

. ابیرقت
؟ ینکیم فرصم  یچ 

. اود هشیش و 
؟ یداوم لابند  اجنیا 

. هن
؟ ینکیم راکیچ  سپ 

. مینزیم مدق 
؟ هیچ تراک 

. مینکیم عمج  تاعیاض 
؟ یرادن یاهگید  راک 

. منکیمن یاهگید  راک  اجنیا  هک  متسه  ینز  اهنت  نم  الصا  هن 
؟ هیک اقآ  نیا 

. هنومانشآ
؟ یسرتیمن

.« مراد رابنا  مکاپ  هلاس  کی  متسه . ینمجنا  مدوخ  نم  منک . تحار  ور  تلایخ  ییاوخیم  : » دیوگیم ولج و  دایم  رسپ 
متفخ منک  تحارتسا  متسیاب و  ییاج  هی  ماوخب  هکنیا  ضحم  هب  نوچ  مریم  هار  مراد  مسرت  زا  نم  : » دیوگیم لسع 

.« دننکیم
؟ یباوخنتراک

. هرآ
؟ هراد یتالکشم  هچ 

دلوتم ۶۷ نوشیکی  مراد  رسپ  اتود  نم  منک . رارقرب  طابترا  منوتیمن  اجنیا  یاهنز  اب  هیریگتفخ . لکشم  نیرتگرزب  »
تشاذن ترافس  هگید  متفرگ . قالط  نوچ  ناریا . مدش  تروپید  اکیرمآ  زا  نم  نوشمدیدن . هلاس  ۲۰ یکی ۷٣ . و 

مدوخ ارب  مراد . یگدننار  شزومآ  هقباس  لاس  ۱۵ منکیم . یگدنز  اهنت  مراد  ناریا  وت  هلاس  نالا ۲۰ مرایب . وماههچب 
مناخ یبرم  ناریا  وت  هک  مدوب  یسک  نیلوا  نم  تشاد . دایتعا  مدرک . یاهغیص  رهوش  هی  متشاد . یگدنز  متشاد  هنوخ 

مه مدوخ  دنوش و  یبرم  هک  متشاذگ  سالک  اهمناخ . ارب  مداد  شزومآ  دعب  متشاد . یللملانیب  قیدصت  نوچ  مدش .
نیرتلاعف بش . ات ۱۰ متشاد  سالک  حبصجنپ  زا  نیرتراکرپ . ناونعهب  یاقآ … زا  مراد  همانریدقت  مدادیم . شزومآ 
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دود هی  ریگب ، دود  هی  یه  مام  هریمرد » تایگتسخ  ریگب  دود  هی  ریگب  دود  هی  یه   » نم رهوش  نیا  مدوب . نم  نوشیبرم 
مهب راک  هزاجا  هگید  ندرک . خاروس  ورمتراک  دیمهف  گنهرس  هنورپب . ور  مترچ  مدیشکیم  هشیش  مدش . داتعم  ریگب 

الاح ندرک . متروپید  منکیم . فرصم  داوم  ندیمهف  لاسجنپ  دعب  هرخالاب  ماجنوا  مدش . نادنملاس  راتسرپ  متفر  ندادن .
مهب همه  اهنیا  همارمه . مدوخ  رسپ  منکیم  ساسحا  نوچ  مرپیم  ینس  نیا  یاههچب  اب  مه  هگا  منکیم . عمج  تاعیاض 

.« منک رارقرب  طابترا  نوشاهاب  منوتیمن  نم  نراد  فالخ  راک  نوچ  هگید  یاهنز  نوجنوبرهم . ای  لسعهنن  نگیم 
؟ ینکیم راکیچ  هک  ینکیم  فیرعت  ورتتعاس  هی ۲۴ 

ممرج تشه  تشه ، ات  مشورفیم  مربیم  حبص  ورمتاعیاض  منکیم . عمج  تاعیاض  حبصجنپ  ات  بش  تعاس ۹ زا  نم  »
یمومح هس  ات  مروخیم . ور  مراهان  یسیآید  مریم  دعب  مشکیم . منیشیم  هشوگ  هی  مریم  مریگیم  ور  داوم ) )

.« هش بش  ات ۹  مخرچیم  یروطنیمه  مه  دعب  هب  هس  منکیم . یسیآید  منکب  ماوخیم  یزیچ 
رگید یناداتعم  ناشیورهبور  فرصم . هب  دناهتسشن  ناداتعم  تیعمج  جوف  جوف  یترآیب . هاگتسیا  تمس  میوریم 

… . ود و هتسد  یاهسابل  ینامهیم ، فیک  یشوگ ، رژراش ، ییاپمد ، ودهتسد ، شفک  کچوک ؛ یاهطاسب  دناهدرک . طاسب 
نیا : » دیوگیم دهدیم و  ناشن  ار  هناخراهچ  نهاریپ  اب  لاسنایم  یدرم  فلا  مناخ  تسا . هتفرگ  ار  اضف  دود 

یارب منکیم  ناشن  اهمدآ  فیدر  زا  ار  باوخنتراک  یاهنز  نارتخد و  ولیکود ». ولیککی ، تسا ، هدمع  شورفداوم 
. هبحاصم

ار ملاوس  اتدنچ  دوشیم  : » میوگیم شرانک و  منیشنیم  یلگلگ . یرسور  تشرد . یاهمشچ  دراد . رف  یاهوم  رتخد 
. تسا نییوره  قرورز  ریز  ندز  شتآ  یارب  یذغاک  لامتسد  ندرکهلول  لاح  رد  شتسد  رانک  ناوج  رسپ  یهدب »؟ باوج 

یاهییاپمد رتخد  ایب . دیوگیم : رتخد و  ولج  دراذگیم  شفک  تفج  کی  رسپ  دییامرفب ». دییامرفب  هدرکن  مزال  : » دیوگیم
. دشوپیم ار  ودهتسد  یناتک  یاهشفک  دروآیمرد و  ار  هروپ  هراپ و 

: میوگیم
؟ ینکیم راکیچ  هتلاسدنچ ؟

. دییامرفب هدرکن . مزال  هدرکن . مزال  دوشیم  ینابصع  رسپ 
: میوگیم

؟ هدب باوج  نیدب  هزاجا  منک  شهاوخ  هشیم 
. مدیمن باوج  هگب  منیا  مدب . باوج  ماوخیمن  نم  نییامرفب . نیشخبب  دیوگیم : کرتخد 

: میوگیم منکیم و  رارکت  ار  متساوخرد  زاب  شرانک و  منیشنیم  هتسشن . هعنقم  اب  یرگید  لاسنایم  مناخ 
؟ ییوگیم یباوخنتراک  تالکشم  زا 

.« نزن فرح  نم  اب  مرادن  یلکشم  : » دیوگیم
: مسرپیم

؟ ینکیم فرصم  یچ 
. نم مه  شیکی  ننکیم . فرصم  یچ  سرپب  مدآ  همه  نیا  زا  دیوگیم :

؟ کارک نییوره ، هشیش ،
. دایم مدب  نییوره  زا  مشکیمن  نییوره 

؟ ارچ
. دییامرفب منزیمن . فرح  یکلا … یروجنیمه 

ایب هک  دننزیم  میادص  داتعم  نادرم  نانایس ». زوین ، یسیبیب  : » دیوگیم دوشیم و  در  تسد  هب  پیاپ  یناوج  رسپ 
داش یدیس  دیوگیم : یکی  نآ  رخب . ار  نیا  ایب  هک  دهدیم  مناشن  ار  ینامهیم  فیک  یکرسپ  نزب . فرح  ام  اب 

کرتخد رادوریگنیا  رد  مرخب »؟ یدیس  کی  یهدیم  نم  هب  نموت  ود  : » دیوگیم ولج  دیآیم  فلا  مناخ  یاوخیم ؟
یژاراگ هتسب  رد  رانک  نابایخ  یوسنآ  میوریم  مینزب » فرح  اجنیا  ایب  : » دیوگیم دیآیم و  مغارس  هب  ناوج 
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. ندرکتبحص هب  مینیشنیم 
؟ یتسه یچ  لابند  دیوگیم : - 

. باوخنتراک نانز  تیعضو  هرابرد  شرازگ  هیهت  - 
؟ دوش یچ  هک  - 

. دننک یگدیسر  هک  -
؟ دننک نامعمج  ینعی 

. نادرم لثم  دنراذگب  ناتیارب  تاناکما  هن .
رهاوخ هک . هنکیم  یگدنز  اجک  منودیمن  همردام . تسد  هک  ماهمانسانش  هساو  مدنوم  نالا  نم  ینکیم  رواب  دیوگیم :

منودیمن نالا  نگیمن . نم  هب  ماباب  هثرو  ثرا و  رس  نوشهب  مدیمن  تلاکو  هکنیا  رس  ننودیم . مگرزب  ردارب  و 
. همردام تسد  ماهمانسانش  نوچ  تساجک . ننکیم  مانتبث  هک  هنارای  یلصا  هسسوم 
. یلیخ دنراد . مغ  مه  شیاهمشچ  دشاب . هدرک  هیرگ  اهتعاس  هک  راگنا  هتفرگ  شیادص 

. هدرک توف  هزات  ماباب  دیوگیم :
؟ هتلاس دنچ 

. لاس  ۲٨
؟ یراد دایتعا  هتقو  دنچ 

تسود و اب  مدعب  مدوب . هلاس  ۹ داد . قالط  ومنامام  ماباب  مدوب . هداونوخ  هچب  نیرخآ  نم  دوب . داتعم  ماباب  یگچب  زا 
تسد یزابقیفر  زا  رانک . هراذب  ورداوم  هئاباب  هک  مدز  ینزدوخ  یشکدوخ و  هب  تسد  دایز  درکیم . یزابقیفر  شاقیفر 

هامششولاسجنپ مدش  باوخنوتراک  هک  ییازور  نیلوا  نوریب . درکیم  ترپ  ونم  هزات  الصا  تشادن . هدیاف  اما  هرادرب .
ورهنز هگید  مشدعب  دوب . بارخ  مشعضو  دوب  هدرک  هغیص  نز  دوب . کیپملا  هدکهد  نومنوخ  متشاد . یکاپ  زورتشه  و 

اپ اب  ورام  هک  مدعب  میدرکیم . ژاتنوم  ورهواکناریا  یاهقودنص  میتفریم  متشاد . وجهر   ۲٨ متشاد . اوعد  دایز  تفرگ .
خم هنز  مدینش  نوریب  تخادنا  ونم  هک  شدعب  تقو  دنچ  مدوب . هتشادرب  یطسق  کبچاه  هی  نم  نوریب . تخادنا  دز و 

کرهش یدوبهب  هنوخ  هریم  مرسرخآ  نوریب . هزادنیم  ورهئاباب  هدرک . هنز  مسا  هب  ورهنوخ  هتفرگ و  راک  هب  ورهئاباب 
راب راک و  یرسکی  میتساوخیم  مراکبحاص  اب  مدادیم  ورنیشام  طسق  هک  هامتشه  تفه ، دعب  هباوخیم . ناوراک 

میرب میتساوخیم  دوب و  هنن  تسد  همانسانش  نوچ  مینک . روجوعمج  هک  دیشک  لوط  یهامود  میشورفب . روباشین  میربب 
هک ار  شنیشام  فرح  دادن ». هک  دادن  ومنیشام  لوپ  زا  نورقکی  رسرخآ  ونیشام . میدز  هئاباب  مسا  هب  میریگب  هنوخ 

. دودیم شاهرهچ  رد  رورغ  دننام  یسح  دنزیم 
؟ ینکیم راکیچ  نالا 

. انوبایخ وت  مخرچیم  لو 
؟ هتقو دنچ 

. هلاس کیدزن ۹
؟ یراد ییاهیتخس  هچ 

. هئوربا تشچ  یالاب  هگن  یسک  ینکب . ییاوخب  یراکره  هنوخ . وت  یدرگب  تحار  سابل  اب  یتحار  ردقچ  نکب  ورشباسح 
… . هن یلام  هن  میراد  یناج  تینما  هن  ام 

؟ ینکیم راکهچ  ینکیم  فیرعت  ورتعاس  هی ۲۴ 
. مرادیمرب مدوخ  هساو  ورشدرخ  کی  مریگیم  هک  ییاود  مرگ  کی  ای  مین  لوپ ، هساو  منکیم  ود  کی  مشیم ، اپ  حبص 

یروطنیا مرایمرد . ومادرف  یاود  جرخ  مشورفیم . ور  اود  منکیم  تسرد  یجنپ  هنود  راهچ  هس ، یچ ؟ مه  شاهیقب 
دروخ هساو  دش  مامت  مدیشک  ورممرج  منکب . یدزد  ای  منکب  ار  اهراک  نالف  مرب  هک  هنیا  زا  رتهب  زاب  مرایمرد . ورمجرخ 

هصالخ کاروخودروخ . هچ  هشاب ، سابمسابل  هساو  هچ  ماینومدوخ  نوشاهاب  دایز  نتسه  اههچب  یضعب  کاروخ  و 
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. مینک فرصم  هک  مینکیم  یگدنز  مینک  یگدنز  هک  مینکیم  فرصم 
؟ دنک تتیامح  تسه  یسک  تسه ؟ نما  اجنیا 

. میمهفیم مینک  هاگن  هک  ار  فرط  میتسین  هگید  هک  رخ  هخآ  هراد . شدوخ  هب  یگتسب  مدآ  هکانرطخ . دینکیم  رکف  ارچ 
متخ یچ  هب  شرخآ  لوا و  هگید  منودیم  نوچ  اههبیرغ . هب  هسرب  هچ  منکیمن  تساخرب  تسشن و  اهانشآ  اب  دایز  نم 

. مدیمن رارق  شتیعقوم  وت  ومدوخ  هشیم .
؟ هیچ توزرآ 

وت داوم  رکف  هکنیا  هساو  اجنیا . زا  رترود  یاج  هی  مرب  مریگب . ورماهثرو  ثرا و  رتدوز  مرب  منک . کرت  مرب  هکنیا  موزرآ 
. منک راک  نالاب ، یکاپ  نوشهمه  ینزنولباش . هاگراک  تسه  ییاج  هی  مرب  داین  مرس 

فرح نم  ایب  دیوگیم : دشکیم . نمهب  راگیس  یرتچ . یاهوم  طیلغ ، شیارآ  وتت ، یاهوربا  اب  دقهاتوک ، مناخ  یرف » »
. تاهاب منزیم 

؟ هتلاسدنچ
. لاس  ۴۲

؟ یراد یچ  هب  دایتعا 
. هشیش

؟ ینکیم فیرعت  ورتعاس  هی ۲۴ 
، یلوپ یاهقاتا  نورگ . یاههنوخهیارک  نیا  اب  هن  هرذگیم ؟ نوسآ  ترظن  هب  ردهبرد . هراوآ ، نوبایخ ، وت  هرذگیم  تخس 

ردقنیا میشیم  دنلب  هک  حبص  یردهبرد . یرامیب و  یرادن و  هچب و  تالکشم  ندیمن . نومهب  مقاتا  میرادن . ام  هک  یلوپ 
هی ادخ  یاضر  یارب  مه  مدرم  مدرم . هنوخ  راک  اب  مینک . روج  ورنوملمع  لوپ  مینوتب  مینکیم  رونوا ، رونیا  ودب ، ودب 

. ام هب  ندیم  یزیچ 
؟ قوتاپ وت  ییاجنیا ؟ اهبش 

اجنیا هرادن  هنوخ  یک  ره  تساج . نیمه  زیچ  همه  یگدنز ، هنوخ  هنومنوخ . هنومیگدنز . یارب  هییاج  هک ، تسین  قوتاپ 
اب بش  میشکن  هگا  هنوخمرگ . میرب  مینوتیمن  میراد  دایتعا  هک  ام  میرفن . نیلوا  مییاجنیا . رتیمیدق  رتگرزب و  ام  تسا .
هک زور  نومادرف . لمع  هساو  مینک  روج  یلوپ  هی  مینوتب  بش  هگم  هکنیا  مدعب  مینک . رس  مینوتیم  روطچ  هصغ  مغ و 

. نراذیمن ارومام 
؟ یگدنز زا  ییاوخیم  یچ  نالا 

دوبمک مدآ  هگا  ناهدنور . هدنوم و  نامز  نیمز و  زا  انیا  ننکب . اجنیا  یارسپ  رتخد  هساو  ننکیم  یراکره  تشذگ ، ام  زا 
یکی هشلاس ، یکی ۱۵ نوشمنیبب . متفرن  هلاسراهچ  نایتسیزهب  ماههچب  اتود  نالا  هریمن . داوم  غارس  هشاب  هتشادن 
موریم نیج . راولش  مرف و  وتنام  هعنقم ، هاتوک . درز  یاهوم  اب  لودج . هبل  رب  هتسشن  اهنت  رتوسنآ  یمک  هشلاس . ۱۰

دوشیم و دنلب  و  مرادن ». ور  یچیه  هلصوح  نم  وش . دنلب  : » دیوگیم شاخرپ  اب  شتسد  رانک  منیشنیم  شتمس ،
: دیوگیم فلا  مناخ  دعب  نابایخ . لد  هب  دنزیم  دنامیمن . ادن . نزب  فرح  ایب  ایب ، هک  شلابند  دوریم  فلا  مناخ  دوریم .

.« ندرب ار  هچب  هک  هدرب  شترچ  ناهدیدزد . کراپ  وت  زوریرپ  ور  شاهچب  »
؟ هتخورفن ینئمطم 

. شندرکادیپ یارب  دزیمن  ردنوا  ردنیا و  دقنیا  تخورفیم  هگا  هرآ ،
اهپیاپ دنزیم و  الاب  دراد  باتفآ  هناخ . تمس  میتفایم  هار  میناسریم و  ار  فلا  مناخ  تسا . حبصمینوجنپ  تعاس 

. یگئشن یتخس و  اب  درذگیم  اهباوخنتراک  یارب  رگید  یبش  دنخرچیم و  نانچمه 
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تساهلاقمهرامش ١۵٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یسیئر ناروت   …. ناباتش نینچ  اجک  هب 
ریت ۱۳۹۳

 “ شور اب  ات  مدرک  هدافتسا  تصرف  زا  دشکب ،  لوط  هقیقد  زا ۳  شیب  تشادن  هقباس  لاح  هب  ات  مدوب ،  هداتسیا  رظتنم 
هب اما  متسین ! یلوضف  مدآ  نم  دینکن  هابتشا  منک !  هاگن  ار  دندوب  راظتنا !!!  لاح  رد  هک  ار  یدایز  دارفا  هدهاشم !!!” 

تخانش هب  ار  ام  هک  تسا  یهاگشناد  هعماج  دنیوگ  یم  ناگرزب  مراد “ !!!”  هقالع  تاطابترا  یسانش و  مدرم   ” ملع
دوخ زا  یئاه  شسرپ  مدش ،  لوغشم  اشامت  هب  بوخ  نیربانب  دنک .  یم  انشآ  نامدوخ  یاه  تیلوئسم  ای  دب و  بوخ و 

اهرس رد  دنتسه ؟  اجک  لها  روجاو  روج  یاه  مدآ  همه  نیا  یتسار  هب  مدز .  یئاه  سدح  باوج ، لابند  هب  و  مدرک ! 
 ، دنشاب هک  اج  ره  یموب  هزات  دنرادن !؟  روشک  ناشدوخ  رگم  دندمآ  !؟ روشک  نیا  هب  هچ  یارب  درذگ !؟  یم  هچ  ناش 

یاه داژن  توافتم و  لیامش  لکش و  اب  اه  نیا  زا  مادک  ره  دنراد !!!  یئایب  ایک و  بسن و  لصا و  دوخ  یارب  امتح 
تشرد هدرک  فپ  یاه  مشچ  فرب ! لثم  دیفس  دیفس  دیفس ،  ریق !  لثم  هایس  هایس  رت و  هایس  هایس ،  درز ،  نوگانوگ ، 

یکی دوب ،  دنلب  یکی  و … مدوب !  یمدنگ  مه  نم  مدرک  هاگن  مدوخ  هب  و  یکشم …  یشیم ،   ، زبس یبآ ،  یماداب ،  زیر ،  ، 
یگنر کی  سک  ره  دوبک  نامسآ  نیا  ریز  طسوتم .  یکی  هدنگ ! قاچ و  لوغ ،  لثم  تشرد  یکی  شقنزیر و  یکی  هاتوک . 

بلاج و یئاشامت و  یلیخ  مرظن  هب  و  دندوب ، یروج  کی  مادک  ره  یتکرحو .  درک  یم  یراک  سک  ره  و  یلکش ،  کی  ودوب 
هک یشقن  زیر  هلاس  دنچ  تسیب و  ناوج  درم  نآ  الثم  دنتشاد .  ار  ناشدوخ  صاخ  لوصا  ادا و  راتفر و  همه  یندید ! 

ات شراولش  قاف  دوب و  هدرک  تسرد  خاش  خاش  لدم  شرس  یالابرد  ار  اه  نآ  زا  یمک  تشاد و  تخل  هایس و  یاهوم 
اپ چم  یور  راولش  یدنلب  رتشیب  دناشوپ و  یم  ار  اه  وناز  تشپ  راولش ش  بقع  یاه  بیج  و  دوب  ، هدمآ  شیاهوناز  رس 

ارب تحار  یلیخ  تسا  ! ینیچ  مدیمهف  شا  هزیم  هزیر  هراوق  ودقو  یماداب  یاه  مشچ  زا  دوب ،  هدش  عمج  اه  شفک  و 
هب یسک  نم  زا  ریغ  هب  اما  دز  . یم  یئانشآ  دنخبل  نارگید  اب  دروخرب  رد  تفر و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  شدوخ  ی 

هداتسیا وا  یمدق  دنچ  رد  هک  یمادنا  کیراب  و  تسوپ ،  هایس  یابیز  باذج و  ناوج و  نز  ای  و  درک “ !!! یمن  هاگن  وا “
یم زیل  نآ  یور  هچروم  یلامتحا  هب  هک  دوب  هدرک  فاص  هقیلس  تقد و  اب  ردقنآ  ار  شیئاقیرفا  یرف  رف  یاهوم  دوب و 
زا یکمن  اب  زرط  هب  هک  دوخ  بترم  هدش ی  فیدرودیفس  یاه  نادنداب  و  هایس ، یلیخ  هدیشک و  یاپ  تسداب و  دروخ ، 

راوتسا روبص و  تخادنا !  یم  یئابیز “  ههلا  سونو  “ دای هب  ور  مدآ  دش ، یم  هدید  شدولآ  تشوگ  نهپ و  بل  ود  نایم 
تاوارک لکف و  اب  هک  یرفاسم  درک و  یم  اج  هب  اج  هناش  یور  ار  شفیک  دنلب  دنب  هاگ  هب  هاگ  دوب و  هداتسیا  رظتنم 

دونش و تفگ و  اب  رسپو  رتخد  ناوجون  دنچ  رت  فرط  نآو  درک .  یم  وگتفگ  وا  اب  دوب  هتسارآ  ار  دوخ  ینردم  کیش و 
رد  ” عارتخا  ” ایو یتسدراک  ناونع  هب  هک  یئاه  زیچ  و  دندرک ، یم  لدب  در و  ار  ناش  زور  یاهارجام  دنلب  یادص  هدنخ و 
یم لگ  کرتشم  نابز  کی  اب  اما  دندوب  فلتخم  اه ی  داژن  زا  اه  نآ   . دنداد یم  ناشن  مه  هب  دندوب  هدرک  تسرد  هسردم 
دوخ فارطا  هب  یهجوت  نادنچ  و  تشادن ،  مه  اب  یهباشت  ناش  بیرغ  بیجع و  یاه  ششوپ  دندینش و  یم  لگ  دنتفگ و 
مدآ ای  و  دندوب .  هدرک  ورف  دوخ  ینیب  شوگ و  رد  قارب  یگنر و  یاه  قاجنس  خیس و  هک  رگید  ناوج  دنچ  و  دندرک ،  یمن 

 ، دندوب هتسشن  ناشرانک  هک  ینردم  یلیخ  کیش و  نز  درمو و  دنتشاد ،  یبوکلاخ  اپ  کون  ات  رس  قرف  زا  هک  یئاه 
یم هاگن  اه  نآ  هب  هک  مدوب  نم  اهنت  دندیشک .  یمن  رگیدکی  خر  هب  ار  ناش  اه ی  توافت  دنتشادن و  مه  هب  یراک  کیچیه 

دوخ یاج  رد  نانک  صقر  اه  نگاو  دیچیپ و  لنوت  رد  نرت  ویتموکل  شرغ  یادص  ینالوط  یقیاقد  تشذگ  اب  مدرک !!!
دازونو و هکسلاک  اب  یردام  دنتفر ، یم  ولج  نارظتنم  لیس  مدوب !!!  لوغشم  متادهاشم  هب  نانچ  مه  نم  دنداتسیا . 

 ، میخض یاه  شفک  راک و  سابل  اب  یرگراک  رچلیو ،  اب  رامیب  درم  ریپ  و  نیگنس ،  مارآ و  راد  راب  نز  شلاسدرخ ، کدوک 
رد ادیش  یرسپ  رتخد و  شمادنا !  یازارد  هب  هدش  هتفاب  هایس  تفلک و  یاهوم  یراس و  سابل  اب  یدنه  ناوج  رتخد  و 
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اب ار  یسک  الصا  مدیئاپ !  یم  مهاگن  نیبرود  هچیرد  زا  ار  یگمه  نم ! و  رگیدکی و !… شزاون  لاح  رد  مه و  شوغآ 
تسد دروخن و  زیل  هلپ  یور  زا  دنامن ،  اج  یسک  ات  دندرک ،  یم  تبقارم  مه  زا  همه  یئوگ  اما  دوبن .  یراک  یرگید 

ای و  داد ،  یم  الاب  ار  هکسلاک  هایس  ناوج  درم  هک  مدیمهف  یتقو  ار  نیا  دشاب ،  هتخیوآردام  نماد  هب  نانچمه  کدوک 
یم تیاده  نگاو  لخاد  هب  درم  ریپ  هب  دنخبل  لاح  رد  تسوپ  دیفس  هدش  یبوکلاخ  مامت  درم  کمک  اب  لولعم ، درم  رچلیو 

نزریپ تشپ  هب  یناوج  یاناوت  تسد  و   ، تفرگ ار  ردام  نماد  داتفا و  هدنخ  هب  ناوجون  کلکش  اب  نایرگ  کدوک  و  دش . 
ان یدنو  رهش  فیاظو  هب  اه و  نآ  هب  مدرک !!! یم  هاگن  اه  تکرح  نیا  هب  نم  اهنت  و  دوب !.…  هدش  لیاح  هدروخلاس 

زا هدمآ  زاب  کی  ره  نانآ  هک  نیا  هب  مه ،  هب  یزرو  رهم  یئورشوخ و  ندز و  دنخبل  رد  ناش  تواخس  هب  ناش ،  هتشون 
و دنتخانش !!!  یم  ار  یعمجو  یناسنا  تاکرتشم  یزاب و  لوصا  اما  دنتسه !  یتوافتم  کاخ  بآو و  داژن  گنهرف و 

ناسنا یتقو  دوب  شخب  تذل  هچ   ! هک هو  درک !!!  یم  تبث  طبض و  تفرگ و  یم  ار  همه  نم  نامشچ  نیبرود  یسدع 
ام زا  اه ،  رت  فرط  نآ  هک  تسا  سوسفا  غیرد و  یاج  هچ  و  مه !!!  هب  هن  دندیدنخ ،  یم  مه  اب  دندوب !  رگیدکی  رای  اه 

یزور و قزر و  یزوت  هنیک  باعراابو و  دنا  هدز  هعماج  هنیرید  بان  گنهرف  مدرم و  هشیر  هب  هشیت  ردقنآ  دنمزآ  نارتهب 
ون یاه  هن  اوج  بل  زا  ار  هدنخ  دنا و  هدرک  غیرد  نانآ  رب  ار  نتسیز  داش  قح  و  شاعم ،  رارما  یئاناوتو  لاوما  لام و 
هتسب شوه  شوگ و  درذگ  یم  یناهج  هدکهد  رد  هچنآ  ره  هب  رواب  ان  هچوک و  کی  مخ  ردناو  دنا  هتشادرب  هدازآ  هتفکش و 

ریپ تشپ  رب  یرگشزاون  تسد  دنراذگ و  یمن  یا  هتسکش  بلق  تاحارج  رب  یمهرم  دنونش و  یمن  ار  اغوغ  ناغفو و  دنا 
یب طرف  زا  هدش  اهر  نارسپ  نارتخد و  رس  رب  یا  هناردپ  بیهن  شورفلگ و  کدوک  ناگدیدرب  ینیشنلد  دنخبل  ایو  یدرم 

داب قرب و  تعرس  هب  اه  بش  اه و  زور  هک  تسا  نینچ  نیا  و  دننادرگ !!!  ناشزاب  تمالس  هار  هب  ات  دننز  یمن  یهانپ 
یم رگیدکی  لباقم  رد  ملظ  یدعت و  ای  یزوت و  هنیک  مشخ و  رگیدکی و  اب  یگناگیب  یوس  هب  همه  دنوش و  یم  یرپس 

اما دسرپ  ، یمن  دوخ  زا  یسک  و  دنتسیا  ،
؟ ناباتش  “ نینچ  اجک  هب  دیسرپ  میسن  زا  نوگ  “ 

نایرفص دومحم  ساگو –  سال  هب  رفس  هاتوک  تشاد  دای 
ریت ۱۳۹۳

تلایا زا 
اینرفیلاک
هک
ینزیم

ات نوریب 
هب یورب 

سال و “ 
“ ساگ

یارحص
نازوس
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 “ تلایا
ار اداون “ 

شیپ رد 
. یراد

ندید اب 
یرایسب

راخ و
کاشاخ
و
یرایسب

هتوب و
ناتخرد
“
سوتکاک

و “ 
یئامرگ
تقاط
زوس
نامگ

ینک یمن 
یکی هب 

رون رپ  زا 
نیرت

رهش
یاه

هک ناهج 
رد دناوت  یم  هک  هیامرس ، یئوداج  تردق  زج  تسین  نیا  و  یوش . دراو  ریگ ، رظن  یاه  یرامعم  اب  یئاه  لته  زا  تسا  رپ 

رگا هکنیا  و  تسا ، یرگید  ناتساد  دوخ  هدمآ  هنوگچ  اجک و  زا  لوپ  نیا  دزاسب . یرگید  یایند  هوکش ، اب  نینچ  ارحص  لد 
 “ هن حضاو “ِ   رایسب  خساپ  دشاب ؟  یناهج  ناکچ  نوخ  یاه  مخز  رب  یمهرم  تسناوت  یم  دش  یمن  فرص  هار  نیا  رد 

. دراد ار 
هک ینک  روصت  یناوت  یمن  یشاب  هک  مادک  ره  رد  دنتسه و  یهافر  تاناکما  نیرت  هتفرشیپ  یاراد  هک  اه  لته  نیا  همه ی 

یلیامت نرتمک  رگا  هک  یئاه  هناخ  رامق  دنتسه ، ونیزاک  درادن ، نوریب  منهج  هب  یطیر  نیرتمک  هک  یتسه  یتشهب  رد 
. دنشک یم  نوریب  ترابتعا  تراک  بیج و  زا  تغر  هب  ار  تلوپ  رخآ  رانید  ات  یهدب  ناشن 

لام دنیایب و  لوپ  اب  هک  تسا  یرتشم  رتشیب  هچره  بلج  یارب  طقف  یندرکنرواب ، یراذگ  هیامرس  نینچ  کش  نودب  و 
دندرگ رب  هتخاب 

. دوب راب  نیلوا  ارحص  بلق  هب  ندز  لیبموتا و  اب  یلو  ارچ  امیپ  اوه  اب 
. ار ناشردام  ردپ و  تقیقح  رد  ای  ار  مرسمه  نم و  دندرب  ار  ام  ریگمشچ  یتواخس  اب  نامجاودزا  درگلاس  تبسانمب 
زیگنا هرطاخ  یئایور و  هک  دندرک  یئاریذپ  زور  راهچ  یارب  متفگ ، هک  یئاه  لته  نامه  زا  یکی  هب  ناوارف  یتبحم  اب  ار  ام 
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دوب

تشذگرد راگدنام  یاهانب  درم  نوحیس ، گنشوه 
ریت ۱۳۹۳

رد رووکنو  رد  یگلاس   ۹۳ رد یناریا ، هتسجرب  رامعم  نوحیس ، گنشوه 
. تشذگرد اداناک 

راگدنام یاهانب  درم  نوحیس ، گنشوه 
راگدنام یاهانب  درم  نوحیس ، گنشوه 

یاهداوناخ رد  نارهت ، رد  لاس ۱۲۹۹  دادرم  رد ۳۱  نوحیس  گنشوه 
هللادبع ازریم  شگرزبردپ  دوشگ . ناهج  رب  مشچ  نادیقیسوم 

یقیسوم ردپ  هب  فورعم  یتنس و  یقیسوم  ناماگشیپ  زا  یناهارف 
وا ییاد  زین  و  راتهس ، رات و  ناگدنزاون  زا  شردام ، دوب . ناریا  یتنس 

. دوب راتهس  داتسا  یدابع ، دمحا  موحرم 
اما تخادرپ ، یشاقن  لیصحت  هب  ابیز  یاهرنه  هدکشناد  رد  ادتبا  وا 

هب ناریا  تقو  یسانشناتساب  هرادا  سییر  رادگ ، هردنآ  توعد  هب  یرامعم ، لیصحت  یارب  دنک و  لد  یشاقن  زا  یدوزهب 
. دناسر نایاپ  هب  ار  یرامعم  هنیمز  رد  شتالیصحت  رهش  نیا  یابیز  یاهرنه  هدکشناد  رد  تفر و  سیراپ 

نوحیس گنشوه  رثا  انیس ، یلعوب  هاگمارآ 
نوحیس گنشوه  رثا  انیس ، یلعوب  هاگمارآ 

یلعوب هاگمارآ  زا  ناوتیم  یرامعم  هصرع  رد  نوحیس  گنشوه  راثآ  نیرتهتسجرب  زا 
نینچمه وا  درک . دای  روباشین  رد  کملالامک  هربقم  مایخ و  رمع  هربقم  نادمه ، رد  انیس 

سوروک یسیرخن  هناخراک  روشک ، لک  یرادربهشقن  نامزاس  یاهنامتخاس  یحارط 
، لارتناس امنیس  ایسآ ، امنیس  دابآیچغای ، یشزومآ  عمتجم  یدشرم ، درآ  هناخراک  ناوخا ،
ناوخا و سروک  یزاسخی  هناخراک  زاوها ، نارهت و  رد  یلعف ) مزمز   ) یارداداناک هناخراک 

. تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  ینوکسم  هژورپ  دودح ۱۵۰  یحارط 
ییاهانب تخاس  هب  نوحیس  گنشوه  هک  یاهرود  زا  اکیناریا ، همانشناد  رد  نالدرا  ردان 

زا ىیاهدامن  شیادیپ   » نارود ناونع  هب  هدروآ ، یور  ناریا  گنهرف  بدا و  رخافم  یارب 
. تسا هدرک  دای  نوزفا » زور  ىلم  تیوه  کی 

یحارط کینوفیلپ  یاهنوگ  هب  یگلاس  رد ۲۸  نوحیس  گنشوه  ار  انیس  یلعوب  هاگمارآ 
، تسین هربقم  ای  هاگمارآ  کی  اهنت  ىلعوب  هاگمارآ  : » تسا هتفگ  رثا  نیا  هرابرد  وا  درک .

اب ماهتساوخ  نم  تسا . ىلعوب  دوبدای  هک  تسا  لک  زا  ىئزج  هربقم  ای  هاگمارآ  هکلب 
، لبمس دامن و  هار  زا  ىددع ، رظن  زا  هچ  ىلکش و  رظن  زا  هچ  ىرامعم  رصانع  لماوع و 

ىارب هک  تسین  ىکش  تسا . هدوبن  لومعم  اهاج  ریاس  ای  ناریا  رد  عوضوم  نیا  و  منک ؛ نایب  ار  ىلعوب  تیصخش 
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ىهاتوک ماهدرک  ىعس  دوخ  عقوم  رد  هک  تسا  مزال  ناوارف  هعلاطم  ىریگیپ و  تسرامم و  رصانع  نیا  ندرک  گنهامه 
تسد هب  ىزیچ  ات  ماهدرب  راک  هب  ار  دوخ  ششوک  رصانع  نیا  قیفلت  بیکرت و  رد  ریگارف  شناد  عون  کی  اب  سپ  منکن .

رود نم  نهذ  زا  تیمهاىب ، ردقره  تایئزج ، میاهراک  مامت  رد  هک  میوگب  مه  ار  نیا  تسا . امش  دید  ربارب  رد  هک  دیایب 
.« تسا هدشن  هدرپس  ىشومارف  هب  هدوبن و 

مامت ىزکرم  ىاروش  ىزاسرهش ، ىلاع  ىاروش  ىسانشناتساب ، ىلم  ىاروش  وضع  نینچمه  نوحیس  گنشوه 
ىاهانب مامت  تمرم  تیلوؤسم  لاس  تدم ۱۵  هب  هدوب و  ( Icomos  ) سوموکیا ىللملا  نیب  هتیمک  ناریا و  ىاههاگشناد 

. تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  ناریا  ىخیرات 
حوضو درب . راک  هب  نامتخاس  رد  نایع  روط  هب  ار  نامیس  نهآ و  هک  دوب  یناریا  رامعم  نیتسخن  نوحیس  گنشوه 

زا وا  نایب  نیرتقفوم  تقیقح  رد  دیاب  ار  نهآ  گنس و  بیکرت  هب  تبسن  یصخش  هقیلس  تیساسح و  نتفای  تخاس ،
هن رجآ  زا  هدافتسا  هنایماع ، یرامعم  رصانع  اهلکش و  زا  هدافتسا  وا  راثآ  یاهیگژیو  رگید  زا  تسناد . حلاصم  ظاحل 

. تسا ینیئزت  یشیامن و  یاهروظنم  هب  نینچمه  هکلب  ششوپ  رد  اهنت 
یاهیشاقن نیماضم  نیرتمهم  زا  ناریا  یاهاتسور  تعیبط و  درکیم . مه  یشاقن  یرامعم ، رانک  رد  نوحیس  گنشوه 

. دنوشیم یرادهگن  اکیرمآ  یاههاگشناد  رد  راثآ  نیا  زا  یخرب  تسوا .

دادرهم باختنا  هب  دازخرف  نودیرف 
ریت ۱۳۹۳

همانرب رعاش ، ناملآ ) نب  رد  دادرم ۱۳۷۱   ۱۶ نارهت –  رد  رهم ۱۳۱۷   ۱۵  ) دازخرف نودیرف 
یمالسا یروهمج  تموکح  هب  ضرتعم  یناریا  یسایس  لاعف  رگیزاب و  هدنناوخ ، زادرپ ،
. دوب یناریا  رصاعم  رعاش  دازخرف  غورف  ردارب  یو  دیسر . لتق  هب  هک  دوب  ناریا 

رد یتدم  دش . دلوتم  نارهت  کرمگ  هارراهچ  رد  هامرهم ۱۳۱۷  مهدزناپ  رد  دازخرف  نودیرف 
رد تفر . ناملآ  هب  سپس  دناوخ و  سرد  نونفلاراد  ناتسریبد  رد  دعب  یزار و  ناتسبد 

سکرام دیاقع  ریثأت  ٔهرابرد  ار  دوخ  ٔهمان  نایاپ  دناوخ . یسایس  قوقح  نیلرب  نیو و  خینوم ،
خینوم هاگشناد  زا  ( Ph.D  ) ارتکد هجرد  اب  تشون و  یقرش  ناملآ  تموکح  اسیلک و  رب 

. دش لیصحتلا  غراف 
یو یناملآ  راعشا  لاس ۱۹۶۳  رد  درک و  یسورع  اینآ  اب  خینوم  رد  لاس ۱۹۶۲  رد  دازخرف 
رد دش و  هزیاج  ٔهدنرب  لاس  راعشا  نیرتهب  ناونع  هب  ناملآ  باتک  گرزب  نیرشان  فرط  زا 

ٔهدنسیون رعاش و  هد  فیدر  رد  دازخرف  نودیرف  راثآ  دوشیم  رشتنم  هلاس  همه  هک  یباتک 
یناملآ نابز  هب  رگید ) ینامز  مان  هب   ) وا رعش  ناوید  نیلوا  لاس ۱۹۶۴  رد  دش . پاچ  لاس 

راعشا نیرتهب  ناونع  اهنآ  زا  یکی  هک  دش  پاچ  رعش  هعومجم  رد ۱۰  سپس  تفرگ . ار  تایبدا  ٔهزیاج  تفای و  راشتنا 
نیلرب ٔهرابرد  هک  یرعش  تفرگ . رارق  رللیش  هتوگ و  راثآ  فیدر  رد  باتک ، نآ  داد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناملآ  نرق  کی 

نویزیولت ویدار  هب  لاس ۱۹۶۶  رد  دش و  خینوم  ناناوج  تایبدا  یمداکآ  وضع  یو  تفرگ . ار  نیلرب  تایبدا  ٔهزیاج  دورس 
، ناریا رولکلوف )  ) یلحم کیزوم  یور  رد ۱۹۶۷  دومن . هیهت  یگنر  ملیف  هلسلس  کی  خینوم  نویزیولت  رد  تفر و  خینوم 
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تفایرد مه  ار  لوا  ٔهزیاج  هک  تفای  هار  شیرتا  گروبسنیا  کیزوم  لاویتسف  هب  کیزوم  نیا  اب  تخاس و  نردم  کیزوم 
غراف ( Ph.D  ) ارتکد هجرد  اب  یسایس  قوقح  ٔهتشر  رد  داد و  مه  ار  دوخ  هاگشناد  ناحتما  لاس  نامه  رد  دومن .

.« تفگیم نخس  یسیلگنا  یناملآ و  یاهنابز  هب  یسراف  نابز  زج  هب  دازخرف  نودیرف  دیدرگ . لیصحتلا 
رکتبم هدنناوخ و  هشیپرنه ، زادرپ ، همانرب  هدنسیون ، رعاش ، یسایس ، مولع  یارتکد  کردم  زج  هب  دازخرف ، نودیرف 

ینونک و نادنمرنه  زا  یدایز  دادعت  هک  دوب  ناریا  رد  یاهرقن » کخیم   » قفوم همانرب  هلمج  زا  ینویزیولت ، همانرب  نیدنچ 
، نیرفآ شون  رهورف ، الیل  یتلوص ، مارهش  هرهش و  یضترم ، یبا ، راتس ، هک  دومن  یفرعم  مدرم  هب  ار  ناریا  روهضم 

. دنشابیم نانآ  هلمج  زا  یلث  یدمحم و  دیعس  یجواس ، یحور 
ناهج ”

تس یکشجنگ 
هک

تمواقم نودب 
.. دنشک یم  خلسم ش  هب 

یسابل اب  … 
هناحول هداس  باداش و  فورح  زا 

، نت هب 
دریگ شریسا  هک  سک  نآ 

ار ندیمارخ ش 
.. تسا هدیشک  یهایس  دنب  هب 

، دسر یم  ارف  زین  هظحل  نآ  اما 
تلاسک هک 

ار شیاه  گنر 
..“ درامش زاب 

توکس ههد  راهچ  زا  سپ  ییاجک “ کنسح   ” قلاخ ناینرپ  دمحم 
تشذگرد

ریت ۱۳۹۳

“ : ییاجک کنسح   ” باتک زا  یتمسق 
منک یم  وراج  ور  اربا  مر  یم  نم  »

منک یم  وراپ  ورافرب  مر  یم  نم 
منک یم  او  ایس  فربرپ و  یاربا  رد  هار ،

منک یم  ادیپ  دیشروخ و  تبقاع 
داوخ یم  دیشروخ و  یک  ره 
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.« دایب ملابند  هشاپ 
کنسح  ” قلاخ کدوک و  تایبدا  هدنسیون  ناینرپ  دمحم 

. تشذگرد یگلاس  رد ۶۲  توکس  ههد  راهچ  زا  سپ  ییاجک “
موظنم باتک  راشتنا  شراگن و  اب  هاجنپ  ههد  رد  ناینرپ  دمحم 

تایبدا ناگدنسیون  رامش  رد  ار  دوخ  مان  ییاجک “ کنسح  ”
کنسح  ” رعش ندورس  وا  دناسر . تبث  هب  ناریا  کدوک 

هب راشتنا “ یماهس  تکرش   ” یوس زا  لاس ۱۳۵۱  رد  راب  نیلوا  باتک  نیا  درب و  نایاپ  هب  لاس ۱۳۴۹  رد  ار  ییاجک “
دمحم . تشاد یپ  رد  نادنز  تشادزاب و  شا  هدنسیون  یارب  اما  دش  پاچ  دیدجت  اهراب  ییاجک “ کنسح  . ” دیسر پاچ 

رد دوخ  گرم  ماگنه  ات  زین  بالقنا  زا  سپ  یاه  لاس  رد  درکن و  رشتنم  یباتک  زگره  ییاجک “ کنسح   ” زا سپ  ناینرپ 
حالص  ” یاتسور هسردم  ییامنهار  ییادتبا و  ملعم  داد و  همادا  ناگنس  یس  یلگنج  کراپ  رانک  رد  یگدنز  هب  توکس 

اب هزرابم  هب  شا  یگتسشنزاب  نارود  دش و  هتسشنزاب  شیپ  لاس  راهچ  وا  دوب . نآ  فارطا  یاهاتسور  و  الک “ نیدلا 
رصع تسا  رارق  تشذگرد . رهشون  رد  هام  دادرخ  هبنش ۱۵  جنپ  زور  ماجنارس  ناینرپ  دمحم  تشذگ . ناطرس  یرامیب 

. دوش رازگرب  رهشون  عماج  دجسم  رد  ناینرپ  دمحم  دوبدای  مسارم  هام  دادرخ  هبنش ۲۲  جنپ 

رف نایدیما  بارهس  ناتسهوک –  یوناب  یرایدنفسا ، الیل 
ریت ۱۳۹۳

زا ینزریش  ریت ۱۳۹۰ )  ۳۱ نمهب ۱۳۴۹ –   ۲۷  ) دار یروجک  یرایدنفسا  الیل 
نز نیتسخن  ناونع  هب  ار  یددعتم  دوعص  یاهدروکر  هک  دوب  نامنیمزرس 

. دناسر تبث  هب  دوخ  مان  هب  یناریا  نامرهف  درونهوک 
اهیریگتخس بجوم  ردپ  بصعت  دش . دلوتم  هفرم  یبهذم و  هداوناخ  کی  رد  الیل 

. دوشیم الیل  یناوج  یناوجون و  نارود  رد  یدایز  یاهتیدودحم  و 
نیا اب  شردپ  قوقح ، هتشر  رد  یهاگشناد  لیصحت  هب  یو  هقالع  مغریلع 

ار یو  دنک ، راک  هنادرم  یطیحم  رد  تسا  روبجم  وا  هتشر  نیا  رد  هک  لالدتسا 
. دیامن یم  یژولویبورکیم  یهاگشیامزآ  هتشر  رد  لیصحت  هب  راداو 

هناخراک رد  راک  یصوصخ و  سیردت  قیرط  زا  الیل  لالقتسا ، هیلوا  یاهلاس  رد 
نابآ ناتسرامیب  رد  هاگشناد  مامتا  زا  سپ  درکیم . نیمات  ار  دوخ  یاه  هنیزه  یا 

. دوشیم راک  هب  لوغشم 
کی بذج  هب  قفوم  دریگیم ، تابراپاگنان  هب  دوعص  هب  میمصت  هک  ینامز 

ات دهدیم و  افعتسا  ناتسرامیب  رد  راک  زا  بیترت  نیا  هب  دوشیم و  رسناپسا 
، یدرونهوک نیرمت  تعاس  مک ۷  تسد  هنازور  دوب ، تایح  دیق  رد  هک  ینامز 

. داد یم  ماجنا  یدرون  گنس  انش و  یزاسندب ،
ورنیا زا  دهد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  راغ  رد  ای  ناتسهوک و  رد  تشاد  وزرآ  الیل 
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هلق هب  دوعص  نیح  رد  هک  یدرم  روالد  یتمعن  ناماس  شایمیت ، مه  هب 
. دروخیم هطبغ  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  تابراپاگنان 

. دوب وا  طسوت  هدشحتف  هلق  نیلوا  لاچوت  هلق  دوب و  هدرک  زاغآ  یحیرفت  تروص  هب  لاس ۱۳۷۹  زا  ار  یدرونهوک  الیل 
ار ناریا  یاههلق  رتشیب  تسناوت  هورگ  نیا  اب  و  دمآ . رد  دنوامد  یدرونهوک  یکسا و  هاگشاب  تیوضع  هب  لاس ۸۰  رد 

. دیامیپب ار  نامنیمزرس  یاهراغ  بلغا  دنک و  دوعص 
. تسا هدش  ماجنا  فلتخم  ریسم  زا ۳  اهدوعص  نیا  هک  دنک  حتف  ار  دنوامد  هلق  هبترم  دش ۲۲  قفوم  یو 

هراوید دوعص  هب  قفوم  هنانز ، لقتسم  دوعص  نیتسخن  ناونع  هب  یعیفر  هرینم  یبانطمه  اب  لاس ۱۳۸۶  رد  نینچمه  الیل 
. تشگ هوکملع 

رد ناریا  راغ  نیرتقیمع  وارپ ، راغ  لماک  شیامیپ  هب  قفوم  یناریا  نز  نیلوا  ناونع  هب  یرایدنفسا  الیل  لاس ۱۳۸۱ 
. دش هاشنامرک  ناتسا 

. تفرگ تروص  رتم )  ۸۱۲۶  ) تابراپاگنان هلق  هب  دوعص  اب  لاس ۱۳۸۷ و  رد  رتم  یالاب ۸۰۰۰  للق  هب  یو  دوعص  نیلوا 
، یتمعن ناماس  نایدیرف ، مظاک  یاهمان  هب  شناتسود  همادا  رد  یلو  تشاد ، یدارفنا  دوعص  هب  میمصت  ادتبا  رد  یو 

. دندش قحلم  یو  هب  یزورون  دمحم  ینسحلاوبا و  نیسح  اینیوترپ ، ناسحا  ییادقع ، دنهس 
و هلق ، هب  دوعص  یارب  شالت  همادا  دصق  هب  ندش  ناهنپ  و  هورگ ، زا  ندش  ادج  لیلد  هب  یتمعن ، ناماس  دوعص  نیا  رد 

. داد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  نافوط ، رد  ندش  ریگنیمز 
هب روبجم  هورگ  همه  دعاسمان  یاوه  لیلد  هب  هک  درک  دوعص   ۲ یک هلق  یرتم  عافترا ۷۵۶۵  ات  زین  لاس ۱۳۸۹  رد 

. دندش تشگزاب 
.

لداعت و نداد  تسد  زا  لیلد  هب  موربرشاگ ۲ ، هلق  قفوم  دوعص  زا  تشگزاب  هار  رد  دوخ ، دوعص  نیرخآ  رد  الیل 
هعطق رد  و  دنام … یقاب  لحم  نامه  رد  وا  رکیپ  یو ، تیصو  ربانب  داد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یرتم  یطوقس ۳۰۰ 

.ا دش هتخاس  یو  دای  هب  یسیدنت  نارهت  ارهز  تشهب  ناروآمان 
داب یمارگ  شدای  داش و  شناور 

هب … رهپس اوآ  یوش –  یم  رصیق  یسریم  هک  تردام  رهاوخ و  هب 
ولنادضع دمحم  باختنا 

ریت ۱۳۹۳

 … منز نم 
تسین ییاه  وگنلا  هب  شوخلد  رگید  هک  ییاه  تسد  اب 

دشاب متیصخش  شقرب  قرز و  هک 
یاه هیر  هک  مربیم  مهس  اوه  زا  هزادنا  نامه  هب  و  منز .…  نم 

وت
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تساهلاقمهرامش ١۵٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یتفین هانگ  هب  وت  هک  مشابن  دازآ  نم  تسا  روآ  درد  ینادیم ؟ 
دنیآ یم  مرکفت  زا  رتشیب  تیاه  مشچ  هب  مندب  یاه  سوق 

منک میظنت  امش  نامیا  نازیم  اب  ار  مسابل  دیاب  دیآ  یم  مدرد 
تسا هبیرغ  نارتخد  یارب  اهنت  تیرکفنشور  تسژ  دیآ  یم  مدرد 

یوش یم  رصیق  یسریم  هک  تردام  رهاوخ و  هب 
یقفاوم میاه  هدیقع  مامت  اب  باوختخت  رد  دیآ  یم  مدرد 

یوشیم اپ  باوخ  زا  یرگید  هدند  زا /  اه  حبص  و 
دوشیم ضوع  تیاه  فرح  مامت 

یمهف یمن  دیآ  یم  مدرد 

رای دیما  دیون   - دیشاب هدناوخن  دیاش 
ریت ۱۳۹۳

تفرشیپ و دض  یناریا و  دض  ردقنآ  تسا . یمالسا  تموکح  یدیلک  نارواشم  زا  یکی  رظن  دیناوخ  یم  ریز  رد  هچنآ 
. دینکن رواب  تسا  نکمم  هک  تسا  یقرت 

نینچ یتیالو ، ربکا  یلع  رتکد  یاقآ  لاس ۱۳۵۸ ،  رد  هرشتنم  ینوفع “  یاهیرامیب  باتک “ : لوا  دلج  همدقم  رد  *** 
 ( تسا فلاخم  یئاه  زیچ  هچ  اب  دینیبب  دینک ، تقد  تسا ( : هتشون 

ناودنک لنوت  یکشزپ –  هدکشناد  حاتتفا  هاگشناد –  سیسات  یرساترس –  نهآ  هار  راد –  تکمین  زیم و  یاه  هسردم  ”…
رمق توص  یرساترس  شخپ  ویدار و  سیسات  گنلپ –  یگنج  وان  – 

….“ یقرت ینعی  اه  نیا  همه  …و  یسراف نابز  نتساربپ   – …. مالسا زا  لبق  خیرات  ندرک  هدنز  - 
؟ دینک یمن  تریح 

وجتسج نیلوراک –  اب  ماش  باتک  مراهچ  لصف 
ریت ۱۳۹۳

نیلوراک اب  ماش  باتک  مراهچ  لصف 
وجتسج

دینک هعجارم  نیشیپ  یاه  هرامش  هب  موس  مود و  لوا و  یاه  لصف  ندناوخ  یارب 
****
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****
“…؟ منک تبحص  نیترام )  یاقآ (  اب  مناوت  یم  دیشخب ، یم  مناخ  ”…

“…؟ دیراد یلبق  تقو  … ؟ دیتسه ام  یاه  یرتشم  زا  …؟! امش “ 
یم تسامش  یرتشم  هک  تیمسا ، نیلوراک  مناخ  فرط  زا  … مرادن مه  یلبق  تقو  متسین . یرتشم  مناخ !  هن  “ 

…“ منک تبحص  نیترام  یاقآ  اب  متساوخ 
نفطل …. دینزب گنز  ادرف  مهد ، یم  وا  هب  ار  ناتماغیپ  دنیآ . یمن  مه  تقو  رخآ  ات  و  دنراد ، هاگداد  زورما  ناشیا  ”…

…“ دیئامرفب ار  ناتمسا 
…“ دیشاب هتشاد  ارم  نفلت  هرامش  تسین  دب  یلو  مریگ . یم  ددجم  سامت  مدوخ  … یناحبس ریما  متسه ، ریما  نم  “ …

…“ دیسرپ دنهاوخ  نم  زا  نمتح  نیترام  یاقآ  نوچ  دیراد ؟ تیمسا  مناخ  اب  یتبسن  هچ  امش  ”…
…؟ دراد تاقالم  نیا  اب  یطبر  هچ  نیلوراک  اب  نم  تبسن  ای  هطبار  !… لوضف هچ 

موش هتفرگ  یدج  هک  میوگب  هچ  … دراد طبر  نمتح  سپ  … مراد یتبحص  تیمسا  نیلوراک  فرط  زا  ما  هتفگ  هک  نم  اما 
… تسا خن  رس  اهنت  وا  نلعف  … منک تبحص  نیترام  یاقآ  اب  مناوتب  و 

“ ؟ دیدش هجوتم  یناحبس  یاقآ  ”…
…“ متسه نیلوراک  دزمان  نم  مناخ  … تسا هدش  عطق  نفلت  مدرک  رکف  مدینش ، قوب  قوب  یادص  یمک  مناخ …، هلب  “ 

“…؟! دزمان “ 
“ ؟ تسا بیجع  هلب ، “ 

. “ دیریگب سامت  ادرف   ، OK ، … هلب ینعی  هن ، ”…
“…؟ دوب هرظتنم  ریغ  امش  یارب  ندوب  نیلوراک  دزمان  ارچ  مناخ ، دیشخب  یم  ”…

…“ دتفا یب  قافتا  دناوت  یم  یزیچ  ره  هشیمه  ،… دوبن هرظتنم  ریغ  هن ، ”…
“…؟ تسا هداتفا  یقافتا  هچ  الاح  نلثم  “ 

…“ تسا نیلوراک  دزمان  دیوگ  یم  مه  نیترام  ناج  یاقآ  “ 
: مسرپ هب  متسناوت  روز  هب  تسشن . ِلگ  هب  هدز  نافوط  یتشک  نیع  مناوت  درک . خی  میاپ  ات  رس 

قافتا هچ  …؟ دنتسه نیلوراک  دزمان  مه  ناشیا  و  …؟ تسا ناج “  نیترام “  یاقآ  کچوک  مان  دیشخب ، یم  ”…
  ِ…“ مناخ !.. یبلاج

 “ یلوج “ 
دیوش روآ  دای  نیترام  ناج  یاقآ  هب  نفطل  موش . یم  محازم  نددجم  ادرف  ملاحشوخ ، امش  اب  تبحص  زا  یلوج ، مناخ  “ 

“
… تسا هدرک  ادیپ  شدوخ  یارب  ی  ناج “  هتشگ “  سپ 

؟ یشاب هتشاد  نآ  رد  یئاج  یناوت  یم  ینک ، یمرکف  ددرگ . یم  ناج “  لابند “  هب  زونه  هک  یتسه  ینهذ  یاجک  وت  ریما !
شیارب مه  هک  دراد  ار  یسک  الاح  تسا . هدرک  ادیپ  ار  شدوخ  هار  نیلوراک  درادن . نتشگ  رگید 

یابق کی ال  ریما  دشاب ، هچ  ره  یواعد . لیکو  ای  دشاب  نابلخ  هک  دراد  یقرف  هچ  تسین . اهنت  رگید  مه  تسا و  ناج “  ”
. تسین هک  ملعم 

. مدرک تبحص  دوب  هداد  بیترت  رفینج “  هک “  ساناتنام “  ناروتسر “  یمیدق  نوسراگ  لیب “  اب “  هک  مه  یا  هبنشکی 
هک نیا  تسا . هدوب  رتشیب  نیلوراک  لمحت  ناوت  زا  نم  راتفر  هک  مدش  یم  هجوتم  دیاب 

یتحاران لیلد  تکاس ، هتسشن و  یم  رَکپ  نوبغم و  شردپ و  ناروتسر  هتفر  یم  یدایز  یاه  بش  نم ، تبیغ  زا  سپ 
 : هدیسرپ وا  زا  شردپ  راب  نیدنچ  هک  هدینش  شدوخ  شوگ  هب  لیب “  اتح “  تسا . هدوب  نم  زا  وا  قیمع 

“ ؟ تسا هدرکن  تیاهر  ناج “  رکف “  زونه  یتدوخ ؟ رد  یتکاس و  نینچ  ارچ  هدش ؟ هچ  نیلوراک ، ”…
: دسرپ یم  شردپ  هک  رابکی  اتح  و 

،… میوگ یم  ار  هاگشناد  داتسا  یاقآ  نآ  یدوب ، لاحشوخ  یضار و  یا ، هدرک  ادیپ  یبوخ  تسود  یدوب  هتفگ  وت  “ …
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“…؟ دش هچ  سپ  … تسین مدای  شمسا 
: دیوگ یم  هتسهآ  رایسب  دوش و  یم  کشا  زا  رپ  نیلوراک  نامشچ 

 “ درُم “ 
هدنامن یقاب  میارب  یتصرف  رگید  دشاب ، هدرک  دزمان  نمسر  یتقو  …. یتسب نب  هچ  منک . یم  لمحت  مراد  یراشف  هچ 

. تسا
. تخیوآ یم  نم  تفرعم  بالق  هب  تشاد  هک  تسا  ینامز  رد  تسرد  وا  ندرک  اهر  یارب  نم  یتحاران  رتشیب  هتبلا 

تیاهن نیا  و  مدوب ، هدرک  شیاهر  یا ، هراشا  یب  یناهگان و  تشاد . دوخ  رد  ار  یتفرعم  یب  زا  یا  هتخیمآ  ما  یتحاران 
. مشاب هتشاد  یراتفر  نینچ  مدرک  یمن  نامگ  زگره  دوب . یهاوخ  دوخ 

اح ال صوصخب  تسا . مدوخ  یئاهر  یارب  رتشیب  نم  شالت  مدوب . هتخانشن  تسرد  مه  ار  مدوخ  نم  ایوگ  تقیقح ، رد 
. منک اهر  تسا  هتفرگ  ار  منابیرگ  هک  یرکف  تسب  نب  زا  ار  مدوخ  مهاوخ  یم  تسا . هدرک  ادیپ  مه  ار  ش  ناج “  هک “ 

دح رد  مه  نآ  بش  ود  ام  رگم  دشاب . مهوت  کی  منک  یم  رکف  مدوخ  هب  وا  لیامت  هجوت و  زا  هک  هچنآ  همه  مه ، دیاش 
یمن نینچ  وا  هک  مولعم  اجک  زا  ما ؟ هدرک  شا  هدرزآ  هک  منک  یم  رکف  ارچ  میا ؟ هدوب  مه  اب  رتشیب  ماش ، ندروخ 

؟ تسا هتساوخ 
هنیس هب  در  تسد  مارتحا  ظاحل  زا  دور  یم  رتارف  ماش  ود  ندروخ  دح  زا  دراد  یئانشآ  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  یتقو 

هنوگنآ منتفای  یارب  ارچ  دوبن  نینچ  رگا  تسا . هدش  مه  لاحشوخ  مشک ، یم  رانک  مدوخ  هک  هاگنآ  یلو  دراذگ ، یمن  ما 
. تسا هدش  رگید  یسک  دزمان  نم  نتفای  یاجب  ارچ  تسا ؟ هدرکن  یراک  متسه  شالت  رد  نم  هک 

مهاوخ یشزوپ  تسا  روخلد  عقاو  هب  هک  متفایرد  میدش و  وربور  یئاجرد  یزور و  رگا  ار . وجتسج  منک  اهر  دیاب 
دیاب تسا . هفرطکی  تسه  مه  رگا  تسین  قشع  دنک  یم  هفالک  ارم  دراد  هک  هچنآ  تسا . رتهب  یروطنیا  … تساوخ

. تسا هرخسم  یئادیش  همه  نیا  مدوب . هک  یریما  نامه  موشب ، مدوخ 
دربب نامنهذ  غیت  هک  یئاجنآ  ات  میراد . یا  هدرتسگ  ماهوا  لاب  شا ، یناریا  عون  صوصخب  اه  درم  ام 

. تسین اه  فرح  نیا  غاب  رد  نلصا  فرط  هکیلاح  رد  مینک ، یم  یفاب  نیریش 
. دش مامت  نم  یارب  درک . مهاوخن  نفلت  نیترام  یاقآ  هب  ادرف  هن ،

یا هیلوا  دروخ  رب  زا  سپ  و  ار . ممارتحا  ما و  هتفای  ار  مناتسود  قباس . ریما  نامه  موش  یم  هاگشناد  رد  مراد  مک  مک 
یارب مه  یرگید  قتاپ  و  ما ، هدرک  هاربور  ار  ما  هناخ  میا . هدش  کیدزن  مه  هب  رتشیب  الاح  متشاد  هدکشناد  سیئر  اب  هک 

. مور یمن  ساناتنوم “  هب “  رگید  ما . هتفای  نتفر  نوریب  هاگ  هگ 
. تسا هدش  هنیمز  نیا  رد  زاسراک  یشالت  زا  عنام  فیفخ  یا  همهاو  ما . هتفاین  زونه  ار  منابزمه  متسه ، اهنت  یمک  طقف 

. مریگ یم  یرای  نتشون  ندناوخ و  زا  مراد 
. تسا هدش  هاربور  مظنم و  تسا  هداد  یاج  دوخ  رد  زین  ار  مکچوک  هناخباتک  هک  مراک  قاتا 

یگدننار نوریب ، منز  یم  عقاوم  نیا  رد  دنک . یم  زاب  رپ  نیلوراک  یاوهرد  ملد  تدش  هب  هاگ  هک  منک  یم  فارتعا  هتبلا 
یاچ ای  هوهق  ندرک و  فقوت  نامدوخ  یاههار  نیب  یاه  هناخ  هوهق  یاوه  هب  یئاج ، رد  رهش و  زا  جراخ  یاه  هارهاش  رد 

. تقوم هچ  رگا  دنک . یم  ممارآ  ندروخ ،
تسا لاحشوخ  موشب  هجوتم  رگا  مسر . یمن  بولطم  شمارآ  هب  مراذگن  نایمرد  ار  میاه  فرح  مباین و  ار  وا  ات  ایوگ 

. مور یم  ار  مدوخ  هار  نیئاپ و  مزادنا  یم  ار  مرس  رت  تحار  تسا ، هدش  صالخ  نم  زا  هک 
یوجتسج منک . زاغآ  ار  یرگید  یوجتسج  دیاب  رارق  زا  ما و  هدرک  مگ  ار  مدوخ  منک  یم  ساسحا  مراد . یبیرغ  سح 

. ار ریما “  ندرک “  ادیپ 
. مراد شمارآ  هب  زاین  رگیدزیچ  ره  زا  شیب  منک  یم  ساسحا  تسا . هدوب  منهذ  هناهب  نیلوراک  ایوگ 

، گرب خاش و  رپ  یلگنج  رد  زاورپ  زیت  یا  هدنرپ  نوچ  مراکفا  دریگ . یم  هلصاف  نم  زا  رتشیب  دراد  زور  ره  هک  یشمارآ 
نامگ مرادن . زکرمت  تصرف  درپ . یم  تخرد  نآ  هب  تخرد  نیا  زا  هخاش و  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  مئاد  و  تسا ، هدش  اهر 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


هتفگ مه  شردپ  هب  ار  نیا  ما و  هدرم  وا  یارب  نم  دشاب . نیلوراک  ندرک  اهر  یرود و  زا  یرارقیب  همه  نیا  منک  یمن 
گرم نمتح  هک  روطنامه  دراد . ار  شدوخ  راشف  یگرم  ره  لثم  هتبلا  مناریم ، هب  ار  وا  مناوتب  مه  نم  هک  دنامیم  تسا .

. تسا هتشاد  وا  یارب  نم 
تسار روبص  گنس  شاک  یسک ؟ هچ  اب  یلو  دنک . یم  ما  کبس  هک  مناد  یم  مراد ، مزال  منک . تبحص  یسک  یارب  دیاب 

. دوب
رظنب مدیشارت ، یم  منهذ  ساسحا و  یارب  یرفم  متشاد  و  مدوب ، هتفای  یتنرتنیا  یرتخد  تسود  یتدم  هطبار ، نیا  رد 
قرغ تخس  مدید  هک  مدش  هجوتم  یتقو  هناتخب  روش  اما  دنک ، ما  یرای  دناوت  یم  هک  تسا  یسالک  رد  هک  دیسر  یم 

دنک دومناو  تساوخ  یم  هکنیا  وگ  تسا . هدرک  یدنب  بلاق  ار  وا  شزاین  ورذن  شا و  هزور  زامن و  تسا و  تشهب  نتفای 
یارای یلو  شدنالوبقب ، نم  هب  تساوخ  یم  رارصا  هب  دوب و  هدیشارت  شنهذ  رد  یزاجم  یقوشعم  اتح  تسین و  کیتانف 

. دشاب هتشاد  یگدازآ  لیم  یئ  دح  رد  لقا  دح  تسناوت  یم  هکیلاح  رد  دوبن ، زاورپ 
تماهش زا  یلقا  دح  دوشرارقرب  دهاوخ  یم  ای  دوش  یم  رارقرب  سنجود  نیب  یتقو  مه  فراعتم  هدوارم  هک  قشع ، هن 

. دوب یراع  هنافساتموا  هک  دهاوخ  یم  ار 
و دنرادن . زاب  یرکف  زین  شا  هدرکلیصحت  نارتخد  هک  تسا  هنوگچ  راتفرگ  نیمزرس  نآ  رد  ّوج  رگم  منک ، یم  بجعت 

یب زاین  رذن و  نوگانوگ و  یاه  هلش  اه و  شآ  نتشاذگ  راب  و  تسا ، یرادازع  یاه  زور  ناشیگدنز  مهم  یاه  دادخر 
. درادن نآ  هب  یزاین  نآ  هدنونش  هک  یئاه  فرح  رارکت  راب  جنپ  یزور  لصاح و 

. دنزادنا یم  لغد  هاچ  هب  همان  هزبس  ندز  هرگ  هنارعاش  ابیز و  رایسب  مسر  یارجا  یاجب  شتخب  مد  نارتخد  و 
یاچ طقف  هناحبص  متسین . هاربور  مدرک  ساسحا  متساخرب  هک  باوخ  زا  مدوب ، هناخ  حبص  زا  متشادن ، سالک  زورما 

یمن متشادن ، زکرمت  متشادرب . ندناوخ  دصق  هب  ار  مب  اتک  لبم و  یور  مداتفا  مدز . قرو  ار  حبص  همان  زور  مدروخ .
. مدروخ غرم  مخت  هناحبص  لثم  ار  رهظ  مناوخ . یم  هچ  مدیمهف 

 “ یتیازگنا مدرک “  ساسحا  مک  مک  متشاذگن . ماغیپ  دوبن ، اه ، نآ  هناخ  مورب  ماش  دوشب  رگا  ات  مدرک  نفلت  مرهاوخ  هب 
گنز نفلت  نوریب  متفر  یم  متشاد  مدیشوپ ، سابل  بورغ  یاه  یکیدزن  دشک . یم  کرس  دوبن ، شیادیپ  دوب  یتدم  هک 

روطنامه مدوب  هدرک  شعطق  هک  شیپ  زور  هسود  زا  دمآ  مدای  تفرن . ریگ ، ماغبپ  یور  دورب  متشاذگ  مشادن  رب  دز ،
. تسا هدوب  یسک  هچ  منیبب  منک  هاگن  ار  هرامش  مدرکن  هلصوح  ما . هدرک  شیاهر 

. درک میادص  شا  هتسهآ  رایسب  گنز  اب  مهارمه  نفلت  ملیبموتا ، غرس  متفر  یم  متشاد  مدرک و  لفق  ار  رد 
. تسا هدکشناد  سیئر  مدیمهف  مداد ، هک  باوج  متخانشن ، نوسرفج ؟!

رگا مرادرب . ار  نآ  دوبن  تصرف  دز ، گنز  ما  هناخ  نفلت  مدوب  هک  رد  تشپ  دیشاب . امش  هک  متشادن  راظدنا  دیشخب  یم  “ 
…“ مفساتم دیدوب ، امش  مه  نآ 

؟… یتشادن رب  ارچ  هدوب ، شدوخ “ ! نمتح “  مندوبن ، نم  هن  “ 
دنچ ام ، هناخ  یئایب  رهظ  دعب  تفه  تعاس  منک  یم  توعد  وت  زا  تسا . نم  دلوت  درگلاس  بشادرف  هک  یناد  یم  ریما 

ترظتنم تناج “  مرسمه “  نم و  میوش ، یم  لاحشوخ  دنیآ . یم  مه  لیماف  دنچ  و  نامکرتشم ، ناراکمه  را  یرفن 
…“ میتسه

. مدرک لوبق 
. دوب بشما  شاک  متشاد . جایتحا  یتسشن  نینچ  هب  مه  مدش و  یم  انشآ  رتشیب  شا  هداوناخ  وا و  اب  مه 

مدیدج قتاپ  هک  یلحم  هب  دیایب  مدرک  شتوعد  دوب . هناخ  متفرگ . سامت  مینز ، یم  یپگ  هاگ  زاره  هک  یمیدق  یتسود  اب 
: ناش هناخ  مورب  درک  رارصا  یلو  درکن ، لوبق  تسا . هدش 

…“ منک یم  یرگت “  یسر “  هب  ات  مه  ار  اه  وجبآ  درادن . فرح  مه  شتلتک  … تسا  “ Off بشما “  یرهم  “ 
اب یهاوخ  یم  مه  ار  نآ  تسا ، دازآ  بش  ود  طقف  ناتسرامیب و  دور  یم  اه  بش  یرهم  هک  مناد  یم  ناج ، نیمار  “ 

“…؟ ینزب مهب  نم  روضح 
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.“ نک تبحص  یرهم  اب  تتسد ، یشوگ  ناج  ریما  “ 
“ ؟ هگیم هچ  نیمار  مناخ ، یرهم  مالس  “ 

… تساوت لام  اینوطیش  نیا  هگیمن ، یزیچ  هک  نوا  “ 
“ ؟…! دروخب مهب  ام  تولخ  هک  ینومب ، اجنیا  وبش  یاوخ  یم  هگم  مه ، ندعب  دنتسه ، مه  شرهوش  مرهاوخ و  نلوا 

. “ مدمآ … یتسه یدوب  هک  یئالب  نامه  وت  دننک  تراک  ره  نوج ، یرهم  “ 
: دش عورش  لاوئس  رابگر  متسود ، هناخ  هب  دورو  اب 

باوج مه  راب  ره  و  میدز ، گنز  تا  هناخ  هب  راب  هد  زا  شیب  میدش ؟ تروج  یپ  ردقچ  یناد  یم  …؟ درم یدوب  اجک  ”…
میتسناد یمن  اما  یا ، هدرکن  تخادرپ  ار  نآ  ضبق  هک  میدرک  رکف  ارچ ، غورد  … تسا هدش  عطق  هرامش  نیا  هک  میتفرگ 

نیا رس  رخآ  میدش . نارگن  یا ، هتفرن  مه  اجنآ  هک  تسا  یتدم  میدیمهفو  میتفرگ  سامت  هک  هاگشناد  اب  … ؟ ارچ
هدنز زونه  هک  دش  تحار  ام  لایخ  یلو  دادن . یرگید  حیضوت  … یتسین رهش  رد  تفگ : هک  دوب  مناخ “  رینم  ترهاوخ “ 

“ ؟ یدوب اجک  نعقاو  یا …
. متشادن تسا  هدشن  مامت  مه  مدوخ  یارب  زونه  هک  یا  هصق  غارس  مورب  هکنیا  هلصوح  مدادن . ار  ناش  باوج 

. داتفا هار  یدنخب  وگب  هچ  و  دندوب . لاح  رس  داش و  هچ  مدش . اهر  یمک  دندمآ ، شرهوش  اب  مناخ  یرهم  رهاوخ  یتقو 
نآ یحور  تارثا  تسا و  هدنام  یقاب  میارب  هدروخن  شآ  زا  یا  هتخوس  ناهد  هچ  هک  نیا  تخوس و  مدوخ  لاح  هب  ملد 

. دوب هتفرگ  ار  مقمر  هک 
. دش ما  یدوسح  اه  نآ  عمج  ّوج و  هب  زاب  مدوب  هدش  رتهب  دوب  یتدم  هکنیا  اب 

. درک مرادیب ! دش  رارق  رب  هک  یتوکس  شلابند  هب  مناخ و  یرهم  لاوئس  هک  متفر  یم  مدوخ  رد  متشاد 
…“ هش یم  رید  یلیخ  هراد  هگید  ریما  “ … 

: متفگ دش ، یم  شیادیپ  تشاد  هک  ینهذ  روضح  ددم  هب  دهدب و  همادا  متشاذگن 
 “ مناخ یرهم  دینکن  تحاران  ار  ناتدوخ  مروخ ، یم  ماش  رت  رید  یلیخ  بشره  نم  هدشن  مه  رید  هن  ”…

: تفرگ ار  شا  هلابند  شا  هدنخ  شوخ  خوش و  رهاوخ  رهوش  و 
دش رید  ماش  بشما  لثم  رگا  ات  دنک ، یم  یدنب ! هت  یئاج  هب  نتفر  زا  لبق  دراد ، تداع  ناخ  ریما  ما ، هنشگ  نم  یلو  “ 

. “ دنک لمحت  دناوتب 
مورب تسد  هب  نوباص  طسو ، هدمآ  هزمشوخ ! زیزع و  رهاوخرهوش  نیا  هک  الاح  و  میایب ، نوریب  یتخرک  زا  مید  رتهب 

. تسا ردقچ  تسام  نم  کی  هرک  هک  دوشب  هجوتم  یمک  ات  شنهاریپ  غارس 
ناتسود ماش  یارب  ار  ملد  مرادن  تداع  نم  دوش . یم  ادیپ  یدنب  هت  یارب  یئاه  زیچ  کی  هشیمه  ام  هناخ ی  وت  هخآ  ”… 

…“ منزب نوباص 
: دش هجوتم  یرهم 

نتسشن و مه  رود  فده  دیزود . یم  ناتدوخ  دیرب و  یم  ناتدوخ  دوبن ، نایم  رد  ماش  تبحص  نلصا  شاوی !  شاوی  “ 
…“ دوش یم  یناتساب  دراد  هک  تسا ، ریما  ندنام  درجم  نم  روظنم  مه ، نآ  زا  دعب  تسا ، نتفنش  نتفگ و  لگ 

وت رگم  هتشذگ  نآ  زا  دنک . راکچ  دناد  یم  بوخ  شدوخ  یناحبس  یاقآ  یا ؟ هتفرگ  هکیت  ار  یسک  رگم  نوج  رهاوخ  “ 
“ ؟ درادن ار  یسک  هک  ینادیم 

: داتفا هار  فرط  ینابز  نیریش  زاب 
ریما هنفگ  یک  تسا . یطاق  یا  هدرک  من  اب  یئاروج  کی  ینیب  یم  ار  سک  ره  دنک ، یمن  جاودزا  یسک  اه  زور  نیا  هخآ  “ 

“ ؟ تس اهنت  دنروخ  یم  لوو  شرب  رود و  رتخد  نز و  همه  نیا  هک 
. تسا هدرک  افتکا  یرهم  رهاوخ  هب  ارچ  هک  نامیشپ  و  شنامشچ ، رد  تخیر  تداسح  و 

. ما شبات  یب  هکروایب  تسا ، هدناشک  اجنیا  هب  ارم  شقشع  هک  ار ، تا  فورعم  تلتک  نآ  نوج  یرهم  “ 
…“ تسین یربخ  هک  مه  نیمار  یرگت  یوجبآ  زا 
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. دنرادن یعالطا  نیلوراک ، نم و  یارجام  زا  هک  مدیمهف  و  منک . ضوع  ار  ّوج  متسناوت  و 
. طبض یور  دورب  مدش  عنام  متشاد و  شرب  نروف  دز  گنز  هک  نفلت 

. نیترام ناج  یاقآ  یشنم  متسه  یلوج  دیروایب . دایب  ارم  مراو  دیما  ریخ ! هب  حبص  یناحبس  یاقا  “ 
…“ دنک تاقالم  ار  امش  تسا  دنمقالع  نیترام  یاقا  دینزب . ام  رتفد  هب  یرس  دیشاب ، هتشاد  تقو  رگا  متساوخ  یم 

“ ؟ مشاب هتشادن  تقو  رگا  و  “ 
“ ؟ هقالع ای  دیشاب  هتشادن  تقو  “ 

ناشیا هب  نفطل  مراد . یدایز  هداتفا ی  بقع  یاهراک  و  ملوغشم ، تخس  هنافساتم  مناخ ! یلوج  دنک  یمن  قرف  “ 
…“ مریگ یم  سامت  مدوخ  مدرک  تصرف  دیئوگب ،

. “ میوگ یم  ناشیا  هب  بوخ  رایسب  “ 
؟ تفرگ سامت  رید  همه  نیا  ارچ  دراد ؟ راکچ  نم  اب  نیترام  یاقآ 

یم دبایب . ندش  مامت  تصرف  رتسکاخ ، ریز  شتآ  هک  دوش  یم  عنام  تاقالم ، نیا  مرادن . ناشیا  ندید  هب  یلیامت  چیه 
. دیشک دهاوخ  هلعش  زاب  هک  مناد 

. مورب شرتفد  هب  تصرف  نیلوا  رد  هک  دوب  هتساوخ  شدلوت ، بش  زا  سپ  نوسرفج “   ” یاقآ
هناتسود رایسب  شا  هطبار  ما ، تعجارم  زا  سپ    ِ تاقالم نآ  زا  نم  اب  و  دوش . یم  ینامدوخ  دوز  تسا ، یبلاج  مدآ 

. دمآ یم  مشوخ  شزا  دراد . هبناج  همه  ار  میاوه  هک  مدرک  یم  ساسحا  دوب و  هدش 
. دوبرتگرزب مه  دوب و  ما  میقتسم  سیئر  تقیقح  رد  مه  دوب ، هدکشناد  سیئر  مه  هکنیا  نمض 

. تشاد یصوصخم  یزیت  دوب و  بوخ  شتفایرد  کرد و 
. دوب نم  هب  شتبحم  تیاهن  ناشناتسود ، لیماف و  یاضعا  ریاس  رسمه و  هب  ما  یفرعم  شدلوت و  نشج  هب  توعد 
هب نتفر  بیترت  مریگب و  سامت  متفر  ناشیا . تاقالم  یارب  دوب  یبوخ  تصرف  متشادن ،  سرد  شا  حبص  هک  یزور 

. متشادن رب  داد . مناکت  نفلت  یناهگان  گنز  مهدب ، ار  شرتفد 
تصرف رد  دیدوبن . هنافساتم  منک ، تبحص  امش  اب  یمک  مدش  محازم  متسه ، نیترام  ناج  یناحبس ! یاقآ  مالس  “ 

. “ تفرگ مهاوخ  سامت  نددجم  یرگید 
ار ما  هرامش  ارچ  دوش ، یم  طوبرم  نیلوراک  هب  رگا  تسیچ ؟ یارب  اه  سامت  نیا  مورب ؟ ار  مدوخ  هار  دنراذگ  یمن  ارچ 

؟ دریگب سامت  شدوخ  ات  دنهد  یمن  وا  هب 
. درک دهاوخ  هبنپ  ار  میاه  هتشر  دبایب  همادا  مناج ، هب  دنا  هتخادنا  ار  یواکجنک 

. منک ادیپ  ار  مدوخ  ات  دیشک  لوط  یمک 
: داد ار  مباوج  مرن  نابرهم و  رایسب  نوسرفج ، یاقآ  نینزان  یشنم  مدز . گنز  هدکشناد  رتفد  هب 

هب دننک . یم  تحارتسا  هناخ  رد  دنا . هدماین  هدکشناد  هب  دنراد ، تلاسک  یرصتخم  ناشیا  یناحبس ، یاقآ  دیشخب  یم  “ 
…“ داد مهاوخ  عالطا  ناشیا 

. متفرگ سامت  یلو  مریگ . یم  سامت  مدوخ  متفگن  و  مراد ، ار  شا  هناخ  نفلت  هرامش  متفگن 
تیارب یپوس  میایب  یهاوخ  یم  مینیبب . شوخان  ار  نامسیئر  مرادن  تداع  ام  دشابن ، دب  نوسرفج ، یاقآ  دیشخب  یم  “ 

…“ دنتسه راک  ناترسمه  مناد  یم  منک ؟ هاربور 
. “ ینک یم  راکچ  منیبب  ایب  یناد ؟  یم  یزپشآ  رگم  ریما  “ 

…“ منک هیهت  یباسح  یاذغ  کی  پوس ، یاجب  دیهدب  هزاجا  دشاب . دب  یلیخ  ناتلاح  دسر  یمن  رظنب  “ 
. منک یم  مرگ  نامیودره  هزادنا  هب  دش  هک  شعقوم  میراد ، یفاک  رادقم  هب  اذغ  شابن ، نارگن  “ 

اتساد یئوگب . تدوخ  زا  میارب  دهاوخ  یم  ملد  اذغ  زا  شیب  منیبب ، نیشنب  یراد ؟ هلجع  نتفر  یارب  رگم  یئاپ ؟ رس  ارچ 
…“ دوش یم  یندینش  دراد  تن 

. متسشن شیوربور  لبم  یور  دمآ ، مشوخ  شا  هداشگ  هرهچ  تیمیمص و  زا 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


“ ؟ دیتسه یسیلپ  یاه  ناتساد  لها  مه  امش  دیدناوخ ؟ یم  ار  شوم )  هلت  دیتشاد (  سیئر ، منیبب  “ 
 “ ینک یم  هعلاطم  دایز  هکنیا  لثم  تسا ، بلاج  میارب  ریما  “ 

هب دوش  یمن  رگید  ار  یتسیرک )  اتاگآ  یاه (  راک  نلوصا  و  شوم )  هلت  ناتساد (  اما  دایز . هن  یلو  منک  یم  هعلاطم  “ 
. مدید هنحص  یور  رب  مه  ار  شرتآت  مدوب  هک  ندنل  تشاذگ . هعلاطم  باسح 

…“ ار شندش  یفخم  تمسق  نآ  صوصخب  منیب ، یم  ار  مدوخ  یئاروج  کی  ناشیا ، یصوصخ  یگدنز  رد 
ریسا کلفط  دشاب ، تحاران  دح ، نیا  ات  وت  راتفر  زا  هک  دراد  قح  مهد ،  یم  نیلوراک  هب  ار  قح  مک  مک  مراد  ریما ! “ 

. “ مه نم  هک  روطنامه  تسا ، هدش  وت  تاملک  یاه  یزاب 
ناتیارب دیهدب  هزاجا  … هچ ینعی  تسا  لوادتم  یسراف  نابز  رد  هک  دینکن )  یراک  بوچ  یتسنادیم (  شاک  سیئر  “ 

. “ مهدب حیضوت 
“ ؟ تسا هدش  هدناشک  اجک  هب  نیلوراک  اب  تراک  منیبب  وگب  رپن ! خاش  نآ  خاش  نیا  ریما  “ 

. ریخا یاه  نفلت  ات  شمدناسر  و  مدرک ، فیرعت  شیارب  ار  متشادرب  میمصت و  همه 
 ( شوم هلت  زا (  وت  ناتساد  هکنیا  لثم  … ؟ یروطچ ممناخ  تخپتسد  کیک  غاد و  ریش  هوهق و  کی  اب  “ 

.“ تسا رت  اریگ 
هکنیا لثم  متروص “  رس و  هب  هاگن  اب  دنیشنب  هکنیا  زا  لبق  و  دوب ، هدرک  فیدر  هک  هچنآ  مامت  هوهق و  ندروآ  زا  سپ 

: تفگ هناردپ  ینحل  اب  تشگ “  یم  یزیچ  لابند 
“ منک ؟ تکمک  یهاوخ  یم  تسا ؟ هتخاس  یراک  نم  تسد  زا  ینک  یمرکف  ریما ! “ 

نیترام یاقآ  اب  نمتح  امش  هیصوت  رب  انب  ما . هتفر  همین  ات  ار  هار  منک . یم  شلح  یروج  کی  مدوخ  مرکشتم  هن ، “ 
… مریگ یم  سامت 

…“ مراد سالک  رصع  زورما  نوچ  مور  یم  امش ، هزاج  اب 
. دمآ یم  مشوخ  هن  متساوخ و  یم  هن  هک  یزیچ  مدشیم ، یسیلپ  هبش  یناتساد  نامرهق  متشاد  مهاوخب  هکنیا  نودب 
. مراد نآ  ندرک  لابند  هب  یا  هقالع  هن  دراد و  یششک  هن  میارب  رگید  نیلوراک  یارجام  مدرک  یم  ساسحا  مک  مک 

باوخ کی  باوخ ، کی  ای  میاه ، سوباک  وزج  شا  مراذگب  دیاب  متسه . یلصا  هدنزاب  نایم  نیا  رد  هک  منم  نیا  ایوگ 
. ما هدش  رادیب  نآ  زا  یلو  دوب ، مه  نیریش  هک  یلومعم 

: هاگداد دوب  هتفر  دوبن . مدز . گنز  نیترام  ناج  یاقآ  رتفد  هب  دعب  زور  ود 
 “ مریگ یم  سامت  نددجم  مدوخ  یلوج ، مناخ  “ 

. دینزن گنز  امش  هک ، دوب  نیا  مروظنم 
هجوتم رتهب  ات  مشاب  هتشاد  نیلوراک  اب  ینفلت  یسامتراب  نیرخآ  یارب  تساوخ  یم  ملد  دربن . مباوخ  تقو  رید  ات  بش 
یاجک ار  ارجام  لک  و  دنک ، یم  یبایزرا  هنوگچ  ما ، هدرک  هک  ار  یراک  ارم و  و  تسا ، یئاوه  لاح و  هچ  رد  هک  موشب 

یمن منکب . ار  لاق  یوحنب  میوگب و  وا  هب  ار  مرظن  اه و  فرح  هدنام  ات  دش  یم  یتصرف  و  تسا . هداد  اج  شنهذ 
. دیایب شیپ  یئاروج  کی  متشاد  هقالع  رتشیب  منکب . یمادقا  مدوخ  مراد و  رب  یماگ  روظم  نیا  یارب  متساوخ 

. تسا مدوخ  ناور  یایاوز  رد  تسه  یئوجتسج  رگا  مدرگ . یم  مدوخ  نم “  لابند “  مراد  تقیقح  رد 
یاه زور  هودنا  ینیگنس  رگید  و  دوش ، یم  یداع  یتدم  زا  سپ  مه  یگرم  ره  ما . هدرم  بش  نآ  زا  سپ  نیلوراک  یارب 
لک رد  دنکب . نابلخ  ناج “  نیشناج “  هتسناوت  مه  ار  یلیکو  ناج “  دراد “ . یفاک  رادقم  هب  هک  مه  لوپ  درادن . ار  لوا 

. منک تداع  وا  اب  یئانشآ  کلاس  راگدنام  یاج “  هب “  یتسیاب  هک  متسه  نم  نیا  دشاب . هتشاد  یصاخ  یناشیرپ  یتسیابن 
هب هدیقع  رکف و  نیا  یور  مراد  الاح  و  تسا . ندوب  لوغشم  رتشیب  هچ  ره  مه  شنیرتهب  دوش . هنهک  نلماک  ات  مراذگب  و 

. منک یم  راک  لح ، هار  کی  ناونع 
. دشاب شمارآ  نیا  نتفای  یارب  دیاب  دشاب  هتشاد  همادا  مه  یئوجتسج  تسا  رارق  رگا 
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تیدحا هرهش  شوماخ –  غارچ 
ریت ۱۳۹۳

یناغارچ ار  روبع  هار  نیا  شیابیز ، یاه  ناتساد  دوب . ام  نارای  زا  اگر ه ، ذگ  راک  هب  زاغآ  لیاوا  نامه  زا  تیدحا ، هرهش 
، دوب هدرک 

یم همانهام  نیا  نیبطاخم  ربدوب  هارمه  هاگرذگ  اب  هام  ره  اهتدم ، ات  هک  وا  راثآ  ندناوخ  قوش  هک  داد ، یم  ناشن  رامآ  و 
. دوزفا

. میسیونب وا  زا  میدش  قفوم  هک  هام ۱۳۸۲ “  نابآ  دوب “  راهچ  تسیب و  هرامش  رد 
. درادن ار  هاگرذگ  هب  یگدیسر  تصرف  یگدنز ، یاه  یگرمزور  تلع  هب  هک  تسا  یتدم  ناشیا 

. میهد یم  رشن  زاب  ار  وا  یاه  ناتساد  زا  یا  هراپ  فلتخم  یاه  تبون  رد  دوخ ، دیدج  نیبطاخم  یارب 
. میراد وزرآ  شوخ  لد  تمالس و  شیارب 

****

زا نم  لاحرهب  ما . هدناوخ  ییاج  ار  نیا  راگنا  ناشیاه ، ترسح  اب  یضعب  دننک  یم  یگدنز  ناشیاهتداع  اب  اهمدا  یضعب 
، متخود سابل  مدرک . مدوخ  جرخ  ار  ما  هنایهام  قوقح  فصن  زا  شیب  هاگشیارا . متفر  حبص  زا  زورما  ممود . عون 

بش ات  مدوخ ، لد  یارب  مدرک  هناهب  ار  مرکا  یسورع  الصا  دننکیم . رگید  یاهنز  هک  یراک  ره  مدرک . گنر  ار  میاهوم 
: تفگ دنلب  دمحم  مدز ، ار  دیلکو  مدمآ  ات  اما  منیشنب . دمحم  یوربورو  منک  نشور  ار  غارچ  باوخ  قاتا  یوت  نمو  دوشب 

! “ نک ششوماخ  ، هنز یم  وماشچ  رون  “ 
شوماخ ار  غارچ  ، تخت یور  متسشن  ات  لوا  بش  نییاپ . هب  ور  هاگن  اب  هتفرگو  یدج  دوب . یروطنیمه  لوا  بش  زا  ینعی 

: تفگو درک 
…“ ییانشور یوت  تسین  بوخ  هک  تسه  مه  تیاور  ایوگ  هش ، یمن  مور  نیشخبب … “ 

: متفگ متفر ، شا  هقدص  نابرق  راب  رازه  ملد  یوت  نمو 
 …“ امش روط  ره  هلب  “ 

زارد دندوب  هدرک  یزودلگ  گرزب  ار  نونجمو  یلیل  سکع  شیور  هک  یفاحل  ریز  مدنک و  ار  میاهسابل  مدوخ  تقونآ 
لوو ممکش  یوت  شا  هچب  هک  مه  الاح  درک  یم  شوماخ  اروف  ار  غارچ  بش  ره  دوب . روطنیمه  هشیمه  دمحم  مدیشک .

بترم هک  جیگ  تسا و  نابرهم  اهبش  ردقنیا  دشاب . هتشادن  متسود  هکنیا  هن  هش » یمن  مور   :» دیوگیم زاب  دروخ  یم 
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ای مظعا  هنکیم  قرف  هچ  : » دیوگیم ینکیم  مرکا  مرکا  ردقنیا  ارچ  میوگ  یم  وا  هب  حبص  یتقو  دنک . یم  میادص  مرکا 
. شمسوبیمو مودیم  دزرل . یم  یزیچ  کی  ملد  یوت  تسه »؟ رت  مرکا  وت  زا  هگم  الصا  ، ییود ره  نم  یارب  وت  ، مرکا
هناخ هدش  هتفرگ . یصخرم  مرکا  یسورع  یارب  تسا  هتفه  کی  تسا . هتسخ  یلیخ  بشما  ددنب . یم  ار  شیاهمشچ 

یسورع یارب  هک  یراک  ره  هدش ، یرگید  روج  الصا  دود . یم  مرکا  یسورع  یاهراک  لابند  حبص  زا  مردام . درگاش 
نتشاد نموم  داماد  رهاوخ ، تلاحب  شوخ  :» تفگ یم  ما  هلاخ  زورید  تسا . بوخ  مرکا  یسورع  یارب  دوب  دب  نامدوخ 

مه ردام  تمسق  مرب » تمرک  نوبرق  ایادخ  دبال . … هدوب  تمسق  : » هک تخادنا  نم  هب  یهاگن  دعب  هراد » نسح  یلیخ 
هب میضار  مناد  یمن  یلیخ .… یکی  لگشوخ  یلیخ  یکی  ینس ، هلصاف  لاس  ود  اب  دشاب  هتشاد  رتخد  ود  هک  دوب  نیا 

. ادخ یاضر 

. دننک عورش  ار  ناشیگدنز  هک  ام  نامتراپآ  یالاب  هقبط  دنتفر  مه  ابو  دنداد  تسد  هب  تسد  ار  داوجو  مرکا  یتقو  بشما 
هشیمه هک  یبوجحم  یاهمشچ  نامه  اب  دوب . هدش  هریخ  مرکا  هب  سورع ، رس  یور  رداچ  فاکش  زا  هک  مدید  ار  دمحم 

همه نیا  وا  رطاخ  هب  طقف  نم  هک  دمهف  یمن  الصاو  هداتفا  تخت  یور  کالهو  هتسخ  الاح  درک . یم  هاگن  ار  نیمز  یور 
. منک یم  شوماخ  ار  غارچ  مباوخب ، مورب  دیاب  ما .… هدرک  جرخ 

یناساس ویرآ  هدرپ –  مین  رد  یشیامن  … زپمق
ریت ۱۳۹۳

. ینانچنآ نفلت  هاگتسد  کی  اب  امن ،! لک  ریدم  یرتفد  هنحص :
قاتا نیا  رد  یزیم  تشپ  دراد ، بل  جنک  ار  شوماخ  یپیپ  هک  یلاح  رد  لماک ، زپ  اب  هدرک ، داب  تاورک ، تک و  اب  یدرم 

. تسا هدرک  سولج !
. تسا هتشون  ان  قاروا  یدادعت  ندرک  اجباج  لوغشم  یئام  گرم  شکم  یشنم  رتفد ، نیا  زا  نوریب 

. دوش یم  دراو  و   …. دریگ یم  ار  ریدم  قاتا  هب  دورو  هزاجا  یشنم  زا  دوش و  یم  دراو  رازبا  هبعج  اب  یرگراک 
وا دورو  هب  هجوت  یب  دریگ و  یم  هرامش  دنچ  دراد ، یم  رب  ار  نفلت  یشوگ  ریدم  راکریمعت ، ندش  دراو  درجم  هب 

. دوش یم  تبحص  لوغشم 
. دنک یم  زادنارو  ار  ریدم  زاب ، یناهد  هدمآ و  رد  هقدح  زا  ینامشچ  اب  راک ، ریمعت 

: ینفلت هملاکم  رد  ریدم 
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، مناج هن  …. نوریب دنزادنا  یب  دنریگب  ار  شُمد  مداد  روتسد  هلعب ! …. متشاد یمهم  هسلج  یدوب .… هدرک  نفلت  … ولآ ”….
…“ یسانش یم  ارم  هک  وت 

: دهد یم  همادا  و  دنیشنب .… هک  دنامهف  یم  راک  ریمعت  هب  تسد  هراشا  اب 
…“ دمآ یمن  مشوخ  شتخیر  زا  ….. مراد راکچ  شا  هبرجت  تالیصحت و  هب  نم  هن ، ”….

، هک دنامهف  یم  وا  هب  ریدم  هاگن  تسد و  یلو  دنک ، یم  زاب  ار  شناهد  دنلب و  ار  شتسد  دنزب ، فرح  هک  دور  یم  رگراک 
: دهد یم  همادا  زاب  و  …. دنک ربص  دنیشنب و 

….“ دش جرخ  مه  یلیخ  بخ  یلو  …. تشذگ شوخ  یلیخ  یلاخ ! تیاج  ”…
…. ثکم یمک 

یم ایوگ  هک  یا  هلان  و  …. ندز اپ  تسد و  هب  دنک  یم  عورش  دوش ، یم  قرغ  بآ  رد  دراد  هک  یمدآ  نیع  راک ، ریمعت 
“ دیوگ

…“ ریدم  … …ب انج ”….
: دوش یمن  ادج  نفلت  یشوگ  زا  زاب  هنابام ! لک  ریدم  یا  هفرس  لابند  هب  دهد و  یمن  هزاجا  لکریدم ! اما 

“…؟ منک یم  هاربور  ار  دمآرد  رپ  راک  ردقچ  هنازور  نفلت  نیمه  اب  یناد  یم  ”…
: دیوگ یم  دایرف  اب  نبیرقت  تسا ، هدش  دوبک  هتفرگ  قانخ  یاهمدآ  نیع  هک  راک  ریمعت 

! “ ریدم یاقآ  ”…
: دیوگ یم  نفلت  رد  نیگمشخ ، یبصع و  ریدم  و 

مه نیا  … دهاوخ یم  هچ  مقاتا  یوت  هدمآ  هدز  رس  روطنیمه  هک  اباب  نیا  منیبب  دیرادهگن  ار  یشوگ  هظحل  دنچ  نفطل  “ 
…“ مهد یم  مه  ار  وا  بیترت  زورما  نیمه  یشنم ، دشن 

: رشت اب  و 
راک هچ  منیبب  وگب  … مراد یمهم  هملاکم  هک  ینیب  یم  وت ؟ یئایب  نیئاپ و  یزادنا  یب  ار  ترس  داد  هراجا  وت  هب  یک  ”…

“…؟ یراد
“ دیوگ یم  زنط  یدرسنوخ و  اب  رگراک 

همادا نات ! مهم  هملاکم  هب  دیناوتب  ات  منک  لصو  تسین  لصو  زونه  هک  ار  ناتنوفلت  ما  هدمآ  نفلت  هرادا  زا  ریدم ، بانج  “ 
.. ” دیهدب

دنمجرا نیشون  دیسرن –  دصقم  هب  هک  یئاه  همان 
ریت ۱۳۹۳

یا هداوناخ  ناملآ ، رد  شیتفت  بیقعت و  درگیپ و  رزودلوب  طلست  ۱۹۳۸ و  یاهلاس ۱۹۳۶ –  رد  یرلتیه  ّوج  روک  موجه  رد 
دنزرف راچان  اه  نآ  دنوش . جراخ  روشک  زا  هناشاک ، هناخ و  ندرک  اهر  و  دوخ ، رتخد  ندراذگ  یاج  رب  اب  دنوش  یم  قفوم 

یتصرف رد  ات  دنراپس  یم  دندوبن  یدوهی  مه  دندوب و  یمیمص  یناتسود  مه  هک  دوخ  راوید  هب  راوید  هیاسمه  هب  ار  دوخ 
. دنیامنب وا  جورخ  هب  مادقا  بسانم 

راوید و هب  راوید  هیاسمه  دنتفای ، ربخ  هک  دندوب  دوخ  دنزرف  ندروآ  کرادت  هیهت  سوق  شک و  رد  هدرب ،  هانپ  لحم  رد 
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دوجو ندرک ، نیریش “  دوخ “  یارب  مه  دیاش  دوخ و  زا  تیامح  میژر و  زا  سرت  رطاخب  اه ، نآ  یمیمص ! تسود 
شا هداوناخ  رارف  ندوب و  یدوهی  مرج !! هب  دننک و  یم  ریگتسد  ار  وا  دنهد ..… یم  عالطا  وپاتشگ  هب  ار  یدوهی  یرتخد 

. دنراپس یم  مادعا  هخوج  هب  ناملآ  زا 
یب تسا  ینیگنس  راب  درک ؟ ناوت  یم  هچ  تسود ! کی  زا  مه  نآ  یدرمناوج ، ان  کی  زا  هدیئاز  یغاد ، نیگنس  درد  اب 

؟ هنوگچ یلو  دنبای . یم  شخب  شمارآ  یدح  ات  یمهرم  ار  یفالت  یوحن ، هب  تبقاع  دنشیدنا و  یم  یئاج . هب  یسرتسد 
. دننک یم  عورش  نئاخ  تسو  هب د  ار  یئاه  همان  لاسرا  یدرسنوخ  لامک  رد  شمارآ و  تیاهن  رد 

. تسا هدرک  رادغاد  هکنآ  هب  هدید  غاد  هکنآ  زا  یئاه  همان 
. تسا هدوب  لاور  نیا  رد  هک  مناد  یم  اما  مناد ، یمن  ار  اه  همان  لماک  قیقد و  نتم 

زا رس  هدیسرن  دصقم  هب  کوکشم ، یمان  سردآ و  اب  جراخ  زا  یئاه  همان  تفای  رد  قانتخا  وج  نآ  رد  هک  تسا  یعیبط 
. داد هک  هدنریگ ، تسد  دهد  یم  راک  نمتح  و  دروآ . یم  رد  شیتفت  یسرزاب و 

لوا همان 
…“ مرادگ یم  نایرج  رد  ار  وت  دمآ  هک  باوج  مدناسر . ار  تماغیپ  میوگب ، هصالخ  زیزع ، تسود  “ 

دعب یتدم 
مود همان 

——–
….“ شاب تدوخ  بظاوم  نلماک  زین  وت  …. درک دنهاوخ  شالت  امش  یاه  هتساوخ  هیهت  یارب  هک  دنا  هداد  نانیمطا  “ 

دعب هتفه 
موس همان 

تا هرهچ  رد  اه  نآ  زا  رفنت  یتسیابن  هجو  چیه  هب  …. شاب طایتحا  اب  زیزع  تسود  ….. تسا شخب  تیاضر  اه  ربخ  “ 
. ” شاب هدامآ  نلماک  دوش ، هدید 

 …. مراهچ هتفه 
رگید یا  همان 

یهاوخ یسرتسد  اه  نآ  اب  دوعوم  زور  وت  و  دنک ، یم  ناهنپ  یئاج  یوحن  هب  ار  اه  نآ  شدوخ  دیرفگیز “  “ “ 
 …“ شاب یوق  …. تشاد

یدعب همان 
هب نعقاو  نم  ….. شاب سامت  رظتنم  تس . یفاک  نامه  یلو  دریگ . یم  رارق  وت  رایتخا  رد  ددع ) کی  طقف (  هنافساتم 

یتسه ماجنا  هب  رداق  نلماک  هک  مناد  یم  منک و  یم  راختفا  وت 
رخآ همان 

ادص ایند  رد  هک  مناد  یم  تسا . رتهب  ینک  مادقا  رت  دور  هچ  ره  نکن . للعت  دنا ، هداد  رارق  ترایتخا  رد  هک  الاح  “ …
…“ نک راکنا  نب  خیب و  زا  ار  زبچ  همه  داتفا  یقافتا  رگا  یناد ، یم  هک  روطنامه  درک . دهاوخ 

اه یزان  هجنکش  ریز  ندرکن ، فارتعا  راکنا و  تلع  هب  تشادن ، عالطا  اه  همان  زا  مه  شحور  هک  فرط  هکنیا  ربخ  و  ….
دش شک  رجز  وپاتشگ  رقم  رد 

روپرقاب ورسخ  ندش … ُمگ  چیه  رد 
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روپرقاب ورسخ  ندش … ُمگ  چیه  رد 
ریت ۱۳۹۳

دوخ رد  مزرل  یم 
یرتوبک هجوج  نوچ 

. نایذه توکس و  رد  منک  یم  ِزک  و 
نم هداس ی  ِتشرس  زا  ریغ 
، ما هدوه  یب  ییایر ی  یب  و 

ایآ دشاب  دناوت  یم  هچ 
هرامه ِنارکوش  نیا 

؟ مشون یم  تعاس  ره  هک 
مناج رد  تسیچ  گُنگ  همزمز ی  نیا  و 

درِخ ِیاروام  زا  ارم  هک 
دهد یم  روبع 

راویشهان یهودنا  ِباقرغ  رد  و 
؟ دنک یم  هفخ 

ایآ دشاب  دناوت  یم  هچ  سِح  نیا 
نتسشن بارس  ِقروز  ِیاچیه  رب  زج 
ندز وراپ  چیه  ِدور  رد  راو  چیه  و 

؟ ندنار ضحم  یچیه ی  ِیوس  و 
: یرادنپ یم  تسرد  وت 

یناوخ یم  نیگهودنا  ِدرم  ارم  یتقو 
. یناد یم  هناگیب  شاه  مدآ  ناهج و  زا  یا  هنیرتشیب  اب  و 

. تسوت اب  قح  دیدرت  یب 
مکدوک نانچمه  یلاسنایم  رد  نم 

غورد اب  ما  هناگیب 
مناد یمن  تداع  ِتاذمه  ار  قشع 

کیرات ِیاه  ییانشآ  زا  مزیرگ  یم 
مناد یم  ار  ءایشا  قشع و  ِنیب  ِقرف 

چیه رد  ندش  ُمگ  ِتشرسدب  ِیاچیه  رد  و 
. مروخ یم  هودنا 
ندنل دادرخ ۱٣۹٣ – 

اسراپ وزرآ  زا :  هاتوک 
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ریت ۱۳۹۳

شیوخ ییاهنت  مغ  نابش  رد 
ماوت یوگنخس  مشچ  دباع 

. یکیرات نیا  رد  نم 
اسرف ناج  بش  هریت  نیا  رد  نم 

ماوت یوسیگ  تملظ  رئاز 
نم هشیدنا ی  زا  رت  ناشیرپ  وت  ناوسیگ 

نایاپ یب  بش  وت  ناوسیگ 
دولآرطع لگنج 

وت یوسیگ  نکش 
لایخ یایرد  جوم 

یبش هشیدنا  قروز  اب  شاک 
نم وت  جاوم  یوسیگ  طش  زا 

مدرک یم  رذگ  جوم  ره  رس  رب  نز  هسوب 
هایس جاوم  طش  نیا  رب  شاک 

مدرک یم  رفس  رمع  همه ی 

یدجن نژیب  همان  تیصو 
ریت ۱۳۹۳

ما هتشاذگ  ار  ناتسهوک  اه ، هرخص  ، اهگنس زا  یمین 
ریش یاه  هلایپ  شیاه ، هرد  اب 

. مرسپ رطاخ  هب 
. تسا ناراب  فقو  ناتسهوک ، رگد  مین 

ار مارآ  یبآ و  ییایرد 
ییایرد نشور  سوناف  اب 

. مرسمه هب  مشخب  یم 
ار ایرد  یاه  بش 

یبآ یب  مارآ ، یب 
ییایرد سوناف  هروشلد  اب 

یزابرس نارود  رود  ناتسود  هب 
. دنا هدش  ریپ  الاح  هک 
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لپ ریز  درذگیم  هک  هناخدور 
وت لام 

رولب ناوختسا  رب  نم  هدیشک  تسوپ  رتخد 
بآ هک 

. ناتسبات مامت  دوش  تنهاریپ 
تخرد هعرزم و  ره 

ار فلع  رازتشک و 
. گنادشش ، دیهدب ریوک  هب 
باتفآ ریز  نش ، یاه  هناد  هب 

نم رات  هس  یادص  زا 
یقیسوم یاه  هراپ  زبس  زبس 

ما هتشاذگ  بالگ و  یاه  هشیش  رد  ما  هتخیر  هک 
فر یور 

انالوم یونثم  هب  مهس  کی 
. دیهدب ین “  ” هب مهس  ود 

ناگدنرپ هب  مشخب  یم  و 
اهدبنگ ، اه یشاک  ، اهگنر

دنا هدیود  نم  اب  هک  یناگنلپزوی  هب 
ییاهنت کهآ و  یاه  لیدنق  راغ و 

ار هچغاب  یوب  و 
دنیآ یم  هک  ییاهلصف  هب 

… نم زا  دعب 

اسراپ وزرآ  مراش –  رس  اه  هلچلچ  هچهچ ی  زا  یتقو 
ریت ۱۳۹۳

مراد تداع  هنیا  یتبحص  مه  هب  نم 
مراد تلاصا  همشچ  ندش  یراج  لثم 

ما هدمآ  قشع  هلق ی  نیرت  هدولا  بتزا 
مراد تباقر  دیشروخ  همشچ ی  اب  هک  نم 

خیرات رابغ  تشپ  یا  هدکشتا  لثم 
مراد تبارق  تشتدرز  شتا  بتاب 
اما مبیرف  یایند  هدولا ی  هچرگ 
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» رعشهرامش ١۵٢ هاگدید  ۱

مراد تقادص  یانهپ  هب  کاپ  یا  هنیس 
مراشرس اه  هلچلچ  هچهچ ی  زا  یتقو 

مراد تجاح  هچ  ساسحا  هیرگ ی  لزغ  هب 
مراشرس اه  هرجنپ  شپتزاردق  نا 

مراد تباجن  یادنلب  هب  یهاگن  هک 
دنمهف یمار  هفطاعرگا  نم  یاه  تسد 
مراد تقافر  قشع  زا  رتزبس  یسک  اب 

 ” یدجن نژیب  خرس “  لگ  رام  ورات 
ریت ۱۳۹۳

دینیچ یم  رگا  ار  یل  گ
دریم یم  یهایگ 

راب کی  اریز 
دنیب یم  ار  ربت  باوخ  راب  کی  طقف 

خرس لگ  ندیچ  رطاخ  هب  دیا  هدمآ  الاح 
خرس لگ  کزان  هقاس 

؟ دیا هدروآ  هرا  خرس  لگ  ندنک  رطاخ  هب 
؟ هرا ارچ 

وت  ! یه : وت دییوگب  خرس  لگ  هب  طقف 
دریم یمو  دتفا  یم  شدوخ 

دهاوخ یمن  رهز  هک  دازون  کی  نتشک 
دننک یمن  راکش  هناورپ  هک  فکینشالک  اب 

قادنق کی  هب  دهدن  ریش  هک  دییوگب  شردام  هب  طقف 
خی یاه  هکت  یال  دیراذگب  ار  هناورپ  و 

دینک فیقوت  ار  همانزور  و 
میریم یم  ام  هک  دینیب  یم  دعب 
. میریم یم  ادص  ورس  یب 

———————

دادرهم ومع  یلدمه  هحفص  زا 
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تسارعشهرامش ١۵٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارعشهرامش ١۵٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ایرد یاوآ  باختنا  هب   - داب لاح  هب  شوخ 
ریت ۱۳۹۳

داب لاح  هب  شوخ 
دنک یم  سمل  ار  تیاه  هنوگ 

! دراد یتبسن  هچ  وتاب  هک  دسرپ  یمن  وا  زا  سک  چیه  و 
. دور یم  اجک  هب  هدمآ  اجکزا 
دندیرفآ و یم  داب  ارم  شاک 

؛ دندرک یم  قلخ  یتخرد  گرب  ار  وت 
؟ یا هدید  ار  داب  گرب و  یزاب  قشع 

! دنوش یم  رتقشاع  دنزرو و  یم  قشع  ابیز  هچ  

! داب لاح  هب  شوخ 

یریعم یهر  تسین –  زوس  هشی  دنا  یم  برط  رغاس  رد 
ریت ۱۳۹۳

تسا رگید  یایند  هک ز  دوب  یلد  ار  ام 
تسا رگید  یاج  وا  رگید و  یاج  میئام 

تسوب گنر و  یاشامت  هب  نایناهج  مشچ 
تسا رگید  یاشامت  وحم  هک  لد ، مشچ  زج 

تسا یهت  یگدازآ  رهوگز  دص ف  هن  نیا 
تسا رگید  یایرد  هب  هناگی  رهوگ  ناو 

تسین زوس  هشیدنا  یم  برط ، رغاس  رد 
تسا رگید  یانیم  هعرجز ی  ام  نیکست 

نانچمه و  ادرف ، مغ  یروخیم  زورما 
تسا رگید  یادرف  مغ  ترطاخ  هب  ادرف 

هاج لام و  یادوس  رس و  دوب  ار  قلخ  رگ 
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تسارعشهرامش ١۵٢ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسرگید یادوس  رس و  ار ، درم  هدازآ 
دوبر یا  هناتسم  هولج ی  هب  ملد  بشید 

تسا کید  یاه  لد  ندوبر  یپ  بشما 
یهر ناکم  نوک و  یداو  تسیا  هناخ  مغ 

تسا رگید  یاج  یبلط ، رگا  یگدوسآ 

اضر  - ریوک دومحم  نایناماسات  نایناساس  سونقق ، هرازه ی 
یمنغا

ریت ۱۳۹۳

۲۰۱۴ راشتنا :  لاس 
ناملآ ادیآ ، رشان :

یگنهرف یاه  هتشذگ  خیرات و  هب  دنمقالع  خیرات ، هتخومآ  شناد  تسا . شوکتخسو  راکرپ  یا  هدنسیون  ورگشهوژپ  ریوک ،
باتک دلج  زا ۲۰  شیب  هدمآ  دلج  تشپرد  هک  هنوگنامه  و  دراد . دیعبت  تایبدارد  یرابرپ  همانراک  تسا . ناریا  ِیخیرات  و 

قشع دوخ  نیمزرس  خیرات  هب  هک  تس  ینطو  ناهج  ناشیدنا  پچ  دودعمزا  تسا . هدش  رشتنم  لاح  هب  ات  وا  زا 
ولو یرون  �نزور  ندید  هب  دنزیم  رس  شناهن  راکشآ و  یایاوز  هب  دخرچیم ، خیرات  یاه  یهایسرد  دومحم ، دزرویم .

نتفاکش اب  دنیشنیم ، لد  درد  هب  ناگتشذگرد  یاهاپ  در  اه و  هیاس  اب  دنکیم  نهپ  هرفس  دیمازا  یئایرد  اب  اه  تسدرودزا 
ساسح اه  هدش  جاراتو  اه  هتفر  تسدزا  هب  دیوگیم . نخس  هناقشاع  خیرات  اب  دنکیم . طبضو  تبث  ار  اهدادادخر  عیاقو 

هودنا فسأت و  اب  نطو  کاخ  یاه  نتفر  تسدزا  یخیرات ، یاه  همطلو  ناگناگیب  موجهزا  هک  مدوب  دهاش  اهراب  تسا .
. تسا هتفگ  نخس 

�راودایو تسا » هرابرگد  شیازو  هنادواج  ناج  نآ   » هدروخرهم شا  یناشیپرد  هک  هنوگنامه  سونقق » هرازه  »
ار نآ  ناوتیم  هک  گرب ،  ۵۶۰ زا شیبرد  نوگانوگ  ینامدرم  اب  یناتساب  نیمزرس  زاردو  رود  یاه  تشذگرسزا  یرابترسح 

. درک یقلت  ناریا  خیرات  هب  هزات  ِهاگن  ناونعب 
. تسا هدمآ  نایاپرد  هک  اه  هشقن  باتک و  �یامن  اب  تسا . شخب  شش  لماش  رثا  نیا 

زا ادرفات .» زورید  زا  تسوجو  سُرپ  کی  خیرات ،  » هک دراد  یا  هراشا  دیدج  نارودرد  یراگن  یخیرات  شهوژپ  هب  دماردرد ،
یگتسویپ وس ، نیا  هب  لاسرازهزا  شیب  زا  اما ، ام  نیمزرس  خیرات   » یدوخ خیرات  یاه  تسسگ  یخیرات و  یاه  یگتسویپ 

.« تسا هدیرب  هدیرب  درادن .
.« دندرک یئاورنامرف  ناریارد  لاس )  ۴۲۷ یدالیم (  ات ۶۵۱ لاسزا ۲۲۴  هک « تسا  باتک  نیا  تسخن  شخب  نایناساس 

باتک نیرت  نهک   » هک همان . یادخ  اب  دنکیمزاغآ . شناد ، هشیدنا و  زا  . دهدیم حرش  ار  نامدود  نآ  یاهدرواتسد  سپسو 
مان اب  هدش  ماجنا  عفقم  نبا  طسوت  یرجه  مود  نرق  رد  یبرع  هب  نآ  همجرت  و  تسا » ناریا  خیرات  دنمشزرا 
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یاه همانهاش  ، » ریوک تیاور  هب  انب  تفای . » جاور  نایزات  نیب  تعرس  هب  باتک   » همجرت سرفلا .» کولملاریس  »
راثآرگید زا  همان ، یادخرانکرد  تسا ». باتک  نیا  زا  یسابتقا  همجرتزین و  یروصنموباروثنم  همانهاش  یخلب و  دیوملاوبا 

، ناریا یاهرهش  خیراتزا  نادنپسا . رهمدابرذآ  همانزردنا  ناریرز . راگدای  رسنت . همان  کمان . نییآ  دنکیم : دای  یگنهرف 
یخیرات رابرپ  یاه  هتشذگ  اب  ار  نیبطاخم  کیره ، هژیو  رصانع  حیضوت  اب  ناکباب  ریشدرا  همانراکزا  همان و  جنرطشزا 

. دنکیم انشآ 
یگدنناوخزا و تسا  یعون  “ » نماروا  ” و برطم » دبراب  تافنصمزا  “، » یناورسخ  ” نحل هب  دراد  یا  هراشا  رعش  رد 

هک هدرک  دای  یا  همانگوس  زا  نینچمه  تخردرون . شیاتسو  زیورپورسخ  حدم  رد  یئابیز  یاه  هدورس  اب  یگدنیوگ »
یفرگش یدننامه  ناریرز  راگدای  نامرهق  : » دیوگیم ریرز ، ناتسادرد  یونام . نایاوشیپ  زا  یکی  گرمرد  تسیا  هدورس 

نایعیش یرادازع  مسارم  اب  یگنهامه  رد  دهدیم  یا  هزات  تاعالطاو  البرکرد ». نیسحردارب  سابع  ناتساد  اب  دراد 
.« تسا هدوب  یسودرف  همانهاش ی  یناریا و  یاه  هیزعت  مهم  رایسب  عبانمزا  یکی  باتک  نیا  »

. هقطنم ناهاش   . ناگرزب هب  شیاه  همانو  وا  یناحور  ماقمرا  دنکیم و  دای  ناکبابریشدرا » گرزب  دبوم  رسنتزا ،
زا کیره  هک  تشاد  دوجو  هدمع ، ینییآ  شیارگود  یناساس  ناهاش  نیتسخن  راگزوررد  دسیونیم : ینام .» و« ریترک » » زا

ناونعب نایونام  دشزوریپریترک ». ماجنارس  و  ریترکو . ینام  دوش : لیدبت  هاگتسد  یمسر  نیئآ  هب  دندیشوک  یم  اهنآ 
هاش تسد  هبریترک  نامرف  هب  نایونام  راب  هعجاف  راتشک  دریگیمرارق و  تموکح  رازآو  بیقعت  دروم  قیدنز }  } کیدنز

هب دقتعم  { » اه کیدنز   } اهنآ دنتشادن . لوبق  هدش ، هتشون  ریترک  طسوت  هک  ار  اتسوا  نایونام ، دوشیم . عورش  یناساس 
یئورردور دوب و  ماهوا  درخ و  لادج  دندش ». روهشم  نویرهد  هب  دندرک و  یم  راکنا  ار  ناهج  قلخ  دندوب  هدام  تیدبا 

نامز رد  نیفلاخم  راتشک  یزیرنوخ و  تشترز . نیئآ  نایاوشیپ  اب  دندوب  رگناریو  لادج  نآ  هدنرب  نانادانو  لهجو . لثع 
زین مررد  دندرک . . . . بوکرس  ار  نایکدزمو  نایونامو  نایرهم  ناریارد  . » تخیر یپ  ار  تیناحور  ِتردق  نایناساس 
شخبو اهداینب  دیدج  نیئآودره  دنتخاسرب . . .  ار  تیحسم  نانآ  هدش  ناریو  یاهشیاینرب  دنتشادرب و  نایمزا  ار  نایرهم 

۹۴ دنتفرگرب .» رهم  نیئآ  زا  ار  شیوخ  نادزیا  ریتاسا و  زا  یگرزب  یاه 
ماگشیپ زین  یسیون  هرطاخرد  ینام  دروآ .» ماود  لاس  زا ۱۵۰۰  شیب  نییآ  نیا   . » دشربمایپ هک  یشاقن  ینام ، هرابرد 

لاس دودح ۱۷۰۰  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ینام  تسا . . . . یونام  بدازا  یشخب  یسیون  همانیگدنز  : » تسا هدوب 
ینام یاه  هشیدنا  راکفا و   ۱۰۲٫ دنکیم » یفرعم  ار  شا  هداوناخو  دوخ  نآردو  هتشون  اردوخ  همانتسیز  شیپ ،

نوراک �ناخدور  هرانکو  ناتسزوخرد  هک  دننانآ ، زا  نیبئاصو  اه  ییادنامو  هلزتعم  تسا . هتخادنا  هیاس  هقطنم  رسارسرد 
هب یناساس  مارهبروتسد  هب  یتشترز ، نویناحور  �ئطوت  هسیسد و  هب  ، دوب یناکشا  زا  هک  ینام  دننک . یم  یگدنز 

هدنام اجب  ینام  هرابرد  ینام و  زا  یدایز  راثآ  دنتشک ». ار  وا  اه  هجنکش  اب  سپس  دندرب و  نادنز  هب  دش و  هدیشکریجنز  »
ینوریب هیقابلاراثآ » » دراد ، دوجو  اه  یونام  هرابرد  هلاسر  باتک و  داتفه  دص و  کیدزن  : » ریوک تیاور  هب  تسا .

۱۰۳ تسا ». هنیمز  نیارد  یبرع  یاه  هتشون  نیرتهب  وزج  میدن  نبا  تسرهفلا »  » یناتسرهش و لحنلاو » للملا  و«
اه هشیدنا  اما  دندناوخ  ینام  هزاورد  ار  نآ  نامدرم  سپ  نآزاو  دنتخیوآ  راد  هب  روپاش  یدنج  هزاوردرب  اهتدمار  ینامرکیپ 

ینام یاه  هشیدناو  الاو  ماقم  رد  هک  ار  روپ  لیعامسا  مساقلاوبا  دنلب  �دورس  ریوک ، دنشکراد . هب  دنتسناوتن  ار  شی 
منیمزرسرد و  مدوب / لاسدرخ  یکدوک  هک  یماگنه   » ار ینام  دوخ  �دورس  سپس  و  تسا . هدرک  طبض  تبث و  دراد ،

.« دنداتسرف  . . . . . اهتسدرود  هب  ناسارخزا /  دندرک و  مهارمه  یا  هشوت  رداموردپ  متسیز / یم  یردپ  نامو  ناخرد 
. دهدیم حیضوت  ار  یناتساب  ربمایپ  نیا  یئارگدرخ  یگنهرف و  تفرعمزا  یباتزاب  اه  هدورس  نیا 

حرش هب  رگشهوژپ  هک  نایناساس ، تنطلس  رد  تسا  ناریا  یخیرات  عیاقوزا  یدالیم   ۴۹۴ نایکدزم ۵۲۴ –  شبنج 
کدزم درم  یکی  دمایب  « » تسا هدش  عورش  یسودرف  هدورس  اب  زین  شخب  نیا  تسا . هتخادرپ  گرزب  شبنج  نآ  تیاور 

هدناوخ یعامتجا » یگنهرف و  گرزب  شبنج  کی  ار  کدزم  نیئآ   » ریوک ماک . » یأر و  شناد و  اب  یوگنخس و  مانب /
هشیدنا یارآ و  شرتسگ  تلعب  دناشفا .» رون  ناهج  ناریا و  هفسلفو ی  رکفرب  لاسرازهزا  شیب   » هک دنکیم  هفاضاو 
لاس ۵۲۴ ناتسمزرد   : » ناوریشوناورسخ کرادت  ریبدت و  اب  دابق  هناراکبیرف  شزاس  و  مدرم ، نیب  کدزم  یاه 
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«. دندرگ یم  دوبانو  راتشک  ناوربپ  زا  نت  نارازه  کدزم و  یدالیم } }
یهاو مرج  هب  وا  مادعاو  ندش  ینادنز  ناوریشونا ، دنمدرخو  هنازرفریزو  نیا  تامدخ  هب  هراشا  اب  میکح  رهمگرزبرد 

ناردپ هراومه  ناریا  ناهاش   : » دیوگیم تقو  ناهاش  تسد  هب  هاش  ناکیدزنو  نادنزرف  ندش  هتشک  بهذمرییغت و 
هدولآ شریزو  هداوناخ و  نوخرد  شتسد  هک  میراد  غارس  ناریارد  یهاشرتمک  دنتشکیم . ار  شیوخ  ناریزوو  نارسپو 
نارودرد هک  منک  هفاضا  تسا .» هتفای  هماداریبک  ریما  ات  هکماربات  یشنماخه  نارودزا  ناریا  خیراترد  یشکریزو  دشابن .

. دندرک یشکدوخ  رابردریزو  شاترومیت  هیلدع و  ریزو  رواد  هاشاضر ، نامرف  هب  زین  یولهپ 
گنهرف عبانم  زا  یکی  اب  ار  نیبطاخم ش  یا ، همانگوس  یور  ثکم  اب  دنکیم و  دای  یناکشا  نارود  یاه  باتکزا  ریوک 
باتک یولهپ ، هب  یناکشا ، راگزور  زا  هدناماج  هب  یاه  باتکزا  یکی  .» دناسانشیم ار  نایعیش  نایمرد  جیار  یرادازع 

روهظ تسا ». نایناکشا  راگزورزا  هک  نهک  یا  هتشون  هیاپرب  تسا  یا  همانگوس  ناریرز  راگدای  تسا . ناریرز  راگدای 
هاگودرا ود  هب  ناهج  » نانیدون هب  یتنطلس  نادناخزا  یخرب  هاش و  زیمآ  تحلصم  ِنتسویپو  ون » نید   » جاور تشترز و 

ناریا گنهرفرد  نید  شقن  نینوخ ، یاه  یریگرد  تافالتخا و  عورش  اب  دوشیم » میسقترفاکو  رادنید  تسود ، نمشد و 
. دنفایم یا  هزات  هار  رد  یعامتجاراکفا  یاه  یگراپ  تسسگرصانع و  نآ  شرتسگ  و 

موس درگدزی   : » خیرات هنییآرد  اما  تسا . نامدود  نآ  هاش  نیرخآو  موس  درگدزی  نایناساس  هاشداپ  نیمراهچو  یس 
یاه شبنج  بوکرس  نامدرم ، یتیاضران  نایتموکح ، نادبوم و  یهابت  داسف و  مورو ، ناریا  تدمزارد  یاه  گنج  دنزرف 

اه و تکالفزا  یا  هزاترود  بارعا  �لمح  اب  هک  تس  یعامتجا  یگنهرف  یاهیگدوسرف  نینچرد  تسا » یونامو  یکدزم 
. دوشیم عورش  اه  یزور  هیس 

یاربو تسشن  تخترب  دش ، غراف  نآ  نتخاسزا  نوچ  : » نئادم ناویازا  دنکیم و  دایورسخ  یاهراگدایزارگشهوژپ 
یسب یاپ / تسد و  یسب  هدیرب  رتورف  تخادرپ : خاک  هزاورد  رباربرد  یاپو  تسدو  رس  ندیرب  هب  نامدرم  ندناسرت 

هاش ناتسدریز  یا  هک  یدمآ / شوج  هب  لد  اهزاوآ  زک  یدمآ / شورخ  سپ  نآزا  ناویاز  یارسرد / رب  هدنکفا  هتشک 
دوز رید و  دریگیم . ار  راک  متس  ملاظ و  نابیرگ  متس ، ملظ و  هک  نیازومآ  تربع  ناهندب ». لد و  هریت  دیشابم  ناهج /

. درادن زوسو  تخوس  اما  دراد 
یدیفم تاعالطا  هدش  عورش  باطخ  نیارمع  تفالخ  نامز  هب  هک  ناریا  هب  اه  برع  موجه  تیاور  اب  هدنسیون 

لبق ندمت  هب  دراد  یهاگن  گرزب ، یاه  تب  زا  کیره  ِذوفنو  تمدق  حرش  اب  اهتب  شیاتس  زا  دراذگیم . هدنناوخ  رایتخارد 
نآ زا  ییاهگرب  ادخ  ناگیاسمه » : » ناونع رد  ناتسبرع ؛ کاخ  رد  یخیرات  یاه  هتفای  یخرب  هب  هیکت  اب  و  برع ، مالسازا 

نوگرگد نایزات  هرابرد ی  ار  ام  نیشیپ  یاهرواب  زا  یگرزب  شخب  اه  هتفای  نیا  : » دسیونیم تسا . هدش  روآدای  ار  ندمت 
یرواد زا  یرایسب  ینونک  یاه  هتفایزابو  دراد  رایسب  یاه  یکیرات  مالسا  یریگ  لکشزا  شیپ  برع  خیرات  تخاس . دهاوخ 

 . ۲۱۸ دنکیم » در  ار  نیشیپ  یاه 
ینابو لماح  دنا  هدشدراو  هقطنم  نیا  هب  بونجزا  یماس  نارجاهم  شیپ  لاسرازهجنپزا  هک  تسرواب  نیاربرگشهوژپ 
ناتسبرع نورد  لیابق  دوب .» لامشرد  برثی  هکمو و  فئاطو  تفرگ  لکش  بونجرد  رتشیب  اهرهش  . » دنتسه ندمت  نیا 

لیابق : » دوشیم روآدای  ار  نیملسم  یادخ  هللا » » روضح ءاشنم  ءادبم و  دهدیم . حیضوت  ار  لیابقزا  کیره  نایادخ  مان  و 
مان هک  دنکیم  دای  ماشرد  دایا  مان  هب  یرگید  هلیبقزا  نامه . دندوب » نانآزا  شیرق  دوب و  هللا  ناشیادخ  مان  هک  یرضم 

اه یمور  دوب . یناساس  لواروپاش  راگزورمه  هللا  بهو  رمدت ، هاشداپ  نیرخآ  .» تسا هدوب  هللا »  » ناش یناتساب  یادخ 
ناشن ار  هوکشاب  یندمت  هیروس  رمدت  هقطنمرد  هاگشیاین  گرزب  یاه  هبارخ  دندرک . ناریو  اررمدت  یو  نتشک  اب 

. تسا هدشدای  بارعا  شتسرپ  درومو  گرزب  ُتب  هسزا  یکی  تاللا » » زا برع  نهک  راثآ  یخربرد  نامه . دهدیم ».
« تسا هدماین  دمحم  مان   » اه هکس  زا  کی  چیهرد  هک  ینازاو  هدرک  حرطم  ار  ترجه  خیرات  زیمآدیدرت  یهاگن  اب  ریوک 

ار یناساس  هاش  زونه  هدش  برض  دنواهنرد  ناریا  تسکش  زا  سپ  لاس  تسیب  هک  هیواعم  یاه  هکس  : » دسیونیم
رایسب یشقن  هک  یرجه  خیراتزا  ینخس  چیه  نآرقرد  اتح  یرجه و  هاجنپو  دص  لاس  ات  درادن . یرجه  خیرات  دراد و  دوخرب 

نآ هخسن  نیرت  نهک  هک  تسا  نآرق  میراد  تسدرد  هک  یباتک  اهنت   » ۲۴۰٫-۴۱ تسین » نایمرد  دراد  مالسا  خیراترد  مهم 
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شیب ماشه  نباو  قاحسا  نبا  هریس  دننام  اه  یبنلا  ةریس  نیرت  نهک  تسا . هدش  هتشون  دمحمزا  سپ  لاس  تسیود 
۲۴۱ تسا » هدش  هتشون  دمحم  گرمزا  سپ  لاس  هاجنپ  دصزا و 

، هتشاد همادا  ناریا  طاقن  رتشیبرد  یلحم  یاهتمواقم  برع  هلمح  زا  دعب  هک  دهدیم  ناشن  یتسرد  هب  باتک  تیاور 
بارعا یگریچرد  تسا . هدوب  نایرجرد  یلاغشا  یاه  نیمزرسرد  هدنکارپروطب  مجاهم  موق  لباقمرد  مدرم  یگداتسیا 

اه شزیخ  نآ  حرش  هدنسیون  هک  تسا  هداد  خر  ناریا  رانکو  هشوگ  رد  یدایز  یاه  شبنج  نرقود ، ینالوط  �رود  نآرد 
یاه شهوژپ  هب  دانتسا  اب  ریوک  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  تسا . هتشاذگ  نایمرد  ناگدنناوخ  اب  ار  اه  نآ  یعامتجا  تارثاو 

نآ یدازآ ،» یارب  نایناریا  یعامتجاو  یگنهرف  یرکف و  دربن  مزر و  لاس  تسیود  : » ناونع نیا  اب  یتسرد  هب  دوخ 
هاگیاجرب ش ار  تمواقم » نرقود   » هدرک و ناریو  نبو  خیب  زا  ار  توکس » نرقود  » زیمآریقحت �داتفا  اج  موهفم 

. تسا هدناشن 
نوگانوگ نیوانعو  اهتیاور  ترثک  تلعب  هدش  هداد  حرش  اه  یرادیاپو  اهدربن  حرش  هک  یرادیاپ » لاس  تسیود  » رد

ربارب رد  یگداتسیاو  تمواقم  یاه  هتسهزاو  دناوخ  ار  باتک  دیاب  دروآ ، ار  اه  مایق  نآ  حرش  یسررب  کی  رد  ناوتیمن 
ندُرب هکم و  هب  اهنآزات  تخاتو و  نایطمرق  هب  دراد  یا  هراشا  اه ، شبنج  همادارد  دش . هاگآ  یتسرد  هب  نامجاهم 

. دندنادرگزاب هکم  هب  ار  دوسالارجح  ات  داد » یم  جاب  نانآ  هب  سرت  اب  ناناملسم  هفیلخ ی  . » اسحل هب  دوسالارجح 
. دنتفر نیبزا  یونزغدومحم  یاه  هلمح  رد  نایطمرق 

یعامتجا یگنهرف و  زیخاتسر  مجنپ  شخب 
 : هک دهدیم  دیون  و  دوش . یم  عورش  داش » نامشچ ، هیس  اب  یز ، داش   » اب شخب  نیا 

، ناریا یزاسون  دنتسکش » مهرد  ار  نایزات  تردق  نایناریا  مایق ، یرادیاپ و  دربن ، لاس  تسیود  زا  سپ  »
رسارس رد  هک  نایسابع  طوقس  هب  ور  فعض  دهدیم . حیضوت  ار  یناریا  یاه  تموکح  لیکشت  روشک و  تالوحتزاغآرس 

ناتسیسرد دیدرگ . هناگیب  نارابج  تموکح  متسو  روج  هیلعرب  مایق  یاه  هنیمز  دوب ، هداتفا  هار  دادغب  تموکحورملق 
تاحالصا هب  دنتفای و  زاب  ار  نامناخ  مدرم و  نالیگ و …  نیمزرس  رد  ناملید  ناسارخرد ، نایناماس  نایرافص ، طسوت 

. دوب هتسشن  راب  هب  ینالوط  تدم  نیارد  بهذم  یتشترز  ِنایناریا  ندش  ناملسم  هک  درک  دیابن  راکنا  اما  دنتخادرپ .
. دوب هدرک  ادیپ  جاور  یمالسا  ِبرع  یاه  هویش  ریاس  ناذا و  گنابو  بارحم  دجسمو و  ناریو  اه  هدکشتآ 

نامداخ نآ  زا  کیرهرثاو  مان  رکذ  اب  ارگدرخ ، ِنارعاش  نافوسلیف و  نادنمشنادروهظ و  زا  یدنتسم  یاه  گرب  ریوک 
. دوشیم روآدای  ار  یگنهرف  تالوحت  گنهرف ،

: دسیونیم ناهیقف  هب  باطخ  وا  یاه  هدورس  ندروآ  اب  تسا ، هدرب  مان  زرو  درخ  یزرابم  ناونع  اب  هک  ورسحرصانزا 
رگید یا  هدورسرد  دراد ». یم  رذحرب  ناهاشو  نانآ  بیرف  زا  ار  مدرم  دناوخ و  یم  سیلبا  اهدژا و  ار  ناهیقف  اج  همه  »

یراکایرو بیرف  زا  هدرپ  دنا » هتسبرمک  لهج  متس و  تمدخ  هب  تایآ  نآرقزا و  هدافتسا  اب  هک  ینادهاز  ناهیقف و  »
یاه لصف  نیرت  ینالوطزا  هک  شخب  نیا  دنکیم . اوسر  ار  هعماج  یاه  لگنا  هتفای  نامزاس  �تسدوراد  درادیمرب . اهقف 

یردنلق و نافرع و  ات  هتفرگ  یعامتجا  یگنهرفریخاتسر ، زا  یندناوخ  دیفم و  تاعالطا  زا  یا  هعومجم  تسا ، باتک 
. دوشیم لماش  دوخ  �نامز  رد  ار  تسایس  نابز و  نانز و  هاگیاج } }

، ناقهد هن  نایم / ردنا  دیآ  دیدپ  یداژن  نایزاتزاو / کرتزا  ناریازا و   » یسودرف فورعم  هدورساب  راک : نایاپ  مشش  شخب 
سپس هتسارآ .» دبراگزور  دوش  هتساوخ / یپ  زا  نوخ  دنزیرب  دوب  . . . یزابرادرک  هب  اه  نخس  / دوب یزات  هنو  کرت  هن 

طسوت اه  هناخ  باتک  ندز  شتآ  ناکرت و  حدقرد  هنامز  یسایس  یرکف و  نایاوشیپرگید  نارعاش و  یارآ 
ریگ همه  تراغ  لتقرد و  دوب  ناهفصارد  هیوکاکرفعجوبا  هناخباتکرد  هک  انیسروپ ، یاه  هتشونزا  یشخب  » نایونزغ

دلج تصش  ات  لهچ  هک  ناهفصا  عماج  دجسم  هناخباتک  دش . هدینازوس  یرجه  لاسرد ۴۲۰  ناهفصا  هب  دوعسمریما 
هناخباتکزا یر  هب  دومحم  ناطلس  هبلغرد  هک  دنا  هتشون  یخرب  دش . هتخوس  دوعسم  ریما  هبلغردزین  تشاد  تسرهف 

دندز شتآ  دوب ، هچره  ار  موجنو  تأیه  یضایر ، هفسلف ، یاه  باتک  مامت  هریغو  دابع  نبا  بحاص  هملاید و  نیطالس  یاه 
: هکنانچمه دندرب ». نینزغ  هب  یر  زا  باتکرتش  راب  دص  شا  هدنام  یقابزاو 
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هب درک . لیدبت  یا  هناریو  هب  ار  ناریارگید  یاه  نیمزرسزا  یرایسبو  یر  ناتسودنه و  هب  یونزغ }  } دومحم هلمحرد  »
«. ناویک رب  شاه  هناختبز  دود  دیشک  دنه / تیالو  رد  هاش  دز  شتآ  هک  سبزا  : » یرصنع هتشون 

افلخزارترایشه نامالغ  نآ  تخاس . مهارف  ار  کرت  نامالغ  یئامرفنامرف  یاه  هنیمز  اهقف ، افلخ و  ِقلطم  تیرابج 
نیاراکزارت تشز  همهزا و  رتدب  : راکهبت ناشکمدآ  نیا  اب  نارادمنید  اهقف و  یهارمهرد  دندوب … «. هنامز  راکایر  یاهقفو 

لتق هب  یرابرد  ناکرتزا  یرامش  تسد  هب  لکوتم   » هفیلخو دوب » …  نیبم  عرش  لامع  تنایخ  شکانشآ ، نامالغ 
یفکتسملا و  دش . هتشک  یگنشت  هب  ناکرترا  یهورگ  تسد  هب  یگلاسراهچ  تسیب و  نسرد  زتعملا  هفیلخ  و  دیسر .

نیعتسم هفیلخ  نتشکو  درپس . ناج  ات  دنتخادنا  نادنزردو  دندیشک  لیم  ار  شنامشچ  هتخاس  ریگتسد  ار  هفیلخ 
اه هناخباتک  اه و  باتک  ندز  شتآزا  اهقف  اما  دنتشگنزاب » دوخ  نیشیپ  دنمتردق  هاگیاج  هب  هاگچیه  افلخ  و  سنارسپو .. . 

یگدازآو و درتسگ  هیاس  ینادانو  سرت  ات  دندنک  یم  یمیسن  یمیعن و  یدرورهس و  تاضقلا و  نیع  نت  زا  تسوپ  و«
۵۵۴  – ۵۶ دنیچرب » نماد  یئاناد 

. تسا لمأت  لباق  دراد و  هدنسیون  هدرتسگ  یسررب  زا  ناشن  باتک ، نایاپ  گرب  هسرد  اه » باتک  هیامن  »
یمالسا یاهرواب  اب  برع  ناشیکون  �لمح  راوگانو  خلت  تیاور  رود ، یاه  هتشذگ  هب  یرگنزابرد  ریوک  هکنیارخآ  نخس  و 

یسررب و ار –  نایناریا  یسایس  یگنهرف  یاه  هزرابم  اه و  شنت  نیسپ –  یاه  یاهینوگرگد  و  نایناساس ، یشاپورف  و 
. دریگ رارق  ناسانش  خیراتو  نیدقتنم  هجوت  دروم  تسا  دیما  هک  هدرکرشتنم  یباتک 

. تسا دیعبت  رد  ناریا  تایبدا  راثآ  نیرت  یندنام  رامش  رد  سونقق » هرازه  »

دلانیم روسناس  زا  ناتسلگ  یلیل 
ریت ۱۳۹۳

هیاس  » تسا و هدرکن “ یقرف   ” ینونک تلود  رد  شراثآ  روسناس  تیعضو  هک  دیوگیم  ناریا  رد  هقباساب  مجرتم  کی 
زور یناریا  هدش  هتخانش  مجرتم  ناتسلگ ، یلیل  دراد . دوجو  داشرا  ترازو  رب  داژنیدمحا  تلود  لاس  تشه  نیگنس »

ربارب ود  ، » شیاهباتک زا  یکی  پاچ  دیدجت  یارب  داشرا  ترازو  نالووسم  هکنیا  نایب  اب  یم )  ۲۵- دادرخ  ۴  ) هبنشکی
داعبا هب  دعب  دیدنخب و  هاق  هاق  دیناوخب و  ار  اهداریا  دیاب  : » تفگ انسیا  یرازگربخ  هب  دناهداتسرف ،» یحالصا  باتک  دوخ 

شاهنیس رب  در  تسد  : ” مروآیم ار  هنومن  کی  هدنخ  یارب  : » داد همادا  یو  دیربب ». یپ  رتشیب  لاس  تشه  نآ  هعجاف 
یرلاگ ریدم  تسین »؟ رادهدنخ  دیراذگب . یرگید  زیچ  هنیس “  ” یاج هب  دیرادرب و  ار  نیا  هک  هدمآ  یحالصا  دز “…

ناتسمز یاهبش  زا  یبش  “، ” اریم “، ” ور شیپ  رد  یگدنز   ” نوچمه شراثآ  روسناس  هب  هراشا  اب  نارهت  رد  ناتسلگ 
زا یرگید  یاههنومن  فلتخم ، یاهلاس  رد  وساکیپ “ اب  یگدنز   ” و نیدنوا “ “، ” یتشگنازبس یوتسیت  “، ” یرفاسم
یاهمدآ لام  گنج  دیوگیم  وتسیت  ارچ  : » تسا هدرمشرب  هنوگنیا  ار  اهباتک  نیا  هب  داشرا  ترازو  نازیمم  یاهداریا 

اب ناتسلگ  مناخ  دنکیم »! زان  هدازهاش  یارب  تسا ) یهام  هک   ) نیدنوا ارچ  تسا ! بدایب  وموم  ارچ  تسا ؟ قمحا 
یناحور تلود   » هک هدرک  یراودیما  زاربا  دراد ،» دوجو  شحوم  لاس  تشه  نآ  نیگنس  هیاس  زونه   » هکنیا رب  دیکات 
رشتنم یزور  نامه  رد  هتسجرب ، هدنسیون  مجرتم و  نیا  تاراهظا  دشیدنیب .» یتسرد  هراچ  لضعم  نیا  یارب  دناوتب 
یخرب راشتنا  نارهت ، پاچ  دامتعا “  ” همانزور اب  ییوگتفگ  رد  یمالسا “ داشرا  گنهرف و  ریزو  ، ” یتنج یلع  هک  هدش 

نیا رد  شراک  یادتبا  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  دناوخ و  ههبش “  ” کی ار  باتک  یزیمم  وغل  رب  ینبم  یو  لوق  زا  نانخس 
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دنتفرن و راب  ریز  نارشان  : » تفگ دراذگب  نارشان  دوخ  هدهع  هب  ار  پاچ  زا  لبق  یزیمم  تشاد  میمصت  هناخترازو 
یارب نوچ  مینکیمن ، ار  راکنیا  ام  دنک و  لقتنم  ام  هب  شدوخ  زا  ار  یرگروسناس  راک  دهاوخیم  داشرا  ترازو  دنتفگ 

یوس زا  تیاده  قداص  راثآ  هب  زوجم  یاطعا  یهعیاش  هرابرد  یلاوس  هب  خساپ  رد  نینچمه  یو  تشاد ». تراسخ  اهنآ 
یناریا ریهش  یهدنسیون  نیا  یاهباتک  زا  مادکچیه  هب  مهدزای  تلود  رد  زورما  هب  ات  هک  تشاد  راهظا  داشرا  ترازو 

«. دوب هدش  پاچ  وا  باتک   ۱۲ مهن ، تلود  رد   » هک تسا  یلاح  رد  نیا  و  هدشن » هداد  هزاجا  مه  پاچ  دیدجت  یارب  یتح  »
وگتفگ رد  ناریا “ ناگدنسیون  نوناک   ” وضع هدشهتخانش و  هدنسیون  نتلهچ ، نیسحریما  زین  هتشذگ  هتفه  تسا  ینتفگ 

چیه : » دوب هتفگ  ینونک  تلود  لبق و  تلود  رد  شراثآ  رشان  یاهیریگیپ  نتسناد  رمثیب “  ” اب انلیا “  ” یرازگربخ اب 
هام نآلا ۹  هداتفا و  قافتا  نیمه  مه  دیدج  تلود  رد  تسا . یسررب  تسد  رد  دنیوگیم  مادم  دنهدیمن و  یتسرد  باوج 

هتشذگ هام  نمهب  هک  انسیا  یرازگربخ  اب  ییوگتفگ  رد  یتنج ، یلع  نیا ، زا  شیپ  دنتسه ». یسررب  تسد  رد  تسا 
اهنت اهباتک  حالصا  دراوم  یگنهرف ،» بالقنا  یلاع  یاروش   » بوصم نوناق »  » ساسا رب  دوب  هتفگ  تفرگ ، تروص 

دنریگیم و رارق  ضراعت »  » رد یمومع » تفع   » و یمومع » قالخا  «، » یلم تینما   » اب هک  تسا  یلئاسم  لماش 
. دندازآ ناگدنسیون  دراوم   ریاسرد  »

نایرفص دومحم  یروباشین –  راطع  نیدلادیرف 
ریت ۱۳۹۳

رپ نارعاش  زا  میا ، هتخانش  یروباشین  راطع  نیدلادیرف  خیش  ای  راطع ، مان  اب  ار  وا  هک  یروباشین ، دمحم  نیدلادیرف  “ 
دنمجرا مدرم  زا  یسراف و  نابز  هیام 

یم یشورف  وراد  یکشزپ و  راک  هب  هتسیز و  یم  یرجه  متفه  هدس  زاغآ  مشش و  هدس  رد  تسا . هدوب  ناسارخ 
. تسا هدش  هدیمان  راطع “  ببس “  نیدب  هتخادرپ و 

: دیوگ یم  نینچ  وا  دروم  رد  یا  هناسفا 
راک مرگ  رس  هک  راطع  تساوخ . یزیچ  دمآ .  وا  هناخوراد  هب  یشیورد  یزور  دوب . تسود  ایند  رو  هشیپ  کی  راطع ، ”…

: تفگ شیورد  دادن . ناشن  شوخ  یور  دوب 
) ؟ درم یهاوخ  هنوگچ  ایند ، هب  یگتسبلد  نیا  اب  وت  ) 

: داد خساپ  راطع 
 ( درم یهاوخ  وت  هک  هنوگنامه  ) 

. درُم دیشک و  زارد  داهن  رس  ریز  دوخ  نیبوچ  هساک  شیورد 
هدیروش یفوص  دیشخب و  نآ  نیا و  هبو  داد  جارات  هب  ار  دوخ  هیامرس  دروخ . ناکت  زیگنا ، روش  یزاب  نیا  ندید  اب  راطع 

…“ دش یرس 
ایلوالا ةرکذت  زا 

همانهاشریطاسا یارب  درب . یم  ورف  نیتسار  ریغ  ماهبا  زا  یا  هلاه  رد  ار  ام  ناگرزب  هک  تس  اه  یزاس  هناسفا  نیمه 
. دامتعا ماج  رد  تسا  یمس  نیتسار ، نانامرهق  یارب  یلو  تسا ، یرورض  مزال و 

رد اما  و 
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: تسا هدمآ  ریطلا  قطنم 
خیش هب  فورعم  یروباشین )  ینکدک  راطع  قاحسا  نبا  میهاربا  رکبوبا ، نبا  دمحم  وبا  راطع (  نیدلادیرف  خیش  ”…

. تسا یرجه  متفه  مشش و  نرق  ناروآ  مان  زا  هک  راطع .
یرکف و یحور و  بالقنا  فیاظو ، نیا  ماجنا  نیح  رد  هدوب و  زاس  وراد  بیبط و  دیآ ، یم  رب  خیش  دوخ  تانایب  زا  هچنآ 

و تسا ، هدمآ  دوجو  هب  وا  رد  ینطاب 
ار ینافرع  یاه  هشیدنا  هتشاد و  یم  نایب  یبدا  یاه  هتشون  رعش و  ندورس  اب  ار  دوخ  ینورد  یاه  ششوج  سپ  نآ  زا 

. تسا هدیشک  یم  مظن  هب 
دیدرت یاج  وا  هب  راثآ  نیا  زا  یدادعت  تبسن  هتبلا  دنا . هداد  تبسن  وا  هب  ار  رثا  دون  دصکی و  ات  دراد و  یناوارف  راثآ  راطع 

. تسا هدوب  راک  ُرپ  یدرم  هک  تسا  صخشم  اما  دراد ،

ریم یلع  یدرورهس –  نیدلا  باهش  هاتوک ،  رایسب  یهاگن  رد 
یئاطع

ریت ۱۳۹۳

یدالیم لاس ۱۱۵۵  رد  نامز ، روهشم  هفسالف  زا  قارشا  خیش  هب  فورعم  یدرورهس  نیدلا  باهش 
حالص طسوت  یرجه “   ۵۸۷ یدالیم “  لاس ۱۱۹۳  رد  دعب  لاس  دش و ۳۸  دلوتم  ناجنز “  رادیق  رد “  یرجه “   ۵۴۹ “ 

. دیسر لتق  هب  نادنز  رد  دش و  هدنکفا  نادنز  هب  یبویا  نیدلا 
هاگنآ دندوب و  هدرک  مهتم  داهلا  هب  نید  لوصا  لوبق  مدع  ماهتا  هب  تشاد و  هک  ینیون  رکف  رطاخب  ار  وا  نید  لامع  نلبق 

ظفح یارب  هک  یبویا  نیدلا  حالص  وا  ردپ  هب  تفرن  راب  ریز  تشاد  یدرورهس  هب  هک  یا  هقالع  رطاخب  رهاظ “ کلم  هک “ 
. دندرب شیپ  هب  ار  دوخ  راک  هرخ  الاب  دندرک و  هعجارم  تشاد  رظن  ینید  یاملع  هب  دوخ  رابتعا 

تسا یدرورهس  حوتفلاوبا  کریما  نبا  شبح  نبا  ایحی  نیدلا  باهش  وا : لماک  مان 
. دنمان یم  لوتقم “ خیش  و “ قارشا – “  خیش  نیدلا “ – “  باهش  ار “  وا  هصالخ  روطب  هک 

نیا تسا . هداد  حیضوت  قارشا “  تمکح  باتک “  یط  لصفم  هک  تسا  قارشا  هچیرد  زا  یتسه ، هب  دنمشناد  نیا  هاگن 
. دنداد قارشا “  خیش  بقل “  وا  هب  هک  دش  هفسالف  نادنمشناد و  یگدنز  دراو  راوتسا  نانچ  رظن 

یور زا  هجو  چیهب  ببس  نیمهب  تسا و  یندرک  لوبق  ینالقع و  یقطنم  فیطل ، یدرو ، هرهس  نیدلا  باهش  هفسلف 
یمالسا هشیدنا  کشخ  یاه  هدناوخ  ردپ  بضغ  دروم  یور  نیمه  زا  و  تسا ، هتشادن  هجوت  بهذم  هب  ماهوا  بصعت و 

نیا هک  دنوش  یم  قفوم  مه  تبقاع  دننک و  یم  مهتم  داهل  هب  ار  وا  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  دانع  دریگ و  یم  رارق 
. دننک مودعم  یگلاس  نس ۳۸  رد  هشیدنا  یئافوکش  ناوفنع  رد  ار  هغبان 

: دیوگ یم  دنک و  یم  نایب  قارشا  تمکح  باتک  رد  ار  شرظن  هناعاجش  یدرورهس 
ناینب هجیتن  رد  تسا “  رون  دیایب  دوجو  هب  نیا  زا  دعب  ای  تسا و  ناهج  رد  هچنآ  و  تسین . رون “ زج “ یریچ  یتسه  “ …

. دنازرل یم  تسا  راوتسا  هتخاس  دوخ  یادخ  هیاپ  رب  هک  ار  رجحت 
هلصاف ماهوا  هدیئاز  یاهورین  و  تافارخ ، زا  بیترت  نیدب  تسا و  یژرنا “  یعون “ هب  زیچ  ره  دیوگ  یم  تقیقح  رد  وا 
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. دریگ یم 
: دیوگ یم  رون “  هیرظن “  دروم  رد  رتشیب  حیضوت  رد  وا 

هزورما هک  یا  هیرظن  دنتسه “ . مکارتم  تارذ  یا  هراپ  هدنکارپ و  راونا  یخرب  ظیلغ –  یخرب  قیقرراونا و  زا  یضعب  “ 
. تسا هدیسر  تابثا  هب 

درخرب هار  دنا و  هدرک  رپرپ  ار  ینوبشوخ  لگ  ره  نایدا ، خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یناسدقم  هکشخ  ناینابرق  زا  یکی  وا 
دنا هتسب  یهاگآ  و 

Gorge Orwell دنمجرا نیرفآ  شون  لور –   ُ جرج ا
ریت ۱۳۹۳

. تسا  “ Eric Blair رلب –  کیِرا  درک “ ، یفرعم  ناهج  هب  ار  دوخ  یاه  هتشون  لورا  جرج  مان  هب  هک  یدرم  یلصا  مان 
یردام ردپ و  زا  ناتسودنه  راهب “  تلایا “  رد   “ Motihari یراه –  یتوم  کچوک “  رهش  رد  لاس ۱۹۰۳  رد  وا 

. دش دلوتم  یسیلگنا 
. درک یگدنز  لاس  طقف ۴۷  وا  تفر . ایند  زا  لاس ۱۹۵۰  رد  و  دوب . سیلگنا  هرمعتسم  نمسر  دنه “  نامز “  نآ  رد 

یئافوکش رصع  دنا . هدیمان  تنوشخ  رصع  ار  نآ  ناخروم  هک  یا  هرود  اب  تسا  نراقم  شیب  مک و  وا  رمع  یاهلاس 
. دوب هدیسر  ام “  و  وا “  راگزور  مدرم  هب  نونکا  نآ  خلت  یاه  هویم  و  دوب ، هدش  هتشاک  مهدزنون  نرق  رد  هک  یئاه  هناد 

لاس یس  زا  رتمک  یا  هلصاف  رد  دوب . یراب  تنوشخ  یاه  دادیور  اه و  نارحب  دهاش  ایند  لورا ، یگدنسیون  نارود  رد 
گنج ود  دهاش  ایند 

رطاخب هک  داد  خر  نامز  نیا  رد  زین  ایند  یداصتقا  نارحب  نیرت  نیگمهس  هتشک . نویلیم  اه  هد  اب  یئاهگنج  دوب . یناهج 
. دندش طقاس  یتسه  زاراو  هناخ  نویلیم  نآ 

تعنص هعسوت  هنیمز  رد  یعیرس  یاهماگ  دندرک و  یفرگش  یاهتفرشیپ  یژلونکت  ملع و  رصع  نیمه  رد  رگید  یئوس  زا 
زا یئاهر  یهاوخیدازآ و  و  دش . هتشادرب  ینیشن  رهش  شیازفا  و 

هب لورا  تقیقح  رد  تسشن . رابب  اهلاس  نیمه  رد  زین  دندوب  کیتارکمد  یاهشزرا  تفرشیپ  عنام  هک  یئاه  دنب  دیق و 
. دوب یسایس  یا  هدنسیون  اهلاس  نیا  رد  ندوب  رطاخ 

هب یرصتخم  یرمتسم  اب  یگتسشنزاب  زا  سپ  درک . یم  تمدخ  ناتسودنه  کرمگ  هرادا  کایرت  هریاد  رد  جروج  ردپ 
لورا جروج  هک  دش  هجوتم  ناوت  یم  بیترت  نیدب  تشگزاب . ناتسلگنا 

. تشاذگ قیمع  یریثات  وا  حور  رد  عوضوم  نیمه  درک و  یم  یگدنز  کدنا  یدمآرد  اب  یا  هداوناخ  رد 
. تسا فورعم  دراودا  رصع  هب  هک  درک  یرپس  ناتسلگنا  خیرات  زا  یا  هرود  رد  ار  یناوجون  یکدوک و  لورا 

هتشاد نامیا  تفرشیپ  موهفم  هب  تشاد  ناکما  اپورا  یعامتجا  یاه  هیال  زا  یرایسب  یاضعا  یارب  زونه  نامز  نآ  ات 
. دنشاب

. دوب رثوم  تاحالصا  زا  یرایسب  یوس  هب  یئاشگهار  دراودا و  رصع  ماظن  یاه  هیاپ  ندنازرل  رد  لوا  یناهج  گنج 
نمازلا هن  رگا  فراعتم “  یگدنز  کی  یارب  هک  تسا  یمدرم  هب  طلست  شور  ماظن و  رگنایصع  کی  لورا  تقیقح  رد 

. دنشالت رد  یواسم “ 
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. تسا یسایس  لاور و  نیارد  نمامت  دراد  هک  یرایسب  تالاقم  اه و  باتک 
ظاخل زا  و  داد ، هتشک  نویلیم  کی  زا  شیب  هک  یگناخ  گنج  نیا  یاه  بیشن  زارف و  ایناپسا و  یلخاد  یاهگنج  عورش 

یا هرذ  یوجتسج  رد  یئاهر  گنج  کی  رد  تکرش  قوش  هب  هک  دوب . هناگی  فلتخم  یاهروشک  زا  ناگدنسیون  تکرش 
 “ اینولاتاک دایب  باتک “ :  و  اه . پچ  هیحان  زا  رتشیب  مه  نآ  دوب  اه  تلازر  خلت  هبرجت  لورا  یارب  دندوب ، یردارب 

. دش ″ ۱۹ ۸۴ و “  تاناویح “  هعلق  روهشم “  یاه  باتک  هنبمز  هک  تسا  نآ  دروآ  هر 
اه یگنر  ود  ندنایامن  هراب  رد  زین  ندنل “  سیراپ و  رد  ساپ  سآ و  و “  نگیو “  هلکسا  هار  هلمج “ : زا  وا  رگید  یاهباتک 

. دراد دوجو  مدرم  دایقنا  یارب  اه  تموکح  هرادا  رد  هک  یئاه  یگدیچیپ  تسا و  همکاح  یاه  تردق  و 
رشتنم وا  تشذگرد  زا  سپ  هام  راهچ  لاس ۱۹۵۰  رد  هک  یاهتشون  رد  یسیلگنا  روآ  مان  فوسلیف  لسار “  دنارترب  “ 

: دراد هراشا  هتکن  نیا  هب  هلمج  زا  درک 
. تفاتنرب یور  مه  اهسرد  نیرتکان  درد  اتح  نتخومآزاو  تشاد  هاگن  تقیقح  هب  ار  شیوخ  شغیب  کاپ و  قشع  وا  ”….

. دیایب ام  رصع  ناربمایپ  رامش  رد  تشاذگن  نیمه  تشاد و  رب  تسد  دیما  زا  همه ، نیا  اب  اما 

نایرفص دومحم  تبکن –”  باتک “  یفرعم 
ریت ۱۳۹۳

تنیرپ نآ  زا  ناوت  یم  تسا  دوجوم  هاگرذگ  هناخباتک  رد  هک  هحفص  رد ۱۳۰  یندناوخ  رایسب  تسا  یباتک  تبکن “  “ 
. دیناوخب رتویپمک  یور  رب  نمیقتسم  ار  نآ  دیراد  هلصوح  تقو و  رگا  ای  دناوخ و  تفرگ و 

 ” تسا کدزم  یگدنسیون  مان  اب  ینافرع  داهرف  باتک “  نیا  هدنسیون 
. دنتسه طوبرم  مهب  هک  تسا  باتک  هس  هعومجم  تبکن “  تقیقح “  رد 

 ) مان اب  موس  شخب  نم  رظنب  ای  موس “  باتک  دوش  یم  عورش  مود  باتک  هحفص ۶۵  زا  تسا . لوا  باتک  هحفص ۶۴  ات 
. دوش یم  زاغآ  هحفص ۱۹۹  زا  موس )  یلدنص 

. مناد یمن  ار  شجراخ  رد  دریگب ، پاچ  زوجم  ناریا  رد  دشاب  هتسناوت  دیابن  باتک  نتم  هب  هجوت  اب 
: دوش یم  زاغآ  نینچ  هراشا “  رد “  باتک 

مهو هدنسیون  یگدسسنز  زا  صاخ  یعطقم  هک  هنایارگعقاو ، یناتساد و  تسا  یرثا  دیراد ، رایتخا  رد  هک  یباتک  ”…
. دریگ یم  رب  رد  ار ، یو  نالسن 

بآ نیا  نادنزرف  زا  یلسن  یگدنز  یواکاو  دشاب ،)  یم  باتک  هس  لماش  هک  هناگ (  هس  �عومجم  نیا  شراگن  زا  فده 
یمحریب و تواقش و  ملظ و  زا  هتشابنا  ناریا ، خیرات  هچ  رگا  تسنآ . خیرات  عطاقم  نیرتکانتشهد  زا  یکی  رد  کاخ ، و 

هلمج زا  عطاقم ، یخرب  اما  تسا ، گنهرف  اب  گرزب و  تلم  کی  یتسه  �مه  هب  زواجت  تنایخ و  تیانج و  تاغ و  لتق و 
مک ناهج ،! هکلب  و  نیمزرس ، نیا  خیرات  رد  عقاوب ، هک  تسا ، یفطع  �طقن ی  تسا ، رظن  دم  بتک  نیا  رد  هک  یا  هرود 

…“ تسا ریظن 
: دوش یم  زاغآ  لوا  باتک  نآ  زا  سپو  دریگ  یم  نایاپ  نینچ  هراش “  شخب “ 

رس رب  هچ  دننادب  هک  دنواکجنک  دنیآ و  یم  یپ  زا  هک  دشاب  یئاهلسن  هار  ارف  وس ، مک  دنچ  ره  یرون  رثا ، نیا  هک  دشاب  ”… 
هدش لمحتم  ار  یئاهجنر  هچ  دازآو ، یناسنا  یا  هعماج  هب  ندیسر  یارب  اهنآ  ناکاین  تسا و  هدمآ  اهنآ  ناردامو  ناردپ 

Let your visitors save your web pages as PDF and set many options for the layout! Use a download as PDF link to PDFmyURL!

http://www.gozargah.com/category/shaeran-va-nevisandegah-jahan/
http://www.gozargah.com/moarefiye-ketab/nekbat-2/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com


باتکهرامش ١۵٢ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

شیوخ نهیم  تشونرس  مدرم و  هب  هناقشاع  هایس ، یاهلاس  نآ  رد  هسک  دوش  یم  هیده  یئاهنآ  �مه  هب  بتک  نیا  دنا ؟
هب ندیسر  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  �مه  دندیشیدنا و 

هب دنتخوس و  هرذ ، هرذ  هنامولظم ، هنابیرغ و  هک  ناشیا  زا  رایسب  هچ  و  دنتشاذگ ، یناسنا  یاهنامرآ 
…“ دنتسویپ ناگدش  شومارف  ناشوماخ و  یداو 

جراخ رد  شدیدج  یگدنز  زا  تبحص  نمض  دسر  یم  رظنب  و  دوش ، یم  عورش  مهرس  تشپ  یاه  کب “  شلف  اب “  باتک 
. دنک یم  بیغرت  رتشیب  ار  هدنناوخ  نیمهو  دنز ، یم  شندوب  دنب  رد  هب  یلاوتم  یاه  زیرگ 

. دنک یمن  هتسخ  ار  هدنناوخ  و  دراد ، یصاخ  ششک  تسا و  ناور  زادنا و  تسد  نودب  ناور ، شرثن 
. منک یم  هیصوت  ار  شندناوخ  دراد  دایز  ینتفگ 

. دیراد هلصاف  نآ  هب  یباب  تسد  اب  کیلگ  کی  طقف  هاگرذگ  هناخ  باتک  هب  هعجارم  اب  هکنیا  نمض 
: دناسر یم  باتک  نیا  هب  ار  امش  مه  کنیل  نیا 

http://www.gozargah.com/wp-content/themes/gozargah/library/nekbat.pdf

یئاطعریم یلع  سونقق  – کشا 
ریت ۱۳۹۳

سونقق کشا 
: یاه مان  اب  ناتساد  هدزاود  هحفص و  دودح ۱۲۰  اب  تسا  یباتک  مان 

هدش ریخست  هناخ 
درک فیرعت  میارب 

هللادسا مرفسمه 
ناروپ هلاخ 

ترسح کی  حرط 
رادید قوش 
سونقق کشا 

شراگن نیا  ارچ 
هرطاخ یاه  هچوک  رد  یئاهماگ 

دشن هدروخ  هک  یا  هوهق 
سوبوتا هاگتسیا  رد 

نمکرت . یابیز 
نم یکدوک  نیگنر  یایند 

یب رتشیب  یفرعم  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیا  دلج  تشپ  رد  هاتوک  هتشون  ود 
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. تسا هدرک  زاین 
: هدش هتشون 

…. تسا هناسفا  تساریطاسا و  رد  درادن ، یکشا  سونقق  “ 
هک لاس  رازه  زا  سپ  دیاش  ای  هداد و  تسد  زا  هتشاد و  یتفج  دیاش  میناد  یم  هچ  … تسا تفج  یب  تساهنت و  دنیوگ 

. دنک یم  رتسکاخ  هتخورفا  دوخ  شتآ  رد  ار  دوخ  دیآ و  یم  گنت  هب  یئاهنت  زا  دنام  یم  راظتنا  رد 
: هکنیا هلمج  زا  دنا  هتفگ  دایز  وا  دروم  رد 
. دنک یم  نامرد  ار  مخز  سونقق  کشا 

. تسا مهرم  اه  مخز  اه و  تخاب  رب  یلو  دوش  یمن  هدید  هک  یکشا 
. تسا سونقق  لد  زوس  هک  یقیسوم  … دهن یم  ناینب  ار  یقیسوم  دهد و  یم  رس  اوآ  هک  تسا  کشا  نیا  اب 

: دنک یم  انشآ  باتک  نیگنهآ  ناور و  رثن  اب  ار  ام  مود  هتشون  رد  و 
زوس هن  دراد و  یجرش  هن  تسا  مرگ  هن  هیحان . نیا  یارب  لاس  هام  نیرتهب  دوب ، هام  دنفسا  طساوا  “ …

رب فک  راهب  یاه  یگدنراب  اب  هارمه  هک  نوراک  هناخدور  بآ  اتح  دنازرل . یم  راکان  ار  نورد  دزو  یم  یتقو  هک  ار  ام  رس 
نودب اب و  یاه  ملب  کوت  کت  روبع  و  میالم . قمع و  مک  یاه  نیچ  اب  هارمه  تشاد  یمارآ  روبع  دوش  یم  دولآ  ِلگ  بل و 

. تخیر یم  ناج  رد  ار  یعوبطم  شمارآ  ، نابداب
ناشمیالم رطع  نومیم و  یاهلگ  یگنراگنر  درک و  یم  هریخ  ار  نامشچ  نامغاب ، نادرگ  باتفآ  یابیز  گرب و  رپ  یاهلگ 

. ” دنداد یم  دیون  ار  شوخ  بوخ و  یزور  یسورخ  جات  یاهلگ  یزمرق  دوب . هدرک  یگدنز  زا  رپ  ار  اضف 
: تسا هتشون  باتک  گرب  نیرخآ  رد  و 

تسا هدش  رشتنم  هدنسیون  نیا  زا 
ناتساد هعومجم  یباتفآ … یاهزور  ** 

ناتساد هعومجم  تفر … نوتبالگ  هک  یزور  ** 
لصف تفه  رد  ینامر  نیلوراک … اب  ماش  ** 

ناتساد هعومجم  سونقق … کشا  ** 
دش دهاوخ  رشتنم  هدنسیون  نیا  زا 

ناتساد هعومجم  ناگچفلس … ** 
اه هتشونلد  یفربزور … نآ  ** 

نایرفص هرُالگ  زا  سکع   - شک ارم  رد  یئارحص 
ریت ۱۳۹۳
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نایرفص هرُالگ  زا  سکع  شکارم –  رد  یئارحص 

درکن هجوت  یلو  میتشون  شیارب  شطلست  نامز  رد 
ریت ۱۳۹۳
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درذگب زین  امش  نادغارچ  رب  مه  تشکب ////  اه  عمش  یسب  هنامز  رد  هک  یداب 

یندید سکع  کی 
ریت ۱۳۹۳

تمظع ربارب  رد  دهد و  یم  ناشن  سکع  یور  شلف  هک  ار  یا  هطقن 
 “ میتسه نآ  تارک  زا  یکی  ام  هک  متسیس  رالوس  ام “  هک  یریش  هار  ناشکهک 

میتسین مه  ندید  لباق  هک  هبساحم  لباق  اهنت  هن  مینآ  زا  یا  هطقن 
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مینزب دنخبل  مه  یمک 
ریت ۱۳۹۳

؟؟  ارچ  ، تسه هرهز  ممسا  مدرکیم  رکف  یگلاس  هدجیه  ات 
نوچ

وشاپ هرههههههههههههههظ  هنن  تفگیم  یه  منن 
****

: رهوش ربق  رسرب 
هرادن شفک  ترتخد 

هرادن مرگ  سابل  ترسپ 
مرادن یچیه  دوخ م 

نز هب  درک  ور  دش  یم  در  تشاد  هک  ینادابآ 
؟ هرایب سنج  تیوک  هتفر  ای  هدرم  یئ  کلُِو 

****

یدنوامد لامک  هاتوک –  هملاکم  کی 
ریت ۱۳۹۳
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؟ ینک یمن  بجعت  * 
! “ هن “ 

؟ هن ور  یچ  * 
. “ منک یمن  بجعت  هن ، “ 

ما هتفگن  یزیچ  زونه  هک  نم  * 
یمن بجعت  زیچ  چیه  زا  رگید  هک  تساه  تدم  نم   . هن مداد ، باوج  مهنم  ینک ، یمن  بجعت  یدیسرپ  یتفگ . ارچ  “ 

.“ منک
؟ هتقو دنچ  * 

؟ هتقو دنچ  یچ  “ 
؟ یا هداد  تسد  زا  ار  ندرک  بجعت  یناسنا  بوخ و  سح  هک  * 

: دنتفگ هک  یتقو  زا  “ 
ناموت  !! درایلیم کی  یسرپ  الاح  یلو  دوب  ناموت  جنپ  یسرپ  بابک  ولچ  هکیلاح  رد  دندرک ، شزرا  یب  ار  ام  لوپ  اه  نیا  ) 

. ( تسا
یراد ار  تمکش  یازع  وت  سپ  * 

غارچ یروفاک  عمش  یاجب  مدید   هک  یتقو  زا  ننمض  مراد ..… ار  تحاقو  یازع  نم  یگب ، ترپ  ترچ و  دوبن  رارق  “ 
و… دراوم ، یرایسب  رد  مه  نآ  دزوس  یم  تفن 

یرامشب ار  رگید  دروم  اه  دص  داوخ  یمن  هیفاک  * 

هاگن مه  اب  ار  لابتوف  درم  نز و  رگا  دیآ  یم  رد  هزرل  هب  شرع 
دننک

ریت ۱۳۹۳

یماظتنا یورین  یربخ ، یاه  تیاس  زا  یکی  اب  وگتفگ  رد  اما  دوش ، شخپ  اهامنیس  رد  لابتوف  یناهج  ماج  دوب  رارق 
لکش هب  یمومع  عماجم  اهناروتسر و  اهامنیس و  زا  لابتوف  شخپ  اب  مالعا و  ار  دوخ  یاه  تسایس  یمالسا  یروهمج 
شیامن نلاس  هک  دوشیم  شخپ  اهامنیس  رد  لابتوف  یتروص  رد  اهنت  تفگ  درک و  تفلاخم  یتینما  لیالد  هب  زین  طلتخم و 

. دشاب رگیدکی  زا  ادج  نادرم  نانز و 
زا یکاح  هرشتنم  رابخا  اما  میوش . عمج  مه  رود  مدرم  ناناوج و  ام  هک  تس  یا  هناهب  یناهج  ماج  لثم  ییاه  همانرب 

یبوکیاپ صقر و  دنراد ، ینابایخ  یداش  دنراد ، لاوانراک  ایند  همه  میمورحم . اهندش  عمج  مه  رود  نیا  زا  هک  تسنیا 
یازع اه  هد  ینیمخ و  تلحر  نابایخ ، هچوک و  رد  ینادرگ  حیرض  ناضمر ، هام  مرحم ، هام  میراد !؟ هچ  ام  اما  دنراد .

. دننک یم  لیمحت  ام  یگدنز  هب  روز  اب  هک  ناشیاه  هجیتن  هون و  ربمایپ و  ماما و  ریم  گرم و  زا  یمومع 
. میمورحم یحیرفت  یلیصحت و  ینامرد ، یتشادهب و  یهافر ، تاناکما  زا  معا  یگدنز  یاه  لقادح  زا  هعماج  تیرثکا  ام 

داعبا همه  هک  یکتخب  هداتفا . ام  یگدنز  یور  یمالسا  ماظن  هیاس  هک  مینک  یگدنز  ناریا  رد  هکنیا  هب  دسرب  هچ  لاح 
قح رگید  یاه  یرابجا  همه  یرابجا و  فافع  یرابجا ، باجح  یتیسنج ، کیکفت  یمالسا ، نیناوق  زا  معا  شدوجو 
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. دریگیم ام  زا  ار  یداش  یگدنز و  باختنا ،
، یئادتبا قح  نینچ  زا  ام  ندش  مورحم  یلو  دنکن ، نامرد  ناریا  رد  ناناوج  ام  یاهدرد  زا  یدرد  دیاش  لابتوف  یاشامت 
هب ار  ماظن  مالسا و  رانک  رد  نادرم  نانز و  روضح  ادابم  هک  دننزیم ، مقر  ام  یارب  هک  تسا  یا  هعجاف  قمع  هاوگ  دوخ 

سفن هکلب  میتسه ، شتخیرورف  یادص  رظتنم  طقف  هداتفا ، رطخ  هب  هک  تسا  تقو  یلیخ  ماظن  نیا  دزادنیب . رطخ 
دیاب دننکن  یداش  دننیبن و  لابتوف  مه  رانک  ناکم  کی  رد  نادرم  نانز و  هکنیا  یارب  نیناوق  نیا  همه  مغریلع  و  میشکب .
دنهاوخ اشامت  مه  رانک  رد  ار  لابتوف  مدرم  دش و  دنهاوخن  نوناق  نیا  یارجا  هب  قفوم  رگید  لئاسم  همه  دننام  هک  تفگ 

. دومن دنهاوخ  یداش  درک و 
سمش نیریش  شخب  رد  هدشرشتنم 

تموکح باجح و 
ریت ۱۳۹۳

گنهرف هک  یناسک  تفگ : هراب  نیا  رد  یاهژا  ینسحم  نیسحمالغ  مالسالاتجح  یلخاد ، یاه  یرازگربخ  شرازگ  هب 
، یتفعیب ناملسم  تلم  هتساوخ  فالخرب  عرش و  نوناق و  فالخ  رب  یمالسا  روشک  رد  دنهدیم و  جیورت  ار  لاذتبا 

دنتسه و نیدتم  مدرم  تسا و  یمالسا  روشک   ، روشک نیا  هک  دننادب  دننزیم  نماد  جیورت و  ار  یباجحیب  یقالخایب و 
. دهدیمن اهنآ  هب  ار  یراک  نینچ  هزاجا  نوناق 

همادا دوخ  هنامرجم  تامادقا  هب  اهنآ  رگا  هک  ارچ  تسین  یگشیمه  شرافس  هیصوت و  نیا  تفگ  هیئاضق  هوق  یوگنخس 
. دننکیم دروخرب  اهنآ  اب  هیئاضق  هوق  یماظتنا و  یورین  طبریذ  یاههاگتسد  دنهد 

هنارصم مینکیم و  رکشت  دنکیم  دروخرب  دوهشم  مئارج  اب  هک  یماظتنا  یورین  زا  ام  داد  همادا  یاهژا  ینسحم 
یدناب و تروص  هب  هک  ییاهنآ  صوصخ  هب  دننزیم و  مه  هب  ار  یمالسا  هعماج  یاضف  هک  یدودعم  دارفا  میهاوخیم 

متسیس زا  دوب  زاین  رگا  یتح  دنک  ییاسانش  امتح  دننکیم  فالخ  یاهراک  هنوگ  نیا  هب  مادقا  یزیرهمانرب  اب  یهورگ 
. دنک یفرعم  ییاضق  هاگتسد  هب  ار  اهدناب  نیا  دریگب و  کمک  یتاعالطا 

ناتسداد هب  دنکیم و  تیامح  یماظتنا  یورین  تسرد  تامادقا  زا  ییاضق  هاگتسد  داد : همادا  هیئاضق  هوق  یوگنخس 
. دننک دروخرب  اهدناب  نیا  اب  دنهاوخب  نیطباض  زا  هدش  هیصوت 

هاگرذگ © 
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