
هامید هاگرذگ 
ید ۱۳۹۳

نیمهدراهچ رد  هرامش ١۵  نادنبخی ٨ فرب و  امرس ، لصف 
راشتنا لاس 

هام رذآ  زاغآ  نامز 
۱۳۸۰

هرامش ١۵٨

هلاقم

هامید هاگرذگ 

قشع هتخاب  کاپ  ناعنص  خیش 
نایرفص دومحم  رتکد  -

چیه یب  یدعاس ، نیسحمالغ 
رتدعب دعب و  یاهلسن  اب  یتسسگ 

یعولط منبش  – 

دروم رد  یئاوقت ، رصان  رظن 
روسناس

یئاسراپ وزرآ  کوب  سیفزا 

دومحم دقن –  نتشون  ضراوع 
نایرفص

؛ خیرات شیدنا  خلت  یوار 
ییاوقت رصان  هرابرد 

راگدنام ِنابغاب  راودای 
( یراتخمدمحمیارب  ) نخسغاب
رد روپرقاب  ورسخ  نانخس  نتم 
یراتخم و تشادگرزب  مسارم 

هدنیوپ

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 ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هامید ١٣٩٣
تسا نارای  نیا  تمه  لصاح  هاگرذگ ، هرامش  نیا 

 *********************************
یئاسراپ وزرآ  یعولط –  منبش  میهم –  ریما  یئاوقت –  رصان  نایرفص –  دومحم  رتکد  یرشبم - لوتب 

  – روپرقاب ورسخ  یتمعن –  یدیع  ینیعم –  رانلگ  یربنق –  دیجم  یقوش –  یرز  ینباکنت –  نودیرف  – 
رتکد یمنغا –  اضر  قاتشم –  ههلا  مدقم –  هرازه  نیرسن  یراهدنق –  دمحا  یراشفا –  هردان 

 – ونایدوم کیرتاپ  ناراب –  نژیب  رتکد  یجنگ –  اویش  یلگ –  نیمیس  یسیئر –  ناروت  ریوک –  دومحم 
 – یناهفصا ابص  یمارهب –  هتناپ آ  یریشم –  نودیرف  یمشاه –  ناویک  اضترم  یربکا –  داد  رهم 

 - ناگدنسیون یاروش 
 - یهاشمرخ باتهم  هاگرذگ  هناسر  نابطاخم  نینزان  یارب  ریسگنت –  اسیلا  یبوقعی –  اضر  دیمح 

نایرفص دومحم  رتکد   - قشع هتخاب  کاپ  ناعنص  خیش 
ید ۱۳۹۳

زا یروباشین  راطع  نابز  زا  هاگرذگ  هرامش  دنچ  رد 
. میئوگ یم  نآ  نیریش  یئاوسر  قشع و 

موس تمسق 
قشع هتخاب  کاپ  ناعنص  خیش 

: زا لقن  هب 
“ ریطلا قطنم  “ 

یروباشین راطع  نیدلادیرف  خیش 
شهر کاخ  رب  تسشنب  فکتعم 

شهم نوچ  یور  دش ز  یئوم  وچمه 
ناتس لد  یب  دش  رامیب  تبقاع 
ناتسآ ناز  رس ، تفرگن  رب  چیه 

دومحم دقن –  نتشون  ضراوع 
نایرفص

رد یشورف  نت  تالکشم 
یجنگ اویش  نارهت –  یاه  نابایخ 

ونایدوم کیرتاپ  ینارنخس 
هزیاج هدنرب  یوسنارف  هدنسیون 

تفایرد مسارمرد  تایبدا  لبون 
هزیاج

 – دید ناوت  یم  ناریا  رد  اهنت 
یلگ نیمیس  نانز –  هیلع  نانز 

تلود دش ، نارگ  شدوخ  نان 
هرازه نیرسن  تسین – ! رصقم 

مدقم

یاهلالتخا رامآ  یرگنزاب 
یمارهب هتناپ آ  ناریا –  رد  یناور 

یناهفصا ابص  – 

دنچ هب  تسا  خساپ  کی  نیا 
نایرفص دومحم  لاوس – 

یاروش تسا ! بیجع 
هاگرذگ ناگدنسیون 

یریشم نودیرف   - باتک یا 

تایبدا رد  اه  یلوک  شقن 
یبوقعی اضر  دیمح  اپورا – 

رد یزانط   - ینباکنت نودیرف 
تسایس یایند 

ناتساد

نایرفص دومحم  ماهوا – 

اتشم ق ههلا  توکس –  رارسا 
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شرتسب تب ، نآ  یوک  کاخ  دوب 
رد ش نآ  ناتسآ  نیلاب ، دوب 

… دتسرف یم  وا  یوس  هب  ار ، یهاگن  مین  قوشعم  انف ، هناتسآرد ی 
شنتش ذگب  وا  یوک  زا  دوبن  نوچ 

شنتشگ قشاع  دش ز  هگآ  رتخد 
. دنک یم  عورش  ار  یسانش  قشاع  ربکت ، یئانتعا و  یب  اب  و 

تسم کرش  بارش  زا  یا  دننک ، یک 
؟ تسشن نایاسرت  یوک  رد  نادهاز 

دروآ رارقا  خیش  مفلز  هب  رگ ،
دروآ راب  یگناوید  شمد  ره 

یارب دیآ و  یم  دجو  هب  دنیب  یمربکت  یور  زا  دنچ  ره  یا  هراشا  یرو ، هلعشو  یرد  هب  رد  اه  تدم  زا  سپ  هک  خیش  و 
ره ار  میلست  قوشعم ، درس  نهآ  ندیبوک 

. دنایامن یم  رتشیب  هچ 
رذگ رد  ربکت  زان و  رس  زا 

رگن رد  مریقف ، وریپ ، قشاع و ،
راگن یا  تسین  یرسرس  نوچ  نم  قشع 

رآ رد  رس  ای  ربب ،  نب  زا  مرس  ای 
یهد نامرف  رگ  وت ، رب  مناشف  ناج 
یهد ناج  بل  زازاب  یهاوخ ، وت  رگ 
نم دوس  نایز و  تفلز  بل و  یا 

نم دوصقم  دصقم و  تبوخ ، یور 
ینک مبات  رد  فلز ، بات  هگ ز 

ینک مباوخ  رد  تسم ،   ِ مشچ هگ ز 
……

متخورفب ناهج  ناج و  نم  وت ، یب 
متخود رب  وت ،   ِ قشع زک  نیب ، هسیک 

…..

اتشم ق ههلا  توکس –  رارسا 

هدنز یماک -! سانشان  روصت 
یراشفا هردان  دای 

هدازیلع دواد  یرهد – 

دزیرب - یتسام  دنکشب  یراغت 
تسا یعقاو  تشذگ  رس  کی  نیا 
رد لاس ١٣٧۶  رویرهش  رد  هک 
داتفا قافتا  زربلا  یاه  هوک  هنماد 

یسییر ناروت  – 

رعش

باتهم کرابم –  ادلی 
یهاشمرخ

یدیع زا : دیدج  هدورس  ود 
یتمعن

هام نوچ  یرتخد  یرایرهش 
یروباشین راطع  تشاد – 

سکچیه اما  دوب  دب  نم  لاح 
یرشبم لوتب  درکن –  رواب 

ریما دهاوخ –  یم  ملد  نم 
میهم

یوب اه  یدورو  مامت  زا  اجنیا 
یربکا دادرهم   - دیآ یم  نتفر 

وزرآ شاب –  رخآ  ریوصت  ایب 
یئاسراپ

 – شیوخ تعاس  نک  کوک 
 ” ناویک یمشاه “  ناویک  اضترم 

ىرز تسا –  راک  روتسد  اوران 
یقوش
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دنامن لصاح  لد ، نوخ  زج  ملد  زا 
دنامن لد  نوچ  مروخ ، یک  ات  لد  نوخ 

: دهد یم  نت  لماک  میلست  هب  هنادهاز ، یاه  هتخودنا  هب  هجوت  یب  قشع ، شکرس  یاه  هلعش  دادیب  زا  و 
منک یزاس  نیمک  ناج ، اب  یبش  ره 

منک یزاب  ناج  وت ، یوک  رس  رب 
مهد یم  ناج  ترد  کاخ  رب  یور 
مهد یم  نازرا  کاخ  خرن  هب  ناج 

نک زاب  رد  ترد ، رب  ملان  دنچ 
نک زاسمد  نتشیوخ ، اب  ممد  کی 

یئابا هک  یئاوسر (  اهنت  هن  دشاب ، رس  هناریپ  یزاین  هک  اجنآ  اما  هدوب ، مه  رایسب    ِ زان هاگ  هدوب و  زان  زاین ، باوج  هدوب  ات 
یم لمحت  یانگنت  هب  ار  ناعنص “  خیش  هنامحر “  یب  راطع ،“ و “  تسا . هارمه  زین  یراوخ  اب  هاگ  تسین ،)  نآ  زا 

. دراد یماو  هیانک  هشوگ و  هب  ار  امیس  شوخ  انعر و  رتخد  اسرت  و  دناشک ،
راگزور زا  فرخ  یا  تفگ : شرتخد 

راسمرش نک ، نفک  روفاک و ، زاس 
ار وت  ندرک  نفک    ِ مزع نامز  نیا 

ار وت  نم  مزع  هک  دیآ  ترتهب 
ورگ ینان  کی  هب  یریپ  رد  وت  نوچ 

ورب یناوتن ، وت  ندیزرو ، قشع 
اجکی ار  اه  هتشاد  تاداقتعا و  یمامت  نامیا و  نید و  تسا  رداق  هک  دنک ، یم  نازادگ  نانچ  ار  قشع  هروک  راطع “  “ 

هب ار  قوشعم  نانچ  و  دنک . دود  دنازوسب و 
نآ خساپ  رد  هک  تسا  ببس  نیمهب  و  تسین . ماود  هب  رداق  ار  رگید  سک  یا ، هدش  انف  زج  هک  دراد ، یم  او  زات  تخات و 

: دیوگ یم  هدنام  رد  خیش  زاب  قوشعم ، یئوگ  اور  ان  همه 
رازه دص  یئوگب  رگ  شتفگ : خیش 
راک وت ، قشع  مغ  زج  مرادن  نم 

: دزات یم  ناک  امک  فرط  و 
تسرد یراک ، نیا  رد  رگ  رتخد : تفگ 

تسش مالسا  زا  لوا  دیاب ، تسد 
تسین شیوخ  رای  گنرمه  وا  هک  ره 

 – دناوخ یم  داب  رد  یسک 
ینیعم رانلگ 

یربنق دیجم  زا : هدورس  هس 

سکع

هرن نوتدای  ادلی  بش 

… دیئآ یم  رگا  نم  غارس  هب 

رد ناطرس  دایزا  هدمع  لیلد 
نارهت

حرش نودب 

ناگدنسیون نارعاش و 
ناهج

ربماتپس یتسیرکاتاگآ ۱۵ 
هب هیوناژ ۱۹۷۶ –   ۱۲  – ۱۸۹۰

ریسگنت اسیلا    ِ باختنا

زنط

کوب سیف  زا  یسورع –  زنط 
ناراب نژیب  رتکد 

وزرآ - لیئارزع هابتشا 
یئاسراپ

ریهاشم

نیرتگرزب نیاتشنیا  تربلآ 
ناگدنسیون متسیب  نرق  دنمشناد 

نادرگرب رییرپ  ان  اش  رکراپ و  یرب  :
یراهدنق دمحا  : 
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تسین شیب  یئوب  گنرزج و  وا  قشع 
: دلان یم  نایوگ  کیبل  خیش  و 

منک نآ  یئوگ  هچ  ره  شتفگ : خیش 
منک نامرف  ناج  هب  یئامرف ، هچنآ  و 
نت میس  یا  ما ، وت    ِ شوگ رد    ِ هقلح

نکف مقلح  رد  فلز ، زا  یا  هقلح 
یخساپ منک ، نآ  یئوگ  هچره  یئوگ : یم  وا  هب  و  یوش ، یم  راتفرگ  یناوج  ابیز و  رتخد  قشع  هب  رس  هناریپ  یتقو 

. یونش یم  نینچ 
راک درم  یتسه  وت  رگ  رتخد : تفگ 

رایتخا تراک  راچ  دیاب  درک 
زوس هب  نآرق  تب و ، شیپ  نک  هدجس 

زود هب  نامیا  زا  هدید  شون و ، رمخ 
تحار رگید  هس  نآ  ندیشون ، نیا  اب  نوچ  دنک .، یم  باختنا  ار  رمخ “  ندیشون  طرش “ ، راهچ  زا  قوذ ، شوخ  خیش 

. تسارجا لباق 
رایتخا مدرک  رمخ  اتفگ : خیش 

راک چیه  مرادن  یم  رگید  هس  اب 
. دهد یم  همادا  یزاب  هب  تسا ، شتسد  راک  هار  قشاع ، ندرک  نونجم  رد  تسا و  هغرا  یناوج ، همه  اب  هک  رتخد  و 

شون رمخ  ایب و ، زیخرب و  تفگ :
شورخ رد  یئآ  رمخ ، یشونب  نوچ 

، میلست خیش  و 
شیوخ رای  تسد  دتسب ز  یم ، ماج 
شیوخ راک  زا  دیرب  لد  درک و  شون 

رای قشعو  بارش  دش ، اج  کی  هب  نوچ 
رازه دص  دش  یکی  شهام  نآ  قشع 

….
داتف شناج  رد  قوش  زا  یشتآ 

داتف شناکژم  یوس  نینوخ  لیس 
درک شون  تساوخب و  رگید  یا  هراپ 

یراهدنق دمحا  : 

باتک یفرعم 

نامک نیگنر    ِ باتک

دقن

ان ماجرف  باتک : هب  یهاگن 
- ریوک دومحم  رثا : اه –  یماجرف 

یمنغا اضر  هدنسیون 

رابخا

یناهج نویساردف  سیئر 
- دورب رانک  دیاب  افیف “  لابتوف “ 

ینیتالپ لشیم 
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تساهلاقمهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

درک شوگ  رد  وا  فلز  زا  یا  هقلح 
….

دیسر وا  فان  هب  رغاس  زا  یم  نوچ 
دیسر وا  فال  تفر و  وا  یوعد 

تفرب شدای  زا  دوب  شدای  هچ  ره 
تفرب شداب  نوچ  لقع  دمآ ، هداب 
تسخن زا  شدوب  هک  ینعمرهرمخ 

تسشب وا  ریمض  حول  زا  کاپ 
….

شندروخ یمزاو  تسدزا  دادب  لد 
شندرگ رد  دنک  یتسد  ات  تساوخ 

رب ار  خیش  میلست  شیوخ ، یناوج  یئابیز و  زا  رورغم  خیش ،  یاه  هتشاد  تمرح  هب  هجوت  یب  داد … یم  هار  رگم  یلو 
… دنازات یم  ار  رورغ  بسا  ناشک  زیمهم  و  تفات ، یمن 

هن راک  درم  وت  یا  تفگ : شرتخد 
هن راد  ینعم  قشعرد و  یعدم 

ییئراد مکحم  قشعرد ،  مدقرگ 
ییئراد مخ  رپ  فلز  نیا  بهذم 
یرفاک رد  مدق  ِهن  مفلز  وچمه 
یرسرس راک  قشع  دوبن  هکناز 

لصاح قوشعم  تیاضر  زونه  تدابع ، رمع  کی  ندرک  انف  و  میلست ، همه  نیا  اب 
. تسین

یئ ادیش  نیا  رخآ  تمسق  ….. دید میهاوخ  ،…. دنک یهاوخ  هدایز  دهاوخ  یم  یک  ات  فرط  و  دور ، یم  شیپ  اجک  ات  خیش 
مه اب  هاگرذگ  یتآ  هرامش  رد  ار 

. میناوخ یم 
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 – رتدعب دعب و  یاهلسن  اب  یتسسگ  چیه  یب  یدعاس ، نیسحمالغ 
یعولط منبش 

ید ۱۳۹۳

درگلاس نیم  یارب ۲۹ زشالرپ  رد  یعولط  منبش 
لاس لاس ۵٧  تفگ : یدعاس  نیسحمالغ  تشذگرد 
شتآ همهنآ  هلاس . تفه  کدوک  مشچ  هب  دوب  یبیرغ 

… هب لگ  یاهزابرس  نآ  و  دایرف ، همهنآ  نابایخ ، یوت 
، نابایخ یوت  شتآ  همهنآ  هلاس . تفه  کدوک  مشچ  هب  دوب  یبیرغ  لاس  لاس ۵٧ 

نینوخ یاهتسد  ِدر  رانک  هک  نادنخ ، هزین ی  هب  لگ  یاهزابرس  نآ  و  دایرف ، همهنآ 
نیرتگرزب یللملا  نیب  یاه  هناسر  رد  ناریا  بالقنا  ات  دنتفرگیم  سکع  راوید ، رب 

. دوش هدناوخ  نرق  بالقنا 
بسچرب دش ، یگناخ  دش ، لیمحت  یمومع  گنهرف  هب  نمشد  هژاو ی  زا ۵٧  دعب 

ات درک  هدولآ  دوخ  مان  هب  ار  نازاسگنهرف  نادنمشیدنا و  دیزخ و  رد  هب  رد  دش ،
. یبالقنا یاهمادعا  یتح  نادنز و  هب  ناشندنار  یارب  دوش  یا  هناهب 

یاهرتفد رد  اهتاولص  ندز  جر  باجح و  هب  تداع  یالبال  اه  هلاس  تفه  ام  زونه 
، عمش یتح  دنازرل و  ار  ناملد  کزان  هشیش ی  ییادص  هک  میدوب  گرب  دص 

. هدش راتتسا  یاه  هرجنپ  رد  دش  شوماخ 
دص یرفن  نایاپیب  یاهفص  رد  اهلاس ؛  اههام و  اه و  هتفه  اهزور و  رد  دروخیم  قرو  و  دمآیم ، شک  نامز  الاح 

یارب هداوناخ  یاهرسپ  مازعا  نایاپیب  فص  و  وبدب ، یاهیراخب  یارب  تفن  رتیل  نغور و ٢٠  هبد  کی  تشوگ و  مرگ 
. گنج رد  گرم  هب  ندیسر 

شیالبرک زا  دنتساوخیم  هک  دوب  نآ  نمشد  یهاگ  دمآیم . شک  نامز  تازاوم  هب  نمشد  موهفم  دوب و  هدش  دنک  نامز 
ریز رد  ناشندش  ناهنپ  دندوب و  هدناشن  تسد  یلخاد و  هک  دوب  ینادرم  نانز و  رارف  رد  یهاگ  دنسرب و  سدق  هب 

ناشن مان و  یب  یاهروگ  هب  تسناوتیم  امنیس ، کورتم  یاهویدوتسا  اه و  هناخ  طایخ  رد  اههزاغم ، یوتسپ  اهنیمز و 
. دنتفریم هناشن  نمشد  یاوه  هب  ار  تسود  لگ ، یب  هرابود  یاه  هزین  رس  نوچ  دسرب  نارواخ  رد 

هشیدنا ی نایرج  رب  ناگدنسیون  نیرتراذگریثات  یکی  یدعاس  نیسحمالغ  هک  دوب  سوباک  ُرپ  میوقت  یاهزور  نیمه  رد 
اب درکیم ؛ کرت  هشیمه  یارب  ار  شناریا  هیاسمه ، روشک  هار  زا  یناهنپ و  یگلاس  رد ۴۶  دیاب  ناریا  یامنیس  رتائت و 

شنادنزرف ام  هک  یدعب  لسن  ات  دنامیم  شنطو  رد  دنامیم ، وا  زا  هک  هیرشن  ناتساد و  همانشیامن ، همانملیف ، یهوبنا 
. دنادب دناوخب و  ام  رت  دعب  لسن  و  میشاب ،

هچ ره  ام  زا  شیپ  دشیم . لیمحت  هنادنمزوریپ  الاب و  زا  هک  یتسسگ  دوب .  یرابجا  تسسگ  ینابرق  اما  یدعب  لسن 
رد نم –  لسن  یدعب –  لسن  دروخیم ! ملق  دهعتم  هشیدنا ی  هزات ی  رتفد  هک  تسام  زا  هدوبن و  هک  راگنا  هدوب 

. دش مگ  یرادینش  یرادید و  یراوید و  یاهراعش 
مسا دش ، مامت  گنج  دش . هدیشون  ردپ  یب  ناکدوک  دنزرف و  یب  ناردام  یتمالس  هب  رهز  ماج  هرخالاب  لاس ١٣۶٧ 

رپ اه  رفس ه  دش ، هویم  زا  رپ  اهرازاب  نادنز ، رد  یضرف  نانمشد  ِناهنپ  یاهراتشک  تازاوم  هب  دش و  یگدنزاس  نارود ،
. دش رشنزاب  یتح  دروخ و  قروت  گنهرف  هتشذگ ی  زا  ییاهشخب  تسکش و  اه  هناخقودنص  لفق  و  فص ، یب  یاذغ  زا 
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تیادهو و هدازلامج  رانک  هک  ناریا ؛ یسیون  ناتساد  لاس  دص  متسبیم : هحفص  ار  یباتک  اهبش  مدوب و  هلاس  هدجیه 
. لیب نارادازع  هصق ؟ مان  مدید . ار  یدعاس  نیسحمالغ  مسا  یولع ، گرزب  دمحا و  لآ  لالج 

امنیس هسردم ی  رد  دعب  لاس  ود  داتفا . ادرف  هب  هجوم  سب  یلیلد  هب  بشنآ  راک  مدناوخ و  رون  زیم  یور  ار  هصق  مامت 
گرزب نلاس  رد  انیم  هریاد ی  نارگید و  روضح  رد  شمارآ  واگ ، یاهملیف  دشیم . هدنز  یدعاس  نیسحمالغ  زاب  هک  دوب 

. دشیم دقن  یسررب و  همانملیف ، لیلحت  یسرد  هدام ی  ناونع  هب  امنیس  نایوجشناد  ام  یارب  سودرف  غاب 
هک دوب  رهش  رتائت  یصصخت  هناخباتک ی  یهاک  یاهباتک  یالبال  رتائت و  هناقشاع ی  فشک  رد  شرتدعب  لاسود  زاب  و 
یب یآ  هالک ، اب  یآ  «، « تیطورشم بالقنا  زا  همانشیامن  جنپ  «، « ایند یاباب  نیرتهب  «، « لیزرو یاهتسد  هب  بوچ  «

. دربیم اهرود  هب  دوخ  اب  ار  ام  مشچ … » ربارب  رد  مشچ  «، » میونشیمن ام  «، « هیواز هتکید و  «، « هالک
دارمرهوگ اب  ام  تسسگ  میدناوخیم ، و  دوب ، سرتسد  رد  میتساوخیم  رگا  ار  شنالسنمه  یدعاس و  یاه  هتشون  الاح 
سیراپ رد  دعب  لاس  راهچ  تفر و  ناریا  زا  تصش  لاس  یدعاس   : » دشیم هتفگ  هک  اجنآ  رد  دوب . یرگید  یاج  اما 

هب لعف . یب  یا  هلمج  نتسب  یارب  دوب  یا  هداس  هرازگ ی  تشذگرد » سیراپ  رد  تفر و  ناریا  زا   » راگنا تشذگرد .»
ییاج زا  راگنا  تسه . دوب و  توکس  بجاو ، هتشونن ی  تنس  اه ، هتفر  ناریا  زا  ربارب  رد  نوچ  ارچ ؟ یگداس . نیمه 
دشیمن هک  ار  راثآ  هدرک و  یاهراک  دشیم . هاتوک  دیاب  دوب و  یدنب  هریج  اه ،  هدرک  رفس  همانیگدنز ی  رد  نامز  مهس 

هدید ِی فورعم  هب  رما  هدید ِی  گنج  هدید ِی  بالقنا  ناوج  لسن  یارب  رگم  الصا  و  ارچ . اما  ار  گرم  لیلد  درک ، هاتوک 
؟ دیعبت ای  اه  هشیر  ندش  هراپ  مان  هب  تفگ  یرگید  درد  زا  دشیم  اقب ، یارب  هدناود  هشیر  اج  همه  هدید ِی  مادعا 

یاهیروخاوه یوه  یاه و  رد  زونه  یدوخ  ریغ  یدوخ و  مسا  هب  راب  نیا  نمشد  مهوت  اما  دوب  هتشذگ  زا ۵٧  لاس   ٢٠
یسرت رانک  رد  ام  دشیم و  ریثکت  نانچمه  تایبدا ، رد  یمسجت ، اه ِی  هاگشیامن  رد  ملیف ، رد  هنحص ، رب  ام  یگنهرف 

. دتفیب هک  مان  هب  هعرق  زاب  ات  میدرکیم  هبرجت  ار  یرنه  شنیرفآ  تذل  هدش ، تداع 
میآیم سیراپ  هب  رایتخا  هب  منکیم و  کرت  ار  ناریا  رابجا  هب  هدش  یلاخ  هدنامرد و  دتفایم . ممان  هب  هعرق  لاس ١٣٨٣ 
روکد نیع  ار  سیراپ  یاهنامتخاس  مامت  منیبیمن . یعقاو  ار  زیچ  چیه  ما . هدش  هدنک  هشیر  زا  هک  منکیم  ساسحا  : »

زا یرگید  ندیباوخ و  زا  یکی  مسرتیم : زیچ  ود  زا  منکیم . یگدنز  لاتسپ  تراک  لخاد  هک  منکیم  لایخ  منیبیم . رتائت 
مادم باوخ ، تعاس  دنچ  هلصاف  رد  مباوخب و  حبص  کیدزن  منامب و  رادیب  ار  بش  مامت  منکیم  یعس  ندش . رادیب 

اب ار  ناریا  یاهرهش  یاه  هچوک  سپ  هچوک  مان  ییاهنت ، عقاوم  متسه . منطو  رکف  هب  مادم  منیبیم . یگنر  یاهسوباک 
یولج هن  ما . هداد  تسد  زا  لماک  روط  هب  ار  تیکلام  سح  مشاب . هدرکن  شومارف  هک  منکیم  رارکت  دنلب  یادص 

.« ما هدش  ور  تشپ و  منکیم ؛ دیرخ  هن  متسیا ، یم  یا  هزاغم 
مه ام  نم و  لاح  اما  تسیدعاس ، لاح  تسیدعاس ، ملق  دنکیم  یقرف  هچ  دارم ؟ رهوگ  ای  ما ؟  هتفگ  نم  ار  اهنیا 

. دوب
نیسحمالغ هک  تساجنیا  رترید .  لاس  رگا ٣٣  یتح  تسا  هدش  یزیر  همانرب  تسسگ  نآ  نایاپ  هطقن ی  نم ، یارب  نیا 

اب دنک  رارصا  هکنآ  یب  دیاش  دنکیم ، یگدنز  شحور  ناج و  دبک و  قمع  ات  هک  یدرد  مامت  اب  شتیرشب  مامت  اب  یدعاس ،
قلخ مه  یرابجا  یگدزلد  نیا  رد  اما  یدعاس  دوشیم . یکی  دنکیم ، یگدنز  ار  یگراوآ  دراد و  گنهرف  درد  هک  ره 

هناعضاوتم شدوخ  هک  تسیشنیرفآ  رد  شندنام  زار  دنادیم  نوچ  دربیم ، هنحص  هب  دسیونیم و  همانشیامن  دنکیم ،
. دمانیم ندش  صالخ 

، دوب هتسکشلد  تخس  دوب ، هدش  هتسخ  تخس  مدینش  تفرن  هنحص  هب  هک  شا  یشیامن  رثا  نیرخآ  کیدزن  ناراکمه  زا 
دناشن و تکمین  کی  یور  مه  رانک  ار  رفن  هس  دشیمن  رگید  هکنیا  دوب . هدروآ  درد  هب  ار  شبلق  وهایه  رپ  یاهثحب  و 

. تفگ رنه  دیلوت  زا  طقف  تبرغ  رد  اهتینَم ، زا  غراف 
یگدنز شهت  ات  رابکی  دوب و  هدش  هنیآ  ام  زا  شیپ  ار  اه  جنر  همه ی  دیعبت  لاس  راهچ  نآ  رد  تایبدا  درم  گرزب  راگنا 

. دوب هدرک 
رد یتقو  رتشیپ –  اهلاس  ییاج  رد  دسریم . هسنارف  رد  یلروا  هاگدورف  هب  نیدرورف ١٣۶١  رد ١١  یدعاس  نیسحمالغ 
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هلاقمهرامش ١۵٨
تسا دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

: دوب هتفگ  یبلط  لامک  یوجتسج  رد  نانچمه  دوب - هدش  همجرت  فلتخم  یاهنابز  هب  شراثآ  یتح  شیاه  نتشون  جوا 
هدز باتش  هدوب ، یضوع  ترپ و  میاه  هتشون  هوبنا  نیا  مامت  منکیم  ساسحا  ما ، هدیسر  یگلاس  هب ۴٠  هک  لاح  »

. مهدیم جرخ  هب  عضاوت  مراد  هک  دننکیم  لایخ  منزیم  ار  فرح  نیا  تقو  ره  هدش . پاچ  مه  هدز  باتش  هدش ، هتشون 
هک دشاب –  یقاب  یرمع  رگا  نم  مروآ . یمن  رد  عضاوت  یادا  تقوچیه  یلو  متسه  یشیورد  لوجخ و  مدآ  نم  هن ،

. « تشون مهاوخ  دعب  هب  الاح  زا  دوب - دهاوخن  ینالوط  منئمطم 
نانچمه شمئاد  هسوسو ی  هک  یلاح  رد  هام ١٣۶۴  رذآ  مود  رد  سیراپ ، هب  ندیسر  زا  دعب  لاسراهچ  دارم  رهوگ 

دوریم و ورف  سوباک  یب  یگشیمه و  یباوخ  هب  هاتوک ، شدوخ  ینیب  شیپ  هب  یرمع  رد  دوب ، نتشون  نتشون و  نتشون و 
هتسجرب ی ناگدنسیون  زا  یکی  یسیون و  همانشیامن  ناروآون  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  ایوپ  رادیب و  شیاپ  در  هتبلا 

. دنام دهاوخ  یراج  یقاب و  ناریا  رنه  تایبدا و  رتفد  رب  رتدعب  دعب و  یاهلسن  اب  یتسسگ  چیه  یب  ناریا 
هیرگو ندیصقر  تسا :  هدمآ  نالاوق  نابز  رد  هک  کدنا ،  ینعم ، هن  رگا  : » تسا هتشون  یرتفد  رد  لاس ١٣۶٣  رد  وا 

زا دوب و  اه  هندرگ  اه و  هپت  دنامیم ، ام  رب  هچنآ  تخوسیمن و  نطو  رگا  دوبیم  ابیز  رایسب  یلاحدب  تقو  هب  ندرک 
. « متفریم ورف  یتحار  باوخ  هب  نم  دیشکیم و …  ندرگ  ییوهآ  اه  هلق  یالاب 

ربماون ٢٠١۴ سیراپ ،
یدعاس نیسحمالع  تشذگرد  درگلاس  نیمهن  تسیب و  تبسانم  هب  زشالرپ  رد  یعولط  منبش  نانخس  نتم 

روسناس دروم  رد  یئاوقت ، رصان  رظن 
ید ۱۳۹۳

، تسا امنیس  زا  رتشیب  دراد  دوجو  راثآ  پاچ  رد  هک  یلئاسم  “ 
، تسا هدرک  ادیپ  ناریا  رد  کانتشحو  ینارحب  لکش  روسناس 

هدمآرد یناگژاو  لکش  هب  هدش و  جراخ  نومضم  زا  روسناس 
، تسا هدش  عونمم  اههژاو  زا  یخرب  ندرب  راک  هب  تسا .

امش تسا ، هدش  عونمم  یسراف  نابز  فصن  زا  ندرک  هدافتسا 
پاچ ظفاح  ناوید  کی  دیناوتیمن  یتح  دیدج  هماننییآ  قباطم 
ناوتیم ایآ  دید  درک و  کاپ  ار  ادخهد  همانتغل  فصن  دیاب  دینک و 

” ؟ ریخ ای  مینک  تبحص  رگیدکی  اب  شرگید  فصن  اب 

یئاسراپ وزرآ  کوب  سیفزا 
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ید ۱۳۹۳

 … روگنا لصف  نامرارق 
 … ایب مدش  هک  بارش 

 ! ناج نم  روایب …  ماج  وت 

نایرفص دومحم  دقن –  نتشون  ضراوع 
ید ۱۳۹۳

. دننک نیرمت  ار  لمحت “  ام “  نارعاش  ناگدنسیون و  دیاب  نمتح  عقاو و  رد  هکلب  هن ، نم  نامگ  هب 
. “ دشاب هدناودن  هشیر  ناشدوج  یپ و  گر و  مامت  رد  هلاس  رازه  یرانچ  نوچ  لمحت  مدع  رگا  هتبلا  “ 

اه نیچ  باق  رود  ناجمداب  نانچ  تسا و  هدرک  ریخست  ار  ناشدوجو  ندینشن “  نتفگن و  رتکزان “ لگ  گرب  زا  نانچ  هاگ 
یاه ندز  کیال  یارجام  اب  صوصخب  دنرادن . مه  ار  وربا “  ناتمشچ  یالاب  ندینش “  روصت  هک  دنا “  هدرک  ناش  هطاحا 

دوش و یم  بآ  مه  گنس  لد  هک  دنور  یم  فرط  هقدص  نابرق  نانچ  تسا و  یموجن  یرامش  اب  هاگ  هک  یکوب  سیف 
. دباتن رب  ار  دقن  نیرتمک  هک  تسا  یعیبط  یدوجوم  نینچ  و  دنک . یم  مرو  کنک  داب  نیع  هطوبرم  فرط 

یا هدرم  ردام  رگا  ات  یتسد  هب  زرگ “  دنوش “  یم  دنونش ، یم  هچ  هچ  هب و  هب  راسی  نیمی و  زا  یتقو  تسا  یعیبط 
. دنروآ دورف  شرس  رب  دیوگب ، یفرح  اه  یتساک  نداد  ناشن  نایب و  رطاخب  نم  نوچ 

یم دوش  روآ  دای  ار  اه  یتساک  تسا  هتفر  هک  یدقتنم  و  دسر . یمن  دصقم  هب  زگره  تسا و  جک  راب  هنافساتم  نیا  و 
. کی هرامش  نمشد  دوش 

دنا هتشادن  لزا  زا  ینک  یم  نامگ  هک  دندرگ  یم  یهت  نانچ  راقو  زا  و  اه ، هبنج  مک  نیا  دنوش  یم  محرت  لباق  هچ  و 
. اه هبنپ  ناولهپ  نیع 

. یشاب هتشاد  ار  دقن  لمحت  هک  تسا  نآ  مدق  لوا  طرش  یراد ، زین  اعدا  قبط  قبط  و  رعاش ، ای  یتسه  هدنسیون  رگا 
. یشاب هتشاد  ار  هآ “  بات “  رتشیب  هنیآ  زا  لقا  یتسیابو ال  دروخن  رب  تیابق  جیرت  هب  یا  هدش  زیزع  دوخ  یب  نوچ  و 

. دروخن ناکت  تلد  رد  بآ  ات  دیجمت  دشاب و  فیرعت  شا  همه  هک  دوش  یمن 
. تسا رتهب  دیشاب  هتشاد  هجوت  منک ، یم  تحیصن  هناتسود  مراد  نم 

:
مدوب هتفگ  هلمج  زا  ممیالم  هتشون  کیزا  یتمسق  رد  نم 

. دراد یدایز  ریثات  هدنناوخ  رد  یناد  یم  هک  زین ، تناتساد  مسا  تسا و  بسچن  تا  هژوس  باختنا  “ 
. ناکدوک یارب  دشاب  اه  گرزب  ردام  یاه  هصق  یراذگمان  بسانم  دناوت  یم  رتشیب  مان  نیا 

هدرب راک  هب  اه ، راک  هزات  یوس  زا  ینامز  هک  تاملک  یضعب  درب  راک  تسا . نیشنلد ! ان  و  هیام ، مک  ناترثن  عومجم  رد 
ناتساد نیا  رد  لقاال  ار  مزال  یگتخپ  دیشخب “  یم  هک “  دناسر  یم  ناتناتساد ، یاج  نیدنچ  رد  مه  نآ  دش و  یم 

” دیرادن .
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؟ دندیشک یا  هناش  خاش و  هچ  دنتخادنا و  هار  شنرادفرط  ار  ینیسح  راوه و  هچ  دینادب  رگا  دنیبن  دب  زور  ناتمشچ 
. وبای یئوگب  هاش  بسا  هب  و  یوش ، دراو  ناکم  نیا  رد  پچ  یاپ  اب  یا  هداد  هزاجا  تدوخ  هب  روطچ  وت  هکنیا  و 

. راکچ ناریلد  دربن  اب  هد  یم  ریش  یوب  تناهد  زونه  هک  ار  وت  و 
ارچ دنیوربوخ  رگا  مناد  یمن  نم  و  دنریگ . یم  یور  دنراذگ و  یمن  ماگ  متسه  اجره  هللا “  مسب  ما “  هدش  زور  نآ  زا  و 

. دنور یم  رد  هللا “  مسب  زا “  ارچ  دنتسین  نارتهب  ام  زا  رگا  و  دنا . هتسب  یور 
هار مه  اب  دنوش  هدایپ  و  دنراد . رب  تسد  اه  ادا  نیا  زا  ات  دونشب “  راوید  هک “  دیما  نیا  هب  میوگ  یم  رد  هب  هتسب و  رس 

. میورب
مور یم  یرگید  هار  هب  درکن  هقافا  رگا 

ییاوقت رصان  هرابرد  خیرات ؛ شیدنا  خلت  یوار 
ید ۱۳۹۳

بونج مدرم  بونج و  هرابرد  ییاوقت  دنتسم  هاتوک  یاه  ملیف  نیرت  قفوم 
یعامتجا تفاب  زا  شا  تخانش  ایفارغج و  رب  وا  هطاحا  لیلد  هب  هک  تسا 

. دنوش یم  یتخانش  موق  ییاهدنس  هب  لیدبت  هعماج 
ییاوقت رصان  ناریا  یامنیس  رکف  شوخ  نادرگراک  یسررب  یفارگویب و 

. تساهنآ نیرت  هدیدان  ردق  ناریا و  یون  جوم  نازاسملیف  نیرتدادعتسا  اب  زا  یکی  شا  همانراک  هاوگ  هب  ییاوقت  رصان 
، نیعبرا نج ، داب  ] دنتسم هاتوک  ملیف  نتخاس  ات  لاس ] نامه  ناتسبات  ] یسیون هصق  زا  دراد  راشرس  یا  همانراک  ییاوقت 
، نارگید روضح  رد  شمارآ  ] ییامنیس دنلب  ملیف  و  نوئلپان ] ناج  ییاد  ] ینویزیولت لایرس  ییاهر ،] ] یناتساد و  لخن و ]... 

ریاس زا  ار  وا  هک  تسا  یسایس  / یعامتجا یتخانش و  مدرم  هاگدید  دجاو  راثآ  نیا  یمامت  هک  هدرک و ]...  قداص 
. دنک یم  زیامتم  شا  نالسنمه 

یور زا  هن  هک  دنچ  ره  دزاس و  یم  ناریا  یلم  نویزیولت  شرافس  هب  هک  ییاهدنتسم  اب  ییاوقت  ییامنیس  راک  عورش 
هنادنمرنه لقتسم  هاگدید  دجاو  اما  دراد ، یرافغ  ناتسلگ و  راثآ  هب  تهابش  تدارا  یور  زا  هکلب  دیلقت 

وا و یتاقبط  هاگتساخ  رد  توافت  لیلد  هب  رما  نیا  دنک . یم  زیامتم  زین  شناداتسا  زا  ار  وا  هک  تسا  یسایس  / یعامتجا
ناغمرا هب  زین  یموب  یهاگدید  هتسیز ، رت  مورحم  یمدرم  نایم  مورحم و  قطانم  رد  هک  وا  یارب  تسا و  شدیتاسا 

. دوش یم  شراثآ  یاه  یگژیو  نیرت  یساسا  زا  یکی  هب  لیدبت  اهدعب  هک  دروآ  یم 
ایفارغج و رب  وا  هطاحا  لیلد  هب  هک  تسا  بونج  مدرم  بونج و  هرابرد  ییاوقت  دنتسم  هاتوک  یاه  ملیف  نیرت  قفوم 
یبوخ تخانش  رانک  رد  اهنیا  همه  دنوش و  یم  یتخانش  موق  ییاهدنس  هب  لیدبت  هعماج  یعامتجا  تفاب  زا  شا  تخانش 

بحاص یرادینش  یرادید  رظن  زا  ار  وا  راثآ  تسا  یلاعت  لاح  رد  رگید  ملیف  هب  یملیف  زا  هک  نسنازیم   متیر و  زا  هک 
. دهد یم  ناشن  زین  کبس 

فقس نم  داقتعا  هب  هک  ] تسا یدعاس  نیسحمالغ  اب  شا  ییانشآ  دهد ، یم  خر  ییاوقت  یارب  هک  یرگید  �دنخرف  قافتا 
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یدعاس رد  هک  راز  یفارخ  ینیئآ ، مسارم  رد  ناش  کرتشم  شاکنک  و  تسا ] تیاده  زا  سپ  ناریا  یبدا  یاه  تیلباق 
[۱۳۵۰] بونج یقیسوم  راز ، ییاوقت  رد  دوش و  یم  زرل  سرت و  نامر  و  یراگن ] کت  ] اوه لها  یاه  باتک  قلخ  هب  رجنم 

نیا یشیامن  ینیرفآزاب  هب  یتح  هتفای و  دادتما  ییاوقت  یدعب  یاه  ملیف  رد  هک  مسارم  نیا  هدز  مهو  یاوه  لاح و  هتبلا  و 
. دماجنا یم  ینانوی  یتشک  رد  مسارم 

رد شراثآ  ندش  هدید  هب  هک  یدنمرنه  یارب  دنیآ و  یم  رد  شیامن  هب  تخاس  زا  سپ  وا  دنتسم  یاه  ملیف  کدنا  اما 
رد اه  دعب  هک  دننز  یم  مقر  ار  نوگش  دب  یزاغآ  دراد ، داقتعا  یعامتجا  یداقتنا  هاگدید  لیلد  هب  بسانم  یاضف  نامز و 

تصرف دوبن  قافتا ، نیا  هدمع  لیالد  زا  یکی  دزادنا . یم  هیاس  شا  همانراک  رب  زین  یناتساد  ییامنیس و  یاه  ملیف  هطیح 
. دنک یم  یریگولج  یناهج  حطس  رد  شا  ندش  حرطم  زا  یتح  هک  تسا  ییاوقت  رد  هناراک  شزاس  هیحور  یبلط و 

نیرت نردم  هرابود ، یهاگن  رد  نم و  داقتعا  هب  ییاوقت  ییامنیس  دنلب  ملیف  نیلوا  [ ۱۳۴۹] نارگید روضح  رد  شمارآ 
هب ییاوقت  هطاحا  تسا . رادروخرب  یبدا  یرصب و  / یعمس صاخ  یاه  یگژیو  زا  هک  تسا  ناریا  یامنیس  یون  جوم  ملیف 

سابتقا یاه  هنومن  نیرتهب  زا  یکی  هب  لیدبت  شا  ییامنیس  نادرگرب  رد  یدعاس  ناتساد  ات  هدش  ثعاب  یسیون  هصق 
سای و هک  دنکب  یا  هنامز  زا  هناقداص  هنایارگ و  عقاو  یدنس  هب  لیدبت  ار  ملیف  دوش و  ناریا  یامنیس  رد  یبدا 

یصخش و یگدنز  رب  ار  دوخ  هیرک  هیاس  طاطحنا  یگدوهیب و  هدش و  مکاح  هعماج  رب  یگدزلد  یگتسخ و  یگدروخرس ،
. تسا هدینارتسگ  مدرم  یعمج 

ییاهامن رد  ملیف  یامن  نیلوا  دنک . یم  ریوصت  ار  اه  یگدنز  نیا  هظحالم  یرگباسح و  هنوگ  ره  دوجو  نودب  ییاوقت 
قشع امیشوریه  نیزاغآ  سناکس  اب  هک  دراد  صاصتخا  شا  قوشعم  گنهرس و  نارتخد  زا  یکی  هب  هتسب  کیرات و 
روضح رد  شمارآ  رد  هتسشن ؛ قاشع  نت  رب  ویتکا  ویدار  رابغ  درگ و  ملیف  نآ  رد  رگا  دنز و  یم  ولهپ  هنر ] نلآ  ] نم

. تسا هدرک  بوسر  اه  ناسنا  ناج  نت و  رب  هک  تسا  یگدزلد  یگدوهیب و  رابغ  نارگید 
یماظن متسیس  دقن  هب  یرکفنشور  هعماج  طحنم  طباور  یرهش و  یگدنز  داسف  دقن  رانک  رد  شمارآ … رد  ییاوقت 

، هتفای لزنت  اه  غرم  یرادهگن  هب  نازابرس  یتسرپرس  زا  هک  یا  هتسشنزاب  گنهرس  دزادرپ . یم  مه  یهاش  اضر  یرگ 
لزنم گنهرس  یارب  ] سیروم تنس  هریزج  هب  شا  یگدنز  نیسپاو  یاهزور  یارب  هک  تسا  هاش  اضر  صخش  زا  یلیثمت 

. دراذگ یم  اپ  شنارتخد ]
یایور ماجنارس  دنام و  یم  هدش  نیرفن  یا  هناخ  هب  هک  هدیشک ، کلف  هب  رس  یاه  نامتخاس  یایرد  نایم  رد  یا  هریزج 

. دبای یم  تینیع  یرسفا  هدکشناد  هیشاح  ناتخرد  اه و  هدرن  زا  ندید  ناس  رد  شا  هدوسرف  تاراختفا 
یتموکح متسیس  یرهش و  یگدنز  زا  هایس  یریوصت  هئارا  رد  یناتسرهش  ناوج  یاه  یخاتسگ  نیمه  هنافساتم  اما 

دودحم یلکش  هب  دعب و  لاس  راهچ  شمارآ …  دنز . یم  مقر  نومیمان  یزاغآ  وا  یارب  دنک و  یم  فیقوت  راتفرگ  ار  ملیف 
دراذگ و یم  ار  ریثات  نیرتمک  رثا  عیفر  تبترم  رد  یرهم  یب  نیا  اما  . دوش یم  یناگیاب  دعب  دیآ و  یم  رد  شیامن  هب 

یامنیس خیرات  ملیف  نیرتهب  ار  نآ  مراد  تسود  مه  زونه  دنک . یم  راکشآ  رتشیب  ار  نآ  یاه  شزرا  نایلاس  تشذگ 
. دنا یار  مه  نم  اب  هنیمز  نیا  رد  یرایسب  مراد  نیقی  منادب و  ناریا 

شنامز و مه  یامنیس  یراجت  نایرج  اب  وا  یتشآ  هطقن  هدوب  رارق  ًارهاظ  ییاوقت ، ملیف  نیمود  [، ۱۳۵۱] هدرک قداص 
عقاو یشرازگ  هب  هدرک و  روبع  ییاوقت  نهذ  یفاص  زا  زاب  ثداوح  نیا  اما  تسه . هک  دشاب ، یا  هثداح  رپ  جیهم و  ملیف 

. دوش یم  لیدبت  هداد  تسد  زا  رسمه  یدرم  یشاپورف  دنور  زا  هنایارگ 
رکذم یاه  تیصخش  یمامت  تسرد  ای  طلغ  هب  هدش و  هدنکآ  یسومان  یاه  ماقتنا  زا  یناریا  یاه  ملیف  هک  ماگنه  نآ  رد 
رد هک  تسا  زورما  یتح  نامز و  نآ  رد  هناگی  یتیصخش  هدرک  قداص  دنتسه ، یدرف  ماقتنا  بلاط  اه  ملیف  هنوگ  نیا 

یلایرس و لتاق  تیصخش  نیرت  هتفای  ماوق  هب  لیدبت  دنز و  یم  تیانج  هب  تسد  روک  ماقتنا  نونج و  یور  زا  یمادقا 
. دوش یم  ناریا  یامنیس  رد  شیرپ  ناور 

یاه ملیف  اب  هسیاقم  ماقم  رد  قداص  هداوناخ  یفطاع  نیگنس  یاضف  سیلپ و  راتفر  زیمآ  داقتنا  یتسیلائر و  تخادرپ 
داقتنا دجاو  دراد و  توافتم  تدش  هب  یراتخاس  یتسرپ  سومان  یدرف و  ماقتنا  رب  ینتبم  یامنیس  رادمچرپ  ییایمیک 
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رصیق نوچ  ییاه  ملیف  اب  لباقت  رد  تسا و  بایمک  زورما  دیاش  یخیرات و  عطقم  نآ  رد  هک  تسا  یا  هناقداص  یعامتجا 
راتفر سیدقت  هب  تسد  یتح  دنراذگ و  یم  شیامن  هب  دوخ  یوج  ماقتنا  نامرهق  زا  یسامح  یتخادرپ  هک  دریگ  یم  رارق 
لمجت شناور  هک  هدمآ  راتفرگ  یا  هثداح  هربنچ  رد  هک  تسا  یناسنا  یدژارت  هدرک  قداص  دننز . یم  وا  هنازیتس  هعماج 

فالخ رب  دنز . یم  تنوشخ  هب  تسد  نونج  یور  زا  هاگآدوخان و  یمادقا  رد  سپ  درادن ، ار  نآ  نیگنس  راب  ندیشک 
. دنوش یم  رکنم  ار  یعامتجا  تلادع  دوجو  تساهنآ و  هریمخ  زا  یئزج  یدرف  ماقتنا  هک  وا  لاثما  رصیق و 

نیرت و روجهم  هدش ، هتخاس  یراتلاو  اکیم  هتشون  قالتاب  ناتساد  ساسا  رب  هک  ییاوقت  دنلب  ملیف  نیموس  [ ۱۳۵۲] نیرفن
طابترا مدع  رگ  تیاور  شمارآ … نوچمه  هک  هریزج  کی  رد  نز  کی  درم و  ود  ناتساد  تسوا . ملیف  نیرت  هتخانشان 

دننامب و نوصم  هعماج  رازآ  زا  ات  دنرب ، یم  هانپ  نآ  هب  هک  یمدرم  دراد و  دوجو  یا  هریزج  مه  زاب  تساه . ناسنا  نایم 
مت و زا  شا  سابتقا  عبنم  لیلد  هب  نیرفن  دنچ  ره  تسا . نیوکت  لاح  رد  ناشدوخ  نورد  رد  هعجاف  هک  نیا  زا  لفاغ 

هب یموب  یگنر  بونج  طیحم  اب  نآ  یاوه  لاح و  قابطنا  یارب  ییاوقت  یعس  و  تسا ، رادروخرب  راو  ینوینوتنآ  یا  هولج 
لومش ناهج  یا  هرهچ  [ ینوینوتنآ ] خرس یارحص  دننام  هتساکن و  هصق  ریثات  زا  ییاوقت  قیقد  نسنازیم  اما  دهد ، یمن  نآ 

. دهد یم  نآ  هب  زین  یفسلف  یهاگدید  و 
لابند هب  ینامسج  طابترا  قشع  هطساو  هب  اهنت  دنرادن و  زین  یتیوه  ببس  نیمه  هب  دنرادن و  یمان  نیرفن  یاه  مدآ 
اهژانوسرپ گرم  راب  هعجاف  نایاپ  دیاش  هک  دنناد ، یم  هنانیبدب  یملیف  ار  نیرفن  یرایسب  دنا . شیوخ  هدشمگ  تیوه  نتفای 

نیرفن دهاک و  یم  یخلت  نیا  زا  تیوه  بسک  یگدنز و  هب  نداد  انعم  یارب  قشع  روضح  اما  دنزب ، دیئات  رهم  یقلت  نیا  رب 
. دنک یم  لیدبت  اه  ناسنا  یگدنز  یاسرف  ناوت  مسیمانید  رد  هاوخلد  یرییغت  داجیا  ناتساد  هب  ار 

جریا روهشم  هصق  ساسا  رب  [ ۱۳۵۵] نوئلپان ناج  ییاد  یتمسق  هدجیه  لایرس  زا ۱۳۵۷  لبق  ییاوقت  هتخاس  نیرخآ 
یعقاو یناتساد  زا  هک  هدرک  قداص  زج  هب  ییاوقت  نیشیپ  یاه  ملیف  دننام  زین  نوئلپان  ناج  ییاد  تسا . دازکشزپ 

شیب مک و  یرثا  هب  ار  نآ  ییاوقت  ییامنیس  تخادرپ  اما  هدش ، هتخاس  روهشم  ینامر  ساسا  رب  دوب  هدش  سابتقا 
شا هصق  یاه  تیصخش  زا  دازکشزپ  هنادنمتردق  تخادرپ  دنچ  ره  تسا . هدرک  لیدبت  شا  سابتقا  عبنم  زا  لقتسم 
هب یراد  افو  زاربا  رد  یعس  زین  ییاوقت  هدش و  صاوخ  یتح  مدرم و  هماع  نایم  رد  نآ  ریگمشچ  لابقا  ثعاب  ًالبق 

. تسا هتشاد  دازکشزپ  ناتساد 
هب تسوا ، ریظن  یب  یزاساضف  نارگیزاب و  هنادنمشوه  باختنا  لیلد  هب  نوئلپان  ناج  ییاد  رد  ییاوقت  قیفوت  هدمع 

صاخشا ناوت  یمن  ناش ، یاه  ییاناوت  نامز و  نآ  رتائت  امنیس و  نارگیزاب  هعومجم  هب  یلک  یهاگن  رد  هک  یروط 
ملیف رد  هک  نارگیزاب  اب  ییاوقت  راک  هوحن  درک . باختنا  هدیزگرب ؛ ییاوقت  هک  یعرف  یلصا و  نارگیزاب  زا  ریغ  یرگید 

هب رئاس  لثم  لکش  یعامتجا ، یدرکیور  رد  دسر و  یم  جوا  هب  لایرس  نیا  رد  تشاد ؛ وا  طلست  زا  ناشن  زین  یلبق  یاه 
نیا تخاس  زا  ههد  ود  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  هک  یروط  هب  دهد . یم  اهژانوسرپ  یاه  مالک  هیکت  اه و  گولاید 

. تسا ماوع  صاوخ و  دزن  یناریا  لایرس  نیرتزیگنارب  هرطاخ  نیرت و  لوبقم  زونه  هعومجم ،
نیا رد  ار  وا  هک  نیشیپ ، راثآ  لوادتم  یهایس  ینیبدب و  زا  غراف  تسا و  زنط  هب  ییاوقت  درکیور  نیلوا  نوئلپان  ناج  ییاد 
هک تسا  دازکشزپ  ناتساد  رد  یعامتجا  داقتنا  زیت  دنت و  یاه  هبنج  قیفوت  نیا  لیلد  دهد . یم  ناشن  قفوم  زین  هطیح 
هب یمشچ  هشوگ  اب  ار  هدیسر  نارود  هب  هزات  ینادناخ  لاوز  هدش و  هتشون  یناریا  یزاوژروب  یسارکوتسیرا و  دقن  رد 

. دنک یم  تیاور  یولهپ  نادناخ  هاش و  اضر  تیصخش 
ندش هتخاس  ماگنه  ات  یرابجا  هلاس و  هد  یا  هفقو  دراد ، دوجو  ییاوقت  همانراک  یگدنز و  رد  هک  یرگید  زیگنا  مغ  قافتا 

هاتوک هتشون  نیا  هلصوح  رد  هک  تسا  یرگید  جنر  رپ  هصق  دوخ  دیشروخ  ادخان  تخاس  تسا . [ ۱۳۶۵] دیشروخ ادخان 
راک هنایم  رد  هک  تفر  شیپ  اج  نآ  ات  تخاس  ماگنه  یاه  یشارت  لکشم  هک ؛ منک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  اهنت  تسین ،

. درک هصق  رد  یتارییغت  ماجنا  هب  راداو  ار  ییاوقت 
هب وا  تدارا  زا  هک  تسا ، یموب  یامنیس  هب  ندیسر  رد  یرگید  جوا  هطقن  ییاوقت  ناریا و  یامنیس  یارب  دیشروخ  ادخان 

ادخان قفوم  یزاساضف  هدش .] هتخاس  نتشادن  نتشاد و  زا  دازآ  یسابتقا  اب  ملیف  ] تسا هدنامن  بیصن  یب  زین  یوگنیمه 
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تساهلاقمهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هب هدیجنس  یاه  یزاب  اب  بیکرت  رد  ییاوقت ، دنتسم  نیشیپ  یاه  هتخاس  رگید  نج و  داب  هب  یهاگن  اب  دیشروخ 
دراواه یاه  هاگدید  بیکرت  نینچ  مه  ناتساد و  یایفارغج  هناقالخ  قابطنا  رد  وا  تراهم  هک  هدیماجنا  اریگ  یمسیلاروتان 

. دراذگ یم  شیامن  هب  ار  شدوخ  راثآ  بلاغ  رصانع  اب  یوگنیمه  تسنرا  زکاه و 
لابند هب  رتشیب  هدنام و  مگ  رد  رس  ندوب  نتشاد و  نایم  هتساوخان ، یا  هفقو  زا  سپ  ادخان ، دننام  زین  زین  ییاوقت  اما 

ثداوح و زورب  للع  ییارچ و  نداد  ناشن  زا  هدوب و  ملیف  یاه  تیصخش  یاه  تلصخ  اه و  هزیگنا  لصاح  نداد  ناشن 
راثآ زا  یکی  ور  ره  هب  دیشروخ  ادخان  دهاک . یمن  ییاوقت  راک  شزرا  زا  رما  نیا  هتبلا  دنام ؛ یم  او  اه  هزیگنا  دوخ  یتح 

. تسا ناریا  یامنیس  راگدنام 
نورد ار  نآ  دراد و  بالقنا  نارود  ثداوح  هب  زیمآزنط  یهاگن  هک  نامز ، نیا  ات  ییاوقت  هتخاس  نیرخآ  ناریا ، یا  یلو 

یا همغلم  هب  هتفای و  شیارگ  وجه  یوس  هب  تیاهن  رد  هنافساتم  دهد ، یم  باتزاب  لک  زا  ییزج  هباثم  هب  کچوک  یرهش 
یعدم هدروخ  تسکش  ماظن  کی  ناگتسباو  راتفر  وجه  هب  دوش و  یم  لیدبت  نوئلپان  ناج  ییاد  یانشآ  یاه  پیت  زا 

هب تسا . یسرافملیف  بلاغ  نایرج  هب  شا  شیارگ  ییاوقت و  زیگنا  مغ  تفا  زاغآ  ناریا  یا  دزادرپ . یم  ءاقب  ماود و 
یو نیشیپ  صخاش  یاه  ملیف  زا  دای  اب  دننک و  یم  شومارف  یتحار  هب  ار  نآ  شراثآ  نارادتسود  زا  یرایسب  لیلد  نیمه 

. دنراد یم  شوخ  لد  ار  دوخ 
؛ هتشون همانملیف  هدرک و  ینارنخس  هتخادنا ، هار  شیاه  سکع  زا  یهاگشیامن  دنچ  ره  هتشذگ ؛ ههد  کی  رد  ییاوقت  اما 
ار اه  هزیگنا  دیاش  دوکر  نیمه  تسا . هدش  هتشادزاب  نتخاس  ملیف  ینعی  دوخ  یلصا  قشع  راک و  زا  خلت  یلکش  هب  اما 
اما تسا ،] راز  فیعض  رارکت  هک  ینانوی  یتشک  هاتوک  ملیف  دننام  ] دهد قوس  ییارگسپاو  هب  ار  وا  هتشک ، یو  نورد  رد 

. درک دهاوخن  گنرد  یا  هظحل  دنک ، شا  قشع  فقو  ار  دوخ  دناوتب  ات  دبایب  یا  هنزور  رگا  هک  منک  یم  سح  ینشور  هب 
ناوت یم  شملیف  ره  رد  تسام و  خیرات  نادجواب  هاگآ و  دقان  وا  تسامنیس ، هنهپ  هب  یناریا  تایبدا  قداص  لقان  ییاوقت 
هب دناوت  یم  یگژیو  نیمه  درک . ادیپ  ار  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یا  هقطنم  ییایفارغج  خیرات و  هب  یناریا  کی  تدارا 

، هداتفا ًالبق  اواسوروک  اریکآ  نپاژ و  ًاصوصخم  قرش   یامنیس  یارب  هک  یقافتا  دشخبب . زین  یناهج  یا  هولج  وا  یاهراک 
هب دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  وا  ملیف  تسا  رارق  هک  یتموکح  یاه  متسیس  اب  شیاهداضت  ییاوقت و  ندوبن  راکشزاس  اما 

، هتشاد ار  شا  تقایل  هک  یحطس  رد  یللملا  نیب  یاه  هنحص  رد  دناوتن  هاگ  چیه  ات  هدش  ببس  دننک  لاسرا  اه  هراونشج 
. دوب دهاوخن  تسین و  هدوبن ، ناریا  یامنیس  رد  وا  عیفر  هاگیاج  رکنم  سک  چیه  دوجو  نیا  اب  دشخردب . هدش و  حرطم 

هشیمه تسا ، ییاوقت  راک  هتسبلد  دراد و  تسود  رایسب  ار  شیاه  هتشون  یدعاس و  نیسحمالغ  هک  یسک  ناونع  هب 
تقیقح هب  زگره  وزرآ  نیا  دیاش  دزاسب . ار  یدعاس  یخاتسگ  لصف  دناوتب  ییاوقت  یزور  هک  مراد  متشاد و  وزرآ 

نیا هک  مراودیما  طقف  تخاس . دهاوخ  ار  دوخ  هاوخلد  ملیف  هرخالاب  یزور  ییاوقت  رصان  هک  مراد  نیقی  اما  ددنویپن ؛
. دشکن لوط  مه  دایز  راظتنا 

نتم یراتخمدمحمیارب )  ) نخسغاب راگدنام  ِنابغاب  راودای 
هدنیوپ یراتخم و  تشادگرزب  مسارم  رد  روپرقاب  ورسخ  نانخس 

ید ۱۳۹۳

یاه لتق   » عوقو هماگنه ی  رد  هک  تسا  روپرقاب  ورسخ  ینارنخس ی  نتم  رضاح  راتشون  هراشا :
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. تسا هدش  داریا  روشک  زا  جراخ  رد  دنچ  یمسارم  رد  یتموکح » یاهریجنز ی 
ار شراشرس  یولگ  نوزوم  یرانق  دمآقشع و 

درکراثن
دندوب ناراب  یهتشرس  ناقشاع  و 

هام ورس و  یایور  رد 
دندشناجرم یهتشرس  ناقشاع  و 

هراتس بآ و  یاهزار  رد 
۱ .* یدازآونوخیاهباترددنانانیهتشرسناقشاعو

زرم و گنهرف  یاپرید  دنمونت و  تخردرکیپ  رب  یدرخ  یب  هایس  ربا  زا  هک  بعص  یاهقعاص  تباصا  زا  دنچ  ییاهلاس 
کاخ هب  هداتف  ورف  یاههخاش  دنچره  دنداتف  ورف  روانت  تخرد  نیا  زا  دنچ  ییاههخاش  تشذگ . دمآ  دورف  نام  موب 

. دنشاب نآ  نیرخآ  هک  مینک  وزرآ  اما  دندوبن  نآ  نیلوا 
هاوگ هک  تسین  یگتفیش  رس  زا  دج  هب  یتفگش  نیا  تخرد . نیا  ییایوپ  ییاتسیا و  اما  تسا  روآ  یتفگش  هچ  هک  هو 

. نامز رد  تسا  ناسنا  فیرعت  همانسانش و  هک  خیرات  تسا ، خیرات  نآ  ییایوپ  ییاتسیا و 
هب نانمیرها  نادرخ و  یب  یارب  نآ  تبالص  زار  ییوداج و  یهژاو  نیا  تسا  ینعم  هچ  هب  ار  یتسار  گنهرف ، گنهرف ،

یب مونشیم  ار  گنهرف  مان  تقو  ره  نم  : » درادیم ناعذا  گنیروگ  نوچ  یجورد  هک  تسا  یا  هژاو  هچ  نیا  انعم .؟ هچ 
«. مربیم هحلسا  هب  تسد  رایتخا 

هوکش و لالج و  هاج و  یانعم  هب  تغل  رد  رف  گنه .»  » و رف »  » یاه هژاو  زا  هدش  بیکرت  تسا  یاهملک  گنهرف 
ناسنا هار  غارچ  ات  ییاروها  لعشم  یهلعش  زا  تسا  یا  هقرج  دنا  هدروآ  تسا ، یدزیا  یهرف  تسا ، درخ  یهقراب 

. دشاب
، سپ دشخبیم . انعم  ار  رادنپ  راتفر و  رادرک و  هک  راجنه  ای  راگنه  یانعم  هب  تسا  جنه  نآ  برعم  هک  گنه »  » اما و 

. تسا ناسنا  درخ  یهاگآ و  رونم  یهنیدم  نآ  یاهتنا  هک  دنا  یهار  ناراد  غارچ  گنهرف  نابابرا 
زیتس تسا ، یراج  یراس و  دبا » ماش  رخآ  ات  لزا  حبص  رس  زا   » هک میدهاش  ار  یمئاد  یزیتس  یناریا  یاه  هروطسا  رد 

شالت رما  رد  رازراک . نیارد  لاگس  دب  تسا  ینمشد  زین  ار  گنهرف  یداش و .… هودنا و  نمیرها ، اروها و  رش ، ریخ و 
یماسا ات  تسا  نیا  رب  یحیضوت  یراکهار  تفص ، کی  ای  ینعم و  مسا  کی  یهتفهن  ییامیس و  موهفم  ندرک  زاب  یارب 

نم یدیپس .» یارب «  یهایس » ای «  و  هتشرف » یارب «  وید » لثم «  دروایب ، دهاش  مه  ار  فلاخم  فاصوا  ای  ینعم و 
هک یتسپ  هیامورف و  راجنه  ما ، هداهن  مان  گنهورف » ، » دزیتسیم گنهرف  اب  نآ  موادت  خیرات و  رذگ  رد  هک  ییورین  هب 

. دشوکیم نآ  یروتسم  یشوماخرد و  دروآ و  یمن  بات  ار  یگتخیهرف  یهاگآ و  یهقراب 
موب زرم و  نازاس  گنهرف  رکیپ  گنهورف  زین  ام  نهیم  رد  دنانامایب . یدربن  ریگرد  یتیگ  یهنهپ  رد  گنهورف  گنهرف و 

. دنکفایم یدرخیب  کاخرب  ار  ناش  اهرکیپ  دبوکیم و  لهج  یهنایزات  هب  شیوخ  تردق  یاکتا  هب  ار  نام 
رد دنداتفا . کاخ  رب  رگید  ینارهوگ  هدنشخرد  یراتخم و  دمحم  هتخیهرف  رورپ  گنهرف  تفه  داتفه و  لاس  هام  رذآ  رد 

یدازآ و نابز و  تالوقم  دوش و  هئارا  یراتخم  دمحم  یگ  هشیدنا  رهوج  زا  یتخانش  ددرگیم  ششوک  راتشون  نیا 
بجاو زین  حیضوت  نیا  رکذ  دریگرارق . یسررب  هقادم و  دروم  یو  هاگدید  زا  تالوقم  نیا  نتساکورف  رما  گنهرف و 

هشیدنا و تمرح  مالک و  قح  هک  دشاب  تسا ، هتفای  یتسه  وا  یاه  ینارنخس  راثآ و  ناج  زا  راتشون  نیا  مسج  هک  تسا 
. دشاب هدرک  ادا  ار  وا  رعش 

* * *
رمع یاه  هزاورد 

تسا هداشگ  تراغ  یهویرگ  رب 
مایا ِباتفآ  و 
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تسا هدمآرب  ررکم  شحو  ِراسهوک  زا 
دندنام دنتشک و ) دنتخوس ، دندنک و  دندمآ ،  ) خزود زک 

( هاگپ یاه  هاگتساخ  یاه  همین  رد  )
دهنیم مه  رب  ار  شیاه  کلپ 

رهچ بآ  دیهان 
گنس رازه  شش  و 

۲ . * دتلغیم ورف  زربلا  مهرد  یاه  هخاش  رد 
هچز یو  زا  گنهورف  ناجورد  ناوید و  تشحو  تسیچ و  لامک  ناک  رگشواک  نیا  هدنسیون »  » راک هک  ار  یتسار 

تسا ییاهر  مزلتسم  هک  تسا  یناهج  یزیر  یپ  نونکا و  مه  نتخاس  یپ  رد  ناگدنسیون  ارعش و  راک  تقیقح  هب  یور .؟
یهیام زا  همه  نیا  و  گنهرف . یالتعا  نایب و  ترثک  هشیدنا ، عونت  هب  هملک  یگهدرتسگ  هب  یناهج  دوش ، اهر  هلی و  دیاب  و 

رب تراظن  رازبا  هک  تسا  ینابز  مظن  ندز  مهرب  عضو و  رییغت  تداع ، نتسکش  یهاوخون ، شدرکراک  تسا  یگهدنیآ 
. دشاب هدش  ناسنا 

هب ندرب  گشر  هن  هدنسیون  راک  رابتعا  نیا  هب  نونکا . رد  هدنیآ  زا  تسا  یلیامش  ققحت  تقیقح  هب  تقیقح و  رد  یروآون 
شروش نایب ، یدازآ  حرط  زا  هدنسیون  راک  یور  نیا  زا  یگ ، هرمزور  هب  میلست  هن  هتشذگ و  رب  ندیمل  هن  تسا و  هدنیآ 

یراجنه تاداع و  رارمتسا  موادت و  تابث و  یپ  رد  طلسم  ِنابز  نوچ  تسا . هعماج  ییناگدنز  رد  طلسم  ِنابز  هیلع 
. تسا راوتسا  یگ » هرمزور  رب «  و  تنس »  » و یگ » هتشذگ   » رب هک  تسا 

اهتردق و اهداهن ، اهتنس ، ِگنهورف  هک  دوشیم  رت  ساسح  رتزراب و  ینامز  گنهرف ، ِناروای  نیا  ناگدنسیون ، درکراک 
شیوخ یهدارا  موش  یهیاس  نانآ  رب  دنرشفب و  ار  گنهرف  دازآ و  نابز  یولگ  یدازآ  گنهرف و  یهدنرادزاب  ِیاهرازبا 

. دننکفیب
یاه تخاس  دهاکیم ، ورف  شیوخ  تراظن  تهج  یرازبا  نانوچ  ار  نابز  دهاوخیم و  دودحم  ار  مالک  هطلس ،  ِ گنهورف
رهوگ تینوصم  دنکیم و  دودحم  ار  مالک  نیا  و  دبلطیم ، شیوخ  اب  ناسمه  زاسمه و  نیعم ، دودحم ، دودعم ، ار  ینایب 
هک نامز  نآ  و  دنامیم ، هتسبورف  گنت و  نهذ  دیدرگ ، دودحم  مالک  نابز و  یتقو  دیابریم . گنهرف  ِفک  زا  ار  هشیدنا 

. تسا عنتمم » رکفت   » گنهرف یهصرع  رد  زین  نآ  لصاح  دهدیم و  خر  رکفت » عانتما   » دنام حطس  رد  نایب 
فذح هملک  هکینامز  دوشیم . لدب  هدننک  لکشمه  رازبا  هب  تفرعم  دیآ  هتسب  رارکت  ییانعم و  کت  دنب  هب  مالک  یتقو 

. گنهرف ناسنا و  لزنت  لیلقت و  نتساک و  ورف  ینعی  نیا  ددرگیم و  فذح  ناسنا  یتسه » رخف   » ددرگ
هب ار  ناسنا  ییایوپ ی  نابز و  ییانشور ی  ات  دننکیم  شروش  نابز  رد  ناگدنسیون  نارعاش و  هک  تسا  هنایم  نیا  رد 

. ناتسراک تخس و  یرازراک  یتسار  هب  راوشد و  بعص و  یدرکراک  اب  گنهورف  گنهرف و  نیب  یلباقت  دنزیخرب . تنایص 
دیآ و راتفرگ  لیطعت  قاحم  هب  دیاب  روثنم  موظنم و  بوتکم ، ندیشیدنا  ای  تسین . یدازآ  زج  یزیرگ  نابز  ِنتسراو  یارب 

نایب و نوچ  تسا ، هدش  بلس  یو  زا  راک  قح  ددرگ  بلس  هدنسیون  زا  نایب  قح  رگا  دنامب  رارقرب  دیاب  نایب  قح  ای 
. تسا رعاش  هدنسیون و  راک »  » اقیقد دازآ  یهشیدنا 

. تسا هدش  بلس  یو  شاعم  قح  یدنورهش و  تینما  ددرگ  غیرد  رعاش  هدنسیون و  زا  نایب  تینما  قح و  رگا 
. تسا هدیناشاپ  ورف  نابز  لیلقت  رصع  هب  ار  ام  یهنامز  ءایشا ، ناسنا و  رب  تراظن  ِرازبا  هب  نابز  نتساک  ورف 

هک دراذگیم  ناهج  رگید  ناگدنسیون  روشک و  کی  ِناگدنسیون  شود  رب  ار  گرتس  کرتشم و  یتیلوئسم  راب  رما  نیا 
نابز یزاب و  نابز  نونکا  مه  دنزادرپب . نآ  اب  یهلباقم  هب  زین  یعمج  تروص  هب  شیوخ  یدرف  درکراک  ظفح  نمض 

رارقتسا یهیوس  رد  تاغیلبت  تاطابترا و  یژولونکت ِی  یگنهرف ، یداصتقا ، یسایس ، عبانم  تردق ، زکارم  یزاس ِی 
ادوس ادز ، نامرآ  یگهرمزور ، شوختسد  ارگفرصم ، هدودز ، تسایس  انعم ، کت  یعونصم ، دودحم ، تسا  ینابز 
. تسا هداد  رارق  شیوخ  جامآ  ار  گنهرف  ییایوپ  هک  تسا  رابگرم  یرطخ  نیا  رگتراظن و  رمالارخآ  هنایارگ و 

نابز نیا  رارقتسا  رازبا  شیوخ  درکراک  فالخرب  نایب  یاهرازبا  ای  یهورگ  یاههناسر  هک  تسا  ناوارف  فسا  نایاش 
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. دنا هدیدرگ  یرازبا 
یئیش شرتسگ  تیوقت و  یهیوس  رد  ینابز  نینچ  تسا . هدیدرگ  رازبا  دوخ  هک  تسا  یناسنا  مزلتسم  هدشرازبا  نابز 

متا هدنکارپ و  لکش ، مه  ای  لکش و  یب  یتارذ  هب  تسیاب  یم  هک  ینایمدآ  تسا ، اه  ناسنا  یگ  هناگیب  دوخ  زا  یگدش و 
. دیآ لصاح  یریوصت  هنوگ  نیا  زین  ار  هعماج  ات  دنوش . لیدبت  راو 

: دیشک ریوصت  هب  ریز  حرش  هب  یخیرات  یعامتجا و  یهزوح  هس  رد  ناوتیم  ار  ناریا  یهعماج 
. تسا رارقرب  اهتنس  یهعومجم  یگهتشذگ و  دیاقع ، فرع و  نآرد  هک  یتنس  یاهعماج  لوا :

نادنورهش و راجنه  ییارگ  نوناق  دشاب و  یندم  یهعماج  یاه  داهن  نوناق و  رب  ینتبم  هک  یندم ، یا  هعماج  مود :
. ددرگ نانابرهش 

. دبلطیم لکشیب  هدنکارپ و  تارذ  تروص  هب  ار  مدرم  هک  یتیفیک  ای  راوهدوت ، یهعماج  موس : و 
یاه یگ  هتسباو  روخارف  هب  زین  نانآ  دنا  هعومجم  نیا  زا  یا  هتفاب  مه  یهتفات  مه  ناریا  ناگدنسیون  نایم  نیا  رد 

ناعذا ناوتیم  یلک  یهاگن  رد  اما  دنارثاتم . نانآ  زا  مه  دنتسه و  میهس  نانآ  رد  مه  اه ، تیعقوم  نیا  هب  شیوخ  یداینب 
( یتنسیهعماج  ) لوا یهزوح  یاهشور  اهشزرا و  یهرتسگ  رد  ناگدنسیون  زورما  هب  ات  هطورشم  بالقنا  زا  هک  دومن 

. دنا هدشیم  فذح  تبقاع  هدش و  درط  هتشگ و  یفن  نیا  رب  انب  دنا . هدیدرگ  یقلت  یدوخریغ  هناگیب و 
، تلود نآ  یاه  صخاش  تسا و  هطورشم  نارود  زاغآ  زا  نآ  عورش  هک  یندم ) یهعماج  یهزوح   ) مود یهزوح  رد 

تسا و اپ  هزات  هعماج  مه  دنا ، یقوقح  ینوناق و  یاه  داهن  و  تلم ، تلود و  نیب  قاثیم  هباثم  هب  یساسا  نوناق  سلجم ،
هتفریذپ تروص  مه  ینالوط  رایسب  تازرابم  نآ  رطاخ  هب  هک  دنچره  دناهدوب . بعت  جنر و  رد  نآ  زا  ناگدنسیون  مه 

. تسا
. راوهدوت تسا  یاهعماج  اما ، موس  هجو 

تامیمصت دییات  یارب  زین  رما  نیا  هک  تسا  هنحص  رد  مدرم  روضح  یهدننک  نیعم  نارگتموکح  یهدارا  هعماج  نیا  رد 
لیدبت تردق ، نابحاص  فده  هزوح ، نیا  رد  دریذپیم . تروص  نیمکاح  اهتموکح و  فرط  زا  هدش  هتفرگ 

. مدرم یهدوت  رگید  رانک  رد  میمصت ، هدارا و  یاضف  رد  قلعم  تسا  یتیوهیب  تارذ  هب  ملق  باحصا  ناگهتخیهرف و 
زا یخرب  دننامه   ) دننارب نخس  یدازآ  ملاوع  رد  دناهتسناوت  ملق  باحصا  نآ  رد  هک  هاتوک  هتسسگ و  یراودا  زا  ریغ 
راودا نیا  رد  هک  نمهب ، بالقنا  لیاوا  ودو و  یس  لاس  ات  تسیب  یههد  رد  رصحنم  نارود  هطورشم ، لیاوا  یاهلاس 

شیوخ دوجو  هب  اهیدازآ  اب  داضت  رد  یداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، یسایس ، یاهتخاس  لماوع و  زا  یاهعومجم  زین 
رد نایب  هشیدنا و  ییدازآ  بلط  رد  ناریا  ناگدنسیون  یاسر  دایرف  هک  تسا  نرق  کی  زا  شیب  دناهدادیم ). همادا 
ملق نابحاص  ینالوط  یراودا  رد  تسا ، هدیدرگ  بوکرس  هدنام و  خساپیب  تفر  نآ  حرش  موس  هجو  رد  هک  ییاضف 

ناج یاه  سبح  نتخود و  بل  رورت ، نوچ  یعیاجف  هدوب و  بوکرس  روسناس و  میقتسم  تراظن  هطلسریز و  هراومه 
نابحاص و ناگدنیامن و  نانچمه  روشک  گنهرف  یهنهپ  رد  هعجاف  همه  نیا  عوقو  زا  دعب  دناهدروآ . بات  ار  اسرف 

. دنوشیم دیدهت  یشومخ  شفرد و  غاد و  هب  تردق  نارازگراک 
. میاهجاوم نابز  نتساکورف  رما  اب  هجو  ود  رد  کنیا  مه  ام  تفر  نآ  رکذ  هک  ییاضف  رد 

نیا زادنا  مشچ  ندش . یناهج  یهدیدپ  نیون و  مسیلاربیل  یهیارآ  اب  یناهج  یهیامرس  گنهورف  شرتسگ  هار  زا  لوا :
ِتردق ناگهبخن  بناج  زا  هدش  هتفرگ  تامیمصت  ندرک  یلمع  دنور  رد  هک  تسا  یرازبا  هب  ناسنا  لیدبت  تسایس 

. دیآ راکهب  زورما  ناهج  رد  یداصتقا 
یتنس ییدادبتسا  یاهراتخاس  ییناجتخس  نآ ، رانک  رد  نونکا و  رب  ام  یگنهرف  یهتشذگ  ندش  راوآ  قیرط  زا  مود :

شناشخرد یناسنا و  رایسب  یاهدروآتسد  مغریلع  نهک  ییگنهرف  ثاریم  نیا  ام . نیرید  ییگنهرف  ثاریم  و 
، تسا هدرک  نوگهلبآ  ار  شیابیز  یامیس  ارگقلطم  تخسناج و  اپرید ، یدادبتسا  تفآ  هک  تسا  یگنهرف  ریزگانهب 

ِیدعس یناسنا  یامیس  رد  میرذگب ، مییامنب و  یتراشا  راوهنومن  دگنلیم .!! ندیمارخ  ماگنه  هک  دنامیم  ار  یرکیپیرپ 
یادخ هب  شباطخ  رد  هنایارگراصحنا  نینچ  هک  ینامز  تسا  کاندرد  هچ  اما  دوریمن  ههبش  ِنامگ  ام  رخاف   ِ رعاش زاریش 
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: دنکیم تمسق  یدوخریغ »  » و یدوخ »  » هب ار  نایمدآ  شیوخ 
بیغ یهنازخ  زا  هک  یمیرک  یا 

یراد روخهفیظو  اسرت  ربگ و 
مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود ) )

۲ . * یراد رظن  نانمشد )  ) اب هک  وت 
، یگنهرف عاونا  زا  نوگانوگ  تالکشم  یداهن و  عناوم  اب  ام  یهعماج  رد  نایب  هشیدنا و  میدرک  رذگ  هکنانچ  یراب ،

ِلکشم تقیقح  هب  تقیقح و  رد  تسا . لباقت  رد  یلمعو  یرظن  یراتخاس ، ینوناق ، یفرعو ، یقوقح  یسایس ،
نیا رد  دوش  هتسیرگن  وکین  دیاب  لاح  و  یلمع . یرظن و  یسایس ، یگنهرف ، تسا  یلکشم  ام  یهعماج  رد  تفرعم 

هک یمقر  دروخ  دهاوخ  مقر  هنوگچ  نآ  ماجرف  نایب و  یدازآ  دناهتخیمآ  مهرد  گنهورف  گنهرف و  هک  طالتخا  هزیمآ و 
. تسا شناد » رتفد  رب  هطلغم  مقر   » نامز نیا 

، یگهدرتسگ نزو و  رد  تسا  یگنهرف  نآ  ششخرد  رخافم و  مامت  مغر  هب  تفر  نآ  رکذ  هک  نانچام  ِیتنس  گنهرف 
، ارچیب دازآ » ِنایب   » یدازآ و هب  هاگن  تباب  زا  و  یگهمر ،» نابش   » طباور راتخاس و  ربینتبم  رالاسدرم ، رالاسردپ و 

. ارگهدیشوپ وگهدیشوپ و 
دبلطیم و ارگ  هناگود  هناهاوخ و  لکش  مه  هناشیدنا ، قلطم  یتابث  رد  ار  سک  همه  زیچ و  همه  زیچ و  ره  گنهرف  نیا 

یاهشیدنا و یهاگتسد  یهجیتن  انبم و  شرگن ، نیا  سپ  دنا .! نآ  لماح  نایناریا  هک  یخیرات » یتیونث  ، » ددنسپ یم 
اب ار  هچ  نآ  دنکیم و  میسقت  ریسفت و  ابیز  تشز و  و  دیفس ، هایس و  لطاب ، قح و  هب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یشزرا 

. دریذپیم هتشاذگ و  شزرا  تفای  هارمه  ار  هچنآ  هدرک و  در  دید  زاسان  شیوخ 
دیاب زیچ  همه  سپ  دناهدیدرگن ، عیزوت  الصا  ای  هدشن و  عیزوت  هنالداع  هعماج  گنهرف و  نیا  رد  تفرعم  تردق و  عبانم 

طباور رد  هک  یاهتسب  ِیهریاد  تسا . لئاق  دوخ  یارب  زا  دوخ  ار  تیقلطم  نیا  هک  دشاب  قلطم » تقیقح   » کی عبات 
. تسا رولبتم  تقیقح  یتح  تفرعم و  تردق و  ِیبتارم  هلسلس 

یوهس ار  اضق  ناشیا ، تسد  رد  نایادخ و  یامنهرهچ  دوب  یاهنیآ  تقیقح  تسا : لقن  ینانوی  یهفسلف  یهمان  جنگ  زا 
هیفس تفرعم  ملاع  رد  کشیب  لاح  دمآ . تسد  هب  یسک  ار  هکت  ره  هتسکشب و  داتف  ورف  نیمز  رب  هنیآ  دمآ ، ثداح 
یهاگن درامش . تقیقح  بابرا  ار  نتشیوخ  درادنپ و  مامت  ار  نآ  دراد و  تسد  رد  ار  هنیآ  نیا  زا  یا  هکت  هک  یسک  دشاب 

نیا یاج  هب  شنیب  هنوگ  نیا  عقاو  هب  درگنیم . هیواز  نیمه  زا  مه  ناسنا  یعامتجا  یعیبط و  قح  هب  ناهج  هب  نینچ  نیا 
دشاب قحیذ »  » ناسنا هک  نیا  یاج  هب  ینعی  دراد ، شیارگ  یو  فیلکت »  » هب دشاب  هتشاد  شیارگ  درف  قح »  » هب هک 

« مکح  » تیهام تسا و  مکح »  » رب فیلکت »  » یانب یتیمکاح  ای  رکف  بحاص  نینچ  نیا  لابقرد  تسا . دنمهفیظو » »
«. مکح  » یهدننک نیعت  زکارم  ای  عجارم  ای  عماجم و  ِصیخشت »  » ورگ رد  زین 

« مکح  » یهنومن ،) دننکیم مکح »  » ِنییعت زین  مدرم  بختنم  ِسلجم  ریظن  فلتخم  یاه  ناگرا  یارب  یتح  اه  داهن  نیا 
(. سلجم راک  روتسد  زا  تاعوبطم  نوناق  حرط  جورخ  دروم  رد  یتموکح 

رماوا یارجا  رایتخا  طقف  درف  هجیتن  رد  تسا ، هدش  نیعم  شیپ  زا  یاه  خساپ  یهدنریذپ  اساسا  درف  تابسانم  نیا  رد 
رد مکاح  نیا  هاوخ  تسین  مه  مکاح  مکح »  » نوچ دنچ و  زا  رگشسرپ  یتح  وا  دزادرپیمن ، مکح »  » نییبت هب  دراد و  ار 
. رالاسدرم ارگ و  تیمامت  تسا  یا  هعماج  تابسانم  نیا  اب  هعماج  نیا  سپ  هداوناخ ، سار  رد  ای  دشاب و  هعماج  ردص 

اهنیا ربهوالع  و  دارفا ، ندوب  ریغص  غلابان و  رب  تسا  رظان  هاوخانهاوخ  عقاو و  رد  فیلکت »  » و مکح »  » عون نیا 
. دراد رواب  ار  نانآ  راتشون  راتفگ و  ملق و  هشیدنا و  درخ و  ییاسران 

یدوجو یاه  شزرا  دض  ای  ینورد  رش  هیلع  ناسنا  یدوجو  ریخ  ندش  رت  لاعف  تلاح  نیرتهب  رد  فیلکت » » نیا ینعم 
هب رگا  یتح  تسین  یو  تئارب  رب  لصا  دراد ، شیارگ  مرج  هب  اتاذ  ناسنا  شرگن  نیا  قمع  رد  ور  نیا  زا  تسا ، شیوخ 

. دوش هتفگ  نآ  فالخ  زین  نابز 
یهرتسگ رد  دراد . زاین  میق  هب  تسین و  نتشیوخ  حالص  ریخ و  صیخشت  هب  رداق  ناسنا  هشیدنا  نیا  ِتشپ  ِسپ  رد 
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نوناق یهدام ۱۸ و ۱۹  رد  لاثم  یارب  ددرگیم ، لامعا  یتسیلانویرتاپ  شرگن  نیا  نوگانوگ  روص  هب  زین  هداوناخ 
هدش هتخانش  تیمسر  هب  روشک  زا  شرسمه  جورخ  تیعونمم  رب  لاد  درم  قح »  » ناریا یمالسا  یروهمج  یهمانرذگ 

. تسا
هشیدنا و رد  روسناس  لامعا  اب  ار  رما  نیا  تسا و  نابز  زا  یریگشیپ  راتساوخ  فیلکت  ِگنهورف  زین  نابز  یهصرع  رد 
رد زمرق  طخ  نیعت  هب  تموکح  تسایس و  لها  هک  دوشیم  نآ  هجیتن  و  دزاسیم ، یراج  یگدنز  داعبا  یمامت  رد  نایب و 

ِیعیبط ِشریذپ  رد  دنشابیم  یگنهرف »  » نینچ عبات  هک  زین  هعماج  دارفا  دننکیم و  تردابم  هشیدنا  یدازآ  یهصرع 
ِنابصنم بحاص  اتحارص  هک  تسا  یا  هنوگ  هب  عضو  کنیا  مه  دنسریم . کارتشا  هب  اه  نآ  اب  روسناس  ِلصا 

ظفح دیاب  تسه و  یزمرق  طخ  دشاب ، دیاب  تسه و  روسناس »  » هک دنرادیم  ناعذا  زین  یدازآ  یعاد  ِبلطحالصا و 
. دوش

: هک داهن  رما  نیا  رس  رب  ار  شیوخ  مغ  مه و  مامت  هتشذگ  نایلاس  رد  یراتخمدمحم  دای  هدنز  قوف  ِیهدیدع  لیالد  هب 
هدنسب رما  نیا  رارکت  هب  طقف  داد و  حیضوت  هعماج  یارب  ار  روسناس  یاه  راتخاس  اههصرع و  تالکشم ، عناوم ، دیاب  »

!.« تسه هک  دنیوگیم  مه  ناشدوخ  هک  ار  نیا  تسه ، روسناس  هعماج  رد  هک  درکن 
تاعیاش یهدیدپ  اه  نآ  رد  هک  تسناد  ییاه  روشک  تسیل  یالاب  فیدر  رد  ار  ناریا  ناوتب  دیاش  : » دوب نیا  رب  یو  نامگ 
هتفرگ تلود  ییسایس  یاه  ناگرا  تاعوبطم و  زا  حوطس  یهمه  رد  یسایس و  یعامتجا و  لیاسم  یهیلک  دروم  رد 

« دراد دوجو  هعماج  قامعا  ات 
تسایس لها  بناج  زا  هدیقع  و  تاعالطا ، ربخ ، شنیزگ  رد  راصحنا  دودح و  ِنیعت  قح »  » ار هلاسم  نیا  زورب  یراتخم 

. دنزرویم تکراشم  هیضق  نیا  رد  یعون  هب  مه  مدرم  هک  دوب  دقتعم  نینچمه  یلو  تسنادیم  تموکح  و 
تفرعم  » ماظن رد  : » تشاد هدیقع  وا  دوب  دقتعم  ام  یعامتجا  رکفت  یهصرع  رد  یتفرعم  لکشم  یعون  هب  یراتخم 

عبانم زا  یروهرهب  رد  لقتسم  یشقن  دوخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ردقم  تیلک  کی  زا  ییزج  ناسنا  ام  »ِی  یتنس
، یگهدز هروطسا  رد  تفرعم  عون  نیا  تسا . هدش  نیعبت  هتفریذپ و  شیپ  زا  تایح  لیاسم  زا  یرایسب  درادن . تفرعم 

فرط کیزا  تفرعم  عون  نیا  دنافرشم . زین  تفرعم  دوخ  رب  یتح  دنراد و  دوجو  رگید  لیاسم  ینید و  تاضورفم  رد 
رد ار  ناسنا  رگید  یوسزا  و  تسا ، ناهج  میقتسم  کاردا  زا  عنام  دوخ  ییاتسیا  اب  شیوخ و  یاه  هیال  رد  یگدش  گنساب 

. تسا درخ »  » اب لباقت  رد  هک  دهدیم  رارق  ینید  یعامتجا و  یناهیک ، یعازتنا ، تیلک »  » کی ربارب 
یتفرعم نینچ  رد  دیدرگ . دهاوخن  شیوخ  یعامتجا  یدام و  یونعم ، یاهزاین  ندروآرب  هب  رداق  ناسنا  یتفرعم  نینچ  اب 

ار نآ  لب  دنکیمن  لمحت  ار  داضتم  فلاخم و  ییرکف  ِدروخرب  نتسیز  ِفده  هویش و  تسا . هتسب  هفلتخم  روما  یهزوح 
رد ندیشیدنا  هک  هنوگ  نامه  درادن ، یرکف  یعامتجا و  یسایس ، تینوصم  تفرعم  ریزگان  هب  و  دنکیم ، بوکرس 
زمرق طوطخ  اب  هک  میسریم  یی  اهاج  هب  ماجنارس  تفرعم  زا  هنوگ  نیا  رد  تسین . رودقم  تایح  یاههزوح  یهمه 

دننامیم و رانکرب  ندیشیدنا  زا  عامتجا  زا  ییاه  شخب  هک  ددرگیم  نآ  هجیتن  دنا و  هدیدرگ  دودحم  صخشم و 
یمومع درکراک  هب  نیعم » زاجم و  یاه  هشیدنا   » زا یوریپ  هجیتن  رد  دننکیم ، راذگاو  نارگید  هب  ار  ندیشیدنِارهوگ » »

زا یوریپ  رما  یرکف  یسایس  یاههلحن  هک  ددرگیم  متخ  هعجاف  هب  ییاج  رد  دنور  نیا  ددرگیم . لیدبت  عامتجا 
و تالکشت ، تارکفت ، زاجم » یاههشیدنا   » زا روظنم  اجنیا  رد  .« ) دنزاسیم شیوخ  درکراک  ار  زاجم » یاههشیدنا  »

.( دناهعماج رد  شیوخ  ییمسر  یهضرع  هب  زاجم  هک  تسا  ییاهتسایس 
راوتسا یبرجت » دروخرب   » و یقطنم » جاتنتسا  «، » ییارگ کش  » رب هک  نردم ، ِتفرعم  ِدرکراک  هشیدنا ، رد  لالقتسا 

یتنس شیدناکیرات و  رگن و  قلطم  متسیس  یوس  زا  ام  یهعماج  رد  زین  نآ  نایب  دوب و  یراتخم  رکفت  یهویشراک  تسا 
. دوبن لمحت  لباق  هیقف   تیالو 

هاگتسد ود  نیبام  هدشن  لح  داضت  دروخرب و  ریسا  ام  زورما  هب  ات  هطورشم  بالقنا  نارود  زا  دوب  دقتعم  یراتخمدمحم 
طباور و هدش ، عضو  نیناوق  رد  وا  ار  طاقتلا  ضقانت و  نیا  دومن  نیرت  ایوگ  میاهدوب . یتنس »  » و نردم »  » یتفرعم

. دیدیم رولبتم  ام  یگنهرف  تاررقم  رد  یسردادماظن و  یعامتجا ، یگنهرف و  یاهداهن  یسایس ، ِراتخاس 
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تفرعم  » اب تسا  هتفهن  نآ  رد  نوناق  هب  شیارگ  هک  نردم ،» تفرعم   » نایم هتفهن  یهاگدید  توافت  یبوخ  هب  وا 
هیارا یفیرظ  یرایشوه  اب  ار  یساسا  نودم  نیناوق  رد  نآ  ساکعنا  اهیدازآ و  ندش  هنیداهن  یهصرع  رد  یتنس »

. دهدیم
تروص نیا  هب  ییاپورا  یاهروشک  ِیساسا  ِنیناوق  رد  هدش  نیودت  لکش  هب  یدازآ  ندش  یداهن  : » دیوگیم یراتخم 

خیرات رد  ام و  یهعماج  رد  اما  ددرگ ، عضو  نایب  قح  ِتیدودحم  عنم و  تهج  رد  دیابن  ینوناق  چیه  هک  تسا  هدمآ 
یهرود یساسا  نوناق  رد  هچ  نآ ، ِیساسا  نوناق  ِنیودت  تیطورشم و  زاغآ  زا  هچ  نآ  ریخا  لاس  دصکی  یسایس 

نایم هب  یمان  نوناق  رد  یدازآ  زا  تقو  ره  ناریا ، یمالسا  یروهمج  ینونک  یساسا  نوناق  رد  هچو  اه  یولهپ  تنطلس 
نیا یسررب  هنوگ . نیا  زا  یظافلا  و  هکیطرش » هب  «، » هکرگم «، » هکرگا  » تسا هدش  دیکات  هلصافالب  تسا  هدمآ 
زین نآ  ساسا  هک  تسا  هدوب  اه  یدازآ  تیدودحم  اعون  نیناوق  نیودت  یانبم  هک  دنکیم  نشور  اه  « رگم  » و رگا » »

.« دشابیم ام  یتنس » تفرعم  »
یلک و تارابع  هب  تارودقم  رد  اما  دناهتخادرپ  لیصفت  هب  اه  تیدودحم  دروم  رد  اعون  ام  نیناوق  : » دیازفایم وا 

« ناریا یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق   ۲۴ لصا » هنومن یارب  یراتخمدمحم  دناهدرک ». هدنسب  ریذپ  حیجوت  رادشک و 
هکنیا رگم  دندازآ  دوخ  بلاطم  نایب  رد  تاعوبطم  تایرشن و  تسا «  هدمآ  لصا  نیا  رد  دهدیمرارق ، لاوس  دروم  ار 

یاج هب  دنب  نیا  : » دیوگیم یراتخم  دنکیم ». نیعت  نوناق  ار  نآ  ریسفت  دنشاب  یمومع  قوقح  ای  مالسا  ینابم  هب  لخم 
تاعوبطم تیدودحم  لصا  هب  و  تسا ، هداد  لیصفت  ار  یدازآ  طورش  دنب و  دیق و  دزادرپب  یدازآ  لیصفت »  » هب هک  نیا 

نیا ندش  یراج  یادتبا  زا  زین  هدش  لیطعت  تاعوبطم  یهیلک  تسا ». هدرک  ضقن  یفن و  ار  یدازآ  هدیدرگ و  لیدبت 
یکی هدام  نیا  هب  دانتسا  ای  هدیدرگ و  لیطعت  هدام  نیا  هب  دانتسا  اب  یگهمه  یاهلف  ای  ازجم  تروص  هب  لاح  هب  ات  نوناق 

. تسا هدوب  نانآ  لیطعت  لیالد  زا 
تلود و تیمکاح و  رد  ییارگراصحنا  یرگن و  قلطم  اب  مصاخت  ضراعت و  رد  یراتخمدمحم  ار  نردم » تفرعم  »

یسایسرکفت یسایس و  میژر  دنادیم و  یرکف  یسایس و  فلتخم  یاه  هلحن  نیب  طباور  نودم و   ِ یساسا نیناوق 
. دنکیم یبایزرا  یتنس » تفرعم   » زراب رولبت  ار  رگن  قلطم  ارگراصحنا و 

ییارگتیمامت لهج و  اب  اهنت  هن  شیاناوت  ملق  اب  وا  دوب . نردم  ینایب  اب  یدازآ  یایوگ  نابز  نردم و  گنهرف  ِنابز  یراتخم 
هدیدپ نیا  یهدنرورپ  لماح و  گنهورف  یعامتجا و  یاهرتسب  اب  هکلب  داتفارد ، مکاح  یورین  لکش  رد  یشیدنا  قلطم  و 

نامرهق رگشروش  نیا  دندوب . یعاجترا  یتنس  شیارگ  نیا  لماح  هک  داتفارد  یبتاکم  اب  دشریگرد . زین  هعماج  رد  اه 
یناطیش یرهق  هب  تبقاع  ات  تخاسن ، شبولغم  نان  مغ  داتفین ، اپ  زا  یفنم  رهاظم  نیا  اب  دربن  رد  یروآ  نابز  یهصرع 

. دش هدنکفا  اپ  زا  ینمیرها  یدنفرت  و 
: تسا هدرک  باطخ  نینچ  شیوخ  نهیم  رد  ار  یدازآ  وا 

! یآ یدازآ 
نونکا یمدآ  طاشن  سوق 

نیمزرس نیا  رد 
تسا شوماخ  هتسشن و  ورف  نادنچ 

دنشاپیم رتسکاخ  راگنا  هرطاخ  رازه  شش  زک 
۴ . * بآ مشچ  رب 

، تسارتشیب یگهتسجرب  یایاش  دوش و  هتسجرب  دیاب  دش  میسرت  وا  یاههشیدنا  یراتخمدمحم و  زا  هک  یا  هرهچ  نیا 
رب تسا  تبث   » کشیب راگدنام و  ناشخرد و  تسیا  هرهچ  رنه  لضف و  لها  دای  رد  هک  یراتخم  زا  تسا  یاهرهچ  نیا 

. دیپطیم مدرم  گنهرف  تداعس و  یدازآ و  قشع  هب  شلد  هک  یسک  وا ،» ماود  ملاع  یهدیرج 
: میرادیمرب شسرپ  ار و  یبعصم » بیطوبا   » میوشیم نابزمه  هنانیگهودنا  میرادیم و  یمارگ  ار  شدای 

؟ هتوک جارد  سوواط و  ِرمع  ارچ 
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؟ یزارد رد  دیز  سکرک  رام و  ارچ 
؟ یزور گنت  سب  دنناکریز  ارچ 

یزاینیب رد  دنناهلبا  ارچ 
تسهنوگژاب وت  راک  همه  هن  رگا 

.!؟ یزاون ار  نآ  رتسکان  هکنآ  ارچ 
: سیوناپ

لوا ِزتنارپ  ِلخاد  یهلمج  ص۶۴ ، نامه . ۲ـ نارهت . هرطقرشن ، لوا ، پاچ  ص۷۵ ، یراتخمدمحم ، یناریا . یهموظنم  ۱ ـ
. ناریا هب  لوغم  یهلمح  فیصوترد  ینیوج  یاشگ  ناهج  ِخیرات  رد  یفورعم  یهلمج 

ِسنایشوس دیاز  رب  هک  ات   » مود ِزتنارپ  ِلخاد  یهلمج  ینیوزق ج۱ دمحم  حیحصت  ینیوج . ِیاشگ  ناهج  خیرات  هب  ر.ک 
یاههمین زا  ناسارخ ) = نایآروخ = قرش هاگپ : هاگتساخ  یوسزا  « ) رتسشوا یهمین  زا  هسنایک  بآ  زا  رگزوریپ 

. هاگپ یاههاگتساخ 
تادویدیو ۱۹:

پاچ ص۲۹ ، ناتسلگشخب ، یدعستایلک ، ۳ ـ ص۵۷ . مدقمدمحمرتکد . دیهان . رهم و  یهراب  رد  راتسج  زا  لقن  هب   ۵
 . ص ۷۴ یناریا . یهموظنم  نارهت ۴ . ریبکریما ، تاراشتنا  متشه ،

نایرفص دومحم  دقن –  نتشون  ضراوع 
ید ۱۳۹۳

 “ لمحت ام “  نارعاش  ناگدنسیون و  دیاب  نمتح  عقاو و  رد  هکلب  هن ، نم  نامگ  هب 
. دننک نیرمت  ار 

ناشدوج یپ و  گر و  مامت  رد  هلاس  رازه  یرانچ  نوچ  لمحت  مدع  رگا  هتبلا  “ 
. “ دشاب هدناودن  هشیر 

هدرک ریخست  ار  ناشدوجو  ندینشن “  نتفگن و  رتکزان “ لگ  گرب  زا  نانچ  هاگ 
روصت هک  دنا “  هدرک  ناش  هطاحا  اه  نیچ  باق  رود  ناجمداب  نانچ  تسا و 

ندز کیال  یارجام  اب  صوصخب  دنرادن . مه  ار  وربا “  ناتمشچ  یالاب  ندینش “ 
فرط هقدص  نابرق  نانچ  تسا و  یموجن  یرامش  اب  هاگ  هک  یکوب  سیف  یاه 

یم مرو  کنک  داب  نیع  هطوبرم  فرط  دوش و  یم  بآ  مه  گنس  لد  هک  دنور  یم 
. دباتن رب  ار  دقن  یرتمک  هک  تسا  یعیبط  یدوجوم  نینچ  و  دنک .

زرگ دنوش “  یم  دنونش ، یم  هچ  هچ  هب و  هب  راسی  نیمی و  زا  یتقو  تسا  یعیبط 
اه یتساک  نداد  ناشن  نایب و  رطاخب  نم  نوچ  یا  هدرم  ردام  رگا  ات  یتسد  هب  “ 

. دنروآ دورف  شرس  رب  دیوگب ، یفرح 
هتفر هک  یدقتنم  و  دسر . یمن  دصقم  هب  زگره  تسا و  جک  راب  هنافساتم  نیا  و 

. کی هرامش  نمشد  دوش  یم  دوش  روآ  دای  ار  اه  یتساک  تسا 
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هک دندرگ  یم  یهت  نانچ  راقو  زا  و  اه ، هبنج  مک  نیا  دنوش  یم  محرت  لباق  هچ  و 
دنا هتشادن  لزا  زا  ینک  یم  نامگ 

. اه هبنپ  ناولهپ  نیع 
. یشاب هتشاد  ار  دقن  لمحت  هک  تسا  نآ  مدق  لوا  طرش  یراد ، زین  اعدا  قبط  قبط  و  رعاش ، ای  یتسه  هدنسیون  رگا 

. یشاب هتشاد  ار  هآ “  بات “  رتشیب  هنیآ  زا  لقا  یتسیابو ال  دروخن  رب  تیابق  جیرت  هب  یا  هدش  زیزع  دوخ  یب  نوچ  و 
. دروخن ناکت  تلد  رد  بآ  ات  دیجمت  دشاب و  فیرعت  شا  همه  هک  دوش  یمن 

. تسا رتهب  دیشاب  هتشاد  هجوت  منک ، یم  تحیصن  هناتسود  مراد  نم 
:

مدوب هتفگ  هلمج  زا  ممیالم  هتشون  کیزا  یتمسق  رد  نم 
. دراد یدایز  ریثات  هدنناوخ  رد  یناد  یم  هک  زین ، تناتساد  مسا  تسا و  بسچن  تا  هژوس  باختنا  “ 

. ناکدوک یارب  دشاب  اه  گرزب  ردام  یاه  هصق  یراذگمان  بسانم  دناوت  یم  رتشیب  مان  نیا 
هدرب راک  هب  اه ، راک  هزات  یوس  زا  ینامز  هک  تاملک  یضعب  درب  راک  تسا . نیشنلد ! ان  و  هیام ، مک  ناترثن  عومجم  رد 

ناتساد نیا  رد  لقاال  ار  مزال  یگتخپ  دیشخب “  یم  هک “  دناسر  یم  ناتناتساد ، یاج  نیدنچ  رد  مه  نآ  دش و  یم 
” دیرادن .

؟ دندیشک یا  هناش  خاش و  هچ  دنتخادنا و  هار  شنرادفرط  ار  ینیسح  راوه و  هچ  دینادب  رگا  دنیبن  دب  زور  ناتمشچ 
. وبای یئوگب  هاش  بسا  هب  و  یوش ، دراو  ناکم  نیا  رد  پچ  یاپ  اب  یا  هداد  هزاجا  تدوخ  هب  روطچ  وت  هکنیا  و 

. راکچ ناریلد  دربن  اب  هد  یم  ریش  یوب  تناهد  زونه  هک  ار  وت  و 
ارچ دنیوربوخ  رگا  مناد  یمن  نم  و  دنریگ . یم  یور  دنراذگ و  یمن  ماگ  متسه  اجره  هللا “  مسب  ما “  هدش  زور  نآ  زا  و 

. دنور یم  رد  هللا “  مسب  زا “  ارچ  دنتسین  نارتهب  ام  زا  رگا  و  دنا . هتسب  یور 
هار مه  اب  دنوش  هدایپ  و  دنراد . رب  تسد  اه  ادا  نیا  زا  ات  دونشب “  راوید  هک “  دیما  نیا  هب  میوگ  یم  رد  هب  هتسب و  رس 

. میورب
مور یم  یرگید  هار  هب  درکن  هقافا  رگا 

یجنگ اویش  نارهت –  یاه  نابایخ  رد  یشورف  نت  تالکشم 
ید ۱۳۹۳

زاس منکشب  ار  ناسک  خرن  نم  وچ 
زاب دنکشب    مه   ارم  خرن   یسک  

« یماظن »
؛ مینزیم هناچ  دوخ  نت  نتخورف  یارب  نآ  رد  میتسه و  سوواط » تخت   » مانهب ینابایخ  نانکاس  ام  تسا ، ناریا  اجنیا 
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! تسا ناموت  رازه  ات ۵۰  اجنیا ۲۰  رد  اهناسنا  خرن 
دنسرب و هلماعم  هب  رتدوز  هکنیا  یارب  اهنیشام  زا  یضعب  تسین . نتخادنا  نزوس  یاج  بورغ  کیدزن  یلاوح  نیا 
تخت « ) یرهطم داتسا  «، » یقاقش یحتف  «، » یمطاف نادیم   » یاهریسم رد  اهتعاس  دننک ، اوس  ار  برچ  یاههمقل 

، نیمک رد  یاهوردوخ  رتشیب  دنخرچیم . لو  نادنخ » دیس   » زا رتالاب  یتعیرش » نابایخ   » و یدرورهس » (، » سوواط
. دنتسه هرفن  ود  رثکادح  ای  نیشنرس و  کت 

هلماعم اهناسنا  اهنآ  رد  هک  دنتسه  نارهت  رد  زین  یرگید  هجوت  لباق  یاهناکم  اههلحم و  سوواط ، تخت  نابایخ  زج 
. دید ینشور  هب  ناریا  کچوک  گرزب و  یاهرهش  زا  یرایسب  رد  ناوتیم  زین  ار  دتس  داد و  نیا  دنوشیم .

زا سپ  تسا و  نادرگرس  ار  دوخ  تقو  هقیقد  اهنت ۵  نارهت ،] رد   ] یسنج رگراک  ره  « ؛ ناریا سیلپ  یمسر  شرازگ  هب 
…« دوریم راکرس  هب  هتفای و  ار  دوخ  رظن  دروم  یرتشم  نآ 

هناچ شرس  باتفآ ، رون  ریز  هک  تسا  یمسج  رتنازرا ، ناج  زا  تیناسنا . تمیق  هب  ندروخ  زور  خرن  هدش  تحار  هچ 
مامت زا  سپ  دنکیم و  شنیشام  راوس  تسا ، لام “  ” نامه هک  ار  شباختنا  رخلام “  ” دننکیم و نییعت  خرن  دننزیم ،
دنکیم و هدایپ  یاهشوگ  لوپ ، تخادرپ  یب “  ” ای اب “  ” ار لام  تسا ، نت “ یهلماعم   ” لعف نامه  هک  راک “  ” ندش

. دوشیم رود  مومغم  لام “  ” زا نامداش ،
اهدرد و لمحتم  سکس ، شورف  ناشندب و  یتعاس  هراجا  یارب  سوواط ، تخت  رد  هک  تسا  ییاهنز  تیاور  نیا 

ناریا یشاپورف  لاح  رد  یهعماج  رشق  نیرتریذپبیسآ  ناونع  هب  اهنآ  زا  دنوشیم . یعامتجا  یمسج و  یناور ، یاهجنر 
یناور و یتشادهب و  هرواشم  اهنآ  هب  یداهن  نامزاس و  هن  دسانشیم و  تیمسر  هب  ار  اهنآ  تلود  هن  دننکیم . دای 
نیا لوط  رد  ای  دننکن و  تفایرد  یاهنیزه  سکس ، شورف  تباب  رگا  سوواط  تخت  ناشورف  نت  دهدیم . یعامتجا 
متسیس یهندب  رد  ینامزاس  داهن و  چیه  دنریگ ؛ رارق  یهورگ  زواجت  یسنج و  تنوشخ  دروم  دنوش و  ررضتم  هلماعم 

. دنک تیامح  نانآ  هتفر  تسد  زا  قوقح  زا  ات  درادن  دوجو  یرفیک  ییاضق و 
لدم  ” یاهنیشام نانیشنرس  هرابرد  سوواط  تخت  نابایخ  نانز  زا  نت  دنچ  هک  دیناوخیم  ییاهگولونوم  اجنیا  رد  امش 

؛ دناهتفگ سکس ) نایرتشم  “ ) الاب
اراس

نآ رد  هک   ) سابل یدیلوت  هاگراک  ریدم  دایتعا  رطاخ  هب  درک . رارف  شایردامان  یاهکتک  تسد  زا  شیپ  لاس  دودح ۶ 
. دش جارخا  راک  زا  درکیم ،) راک 

هلاس ات ۷۰  زا ۱۷  نم  نایرتشم  : » دیوگیم وا  دش . یشورفنت  هب  روبجم  یراکیب ، جارخا و  زا  سپ  دیوگیم  اراس 
لوپ نآ  یاج  هب  هن ، ار  لهاتم  نادرم  اما  منک  مودناک  زا  هدافتسا  هب  یضار  مناوتیم  تحار  ار  درجم  نارسپ  دنتسه ؛

.« دنهدیم مودناک  زا  ندرکن  هدافتسا  یارب  یرتشیب 
( هلاس  ۳۳  ) اهر

شاهلاس رسپ ۱۵  مکش  ندرک  ریس  یارب  : » دیوگیم تسا .  HIV هب التبم  هدش و  ادج  شرسمه  زا  هک  تسا  لاس   ۱۰
یهدنیآ مراد  تسود  طقف  تسین . مهم  میارب  مدش ، التبم  نایرتشم  زا  کی  مادک  زا  منادیمن  دنکیم … یشورفنت 

.« هدنامن یقاب  مرمع  زا  یزیچ  متسه و  ینتفر  نم  نوچ  مزاسب ، ار  مرسپ 
( هلاس  ۱۸  ) لبنس

زا میایب و  رانک  میردپان  اب  متسناوتن  مردام  ددجم  جاودزا  زا  سپو  درک . توف  مردپ  شیپ  لاس  دودح ۴  : » دیوگیم لبنس 
.« مدرک رارف  هناخ 

نیا رد  یشورفنت  یارب  هک  ینانز  دادعت  هب  زور  ره  : » دهدیم همادا  هدرک ، رپ  ار  اضف  مامت  شراگیس  یوب  هکیلاح  رد 
دروم صخش  دنناوتب  ات  دنوریم  نییاپ  الاب و  ار  نابایخ  لک  راب  نیدنچ  نادرم  زا  یلیخ  دوشیم . هفاضا  دنتسیایم  نابایخ 

دنچ ینیبیم  یوشیم  نآ  هناخ  دراو  یتقو  اما  یوشیم ، رفن  کی  نیشام  راوس  تاقوا  یهاگ  دننک . ادیپ  ار  ناشرظن 
یقاب رارف  یارب  یهار  اههناخ  نیا  هب  دورو  زا  سپ  نوچ  تسا ، هعجاف  لثم  نم  یارب  نیا  دنتسه و  اجنآ  مه  رگید  رفن 
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.« یهدب نت  هظحل  نامه  رد  رفن  نیدنچ  هتساوخ  هب  یروبجم  تسین و 
هدرک یشورف  نت  هب  عورش  شیپ  لاس   ۶ دراد . توافت  میدینش  ار  ناشیاهفرح  هک  رگید  ینابایخ  نانز  اب  هلحار ؛ اما  و 

یلیخ دمآرد  : » دیوگیم تسا ، لغش  کی  دننامه  شراک  هک  عوضوم  نیا  رب  دیکات  اب  وا  دراد . تیاضر  قافتا  نیا  زا  و 
همه نم  دننکیم و  هعجارم  نم  هب  یدایز  لهاتم  نادرم  مراد . مه  راک  نیا  هب  هقالع  نآ  رب  هوالع  مراد . یبوخ 

ارچ منکیم ؛ لوبق  لیامت  اب  مه  ار  رهوش  نز و  کی  اب  هرفن  هس  طباور  داهنشیپ  یتح  مهدیم ، باوج  ار  ناشیاهاضاقت 
.« مروآیم تسد  هب  یبوخ  لوپ  هک 

نیا هب  وا  دننکیم ». هعجارم  نم  هب  ناشجاودزا  زا  سپ  یتح  مدرجم  نایرتشم  زا  یرایسب  : » دهدیم همادا  هلحار 
. دنکیم هاگن  لغش  کی  ناونع  هب  شراک 

هتخوس لسن  تیاور  هب  نادرم  ینابایخ و  نانز 
!« نارهت رد  نانز  یشورف  نت  زا  هدنهد  ناکت  یشرازگ   » ناونع اب  یشرازگ  هتخوس  لسن  یلیلحت  یربخ  هاگیاپ  رد 

، نادرم یبلطعونت  یهاوخ و  هدایز  یراکیب ، یرابجا ، جاودزا  دایتعا ، رقف ، ار  اشحف “  ” هب نانز  ندروآ  یور  لماوع 
نادرم و ددجم  جاودزا  هداوناخ ، لیکشت  جاودزا و  یارب  تاناکما  دوجو  مدع  ناناوج و  نیب  یدیماان  سای و  یاضف  دوجو 
، یعامتجا یاهبیسآ  یسررب  شیامه  رد  یعامتجا ، یاهبیسآ  سانشراک  ینیعم  : » هتشون همادا  رد  هدرمشرب و  قالط 

فک رضاح  لاح  رد  هدیسر و  لاس  ریز ۲۰  هب  لاس ، زا ۲۸  اشحف  نس  طسوتم  لاس ، تدم ۷  رد  رامآ ، قبط  هک  هتفگ 
.« تسا هتفای  شرتسگ  ینوزفازور  روط  هب  ناناوجون  نایم  رد  ینعی  هدمآ ؛ نییاپ  یگلاس  ات ۱۳  نس  نیا 

. تسا هدش  زاب  یشورفنت  هب  زین  لهاتم  نانز  یاپ  : » هتشون هدرک و  هراشا  کاندرد “  ” یاهتکن هب  همادا  رد  شرازگ  نیا 
رد نانآ  بلغا  دنتسه و  لهاتم  ینابایخ  نانز  دصرد  ات ۱۲   ۱۰ یتسیزهب ، نامزاس  یرورپزاب  زکارم  یاهرامآ  ساسارب 

. دنراد رارق  لاس  ات ۲۹  یناوج ۲۰  یادتبا  نینس 
زا دصرد  دودح ۶۷  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  یاهشهوژپ  زکرم  وضع  یرهبا  رتکد  هتفگ  هب  : » هدمآ شرازگ  نیا  همادا  رد 

یور یپسور  نانز  هب  یبلط ، عونت یهاوخ و  هدایز لیلد  هب  هک  دنتسه  لهاتم  اهنآ  یقبام  درجم و  یضاقتم  نادرم 
.« دناهدروآ

؟ دهدیم نت  شورف  هب  نت  یسک  ارچ 
دنادیم و هلاس  رازه  دنچ  ار  نانز  یشورف  نت  خیرات  اکیرمآ  رد  یسایس  لاعف  سانشناور و  اینیحلاص » دیعس  »
لاس رازه  نیدنچ  هب  یشورفنت  خیرات  ارهاظ  هکنیا ]  ] دوش و یسررب  یخیرات  دید  کی  رد  دیاب  یشورفنت  : » دیوگیم

.« ددرگیمزاب شیپ 
هدنیامن و وس  کی  زا  یشورفنت  : » دنکیم لیلحت  هنوگ  نیا  یشورفنت  اب  ار  رقف  رباربان و  ماظن  هطبار  اینیحلاص  دیعس 

. دراد رارق  رباربان  ماظن  نتم -]  -] تسکتناک رد  رگید  یوس  زا  و  نادرم ) یاهزادنا  ات  و   ) تسا نز  تراسا  دامن 
هیشاح هب  یگدنیآیب و  رقف و  تسکتناک  رد  هدش و  لیدبت  یناهج  تعنص  کی  هب  یرادهیامرس  ماظن  رد  یشورفنت 
یشورفنت اذل  دننکیمن ؛ یشورفنت  ریقف  نادرم  ای  نانز  اهنت  هک  ییاجنآ  زا  و  دشابیم . اهنز  تیرثکا و  ندش  هدیشک 

.« رقف رباربان و  ماظن  اب  تسا  نیعم  یدرف  یسانشناور  کی  نیعم ، گنهرف  کی  یقالت  لحم 
ای دنموربآ و  لغاشم  هب  نانآ  یسرتسد  مدع  رقف ، ار  نانز  تیرثکا  ِیشورفنت  لیلد  زین  راگنهمانزور  یفینح » میرم  »

لیخد عوضوم  نیا  رد  زین  تلود  یاهداهن  رقف ، رب  هوالع  : » دیوگیم وا  دنادیم . عامتجا  رد  ندوب  مود  سنج  نامه 
نودب لهاتم  نادرم  دنزرف ، بحاص  لهاتم  نادرم  بیترت  هب  یتلود  لغاشم  رد  مادختسا  تیولوا  یهحیال  الثم  دنتسه ؛

یفاک رد  راک  دننام  لغاشم  ریاس  رد  نانز  روضح  رب  تیدودحم  راوناخ و  تسرپرس  لهاتم  نانز  رخآ  رد  دنزرف و 
زا یشخب  دوشیم  بجوم  تیاهن  رد  هدرب و  عامتجا  هیشاح  هب  ار  نانز  دراوم  نیا  مامت  یتنس . یاهناروتسر  اهپاش و 

.« دنهدب نت  یشورفنت )  ) یلغاشم نینچ  هب  نانز  هعماج 
دننام دوجوم  یاهداهن  مامت  هک  هتکن  نیا  نتفگ  اب  رشب  قوقح  لاعف  راگنهمانزور و  یرظن » حدام   » هطبار نیمه  رد 

ندمآ دوجو  هب  رد  یلک  داهن  کی  ناونع  هب  هعماج  یتح  یئزج و  یداهن  ناونع  هب  هداوناخ  ینوناق ، یاهراتخاس  تلود و 

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

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


تساهلاقمهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ار دوخ  مهس  یراکمک و  تیلووسم  هعماج ، هداوناخ و  تلود ، عقاو  رد  : » تفگ دنتسه  لووسم  یعامتجا  هدیدپ  نیا 
.« دشاب هتشاد  یعامتجا  هدیدپ  نیا  لح  رد  یتبثم  ریثات  دنتسین  رداق  ای  دننکیمن و  لوبق 

روهظ لماع  نیرتگرزب  دوجوم ، یسایس  تیعضو  تیمکاح و  داهن  مینک ، تواضق  هنافصنم  رگا  : » دیوگیم یرظن  حدام 
اههناسر یتح  تمالس و  متسیس  شرورپ ، شزومآ و  متسیس  یداصتقا ، متسیس  تسا . یعامتجا  یهدیدپ  نیا  زورب  و 

هتفشآ بتارم  هب  یتیعضو  یملع ، ریغ  زیمآضیعبت و  فیعض و  رایسب  درکلمع  هب  هجوت  اب  دنتسه و  تیمکاح  رایتخا  رد 
.« دناهدرک مهارف  یعامتجا  بیسآ  نیا  ندمآ  دیدپ  یارب 

، هعماج اب  دروخرب  رد  : » دیوگیم یشورفنت  ندمآ  دوجو  هب  رد  هداوناخ  هعماج و  شقن  صوصخ  رد  راگنهمانزور  نیا 
هب تیعضو  نیا  رییغت  هدارا  نینچمه  یگنهرف و  یاهتخاسریز  هک  ینامز  ات  تسا . حرطم  گنهرف  مهم  رایسب  ثحب 
هندب زا  یمهم  رایسب  ءزج  مه  هداوناخ  مینک . فذح  هدیدپ  نیا  نالووسم  تسرهف  زا  ار  هعماج  میناوتیمن  دیاین ، دوجو 

زا جراخ  طباور  دهاش  نالا  ام  تسا و  یشاپورف  لاح  رد  نآ  کیسالک  یانعم  هب  هداوناخ  ناریا  رد  دنچره  تسا . هعماج 
یعامتجا و یاهناینب  هعماج  رد  هکینامز  ات  تفگ  ناوتیم  تیاهن  رد  میتسه . دیفس  جاودزا  نامه  ای  جاودزا 

تیعضو نیا  دوبهب  رییغت و  هب  یدیما  تسا ، ندش  هتسکش  لاح  رد  موادم  روط  هب  نآ  یاضعا  نایم  یاهدادرارق 
.« تسین

یناسرعالطا یشزومآ و  یداصتقا و  تیعضو  دیاب   » وس کی  زا  هدیدپ  نیا  شهاک  لقادح  ای  لح  یارب  یرظن  هتفگ  هب 
تیوقت هب  دیاب   » رگید یوس  زا  و  میشاب ». ناریا  رد  یسایس  تیعضو  رییغت  دهاش  میناوتیم  تیاهن  رد  هک  دنک  رییغت 

. تخادرپ ناسر » یرای  یاهلکشت  اهنمس ،)  ) داهنمدرم یاهنامزاس 

لبون هزیاج  هدنرب  یوسنارف  هدنسیون  ونایدوم  کیرتاپ  ینارنخس 
هزیاج تفایرد  مسارمرد  تایبدا 

ید ۱۳۹۳

: درک زاغآ  هنوگنیا  ار  لبون  یمداکآ  مسارم  رد  دوخ  ینارنخس  وا 
ملاحشوخ متسه ، اج  نیا  هک  نیا  زا  ردقچ  میوگب  هداس  یلیخ  مهاوخیم 

ردقچ دیاهداد ، نم  هب  ار  تایبدا  لبون  هزیاج  تفایرد  راختفا  هک  نیا  زا  و 
… ماهتفرگ رارق  ریثأت  تحت 

یمک منکیم و  ینارنخس  تیعمج  همه  نیا  ولج  هک  تسا  راب  نیلوا  نیا  .
ناگدنسیون یارب  لئاسم  نیا  دوشیم  روصت  منارگن … دروم  نیا  رد 

سیوننامر کی  لقادح  هدنسیون  کی  اما  تسا  تحار  یعیبط و  یلیخ 
یاهسرد یروآدای  اب  دراد … ندرک  ینارنخس  اب  یمارآان  هطبار  بلغا 

رد رتشیب  اهسیوننامر  میوگب  دیاب  هسردم ، نارود  یهافش  یبتک و 
توکس هب  سیوننامر  یهافش … ات  دنراد  دادعتسا  یراتشون  فیلاکت 

شوگ تاملاکم  هب  دهد  ناشن  هک  نیا  نودب  وا  دزیمایب … تیعمج  اب  دیاب  دنک  بذج  ار  اضف  دهاوخب  رگا  دراد و  تداع 
… دنک کمک  شنایفارطا  رتهب  کرد  هب  هک  تسا  یاهنادنمدرخ  یاهلاوس  ندیسرپ  یارب  اهنت  دوش ، دراو  رگا  دهدیم و 
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زا دعب  هک  تسا  تسرد  تسا … هدرک  تداع  اههژاو  ندرک  روجوتفج  هب  هک  ارچ  دنکیم ، ینارنخس  دیدرت  اب  وا 
حالصا ریگرد  رگید  دراذگیم ، هصرع  هب  مدق  یتقو  اما  دوشیم  فافش  وا  کبس  ندرک ، سیونکرچ  رابنیدنچ 

… تسین شصقان  ینارنخس 
.

هدینش هدید و  هزاجا ، بسک  زا  سپ  صاخ و  دراوم  زج  هب  ناکدوک  نآ  رد  هک  مراد  قلعت  یلسن  هب  نینچ  مه  نم 
هک ار  یلکشم  نیا  دندوب … ندز  فرح  لاح  رد  ناشفارطا  هیقب  الومعم  دادیمن و  شوگ  یسک  زگره  اما  دندشیمن …

مینزیم فرح  دنت  ردق  نآ  یهاگ  دیدرت و  یلدود و  زا  رپ  یهاگ  دهدیم ؛ حیضوت  میراد ، ندرک  تبحص  عقوم  ام  زا  یخرب 
… دنک عطق  ار  نامفرح  یسک  هظحل  ره  میراد  راظتنا  راگنا  هک 

.
دیاش هک  یوشیم  راودیما  تسا … هدوب  نتشون  هب  یکدوک  نارود  زا  سپ  نم ، لاثما  نم و  قایتشا  لیلد  نیا  دیاش 

هچ نآ  وت و  هب  تفرح ، ندرک  عطق  نودب  دنروبجم  اهنآ  هک  تسا  هنوگنیا  دنناوخب … یسیونیم  ار  هچ  نآ  نالاسگرزب 
… دنهد شوگ  تسا ، تاهنیس  رد 

.
هک دوب  زور  نآ  منادب … ار  مدوخ  باختنا  لیلد  مدوب  قاتشم  رایسب  دمآیم و  مرظن  هب  یعقاوریغ  نم  ندش  هدنرب  مالعا 

تسا و روک  شدوخ  یاهباتک  هب  تبسن  ردقچ  سیوننامر  کی  هک  مدش  هاگآ  هلأسم  نیا  هب  یرگید  نامز  ره  زا  رتشیب 
… دننادیم شیاههتشون  هرابرد  وا  دوخ  زا  رتشیب  ناگدنناوخ  ردقچ 

.
حالصا یارب  ار  شیاههتشونتسد  هک  ینامز  رگم  دشاب … شدوخ  یاهراک  هدنناوخ  دناوتیمن  زگره  سیوننامر  کی 
یور ار  یرثا  هک  یشاقن  لثم  طقف  هدنسیون  دنکیم … یسررب  دیاز  یاهفارگاراپ  ای  اهوشح  یروتسد ، یاهطلغ 
یاهلصاف زا  هدیشک و  زارد  تسبراد  یور  هک  یشاقن  دراد ، دوخ  باتک  زا  گنگ  یبسن و  یتشادرب  اهنت  دشکیم ، فقس 

… دنکیم راک  تاییزج  یور  دشاب ، هتشاد  راک  لک  زا  یروصت  هک  نیا  نودب  کیدزن ، یلیخ 
.

… تسا یاهدننکدرسلد  نارود  نامر  کی  تاحفص  نیلوا  ندرک  عورش  تسا … یوزنم  بیجع و  یتیلاعف  یگدنسیون 
… ینک باختنا  ار  رگید  یهار  ات  دهدیم  لوه  بقع  هب  ار  وت  نیا  یوریم … هابتشا  ار  هار  ینکیم  ساسحا  زور  ره 
خی یور  یناتسمز  یبش  رد  یگدننار  هیبش  یلیخ  راک  نیا  یهد … همادا  ینک و  تمواقم  ههرب  نیا  رد  تسا  مهم  یلیخ 
هداج یتقو  هک  ییوگب  تدوخ  هب  یورب و  شیپ  دیاب  طقف  یدرگرب ، یناوتیمن  یرادن ، یاهنیزگ  چیه  تسا … رفص  دید  اب 

… دوشیم تسرد  زیچهمه  دش ، فاص  اوه  بسانم و 
.

یدازآ یاوه  رد  یناوتیم  هرخالاب  یوشیم و  صالخ  یراد  ینکیم  ساسحا  یتسه ، تباتک  ندرک  مامت  لاح  رد  یتقو 
اهنآ دننکیم … تکرش  ناتسبات  تالیطعت  زا  لبق  زور  سالک  نیرخآ  رد  هک  ییاهییهسردم  هچب  لثم  یشکب ، سفن 
یتقو مهد  حیضوت  هک  متفگ  ار  اهنیا  دنهدیمن … شوگ  ملعم  یاهفرح  هب  رگید  دنوشیم و  وهایهرپ  ترپساوح و 

هب دنک و  صالخ  وت  تسد  زا  باتش  اب  ار  شدوخ  دهاوخیم  صاخ  یتنوشخ  اب  باتک  یسیونیم ، ار  اهفارگاراپ  نیرخآ 
… یروایب ذغاک  یور  ار  هملک  نیرخآ  ات  دهدیم  نامز  وت  هب  تردن 

.
اب ار  شدوخ  دعب  هب  نیا  زا  تسا . هدرپس  یشومارف  هب  ار  وت  درادن و  یزاین  ون  هب  رگید  باتک  تسا –  هدش  مامت  راک 

. دهدیم تسد  وت  هب  یگدشدرط  سح  قیمع و  یچوپ  ساسحا  دتفایم ، قافتا  نیا  یتقو  دنکیم . فشک  شناگدنناوخ 
یتیاضران و سح  نیا  دوشیم . هتسسگ  مه  زا  عیرس  یلیخ  باتک  وت و  نیب  هطبار  هک  ارچ  تسا ، یدیماان  یعون 

، دتفایمن قافتا  زگره  هک  یلداعت  هب  هرابود  ات  دناریم  یدعب  باتک  شراگن  تمس  هب  ار  وت  مامتان ، یراک  ساسحا 
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وت راثآ  هعومجم  هرابرد  ناگدنناوخ  دنیآیم و  یرگید  زا  سپ  یکی  اهباتک  دنرذگیم ، اهلاس  هک  روطنامه  یسرب .
. تسولج هبور  همیسارس  باتشرپ و  یتکرح  نیا  ینکیم  سح  اهنت  وت  اما  دننزیم . فرح 

.
قافتا یزیچ  شاهدنناوخ  نامر و  نیب  دنادیم … شیاهباتک  هرابرد  هدنسیون  دوخ  زا  رتشیب  هدنناوخ  هلب ، نیاربانب 
اهفارگاراپ دشیم … ماجنا  لاتیجید  رصع  زا  شیپ  هک  تسا  یشور  هب  اهفارگاراپ  شراگن  دنیآرف  هیبش  هک  دتفایم 

دنیآرف نیمه  دیربیم ، ولج  ار  نامر  کی  هک  روطنامه  دندشیم . ادیپ  مکمک  دندشیم ، هتشون  کیرات  ییاضف  رد  هک 
… دتفایم قافتا  ییایمیش 

.
رکف هشیمه  دراد … هدنناوخ  سیوننام و  نیب ر  یلماکت  کیدزن و  هطبار  یارب  یلداعم  یقیسوم  یایند  مدقتعم 

، مدید زا  هک  ییاهنادیقیسوم  هب  هشیمه  تسا و  رتشیب  شایکاپان  اهنت  تسا ، کیدزن  یقیسوم  هب  یگدنسیون  مدرکیم 
کیدزن ناسیوننامر  نانادیقیسوم و  هب  مه  نارعاش  مدرکیم … تداسح  تسا ، رترب  نم  نامر  زا  هک  دنراد  یرنه 

منهذ رب  قالش  کی  لثم  ناهگان  یبلطم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  مدرک ، عورش  ار  نتفگ  رعش  یکدوک  زا  دنتسه .
… دنتسه دب  نارعاش  نامه  ناگدنسیون  دنیشنیم :

.
هک یقیسوم  هعطق  کی  لثم  دنکیم  هدهاشم  هک  ار  ییاهنابایخ  اههرظنم و  اهمدآ ، همه  فیصوت  بلغا  هدنسیون  کی 

کی هک  نیا  یارب  سپس  وا  دربیم … یرگید  هب  باتک  کی  زا  تسا ، صقان  اما  کیدولم ، تاییزج  نامه  هدنرادربرد 
… دروخیم سوسفا  هتخاسن ، ار  نپوش  »ی  اههنابش  » تسین و بان  زاسگنهآ 

.
نارگید دوخ و  رد  هک  دوشیم  طوبرم  یاهدیدپ  هب  شراثآ ، هعومجم  هب  تبسن  هدنسیون  هنادقتنم  هلصاف  یهاگآ و  دوبمک 

دهدیم ار  سح  نیا  نم  هب  دنکیم و  دنلب  رس  رگید  یباتک  دوشیم ، هتشون  یرثا  هک  نیا  ضحم  هب  ماهدش : نآ  هجوتم 
هرود رد  هتسویپان  یریسم  رد  ار  میاهباتک  یرگید  زا  سپ  یکی  مراد  مدرکیم  رکف  ماهدرک . ششومارف  هک 

نامه اهناکم و  نامه  اهمان ، نامه  اههرهچ ، نامه  بلغا  اما  مروآیمرد  شراگن  هب  یشومارف  زا  یزیمآتیقفوم 
هتفاب یفابایور  ای  باوخهمین و  یتلاح  رد  هک  یاهچیلاق  لثم  دنوشیم ؛ ادیپ  مایدعب  یدعب و  یاهباتک  رد  اهترابع 
قرغ دسیونیم  هک  یزیچ  رد  ردق  نآ  دنوریم ، هار  باوخ  رد  هک  تسا  یدارفا  هیبش  بلغا  سیوننامر  دوشیم .

هک ار  ییاهنآ  تقد  لاح  نیا  اب  دوب … مه  نابایخ  زا  شندش  در  نارگن  دیاب  دوشیم ، زیربل  یتقو  اتعیبط  هک  دوشیم 
… دینکن شومارف  دنوریم  هار  فقس  یور  نداتفا ، نودب 

.
یگدنز زا  وا  : » تشاد مود  یناهج  گنج  هب  یاهراشا  داتفا ، اهناب  رس  رب  نم  ندش  هدنرب  مالعا  زا  سپ  هک  یترابع 

مدوب و گنج  دنزرف  مه  نم  دندمآ ، ایند  هب  لاس ۱۹۴۵  رد  هک  اهنآ  همه  لثم  تسا ». هتشادرب  هدرپ  هدشلاغشا  ناهج 
سیراپ رد  هک  ییاهنآ  مدوب . نویدم  هدشلاغشا  سیراپ  هب  ار  مایگدنز  هک  مدوب  یاهچب  مدمآ ، ایند  هب  سیراپ  رد  نوچ 

دای هب  ار  شاهنازور  تاییزج  طقف  ای  دننک  شومارف  دوز  یلیخ  ار  نارود  نآ  دنتشاد  تسود  دندرکیم ، یگدنز  نامز  نآ 
نامز رد  یگدنز  اب  مه  یلیخ  هرمزور  یگدنز  دشاب ، هچره  هک  دنتسه  بلطم  نیا  رگنایامن  هک  یتارطاخ  دنروایب ،

هرفط نداد  خساپ  زا  دندرک  یعس  دندرک ، لاوس  نارود  نآ  سیراپ  هرابرد  ناشنادنزرف  هک  اهدعب  دوبن . توافتم  یعیبط 
ام زا  ار  یزیچ  دوش و  کاپ  ناشرطاخ  زا  هایس  یاهلاس  نآ  دنتساوخیم  راگنا  دندرکیم . توکس  هک  نیا  ای  دنورب 

یگدنز نامز  نآ  رد  نامدوخ  ییوگ  میتخاس ، هرابود  ار  نآ  میدش ، هجاوم  نامنیدلاو  توکس  اب  هک  ام  اما  دننک . ناهنپ 
. میاهدرک

یقیسوم و یاهنلاس  اهرتائت ، اهامنیس ، دوب ، نایرج  رد  یگدنز  ارهاظ  دوب . یبیجع  ییاج  هدشلاغشا  سیراپ 
دادیم ناشن  هک  دراد  دوجو  یبیجع  تاییزج  اما  دشیم … شخپ  یقیسوم  ویدار  زا  دندوب . راک  هب  لوغشم  اهناروتسر 
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مالعا اهنابایخ و  توکس  دوب . هدرک  لدب  شوماخ  یرهش  هب  ار  سیراپ  نیشام ، دوبمک  دوبن . هتشذگ  لثم  رگید  سیراپ 
یرهش هب  ار  سیراپ  دشیم ، هدید  اههرجنپ  زا  دیابن  یرون  چیه  نآ  یط  هک  اهناتسمز  جنپ  تعاس  زا  سپ  یشوماخ 

… دندرکیم باطخ  ار  نآ  رگلاغشا  یاهیزان  هک  روطنامه  مشچ » نودب  یرهش  . » دوب هدرک  لیدبت  بیاغ 
.

یاهتکرح رد  امیقتسم  هکنیا  دوجو  اب  دراد ، شدلوت  خیرات  زا  یناشن  تباث ، روط  هب  هدنسیون  کی  هک  تسا  یلیلد  نیا  و 
دنکیم و یگدنز  نآ  رد  هک  تسا  یاهنامز  ساکعنا  شرثا  دیارسب ، یرعش  وا  رگا  دشاب … هتشادن  تیلاعف  یسایس 

… دسیونب یرعش  نینچ  رگید  یاهرود  رد  هتسناوتیمن 
.

ار یدنلریا  سانشرس  رعاش  ستیی » یب . . ویلبد  » زا یرعش  هعطق  سپس  ینایدوم  لبون ، هزیاج  تیاسبو  شرازگ  هب 
… دنکیم یفرعم  دنلریا  متسیب  نرق  یاضف  زا  یلوصحم  ناونع  هب  ار  نآ  دناوخیم و  شیاعدا  زا  یلاثم  ناونع  هب 

.
زا دریگیم : یپ  هنوگنیا  ار  شنانخس  دهدیم و  حیضوت  نرق ۱۹ و ۲۰  تایبدا  هرابرد  سپس  تایبدا ۲۰۱۴  لبون  هدنرب 

، لیابوم یاهیشوگ  تنرتنیا ، اب  هک  یدعب  لسن  منادب  مواکجنک  یلیخ  تسا و  راذگ  هرود  رد  نم  لسن  تایبدا  رظنم ، نیا 
رد مه  اب  امئاد  همه  نآ  رد  هک  ییایند  دنهدیم . ناشن  ناشتایبدا  رد  ار  ناهج  نیا  هنوگچ  دناهدش ، هداز  رتییوت  لیمیا و 

، دوب نامیصخش  ورملق  زج  اریخا  نیمه  ات  هک  ار  ام  یناهنپ  یصوصخ و  یاضف  یعامتجا ، یاههکبش  نآ  رد  دنطابترا و 
هدنیآ هب  نم  اما  دشاب . نامر  کی  یلصا  عوضوم  تسناوتیم  دیشخبیم و  قمع  دارفا  هب  هک  یصوصخ  یاضف  دنعلبیم ؛
زا دندوب ، رادافو  رموه »  » هب هک  ییاهلسن  همه  لثم  مه  هدنیآ  ناگدنسیون  مراد  داقتعا  دنام و  مهاوخ  راودیما  تایبدا 

ار نامز  یاهزرم  زا  رتارف  یزیچ  تسا  رداق  هشیمه  هدنسیون  کی  نیا ، رانک  رد  دننکیم . تظافح  ناینیشیپ  تیقفوم 
نآ زا  دناوتیمن  تسا و  هتسباو  تخس  دوخ  هنامز  هب  وا  نادنمرنه  رگید  لثم  هک  نیا  مغریلع  دنک ، زاربا  شراک  رد 

… تسا شدوخ  رصع  هرود و  یاوه  دشکب  سفن  نآ  رد  تسا  رداق  هک  ییاوه  اهنت  دنک و  رارف 
.

تبحص ربولف » اتسوگ و   » و یوتسلوت » وئل   » یاهراکهاش انینراک ،» انآ   » و یراووب » مادام   » هرابرد یمک  سپس  وا 
… منکیم لمأت  یلیخ  مراد ، شتسود  هک  یاهدنسیون  همانیگدنز  ندناوخ  زا  شیپ  هشیمه  دوزفا : سپس  درک و 
هدننکجیگ هک  یصخش  تایصوصخ  دامتعا و  لباقریغ  نادهاش  تاراهظا  کچوک ، تاییزج  یور  یهاگ  ناسیونهمانیگدنز 

هب اهادص  یقیسوم و  دنهدیمن  هزاجا  شخشخ  ییویدار و  جاوما  یادص  لثم  هک  دنوشیم  زکرمتم  دناهدننکدیماان ، و 
وا تلاح  نیرتهب  نیا  دش … کیدزن  وا  هب  دوشیم  هک  تسا  هدنسیون  کی  یاهباتک  ندناوخ  قیرط  زا  اهنت  دسرب … شوگ 

… دنزیم فرح  ام  اب  یعنام  چیه  نودب  نییاپ و  یادص  اب  هک  یتقو  تسام ؛ اب  ندرک  تبحص  تقو 
.

هدنیآ رذب  هک  دیوشیم  وا  یکدوک  رد  مهم  یدادیور  هجوتم  الومعم  هدنسیون ، کی  همانیگدنز  ندناوخ  زا  سپ  لاح  نیا  اب 
یاهلکش هب  مهم  قافتا  نیا  تسا … هتشادن  نآ  زا  یفافش  یهاگآ  زگره  شدوخ  اما  دراکیم ، ار  شراثآ  هعومجم 

اما تسین  هدنسیون  هک  دزادنایم ، کاکچیه » درفلآ   » دای ارم  هلاسم  نیا  دنکیم . ریخست  ار  وا  یاهباتک  فلتخم 
… دراد ار  نامر  کی  ماجسنا  توق و  شیاهملیف 

.
همان هچب  دهد . لیوحت  هدوب ، شتسود  هک  یسیلپ  رسفا  هب  ات  دهدیم  وا  هب  یاهمان  شردپ  دوب ، هلاسجنپ  کاکچیه  یتقو 

ینادنز دندوب ، هدش  سبح  نآ  رد  یمرجم  روجهمه  هک  هرجنپ  نودب  یلولس  رد  ار  وا  سیلپ  دهدیم و  لیوحت  ار 
وا دنکیم … شدازآ  دیآیم و  سیلپ  رسفا  ات  دنکیم  یرپس  اج  نآ  ار  یتعاس  کی  دودح  کانساره  کدوک  دنکیم …

رسفا نیا  تسیچ … یگدنز  رد  یراتفردب  هجیتن  هک  یدیمهف  نالا  دیوگیم : کاکچیه  هب  شراک  نیا  حیضوت  رد  سپس 
مامت رد  هک  دشاب  یقیلعت  ساره و  زا  رپ  یاضف  همه  تشپ  دیاب  ناکدوک ، تیبرت  هرابرد  شبیجع  یاههدیا  اب  سیلپ 
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تساهلاقمهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. دوشیم هدید  کاکچیه  یاهملیف 
گنگ و یروصت  نونکا  هدوب و  رود  شنیدلاو  زا  نارود  نآ  رد  هک  درک  تبحص  شایکدوک  هرابرد  یمک  سپس  ونایدوم 

نخس دراد ، هرطاخ  اهنآ  زا  هک  ییاهناکم  هرابرد  سپس  وا  دراد … نامز  نآ  رد  شناتسود  نایفارطا و  زا  هنوگامعم 
… تسا هتشاذگ  وا  رب  یقیمع  ریثأت  هک  تسا  سیراپ  رهش  یاهزار  زمر و  نایب  لاح  رد  امئاد  هک  درک  ناونع  تفگ و 

.
تدوخ یناوتیم  وت  تفگ : یدئوس  یمداکآ  یاضعا  یور  شیپ  دوخ  لبون  ینارنخس  همادا  رد  هدشمگ » هلحم   » هدنسیون
نوچ ییاههیامنب  یشاب … هتشاد  یدیدج  یگدنز  یهد و  رییغت  ار  تتیوه  یناوتیم  ینک … مگ  گرزب  رهش  کی  رد  ار 
مهدزون نرق  زا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنتسه … طبترم  یرهش  یایفارغج  هب  ادیدش  نامز  رذگ  تیوه و  ندشدیدپان ،

، سیراپ کازلاب و  دنتسه … طبترم  رهش  کی  اب  اهنآ  ِنیرتگرزب  زا  یخرب  دندش و  ناسیوننامر  ورملق  اهرهش  دعب ، هب 
… گربردوس ملهکتسا و  وفاک ، یاگان  ویکوت و  گروبزرتپنس ، یکسفویاتساد و  ندنل ، زنکید و 

.
چیپرام یاههیال   » رلدوب ار  هچ  نآ  هتساوخیم  ضوع  رد  هدوب و  ناسیوننامر  نیا  ریثأت  تحت  هک  متسه  یلسن  زا  نم 

… دنک فشک  هدناوخ  یمیدق » یاهتختیاپ 
.

نیرتینتفاینتسد هک  یزادرپهرطاخ  رنه   » هب اهنآ  رد  هک  دیتفگ  دیتشاد و  فطل  امش  میوگب  دیاب  میاهباتک  هرابرد 
هرطاخ زا  یعون  هرابرد  تسین ، نم  هرابرد  طقف  فیصوت  نیا  اما  تسا … هدش  هراشا  دننکیم » هدنز  ار  رشب  فادها 
لاس اب  مه  نیا  دنک … عمج  هتخانشان  مانمگ و  ینامز  زا  ار  هتشذگ  زا  ییاههعطق  اههرذ و  دنکیم  شالت  هک  تسا 

لثم ارم  دندش ، دیدپان  تیعمج  همه  دندش و  ناریو  اهرهش  هک  نیا  زا  سپ  لاس ۱۹۴۵  تسا . طابترا  رد  مدلوت 
… درک ساسح  یشومارف  هرطاخ و  یاهمت  هب  منالاسمه 

.
نکمم تسورپ » لسرام   » یگتسجرب تردق و  اب  رگید  هتفرتسد  زا  نامز  هب  نتفای  تسد  منکیمن  رکف  هنافسأتم 

، تسورپ هظفاح  تشاد … تابث  هک  دوب  یمهدزون  نرق  هعماج  دنزیم  فرح  شاهرابرد  وا  هک  یاهعماج  دشاب …
رد هظفاح  هک  ماهدیسر  هجیتن  نیا  هب  نم  زورما  درکیم … رهاظ  شتاییزج  مامت  اب  فافش  ولبات  کی  لثم  ار  هتشذگ 

… درادن نانیمطا  مه  شدوخ  هب  رگید  نایسن ، یشومارف و  اب  یمئاد  رادوریگ 
.

، هتشذگ زا  ییاهشخب  هب  طقف  ام  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دنکیم ، مهبم  ار  زیچ  همه  هک  یشومارف  هوبنا  ینعی  هیال  نیا 
… میراد یسرتسد  تیرشب  ینتفاینتسد  ابیرقت  یاهدصقم  رارف و  هدیشاپ و  مه  زا  یاههکت 

.
ار هدشوحم  تاملک  هک  تسا  سیوننامر  هفیظو  نیا  یشومارف ، دیفس  گرزب  هحفص  نیا  اب  ندش  ورهبور  نامز  رد  اما 

. دروایب مشچ  هب  هرابود  دناهدش ، مگ  سونایقا  حطس  یور  هک  ینادرگرس  خی  یاههوک  لثم 

یلگ نیمیس  نانز –  هیلع  نانز  دید –  ناوت  یم  ناریا  رد  اهنت 
ید ۱۳۹۳
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زا لقن  هب  نانز  یارب  ناهج  یاهروشک  نیرتدب  تسیل  یلخاد  یاهتیاس  رد  شیپ  یتدم 
، نانبل جاع ، لحاس  یلام ، هیروس ، داچ ، ناتسکاپ ، نمی ، هک  دش  رشتنم  تسپ  نوتگنیفاه 

نیا رد  نانز  طیارش  یدب  یارب  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب  دشیم . لماش  ار  شکارم  ندرا و 
دیسریم رظن  هب  لمتحم  الماک  دوب ، ییات  تسیل ۹  نیا  هکنیا  دوب و  هدش  رکذ  اهروشک 

هدرک بیغ  تسیل  نیا  زا  ار  ناریا  مان  هک  دشاب  هداتفا  یقافتا  کی  لوق  لقن  دنیآرف  رد  هک 
. دشاب

تیاعر ار  ناریا  رد  یاهناسر  راک  طباوض  دناهدوبن  راچان  هک   ، رگید یاههناسر  هب  یهاگن 
مشش هاگیاج  نانز ، یارب  ناهج  یاهروشک  نیرتدب  عمج  رد  ناریا  تسا و  تسرد  الماک  سدح  نیا  دهدیم  ناشن  دننک ،

ملسم قح  هدش  ثعاب  نیمه  هتفرگن و  رظن  رد  ار  یدیلک  هتکن  کی  تسپ  نوتگنیفاه  نم  رظن  هب  دراد . رایتخا  رد  ار 
هن نآ  رد  هک  تسا  یروشک  اهنت  ناریا  دسرب . نمی  هب  نانز  یارب  ناهج  روشک  نیرتدب  لوا  ماقم  هدش و  لامیاپ  ناریا 
نانز زا  تموکح ، دیئات  دروم  نانز  زا  یرایسب  مغ  مه و  دننکیم . شالت  نانز  قوقح  هیلع  مه  نانز  هکلب  نادرم ، طقف 

نیناوق میکحت  تهج  رد  شالت  سلجم ، هدنیامن  نانز  ات  هتفرگ  داشرا  تشگ  نارهاوخ  یماطتنا و  یورین  رد  لغاش 
. تسا نانز  هعماج  یارب  رتشیب  هچ  ره  تیدودحم  داجیا  رالاسدرم و 

یاشامت ساسا ، نیا  رب  تسا و  یراد  هچب  یرادرهوش و  نانز  یلصا  هفیظو  تسا  دقتعم  سلجم  هدنیامن  ایلآ  همطاف 
تسا هتفگ  رگید  یلاجنج  رظن  راهظا  کی  رد  نیا ، رب  هوالع  تسا . زاجم  نانآ  یارب  نویزیولت  زا  طقف  یشزرو  تاقباسم 

تاجن ار  روشک  داصتقا  دنرخب و  ار  اکیرمآ  یاهکناب  فصن  ناشیاهفیک  رد  دوجوم  یالط  زا  یمین  اب  دنناوتیم  نانز 
ناشیا رالد  الط و  زورما  یاهخرن  اب  تسا  نکمم  تسا و  هتشذگ  لاسکی  زا  شیب  شیامرف  نیا  خیرات  زا  هکنیا  دنهد .
میسقت برض و  رد  ناشیا  فعض  مه  یلخاد  یربخ  یاهتیاس  یتح  هکنیا  تسین ، مهم  دهدب  رییغت  ار  شفرح  دهاوخب 

زا یمین  ضرف  هب  رگا  هک  تسا  ایلآ  مناخ  هاگدید  دراد  تیمها  هچنآ  تسین ، مهم  زاب  دناهدرک  تابثا  ار  یمقردنچ  دادعا 
یارب یمارم  یروطنیمه  ار  الط  مجح  نیا  دیاب  ارچ  دنشاب ، هتشاد  الط  دننکیم  روصت  ناشیا  هک  رادقم  نآ  ناریا  نانز 

نویدم هک  هدز  نانز  نیا  رس  هب  یلگ  هچ  روشک ، لک  الصا  ای  روشک  داصتقا  رگم  دننک ؟ فرص  روشک  داصتقا  تاجن 
؟ دنشاب هدش 
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ناردپ و تسد  هب  نانز  لتق  ربخ  ندناوخ  هک  یروشک  ناریا ـ  رد  تسا  دقتعم  رگید ، هدنیامن  کی  یراختفا ، هلال 
یدنس چیه  دننکیم ـ  هلمح  نانز  هب  وقاچ  دیسا و  اب  نشور  زور  رد  دزیگنایمنرب و  ار  یشنکاو  چیه  بصعتم  نارهوش 

لیکشت یلم  عجرم  تنوشخ ، لباقم  رد  نانز  تنایص  یارب  تسین  مه  یزاین  درادن و  دوجو  نانز  هیلع  تنوشخ  یارب 
رگید دناهدرک و  ریمخ  رتسگتلادع  تلود  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  یدلج   ٣۲ شرازگ کی  دیوگیم ، مه  تسار  هتبلا  و  دوش .

روتسد هدوب و  قفاوم  مه  نادرم  یرسمه  دنچ  اب  هک  تسا  یاهدنیامن  نامه  ناشیا  تسا . هدنامن  یقاب  یدنس  چیه 
. دنادیم یرشب  قوقح  یاههتساوخ  رب  مدقم  ار  عرش 

فلاخم نانز  ندش  ریزو  اب  ساسا  زا  هک  هداوناخ  نانز و  روما  زکرم  قباس  سیئر  نارهت و  هدنیامن  هداز ، بیط  هرهز 
و ددنویپب ، نانز  قوقح  یللملا  نیب  یاهنویسناونک  هب  ناریا  دراذگیمن  دراد  ندب  رد  ناج  ات  تسا  هدرک  مالعا  تسا ،

مالسا رد  رگم  دنکیم ، دنلب  تسد  نز  یور  هک  دنکیم  اجیب  یلیخ  درم  : » هدرک هفاضا  دوخ  تانایب  ندرک  مکحم  یارب 
سوکعم لاعفا  زا  شدوخ  ای  هلمج  نیا  نایب  اب  ناشیا  دسریم  رظن  هب  تسا .»؟ هدش  هداد  نادرم  هب  هزاجا  نیا 

یگدنز رد  سوکعم  لاعفا  دربراک  نییبت  اسن  هروس  هیآ ٣۴  لوزن  ناش  دنکیم  روصت  هکنیا  ای  تسا  هدرک  هدافتسا 
یارب یتاکرب  هچ  دشیم  هداوناخ  روما  نادرم و  زکرم  سیئر  رگا  هداز  بیبط  مناخ  تسین  مولعم  تسا . ییوشانز 

! دروآیم ناغمرا  هب  نانز 

سگرن اب  نوتشا  نیرتاک  تاقالم  زا  سپ  هک  یاهمان  اب  سلجم ، هداوناخ  نانز و  نویسکارف  سیئر  ربهر ، همطاف  اما  و 
اب هناحلسم  هزرابم  هقباس  یدمحم  سگرن  درک  مالعا  همان  نیا  رد  وا  دش . روهشم  تشون  یقشع  رهوگ  یدمحم و 
سرام و متشه  زور  یاج  هب  نوتشا  نیرتاک  درک  هیصوت  و  دش ـ  بیذکت  یدمحم  سگرن  یوس  زا  هک  دراد ـ  ماظن 

اههاگشناد رد  ناریا  نانز  اب  دیایب و  ارهز  همطاف  دلوت  زور  یتشهب ، راتس  ردام  یدمحم و  سگرن  لثم  ینانز  اب  تاقالم 
. دنک تاقالم  یملع  زکارم  و 

رد یتساک  دوبمک و  همه  نیا  اب  ناریا  یملع  زکارم  اههاگشناد و  رد  نانز  تیعضو  مدیمهفن  مدرک  رکف  هچ  ره  هک  نم 
رهوگ الثم  دنکیم و  یقرف  هچ  سرام  متشه  اب  ارهز  همطاف  دلوت  زور  رد  یتیسنج ، یدنب  هیمهس  دوجو  اب  اههاگشناد و 

ای سلجم  هدنیامن  نانز  اب  دیاب  نوتشا  نیرتاک  تفگیم  ربهر  مناخ  رگا  زاب  دراد ، یتوافت  هچ  ناریا  نانز  ریاس  اب  یقشع 
رادید زا  سپ  نوتشا  نیرتاک  رگا  منادب  مواکجنک  مه  یلیخ  درک . کرد  ار  شفرح  دشیم  دنک  تاقالم  هیملع  هزوح  نانز 

تسا نییاپ  ردقنیا  یمالسا  ناریا  رد  نانز  لاغتشا  رامآ  ارچ  رتخد ، یوجشناد  همهنیا  دوجو  اب  دیسرپیم  اههاگشناد  زا 
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. دینشیم یباوج  هچ 

داجیا یارب  ناشریذپان  یگتسخ  شالت  زا  هاوخ  تیمامت  نادرم  بناج  زا  ناوتیمن  ینابز  چیه  اب  هک  هدنیامن  نز  راهچ  نیا 
هدناسر و تیاهن  هب  ار  دوخ  ناسنجمه  قح  رد  یفطل  مک  اریخا  درک ، رکشت  نانز  یدازآ  هار  رس  رب  رتشیب  هچ  ره  عناوم 

هداوناخ یلاعت  تیعمج و  هب  موسوم  حرط  یاپ  نانآ  یاضما  دناهدرک . اضما  مه  ار  باجحدب  نانز  قوقح  زا  رسک  حرط 
الک ٣ هک  سلجم  نز  ناگدنیامن  عقاو ، رد  دوشیم . هدید  زین  تسا  هدش  فذح  درجم  نانز  مادختسا  تیولوا  نآ  رد  هک 
رگا الامتحا  دنیآیم . رامش  هب  سلجم  بوصم  نیناوق  نیرتزیتس  نز  نارادفرط  زا  دنهدیم ، لیکشت  ار  ناگدنیامن  دصرد 
هب داچ  نمی و  نانز  هک  دیشک  دهاوخ  ییاج  هب  راک  دوش  رتشیب  سلجم  رد  هدنیامن  نانز  رامآ  هدنیآ  سلجم  تاباختنا  رد 

. دننک هیرگ  ناریا  نانز  لاح 

ریاو ناریا 

هرازه نیرسن  تسین – ! رصقم  تلود  دش ، نارگ  شدوخ  نان 
مدقم

ید ۱۳۹۳

یالاب مروت  خرن  هک  تساهلاس  دشاب . هدش  رهاظ  هبش  کی  هک  تسین  یلضعم  تسین ، یدیدج  لکشم  مروت  ینارگ و 
هب ار  عامتجا  نییاپ  راشقا  رمک  یداصتقا  راشف  اه ، هنارای  ندرک  دنمفده  حرط  یارجا  زا  دعب  اما  تسا . دصرد  یس 

دزمتسد ربارب  هس  زا  شیب  ینعی  تسا  هدش  یناموت  نویلیم  هس  رقف  طخ  تسا . هدرک  درخ  هملک  یعقاو  یانعم 
. دنرادن یلغاش  درف  چیه  یناریا  یاه  هداوناخ  موس  کی  دنا  هدرک  مالعا  یگزات  هب  هک  تسیلاح  رد  نیا  نارگراک .

ریگرد هدز و  یطحق  یاهروشک  رد  رگم  ناهج  یاجک  چیه  رد  تسا . زاتمم  دوخ  عون  رد  ناریا  رامیب  داصتقا  تاصخشم 
، مروت ینارگ ، ناریا  رد  اما  دوش . یمن  دادملق  یلمجت  سکول و  یاهالاک  وزج  مدرم  یرورض  مالقا  یگنسرگ ، یمانوس 

تساهتدم یناریا  یاه  هداوناخ  زا  یلیخ  هدرک . یلاخ  تدش  هب  ار  مدرم  یاه  هرفس  نییاپ  رایسب  یاهدزمتسد  یراکیب و 
ادیپ یموجن  تمیق  مه  تاجیزبس  اه و  هویم  یتح  دنا ، هدرک  فذح  دوخ  یاه  هرفس  زا  ار  تشوگ  ینیئتورپ و  داوم  هک 
توق تسه ، هشیمه  زارتیلاخ  یناریا  یاهراوناخ  دبس  اهزور  نیا  هک  نیا  دوجو  اب  تافیصوت و  نیا  همه  اب  تسا . هدرک 

. دصرد یس  زا  شیب  هبش و  کی  مهنآ  هدش ، نارگ  مه  نان  ینعی  تومیال 
رد اه  بیسآ  نیا  دوب . دهاوخ  نآ  یعامتجا  یناور و  یاه  بیسآ  طرفم و  یگنسرگ  هیذغت ، ءوس  تیعضو ، نیا  هرمث  اهنت 
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جریا رتکد  لوئسم ، ماقم  کی  رخاوا ، نیمه  دنک . یم  ادیپ  دومن  فلتخم  یاه  تروص  هب  عامتجا  فلتخم  یاه  شخب 
یرازگربخ هب  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  رد  رهشناریا  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیئر  نابراض ،

هب مه  دصرد  دنتسه و ۷.۴٣  نزو  مک  ناکدوک  دصرد  روشک ۱۶.۶  رد  هدش  ماجنا  یاه  یسررب  قبط  تسا  هتفگ  انریا 
ربارب هس   ) دصرد ناتسچولب ۲۱  ناتسیس و  رد  دق  یهاتوک  صخاش  هتفگ  یو  دنتسه . التبم  نآ  ضراوع  هیذغت و  ءوس 

راشتنا عقاوم  یهاگ  هدوزفا  نابراض  رتکد  تسا . دصرد  ناگزمره ۱۱  دصرد و  دمحاریوب ۱۲  هیولیکهک و  رد  روشک ،)
. تسا هدنهدرازآ  یلیخ  یزاجم  یاه  هکبش  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  بونج  هزوح  هیذغت  ءوس  هب  التبم  ناکدوک  ریواصت 

تسا نیا  تیعقاو  تسا . رت  هدنهدرازآ  بتارم  هب  اهنآ  تشپ  تیعقاو  اما  دنتسه ، هدنهدرازآ  ریواصت  نیا  تسا ، تسرد 
کی دشر  نس  رد  هک  یلسن  تسا . هدرب  جنر  هیذغت  ءوس  زا  اهلاس  هک  دش  دهاوخ  هجاوم  یلسن  اب  ناریا  هدنیآ ، رد  هک 
یگدنز یروشک  رد  اهنآ  تورث . یاه  همشچ  ینغ و  عبانم  همه  نیا  اب  یروشک  رد  مهنآ  تسا  هتشادن  مه  یلقادح  هیذغت 

نان و اما  دراذگ  یم  هیاسمه  یاهروشک  رایتخا  رد  ناگیار  ابیرقت  نازرا و  ار  دوخ  یژرنا  یلام و  عبانم  هک  دننک  یم 
. تسا هناهاش  یاذغ  کی  شمدرم  یارب  یگنرف  هجوگ  تلما 

ریز راشقا  همه  ناریگبدزمتسد و  نارگراک و  تسا . هعماج  نییاپ  یاه  کهد  شود  رب  عاضوا  نیا  نیگنس  راب  دیدرت ، یب 
. دنک یمن  یرثوم  مادقا  چیه  مه  تلود  دننک و  یم  طوقس  لودج  رعق  هب  شیپ  زور  زا  رتشیب  زور  ره  رقف  طخ 

رس ینان  دنتسناوتن  یتاباختنا  یاه  هدعو  هتشذگ  یاه  هام  لوط  رد  تسین . تلود  یاه  هغدغد  وزج  مدرم  تشیعم 
یاج هب  دش . مه  رتدب  عاضوا  هکلب  دشن  هدید  یداصتقا  عاضوا  دوبهب  زا  یا  هناشن  چیه  اهنت  هن  دنراذگب ، مدرم  هرفس 
ندرک دودحم  یپ  رد  راک ، نوناق  رد  تارییغت  لامعا  اه و  یزاس  یصوصخ  اب  تلود  اه ، هدعو  هب  لمع  رثوم و  مادقا 

رد یناوتان  یتیلوئسم ، یب  تلود  خساپ  اهنت  زین  نان  ینارگ  لابق  رد  تسا . دمآرد  مک  راشقا  ینوناق  قوقح  رتشیب  هچره 
هب یلو  درادن ، نان  تمیق  شیازفا  هب  میمصت  تلود  تسا  هتفگ  تلود  یوگنخس  تخبون  تسا . ینکفارف  ییوگخساپ و 

!! دننک نارگ  ار  نان  دصرد  ات ٣۰  میداد  هزاجا  اه  ییاونان 
. دنتسه مه  یتینما  یاهراشف  تحت  ریذپ  بیسآ  رشق  یداصتقا ، یاهراشف  اه و  یتساک  همه  دوجو  اب  هک  تساجنیا  هتکن 

شالت ره  یعمج ، تکرح  ره  یتشیعم ، دعاسمان  طیارش  هیلع  ضارتعا  ره  یلعف ، لمحت  لباقریغ  ینارحب و  طیارش  رد 
یم یقلت  یلم  تینما  هیلع  مادقا  طرفم ، رقف  طخ  ریز  یاهدزمتسد  ندرب  الاب  یارب  یفنص  یرگراک و  یاه  لکشت 

. دنبات یمنرب  ار  یضارتعا  چیه  دننک و  یم  غیلبت  ار  تضایر  دنناد . یم  اه  نآ  یارب  یتبهوم  ار  مدرم  رقف  نالوئسم  دوش .
لقادح اب  دنروبجم  نارگراک  اما  تسا  هدوب  ناموت  نویلیم   ۶٨ نارگراک ، لاوما  هب  نئاخ  یوضترم ، دیعس  هناهام  قوقح 

. دنزاسب هام  رد  ناموت  رازه  ینعی ۶۰۹  بوصم  دزمتسد 
هک یا  هعماج  رد  دننکن . ضارتعا  دننیشنب و  تکاس  نارگراک  دنراد  راظتنا  نالوئسم  مه  زاب  عاضوا  طیارش و  نیا  رد  ایآ 

شیازفا مروت  یموجن  خرن  نیا  اب  قباطم  اهدزمتسد  دیابن  ارچ  دوش ، یم  نارگ  دصرد  یس  زا  شیب  هبش  کی  شدوخ  نان 
!!؟ تسا یلم  تینما  هیلع  مادقا  یناسنا ، هیلوا  قوقح  ندروآ  تسد  هب  یارب  مادقا  ارچ  دبای .

تمارک ظفح  هدنام ، نان  نودب  مدرم  یاه  هرفس  ناسپاولد ! همه  نالیکو ! ناریزو ! روهمج ! سیئر  بانج  تفگ ، دیاب 
نتسب ندز و  نتفرگ و  یاج  هب  دیسرت ، یم  اه  هدوت  ضارتعا  زا  هک  امش  دناوخ . یمن  طرفم  یگنسرگ  نیا  اب  اهناسنا 

. دینک هراچ  ار  رقف  یراکیب و  یگنسرگ ، دیشیدنایب ، یریبدت 

ابص یمارهب –  هتناپ آ  ناریا –  رد  یناور  یاهلالتخا  رامآ  یرگنزاب 
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یناهفصا
دنفسا ۱۳۹۳

رد یناور  یاهیرامیب  رامآ  یدصرد  شیازفا ۶۰  تلع  نارهت ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  الابرون ، دمحا 
شنت بارطضا و  سرتسا ، نآ  لصاح  هک  دنادیم  ییاههمانرب  اهتسایس و  ار  ریخا  لاس  یط ۹  ناریا  هعماج 

لاصیتسا مخز  یناور  یگدرسفا  ییاهنت  . تسا
زا یشان  نانآ  یاهراتفر  راکفا و  تاساسحا ، دننکیم  رواب  هک  یدارفا  دادعت  دتفایب  قافتا  رتشیب  نویسازیلاکیدم  هچره 

. دوشیم رتشیب  تسا  لالتخا  یعون 
نایم رد  یناور  یاهلالتخا  عویش  نازیم  : » دیوگیم ات ۸۷  یاهلاس ۷۸  یط  هدش  ماجنا  تاقیقحت  هب  دانتسا  اب  یو 

هب التبا  نازیم  تسا . هدیسر  دصرد  زا ۳۴  شیب  یکدنا  هب  هدرک و  ادیپ  شیازفا  دصرد   ۶۰ لاس ، هلصاف ۹  رد  نایناریا 
.« دراد دصرد  یدشر ۵،۲  هنالاس  ام  روشک  رد  یناور  یاهلالتخا 

یاهلالتخا یاههفلوم  دروم  رد  یکشزپ  یسانشناسنا  صصختم  رگشهوژپ و  یناهفصا  ابص  اب  هنامز  هنیمز ، نیا  رد 
. تسا هدرک  ییوگوتفگ  تسا ، دامتعا  لباق  هزادنا  هچ  ات  دوجوم  یاهرامآ  هکنیا  یناور و 

؟ تسیچ مه  اب  ود  نیا  توافت  تسیچ ؟ یناور  لالتخا  ناور و  تمالس  فیرعت 
نیمه هک  هدش  هئارا  یملع  فلتخم  یاهدرکیور  طسوت  یناور  یشوخان  تمالس و  یارب  یدایز  فیراعت  یناهفصا : ابص 

. تسا یناور  یشوخان  تمالس و  موهفم  ندوبن  لومشناهج  هدنهدناشن  فیراعت  رد  عونت 
نیا جنر  اب  یرایسب  یاهناسنا  دنراد و  دوجو  یناور  یاهیرامیب  اهسرت و  اهبارطضا ، تالکشم ، یناهفصا : ابص 
هداد صیخشت  هعماج  موس  کی  یارب  یناور  یاهلالتخا  ناونع  هب  هزورما  هچنآ  همه  اما  دنتسه ، ریگرد  اهیرامیب 

تالکشم هکلب  دنتسین ، یتسیز  هبنج  اب  یدج  یناور  یاهیرامیب  ناناوجون ، ناکدوک و  نانز ، رد  صوصخب  دوشیم 
غیلبت دنربیم ، دوس  یزاسیبط  نیا  زا  هک  یناسک  طسوت  دناهدش و  حرطم  یرامیب  ناونع  هب  هک  دنتسه  یایعامتجا 

. دنوشیم
هرمزور تالکشم  یدرف ، هافر  دشر و  نازیم  زا  هک  دهدیم  ششوپ  ار  یعیسو  هنماد  یناور  یرامیب  تمالس و 

- یگدرسفا ینرفوزیکسا و  لثم  یناور  یدج  یاهلالتخا  ات  یگدرسفا  بارطضا و  لثم  لوادتم  یاهلالتخا  یگدنز ،
هدید و یبرغ  رصاعم  یکشزپناور  یاهلدم  بلاق  رد  ًاریخا  عونتم  رایسب  طیارش  نیا  هچرگ  دریگیمربرد . ار  ییادیش 

تاقیقحت دوشیم ، تیریدم  نآ  هلیسو  هب  فیرعت و  اهلدم  نیا  طسوت  بلغا  یناور  تمالس  دوشیم و  هدیمهف 
فیراعت و نیا  هک  دناهداد  ناشن  ایند  طاقن  ریاس  رد  یعامتجا  یکشزپ  یکشزپ و  یسانشناسنا  یگنهرف ، یکشزپناور 

یاهوگلا لکش و  یناکم  ره  رد  درادن و  ییاراک  َاموزل  عماوج  اهگنهرف و  همه  رد  دوشیم  هک  یتالخادم  نآ  یپ  رد 
یاهناکم رد  فلتخم و  یاههرود  رد  یعیبط  یاهراتفر  طخ  اهمرن و  هک  تهج  نیا  هب  دنکیم . ادیپ  ار  دوخ  صاخ 

ود نیا  هب  هناراگناهداس  هاگن  یعون  زا  یشان  یناور ، لالتخا  تمالس و  یارب  تباث  یفیرعت  نداد  تسا ، توافتم  فلتخم 
. تسا مهم  موهفم 

اههفلوم نیا  تسا و  یعامتجا  یگنهرف و  یتسیز ، یاههفلوم  زا  یعبات  یناور  لالتخا  تمالس و  فیرعت  هک  ییاجنآ  زا 
لالتخا تمالس و  رد  لومشناهج  تباث  توافت  کی  هکنیا  یاعدا  ود و  نیا  نیب  ندیشکزرم  دنتسه ، نامز  عبات  کیمانید و 

. تسا لکشم  رایسب  دراد  دوجو  یناور 
؟ دیوگیم هچ  نآ  دروم  رد  یناهج  تشادهب  نامزاس  تسیچ و  ناور  تمالس  یاههفلوم 

درف یعامتجا  یناور –  یتسیز  طیارش  زا  دنتسه  یعبات  یناور  یشوخان  یاههفلوم  دننامه  یناور  تمالس  یاههفلوم 
لماعت رد  مادم  روطهب  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  درف  هک  یاهعماج  گنهرف  درف و  گنهرف  مان  هب  یاهفلوم  اب  َاعطق  هک 

. تسا
نانز صقر  . یرصم یشاقن 
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تامدخ رتهب  ناگدننکفرصم  مه  َابقاعتم  دنتسه و  دوخ  یکشزپ  ریغ  تالکشم  یارب  یرامیب  بسچرب  ناگدنریذپ  نانز 
دنتسه یکشزپ 

رد هیاپ  طخ  کی  ناونع  هب  هبحاصم  نیا  رد  ار  ناور  تمالس  زا  یناهج  تشادهب  نامزاس  فیرعت  هک  دیتسه  لیام  رگا 
شیاههفلوم یمامت  تسین و  لومشناهج  فیرعت  کی  نیا  مینکن  شومارف  هک  طرش  نیا  هب  تسین  یلکشم  دیریگب  رظن 

. دوب دهاوخ  یبسن  فلتخم  طیارش  رد 
شیاهتیلباق درف  نآ  رد  هک  دنکیم  فیرعت  یتسیزهب  زا  یتلاح  ار  ناور  تمالس  یناهج  تشادهب  نامزاس  لاثم  روطهب 

یارب دشاب ، هدنزاس  دیفم و  یلغش  رظن  زا  دنک ، ارادم  یگدنز  لومعم  یاهسرتسا  اب  تسا  رداق  دسانشیم و  زاب  ار 
ناونع هب  یاهعماج  کی  رد  هچنآ  هکیلاحرد  دشاب . هتشاد  یراکمه  تکراشم و  نارگید  اب  دنک و  افیا  یشقن  دوخ  عامتجا 

درف تاراظتنا  دشاب . لومعم  ریغ  یسرتسا  تسا  نکمم  رگید  یناکم  رد  دوشیم ، کاردا  یگدنز  لومعم  یاه  سرتسا 
رگید و ناکم  هب  یناکم  زا  یعامتجا ، تکراشم  یگدنزاس و  هلوقم  زا  دنکیم  شقن  لامعا  نآ  رد  یو  هک  یاهعماج  و 

. دشاب توافتم  ًالماک  دناوتیم  رگید  نامز  هب  ینامز  زا 
؟ دوشیم نآ  ثعاب  یرصانع  هچ  دوشیم ؟ هتفگ  ییاهراتفر  هچ  هب  یراتفر  یناور و  لالتخا 

روآ جنر  درف  یارب  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهراتفر  راکفا و  تاکاردا ، تاساسحا ، زا  یبیکرت  هب  ًامومع  یناور  لالتخا 
. دنوشیم یعامتجا  یصخش و  یگدنز  رد  یو  درکلمع  تفا  هب  رجنم  دنتسه و 

یکشزپ ورملق  رد  تسا  هدشیمن  باطخ  یرامیب  َالبق  ینعی  هتشادن  یبط  هبنج  هک  ار  یلکشم  طیارش و  راتفر ، یتقو 
یم یزاسیبط  ای  هزیلاکیدم  ار  نآ  عقاو  رد  میهدیم ، هئارا  ییوراد  یبط و  لح  هار  نآ  لح  یارب  مینکیم و  فیرعت 

. مینک
یناور و لامرن ) ریغ   ) راجنههبان یوگلا  لثم  دوشیم  هدافتسا  لامرن ) ریغ   ) راجنهان هژاو  زا  یناور  لالتخا  فیراعت  رد 

تباث لومشناهج و  روط  هب  ار  نآ  میناوتب  هک  ییوگلا  مدقتعم  نوچ  منکیم  زیهرپ  َادمع  نآ  دربراک  زا  نم  اما  یراتفر ،
رایسب لیالد  ریثات  تحت  نامز ، زا  یاهزاب  کی  رد  یراتفر ، تباث  ناکم  کی  رد  یتح  هک  ارچ  درادن . دوجو  مینادب  راجنه 
لامرن و ریغ  وگلا  کی  تسا  نکمم  یرادهیامرس ، یعامتجا و  یسایس ، یبهذم ، یگنهرف ، لیالد  لثم  یعونتم 

نامه رد  یتارییغت  ریثات  تحت  راتفر  نامه  رگید ، ینامز  رد  ناکم و  نامه  رد  هکیلاحرد  دوش . فیرعت  هنوگرامیب 
. دوش فیرعت  لامرن )  ) راجنه دناوتیم  اههفلوم 

رد اهلالتخا  نآ  هک  یعامتجا  طسوت  یناور  یاهلالتخا  زا  یرایسب  ندوب  یگتخاس  هب  َاصخش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
. تساهلالتخا ندوب   Social Constructed ندوب یگتخاس  زا  مروظنم  مدقتعم . دیور  یم  نآ 

اکیرمآ اپورا و  رد  یتح  یناور ، تالاح  یاهیدنب  هقبط  رد  لبق ، ههد  دنچ  ات  هک  تساههنومن  نیا  زا  یکی  ییارگسنجمه 
باختنا کی  ناونع  هب  تساهتدم  نآلا  هکیلاحرد  دشیم . هتفرگ  رظن  رد  یناور  راجنه ) هبان   ) لالتخا کی  ناونع  هب  زین 
صخالاب یناور و  یراجنههبان  ای  یناور  لالتخا  هچنآ  رثکا  سپ  تسا . هدش  هتفریذپ  عماوج  یرایسب  رد  لامرن  یصخش و 

، یگنهرف یسایس ، یعامتجا ، یاهدرکراک  اب  بسانتم  هعماج  کی  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  دراد  مان  یراتفر  یراجنههبان 
نآ رد  هلخادم  یارب  هدش و  یریگهزادنا  هدرک ، ادیپ  تیمها  تیهام و  هدش ، فیرعت  هدمآ ، دوجو  هب  یلام  یبهذم و 

. تسا هدش  یزیرهمانرب 
لالتخا ییادیش ، یگدرسفا -  ) کیسالک یبطق  ود  لالتخا  ینرفوزیکسا ، دننام  یناور  یدج  یاهیرامیب  زا  یدادعت  زجهب 

دنوش و یم  بوسحم  یکشزپناور  یاهلالتخا  سونایقا  وزج  هک  ییاهلالتخا  زا  یرایسب  یساسا و …  یگدرسفا 
هدش هتخاس  یبرغ  رصاعم  یکشزپناور  رد  مدرب  مان  هک  یلماوع  لماعت  ریثات  تحت  هدیسر ، اتدصیس  دودح  هب  ناشدادعت 
ار یناور  یاهلالتخا  سونایقا  نیا  مه  ییاج  ره  رد  دوشیم . رداص  ایند  رانک  هشوگ و  هب  مه  یعیسو  روط  هب  تسا و 

هدافتسا نآ  زا  دنا و  هدرک  غیلبت  دشاب  گنهامه  ناشیلام  یبهذم و  یگنهرف ، یعامتجا ، یسایس ، عفانم  اب  هک  یبیترت  هب 
. دنکیم

رفن اهنت ۳۰۱۴  نآ  یرامآ  هعماج  هک  لاس ۷۸  رد  یلوا  تسا . هدش  ماجنا  ناور  تمالس  دروم  رد  قیقحت  هس  لاح  هب  ات 
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نازیم رامآ ، ود  ره  رد  تسا . هدوب  رفن  نآ ۱۹۳۷۰  یرامآ  هعماج  هک  هدش  ماجنا  لاس ۸۷  رد  مود  قیقحت  تسا . هدوب 
؟ دنتسه دامتعا  لباق  اهرامآ  نیا  هزادنا  هچ  ات  ارچ و  تسا ؟ هدوب  نادرم  زا  رتشیب  نانز  رد  یناور  تالالتخا 

، دراد دوجو  اهشرازگ  رد  نانز  یناور  یاهلالتخا  ندوب  رتالاب  یارب  یتوافتم  لیالد  تسین . ناریا  صاخ  عوضوم  نیا 
. کشزپناور سانشناور و  هب  نانز  رتشیب  هعجارم  لثم 

نانز ۳
، یرارقیب یالاب  نازیم  نآ  یپ  رد  تنوشخ و  هیبنت ، نیهوت ، شنت ، یبهذم ، رالاسدرم و  گنهرف  رد  یسنج  یرباربان  دمایپ 

. تسا نانز  یارب  یدیماان  یگدروخرس و  بارطضا ،
رتشیب یناور  یاهیشوخان  یارب  یکشزپ  زکارم  هب  هدننکهعجارم  ای  هعلاطم  کی  رد  هدننکتکرش  دارفا  دادعت  هکنیا 

. دنراد نادرم  زا  یرتشیب  یناور  تالکشم  نانز  هک  تسین  نیا  ینعم  هب  َامازلا  دنتسه  نانز 
تامدخ رتهب  ناگدننکفرصم  مه  َابقاعتم  دنتسه و  دوخ  یکشزپ  ریغ  تالکشم  یارب  یرامیب  بسچرب  ناگدنریذپ  نانز 

روط هب  هک  ارچ  دننکیم ، ینورد  ار  یرامیب  شقن  رتتحار  دننکیم و  هعجارم  کشزپ  هب  رتشیب  ینعی  دنتسه ؛ یکشزپ 
، ندوب لداعتمان  ندوب ، راجنهان  یاه  بسچرب  هدوب و  نانز  یاهراتفر  تمس  هب  رتشیب  نویسازیلاکیدم  هزین  رس  یخیرات 

ناونع هب  نانز  یعامتجا  یدرف و  نیب  یراتفر ، تالکشم  لابق  رد  رتشیب  ندوب  رامیب  ناوتان و  نتشاد و  لالتخا 
. تسا هتفر  راک  هب  نانآ  لئاسم  اهتساوخرد و  بوکرس  یارب  یراکهار 

کی ارچ  هکنیا  دروم  رد  ندرکن  تبحص  یرادربهنومن و  رد  یریگءوس  تلع  هب  تاعلاطم  نیا  زا  یرایسب  یسانششور 
. تسا لاوئس  ریز  دنکیم  هعجارم  کشزپناور  هب  رتشیب  یصاخ  هورگ 

؟ دریگیم رب  رد  ار  یدراوم  هچ  تسیچ و  نانز  لیاسم  یزاسیبط 
یکشزپ ورملق  رد  تسا  هدشیمن  باطخ  یرامیب  َالبق  ینعی  هتشادن  یبط  هبنج  هک  ار  یلکشم  طیارش و  راتفر ، یتقو 

یم یزاسیبط  ای  هزیلاکیدم  ار  نآ  عقاو  رد  میهدیم ، هئارا  ییوراد  یبط و  لح  هار  نآ  لح  یارب  مینکیم و  فیرعت 
. مینک

رد  Margaret lock دننام یکشزپ  یسانشناسنا  دننام Peter conrad و  یعامتجا  یکشزپ  گرزب  نازادرپهیرظن 
نیا دنور  رییغت  هعلاطم ، ههد  راهچ  زا  شیب  یط  دناهدرک و  قیقحت  اهلاس  نانز  یاهراتفر  نویسازیلاکیدم  دروم 

. دناهداد ناشن  ار  یناسنا  لئاسم  ِنداد  ناشن  یرامیب  ای  یزاسیبط 
شیارب هکنیا  لامتحا  هشاب  هتشاد  رتخد  تسود  ات  دنچ  ای  هشاب  هتشاد  یاهغیص  نز  دنچ  نامزمه  یدرم  رگا  ناریا  رد 

زاین درم  هکنیا  زا  یبهذم  رالاسدرم و  گنهرف  روصت  اب  نوچ  تسا  مک  رایسب  دوشب  هتشاذگ  یسنج  لالتخا  صیخشت 
لامتحا اب  دشاب  هتشاد  یسنج  هطبار  رفن  دنچ  اب  نامزمه  ینز  رگا  اما  تسه ، گنهامه  تسا  زاب  سوه  ای  دراد  یسنج 

یبهذم یگنهرف و  یاهوگلا  اب  هک  ارچ  دوشب  مه  یرتسب  تسا  نکمم  یتح  یتیلاوشکس  رپیاه  صیخشت  اب  ییالاب 
. تسین گنهامه 

بوکرس یارب  هناراکهظفاحم و  یاهتسایس  بهذم و  ریثات  تحت  ادتبا  یبرغ  عماوج  رد  هک  دناهداد  ناشن  لاثم  روطهب 
یاهتکرش رازاب  ریثات  تحت  رتشیب  ریخا  ههد  ود  رد  دندرکیم و  هزیلاکیدم  ار  نانز  لئاسم  یهاوخیربارب ، یاهشبنج 

. تسا هداتفا  قافتا  اهمدآ  هرمزور  یگدنز  ندرک  هزیلاکیدم  نیا  یژولونکت ، یکشزپ و  فانصا  ییوراد ،
ره لئاسم  رگید  دندش ، هفاضا  نویسازیلاکیدم  نایلوتم  هب  مه  یتاغیلبت  ییوراد و  یاهتکرش  هک  ینامز  زا  برغ و  رد 

. تسا یزابرامق  ای  مسیلکلا  نداد  ناشن  یرامیب  مه  نآ  یاههنومن  زا  یکی  دنوشیم . هزیلاکیدم  سنج  ود 
، دتفایب قافتا  دوشیم  بوسحم  فارحنا  هعماج  رظن  زا  هک  ییاهراتفر  یارب  مه  دناوتیم  یزاسیبط  ای  نویسازیلاکیدم 

رتشیب هک  یلئاسم  یارب  هک  تسا  نیا  ود  ره  هجیتن  دتفایب . قافتا  یگدنز  هرمزور  لئاسم  یارب  یتح  دناوتیم  مه 
هئارا ییوراد )  ) یبط لح  هار  یبط و  فیرعت  دنتسه ، یناسنا  باختنا  ای  ناسنا  ندب  متیر  زا  یشان  ای  دنتسه  یعامتجا 

. دوشیم
لالتخا ناونعهب  ار  نآ  یکشزپناور  هک  تسا  نانز  رد  یگدعاق  زا  شیپ  یاهتلاح  نویسازیلاکیدم  زراب  یاهلاثم  زا 
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یسنج یاهراتفر  یهاوخسنجمه و  رگید  لاثم  دهدیم . هئارا  نآ  یارب  ییوراد  لح  هار  تسا و  هدرک  دوخ  هطیح  دراو 
هب زونه  رالاسدرم  یبهذم و  عماوج  رد  اما  هدش ، گنرمک  برغ  رد  هک  تسا  یدراوم  اهنیا  تسا . هعماج  فرع  اب  ریاغم 

. دراد همادا  تدش 
شیارب هکنیا  لامتحا  هشاب  هتشاد  رتخد  تسود  ات  دنچ  ای  هشاب  هتشاد  یاهغیص  نز  دنچ  نامزمه  یدرم  رگا  ناریا  رد 

زاین درم  هکنیا  زا  یبهذم  رالاسدرم و  گنهرف  روصت  اب  نوچ  تسا . مک  رایسب  دوشب  هتشاذگ  یسنج  لالتخا  صیخشت 
لامتحا هب  دشاب  هتشاد  یسنج  هطبار  رفن  دنچ  اب  نامزمه  ینز  رگا  اما  تسا ، گنهامه  تسا  زابسوه  ای  دراد  یسنج 

گنهامه یبهذم  یگنهرف و  یاهوگلا  اب  هک  ارچ  دوشب  مه  یرتسب  تسا  نکمم  یتح  یتیلاوسکس  رپیاه  صیخشت  اب  دایز 
. تسین
تنوشخ . نانز

عیرس یلیخ  دننیبیم و  یدایز  یاهضیرم  ناشدمآرد  ظفح  یارب  ناکشزپ  ریاس  دننام  اهنآ ) همه  هن   ) ناکشزپناور رثکا 
. دننکیم زیوجت  وراد  الاب  یاهزود  اب  و 

یفنص یلام و  عفانم  یعامتجا و  یبهذم ، یسایس ، یاههفلوم  طسوت  هک  تسه  نویسازیلاکیدم  زا  ییاه  لدم  نیا 
ییوراد نامرد  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  یناور  یاهلالتخا  ناونع  هب  هزورما  هچنآ  زا  یرایسب  دوشیم . هتخاس 

لئاسم هب  اهناسنا  یاهضارتعا  یتح  اه و  قلخ  اهساسحا ، اهناجیه ، ندرک  هزیلاکیدم  زا  ییاهلدم  زین  دریگیم 
. دننکیم یگدنز  نآ  رد  هک  تسا  یاهعماج  یعامتجا 

؟ درب دنهاوخ  دوس  یناور  نارامیب  یالاب  نازیم  زا  هعماج  رد  یناسک  هچ 
«، ییوراد یاهتکرش   » اهنآ هلمج  زا  هک  دنربیم  دوس  یناور  یاهلالتخا  رامآ  ندرب  الاب  زا  یدایز  یاههورگ 

مدرم موس  کی  زا  شیب  هک  رواب  نیا  غیلبت  هعاشا و  زا  ار  دوخ  یرتشم  هک  دنتسه  ناسانشناور »  » و ناکشزپناور » »
. دننکیم نیمات  دنراد  یناور  یرامیب 

یعون نانآ  یاهراتفر  راکفا و  تاساسحا ، دننکیم  رواب  هک  یدارفا  دادعت  دتفایب  قافتا  رتشیب  نویسازیلاکیدم  هچره 
. دوشیم رتشیب  زین  یسانشناور  یکشزپناور و  ناصصختم  هب  هعجارم  دوشیم . رتشیب  تسا  لالتخا 

عیسو شزومآ  اهروشک و  یاهیراذگتسایس  رد  یراتخاس  تارییغت  دنمزاین  اهروشک  رد  یعامتجا  تالکشم  نامرد 
یدرف نیب  تالکشم  اهنآ  دوبن  هک  تسا  یعامتجا  مارتحا  یعامتجا و  یربارب  یعامتجا ، تینما  یعامتجا ، یدازآ  تسا .
نیا مینک . زیوجت  وراد  مینزب و  یبط  بسچرب  هناراگناهداس  ار  اهدوبمک  نیا  همه  دینک  روصت  دنکیم . داجیا  یعامتجا  و 

یعامتجا یدوجوم  ناونع  هب  ناسنا  کی  هیلوا  یاهزاین  بوکرس  یارب  هنیزه  مک  هداس و  یشور  تدمهاتوک ، رد  ًاعطق 
. دوشیم هعماج  کی  هیال  هب  هیال  ندیسوپ  هب  رجنم  َاعطق  تدمدنلب  رد  اما  تسا ،

؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  ییوراد  یاهتکرش  شقن 
شقن دنراد » یناور  یاهلالتخا  ایند  مدرم  موس  کی  زا  شیب   » هکنیا یزاب  رد  ًاعطق  یتاغیلبت  ییوراد و  یاهتکرش 

. دنراد یاهتسجرب 
«، ییوراد یاهتکرش   » اهنآ هلمج  زا  هک  دنربیم  دوس  یناور  یاهلالتخا  رامآ  ندرب  الاب  زا  یدایز  یاههورگ 

مدرم موس  کی  زا  شیب  هک  رواب  نیا  غیلبت  هعاشا و  زا  ار  دوخ  یرتشم  هک  دنتسه  ناسانشناور »  » و ناکشزپناور » »
. دننکیم نیمات  دنراد  یناور  یرامیب 

ناریا رد  هچرگ  تسا . ییوراد  یاهتکرش  لرتنک  تحت  یدایز  رایسب  دح  ات  زین  یکشزپناور  تاقیقحت  شزومآ و  یتح 
نازرا رایسب  ایند  یاهروشک  ریاس  هب  تبسن  ناریا  رد  وراد  نوچ  تسین . برغ  تدش  هب  ییوراد  یاهتکرش  شقن 

. تسا
یاهشبنج بوکرس  ناسانشناور ، ناکشزپناور و  یاهیرتشم  شیازفا  یکشزپناور و  فنص  ظفح  دننام  رگید  لماوع 

هک دنتسه  یلماوع  هلمجزا  روشک  رد  یعامتجا  قیمع  هدیدع و  تالکشم  نداد  ناشن  یبط  و  نانز ، هتبلا  یعامتجا و 
. تسین ییوراد  یاهتکرش  زا  رتمک  ناششقن 
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 ، یفرع جیار  یاهوگلا  لوبق  مدع  ای  لوبق  زا  نادرم  هب  تبسن  نانز  یناور  یاهلالتخا  رامآ  یالاب  نازیم  هزادنا  هچ  ات 
؟ دنکیم یوریپ  یبهذم  یگنهرف و  یموق ،

نازیم نآ ، یپ  رد  تنوشخ و  هیبنت ، نیهوت ، شنت ، یبهذم ، رالاسدرم و  گنهرف  رد  یسنج  یرباربان  دمایپ  دایز . رایسب 
. تسا نانز  یارب  یدیماان  یگدروخرس و  بارطضا ، یرارقیب ، یالاب 

هباشم یریگرد  هک  رسپ  کی  هب  تبسن  بتارم  هب  دراد  رسپ  تسود  ای  ددرگ  یمرب  هناخ  هب  رید  هک  یرتخد  لاثم  روط  هب 
. دوشیم شنت  راچد  دراد 

تفا یتیاضران و  یشوخان و  نآ  لابند  هب  دوشیم و  یماکان  یگدروخرس و  سرتسا ، هب  رجنم  شنت  یریگرد و  نآ 
تسا یمئالع  دنیبیم  سانشناور  ای  کشزپناور  کی  هچنآ  دنکیم . هعجارم  کشزپناور  هب  سپس  دبای . یم  تدش  درکلمع 

. ینامرد وراد  یقلخ و  ای  یبارطضا  لالتخا  صیخشت  نآ  لابند  هب  یقلخدب و  بارطضا ، یدیماان ، لثم 
هداوناخ و نآ  یاهفرع  ریاغم  هک  یراتفر  هدوب و  رامیب  درف  هک  دش  دهاوخ  نیا  رب  مه  درف  دوخ  یتح  هداوناخ و  روصت 

نانز نیب  رد  تارک  هب  ام  هک  یناور  لالتخا  ای  یناور  یرامیب  زا  یدایز  دراوم  تسا . هدوب  یرامیب  رس  زا  هدوبن  عامتجا 
رسپ تسود  ای  دندرگیمرب  هناخ  هب  رید  همه  هک  تسین  نیا  مروظنم  دنکیم . یوریپ  نینچنیا  یاهوگلا  زا  مینیبیم 
یاهشنت دهاش  ام  یسنج ، ربارب  قوقح  زا  نانز  ندش  هاگآ  یعامتجا و  تارییغت  لابند  هب  هک  تسا  نیا  مروظنم  دنراد .

بهذم و فرع و  هک  یقوقح  دنگنجیم . رتسب  رد  دوخ  ربارب  قوقح  یدازآ و  یارب  هک  میتسه  ینانز  یگدنز  رد  یرایسب 
. دهاوخیمن اهنآ  یارب  نوناق  گنهرف و 

زونه هتفرگ  ماجنا  لاس ۸۸  ینابایخ  یاهضارتعا  زا  سپ  هک  لاس ۱۳۹۰  یناور  یاهیرامیب  یسانشریگهمه  یلم  رامآ 
؟ دراد یصاخ  تلع  ایآ  تسا . هدشن  رشتنم 

. تسه مه  مهم  دنمشزرا و  رایسب  هک  تسا  ناریا  رد  یناور  یاهلالتخا  یسانش  ریگهمه  یلم  هعلاطم  نیلوا  رامآ  نآ 
عویش زا  رتنییاپ  بتارم  هب  اما  هدوب  هتشذگ  یاهلاس  زا  رتالاب  هچرگا  یناور  یاهلالتخا  عویش  دهد  یم  ناشن  هکارچ 

. تسا ناریا  رد  یکشزپناور  یاهبطم  رد  یناور  یاهلالتخا  صیخشت 
یگدرسفا رقف  یراکیب 

مدرم رد  تنوشخ  یمگردرس و  یتیاضران ، ینماان ، بارطضا ، تسالاب و  رایسب  یعامتجا  یدرف و  نیب  یاهشنت  حطس 
. تسا هتفر  رتالاب  مه  گنج  نارود  زا  یتح  ریخا  یاهلاس  رد 

روصت تسا . هدشن  رشتنم  یملع  تالجم  رد  زونه  ارچ  منادیمن  اما  هدش ، شخپ  یملع  عماجم  رد  هعلاطم  جیاتن 
. دشاب تالجم  رد  تالاقم  پاچ  ینالوط  فص  تلع  هب  منکیم 

وا یاهیسررب  ساسارب  تسا . یناهج  تشادهب  نامزاس  للم و  نامزاس  ردخم  داوم  دایتعا و  رواشم  سدق  روسفورپ 
رد ایند  رد  بارطضا  دض  یاهوراد  فرصم  رد  ناریا  مهس  دش ، هئارا  ناریا  یکشزپناور  هرگنک  رد  لاس ۱۳۸۹  رد  هک 

ار ایسآ  هقطنم  بارطضا  دض  یاهوراد  دصرد  جنپ  ناریا  قیقحت ، نیا  ساسا  رب  تسا . هدوب  دایز  رایسب  لاس ۲۰۰۸ 
. تسا هراق  نیا  لک  تیعمج  زا  دصرد  کی  ایسآ  هقطنم  رد  ام  تیعمج  هک  یتروص  رد  دوب . هدرک  فرصم 

رد یاهلاس ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶ و ۱۳۸۷ـ۱۳۸۶  رد  بارطضا  دض  یاهوراد  فرصم  رگید ، یا  هسیاقم  رد  دعب و  هلحرم  رد 
فرصم نازیم  نیرتالاب  یبایزرا ، نیا  جیاتن  ساسارب  دوب . هدش  هسیاقم  یبایزرا و  ایسآ  هنایمرواخ و  هقطنم  یاهروشک 

رد اما  دندوب ، ناریا  زا  رتالاب  دنلیات  لییارسا و  نپاژ ، تشادن . قلعت  ناریا  هب  لاس ۷۶ و ۷۷  رد  بارطضا  دض  یاهوراد 
؟ تسیچ اهوراد  نیا  زا  هدافتسا  یالاب  نازیم  تلع  دریگ . یم  تقبس  همه  زا  ناریا  ات ۸۷  لاس ۸۶ 

نتشادن یعامتجا ، تینما  مدع  یعامتجا ، یدازآ  مدع  یراکیب ، یداصتقا و  ینماان  ندوب  الاب  دراد . یعونتم  رایسب  لیالد 
دض یاهوراد  فرصم  دشر  کشزپناور و  هب  هعجارم  نتفرالاب  رد  رگید  لماوع  یلیخ  ملاس و  هیذغت  شزرو و  گنهرف 
نیا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  تسا و  مهم  هک  یلیالد  زا  یکی  نم  رظن  هب  اما  دنکیم ، تلاخد  روشک  رد  بارطضا 

. دراد مه  یکشزپ  تامدخ  وراد و  یارب  ییارگفرصم  گنهرف  ناریا  هک  تسا 
هیذغت شزرو و  گنهرف  نتشادن  یعامتجا ، تینما  مدع  یعامتجا ، یدازآ  مدع  یراکیب ، یداصتقا و  ینماان  ندوب  الاب 
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تساهلاقمهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

روشک رد  بارطضا  دض  یاهوراد  فرصم  دشر  کشزپناور و  هب  هعجارم  نتفرالاب  رد  رگید  لماوع  یلیخ  ملاس و 
ناریا هک  تسا  نیا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  تسا و  مهم  هک  یلیالد  زا  یکی  نم  رظن  هب  اما  دنکیم ، تلاخد 

. دراد یکشزپ  تامدخ  وراد و  یارب  ییارگفرصم  گنهرف 
؟ میرادن ار  ایند  رد  یبورکیم  یاهیرامیب  نازیم  نیرتالاب  هکیلاح  رد  میراد  ار  ایند  رد  کیتویب  یتنآ  فرصم  نیرتالاب  ارچ 
وزج ارچ  میتسه ؟ ایند  رد  بلق  زاب  لمع  ناگدننکفرصم  نیرتالاب  وزج  ارچ  میراد ؟ ار  اهنکسم  هیور  یب  فرصم  ارچ 

زا گرزب  هسیک  کی  یاهناخ  ره  هناخزپشآ  تنیباک  رد  ارچ  میتسه ؟ ایند  رد  ییابیز  یاهیحارج  ناگدننک  فرصم  نیرتالاب 
. تسا یکشزپ  تامدخ  وراد و  ییارگ  فرصم  گنهرف  زا  ییاه  هنومن  همه  اهنیا  دراد ؟ دوجو  فلتخم  یاهوراد  عاونا 
ایند یاهاج  ریاس  هب  تبسن  ناریا  ناکشزپ  یاه  تیزیو  تسه . سرتسد  رد  نازرا و  رایسب  ناریا  رد  یکشزپ  تامدخ 

یدایز یاهضیرم  ناشدمآرد  ظفح  یارب  ناکشزپ  ریاس  دننام  اهنآ ) همه  هن   ) ناکشزپناور رثکا  تسا . نازرا  رایسب 
دنراد و ییوراد  ییارگفرصم  گنهرف  هک  مه  مدرم  دننکیم . زیوجت  وراد  الاب  یاهزود  اب  عیرس و  یلیخ  دننیبیم و 
دنوریم هناخوراد  هب  مه  رتکد  زیوجت  نودب  ناشدوخ  یتح  یدنیاشوخان  لاح  سرتسا و  ره  اب  یکشزپ ، هب  قلطم  نامیا 

یدرف و نیب  یاهشنت  حطس  درادن . دوجو  تالکشم  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نیا  دنریگیم . بارطضا  دض  یاهوراد  و 
زا یتح  ریخا  یاهلاس  رد  مدرم  رد  تنوشخ  یمگردرس و  یتیاضران ، ینماان ، بارطضا ، تسالاب و  رایسب  یعامتجا 

دض یگدرسفا و  دض  یاهوراد  فرصم  لح  هار  نیلوا  هک  دوش  یم  هچ  اما  تسا . هتفر  رتالاب  مه  گنج  نارود 
. تسا بارطضا 

لبق تبسن  هب  بارطضا  تالکشم و  اب  هلباقم  یارب  نایناریا  لمحت  هناتسآ  هک  دشاب  نیا  دناوتیم  نآ  لیالد  زا  یکی 
ظفح هب  هک  ییاهشور  ریاس  ملاس و  هیدغت  شزرو ، ناتسود ، هداوناخ و  یاهتیامح  زا  رتمک  هدمآ و  نییاپ  رایسب 

. دننکیم هدافتسا  دنکیم  کمک  ناور  تمالس 
ولو دننکیم  هیکت  وراد  فرصم  لثم  رتهداس  یاههار  هب  مدرم  دیآیم  نییاپ  اهیشوخان  اب  هلباقم  یاهتراهم  یتقو 

. دشاب هتشاد  ناشیارب  یدایز  یبناج  ضراوع  تدمزارد  هاتوک و  رد  دشابن و  هار  نیرتهب  هار  نیرتهداس  هکنیا 
اب یرایسب  یاهناسنا  دنراد و  دوجو  یناور  یاهیرامیب  اهسرت و  اهبارطضا ، تالکشم ، هک  منکیم  دیکات  َاددجم  هتبلا 

صیخشت هعماج  موس  کی  یارب  یناور  یاهلالتخا  ناونع  هب  هزورما  هچنآ  همه  اما  دنتسه ، ریگرد  اهیرامیب  نیا  جنر 
تالکشم هکلب  دنتسین ، یتسیز  هبنج  اب  یدج  یناور  یاهیرامیب  ناناوجون ، ناکدوک و  نانز ، رد  صوصخب  دوشیم  هداد 

غیلبت دنربیم ، دوس  یزاسیبط  دنور  زا  هک  یناسک  طسوت  دناهدش و  حرطم  یرامیب  ناونع  هب  هک  دنتسه  یایعامتجا 
. دنوشیم

دهاوخ یعامتجا  یاهمرن  رد  یساسا  تارییغت  ندش  فقوتم  نانز و  یبوکرس  هب  رجنم  هک  جوم  نیا  زا  یریگولج  یارب 
ییوراد ییارگفرصم  گنهرف  کرت  تالکشم و  اب  هلباقم  یاهتراهم  ندرب  الاب  یارب  مدرم  شزومآ  هار  نیرتهب  دش 

. تسا

نایرفص دومحم  لاوس –  دنچ  هب  تسا  خساپ  کی  نیا 
ید ۱۳۹۳
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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 
همه ی ویشرآ ، و  تسا “ ، دوجوم  هاگرذگ  تاحفص  رد  نمامت  میا و  هتشون  اه  لاس  یط  ام  دقن دروم  رد  رگید  ینخس 

 “ دراد دوخ  رد  ار  اه  نآ 
. دشاب یرنه  هدیرفآ  نآ  نارادتسود  تفایرد  کرد و  مهف و  صوصخب  لوبق و  دروم  دیاب  رنه  هک 

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

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

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 
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. 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 
لئاق ناشیا  یارب  هک  یقیمع  مارتحا  نمض  تسا ، حیحص  رگا  اما  دیوش ، روآ  دای  میئوگ  یمن  تسرد  رگا  میداد  خساپ 
هرامش رد  هطبار  نیمه  رد  و  تسا . هاگرذگ  یدوجو  تلع  فالخ  رب  هک  ارچ  مینک ، یشوپ  مشچ  میناوت  یمن  میتسه ،
یدقن هرامش ۵۹  نیمهرد  زاب  و  میراد “  هجوت  زین  اه  ارچ  رب  ناونع “ : اب  میتشاد  یا  هتشون  هرامش ۵۹  رد  ینعی  دعب 

یم عورش  نینچ  هک  این “  ریپ  شویراد  فیلات “  نافوت “ دنزرف  … یدهاز ریشدرا  تارطاخ  تیاور  باتک “  رب  میتشاد 
: دوش

“ 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 

یدایز نامز  دیاش  لاس  هدراهچ  دودح  میشاب ، تایبدا  تمدخ  رد  هناقداص  میا  هدیشوک  ناوت  مامت  اب  اه  لاس  یط  ام 
نارای تمه  رگا  یئاج . ای  یسک  زا  رالد ، کی  اتح  لیصحت  یب  مه  نآ  تسا . یدایز  نامز  ارچ  هیرشن ، کی  یارب  اما  دشابن ،
مدع نیمه  و  دوب . هدناسوپ  فک  تفه  الاح  ات  هاگرذگ  تشادمشچ ، یب  دندرک و  یمن  یرای  هناناج  دوبن و  ملق  هب  تسد 

. تسا هدوب  ام  لالقتسا  یناب  نارگید  زا  کمک  تفایرد 
. 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 
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. 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 

. 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  مناوتن  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 

هاگرذگ ناگدنسیون  یاروش  تسا ! بیجع 
ید ۱۳۹۳
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ید ۱۳۹۳

هک ینآ  زاب  هک  تسا  هنوگچ  دنراد  مشچ  ود  همه  هک  یرهش  رد  تسا  بیجع 
؟. دراد مشچ  کی  دروآ  یم  رد  ار  یهاشداپ  یادا 

هایس خرس و  باتک  اب  هک  میوگب … هچ  … ار لیب “  یرناه  لادناتسا - ردپ “  ادخ 
ار ینامشچ  کی  نینچ  هک  دیرفآ  ار  لروس “  نیلوژ  “ 

زگ بلغا  هک  یئاه  نیچ  باق  رود  کمک  هب  ات  دهدب  ور “  زا “ یلصفم  هیام 
یاه لروس “  نیلوژ  هک “  دهدب  ناکما  دنرب  یم  هدرکن 

ناج هب  ار  هنامز  نیا 
دنزادنا یب  اه  لاگر “ ود  مادام  “ 

یم نیتوپسار  ار  دوخ  لغب  ریز  رد  یدابآ  فیرش  یاه  هناودنه  ولگ و  رد  داب 
انش نتسناد  نودبو  دنتسین ، هدنب  مه  ار  ادخ  دنراگنا و 

. دنا هدرک  دیفس  هک  یئوم  زا  فیح  دوش . یم  نآ  یبرم 
شرکش یاج  میوشن  راتفرگ  یناروناج  نینچ  دنب  رد  هک  میبسچب  ار  نامهالک 

تسا یقاب 

یریشم نودیرف   - باتک یا 
ید ۱۳۹۳

بان یاه  هشیدنا  ِتواخس  رپ  ِغاب  یا 
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تساهلاقمهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

باتفآ زاجعا  وت  گرب  گرب  هب  ناهنپ 
دابم ادج  مه  زا  سفن  کی  وت  نم و  ناج 
باتک یا  تسود ، یا  هنادواج ، ِبوخ  یا 

یبوقعی اضر  دیمح  اپورا –  تایبدا  رد  اه  یلوک  شقن 
ید ۱۳۹۳

دروم رد  دنمجرا  نیرفآ  شون  مناخ  زا  یلصفم  هتشون  هتشذگ  رد  ام 
: ناونع ریز  میا  هتشاد  یلوک “  “ 
 “ ناشچوک راک و  اه و  یتیبرغ  “ 

www.gozargah.com رد
هام ۱۳۸۶ ریت  لوا  هرامش ۶۸ 

http://www.gozargah.com/wp-content/themes/gozargah/newGozargah/68/topindex.htm

اجک زا  اه  یلوک  هک  نیا  —————————————————————————————————————
گنهرف نیب  ناوت  یم  ار  ییاه  طابترا  هچ  دز و  مقر  اهنآ  یارب  ار  یا  هنافصنمریغ  تشونرس  نینچ  یزیچ  هچ  دنا ، هدمآ 

زا هتشاذگ ?  یاج  رب  اپورا  تایبدا  گنهرف و  رد  یریثات  هچ  رصانع  نیا  تسج و  ناش  خیرات  هقباس  اب  اهنآ  زورما 
. دزادرپ یم  نآ  هب  هدش  رشتنم  هزات  باتک  هک  تسا  یتاعوضوم 

الماک ناهج  زین  اپورا و  رد  ناش  یقیسوم  توافتم و  یگدنز  رطاخ  هب  هک  اه  یلوک  هسنارف ، یرازگربخ  زا  لقن  هب 
توافتم هویش  دنوش . یم  بوسحم  ناهج  زیگنارب  ثحب  تاعوضوم  زا  یخیرات  رظن  زا  هراومه  دنا ، هدش  هتخانش 

یناوارف یاه  ثحب  برغ  تایبدا  رد  ناشراذگریثات  یقیسوم  اهنآ و  نایم  رد  یعامتجا  یدج  یاهداینب  ندوبن  اهنآ ، یگدنز 
. تسا هتشاد  هارمه  ار 

یتاقیقحت مهم  عبانم  زا  ناهوژپ  خیرات  ناسانش و  ناسنا  یارب  نونکات  مهدفه  نرق  زا  اه  یلوک  تعامج  ور  نیا  زا 
هرگ یتسدرت  یرگنهآ و  ییوگشیپ ، تیانج ، یدزد و  یقیسوم ، یگراوآ ، اب  هراومه  اهنآ  مان  دنچ  ره  دنا ؛ هدش  بوسحم 

. تسا هدروخ 
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تساهلاقمهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یتسرپ داژن  ناینابرق  نیلوا  زا  دنا و  هدوب  یقرش  یاپورا  رد  یگدرب  عوضوم  نیتسخن  اه  یلوک  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
اب مود  یناهج  گنج  نایرج  رد  یتسرپ  داژن  نیا  یاه  هناشن  نیرخآ  دنیآ . یم  رامش  هب  مهدزناش  نرق  زا  اپورا  برغ 

. دروخ مقر  رلتیه  طسوت  اهنآ  زا  رفن  رازه  دودح ۲۵۰  راتشک 
انیتلاو  » و وکسلودار » اکینمود   » ینعی هاگشناد  داتسا  ود  ملق  هب  هک  اپورا » گنهرف  تایبدا و  رد  اه  یلوک   » باتک

. دنک یم  یسررب  ار  اه  یلوک  گنهرف  زین  ینابز  رظن  زا  هدش  هتشون  راجالگ »
جاور اهنآ  نایم  رد  زونه  هک  یباجنپ  نابز  هطساو  هب  اما  درادن ، ربخ  اپورا  رد  اه  یلوک  هیلوا  هاگداز  زا  سک  چیه  هکنیا  اب 
یسراف و کرتشم  یاه  هژاو  زونه  لاح  ره  رد  تسا . هدوب  دنه  برغ  لامش  اهنآ  هاگتساخ  هک  دندقتعم  یخرب  دراد ،

. دراد دربراک  اه  یلوک  یاه  هژاو  نایم  رد  دراد ، یکرتشم  طاقن  یلاگنب  نابز  دنه و  یباجنپ  نابز  اب  هک  نآ  رمارگ 
ییایلاتیا و هسنارف و  نابز  روسفورپ  وکسلدار  اکینیمود  سازگت و  هاگشناد  رد  یناملآ  نابز  رایشناد  راجالگ  انیتنلاو 

تسا نتگنشاو  هاگشناد  رد  نانز  تاعلاطم  ققحم 

نایرفص دومحم  ماهوا – 
ید ۱۳۹۳

مد هک  مه  یا  هدننک  رطعم  هلیسو  ره  زا  دنک ؟ یمن  میاهر  روفاک  یوب  ارچ  مناد  یمن 
یم هک  مه  ار  یئاه  نآ  همه  دنز . یم  نوریب  روفاک  زیت  دنت و  یوب  مراد  تسد 

یم ار  وب  نیمه  مریگ  یم  شوغآ  رد  هک  مسوب ، یم  هک  مراد ، هدوارم  هک  مسانش ،
. دنهد

یا هنایم  وب  اب  یلیخ  تشاد ، ار  شدوخ  یوب  یزیچ  ره  و  دوبن ، روج  نیا  هک  لوا ال 
ار ناشدوخ  یوب  یعیبط  روطب  مادک  ره  اه  دادخر  نوچ  دوبن . مه  یجایتحا  متشادن ؛

اما تشاد . ار  شدوخ  لامرن  یعیبط و  لکش  یگدنز  میوگب  مهاوخ  یم  دنتشاد .
هک یراب  نیلوا  دش . ناشیادیپ  مه  روجاو  روج  یاه  وب  میتفر ، ولج  هک  روج  نیمه 

. دنهد یمن  وب  مید  مدرک ، یمن  نلومعم  هک  یراک  مدرک ، وب  ار  مراک  زیم  یور  یاهلگ 
هب ات  مدرک  ادج  هیقب  نیب  زا  ار  نآ  مراد ، تسود  یلیخ  ار  کخیم  یوب  مدرک . بجعت 

: مدیسرپ مدرک و  نفلت  مردام  هب  اه  لخ  نیع  داد . یمنوب  منک . وب  یئاهنت 
؟. میراد هناخ  وت  کخیم  لگ 
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: دیسرپ بجعت  اب  کلفط 
. میرادن مرسپ  هن  میراد ؟. کخیم  لگ  هناخ  وت  ینیبب  یدز  گنز  راک  زا 

: مدیسرپ یتحاران  یمک  اب 
؟ میرادن لگ  نلصا  هناخ  وت  ام 

: تفگ مامت  ینابرهم  اب 
؟ تسه یچ  یارب  وج  وسرپ  نیا  الاح  میرادن ، متفگ  یدیسرپ ، کخیم  لگ  میراد ، لگ  مرسپ  ارچ 

. مکخیم لگ  اتح  دنهد . یمن  وب  مراد ، رتفد  وت  اجنیا  هک  یئاهلگ  رخآ 
. نزن سپ  ار  تیور  اهبش  هک  منک  یم  سامتلا  ردقچ  یا ، هدروخ  امرس  نمتح 

رپ ار  ما  ینیب  روفاک  یوب  دوب . میحرت  سلجم  کی  رد  درک ، شیفرعم  نم  هب  مرهاوخ  شمدید و  هک  یلوا  زور  نامه  زا 
: میسرپ مدیشک و  رانک  ار  مرهاوخ  طقف  مدادن . تیمها  . درک

؟ تسا هدرک  رپ  روفاک  یوب  ار  اج  همه  تساهاج ، روج  نیا  صوصخم  هک  بالگ  یوب  یاج  هب  ارچ  - 
؟ روفاک - 

؟ یا هدشن  هجوتم  وت  روفاک ، هلب  - 
. نک هاگن  ار  اقآ  نآ  هشیمه . هن  مه  نآ  تسا . یراپسکاخ  عقوم  لام  روفاک  افرح ! هچ  - 

؟ ار مادک  - 
. هدوب اجک  روفاک  هنودرگ . یم  بالگ  هراد  هشتسد . شاپ  بالگ  هک  نومه  - 

؟ دوب یچ  تتسود  مسا  - 
؟ هیک متسود  - 

یرز راین  رد  یزاب  - 
. هتسشن ردام  رانک  هک  مگ  یم  ار  هلکشوخ  نوا  - 

؟ نسوس - 
؟ یگنشق مسا  هچ  - 

! هیهام رتخد  مشدوخ  - 
، مش یم  هفالک  مراد  - 
؟! روفاک یوب  زا  هنکن  - 

! هیروفاک مناخ  نسوس  رطع  دیاش  مگ  یم  ینک ؟ یم  هرخسم  - 
؟ هدرک ادیپ  بیع  تدوخ  یئایوب  دیاش  هدز ، یچیرانین  رطع  راد . رب  ملچک  رس  زا  تسد  نسحم ؟ یگ  یم  یچ 

؟ هیچ هگید  روفاک  یوب  یهد ، یمن  صیخشت  ار  وب  تسا  یتدم  هک  دوب  هتفگ  نامام 
، مرادن لمحت  یرز ، موریم  نم  - 

. سگید یاه  وب  لثم  وب ، هی  مه  نیا  تسین . ادا  همه  نیا  دح  رد  نآ  یوب  دیایب ، مه  روفاک  یوب  هک  میریگ  بخ  - 
. شغارس دیایب  شردارب  ات  ام  هناخ  دایم  مه  نسوس  هزات  مدرواین ، نیشام  هک  نم  میورب . مه  اب  نک  ربص  ننمض 

. مدش یم  یناور  متشاد  دوب . مهارمه  وب  نیا  متفر  یم  اج  ره  درکن . هقافا  مدرک  راک  ره  دش . عورش  بش  نامه  زا 
. متفر اهرتکد  ماسقا  عاونا  غارس  میدوب “  دزمان  الاح  هک  نسوس “  هیصوت  هب  ما . هدش  مه  یناور  ینعی 

ناکامک یلو  ردَنک . دنپسا و  دوع ، عاونا  یوب ، زا  دوب  هدش  رپ  راد ، کرام  رطعم  تالوصحم  عاونا  رب  هوالع  ام  هناخ 
. دوب روفاک  یوب  بلاغ  یوب 

تلاح اب  ضارتعا . درک و  بجعت  متفگ . وا  هب  دز . نوریب  روفاک  یوب  شا  هنیس  فاکش  زا  شمدیسوب  هک  راب  نیلوا 
: تفگ یبصع  هتخورفارب و 

… ما هدز  نم  هک  تساه  رطع  نیرت  نارگ  زا  یکی  نیا  نسحم ! یگیم  یچ 
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فرح ینفلت  رتشیب  دش . یمن  میور  شتسار  متفرن ، شغارس  یتدم  دمآ . مدب  مدوخ  زا  و  مدمآ ، هاتوک  مدیشک ، تلاجخ 
. دش هجوتم  مدروآ . یم  هناهب  میدزیم .

؟. یرادن نم  ندید  هب  یا  هقالع  هکنیا  لثم  نسحم  - 
ار میاه  نلکدا  همه  دوب  اه  تدم  دش . یم  کانیوب  تشاد  مک  مک  مه  نفلت  یشوگ  مدوب . رارق  یب  میوگب . متشاد  یچ 

. دز یم  نوریب  روفاک  یوب  مه  متسوپ  یاه  خاروس  زا  مدرک  یم  ساسحا  مدوب . هتشاذگ  رانک 
نیا اب  مناسرب . تعالطا  هب  ار  هجیتن  منیبب و  ار  وت  نآ ، زا  سپ  متساوخ  یم  ما ، هتشاذگ  رارق  یرگید  کشزپناور  اب  - 

: هک فارتعا 
… متسه تندید  هفالک 

؟ یراد رارق  یک  - 
. هدنیآ هتفه  - 

. میآ یم  مه  نم  مغارس ، ایب  - 
: درک هفاضا  دعب  و 

. دشکب وب  ار  ما  هنیس  فاکش  میوگب  رتکد  هب  وت  یولج  مهاوخ  یم  - 
، دنشک یم  ریز  هب  نیز  جوا  زا  مه  ار  هیلاوش  یتحار  هب  دنهاوخب  یتقو  اه  نز  مدرکن . یخوش  ساسحا  شیاه  فرح  رد 

… دنناشک یم  دوخ  لابند  هب  دننک و  یم  فالغ  ار  شریشمش 
: متفگ یفالت  یارب  یخوش و  نحل  اب  مدوخ ، هب  راشف  اب 

؟ یچ درک  دیئات  رگا  - 
. دنهد یم  صیخشت  هرسان  زا  ار  هرس  یبوخ  هب  سانش ، هکی  دنا و  قوذ  شوخ  اه  رتکد  - 

اب زونه  هک  نم  یلو  مدرک . یم  روفاک  زا  رپ  ار  شا  ینیب  خاروس  ود  ره  مدوب و  رتکد  بطم  رد  تساوخ  یم  ملد 
. مدمآ هاتوک  مدوب . هتشاذگن  مه  رارق  یکشزپناور 

؟ یئایب نم  اب  یهاوخ  یم  وت  نعقاو  یلو  منک . یم  تربخ  دنهدب . عالطا  نم  هب  ار  شقیقد  زور  تسا  رارق  - 
؟ زیزع اب  ای  یورب  یهاوخ  یم  اهنت  - 

رگید یشین  مه  نیا 
وت اب  هن ، - 

دوی و هلودلا  نیما  چیپ  یوب  اه  هره  رب  و  باوختخر . ات  رصِمق  زا  دوب ، زُر  یوب  تسین ، رگید  هک  یقفا  تشپ  اهرود ، نآ 
و ار . اه  هشال  دنردن  هک  رام  روم و  میب  را  اه  نفک  رد  طقف  روفاک  یوب  و  درک . یم  تسم  دوب و  تسم  هک  راز  سگرن 

یوی هتسشن ، یاپ  گنس  یوب  ان ، یوب  …. تسا نم  قشع  هک  یا  هنیس  فاکش  رد  اتح  تسوب  نیا  قرغ  اج  همه  الاح 
یوب زج  تسا ، لمحت  لباق  یئاروج  هی  رگید  راجنهان  یوب  ره  و  یکایرت ، عوفدم  یوب  هدیدنگ ،  هشال  یوب  هدیرب ، ریش 

. دزادنا یم  یگدنز  زا  هرخالاب  قوذ و  قوش و  زا  ار  مدآ  و  دسام ، یم  اج  همه  هب  نغور  نیع  تسا . گرم  یوب  هک  روفاک 
. تسا یجمس  یوب  هچ  نعقاو 

؟ دیآ یم  روفاک  یوب  مه  بطم  نیا  رد  اجنیا  ناشفارز ! یاقآ  - 
. رتکد دایز  هن  - 

؟ تسین روجنیا  تسه ، یمک  یلو  - 
. هلب - 

؟ ینک یم  ساسحا  نعقاو  ای  میوگ  یم  نم  نوچ  - 
. تسا مک  یلیخ  تسین . هدنهد  رازآ  یلو  منک ، یم  ساسحا  نعقاو  - 

؟ ارچ ینک  یم  رکف  - 
. دیرتکد امش  - 
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یراد شمارآ  ساسحا  اجنیا  هکنیا  یارب  - 
. متسین مارآ  ان  مه  رگید  یاه  اج  - 

. یتسه عقاو  رد  یلو  هن ، رهاظ  هب  - 
؟ منکب لاوئس  ود  یکی  مناوت  یم  رتکد  - 

: متفگ مدید  هک  ار  وا  دعاسم  هرهچ 
؟ میوگ یم  غورد  دینک  یم  رکف  رتکد  - 

: داد باوج  مکحم  عطاق و 
مه هدیقع  مه  هک  منک “  یم  هفاضا  دیراد ، شمارآ  منک  یم  ساسحا  هک  الاح  هکلب  دیئوگ ، یمن  غورد  اهنت  هن  ندبا ، - 

.“ میتسه
: دیسرپ نسوس  متشگ ، یم  ار  مدوخ  متشاد  ات  مدوبن ، وا  یئاپ  مه  رظتنم  ینعی  متفرگن ،

؟ دینک یم  ساسحا  روفاک  یوب  مه  امش  ینعی  رتکد  - 
. نسحم هک  هنوگنآ  هن  یلو  هلب ، - 

تفگن
 “ ناشفارز یاقآ  ای  امش ، رسمه  هک  هنوگنآ  هن  یلو  “ 

. درک یم  زاب  هار  تشاد  دامتعا  میدش . یم  کیدزن  مهب  میتشاد 
؟ رتکد هنوگچ ، سپ  - 

. مدیسرپ نم 
. دیسرپ نسوس 

. دوش یم  ادیپ  دراد  ام  لکشم  دیلک  هکنیا  لثم  - 
. میایب رانکوب  نیا  اب  نلعف  هک  ما  هدرک  لوبق  نم  - 

؟ تسا یک  ات  نلعف “ نیا “  نامز  رتکد ؟. یچ  ینعی  نلعف “  - “ 
: تفگ مه  رد  یا  هرهچ  اب 

مناد یمن  هنافساتم 
. میدش تکاس  همه 

. دنک عورش  دوب ، هتفرگ  نیئاپ  ار  شرس  هک  وا  میتشاذگ  مینفگن ، یزیچ  نسوس ، نم و  … تفای همادا  توکس  و 
؟ تسیچ تلاوئس  نیمود  یراد ، لاوئس  ود  یتفگ  - 

. داد نم  هب  ار  تبون  دیوگب ، یریچ  تساوخ  یمن  شدوخ 
؟ هنوگچ مراد  رگا  مراد ؟ نامرد  میایب  رانک  وب  نیا  اب  مهاوخ  یمن  هک  نم  - 

: تفگ دیدنخ و 
. لاوئس هس  دش  هک  نیا  - 

زاب هرهچ  مه ، نسوس  نم و  دش . رتشیب  مشمارآ  دوب . اهتدم  زا  سپ  هک  تافالم  نیا  رد  اهنت  هن  هدنخ  نیلوا  نیا  و 
. میدرک

اب تشاذگ و  نسوس  هناش  یور  ار  شرگید  تسد  نم و  هناش  یور  ار  شتسد  کی  دمآ  ام  فرطب  تساخرب ، اج  زا 
یفرعم مراد  جراخ  رد  هک  یتسود  هب  ار  امش  اجنیا . رد  هن  یلو  یراد . نامرد  هلب  درک . کیدزن  مهب  ار  ام  راشف  یمک 

یلو مهد . یم  امش  هب  مه  یا  همان  دیدش  نتفر  هدامآ  یتقو  مراذگ ، یم  نایم  رد  وا  اب  ار  وت  لکشم  ینفلت  منک . یم 
. ینکن یرارق  یب  و  یئایب ، رانک  وب  نیا  اب  عقوم  نآ  ات  هک  یهدب  لوق  نم  هب  دیاب 

مه مناخ  نسوس  یا . هدرک  هعجارم  هک  یتسین  یرفن  نیلوا  مه  وت  تسین ، روفاک  یوب  طقف  هک  ینادب  تسین  دب  ننمض 
. دید یهاوخ  تسوا  زا  وت  یگدنز  شوخ  یوب  … درادن وب  نیا  هب  یطابترا  چیه 
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تساناتسادهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

اتشم ق ههلا  توکس –  رارسا 
ید ۱۳۹۳

. گنر یرادقم  یشاقن و  موب  ات  دنچ  اب  شایلاخ  هناخ  دوب و  هدنام  شدوخ  دندوب . هتفر  همه  دوب . هدش  اهنت  هرابکی 
شرس لوا  یاهزور  دروآیمن . دای  هب  ار  شدوخ  ندز  فرح  هک  دشیم  مگ  شاییاهنت  توکس  رد  ردقنآ  اهزور  یضعب 
زا هک  یمیدق  یاهوگتفگ  تاوصا  نشور و  هاگ  مهبم  هاگ  یریواصت  اب  هتشذگ  تارطاخ  دوب . هرطاخ  فرح و  زا  رپ 

دینشیم و ار  نارگید  یاهفرح  یادص  رکف  رد  دندرکیم . رپ  ار  شنهذ  یاضف  مامت  دندیرپیم و  نوریب  اهایور  قامعا 
ًالماک هکیزور  ات  دش  رتمک  مک و  لایخ ، یاهیفرحرپ  نیا  تشذگ  هچره  اما  درکیم . وگتفگ  اهنآ  اب  بلریز  تیعقاو  رد 

هس رانک  ینالوط  یاهتعاس  ناجیهیب  مارآ و  دش . اهفرح  همه  نیزگیاج  دمآ و  قیمع  توکس  ماگنه  نآ  دش . عطق 
رپ ار  هناخ  یاج  همه  شمشچ  هک  درکیم  هاگن  اهحرط  اهگنر و  هب  ردقنآ  مه  یهاگ  دیشکیم . شقن  تسشنیم و  هیاپ 

. دیدیم یگنر  یاههکل  هکل  زا 
وا دمآیم و  زور  درکیم . ساسحا  هناخ  ندش  نشور  کیرات و  یور  زا  طقف  ار  نامز  تشذگ  درک . مگ  ار  نامز  مکمک 

راگنا هک  دیسریم  بورغ  دعب  دزیریمنورد . هب  شیامرگ  رون و  اب  باتفآ  دشکیم ، وسکی  هب  ار  اههدرپ  یتقو  دیدیم 
رد ات  دندشیم  یکی  مه  اب  دندیزغلیم و  مه  رد  اههیاس  لکشیب . یاههیاس  زا  دشیم  رپ  قاتا  تقو  نآ  دوب . یرتسکاخ 

نشور ار  هناخ  یاهغارچ  دشیم و  دنلب  هیاپ  هس  تشپ  زا  وا  تقو  نآ  دوب . بش  نیا  دشیم و  هیاس  اج  همه  رخآ 
. درکیم

رد درکیم و  نشور  ار  شرس  یالاب  پمال  کی  اهنت  دعب  اما  دنشاب . نشور  اهغارچ  همه  تشاد  تسود  لوا  یاهزور 
توکس لباقم  رد  ار  شدوخ  هنحص ، یوررب  راگنا  تسشنیم . اهیکیرات  همه  نایم  رد  گنر  درز  رون  زا  یدودحم  هریاد 

. تشاذگیم شیامن  هب  هناخ  همه  ییاهنت  و 
رد دادیم و  مل  یلبم  یور  ینالوط  یاهتعاس  اهتقو  نآ  لثم  دندش . رادیب  هرابودشایکدوک  یاهتداع  یدوز  هب 

ار شدوخ  اهنآ  نایمرد  وا  توافتم و  ییاهمدآ  اب  بیرغ  بیجع و  ییاهروشک  تفریم ، تسدرود  یاهرفس  هب  شلایخ 
دازآ و وا  دنتفرگیم و  ناج  شلیخت  رد  ابیز  ریواصت  عونتم و  یاهگنر  اب  هنوگایور  یاهغاب  درکیمن . ساسحاهناگیب 

 ، دیدیمن دوب  هک  لکش  نیا  هب  ینعی  دیدیمن  ار  شدوخ  وا  اهایور  نیا  رد  دیصقریم . دیودیم و  اهنآ  رد  سارهیب 
مه رگید  سکچیه  هب  تشادن . وا  یکدوک  ای  وا  هب  یتهابش  رتخد  نیا  دشاب . وا  دیاب  درکیم  رکف  هک  دیدیم  ار  یرتخد 

. دشیم مگ  مدرم  نایم  رد  ای  دیودیم  اهتخرد  یالبال  رد  هک  دوب  رتخد  کی  دوبن . هیبش 
یاهکسورع نیا  اب  اهتعاس  درکیم و  تسرد  یدوخن  یاهکسورع  دوخن ، یاههناد  لامتسد و  هکت  کی  اب  اهتقو  یضعب 

ءارجا شلایخ  رد  اهوگتفگ  اههنحص و  مامت  دادیم . شیامن  دنتشاد ، زیتکون  ینیب  درگ و  یاهتروص  هک  کچوک 
بیرغ بیجع و  یاهراک  یلایخ  یاهناتساد  نیا  دندرکیم . رپ  یگتفشآ  نودب  ار  شنهذ  قیمع  توکس  دندشیم و 

هک ییاج  هب  نتفر  اههناخ و  ءهمه  زا  رارف  هناخ ، زا  رارف  لثم  دنزیم ، بیرغ  بیجع و  یاهراک  فرح  طقف  دندرکیمن 
. ادص یتح  تسین  نآرد  زیچ  چیه  هک  ییاج  تسین . اجک  چیه 

دندوب هدرک  ادیپ  لالقتسا  هناخ  نوریب  ای  فارطا  یاهادص  دوب . هدش  ساسح  یشاعترا  نیرتکچوک  ندینش  هب  شیاهشوگ 
. دنکریوصت لایخ  رد  یگنر  توص ، ره  یارب  دوب  هتسناوت  لیلد  نیمه  هب  دادیم و  صیخشت  هناگادج  ار  کیره  وا  و 
یاهگنر راک  نیا  اب  درکیم و  بیکرت  مه  اب  شنهذ  رد  تساوخیم  هک  روط  ره  دینشیم و  ازجم  تروص  هب  ار  تاوصا 
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گنر توص و  یزاب  هب  تقد  اب  دشیم و  ناهنپ  زیم  ریز  رد  یکدوک  نارود  لثم  اهتقو  رتشیب  تخاسیم . یرتعونتم 
ات زور  زا  هظحل  ره  رد  تخودیم . مشچ  هناخ ، حطس  رد  اههیاس  تکرح  هب  ینالوط  تدم  یارب  ای  درپسیم . لد 
دعب دنتخاسیم . یرتدیدج  لاکشا  رگیدمه  اب  ندش  بیکرت  رد  دندرکیم و  ادیپ  یرگید  مجح  لکش و  اههیاس  بورغ 
نامز تشذگ  ات  دندربیم  یرگید  یایور  هب  ایور  کی  زا  ار  وا  هک  دندشیم  مهرد  نانچنآ  هیاس  رون و  اب  اهگنر  تاوصا و 

. درکیم شومارف  ار 
نیا هتشذگ  یاههام  لوط  رد  تخادنا . نینط  هناخ  تولخ  رد  تنوشخ  اب  نفلت  گنز  یادص  هک  دوب  زیم  ریز  مه  زور  نآ 

لثم هناخ  ءایشا  همه  درک  ساسحا  هک  دوب  یراظتنا  زا  رود  هثداح  یردق  هب  دوب و  هدز  گنز  نفلت  هک  دوب  راب  نیلوا 
رترادشک و هک  دوب  یرگید  یراک  هبرض  مود  گنز  دنداد . نوریب  هنیس  زا  هآ ، نوچ  یهاتوک  سفن  هدزناجیه ، شدوخ 

ناشکغیج هک  موهفمان  توص  اهرازه  زا  یهوبنا  ظیلغ و  مجح  تشاد . مجح  راگنا  ادص  دش . هدینش  لبق  زا  رتحیقو 
زیم هبل  اب  شرس  هک  دیرپ  نوریب  زیم  ریز  زا  نانچ  دمآ و  دوخ  هب  موس  گنز  نوزومان  نینط  اب  دنتخیریم . نوریب 

. درک دروخرب 
. تشادرب ار  یشوگ  هک  دوب  هدیشاپن  قاتا  رد  لماک  روط  هب  مراهچ  گنز  زونه 

…« ول ا… »…
زا تشاد  تهابش  یشحو  تاناویح  یاوآ  هب  هک  یناسناریغ  یتوص  دوب . زور  نآ  بیجع  هثداح  نیمود  شدوخ  یادص 
مامت رد  دش و  هدینش  یناسنا  یاوآ  طخ  یوس  نآ  زا  اما  دمآ . نوریب  یدنک  هب  شخشخ و  اب  شاهنیس  یاهرات  یالهبال 

. درک ذوفن  شزغم  یاهلولس 
» ؟ منزب فرح  امش  اب  هشیم  »

، تشاد هگن  ششوگ  زا  رترود  یمک  ار  یشوگ  دوب . هتفرگن  رارق  ییوگتفگ  چیه  بطاخم  هک  دوب  اههام  دوب . هدیسرت 
رپ ار  شرس  هزادنا  کی  هب  سرت  درد و  دوب و  جیگ  زیم ، هبرض  زا  زونه  دنک . لیلحت  ار  عیاقو  نیا  تسناوتیمن  شزغم 

ای دوب  هتسشن  شاهیاپ  هس  لباقم  نانچمه  وا  دوبیم و  رگید  یایور  کی  طقف  ارجام  نیا  مامت  دادیم  حیجرت  دوب . هدرک 
. دوبن دلب  ار  یزاب  نیا  دادیم  همادا  ار  شدوخ  یزاب  زیم ، ریز 

.« تسین یتخس  راک  هک  نیا  هدب …  شوگ  مافرح  هب  اما  نزن  فرح  وت  یرادن  تسود  هگا  یتح  نیبب  »
: تفگ ادص  اما  داد  ناکت  دنت  راب  دنچ  ار  شرس 

» ؟ یتسه زونه  هک  ممهفب  ساب  هخآ  وگب … یزیچ  هی  »
.« مگیم هشاب  هشاب  »

ناتسود لفحم  رد  ای  هعماج  رد  هک  ییادص  نامه  اههتشذگ ، لثم  یعیبط  ملاس و  دوب . شدوخ  یادص  رگید  نیا 
اب دعب  اما  دیرپ . الاب  هناکدوک  تخادنا و  ار  یشوگ  هک  دش  لاحشوخ  شدوخ  یادص  ندینش  زا  ردقنآ  دوب . وا  هصخشم 

: دادیم همادا  ار  شدوخ  یاهفرح  راگنا  ادص  هک  دینش  تشادرب و  ار  نآ  هرابود  هلجع 
نم هک  ییاهنت  همه  نیا  ینعی  دنکیم  هنووید  ومدآ  ییاهنت  هخآ  منزب  گنز  یکی  هب  مرادرب  ور  یشوگ  متفگ  هک  هنیا  »…

…« تشد هوک و  هب  منزب  داوخیم  ملد  اتقو  یضعب  مراد .
هب دعب  دوب . هدییور  قیاقش  لغب  هب  لغب  اجهباج ، هک  مرخ  زبس و  دوب . تشد  لوا  ینعی  دید . ار  تشد  هوک و  شلایخ  وت 

هل اپ  ریز  ار  اهقیاقش  دیودیم ، تشد  نایم  زا  هک  دید  ار  یاهناوید  تقو  نآ  دوب . هوک  اما  دوبن  دنلب  یلیخ  هک  دیسر  هوک 
. تفریم هوک  یوس  هب  درکیم و 

شلایخ رد  ار  ریواصت  مه  دینشیم و  ار  ادص  مه  وا  درکیم . رپ  ار  شرس  یاضف  دمآیم و  نوریب  یشوگ  زا  زونه  ادص 
. دمآ دوجوب  ادص  هک  دندوب  ریواصت  لوا  راگنا  دوب . دنهاوخ  ریواصت  دشابن ، هچ  دشاب و  ادص  هچ  راگنا  درکیم . مسجم 

هب شدای  مدش . دیماان  یلک  هب  دیسر .  اجنیا  هب  ارچ  دش ، یروطنیا  ارچ  ممهفب  منوتیمن  منوغاد . مدش ، هتسخ  هگید  »… 
هک ینوا  هب  یروج  هچ  ًالثم  هک  دوب  نیا  ام  لکشم  نیرتگرزب  دوب . هداس  زیچ  همه  ردقچ  میدوب  هچب  هک  اتخو  نوا  ریخ 

.« میراد شتسود  هک  میگب  میراد  شتسود 
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دوب اهلاس  هک  یریوصت  تفرگ . ناج  شنهذ  رد  یشیم ، یاهمشچ  ینوتیز و  دنلب  یاهوم  اب  یاهچب  رتخد  یایور 
دوب هتشاذگ  اهلاس  نیا  مامت  رد  وا  دوب و  هدنام  هچب  هشیمه  هک  ینوتیز  یاهوم  اب  هچبرتخد  ریوصت  دوب . هدرک  شومارف 

نآ رد  ات  دوب  هتشاذگ  دوب و  هداد  وا  هب  یجند  یاج  هداتفارود  یاهطقن  رد  شنهذ  زا  یاهشوگ  دنامب . هچب  نانچمه  هک 
. دنامب یقاب  هقیتع  یئش  نوچ  تباث  هطقن 

نوا شدوخ . سح  هب  یتح  هنکن ، دامتعا  زیچ  چیه  سک و  چیه  هب  هتفرگ  دای  مدآ  هدش ؟ یعضو  دب  هچ  ینیبیم  »… 
.« هشیم هدید  هک  تسین  ینومه  ینیبیم  هک  یزیچ 

. هتسب راگنز  هنهک و  یریوصت  دنزیم . فرح  هنیآ  رد  هچبرتخد  ریوصت  اب  هداتسیا و  هنیآ  لباقم  رد  هک  دید  ار  شدوخ 
رارف هنیآ  زا  تساوخیم  شلد  دیسرتیم . دوب  هدمآ  شغارس  هب  هک  یسح  زا  درکیم . هاگن  ار  وا  دیدرت  اب  هچب  رتخد 

. دناهتفرگ ار  شچم  الاح  تسا و  هتفگ  غورد  شدوخ  هب  شدوخ  درکیم  ساسحا  دنک .
رود نفلت  هاگتسد  زا  تشاذگ و  زیم  یور  ار  یشوگ  دید . هیاس  زا  رپ  ار  قاتا  دوب  زور  هکنیا  اب  تفرگ و  اوهیب  شلد 

دشیم و شخپ  قاتا  رساترس  رد  الاح  ادص  درک . زیت  شوگ  تفریم  هیاپهس  تمس  هب  بقع  بقع  هک  روطنیمه  دش .
. نفلت کچوک  هاگتسد  نآ  هن  دوب  اضف  رد  یمولعمان  یاج  شدیلوت  زکرم 

یایور نم  ارچ  مگیم  مدوخ  اب  اتقو  یضعب  ینکب ؟ یسکیب  ساسحا  روطنیا  یشب ؟ گنگ  جیگ و  روطنیا  هدش  الاح  ات  » 
»… ؟ مدرک مگ  ور  مدوخ 

، موب رب  شتسد  تکرح  نیلوا  اب  تفرگ و  تسد  هب  ومملق  درکیم ، شهاگن  یروخلد  اب  یلاخ  دیفس  موب  هیاپ ، هس  یور 
هک هچبرتخد  نامه  ریوصت  دوب . بیجع  ریواصت  فلتخم و  تاوصا  زا  رپ  زونه  شرس  وت  درک . رپ  گنر  دنت  یوب  ار  قاتا 

. درکیم شومارف  ار  شدوخ  لکش  دشیم و  گرزب 
هشیم زور  یه  یروج  هچ  هنکیم . رییغت  هنومیمن ، روطنیا  هک  ایند  متفگ  هشیم . تسرد  متفگ  مدوخ  اب  لوا  یازور  »

ایند مه  ینعی  دش  ضوع  و  هشیم … ضوع  منم  یایند  بخ  دایم ؟ هگید  لصف  هی  هریم  لصف  نیا  هشیم ، بش  یه 
هدش مه  ضوع  هگا  هک  هگید  یازیچ  یلیخ  ایند و  هی  دوب و  نم  هی  مزاب  هگید و  سک  هی  مدش  ینعی  نم . مه  دش  ضوع 

»؟ یمهفیم مدیمهفیمن . هگید  نم  درکیم  قرف  مرگا  ای  درکیمن  نم  لاح  هب  یقرف  مزاب  دوب 
، دندوب ریواصت  مه  الاح  درک . رپ  ار  شنهذ  یاضف  ناراب  یوب  دوب . هدش  زییاپ  دشیم . ضوع  هک  دوب  لصف  راب  نیا 

اب دندیکچیم . نییاپ  نامسآ  زا  ششخرد  اب  ناراب  یاههناد  هک  دوب  بش  ناراب . یوب  صوصخب  اهوب ، مه  اهادصمه و 
رب یمارآ  هب  دعب  دندیشخردیم  دندزیم و  قرب  وا  تروص  زا  یکدنا  هلصاف  رد  مادکره  اههناد  اما  اوه  یکیرات  دوجو 

هک ییاهلاس  شیپ . اهلاس  تقو ؟ هچ  دمآ . شدای  هب  ناراب  ریز  نتفر  هار  زا  رود  یاهرطاخ  دنتخیریم . شندب  تروص و 
رپ ار  اج  همه  دیآیم و  هرابکی  هک  قشع  لثم  دنک . ادیپ  ار  شاهرطاخ  تسناوتیمن  الاح  دوب و  هدرک  مگ  ار  ناشدر  وا 

تقوچیه راگنا  هدوبن ، ًالصا  راگنا  دوریم  ربخیب  مهزور  کی  دعب  دیشک . سفن  یتح  دوشیمن  رگید  هکیروط  دنکیم 
. دوب دهاوخن  مه  رگید 

ینومه متشاذگ  شمتخاس . دوب  مزال  هک  روطنومه  شمتخاس ، نم  دوب و  نم  یایور  شمزاسب . تساوخ  ملد  دعب  »… 
خآ مدش . شقشاع  گنشق  تقونوا  متساوخیم  هک  ینوا  دش  یتقو  متساوخیم . نم  هک  ینومه  هشاب . دیاب  هک  هشاب 

…« مدرک یقشع  هچ  هک 
: دیشک غیج  ادص  دعب 

»؟ تفر اجک  دش ؟ یچ  تبحم  رهم و  همه  نوا  الاح  »
یغاد رود  یاهخیرات  رد  مولعمان  یرهْم  زا  هک  یتسد  درک . ناهنپ  رس  تشپ  ار  شپچ  تسد  هدارایب  هک  دیسرت  ردقنآ 

ادص اما  دونشب  یزیچ  تساوخیمن  رگید  دیشکیم . شقن  موب  یور  نانچمه  شتسار  تسد  اما  دوب . هتسب  شقن  نآرب 
. دزیرب رهش  یور  ات  تشذگیم  هرجنپ  زا  درکیم و  رپ  ار  قاتا  مامت  دمآیم ، نانچمه 

وت نوتسبات ، یاهبش  و  سای ، یاهلگ  یوب  زونه  ییاهثیدح . فرح و  هچ  دوب ! ییاهبش  اهزور و  هچ  هک  خآ  »
یاهلگ نوا  هچوک و  نوا  هنوخ و  نوا  زا  رگید  هک  تساهبش  اهزور و  هکنیا  اب  تسه . منهذ  وت  کیرات  تولخ و  یاههچوک 
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تساناتسادهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

.« تسین یربخ  سای 
یوب بش  لگ  هتسد  کی  دوب ؟ شیپ  نرق  دنچ  شیپ ، لاس  دنچ  وببش … بش ، هبوبحم  میرم ، سگرن ، خی ، لگ  سای ، لگ 

وب مه  اههلپوت  اهورهار و  رد  یتح  اهلگ . رطع  زا  دوب  هدش  رپ  قاتا  دوب . یاهشیش  نادلگ  وت  زیم  یور  یبآ ، دیفس و 
هدیود ورهار  یوت  دوب . هتفر  الاب  دنت  اههلپ  زا  هک  دوب  شدوخ  دوبن ، یربخ  ینوتیز  یاهوم  اب  هچبرتخد  نآ  زا  رگید  دمآیم .

دوب کیرات  هناخ  دوب . هدش  زاب  رد  دوب . هدز  دنت  رتوبک  لثم  شبلق  دوب  هتخادنا  دیلک  دوب ، هدیسر  هک  نامتراپآ  رد  تشپ  دوب ،
. دوبن یربخ  یبآ  دیفس و  یوببش  یاهلگ  اب  یاهشیش  نادلگ  زا  اما  مهرب  مهرد و  یاههیاس  زا  رپ  و 

اما متشاد . تسود  مدوخ  هک  روط  نوا  نم ، یصوصخ  یایور  دوب  هدش  مدوب ، هداد  نوج  شهب  شمدوب ، هتخاس  نم  »
.« دوب هگید  سک  هی  دوبن ، نومه  هگید  دوب  هدموا  شاج  هک  نیا  دوبن . رگید 

زا دوب  هدش  رپ  قاتا  مامت  دادیمن . صیخشت  ار  یزیچ  ًابیرقت  شیاهمشچ  اما  دیشکیم  شقن  موب  یور  دنت  دنت  شیومملق 
. دشیم رتلماک  لماک و  موب  یور  ریوصت  تاوصا . اههیاس و 

ریز مدز  هک  دش  نیا  تساجک ؟ نوا  سپ  متساوخیم  هشیمه  نم  هک  تسین  ینومه  تسه  هک  نیا  رگا  متفگ  مدوخ  اب  »
هگید مادص  هک  مدزن  فرح  یسک  اب  ردقنوا  نم  تشذگ و  اههام  مدش . اهنت  یاهنت  مدرک و  لو  ور  یچ  همه  یچ ، همه 

! …« مدرک مگ  ور  مدوخ  یایور  نم  مگیم ؟ یچ  یمهفیم  وت  دماین . نوریب 
هار هب  شدوخ  هک  یدود  ات  تشاذگ  تفریم . شمشچ  هب  دود  دوب و  هدش  دود  زا  رپ  قاتا  راگنا  تخوسیم . شیاهمشچ 

لباقم موب ، یور  دوشب . روش  شناهد  مروتم و  خرس و  شمشچ  ات  تشاذگ  دورب . شمشچ  هب  بوخ  دوب  هتخادنا 
فاص نامسآ  بورغ ، درک . هاگن  هرجنپ  زا  دش  دنلب  دیدنخیم . وا  هب  ینوتیز  دنلب  یاهوم  اب  یاهچبرتخد  هرهچ  شتروص ،

اب الاح  هک  رهش  یور  هب  دش  هدیشک  شهاگن  در  تفرگ و  ار  رجاهم  هدنرپ  هتسد  کی  در  هاگن  اب  دوب . هدز  گنر  ار  یبآ  و 
. دید ار  مدرم  اههچوک و  دزیم . قرب  ینارون  یاههطقن  هطقن 

تمحز هب  زیم  یور  نفلت  یشوگ  زا  هک  دوب  هیبش  یگنگ  زو  زو  هب  رتشیب  الاح  اما  دزیم  فرح  شدوخ  اب  نانچمه  ادص 
. دندزیم هسرپ  اههچوک  اهنابایخ و  رد  هک  دوب  ییاهمدآ  هب  شمشچ  تشادن  یهجوت  ادص  هب  رگید  وا  دوب . ندینش  لباق 

ءارجا یشیامن  وا  هناخ  هرجنپ  ریز  ات  دندوب  هدمآ  هتسد  هتسد  راگنا  ناشیاهیزاب ، بابسا  اب  مادکره  اههچب  اهدرم و  اهنز ،
. دننک

هتخیر نیمز  یور  هک  یدوخن  یاهکسورع  دزیم و  فرح  زونه  هک  نفلت  یشوگ  رانک  زا  تشذگ  سیخ  موب  رانک  زا 
اهنت تفریم  راجنلک  شاییاهنت  اب  هک  ییادص  اههیاس و  مهبم  ریواصت  اب  ار  هناخ  دیسر ، هناخ  رد  هب  ات  تشذگ  دندوب 

رد دوشب و  یطاق  مدرم  اب  دسرب ، مدرم  هب  تساوخیم  دسرب . شیاههچوک  رهش و  هب  رتدوز  هک  تشاد  هلجع  تشاذگ .
. دنک ادیپ  ار  شدوخ  اهنآ  نایم 

یراشفا هردان  دای  هدنز  یماک -! سانشان  روصت 
ید ۱۳۹۳

نیا زا  ندرک . اشامت  شوت  ار  مدوخ  متسشن  مدرک و  لصو  ار  بصمال  نیبرود  نیا  هرخالاب  زورما 
مرظن هب  منیبیم ، هنیئآ  وت  ار  مدوخ  یتقو  ارچ  تسین  مولعم  دماین . مشوخ  الصا  هشوگ و  نآ  زا  هیواز ،

روطنآ ار  تدوخ  هک  تسا  ییاهروج  کی  دید  هیواز ی  روتینوم ، ولج  ینیشنیم  هک  اجنیا  بخ ، مرتهب .
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. متشاذگ ار  مگرم  هپک ی  متفر  مدش و  ینابصع  دعب  یشاب . یروطنیا  یهاوخیمن  ای  یسانشیمن ،
نیمه یارب  دماین . مشوخ  مدوخ  زا  زاب  یلو  فلتخم ، یاهگنر  اب  مدرک  ضوع  سابل  تسد  دنچ  لوا 
زا اهفرظ و  نتسش  اهدمک و  ندرک  بترم  هب  رگید ، راک  کی  یپ ی  متفر  مدرک و  ششوماخ  مه 
جیسم دنچ  ییادگ  هب  داتسیایم  زورره  هرماس  یادگ  لثم  هک  رجنسم  وت  دوب  مه  یکی  اهراک . روجنیا 
یرنن جمس  یاهادگ  نآ  زا  هرماس  یادگ  نیا  الصا  ادخ . ناما  هب  مدرک  شلو  دوب ، هدرب  رس  ار  ما  هلصوح  سب  زا  هک 

رس ما  هلصوح  دعب  یلو  دمآیمن ، مدب  راک  نیا  زا  شلوا  داد . وا  هب  راختفا »  » اب دیاب  دهاوخیم ، هک  مه  کمک  هک  تسا 
هتشاد بان  بوخ و  هزات و  یاهفرح  یلیخ  دیاب  یسک  دوریم . رس  ما  هلصوح  دوز  هک  ماهمدآ  نآ  زا  نم  دینادیم ، تفر .

ار رجنسم  مه  نیمه  یارب  دننزیم . ار  ملد  دوز  ناش  هنهک  یاهفرح  اب  هنهک  یاهمدآ  دربن . رس  ار  ما  هلصوح  هک  دشاب 
. متشاذگ ار  مگرم  هپک ی  متفر  مدرک و  شوماخ 

رهظ رس  یا  هبنشکی  نیمه  دوب  رارق  هک  دنچره  درک ، طبض  یزیچ  نآ  اب  دوشب  هک  دوبن  روطنآ  دوبن و  بوخ  مه  مادص 
دنچ یناحتما  مدوخ  یارب  مدوخ  اما  تسا ، یصوصخب  درگلاس  اهزور ، نیا  هک  اصوصخم  منک ، طبض  مناوخب و  یکزیچ 
زا هدش ، لو  اوه  وت  هدرک ی  داب  کنکداب  وهنیع  تسا  هدش  مه  متروص  منکیم . رخرخ  یروجدب  مدید  مدناوخ و  یطخ 
ار مگرم  هپک ی  متفر  دعب  بخ … دیآیمن . مشوخ  مدوخ  زا  مدوخ  هک  تسین  دوخیب  گنراگنر … یاهوراد  نیا  تسد 

. متشاذگ
نیا دوب . کیرات    ِ کیرات یلو  دوب ، هبنشکی  زور  رهظ  کیدزن  هک  دنچ  ره  دوب ، کیرات  اوه  متشاد . مک  ار  ملق  کی  نیمه 

نیا دیبسچیم  هک  یزیچ  اهنت  کیرات ، یاوه  نیا  رد  تسا و  رت  کیرات  هک  مه  یناوریش  ریز  یبجو ی  کی  تیمزق  نامتراپآ 
یوب هک  مدرک  ضوع  مه  ار  فاحل  هفالم ی  مراذگب . ار  مگرم  هپک ی  نمیشن و  قاتا  هپاناک ی  نیمه  یور  مورب  هک  دوب 

هن هصالخ  مرگ . مرگ  مه  زافوش  ما و  هناچ  ریز  ات  شمدیشک  دعب  دهدب ؛ ار  یتاغیلبت  یوبشوخ  یاه  هدننک  کاپ  نیا  شوخ 
مور هب  الصا  یلو  متخانش ، ار  شادص  دز . گنز  یماک  عقوم  نیمه  تشاد . افص  مه  یلک  هک  دوبن  گرم  هپک ی  هک  نیا 

. مدرواین
.« ناتمسانشیمن سکیا  یماک  یاقآ  هن ، امش ؟ ناتمسانشیمن … : » متفگ

ار شرس  اما  درک . زاب  شارب  ار  رد  یک  مدیمهفن  دزیم . گنز  اه  هلپ  هار  نامه  وت  زا  راگنا  وت . دمآ  دش و  زاب  رد  دعب 
مه رگید  یاهیلیخ  دوب . اجنآ  مه  نامام  مدوب . کیپ  کیش و  هدنگ ی  طایح  کی  وت  الاح  وت . دمآ  تسار  کی  نیئاپ و  تخادنا 

«. لوضف یسا   » دنتفگیم شهب  دوب و  لیعامسا  شمسا  تشونیم . زیچ  اه  همانزور  وت  هک  دوب  اجنآ  مه  رگید  یکی  دندوب .
تفر و یراتفرگ و  زا  رپ  غولش و  هناخ ی  کی  دندوب . مه  رگید  یاهیلیخ  اجنآ . دوب  هدمآ  یلو  شمدوب ، هدیدن  تقوچیه 

ینتسب ی زا  رتشیب  نم  یلو  دندوب . هدش  پاچ  یا  همانزور  وت  هک  دوب  هتشون  ییاهزیچ  یسا  نامه  مه  هچوک  رس  دمآ .
یماک دمآیم . لوضف  مرظن  هب  یلیخ  ارچ  منادیمن  لوضف . یسا  نیا  یاه  هتشون  زا  ات  دمآیم ، مشوخ  شورف  همانزور 

. دمآیمن ششوخ  شاه  یلوضف  نیمه  زا  مه 
. شا هناخ  تمس  تفریم  تشاد  دوب و  هدرک  لیطعت  شورف  همانزور 

: متفگ
!« دیراد یا  هزمشوخ  یاهینتسب  هچ  »

: تفگ
.« منک زاب  هرابود  ار  هزاغم  مرضاح  رفن  ود  امش  رطاخ  هب  »

: متفگ
!« میروخب یماک  نیا  اب  دیهدب  هزمشوخ  ینتسب ی  ات  ود  طقف  هن ، »

: تفگیم دیسرتیم . یماک  دوب . غولپ  / غولش یلیخ  هک  یا  هناخ  نامه  وت  میدوب  هدمآ  یماک  اب  مدروخیم . ار  ینتسب 
.« دننکیم نامهاگن  مدرم  »

: متفگیم
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»!؟ دوشیم هچ  دننک ، هاگن  منهج ، هب  »
: تفگیم

.« ما هدیسوب  ار  وت  نم  هک  دسیونیم  شا  همانزور  وت  دوریم  ادرف  نیبب ، ار  یسا  نیمه  »
: متفگ

»؟ یسرتیم هچ  زا  دسیونب . راذگب  مه  دعب  وت . هن  مدیسوب و  ار  وت  نم  هک  الوا  »
هک مه  هرماس  یادگ  نآ  دیسوبیم . ارم  مه  وا  شمدیسوبیم و  شمسوبیم . مراد  ییاج و  کی  میا  هتسشن  مدید  دعب 

دنک شوماخ  ار  رجنسم  درکیمن  تفریمن . ور  زا  درکیم ، اشامت  ار  ام  یکلا  یزابقشع  تشاد  دوب و  هدرک  جک  ار  شندرگ 
رس ار  ما  هلصوح  متشادن . ار  شا  هلصوح  رگید  الاح  یلو  ارچ ، البق  مدرکیمن . هاگن  مه  وا  هب  شراک . یپ ی  دورب  و 

شا یبلاج  دوب . یبلاج  لاوس  مراد ؟ شتسود  همه  نیا  الاح  ارچ  شمتخانشیمن ، لوا  هک  نم  دیسرپیم  یماک  دوب . هدرب 
. شمتخانش درک ، نفلت  هک  لوا  نامه  یلو  ما ، هتشاذگ  هالک  ار  شرس  تسنادیمن  الصا  هک  دوب  نیا  رتشیب 

تسود ار  شادص  میدرکیم ، راک  مه  اب  هک  یلاس  دنچ  نآ  مامت  رد  دوبن . نم  رظن  طقف  نیا  دوب . مرگ  یلیخ  شادص 
یلو دسرب . شدوخ  هب  مه  شا  یکی  دبال  هک  دریگب  یپکوتف  ات  دص  نم  یور  زا  تساوخیم  شلد  هک  دوب  ومه  متشاد .
بصمال دمآیمن . مشوخ  مه  هرماس  نایادگ  یکلا  یاهقشع  راهظا  نیا  زا  مه  نیمه  یارب  دمآیمن . مشوخ  یپکوتف  زا  نم 

تسود دشاب . یدج  شنتشاد  تسود  دیاب  دشاب . هتشاد  باسح  شفرح  دیاب  مدآ  تسین . یدج  ناشزیچ  چیه  اه 
یاهدرم زا  نم  دنکن . جک  ار  شندرگ  دوخیب  تسا ، هضرعیب  رگا  دشاب . شناهد  فرح  بظاوم  دشاب . یدج  مه  شنتشادن 

ای تساوخن ، مه  رگا  دتفایم . هار  یلع … ای  تساوخ ، رگا  دهاوخیمن . ای  دهاوخیم ، ار  یزیچ  ای  مدآ  دیآیمن . مشوخ  هضرعیب 
، بخ متسه . یزیت  دنت و  مدآ  نم  ناترظن  هب  دیاش  شراک . یپ ی  دوریم  شلوک و  یور  دراذگیم  ار  شمد  دهاوخیمن ،
!؟ ینکیم هچ  دنیبب  دیآیمن  هرابود  دراذگیمن ، ترس  هب  رس  رگید  هک  دیوگیم  مکحم  تفس و  مدآ  یتقو  یچ ؟ هک  متسه .

تسه یکی  منزب ، مدق  موریم  یتقو  اجنیا . تسا  هتخیر  راکیب  یاهمدآ  نیا  زا  ات  دص  الاو  دروآیمرد . ار  مصرح  شنیمه 
هک نیا  هزات  دشاب . هدز  یفرح  هک  دنکیم  سول  ار  شدوخ  یدوخیب  ییاه  هناهب  هب  دیآیم  دنارچیم . گس  دراد  زور  ره  هک 

، میدرک تفوک  هوهق  راب  هس  / ود مه  اب  هک  دعب  درکیم . سول  ار  شدوخ  یه  دوب و  نز  هک  دوب  مه  یکی  تسا . بوخ 
شهب نابایخ  وت  شرخآ  درکیمن . لو  متسین ». ارگ  سنجمه  هک  نم  یباسح ، نز  : » متفگ یقشاع . قشع و  هب  دیسر 

!« راذگب متحار  رادرب و  مرس  زا  تسد  : » متفگ
. یا یراک  هگ  هنوگره  یارب  تسا  هدامآ  دبال  دیوگیم ، خساپ  ار  یمالس  دراد و  ینادنخ  هرهچ ی  مدآ  رگا  دننکیم  لایخ 

. مدادیم خساپ  اهمالس  هب  مدوب و  قالخا  شوخ  دوبن . مدوخ  تسد  بخ ، متساوخیمن . ار  اهنیا    ِ مادکچیه نم  یلو 
: تفگیم یماک 

.« یزادنایم هابتشا  هب  ار  مدرم  مه  نیمه  یارب  ینابرهم . یدایز  وت  »
!؟ تسا هداتفا  هابتشا  هب  یروطنیمه  مه  شدوخ  دنکن  مدرک  رکف  دعب  منادیمن . تفگیم . تسار  دیاش 

: تفگ دعب 
!« نک یگدنز  نم  اب  ایب  »

: متفگ
!« منک نشور  ار  درم  نیا  فیلکت  لوا  راذگب  یلو  یک . . وا »

: تفگ
»؟ یتسه شنز  رگم  »

: متفگ
.« وت شیپ  میایب  شمراذگب  مناوتیمن  هک  یروطنیمه  میا . هدرک  رس  فقس  کی  ریز  مه  اب  یدنچ  هرخالاب  یلو  هن ، »

. دیسرتیم یسا  زا  نانچمه  یماک  یلو 
: متفگ
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تساناتسادهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

لاحشوخ مراد ، وتاوه  نم  هک  نیا  زا  یریگب و  الاب  ار  ترس  دیاب  دیآیمن . مشوخ  وسرت  یاهمدآ  زا  نم  ناجاقآ ، نیبب  »
تتسود یتقو  ات  ساسحا . اب  لماک و  هتسرد و  مدآ  کی  ممدآ . متسین ، زره  فلع  هک  نم  ینک . راختفا  دیاب  الصا  یشاب .

.« مهاوخیم ار  ترذع  هنامرتحم  متشادن ، هک  مه  یتقو  متاهاب ، مراد ،
: تفگیم

»؟ مینک یگدنز  مهاب  دئوس  میورب  ییآیم  الاح  »
: متفگ

.« درک فالع  ار  مدرم  دوشیمن  هک  یدوخیب  منک ، مولعم  ار  اباب  نیا  فیلکت  دیاب  ینک . ربص  دیاب  »
رس ار  ما  هلصوح  دننکیم ، ار  نآ  نیا و  هظحالم ی  شا  همه  هک  وسرت  یاهمدآ  دیآیمن . مشوخ  مه  یماک  زا  الاح  یلو 

وت تلاخد  یلوضف و  زج  هک  یلوضف  یاهمدآ  هرماس و  نایادگ  اهوسرت و  اب  یگدنز  زا  تسا  رتهب  ییاهنت  الصا  دنربیم .
. دنتسین دلب  یرگید  راک  مدرم ، یگدنز ی  راک و 

دنا و هدرک  مگ  ار  ناشروگ  ناش  همه  ما ، هتفرگ  ار  نآ  نیا و  هچاپ ی  سب  زا  منکیم . نشور  ار  نیبرود  هرابود  الاح 
. تسا نم  ندرگ  لابو  یروطنیمه  هک  یا  هراچیب  درم  نیا  مه  هرماس و  یادگ  نآ  مه  تسا ، هتفر  یماک  مه  دنا . هتفر 

. دنک یلوضف  دناوتیمن  رگید  یسا  مک  تسد  تسا . چیه  یارب  رایسب  یوهایه  همه  نیا  زا  رتهب  یزاین  یب  ییاهنت و 

هدازیلع دواد  یرهد – 
ید ۱۳۹۳

۱
ار وا  اهلاس  زا  دعب  هک  دوب  یراب  نیلوا  منیبب  ار  وا  متفر  هک  یراب  نیرخآ  اقآ ! ندید  مورب  مدیسرتیم  همع ، سرت  زا 

هتسد یور  شرگید  تسد  دوب و  اصع  یور  شتسد  کی  یلدنص ،  یور  دوب  هدیمل  مدش ، هک  قاتا  دراو  مدیدیم .
قاتا فک  دوب  هتخادنا  ار  ششل  نت  یناتسمز ، لبنت  باتفآ  دندوب و  هدز  رانک  ار  هدرپ  دوب . یاهرجنپ  شرس  تشپ  یلدنص .
اب شدنلب  تماق  مروصت ، فالخرب  دش . دنلب  شیاج  زا  هتسهآ  مدرک . مالس  مداتسیا و  رد  یولج  جنرت . شقن  یلاق  یور 

: تفگ یبیرغ  نحل  اب  هتسارآ … دوب و  شنت  یاهوهق  راولش  تک و  دوب . هدشن  هدیمخ  نانچ  نآ  تلوهک 
! “ رتخد یدمآ  هرخالاب  مدوب . ترظتنم  حبص  زا  “ 

ار شتسد  تشپ  ردپ ، میدق  تداع  لثم  متساوخ  متسج و  شیپ  شیپ . تخادنا  تسد  ولج ، دمآ  مدق  دنچ  نانز  اصع 
!« دیدیم نومدروخ  هب  اهامش  مه  زاب  میاوخن  مه  ام  ور  اهادا  نیا  : » تفگ دیشک و  سپ  تسد  مسوبب .

غیت ار  شتروص  دوب . هدش  دیفس  شلیبس  اما  دوب  میدق  یاقآ  نامهشپیت  مدرک . هاگن  شتروص  هب  مدرک و  دنلب  ار  مرس 
کورچ اما  دشن  زاب  مه  زا  شیاهبل  هک  یدح  هب  دز . یمیالم  دنخبل  دزیم . قرب  شتروص  کورچ  تسوپ  دوب . هدیشک 

فک اب  درشف و  ارم  یتقو  ششوغآ و  رد  متفر  اما  مدرک  یثکم  دوب . هدرک  زاب  ار  ششوغآ  دش . قیمع  شیاهمشچ  رانک 
: تفگ هک  دیشکیم  سفن  ارم  تشاد  تخیر . مسرت  مرمک . وت  دز  هتسهآ  یراب  دنچ  تسد 

“ ؟ یدماین ارچ  مداتسرف  تلابند  هک  تقو  همه  نیا  ناجرتخد ! مدوب  ترظتنم  ردقچ  ”
! “ میدیسرن تمدخ  دوب  ام  زا  یتداعس  مک  اقآ ! دیراد  رایتخا  متفگ “ :

: متفگو دیشک  شوغآ  رد  زاب  و  ملق »! ظفل  هچ  : » تفگ دش  هریخ  متروص  هب  مدرک و  ادج  ششوغآ  زا 
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! “ اقآ دیراد  رایتخا  “ 
: تفگ اهلبم . تمس  قاتا ، یوس  نآ  میتفریم  میتشاد  مدق  هب  مدق  هتسهآ  تفرگ و  ار  متسد 

! “ نویاتک لثم  یدش  الاح  رتخد … یدش  گرزب  “ 
: متفگ

…« هریم شردام  هب  رتخد  بخ  “ 
: تفگ دیشک و  یهآ 

! “ شردام ای  هریم  شردپ  هب  منیبب  هک  تفرن  رد  یزیچ  هک  نم  مخت  زا  “ 
یرپس یاهراوید  یور  تخوسیم و  جنک  رد  یاهنیموش  مدزیم . دید  ار  شقاتا  متشاد  یمشچ  ریز  لبم . یور  میتسشن 

اب یهوکزب  رس  نامیوربور  روتاینیم و  باق  یمیدق ، باقشب  دوب . یزیچ  متخادنایم  مشچ  هک  ییوس  ره  هدش 
: تفگ اقآ  یراکش … گنفت  یالاب  دنلب  یاهخاش 

“ ؟ یدوب هدمین  اجنیا  دوب  یلاسدنچ  “ 
: متفگ

!« دیسریمن قاتا  نیا  هب  نوماپ  ام  درکیم  راک  امش  یارب  ردپ  هک  یتقو  نوا  مرمع . همه  دح  هب  »
. مدیدنخ منم  شعبط  هب  دز . قرب  شبل  هشوگزا  هک  مدید . ار  شیالط  نادند  کت  هزات  نم  هدنخ و  هب  تشاذگ  هاق  هاق 

: دیشک دایرف  ناهگان 
…« کالما کالما … »

: متفگ
!« مدرک بجعت  درک  زاب  ار  رد  یتقو  هشاب . هناخ  نیا  رد  زونه  کالما  مدرکیمن  رکف  اقآ  »

؟ هنک زاب  تور  ور  رد  یک  یتساوخیم  - 
… هشاب اجنیا  کالما  لاس  همه  نیا  زا  دعب  دوب  بلاج  مارب  طقف  اقآ … منودیمن  - 

شهب دیاب  راب  دص  دایب و  ات  ینک  شادص  دیاب  راب  دص  هدش  نیگنس  مک  هی  ششوگ  هرب … هرادن  ییاج  هک  گسریپ  نیا  - 
! ینیبیم یروخیم  رهظ  هبوخ  زونه  شتخپتسد  اما  هنکب  ور  یراک  هی  ات  یگب 

: متفگ
..« رهظ نم  »

: دیشک دایرف  زاب  دیرب و  ار  مفرح  و 
…« کالما »

: متفگ
!« منکیم تمحز  عفر  منامیمن . رهظ  »

… افرح هچ  - 
: متفگ

!« مدیم ماجنا  نم  دیراد  یراک  »
شرس درشف . ار  منار  میاپ و  یور  تشاذگ  ار  شاهدیسالپ  تسد  دز . قرب  شیالط  نادند  زاب  دیدنخ و  هرابود  هاق  هاق 

: تفگ دروآ و  کیدزن  ار 
!« هنک ییاریذپ  منومهم  زا  ماوخیم  »

: دیسرپ دش . قاتا  دراو  تشپژوگ  کالما  دش و  زاب  رد 
» ؟! اقآ دیتشاد  یراک  »

! نک تسرد  یاهزمشوخ  راهان  مه  دعب  رایب  هویم  یاچ و  شارب  لوا  هک … ینیبیم  مراد  نومهم  زورما  - 
ور تخادنا و  یهاگن  مهب  یمشچ  ریز  کالما  دیچیپ . قاتا  قوس  راهچ  رد  شیادص  هک  درک  ادا  دنلب  ار  اههلمج  نیا  نانچ  و 
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: تفگ اقآ  هب 
!« مشچ »

: تفگ اقآ 
»؟ ور منومهم  یتخانش  … کالما »

ضحم یتوافتیب  رد  درکن و  یرییغت  چیه  لاح  نیع  رد  شاهدرمژپ  تروص  دش . هریخ  مهب  درک و  جک  ندرگ  کالما 
: تفگ
!« هن »

: متفگ
!« لابقا رتخد  احیرا … موناخ ! کالما  منم  »

: تفگ اقآ  تشگیم . فقس  زا  ییاج  رد  شیاهمشچ  دوب و  هتفر  الاب  شیاهوربا  درادن . رطاخ  هب  دوب  صخشم 
!« لابقا هگید ! لابقا  »

!« دایمن تدای  مه  ور  لابقا  هریمن ! تدای  نتخپ  اذغ  هک  هبوخ  نون ! فیح  : » تفگ مه  اقآ  دماین و  شدای 
: تفگو دز  یراب  دنچ  شدوخ  رس  هب  هراشا  تشگنا  اب  اقآ  درک . کرت  ار  قاتا  هتسهآ  هتسهآ  یشنکاو  چیهیب  کالما 

!« شتداع زا  منوا  هنکیم ! تسرد  بوخ  اذغ  طقف  هدش ! کوپ  شزغم  »
. داتسیا میوربور  تشگرب و  هنیموش … یاپ  تفر  هتسهآ  دش . دنلب  داد و  هیکت  ار  شیاصع 

»؟ هگم دوب  تاهلاسدنچ  وت  تسکش . مرمک  ندش  روط  نوا  شنز  لابقا و  یتقو  دوب . مدمتعم  دوب . ماهراک  همه  لابقا  »
لاس هد  - 

! متشادن هچب  هک  نم  هنوخ … نیا  وت  ییایب  وت  تشاذگن  تاهطیلس  همع  نوا  اما  اهآ .. - 
… ماهمع هخآ  - 

؟ تشاذگن تاهمع  ارچ  ینادیم  ًالصا  - 
؟ ارچ - 

یراک هی  ماوخیم  هن ! منیبب ! ور  تدوخ  متساوخیمن  هکنیا  هن  مشیپ . یایب  وت  متفگ  یرگید  زیچ  هی  یارب  نک … شلو  -
. ینکب مارب 

؟ یراک هچ  - 
؟ هداد تدای  تاهمع  مه  نیا  نم … فرح  وت  رپن  -

تفلک نیمه  مرادن . ور  یسک  نم  نکن … قب  الاح  بخ  بخ  : » تفگ اقآ  مدش . ترپ  مدوخ  وت  متخادنا و  ریز  ار  مرس 
. هنکب ماوخیم  هک  یراک  مدوخ  دعب  هک  یرخ  رس  هن  یدور ! داز و  هن  هتفایم … شرمک  زا  هراد  شنوک  هک  هدنوم  مارب 

.« مگیم هک  منودیم  مدوخ  هنکیمن . یسک  یارب  اراک  نیا  زا  یسک  مه  تکلمم  نیا  وت 
دنلب میاج  زا  هرخالاب  مدروخیم و  لوو  مدوخ  وت  نم  دناخرچیم و  اوه  رد  ار  شتشگنا  منودیم ، مدوخ  تفگ  یتقو 

: مدنارپ مدش .
»؟ مدب ماجنا  دیاب  امش  یارب  یراک  هچ  نم  »

اقآ دزیم . جوم  ینیس  فک  یاچ  دوب و  هدش  همین  اهناکتسا  دوب . شتسد  وت  نازرل  ییاچ  ینیس  دمآ . کالما  تقو  نامه 
: تفگ

!« رایب مه  هویم  زیم … ور  شراذب  »
. دورب درک  تشپ  کالما  متسشن . اجرس  هرابود  مدرک و  یثکم  داد . امرفب  تسد  نامهاب  تشاد و  هگن  اوه  رد  تسد  اقآ 

: متفگ اوهیب  دش . خیم  فقس  وت  ییاج  شهاگن  تشاذگ و  اصع  هتسد  یور  ار  شتسد  ود  اقآ 
!« ناتتمدخ مدب  ییاچ  اقآ  »

: تفگ ییاچ و  ناکتسا  وت  داتفا  شهاگن  فقس  زا 
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!« شندروآ یاچ  نیا  هتفایم … هراد  شرمک  زا  شنوک  مگیمن  یکلا  نیبب ، هه ! »
!« دوب ریپ  کالما  مدوب  هچب  نم  هتشذگ ! شزا  ینس  مه  کالما  هدشن … هک  یروط  اقآ  : » متفگ

! روخب دایم  تشوخ  هگا  کشخ  توت  تایتسد ، لغب  فرظ  نوا  - 
: تفگ تسشن و  مرانک  تشگرب  مه  اقآ  مناهد . هب  متشاذگ  یکشخ  توت  متشادرب . ار  فرظ  رس 

!« ینکب مارب  ماوخیم  راک  کی  طقف  تهب ! مدیم  ور  شاهلابق  هدنومن ! یزیچ  هنوخ  نیا  زج  نم  یارب  شتسار  »
. مدیم مدب  ماجنا  منوتب  یراک  متساوخن . امش  زا  یزیچ  هک  نم  - 

؟ هیچ تراک  ینکیم ؟ راک  یچ  نالا  وت  -
؟ مگب یچ  بخ ! نم ؟ - 

؟ ینکیمن یطلغ  چیه  یتسه و  تاهمع  لد  رو  ینعی  -
… ماوخیم هدش . مامت  مهاگشناد  نم  هن ! - 

اج نیمه  وت  ایب  ًالصا  هن  نکب . یاوخیم  یراک  ره  ششورفب  هتدوخ  لام  هنوخ  نیا  ًالصا  تسین . مهم  نک ! شلو  - 
! نک لو  مه  ور  تاهمع  نک . یگدنز 

! نیتسین بوخ  مه  اب  همع  امش و  منودیم  اما  هدرک . گرزب  ونم  نامام  اباب و  دعب  نوبرهم . یلیخ  اما  ماهمع  -
! هبیجع نک  رواب  هبیجع  - 

؟ یچ - 
. دوب مدمتعم  دوب  مراک  همه  لابقا  دوب … لابقا  رهاوخ  هطیلس  نوا  هکنیا  - 

: متفگ راو  هگنم  اما  دروخب  رب  شهب  مدیسرتیم 
!« ردام مه  هدوب  ردپ  مه  مارب  همع  نینکیم . نیهوت  همع  هب  دیراد  شاهمه  امش  مدمآ  یتقو  زا  »

: تفگ دیسوب و  ار  متروص  مندرگ و  رود  تخادنا  تسد 
!« مزیزعرتخد »

دروآ و ار  یناد  هویم  دش . قاتا  دراو  بقع  بقع  داد و  له  ار  رد  شتحتام  اب  هظحل  نامهکالما  مدش . سول  مدوخ  وت 
: دیسرپ اقآ  تفر . زیم و  یور  تشاذگ 

»؟ یسرتیم نم  زا  »
: متفگ مدرک و  نیگنس  کبس 

!« هرآ شتسار  مدوب  هچب  اما  هن ! نالا  امش  زا  بخ  »
: دیسرپ دش و  رتکچوک  شمشچ  کی  درشف و  مهب  ار  شیاهبل 

»؟ یچ نم  هدرم  زا  »
: متفگ

!« ناج زا  رود  دیتسه  هدنز  هک  امش  امش ؟ هدرم  زا  »
: تفگ عیرس 

!« یراد هگن  ملاس  ور  مدسج  مدرم  یتقو  ماوخیم  نم  ینکب . مارب  یراک  هک  مدیم  تهب  ور  هنوخ  نیا  هلابق  متفگ  »
: متفگ مدش و  دنلب  اج  زا  خیس 

»؟ یچ »
متفگ حضاو  - 

! مشیمن هجوتم  هخآ  - 
! ینکب ور  یراک  هچمه  ینوتیمن  ای  یاوخیمن  وت  مدش  هجوتم  نم  اما  -

؟ ارچ هخآ  - 
شزا هک  هدنومن  مارب  مه  یسک  متفگ  هک  نم  یناث  رد  هنم … تیصو  تساوخ و  نیا  هرادن ! یطبر  وت  هب  هک  شیارچ  - 
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تساناتسادهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

! مگب وت  هب  هک  یایب  متساوخ  تزا  نیمه  ضحم  ننکیمن . ور  یراک  هچمه  مدآ  یارب  تکلمم  نیا  وت  ماوخب .
یخرس بیس  تفرگ . میوربور  تشادرب و  نادهویم  زا  یبیس  هک  مدوب  هداتسیا  زونه  دش . نهپ  نامنیب  ینیگنس  توکس 

… قاتا رد  دروخ  بات  بیس ، تشپزا  مهاگن  مدرک و  هاگن  شهب  متفرگ و  شتسد  زا  دوب .

تسا یعقاو  تشذگ  رس  کی  نیا  دزیرب - یتسام  دنکشب  یراغت 
داتفا قافتا  زربلا  یاه  هوک  هنماد  رد  لاس ١٣٧۶  رویرهش  رد  هک 

یسییر ناروت  – 
ید ۱۳۹۳

نازیوآ شندرگ  رس و  هب  دنتفر و  تعرس  هب  ار  رد  مد  ات  قاتا  هلصاف  یلاحشوخ  زا  اه  رتخد  دیسر  هار  زا  هک  نیهاش 
وا دوب  ، تیلاعف  راک و  لاح  رد  هشیمه  نیهاش  دنریگب  ، یشیپ  مه  زا  وا  ندیسوب  رد  دندرک  یم  یعس  کی  ره  دندش ، 
یمن راذگ  ورف  یزیچ  زا  اه  نآ  هافر  یارب  تشاد و  تسود  یندرکن  رواب  دح  رد  ار  شدق  مین  دق و  رتخد  هس  رسمه و 
یخوش هدنخ و  اب    ، دوب هناخ  یلاها  ندیسوب  اب  تیولا  شیاهشفک  دنب  درک ن  زاب  زا  لبق  دیسر  یم  هناخ  هب  یتقو  درک ، 
 ، دننیب یم  رتمک  ار  وا  هک  دندوب  نآ  زا  یکاش  اه  نآ  و  داد ،  یم  خساپ  شندمآ  رید  رطاخ  هب  ناش  یاه  قاطنتسا  هب 

دوب ، وا  تبون  اه  هچب  تسد  زا  یصالخ  زا  سپ  الاح  دوب ، هدیشک  کرس  هناخزپشآ  زا  هدژم 
 ، میهدب اه  نآ  هب  یا  هزیاج  تسا  روطچ  دندناوخ  سرد  بوخ  مه  لاسمأ  اه  هچب  تفگ  هدژم  هب  ور  نیهاش  ماش  عقوم 

رتهب یا  هزیاج  ره  زا  سرادم  تالیطعت  نیا  رد  یعمج  تسد  رفس  کی  منکیم  رکف  نم  تسا ،  روطنیمه  تفگ  هدژم 
تفگ تشاذگ و  شغامد  یور  ار  شتشگنا  دیرپ و  اه  نآ  تبحص  طسو  ینابز  نیریش  اب  هشیمه  لثم  هشیدنا  دشاب  ،

وت وشاهمخا  رادنپ  میدوب ، هتفر  اه  نیا  گرزب  نامام  اب  هک  لاس  نوا  لثم  ایرد ،  میرب  مگب  ، نم  دینک ،  بص  دینک  بص 
میرب مراد  تسود  هکنم  ! ، هریگب  میمصت  هداونوخ  کی  یارب  داوخیم  هلاس  تفه  رتخد  کی  نک  شاگن  تفگ  درک و  مه 

ادیپ یروجاوروج  یاه  یواکجنک  هزات  دوب و  یا  هلاس  هدزناپ  ناوجون  هک  ایور   ، هرذگ یم  شوخ  یلیخ  ییودرگ  ، ردپ  غاب 
لوح و شرکذ  رکف و  دوب و  هدش  تسود  یبهذم  رتخد  ات  دنچ  ابو  تسب  یم  هیقب  زا  رت  تفس  وشیرسور  دوب و  هدرک 

روطنیا هخآ  تفگ  هدژم  ترایز ، دهشم  میرب  هروطچ  تفگ  اباب و  نامام و  هب  درک  ور  دز ،  یم  رود  تارکفت  نیا  شوح 
نم مینک  شتسرد  دیاش  مینک  عمج  ونومارکف  راذب  ارچ  تفگ  نیهاش   ، هشاب یلمع  الصا  منکن  رکف  نیگیم  اه  امش  هک 

یضار دیاب  تسات  هس  نیا  لام  هزیاج  نیا  میراد ،  جایتحا  رفس  کی  هب  یگمه  مشک ،  یم  راک  زا  تسد  یا  هتفه  کی 
 . نشاب

 ، دز ادص  ار  هدژم  دش و  دنلب  اج  زا  دوب ،  هدش  رادیب  دوز  حبص  نیهاش 
تحار نوا  زا  ملایخ  دیاب  رفس  یارب  هک  هراد  ییاداریا  سیورس ،  یارب  مراذب  ونیشام  دیاب  یرادن ؟،  یراک  ناج  هدژم 
یلیاسو زور  هد  ای  هتفه  کی  یارب  شاب ، هتشاد  یگدامآ  اه  هچب  تدوخ و  یتحار  یارب  ینوتیم  هک  روج  ره  مه  وت  هشب ،

هزات و یاه  توت  نوا  زا  یباسح  ییودرگ  اباب  غاب  میریم  لوا  هروطچ  ؟ میتفویم  هار  دوز  حبص  ادرف  رادرب ، همزال  هک 
لثم تسرد  هراد ،  تسود  یلیخ  ور  اجنوا  رادنپ  کجورو  ، نوا  مینک  ، یم  هدافتسا  یناتسهوک  یاوه  بآ و  اه و  ودرگ 
فاص شدعب  دشن ،  اجنوا  کرت  هب  رضاح  مه  شرمع  رخآ  ات  مردام  زا  دعب  دوب و  تعیبط  نوا  قشاع  هک  یی  ودرگ  اباب 
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هب وتارتخد  لد  مینز  ! یم  ایرد  هب  لد  مه  بش  ود  یکی  میریم  مه  هنتشگ  رب  اضر ،  ماما  ترایز  میریم  میبوک و  یم 
هک الاح  میراد  اج  رفن  تفه  یارب  هگرزب و  هک  نیشام  ناج  هدژم  یتسار  مینک  ؛ یم  لیمکت  ونوشزیاج  میرایم و  تسد 
اب نراد  تسود  ترایز  نوچ  دش ،  یا  هعفدی  هک  “ وگب  نشاب  رضاح  مه  انوا  وگب  تاباب  نامام و  هب  میریم  مه  دهشم 
مه اه  هچب  اب  تدوخ  وت  مد  رگ  رب  نم  ات  میرادیم ، نوشرو  هنوخ  زا  حبص  شش  تعاس  نشاب  رضاح  وگب  میریم  “ مه 

متفر . نم  نک  تبحص 
یگمه دوز  حبص  دندزیم .  فرح  مه  اب  نآ  دروم  رد  اه  تعاسو  دندوب  لاحشوخ  رفس  همانرب  ندش  روج  زا  اه  هچب 

 ، دیرپ نییاپ  هشیدنا  گرزب ،  ردپ  هناخ  یولج  رد  و  دنداتفا ،  هار  لاح  رس  هدامآ و 
هنک یم  زاب  رد و  تگرزب  نامام  یدزن  رد  زونه  مدنبیم  طرش  ورب ،  وت  نوج  اباب  هشاب  هشاب  ! ؟ منزیم  رد  مریم  نم  اباب 

 . دنا تعاس  رس  قیقد و  مه  انوا  هشش و  تعاس  تسرد  نالا 
هار عقوم  هب  دیاب  مینک  سد  سد  هشیمن  هک  رفس  یارب  مزیزع  هن  یدینش  ؟ ونومادص  هگم  گرزب  نامام  ا ا ا ی !!! 

، داتفا
. دنداتفا هار  و  دنتسشن ، نوشدوخ  یاج  رس  یگمه  تشاذگ و  بقع  قودنص  یوت  ورانوا  کچوک  کاس  نیهاش 

ایور دندرک ، یم  شمارآ  یداش و  ساسحا  نوش  هجوت  شزاون و  گرزب و  ردپ  گرزب و  ردامرانک  رد  اه  هچب  نیشام  یوت 
شدوخ لثم  هک  شاتسود  دروم  رد  دوب و  لاحشوخ  یلیخ  دندرک  لوبق  یروف  ور  ترایز  زا  توعد  مه  اهنوا  هک  نیا  زا 

تفگ یم  رادنپ  دنوبسچ ، یم  شد  وخ  هب  رتشیب  درک و  یم  شلغب  مه  وا  دادیم ، حیضوت  گرزب  ردام  یارب  دننک  یم  رکف 
شوگ ریز  هشیدنا  دندیدنخ ،  یم  همه  و  مروخب  .، توت  مرب و  الاب  اتخرد  زا  منوتیم  مدوخ  مدش  گرزب  هگید  نم  نوج  خآ 
لوا شاک   ، مشوپب تساوخ  ملد  ومودک  ره  هک  مدروآ  وماه  ویام  اتود  ره  نم  نامام  تفگ  یم  یلاحشوخ  اب  شنامام 

 ، ایرد میتفریم 
هبسک زا  وا   ، تخانش یم  ور  وا  اه  لاس  هخآ   ، تشاد وشمارتحا  مه  دوب و  قیفر  مه  شنز  ردپ  ییاقآ  یاقآ  اب  نیهاش 

هب دوب و  هتخانش  هدید و  دوب  تاریمعت  تاسیسات و  رتفد  درگاش  هک  یتقو  زا  ار  نیهاش  مه  وا  دوب  ، شراک  لحم  نامه 
جاودزا ثعاب  وا  یامرفراک  هطساو  اب  شدوخ  مه  تبقاع  دوب و  مان  شوخو  قداص  اشوک و  یاه  ناوج  زا  یکی  شرظن 

زاو دنتشاد ، مه  اب  یرتشیب  تیمیمص  دوب  قفوم  یامرف  راک  کی  شدوخ  نیهاش  هک  الاح  و   ، دوب هدش  نیهاش  اب  شرتخد 
، دندزیم فرح  اهراک  هراب  رد  و  دندوب ،  علطم  رگیدمه  راک  تاییزج 

هدژم  ، دوباه هون  یمالک  نیریش  مرگ  رس  دادیم و  اه  هچب  هب  هک  تشاد  هارمه  تالقنت  هویم و  یمک  دوخ  اب  گرزب  ردام 
، درک یم  هاگن  ار  نوریب  نیشام  هشیش  زا 

مشچ هب  نابوتا  رانک  رد  دوب  هدرک  دروخرب  تناو  کی  اب  هک  یسوبوتا   ، دوب هدنام  جرک  نارهت  یضراوع  هب  یرتمولیک  دنچ 
هدشن و یروط  اه  هدننار  دوب ،  هدیدن  یساسا  همدص  یسک  هناتخبشوخ  اما  تشاد  یمخز  یدادعت  ایوگ  هک  دروخ  یم 

یا هدعو  هتسشن  هداج  رانک  دندوب  هدیسرت  هک  ینارفاسم  اما  دندوب ، سیلپ  رظن  یسررب و  راظتنا  ردو  دندوب  ملاس 
وا تخیر  ، ورف  شلد  فداصت  هنحص  ندید  زا  نیهاش  دندوب  ، مه  هب  ندرک  کمک  ای  نتفر و  هار  لاح  رد  هدنکارپ و 

هک شنز  ردپ  خساپ  رد  تفر و  ولج  یپ  رد  یپ  یاه  زمرت  شین  اب  ار  هار  زا  یتمسق  درک و  هتسهآ  ار  لیبموتا  تعرس 
، داد تبثم  باوج  تسا  نیمطم  نیشام  عاضوا  زا  دیسرپ 

یم راچان  نیهاش  و   ، دوب دایز  یلیخ  هداج  کیفارت  اما  دندوب  هدرک  باختنا  رفس  عورش  یارب  ار  هتفه  طسو  اه  نآ  هکنآ  اب 
، دنک تکرح  رت  هتسهآ  هاگ  رتشیب و  تعرس  اب  یهاگ  دش 

هلب داد  باوج  وا  و  یتسه ؟ هجوتم  ایآ  مونش  یم  نآ  زا  ییادص  ینک  یم  زمرت  یتقو  تفگ  نیهاش  هب  ییاقآ  یاقآ 
یرکف مراد  لایخ  میدرگ  رب  رفس  زا  یتقو  اما  متفر  ، یکیناکم  هب  سیورس  یارب  تکرح  زا  لبق  متفگ  هک  روطنامه 

دیکأت طقف  تفگن  یزیچ  نیهاش  فرح  یور  ییاقآ  یاقآ  تسا ، هدرک  ار  دوخ  رمع  رگید  نیا   ، منک دیدج  نیشام  یارب 
 . دریگب یدج  ار  نآ  هک  درک 

یبلاج یندید و  هرظنم  دنلب  یاه  هوک  هتشر  زبس و  ناتخرد  دوب و  ابیز  تعیبط  دندیچیپ  یعرف  هب  یلصا  ریسم  زا 
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فرط هب  هداج  زا  یدایز  شخب  دوب  شیپ  رد  هار  تعاس  ود  کیدزن  زونه  اما  دندوب  هدش  اهر  هداج  کیفارت  رش  زا  تشاد 
لاس دنچزا  یلحم  ریخ  کی  مدرم و  تمه  هب  هک  دایز  ، رایسب  بیشاب  ور و  لام  یاه  هار  زا  یکی  دوب  ، زاس  هزات  یدابآ  ،

هداد و هیکت  رگیدکی  هب  تحارتسا  لاح  رد  همه   ، دناریم تقد  اب  نیهاش  دوب ،  هدش  ور  نیشام  هداج  هب  لیدبت  شیپ 
 ، دندوب دصقم  هب  ندیسر  رظتنم  هدوسآ  لایخ  ابو  هدیشک  تسد  تالقنت  ندروخو  دونش  تفگزا و 

نامرف یفاک  نانیمطا  ابو  تشاد  رواب  ار  کیناکم  لوق  نیهاش  هکنآ  اب   ، دوب هدش  هدننک  نارگن  یکاخ  هداج  یاه  بیش 
هک یلیبموتا  یکاخ و  هداج  دنت  یاه  یی  الاب  رس  یریزارس و  و   ، ییاقآ یاقآ  یاه  تبحص  اما  دوب  ، هتفرگ  تسد  هب  ار 

 ، تشاذگ یم  زمرت  لادپ  یور  اپ  راچ  ان  هب  یهاگ  زا  رهو  تفر  یم  مارآ   ٍ درک .  یم  نارگن  ار  وا  دوب  هدش  زیگنا  رب  کش 
دوبن رطاخ  هدوسآ  اما 

مدرگرب تشپ و  نوا  مرب  مشب و  هدایپ  هظحل  دنچ  نم  نک  ربص  یدرک  زمرت  هک  الاح   ” تفگ نیهاش  هب  ور  ییاقآ  یاقآ 
هتسهآ هدژم  ، مینارگن !!!  همه  هک  ریو  وریه  نیا  یوت  هشتقو ؟ هچ  نالا  هخآ   ، درک ضارتعا  دنلب  یادص  اب  گرزب  ردام  “ 

یزیچ هقیقد  دنچ  هرادن  یبیع  تفگ  نیهاش  هنک .،  ربص  هنوتیمن  هراد  ، راردا  ررکت  اباب  ینودیم  تدوخ  بخ  نامام  تفگ 
یریم بقع  ارچ  نک  زمرت  دز  داد  هدژم  درک ،  نتفر  بقع  هب  عورش  نیش  ام  هک  دوب  هتسبن  ار  رد  وا  زونهاما  هشیمن 

 ! شاب دوز  بقع  خرچ  ریز  رازب  ور  گنس  نوا  اقآ  دز  داد  نوریب  هب  هشیش  زا  نیهاش  هیریزارس  ؟! هک  ینیب  یمن  هگم  ؟!
نیشام فقوت  شالت  رد  نیهاش  دنکب و  یراک  هچ  هک  دشن  هجوتم  تشادن  لمع  تعرس  دوب و  هدش  هچاپتسد  هک  ردپ  و 

دوب هتفرگ  مکحم  ار  نامرف  نیهاشو  تفر  هوک  فرط  هب  فارحنا  یمک  اب  نیشام  بقع  یروابان  تیاهن  رد  اما  دوب !!!
راک زمرت  دش  هدیشک  هداج  هبل  هب  وا  دهدب ،  رارق  دوخ  لرتنک  رد  ار  لیبموتا  دریگب و  رارق  ریسم  رد  تعرس  یمک  اب  ات 

نانیشن رس  و  دوب ،  مک  رایسب  هرد  بل  ات  نیشام  هلصاف  دروخیم و  قل  قل  یتیصاخ  چیه  یب  وا  یاپ  ریز  لادپ  درک  یمن 
ار هکلهم  زا  ندش  اهر  رد  یعس  انیمطا ن  اب  نیهاش  دندینش ،  یم  ار  ناش  یاه  بلق  نابرض  یادص  توکس  تهب و  رد 
هتخیمآ و مه  رد  یاه  دایرف  یادص  دش ،  بات  رپ  هرد  یوس  هب  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  دش و  دنلب  اج  زا  لیبموتا  تشاد ، 

هدشزاب و اه  کنس  هب  دروخرب  رد  اه  رد  تفر  ، نییاپ  دیرپ و  الاب  هرخص  گنس و  یور  لیبموتا  دیسرن ،  هیناث  هب  نویش 
اب لیبموتا  ، ، دشیم بات  رپ  اه  هرخص  یور  هب  نانیشن  رس  زا  یکی  شرپ  ره  رد   ، و دیشک  ، هنابز  شتآ  دندش ،  هلاچم 

اهر ار  نامرف  نانچمه  نیهاش  دوب  ، هتفرگ  هن  اشن  ار  هرد  اهتنا ی  دود  شتآ و  گنس و  نایم  رد  یروآ  ماس  رس  تعرس 
هداتفا و ریگ  دالوفو  شتآ  نایم  رد  هدژم  گرزب و  ردام  دوب  ، دولآ  نوخ  جیگ و  اما  تشاد  دیما  زونه  وا  درک  یمن 

دنچ ره  دریگب ،  ار  یتسد  ات  دوبن  یا  هدنب  ناج  دندوب ،  هدش  نینوخ  اه  خالگنس  دمآ  یمن  یا  هلان  یادص  دنتخوسیم  ،
رد طوقس  اب  هک  دوبن  یندرک  رواب  دنداد ،  یم  ناج  اه  هرخص  یالبال  رد  اه  هچب  و  دهاوخب  ، یرای  هک  دوبن  یتسد  رگید 
بل هداج و  یالاب  رد  گرزب  ردپ  دیشک و  یم  هنابز  شتآ   ، دشاب هدنام  هدنز  یسک  یرتم  دص  راهچ  یخالگنس  هرد  نیا 

هب نانک  قوب  قوب  هک  ییاه  لیبموتا  دوب و  هدیسر  هداج  هب  یگتخوس  یوب  هایسدود و  دوب ،  هدش  تام  هداتسیا و  هرد 
رانک رد  تیعمج  مک  مک  دندش ،  راوگ  ان  یربخ  هجوتم  شتآ  دود و  ندید  زادنتفریم  یدابآ  تمس  هب  یسورع  مسارم 

یرای تارفن  هب  نآ  ره  دنتفر  نییاپ  تمس  هب  نادرم  زا  یدادعت  دندرک و  ربخ  سنالوبمآ  یناشن و  شتآ  هدش و  عمج  هداج 
هشیدنا نیهاش و  اهنت   ، دش یم  ادیپ  اه  گنس  یالبال  زا  یشالتم  اه ی  هدید  بیسآ  زا  یکی  راب  ره  دش و  یم  هفاضا  هدننک 

کمکو دوب  هدیسرن  زونه  دادما   ، دندیشک یم  سفن  زونه  دنتشاد و  یناج  همین  ناو  ارف  همدص  نیع  رد  لاسدرخ  کرتخد 
یم بآ  یشوهیب  زا  لبق  ناج  همین  حورجم  ود  دوبن  یتسرد  راک  یا  هلیسو  چیه  نودب  تاجن و  یارب  یمدرم  یاه 

دنچ هدوهیب ،  ناشندیسر  دوز  دیما  دوب و  رود  هار   ، دیسر رس  هب  دادما  ندمآ  یارب  مدرم  رارق  ربص و  تبقاع   ، دنتساوخ
داسجا و لاقتنا  یارب  دنتشاد  هفالم  زادنا و  ریز  هچ  ره  دوخ  یاه  نیشام  زا  دندوب  کمک  لوغشم  هک  ینادرم  زا  رفن 
بل دندرب و  الاب  ار  اه  نآرایسب  یتخسو  تقداب  یتسد و  یاه  دراکنارب  ندرک  تسرد  اب  دندرک و  یروآ  عمج  ناحورجم 

دنتشاذگ هداج 
حورجم ود  ناتسرامیب  رد  دیشک ، لوط  تعاس  شش  ناتسرامیب  ات  هثداح  عورش  زا   ، دش هتفگ  ادعب  هک  یروط  هب  < 

کیرات و رد  هشیدنا  داد و  ناج  بش  همین  نیهاش   ، دنداد لیوحت  ناتسرامیب  هناخ  درس  هب  ار  هیقبو  دندرک  یرتسبار 
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نیمتفه و  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  رفن  شش  کان  درد  نینوخ و  هثداح  نیا  ردو  تسب .  ایند  رب  مشچرحس  نشور 
رفن

لیماف و و  تسشن ،  نا  زیزع  گوس  رد  دش و  لقتنم  هناخ  هب  ناتسرامیب  زا  هاوخ  ریخ  مدرم  نامه  کمک  اب  گرزب ،  ردپ 
 . درک ربخ  ار  نایانشآ  ناتسود و 

کاخ رد  ار  نانآ  کت  کت  دوخ  یاه  تسد  اب  شدوخ  نای ،  انشآ  ماوقأ و  نارای و  عمج  هوبنا  نایم  رد  نیفدت و  مسارم  رد 
هام دنچ  دروخ ،  مقر  ناگدنامزاب  یارب  یتخس  رایسب  یاهزور  دندوب .  عمج  اج  نآ  رد  رهش  تیعمج  مامت  ییوگ  تشاذگ .

ریت یاه  نیرمت  زا  یکی  رد  هداوناخ  زابرس  رسپ  دیسر ،  یرگید  راوگان  ربخ  هک  دوب  هتشذگ  شارخ  لد  هثداح  نیا  زا 
. درک رادازع  دنازرل و  ار  ناگ  دنامزاب  لد  یرگید  شارخلد  هودنا  هرابود  دوب و  دش ه  هتشک  یزادنا 

نداد افص  ورس  شیر و  ندیشارت  اب  تشاذگ و  یم  رانک  ار  ازع  تخر  مارآ  مارآ  گرزب  ردپ  تشذگ  یم  اه  زور  < 
ار ینیشن  هناخ  هراب  کی  دوب ،  هداد  خر  هام  دنچ  نیا  رد  هک  یثداوح  زا  سپ  وا  تخاس  ، یم  دوخ  یارب  رگید  یا  هرهچ 
درک یم  یریگ  هدرخ  وا  هب  درک و  یم  شنز  رس  نبترم  ار  شتخب  مد  رتخد  اهنت  وا  دمآ ، نوریب  اوزنا  زا  هتشاذگ و  رانک 

 !!! ، دنک یمن  جاودزا  ارچ  هک 
ار وا  اه ی  کتسد  رتفد و  هناخ  رد  تفریم ،  اج  نآ  هب  اهزور  رتشیب  دوب و  هدرک  زاب  ار  نیهاش  راک  رتفد  وا  اه  زور  نیا 

 ، تفرگ یم  سامت  یدارفا  اب  درک و  یم  ریز و 
یدایز مقر  دوب  هدرک  شا  یمیدق  هناخ  نتخاس  هب  عورش  وا  هکیتقو  هدژم  ، ردپ  هب  دامتعا  اب  شتایح  نامز  رد  نیهاش 
دنس ندرک  مان  هب  یاهراک  زونه  اما  دوب ،  هدرک  تخادرپ  وا  هب  هدش  هتخاس  دحاو  جنپ  زادحاو  ود  ندرک  راذگاو  تباب 
یاقآ هراجا  رد  نتقوم  شیاه  زاین  لیلد  هب  هک  تشاد  ییالیو  مشف  رد  نیهاش  یفرط  زا   ، دوب هدنام  مامت  ان  تیکلام 

نآ رد  شا  هلاس  هس  رسپ  رسمه و  اب  هک  گرزب “ ردپ  مان  مه  نفداصت  دوب و  مشف  رد  بوچ  هاگراک  کی  رگراگ  ییاقآ “
 . دندرک یم  یگدنز  اج 

سامت مشف  رجاتسم  رسمه  دوب ،  هتشذگ  هام  دنچ  هیارک  تفای  رد  سامت و  ددص  رد  گرزب  ردپ  هک  اهزور  زا  یکی  رد 
دنک هیلخت  ار  هناخ  دراد  دصق  وا  و  تسا ،  هدش  هتشک  هدرک و  فداصت  ینویماک  اب  مشف  هداج  رد  شره  وش  هک  تفرگ 

.
رهوش رهاوخ و  ردام ،  نوچ  ینازیزع  هرابکی  هب  هک  تشذگ  یم  رادازع  هدنامزاب  رتخد  اهنت  هب  یتخس  یاهزور 

اما دید ،  یم  یلاخ  ار  دوخ  رود  دوب و  نیگمغ  وا  دوب ؛  هداد  تسد  زا  ار  شیابیز  هداز  رهاوخ  هس  و  ردارب ،  شرهاوخ و 
رید اه  بش  تشاد  ، یکوکشم  یاه  سامت  عقوم و  یب  یاه  دمآ  تفر و  درک و  یم  یبیجع  یاهراک  شردپ  اهزور  نیا 

لاوس دروم  شا  هداوناخ  نیهاش و  لاوما  تشون  رس  تفریم  ، نوریب  هناخ  زا  ربخ  یب  اه  زور  و  دمآ ،  یم  هناخ  هب 
ناوج و ردارب  نداد  تسد  زا  یتحاران  مغ و  رطاخ  هب  نامز  نیا  ات  شا  هداوناخ  و   ، دوب هدش  ناکیدزن  نایفارطا و 

دوب ناش  یردپ  هیثرا  هک  نیمز  غاب و  دروم  رد  یتح  و  دندوب ،  هدرک  توکس  نامز  نیا  ات  اه  نآ  هب  مارتحا  شا و  هداوناخ 
ثاریم زا  یفرح  ناش  هلاس  کی  یرادا  زع  نایاپ  ات  دنتشادن  دصق  زین  دشیم  میسقت  دیاب  شرهاوخ  دو و  نیهاش  نیب  و 

. دنروایب نایم  هب  ردارب 
دمآ یم  شرادید  هب  یهاگ  وا  اب  یدردمه  یارب  هک  رتخد  ناتسود  زا  یکی  اهزور  نیا  دوب ،  وپاکت  رد  نانچمه  ییاقآ  یاقآ 

زا دوب و  هداد  وا  هب  ار  شناگتسب  زا  یکی  جاودزا  داهنشیپ  دوب و  هدرک  توعد  دنتشاد  هناخ  رد  هک  یمسارم  هب  ار  وا 
هک  ، دش جاودزا  کی  یارب  ییانشآ  باب  نیا  دنک و  تکرش  مسارم  رددشابن  دب  دیاش  نانآ  تخانش  یارب  هک  دوب  هتساوخوا 

، تفرگ تروص  هام  ود  زا  رتمک 
ار هصرع  وا  دوش ،  راد  هصغ  دنزب و  کربمغ  هک  روج  نآ  هن  اما  دش ،  اهنت  تخب  هناخ  هب  کرتخد  نتفر  اب  گرزب  ردپ 
لام و یگدنز و  هب  شا  یگتسبلد  تشادن  ، ار  هتشذگ  ربتعم  ههجو  نآ  و  دوبن ،  قباس  مدآ  رگید  وا  دید  . یم  یلاخ 

 . دوب هدش  کیدزن  ارجا  نامز  هب  هک  تشاد  رس  رد  ییاه  هشقن  وا  دوب . هدش  زیگنا  رب  بجعت   ، لانم
نیهاش هک  ار  یلیبموتا  درک و  دوخ  مان  هب  ار  نیمز  لوپو و  نامتراپآ  لثم  نیهاش  ییاراد  لاوما و  مامت  اهزور  نیا  وا 

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

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


تساناتسادهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نآ زا  مه  ار  مشف  یالیو  راک و  رتفد  زین  دوب و  لیوحت  تبون  رد  هتخاد و  رپ  ار  نآ  تمیق  همه  دوب و  هدرک  دیرخ  شیپ 
رفس رد  هک  ینیمز  غاب و  نامه  ینعی  دش ،  ناش  یردپ  هیثرا  رد  نیهاش  رداربو  رهاوخ  ود  کیرش  یتح  وا  درک ،  دوخ 
فطاوع افص و  حلص و  رطاخ  هب  و  دوب ،  هدرکن  ادیپ  ار  نآ  میسقت  تصرف  نیهاش  زونه  دنتفر و  یم  نآ  رادید  هب  ییاذک 

هب تسد  یلصا  نابحاص  اب  نیهاش  ثاریم  ندروآ  تسد  هب  یارب  درمریپ  اما  دوب ،  هتخادنا  ریخات  هب  ار  نآ  یگداوناخ 
هناهب هب  تخود و  مشچ  زین  مشف  یالیو  رجاتسم  ییاراد  لاوما و  هب  هکنیا  رگید  روآ  بجعت  ربخو  دش  ، نابیرگ 

لمکم تشاد  ار  وا  هباشم  لیماف  مان  هک  شا  هلاس  هس  دنزرف  درک و  جاودزا  درم  نآ  ناوج  رسمه  اب  یتسرپرس 
دنایامن و ار  هکس  یور  نآ  درم  ریپ  یعمج ،  تسد  راب  فسات  عادو  کی  رد  بیترت  نیا  هب  دش و  دیدج  هداوناخ  کی  لیکشت 

. درب تمینغ  هب  تسناوت  هچنآ  ره 
 . ” دش صیرح  درم  ریپ  ماک  هب  یناهج  تخیر و  هب  یتسامو  تسکشب  یراغت  و 

یهاشمرخ باتهم  کرابم –  ادلی 
ید ۱۳۹۳

هاگرذگ هناسر  نینزان  نابطاخم  یارب 

یهایس دادتما  رد 
قافتا کی  رد 

تسا هتسشن  راظتنا  هب  دیشروخ  هک  ییاج 
تنامشچ

هدرک هتوتیب  تیاهن  یب  یادنلب  رد  هک 
دناشک یم  یتسم  هب  ار  بش 

یدناشن تلد  رد  ار  اه  هراتس 
دنوش تناتسد  هزجعم ی  ات 

تا هدنخ  ره  و 
نامیادرف یارب  دشاب  یشکشیپ 

یشاب هدمآ  هک  یزور  ره  هام و  ره  لاس و  ره  زا 
دروخ یم  قرو  وت  تسد  هب  اهنت  میاه  لصف 
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تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نامب ام  اب  حبص  ات  ار  بشما  کی 
هدرک توعد  شتفایض  هب  ار  ام  هک  تسوت  رطاخ  هب  ادلی 

یتمعن یدیع  زا : دیدج  هدورس  ود 
ید ۱۳۹۳

یزییاپ یاهرابگر  رد  هدیمخ 
ُو اه  تخرد 

اه هچوک 
۲

مروح یمن  هطبغ 
نیگنر یاه  زور  هب 

نابایب رد  هدیمخ  یاهداب  هب 
تفر ُو  تخیوآ  ار  شغارچ  یکی 

تفُخ ُو  تسب  ار  هرجنپ  یکی 
تقو یمخز  یاه  تصرفرد 

یدیعبت یاهزور  یالبال  زا 
 . تسادیپ وت  نامشچ 
دزوس یم  نامسآ  خارچ 

دوش یم  دود  ینکلاب  رد  راگیس 
هام قاجا  زا  یرتسکاخ 

بش یور  هتخیر 
مروخ یمن  هطبغ 

هنابش یاه  هدنخ  هب 
زین ام 

میتشاد یلد  یراگزور  یزور 
تنامشچ

 . تسادیپ ناگراتس  یالبال  زا 
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تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

یروباشین راطع  تشاد –  هام  نوچ  یرتخد  یرایرهش 
ید ۱۳۹۳

هدورس رد  ابیز . تیاغب  یئاهولغ  ّولغ . زا  تسا  راش  رس  ام ، کسالک  یاه  رعش  هژیو  هب  و  ام ، رعش  صوصخب  تایبدا ،
. تسا هدرک  یدادیب  هچ  یهاشداپ  رتخد  یئابیز  هنیمز  رد  یروباشین  راطع  دینیبب  ریز 

. دشاب تلایخ  رد  دنچ  ره   …. ینز یم  وناز  یئابیز  ربارب  رد  یشاب  مه  شیورد 
———————————————————————————

تشاد هارمگ  قشاع  ُرپ ، یملاع  تشاد ///  هام  نوچ  یرتخد  یرایرهش 
دوب تسم  شباوخ ، مین  مشچ  هکناز  دوب /// تسویپ  یرادیب  ار  هنتف 

تشاد کشخ  بل  شبل ، یب ناویح  بآ  تشاد /// کشم  زا  فلز  روفاک و ، زا  ضراع 
یدش ادیش  یلقعیال  زا  لقع  یدش /// دیپ ا  یا  هرذ  شلامج  رگ 

یتخادگب یدرسفب و  لجخ  زا  یتخانشب /// شبل  معط  رکش  رگ 
رینم هام  نادب  شداتفا  مشچ  ریسا /// یشیورد  تفر  یم اضق  زا 

اونان رب  دب ، هدناماو  وا  نان  اونیب /// نآ  یا  هدرگ  فک  رب  تشاد 
داتف هر  رد  دش و ، شتسد  زا  هدرگ  داتف ///  هم  نآ  خر  رب  نوچ  وا  مشچ 

تشذگرب شوخ  شوخ  دیدنخ و  وا  رب  شوخ  تشذگ /// رد  شتآ  وچ  ششیپ  زا  رتخد 
دیدب هر    ِ کاخ نوخ و  رد  ار  شیوخ  دیدب ///  هم  نآ  �دنخ  نوچ  ادگ  نآ 

نامز کی  رد  دش  کاپ  همین ، ودنا  ز  نان ///  همین  ناج و  مین  نیکسم  تشاد 
مه زوس  زا  هیرگ و ، زا  دزن  مد  مه ///  زور  ین  بش ، دوب  شرارق  ین 

راهبون ربا  وچ  یداتفا  هیرگ  رایرهش ///  نآ  �دنخ  یدرک  دای 
دوب هتفخ  رتخد  یوک  رد  ناگساب  دوب ///  هتفشآ  سب  هصقلا  لاس  تفه 

نآ رب  فقاو  بجع  یا  دنتشگ  هلمج  نارگتمدخ ///  رتخد و  ناگدنب 
عمش وچ  رس  ار  ادگ  نآ  دنربب  ات  عمجب /// ناراکافج  نآ  دندرک  مزع 

تفج هدوب  یک  نم  وچمه  ار  یئوت  نوچ  تفگ ///  دناوخ و  ار  ادگ  رتخد  ناهن  رد 
ورب زیخرب و  وت ، نیشنم  مرد  رب  ورب /// زیرگب و  دنراد ، وت  دصق 

تسم وت  زا  متشگ  هک  دوخ ، زا  ما  هتسش تسد ///  زور  نآ  نم  هک  اتفگ  ادگ  نآ 
راثن تعاس  ره  وت ، یور  رب  داب  رارقیب /// نم  نوچ    ِ ناج نارازه  دص 
باوج هد  یفطلب  ار  ملاؤس  کی  باوصان ///  نتشک  دنهاوخ ، ارم  نوچ 

؟ نامز نآ  نمرد  وت  یدیدنخ  هچ  زا  نامگ ///  یب یدنرب  یم رس  ارم  نوچ 
ربخیب یا  نآ  زا  مدیدنخ  وت  رب  رنه ///  یب سب  تمدید  یم نوچ  تفگ 
تساطخ نیدنخ  وت ، یور  رد  کیل  تساور ///  ندیدنخ  وت  شیرورس  رب 

دوبن یزیچ  همه  الصا  دوب  هچره  دود ///  وچ  ششیپ  زا  تف  رو  تفگب  نیا 
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یرشبم لوتب  درکن –  رواب  سکچیه  اما  دوب  دب  نم  لاح 
ید ۱۳۹۳

درکن رواب  سکچیه  اما  دوب  دب  نم  لاح 
درکن رت  میاه  هصغ  یارب  یمشچ  سکچیه 

ُو دمآ  یدرم  دابآ  اجکان  زا  یبش  کی 
درکن رخآ  ار  هصق  نیا  یلو  منام  یم  تفگ 
تشذگ نم  زا  دید  هک  ره  ار  نم  ییاهنت  لاح 

درکن رس  میاوزنا  اب  یسک  ناشیا …   …. امش وا … 
دوب بوخ  مدرک  هیرگ  مدرک  هیرگ  ناراب  ریز 
درکن رتهب  نم  لاح  زا  یمک  مه  ناراب   … یاو
کی هب  کی  میاه  لصف  تارطاخ  رب  مدز  جر 
درکن رگید  یسک  نم  زج  یگراوآ  لصفراچ 

دوب هداس  قافتا  کی  اه  ضغب  نیا  یناب 
درکن رواب  سکچیه   …. هبیرغ نآ   … بش  … اجکان

میهم ریما  دهاوخ –  یم  ملد  نم 
ید ۱۳۹۳

، دهاوخ یم  ملد  نم 
کیرات هچوک  ره  رس 

دیشروخ زا  یلعشم 
رون زا  یعمش  هک  ای 

. تسود وت  هار  ارف  هب  مناشنب 
دهاوخ یم  ملد  نم 

ار وت  کشخ  هچغاب 
اه ناراب  منزا 

ایرد رورغ  تواخس و  زا 
. مهد بآ 

، دهاوخیم ملد  نم 
، اروت زاورپ  رپ و  یب  یاهرتوبک  هک 

، نطو دازآ  لد  رد 
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تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

مهد زاورپ 
، دهاوخیم ملد  نم 

، گربلگ لگ و  زا  یرتسب 
رهم هیاس  رد 

. منک نهپ  هیاسمه ، کمک  اب 
، دهاوخیم ملد  نم 

، ار اه  یرانق  داش  همغن 
. مزاس یراجوت  یان  ردو ، هدیچ  سفق  زا 

، دهاوخ یم  ملد  نم 
ترگج رب  ار  هتخوس  شطع 

، تمادن کشا  من  اب 
. مراد رب  تا  هتخوس  لد  ز 

، دهاوخ یم  ملد  نم 
تسود وت  تسد  رد  تسد 

، نادنخ ، تبحمز رپ  یلد  اب 
میور هیاسمه  هناخ  رد  هب 

رهم رس  زا  یا  هسوب 
. مینزب شا  فیحن  یور  رس و  رب 

، دهاوخ یم  ملد  نم 
، شتسد رد  ام  تسد 

میورب رگید  هیاسمه  هناخ  رد  هب 
. میرب هب  تبحم  خرس  لگ  یناغمرا ز 

یربکا دادرهم   - دیآ یم  نتفر  یوب  اه  یدورو  مامت  زا  اجنیا 
ید ۱۳۹۳

شوماخ و بش  هنهک ی  غارج 
 . دنا هتفر  هدرم  باتهم  نامسآ  نیا  یاه  هراتس 

ما هداتسیا  نهآ  هار  تولخ  هاگتسی  رد ا  نم 
 ، اه یدورو  مامت  زا  احنی  ا 

 . دیآ یم  نتفر  یوب 
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تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

 ، تسه یرایسب  یاهزیچ  اجنی  ا 
نابنزوس یاه  سفن  راخب 
نارگتفر یوراج  شخ  شخ 

نادرگرس رفاسم  دنچ  دمآ  تفر و 
راطق توس 

 ! دنتبرغ مغ  زا  زیربل  هک  ییاه  نادمچ  و 
 ! منیبب ار  باتفآ  بیرغ  راسخر  هک  مراد  تسود  ردقچ 

یئاسراپ وزرآ  شاب –  رخآ  ریوصت  ایب 
ید ۱۳۹۳

شاب رخآ  ریوصت  ایب 
رارکت نیا  مجح  رد 

ایب
فاکش رد  ار  نامسآ 

ناشن یب  هراتس  نیمکی  یس و 
نک نیذآ 

ایب
ار تا  هنارت  نیرت  هناکدوک 

ناریو یبارخ  ضغب  نایم 
نک یناوخزاب 

ایب
هدش هک  مه  راب  کی  و 
یقاب هتسکش ی  راوید  هب 

ار دنخبل  سکع 
نک باق 

سای هتوب  کی  تیارب 
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تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

نامیگ هچب  هرجنپ  تشپ 
ما هتشاک 

نزب رانک  ار  هدرپ 
شکب سفن 

 …. هناقشاع یاوه  رد 
ناتسمز

تسا ینینج  رطع  یوب 
هفطن ی هک 

تقافر
ار تقادص  و 

میاه هظحل  رد 
…. درک روراب 

وش کیدزن 
سفن کی  و 

ناوخب ادص  مه  نم  اب 
بیجع

تنابرهم شوغآ  گنتلد 
.. ما هدش 

 ” ناویک یمشاه “  ناویک  اضترم  شیوخ –  تعاس  نک  کوک 
ید ۱۳۹۳

 ! شیوخ ِتعاس  نک  کوک 
رگد تسین  یرحس ،  ِسورخ  هب  یرابتعا 
تسا راو  ـ شد ـش  نت ـ ساخرب هدیباوخ و  رید 

 ! شیوخ ِتعاس  نک  کوک 
ـش یپ ِبش  ّنذؤ ،  هک مـ

بآ هب  هداد  لگ  هتسد 
تسا هتفر  مامح  هب  لسغ  یپ  و 

باوخ هب  هتفر  رحس  شوغآ  رد  و  . . . 
 ! شیوخ ِتعاس  نک  کوک 

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

http://www.gozargah.com/category/sher/
http://www.gozargah.com/sher/%da%a9%d9%88%da%a9-%da%a9%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%ae%d9%88%db%8c%d8%b4-%e2%80%93-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%da%a9%db%8c/
http://pdfmyurl.com/request-trial?src=pdf


تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

گرزب ِرهش  نیا  رد  تسین  یرطاش 
دزیخرب رحس  هک 

نیریش ِشوج  نهآ و  ِددم  اب  نارطاش 
دنزیخ یمرب  رید 

 ! شیوخ ِتعاس  نک  کوک 
یسک هاگ  رحس  هک 

تسین یماّمح  ِیهار  لغب ،  ریز  رد  هچقب 
یزیخرب وا  هفرس ی  کت  ییاپمد و  ِِخل  ِخل  زا  وت  هک 

 ! شیوخ ِتعاس  نک  کوک 
 ، رگد هچوک  نیا  هدرُم و  رگتفر 

تسا رگتفر  ِبش  ِیوراج  ِشِخ  شِخ  زا  یلاخ 
 ! شیوخ ِتعاس  نک  کوک 
دنباوخ ِتسم  همه  اه  نایکام 

 . . . مه رهش 
دنیب یم  متا  ِرصع  ِیتنرتنیا  ِباوخ 

 ! شیوخ ِتعاس  نک  کوک 
تسین یتسم  رگد  رهش ،  نیا  رد  هک 

ددرگ یمرب  هدکیم  زا  هک  هاگنآ  رحس ،  ِتقو  وت  هک 
یزیخرب شبل  ِریز  همزمز ی  نخس و  یادص  زا 

 ! شیوخ ِتعاس  نک  کوک 
 ، رگد تسین  یرحس  ِسورخ  هب  یرابتعا 

تسین یزیخرحس  رهش  نیا  رد  و 
… تسا کیدز  رح نـ و سـ

یقوش ىرز  تسا –  راک  روتسد  اوران 
ید ۱۳۹۳

ارم دریگ  ىم  هیرگ 
. تسا غورد  منیب  ىم  هچنآ 

تسرات هریت و  سب  اضف ، نیا 
، تسا راشف  نیا 
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تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

. تسا راک  روتسد  اوران ،

ینیعم رانلگ  دناوخ –  یم  داب  رد  یسک 
ید ۱۳۹۳

دناوخ یم  داب  رد  یسک 
کاخ بیرغ  سح  تعسو  اب  یسک 

ار یرمع  تس  هدرک  یرپس  هک  یسک 
کاب یب  تکاس و  یدرس ،  هب  ییاهنت ، غیت  ریز  هب 

دولآ نوخ  مشچ  فیرش و  راکفا  ز 
کاوژپ دصقم و  یب   ، دور یم  ادنلب  رب  یهاگن  ییالص و 

دناوخ یم  داب  رد  یسک 
دیدرت یب  کیدزن  دوش  ترجه ،  یبآ ی  قمع  هب  هظحل  ره  و 

دراکیم کاخ  رد  مدق  نتشگ ،  مگ  لیم  اپارس 
دراب یم  دایرف  من  لد ،  نامسآ  جوا  ز 

دشاپ اوه  رب  شیافق  رد  یدرگ  هچ  هم ، رد  دوش  مگ  ابیز  هچ 
دشاب شهرمه  نارود  اهتیاکح ز  دیدرت ، هشوت ی  زا  ریغ  هب 

بل ریز  هب  دناوخیم  هنهک  ییاون 
ار شیاضق  بسا  نایزات  نودب  دنار ،  یم  مرن  فیطل و 

دناوخ یم  داب  رد  یسک 
دناد یم  زاغآ  نیرترب  ندنام  هب  ار  ترجه  و 

یناراب یاه  منرت  سح  تعسو  اب  یسک 
! یناد یمن  مه  ار  وا  مان  هک  یسک 

یربنق دیجم  زا : هدورس  هس 
ید ۱۳۹۳

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

http://www.gozargah.com/category/sher/
http://www.gozargah.com/sher/golnar-moeini-kasi-dar-bad-mi-khanad/
http://www.gozargah.com/category/sher/
http://www.gozargah.com/sher/%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d9%82%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c/
http://pdfmyurl.com/request-trial?src=pdf


غیرد * 
مه زا  میدرک  غیرد  ام  و  . . . 

دشیم هک  ار  هچنآ 
. درک تمسق  یگداس  هب 

تداعس هک  یاهنامز  رد 
تلاطب چیپ  ومخرپ  یوترازه  رد 

دوب مگ  رود و 
، درکیم خسم  ار  قشع  تداع  و 

————————————
روپناطلس دایهدنز س. یارب 

“ ماقتنا هوبنا  * ”
: یتفگ هنانگمشخ 

“؟ تسا هتفر  هچ  مروشک  اب  ”
: مسرپیم هنانگمغ 

“؟ تسا هتفر  هچ  وت  اب  تروشک  رد  ”
یدش رتسب  هب  گرم  اب  هک  ماگنه  نآ 

فافز بش  رد 
رحس ات 

مرات رب  مدیشک  بارضم 
، نایرگ شوپهایس و  یسورع  رانک  رد 

مهزا تخیسگ  مایاهرات  کیکی  ات 
متخاونیم هنارصم  نم  و 

باتفآ ندیمد  ات 
. مروشک مدهدیپس  ندیسر  ات 

نانیا دنتسیک  وگب  نم  اب 
ار هدوت  مشخ  دنرادن  اورپ  هک 

؟ ماقتنا زور  زا  دنسارهیمن  هک 
هنالدزب هک  دنتسیک  نانیا 
ار مرتخد  ناقیفر 

دننکیم راد  رب  نایپسور “  ” تئیه رد 
“. گرم رگادوس   ” مان اب  ار  مقیفر  ِنادرَم  و 

یرآ
مینارگادوس ام 

———————————-

. راگنا
، نک هیرگ  مدنزرف 
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تسارعشهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

ردپ رطاخ  هب 
، شاهتسخ حور  و 

شاهدیکشخ یاهمشچ 
. شدنخبل یاههرطق  هرطق  و 

نک هیرگ  و 
تانتشیوخ یارب 

تدالیم زور  هک 
. دوب یتلم  کیرات  درس و  بش 

اهناسنا همه  یارب  نک  هیرگ 
دناهنشت ناهج  نیا  نادنوادخ  هک 

نوخ یهنشت 
. وت یاهکشا  یهنشت  و 
نک هیرگ  درد  نیتسخن  اب 

. دوب دهاوخن  درد  نیرخآ  نیا  ار  وت  هک 
نتسیرگ هک  ماگنه 

نتسیز یارب  تسیزوجم  اهنت 
نک هیرگ  مدنزرف 

 . . . نک هیرگ  مدنزرف 

- ریوک دومحم  رثا : اه –  یماجرف  ان  ماجرف  باتک : هب  یهاگن 
یمنغا اضر  هدنسیون 

دنفسا ۱۳۹۳

ندنل ۱۳۹۳ ایدم ،  سادنا  چا  لوا : پاچ 
، تیاور : » نیرفآ دیما  راوتسا و  مایپ  نیا  اب  نوگانوگ ، نیوانع  اب  باتک  هسزا  تسیا  هعومجم  یگرب  باتک ۴۲۲  نیا 

هشیمه یارب  هک  تسا  یباتک  خیرات ، هک  اریز  تسا . هتشذگ  ناشیرپ  هنیئآرد ی  روضحو  ییامنزاب  یبایزاب ، ینیبزاب ،
�نادنمدرخ ِتیب  نیا  اب  هک  رثا  نیا  نیودت  یاه  هزیگنا  هب  دراد  یا  هراشا  هدیجنس  یدمآرد  رد  دعب ، و  تسا ». هدوشگ 

شوخ اشگ و  هاوخ  ار ، هدید  دنبب  هاوخ  منکیم / شافو  متسم  ار ، هلاس  رازه  ّرس  : » تسا هتفر  شزاوشیپ  هب  یولوم 
 . دراذگ یم  او  نیبطاخم  هب  ار  شیاه  تیاور  کرد  و  نیبب ،».

ِنتخومآ شزومآ و  هنیشیپ ، نینچاب  تسا . هدیزگرب  هک  یا  هفرح  هب  نموم  دهعتم و  یملعم  تسا . ملعم  هدنسیون ،
یابفلا » زا ار  شراثآ  یخرب  دینیب  یم  رگاو  تس . یمازلا  �فیظو  کی  وا  یارب  عامتجا  گنهرف و  یداو  رد  هژیو  هب  خیرات 

نوگانوگ ناگدنناوخ  یارب  ار  نخس  کردو  مهف  دهاوخیم  دراد ، یا  هیاپ  یاه  هنیمزرب  هیکت  هدرک و  عورش  عوضوم »
یریگ لکش  نیتسخن  ِحیضوت  دوش . یم  یریتاسا » شناد   » هجوتم باتک  �دنناوخ  هک  تسا  لاور  نیمهرب  دزاس .  راومه 
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رپ نیگنر .  یایند  ریتاسا ، . » دوخ ِیتسه  زاغآرس  یانشور  کیرات و  زا  ناسنا  ِیگشیدنا  یرکف و  یاه  هراودای  یاه  هتخای 
یاه یئابیزو  تشز  نتخیرمهرد  تساهوزرآو . لایخو  باوخ  یگتخیمآ  تسا » ناسنا  یاه  یکدوک  زمر  زار و  زا 

یناریو تسا و  نافوط  دابزا و  هایس  ِنامسآ  کانلوه  شرغ  ردام ، نابرهمو  مرگ  شزاون  ریز  ناسنا  تعیبط و 
فاص نامسآ  نایاپ و  یب  یاه  هنارک  رد  ابیز  نامک  نیگنر  شقن  ناهگان  هب  اسآ ، قرب  دنت و  ناراب  شزیرو  اه ،  هایسرداچ 
هچ و  دنزیم . دنخبل  دیشروخ  تارذ  ریز  راگنا  باریس  یاهرازتشکو  دیشروخریز ؛ ناراب  یوب  اب  ارحص  توارط  ابیز . و 

یایندرد هدز  تفگش  هریخ و  یراذگ  تشک و  رد  تسا » نامسآو  نیمز  هاک  هرگ  ریتاسا  : » دیوگ یم  ریوک  هک  تساجب 
مدرم هلاسرازه  تفه  �تشذگزا  درذگیم ، نایمدا  تاناویحو و  اهایردو  اهدور  اه و  هوک  اه و  ناشکهکزا  لایخو ، باوخ 

یافرژرد هشیر  میتسهو  میشیدنا  یم  زورما  هچنآ   .» یگشیدنا ماظن  هب  دسریم  ات  ام . ناکاینزا  دیوگ . یم  نیمزرس  نیا 
.« دراد یاه  هشیدنا  نیا  ناج 

http://khalijefars.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/sasdddsa.jpg

ریوک دومحم 
یونیم شنیرفآ  یونیم . هرازه  هس  : » تسارادروخرب هلاسرازه  هدراهچ  �قباس  زا  یناریا  ریتاسا  هدنسیون ، تیاور  هب 

یشوهیی زا  سپ  مود  �رازه  هس  تشادن . دوجو  یتکرح  ناهج  رد  دنتشادن و  یدام  یگژیو  تاقولخم  تسا . . . 
ناسنا روناج و  هایگ ، نیمز ، نامسآ ، تبون ، ششرد  لاس و  کیرد  وا  دنک . یم  زاغآ  ار  یتیگ  شنیرفآ  دزمروا  نمیرها ،

هدیرفآ واگ  میتسه . شنادزیا  دزمروا و  اب  شیاهوید  نمیرها و  یریگرد  دهاش  موس  لاسرازه  هس  دنک . یم  قلخ  ار 
. . . . دنزیخ یم  رب  تنایشوس  هامردیشوا و  بیترت  هب  مراهچ : لاسرازه  هس  دوش . یم  هتشک  نمیرها  طسوت  هدش ، 
ناهجرد یرتسگداد  ناگدرم و  نتخیگنارب  �فیظو  تنایشوس ، دنوش . یم  دوبان  نایاپراهچو  نایاپود  لسنزا  ناوید  همه 

«. دراد ار 
یاهروابو اه  شور  اب  هک  تسا ، هدش  تیاور  مهزا  توافتم  نوگانوگ و  یاه  لکش  رد  تلمره  ریتاسا  یزورما  ناهجرد 

. تسا جراخ  ام  �دهعزا  شخب  نآ  هب  دورو  تسین و  ثحب  دروم  هک  دراد  اه  یناوخمه  دیاش  دوخ  یعامتجا  یگنهرف و 
موسر گنهرف و  راد  هشیر  ِیاه  ثاریم  زا  ندرب  دوساب  تلم  ره  ریتاسا  ناگدنیوپ  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  نیا  اما 

یاپ در  هک  اجنا  آت  تسا . لمأت  لباق  هک  دنا  هدیشوک  ناگتشذگ  اه ی  تیاور  لیمکترد  اه ، ثاریم  نآ  هب  هیکت  اب  یدوخ ،
هب هجوت  اب  ریوک ، تسا . ناهج  نامدرم  تیرثکا  شیاتس  دروم  هک  دوشیم  هدید  مه  نایدا  ینامسآ  بتک  رد  اه  هروتسا 

. دنک یم  ثحب  دنه  ناریا و  مدرم  کرتشم  ِنهک  یاهرواب  اه و  ثاریمزا  یکاخ  رشب  ینیمز  نمادزارد  یاهراودای 
یم لرتنک  ار  یناهیک  مظن  هک  یدزیا  ناونع  هب   » تسا ینامسآ  یادخ  نیلواو  اهدزیا  نیرت  هتخانش  زا  هک  ارتیم »  » رد

ناریارد دیشروخ  یادخ  ناونع  هب  ماجنارس  تسا ،  طبترم  دیشروخو  شتا  هب  لوصفرییغت –  زور و  بش و  ینعی  دنک – 
اه هد  هک « دهد  یم  یگنس  یراوید  رد  ناتسناغفا ، بونج  زا  یا  هناشن  اهادو » » رد نینچمه  دش ». هتخانش  دنه  و 
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« دنا هتساخ  یمری  شیاین  هب  نآرد  نافراعو  ادوب  ناوریپ  هتخورفا و  ـش  تآ اه  بشو  دنا  هتخاس  هنایشآرازه 
روابو تسا » کانبات  درخ  یانعم  هب  ادزم  اروها   : » هک دهد  یم  حیضوت  درِخ  شیاتسرد  وینیم ،» هرگناو  ادزماروها  » رد

رد ادخ » یارب  دش  هدرب  نامسآب  ینیمز  کانبات  درخ  نیارت  سپس  اما  هشیدنا «:  درخ و  شتسرپ  ینعی  نایناریا ، یمیدق 
نیا ربریوک  تسا . یناریا  هشیدنا  خیراتزا  یشخب  هک  دیوگ  یم  تسا  تشترز  یاه  هدورسزا  هک  اه  تاگ  اهاتاگ ،» »
دهاوخ تشترز  یاه  تاگ  باتک  نیتسخن  دنسیونب  ناریارد  ار  هشیدنا  خیرات  دنهاوخب  هاگره   : » هک دراشفیم  اپ  هدیقع 
ربمایپ نآ  زیمآدنپ  شرافس  اه و  تاگرد  تشترز  یاه  هدورس  زا  یکی  دافم  �رابرد  دراد  یروآ  تریح  یروآدای  دوب . »

زین تسا و  یراکایر  ریوزت و  غورد ، شهوکن   » رد شیپ » لاسرازه  جنپ  ناسنا  هینایب ی  نیتسخن  ردو « یناریا  یاناد 
رتهاگآ و ینامسآ  ناربمایپ  مامت  زا  تشترز  راگنا  میوگب  هک  تسا  زومادنپ  و  یکاپ .» یتسردو و  یتسار  تشادگرزبرد 

یزورما یاهراتفر  هب  دیریگنب  دیرادن  رواب  رگا  تسا . هتخانش  یمرتهب  ار  شدوخ  مدرم  تاذ  هدوب و  رترایشه 
تسردراتفر کی  رگا  روشکرد ؛ مالسا  مچرپ  ریز  تسد ، هب  نآرق  لاعتم  دنوادخ  �دنیامن  یامیسرد  ینید ، نارگتموکح 

هدنام لفاغو  ربخ  یب  نام  همه  تسا و  هدرک  روهظ  لاجدرخ  امتح  هک  دینادب  دیدینش ، اهنآزا  تسار  هملک  کی  ای  دیدید 
! میا

یناسنا و سفن »  » یکزیکاپ یکاپ و  یارب  اه  شیاین  تسین . یربخ  رکنمو  ریکنو  منهج  تشهبزا و  اه  شیاین  نیارد 
رد ار  نید  نارادناکد  �تخادرپ  هتخاسو  ناسدقم  هکشخ  یلیمحِتو  چوپ  یاعدم  نیا  یگدوهیب  هدنسیون ؛ تساهنا . �یکزت 
سفن دیاب  یمدآ  یخسانت . هن  دراد و  دوجو  یمنهج  هن  یتشهب ، هن  تسه و  یئادخ  هن   . » تسا هداد  ناشن  اهداشیناپوا » »

.« دنک تخبشوخ  ناهج  نیارد  ار  دوخ 
اب اهوید  اتسوارد  : » تسین فطلزا  یلاخ  نآ  لقن  هک  یبهذم  نایاوشیپ  �دنزاربو  اجب  دراد  یا  هراشا  وید » ناتساد   » رد
اه ی تیاور  هب  هجوت  نودب  هراب  نیارد  یرواد  دنا .» هدش  هدروآ  اجکی  دنشاب ، اه  یوکو  اه  ناپرک  هک  یبهذم  نایاوشیپ 
هک یلاس  جنپ  یس و  نیارد  تسا  هاوگ  نیرتهب  ناریا  مدرم  �برجت  نارگتموکح ، رودزم  ناتسد  هب  ملق  ناگتشذگرد و 
. راوگان خلترایسب و  یاه  هبرجتاب  دنا  هدوبروشکرد  یبهذم  نایاوشیپ  تیهامو  یبهذم  تموکح  درکلمعرظانو  دهاش 

ناشنتزا ار  نایالم  نیلعنو  ابعو  همامعزور  هزورمارگا  مالسا . کسانم  دنبیاپو  دندوب  ناملسم  اه  نرق  هک  یمدرم 
نیلاتسا نامز  یاه  کیوشلاب  نامه  ناشتیهام  دیناشوپب ، ینیلاتسا  یاه  کیوشلاب  سابلو  تخر  شیاج  هب  هدروآرد 

هن تشاد و  یلام  داسف  هن  لقادح  شیاهراتشک  �مهاب  نیلاتسا  هک  توافت  نیا  اب  ثیدحو . فرح  نیرتمک  یب  دنتسه 
ماما یمتاخ  دمحا  کانلوهوراب  ترارش  �فایق  هب  دیرگنب  ار ! ناریا  یبهذم  نایاوشیپ  یزورما  �درتسگ  یاه  یگدولآ 
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« تسادیپ ناشراسخر  زا  ناراکهنگ  مُهامیسب –  نومرجُملا  فرُعی  ار :  ینآرق  �یآ  دیروآدای  هبو  نارهت ! هعمج 
ثلاث و ناوخا  امینزا –  ییاه  هدورس  ابار  شخب  نیا  هدنسیون  دسریم . نایاپ  هب  یشک » نامهم  اب « باتک  تسخن  لصف 

« کیرات شزور  ُشکنامهم  هناخنامهیم ی  نیازا / تسا  هتفرگ  تخس  ملد  نم  : » امین �دورس  هب  افتکا  ورسخرصان .
. تسا هدشروآدای  ار  یخیرات  یاه  یشک  نامهیم  رجق ،» هوهق   » هب هراشا  اب  اه ، هتشذگ  ِیرگنزاب  اب  هدنسیون ،

اب هک  یخیرات  ثداوح  یرگنزاب  ناریا و  �تشذگ  خیرات  هب  تس  یهاگن  تسا ، هدش  عورش  هاش  دیشمج  اب  هک  مود  باتک 
ار نیمزرس  نیا  خیرات  روشک ، خیرات  هب  یفطاع  یگتسباواب  ریوک ، تسا . هدش  نیودت  همانهاشراعشا  زا  هدافتسا 

سرد یاپ  ار  هدنناوخ  ارجامره ، تایئزج  حرش  تساریگمشچ . رتشیب  مود  باتک  رد  اعدم  نیا  تسا . هدرک  ینیرفآزاب 
یتسه ِشنیرفآ  دامن  تس . یگنازرفو  شناد  دامن  ناریا  ریتاسارد  دیشمج ، دشک . یم  خیرات  یاه  سالکرد  دیتاسا  خیرات 
رب رورغو  ربک  دیوگ  دیدرونرد » ار  ناهج  ناریا  تایبدا  ریتاسا و  شیوخ  ماج  ابو  تشاد  مج  ماج  هک  دیشمج  تس « 

، دیشمج یارجامرپ  یگدنز  حرش  اب  هدنسیون ، دش . هتشک  هانگ  نیا  هبو  درک » یئادخ  یوعد   » دش و یلوتسم  دیشمج 
یاه یمدرم  ان  مج و  دیشمج  ندش  هتشک   » دنک یم  تیاور  یسودرف  رابترسح  ابیز و  �دورسرد  ار  شزیگنا  مغ  نایاپ 
 / جنپ هس  یارس  نیز  دشریس  ملد  دروآیم : دایرف  ناتساد  خلت  نایاپرد  هک  دروآ  یم  درد  هب  ار  یسودرف  لد  نامدرم 

هدش ور  هب  ور  هثداح  نامه  رارکت  اب  دوخ  �نامزرد  و  یدامتم ، نورق  سپرد  راگنا  ریوک ، و  جنر » ناهرب ز  دوز  ارم  ایادخ 
راب رگید و  راب  هنوگچ  هک  دید  یم  دوب و  نایمرد  یسودرف  مهزورما  رگا  دیاش   : » دچیپ یم  دوخ  هب  هدزتفگش ، تسا ،

 . جنپس یارس  نیز  دشریس  ملد  تشاد : یمرب  دایرف  رت  خلت  راب  رازه  مینک ، یم  رارکتو  رارکت  ار  دیشمج  ناتساد  رگید 
. . «

، یناتساب نیمزرس  هب  ناگناگیب  یاه  شروی  هب  هراشا  اب  هدنسیون  نازخ .) مومسرد  یلگ   ) موس شویراد  تشذگرس 
هنیمز ینالوط  شیپ و  یاه  لاس  زا  یرادنپ  هک  دیوگ  یم  نخس  یتالوقم  زا  یخلت  هب  دنک و  یم  حرطم  ار  نایزات  شروی 

هک نتشونو  سابلو  نید  ناشنو و  مان  ندرک  ضوعزا  دنا . هدوب  رگناریو  یاه  شروی  نینچ  شریذپ  �دامآ  یعامتجا  یاه 
اتفگش دندوب . هدنام  دنبیاپ  شیوخ  نهک  گنهرفو  نیئآ  هب  هک  میتخادرپ  ینانهیم  مه  بوکرس  هب  دوخ  ناتسد  اب  ، » میرذگب

سپس و  میداد » یم  نایزات  هب  میتفرگ و  یم  هیزج  شیوخ  یتشترز  نانهیم  مه  زا  ناریا  رد  لاس  رازه  زا  شیب  هک 
هفیلخ ی هب  یراگن  همانزا  دیوگ و  یم  نخس  بجعت  تریح و  اب  وا  �نایزات  یاه  شور  و  یونزغ ، دومحم  ناطلسزا 

یناریا نامه  یطمرق  دنک و  رادرب  ات  دیوج  یم  یطمرق  تسا و  هدرک  ناهج  رد  تشگنا  ناشیا  ردقرهبزا  برع « : 
یر رد  ار  نایناریا  یاه  باتک  راورخ  دصیس   » هک هداد  شرازگ  هفیلخ  هب  ومه  هاوخ » یدازآ  یناریا  دوب . یضاران 

« تسا هدینازوس 
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« تسا هدینازوس 
ندز و شتا  زورهب ، حیبذ  تادنتسم  هب  هجوت  ابو  هدرک  در  ار  ینودقم  ردنکسا  تسد  هب  دیشمج  تخت  ندز  شتا  ریوک ،
ار هقطنم  هبردننکسا  دورو  ومه  دهد . یم  تبسن  نایشنماخه  �سلس  یلخاد  یاه  یریگرد  هب  ار  دیشمج  تخت  یناریو 

اب هدنسیون ، لاح ، نیا  اب  دهد . یم  حیضوت  ار  فرطود  یعضوم  یاه  تسکش  یزوریپ و  هداد ، حرش  نوگانوگ  لحارمرد 
یماظن همانردنکسا  یولهپ ، تایاور  اه ، همان  یادخ  هب :  هجوت  اب  ردنکسا  ندمآو  ناخروم  نوگانوگ  یاه  تیاور  لقن 

شردارب هارمه  باتوب   » ندش هتشکزا  سپ  هک  دنک  یم  هراشا  یراد  تناما  تیاعر  اب  نارگید ، یسودرف و  همانهاشو 
تراغو یهاش  یاه  هنیجنگ  ندرک  جارات  ردنکسا و  یزوریپ  زا  سپ  و  دندش » هتشک  ود  ره  ات  دیگنج  نانچ  نرزب ) ویرآ  )

نانززا یکی   » تسد هب  هک  دوب  یتسم  لاحرد  ردنکسا  رهش . . .  یلاها  یشکدوخو  نایهاپس ، تسد  هب  هسراپ  رهش 
«. دشکب ـش  تآ هب  ار  دیشمج  تخت  هک  درک  راداو  ارردنکسا  سیئات  مان  هب  ینتآ  هراکدب 

یمن نامتک  ار  شدیدرت  کش و  وا  تسد  هب  دیشمج  تخت  ندز  شتآ  شویرادرب و  ردنکسا  یزوریپ  ناتساد  هک  ریوک ،
دسرپ یمو  دراد  یا  هدنزگ  و  هدیجنس ، �راشا  نایناریا  یخیرات  ِیناور  یعامتجا –  یاهبیسآو  اه  فعض  هب  نایاپرد  دنک ،

ات نایناریا  ام  ار  دیشمج  تخت  ایوگ  « ؟  دیدرگن ناریو  نایزات  گنهرف  اب  تسد و  هب  نامز  یازارد  رد  دیشمج  تخت  ایآ  هک 
ناسانشناتساب هاشاضر  نامز  رد  دوب ، ناهن  کاخ  اهراورخریزرد  میدناوخ و  یم  رانم  لهچ  نیا  زا  شیپ  یهاتوک  تدم 

لقوح نبا  یرختسا و  دندروآرد . . . . هب  کاخریززا  ار  نآ  رابت ] یناملآ  دلفستره - لیما  تسنرا   ] یتسرپرس هب  وگاکیش 
ار تیعقاو  نیا  دنا .» هتخاسیم  دجسم  یلاوح  نآرد  شیپ  لاس  رازهرد  دیشمج  تخت  یاه  گنس  اب  هک  دنا  هدرک  هراشا 

یگنهرف تلزنمو  یناتساب  تمظعوردنکسا  دیشمج و  تخت  زا  یسک  ام ، یمالسا  رسارس  خیرات  رد  هک  دش  رکنم  دیاین 
یاه هناخ  هوهق  رد  هک  مه  اه  ناوخ  همانهاشو  نالاوق  اتح  تشادن . یتسرد  عالطا  ادبا  الصا و  یخیرات  نهک  یانب  نیا 

نوخرپ لد  ابریوک  هک  نیا  اررختسا . یناریو  دنتفگیم و  ارردنکسا  �لمح  دش ، یم  اپرب  ییاه  تبسانم  هب  اهرهش  یخرب 
کی هب  یسرب  ات  نایامش  نم و  رامشیب  امش و  نم و  دشک . یم  دایرف  ار  یناگمه  درد  دلانیم  هلاسرازه  یربخیب   . لهجزا
تس یتسرپ  هناگیب  گنهرف  نینچ  �رطیس  رذگهر  رد  و  ناگناگیب ! �درم  هتُشک  راوگوسو  نایرگ  هشیمه  یاعدمرپ  ِتلم 

نعل دروم  ار  هاشاضر  اهربنم  یالاب  نید ، نارادناکد  روشک ، هب  نیقفتم  یاوق  موجه  یادرف  رویرهش ۱۳۲۰ و  رد  هک 
نز همق  دجسم و  ِماهوا  لهجرد و  هقرغو  خسم  مدرم  نوناق ، هب  یئانتعا  یب  دادبتسا و  �مه  اب  هک  دندادرارق  نیرفنو 
هناخباتکو و اهارسشناد  اه و  هاگشناد  ون و  سرادم  اب  دیشک و  نوریب  هدیسوپ  هلاسرازه  ِنفع  یاه  ناتسروگزا  ار 

ام مالسازا  سپ  خیراترد  اهنت  هن  هک  درک  یراک  دوخ ، یهاشداپ  لاس  هدزناش  تدمرد  و  درک ؛ انشآ  یناهج  گنهرف 
ناربج راد  هشیر  یاه  تلفغ  هک  تخاس  مهارف  یئاه  هنیمز  یداصتفاو  یملع  یاهداهن  سیسآت  اب  هکلب  دوب  هقباسیب 

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

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


لهج و  نیرفآ ؛ دیماو  نشور  دوشگ . هزات  یاه  قفا  مدرم  ناکت  اه و  ینوگرگدرثا  رد  یشومارف  تملظ و  دوش .
ماگ یدادبتسا  �ویش  نامه  اب  ردپ  �دنزاس  یاه  ثاریم  هب  ندیشخب  لامک  رد  هاشاضر  دمحم  تخاب . گنر  هلاسرازه 

ات دندیزات  دنتخات و  دنتستاوت  هک  اجنآ  ات  داد  نادیم  ار  رجحتم  ِنایارگتنس  ردپ ، فالخ  هک  سوسفا  تشادرب ، یگرزب  یاه 
. دندیسر دوخ  ِهاوخلد  عونزا  یمالسا  لدُم  ِتموکح  هب 

یم هیوفص  نارود  هب  دوخاب  دریگ و  یم  ار  هدنناوخ  تسد  ریدیچخای ، نیسح  ناطلس  هاش  شخب  رد  هدنسیون 
تدش دندز . نماد  قافن  هقرفت و  هب  و  دندرک . دراو  یمالسا  یاه  هعماج  هب  ار  بسآ  نیرتگرزب  هک  راذگتعدب  هیوفص  . درب

جیار دسافم  هدنسیون  تسا . یوفص  تموکح  یاهراگدایزا  نارود  نیارد  هیزعت  مسارم  جاور  ینز و  همقو  ماهوا  نتفرگ 
اب نایوفص  . » تسا هداد  حرش  ار  نادناخ  نآرد  یگچب  مالغو  یگرابنز  ردخم ، داوم  فرصم  ات  هتفرگ  تارکسمزا 

لیعامسا ریشمش  دنشخب . یگریچ  روشک  رد  ار  عیشت  دنتسناوت  لاس  تسیود  یط  رد  نوگانوگ  یاه  هویشزا  هدافتسا 
هلمحرد نیسح  ناطلس  رابتفخ  میلستو  فعض  دوب ». اراک  رایسب  ناریا  مدرم  نیبرد  نیئآ  نیا  شرتسگ  هار  رد  مکی 

تسد هب  شندش  هتشک  و  نبیسح ، ناطلس  هاشرتخد  اب  شجاودزاو  ناهفصا  رد  وا  هلاس  هس  تنطلسو  ناغفا  دومحم 
. تسا هتشاذگ  نایمرد  نیبطاخم  اب  هدنسیون  هک  تسا  یلئاسم  زا  راشفا  یلقردان  طسوت  وا  تسکشو  ناغفا  فرشا 

، دندوب هتفای  تسد  یشمارآ  هب  هزات  هک  یمدرم  روش  سابع و  هاش  تامادقا  » زا یگرب ، تاحیضوت ۲۸  نیارد 
مظنم شترا  داجیا  اهارسناوراک و  ثادحاو  ینادباآ  نارمعزا و  تشاد » ریثأتروشک  رتشیب  هچره  ینادابآو  یئافوکشرد 

یاهشنیرفآو یرنه  بتاکم  جاور  زا  تشاد  اجرذگهر  نیارد  هک  منک  نامگ  لاح  نیا  اب  تسا . هدش  دای  اه  نامزاس  ریسو 
ِنانیرفآرنه نآ  عیدب  یاهیراگن  تروص  یلوغم و  بتکم  یاه  تسیروتاینیمزا  هژیو  هب  یوفص ، نارود  یندنامو  ریظن  یب 

! دش یم  یدای  هتشذگرد 
�زیگنا دهد . یم  حیضوت  ار  وا  هژیو  نساحم  هتسجرب و  تامدخ  هاشردان )  ) راشفا یلقردان  یگدنز  هب  یهاگن  اب  ریوک 

هب وا  ندش  هتشک  �ثداح  حرش  اب  ماجنارس  و  دوش . یمروآدای  ار  مئانغ  هب  دربتسد  ناتسودنه و  هب  وا  یاه  یشکرگشل 
�دارا و یوریناب  نانآ و  یآر  نامدرم و  تروشم  اب  هک  دوب  ناریا  هاش  نیتسخن  ردان  : » دسیونیم شناکیدزن  تسد 

هماکدوخ یو  زا  دراد  یا  هلیبق  یگنهرف  هک  ینیمزرسرد  نآ  یاه  ناینبو  تردق  اما  دیسر .  تردق  هب  شیوخریشمش 
. تخاسرگبوکرسو زیرنوخ  یا 

سابع نارود  رد  یلاهازا  یا  هدع  تسد  هب  نارهترد  هک  سور  یرازت  تلود  ریفس  فودیابیرگ  یارجام  موس  باتک  رد 
ازریم جاح  زا  سپس  و  تسا . هدروآ  وا  لتق  �ئطوت  یارجامزا  یبلاج  تاعالطا  هدنسیون  هدیسر ، لتق  هب  راجاق  ازریم 

هنوگچ ارچ و  یتسار  : » راهب دادرهم  زا  تیاور  هبریوک  تسا . هتفر  نخس  راجاق  هاش  دمحم  مظعا  ردص  یساقآ ،
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هنوگچ ارچ و  یتسار  : » راهب دادرهم  زا  تیاور  هبریوک  تسا . هتفر  نخس  راجاق  هاش  دمحم  مظعا  ردص  یساقآ ،
چاج یلو  میناسرب  شرع  هب  ار  ریبکریما  ماقم و  مناق  نوچ  یئاه  مظعاردص  هداد ، یم  هزاجا  ام  یسایس  گنهرف 

نیاو میزادنیب .» وا  ندرگ  هب  ار  نیمزرس  نیا  یاه  یبارخ  ناهانگ و  همهو  میراد  فیفخ  راوخ و  نینچ  ار  یساقآ  ازریم 
. دوی هدرتسگ  یلامر  طاسب  نوردنارد  یساقآزریم  جاح  دوب ، عاضوا  یاه  یبارخ  میمرت  شالترد  ماقم  مناق  یتقو  هک 

ازریم جاح  نیب  یدارم  دیرم و  دنویپ  یرگیفوص و  برشم  زا  دهد . یم  حرش  ار  ماقم  مناق  لتق  یارجام  سپسو 
تشگ یم  هنادازآ  اهرازابرد  هک  یجاح  شیم  واگ  ات  هتفرگ  ار  ازریم  دمحم  دشرم  سفن  هک  نیاو  ازریم  دمحم  یساقا و 
یم خیرات  رگید  یور  هب  ناهگان : هب  اما ، دوش . یم  روآدای  ار  هتشذگ  نالاوق  لوق  تخیریم ، مهب  ار  اه  یرازاب  طاسب  و 

هناشیورد دوخ  دوبرت . هاگآو  رتداوساب  رتارادماب ، یناسنا  راگزور  نآ  نویناحورزا  یرایسب  هب  تبسن  ریزو ، نیا  : » درگن
نایالمو نایرابرد  هک  تسا  ببس  نیمه  هب  نم  نامگ  هب  تشاد . یگتسبلدزین  نیمزرس  نیا  ینادابآ  هب  تسیز و  یم 

مومع تلاخد  » زا ینادوجآ  هللاءاشام  رتکد  رثا  یناریا  هطورشم  هب  یهاگن  اب  هاگنا  و  دنا ». هتخاس  ماندب  ار  وا  نینچ 
. تفرگ یم  هراجا  هب  نویناحورزا  ار  دوخ  تنطلس  هک  یهاشداپ  . » دیوگ یم  نخس  تکلمم » تسایسرد  نویناحور 

دراد یا  هراشا  دعب ، دش » دودحم  نویناحور  ذوفن  تردق  یساقآازریم ، یاه  تسایس  �یاسرد  هاشدمحمرصعرد ، هچرگ 
نیا راک  دش » دحتم  تموکح  هیلع  سیلگناریفس  اب  یو   » هک ناهفصارد  یتفش  رقابدمحمدیس  یاولب  یارجام  هب 

لالقتسا یاعدا  ناشک  مدآو  اه  یطول  هوبنا  کمک  اب   » داتفا تخت  جاترکفردو و  یربهر  سوه  هک  دیشک  اجنآ  هب  یناحور 
یاه هزاورد  هناخپوت  کمک  هب  یساقآزریم  جاحو  هاشدمحم  روضح  اب  یشک  رگشل  رد  دندز » هکس  وا  مان  هب  اتح  درک و 
دسرپ یم  هدنسیون   ۱« دیزخ یجنک  هب  دهتجم   » دنتشاذگ رارف  هب  اپ  رهش  یاه  تال  ناشابوارگشل و  دش و  هدوشگ  رهش 

، لینکم اب  نویناحور  �نامرشیب  یراکمه  تسین ؟ وا  اب  نایالم  ینمشد  لیلد  زا  یکی  ایآ  اه  دهتجم  نیا  یبوکرس  : 
ندناسر یارب  هاشدمحم  فرطزا  ندنل  هب  یشابنادوجآ  ناخ  نیسح  ارزیم  مازعاو  ناریا  تایالو  �یزجترد  سیلگناریفس 

شالتو یساقآآزریم  جاح  تامدخ  سپس  تسا . هداد  حرش  هدنسیون  هک  تس  یلئاسم  زا  تلود  نآ  عمس  هب  تیاکش 
یم یتسهزا  اج  نامه  هتفر  تابتع  هب  هاشدمحم  گرمزا  دعب  یجاح  دنک . یم  تیاور  ناریا  زور  نآ  عاضوا  دوبهبرد  اروا 

. دهر
رد قطان  امه  مناخ  ملق  هب  « ۱۸۳۴  – ۱۸۴۸ یگنهرف –  یبای  هاررد  ناریا   » مان اب  یباتک  لاسرد ۱۹۸۸  هک  منک  یروآدای 

نیارد هدنسیون  دیسر . زین  مود  پاچ  هب  بایان و  یدوز  هب  یگرب  باتک ۳۳۲  نیا  دش . رشتنم  مایپ  تاراشتنا  طسوت  ندنل 
هداد و حیضوتربتعم  دانسا  هب  هجوت  اب  ار  یساقآآزریم  جاح  تامدخو  راجاق  هاش  دمحم  یعقاو  یامیس  دنتسم  باتک 
تیسنج و گنر و  زا  غراف  ناریا ، مدرم  یدرف  یاه  یدازآ  یگنهرف و  تامدخرب  هیکت  تسا . هداهن  جرا  ار  شتامدخ 
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تسادقنهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

، هتفر یشومارف  هبو  هدنام  نوفدم  ارچ  هکنیا  تسا . هدش  هدیشاپ  شرذب  نارود  نامه  رد  راب  نیتسخن  یارب  بهذم 
؟ درک ادیپ  ناوت  یم  یلیلد  هچ  دننایرگ  هشیمه  ناراوگوس  یرورپ و  هدنب  یدانم  هک  رجحتم ؛ ِنایالم  ینمشدزج 

یم نایرع  ار  یثوروم  یاه  یتساران  اه و  یتسردان  ریوک ، ام ،» خیراترد  یخیرات  تاهابتشا  : » ناونع اب  باتک ، نایاپرد 
یاپ ار  نامدوخ  دوخ و  یرشب ، نادجو  ِهاگداد  کیرد  یرادنپ  دراد .  یمرب  هدرپ  ناگرزب  یخیرات  طلسم و  لهجزا  دنک .

نارعاش و کبس » زا « دنک . یسراو  ار  یثوروم  راد  هشیر  یاهاطخ  ات  تساوخزاب ؛ یارب  هدیشک  همکاحم  زیم 
دنا هتشون  نانچ  نوارب ، افص و  هللا  حیبذ  نوچ  یناگرزب  یناسارخ . . . ، کبس  یدنه ، کبس  .» دنک یم  عورش  ناگدنسیون 

همه نآ  تسین . . .  برع و و و  نمکرت و  لیگ و  چولب و  کرت و  تایبدا  زا  یناشن  سراف . . . . ینعی  ناریا  ییوگ ، هک 
خیرات دنا . . . . هدوبن  نلصا  ییوگ  دینک ) هاگن  هدنراگن  نیمهزا  ناریارد  ناشیورد  شبنج  باتک  هب  فراعو (  رعاش  نانز 
یاه شخب  ریبک ، یایناتیرب  هزوم ی  نیرتگرزب  رد  هک  اتفگش  و  تسا . . .  هدش  زاغآ  اهایرآ  ندمآزا  شیپ  اه  هرازه  ام 
اهرازم یلوتم  اهنت  ام  دنا . هداد  اج  اه  برع  �قبطرد  هدرک و  ادج  ناتساب  ناریا  شخبزا  ار  هدلک  دکا و  شوشو و  مالیا 

سدنهم کشزپ و  رادمتسایس و  دنمرنه و  دنمشناد و  نارگیدو  هدازماماو ، هعقب  رازم و  هاگمارآ و  ام  میتسه . . . 
میزیخرب دزیخ . یم  رب  اه  هرازه  باوخزا  ناسنا  دزاغآ و  یم  ناسنا  هب  هجوت  زا  یگنهرف  زیخاتسر  دننک . . .  یم  تیبرت 

 ! « نم ناسنا !  منم !  نیا  ناه !  میروآرب :  دایرف  مییادزب و  ناسنا  هنادنمدرخو  ینارون  هرهچ ی  زا  رابغ  و 
 . مدنب یم  ار  تسا  دیعبت  تایبدا  راثآ  یاه  یندنامزا  هک  خیرات  رابرپ  باتکو 

سیونریز  – ۱
یاتسور کیزا  ات  ارسناوراک » دصراهچ  تشاد و« ناکد  باب  رازهود  یتفش «:  بهذم ، هعیش  دهتجم  نیا  یئاراد  زا 

ناموترازه المجم ۱۷ هدیشک و« دزیو  درجورب  ات  شکالما  �نماد  تفرگ . یم  یررقم  جنربراورخ » دصهن   » دنورک
وا زا  یمالسا  یاه  هتشون  �لمج  املعلا ،» صاصق  » رب نوزفا  ور ، نیازا  دوب . . . . ناهفصا  رد  بانج » نآ  یناوید  تایلام 

، هک نیا  قیوشت  هبو  تمیالم  رارصا و  هب  ادتبا  ار  نیمهتم  ادخ « : قلخ  اب  کولس  هرابرد  اما  دنا » هدرک  دای  یگرزب  هب 
هیرگ هب  ابلاغ  سپس  هتشاداو ، فارتعاو  رارقا  هب  دش ، مهاوخ  امش  ناهانگ  عیفش  مدج  شیپ  تمایق  زوررد  مدوخ 

ص۵۳ تسا ». هدرک  یم  شغ  شزامن  نیحرد  مه  یهاگ  هدرازگزامن و  نانآ  �تشکرب  دوخ  هدز و  یم  ندرگ  ار  ناشیا 
. یگنهرف یبای  هاررد  ناریا 
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نامک نیگنر    ِ باتک
ید ۱۳۹۳

هک ار  یئاه  باتک  زا  یکی  دیوش  دراو  نآ  هب  دینک و  کیلک  ار  هناخباتک “  لوا “  هحفص  یالاب  رد  دینک و  زاب  ار  هاگرذگ  رگا 
: تسا نامک “  نیگنر  باتک “  دید ، دیهاوخ 

. تسا هدنسیون  زا ۲۲  ناتساد  هعومجم ۲۲  هک 
نذؤم سابع  هدنسیون  یرماس  هلاسوگ   ِ ناتساد : دنرارق نیا  زا  اه  نآ  ناگدنسیون  اه و  ناتساد 

قاتشم ههلا  اشوی  “ “ 
نایرفص دومحم  مساج  “ “ 

تیدحا هرهش  مسلط 
زرواشک غورف  اه  خلم  ناماس 

یشعرم یدهم  هنایروم 
عطاس دومحم  بالات 

فرش الهش  وواف  تداهش  لحم 
اناد سیئر  میرم  یزاب 
یربنق دیحم  شوپور  یب 

هیدنز ادن  راطق 
ینایبلچ ابیرف  باسح  هیوست 

فیرط دالیم  هبیرغ 
روپ لوسر  دلاخ  ریفس 

یدحوا یلع  هتفای  زاب 
نایدومحم سابع  کجنران 

هداز دسا  راگن  دنخبل  نیرخآ 
راگزومآ نویاتک  نامسیر 

یعیفر نارهم  وزرب  ناتیپاک 
عناق یلع  یراگدای 

نایمیرک اضر  همرت 
یوسوم هیضرم  دوبک  دبنگ 

****
ناونع ریز  تسا  هداد  رشن  ار  نآ  هاگرذگ  تاراشتنا  هک  باتک  نیا  همدقم  رد 

: تسا هدمآ  نم “  هاگدید  زا  “ 
. دراد ناوارف  ناقاتشم  شا  هبذاج  رطاخب  و  تسا ، روشک  ره  تایبدا  جوا  یسیون  هصق  “ 

ار وا  دناشک . یم  شیاه  غاب  هچوک  یمامت  هب  دوخ  اب  ار  وا  هک  دراذگ  یم  هدنناوخ  رب  یریثات  نانچ  بوخ ، ناتساد  کی  هاگ 
و تسا ، یئافوکش  نیا  هنادُرد  نایم  نیا  رد  هاتوک  ناتساد  و  دنک ، یم  لوغشم  ار  رکف  اه  تدم  ات  و  دنک ، یم  نوتفم 

. دشک یم  رون  طخ  هدنناوخ  نهذ  رب  باهش  نوچمه 
. دنراد یصاخ  یهاوه  لاح و  وترپ و  نآ  یاه  ناتساد  عونت  نوچ  دش  هدیمان  نامک “  نیگنر  باتک “  نیا 
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باتکهرامش ١۵٨ تسایفرعم  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

زا ۳۰ شیب  مادک  ره  ویشرآ  یور  رب  یمناد  روضح  هاگرذگ و  قاروا ! یور  رب  دوخ  تایح  نامز  زا  اه  ناتساد  نیا 
و دنا . هدوبن  رادروخرب  یلابقا  نینچ  زا  بلاطم  ریاس  هکیلاح  رد  تسین  یمک  مقر  نیا  دنا و  هتشاد  هدننک  هعجارمرازه 

. دراذگ یم  شیامن  هب  ام  تایبدا  رد  ار  هصق “  ناوت “  کش  نودب  نیا 
. دیراد دروخ  رب  یناوت ، نینچ  اب  نامک  نیگنر  باتک “  رد  امشو  تسا  باتک  یوس  هب  هدنناوخ  ششک  یاه  مرها  زا  عونت 
اه ناتساد  یدنلب  یهاتوک و  ناتساد ، یلک  تخادرپ  و  رثن ، درب  راک  هژوس ، توافت  شراگن ، هوحنرب  هوالع  عونت ، باب  زا 

. هحفص هدزناش  دودح  ات  هحفص  کیزا  تسا . یرگید  هصخاش 
……………………..

رد میظنت و  فا  ید  یپ  تمرف  تروصب  هاگرذگرشن  طسوت  شیپ  لاس  دودح ۹  رد  باتک  نیا  عالطا ، دیزم  تهج 
. دش داد  رارق  هناخباتک 

رب ار  یرگید  اه ی  هاگتسیز  کیره  دنتسین و  هاگرذگ  اب  طابترا  رد  رگید  هک  تساه  تدم  ناگدنسیون  نیا  زا  یئاه  نینزان 
اب یرمع  اه  نآ  همه ی  یارب  دنراد . رارق  یرگید  تیعقوم  هبترم و  رد  لامتحا  هب  دنلوغشم و  یراک  هب  دنا و  هدیزگ 

. میراد وزرآ  یتمالس  تداعس و 
قیرط زا  رتشیب  … توافتم یاه  تیعقوم  تاناکما و  اب  یلو  دنشاب  یم  طابترا  رد  ام  اب  شیب  مک و  هک  رگید  ینازیزع  و 

. میراد تلئسم  داش  یلدو  رمع  لوط  زین  اه  نآ  یارب  کوب ، سیف 
دایب دنراد  یهاگآ  اه  ناتساد  نیا  هدنسیون ی  یاه  نینزان  زا  رگا  ناکما ، لحم و  ره  رد  یراکمه  ره  هک  اضاقت  نیا  و 

. دنهد عالطا  اه  نآ  هب  میدوب  مه  اب  هک  یا  هتشذگ 

 ِ باختنا هب  هیوناژ ۱۹۷۶ –   ۱۲ ربماتپس ۱۸۹۰ –  یتسیرکاتاگآ ۱۵ 
ریسگنت اسیلا 

ید ۱۳۹۳

. تسا یسیگنا  سیون  یئانج  نیرتروهشم 
وا . دراد زین  کیتنامر  هناقشاع و  یاه  ناتساد  توکامتسو  یرم  راعتسم  مان  اب 

یور هب  همانشیامن  تروصب  اهنآ  زا  یرایسب  هک  دراد  یئانج  نامر  داتفه  دودح 
. تسا هتفر  هنحص 

ربماون رد ۲۵  راب  نیلوا  تسوا  فورعم  راثآ  زا  یکی  هک  شوم “  هلت  ناتساد “ 
ات خیرات  نآ  زا  تفر و  هنحص  یور  هب  اهروداسابمآ ) رتائت   ) ندنل رد   ۱۹۵۲

تساهدوب و هنحص  یور  رب  هشیمه  لاس  زا ۵۰  شیب  لوط  رد  رضاح و  نامز 
زا شیب  ندنل  رد  طقف  نونکات  همان  شیامن  نیا  تسا . راددروکر  رظن  نیا  زا 

یاهدروکر باتک  رد  یتسیرک  اتاگآ  تساهتفر . هنحص  یور  هب  راب   ۲٬۰۰۰
رد ( ریپسکش مایلیو  زا  دعب   ) مود ماقم  اهنارود و  مامت  رد  باتک  ناگدنسیون  نیرتشورفرپ  نایم  رد  لوا  ماقم  سنیگ 

درایلیم کی  هک  تساهدش  هدز  نیمخت  تساهداد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  یاهنیمز  ره  رد  ناگدنسیون  نیرتشورفرپ  نایم 
ایند نابز  هب ۱۰۳  نوگانوگ  یاههمجرت  رد  رگید  هخسن  درایلیم  کی  و  یسیلگنا )  ) یلصا نابز  هب  وا  یاه  باتک  زا  هخسن 
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ناهجهرامش ١۵٨ ناگدنسیون  تسانارعاش و  دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

هسنارف نوچ  یروشک  رد  لاثم  روط  هب  هک  تسا  هجرد  نآ  هب  یتسیرک  یناهج  تیبوبحم  [. ۱  ] تساهدیسر شورف  هب 
. تساهدوب دلج  نویلیم  رب ۴۰  غلاب  هدیسر  شورف  هب  لاس ۲۰۰۳  ات  وا  زا  هک  ییاه  باتک  دادعت 

تفایرد اکیرمآ  ناسیونییامعم  عمجم  زا  ار  مظعا  داتسا  ٔهزیاج  هک  دوب  یسک  نیتسخن  یتسیرک  اتاگآ  لاس ۱۹۵۵  رد 
. دیدرگ راگدا  هزیاج  ٔهدنرب  همانشیامن  نیرتهب  ناونعهب  هدنورپ  دهاش  مان  هب  وا  همان  شیامن  لاس  نامه  رد  درک .

ناوتیم نایم  نآ  زا  هک  دناهدمآرد  ملیف  هب  راب ) نیدنچ  اهنآ  زا  یضعب  و   ) وا هاتوک  یاهناتساد  اه و  باتک  رتشیب 
زا یرایسب  درب . مان  نوتگنیدپ  تعاس ۴:۵۰  راطق  لین و  هناخدور  رد  گرم  قرش ، ریسلاعیرس  راطق  رد  لتق  یاهملیف 

. دناهتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  زین  ینویزیولت  ییویدار و  یاههمانرب  هیهت  یارب  اهراب  یتسیرک  اتاگآ  یاههتشون 

ناگدنسیون متسیب  نرق  دنمشناد  نیرتگرزب  نیاتشنیا  تربلآ 
یراهدنق دمحا  نادرگرب :  رییرپ  ان  اش  رکراپ و  یرب  :

ید ۱۳۹۳

، دنا هدرک  جارخا  ناتسریبدزا  ار  تربلآ  هک  دیناد  یم  ایآ 
هب ار  شریظن  ایند  هک  دش  یا  هتسجرب  دنمشناد  اه  دعب  یلو 

. دوب هدیدن  دوخ 
رازیب گنج  زا  بلط و  حلص  نیاتشنیا  تربلآ  هک  دیناد  یم  ایآ 

بمب نیرت  برخم  نتخاس  بجوم  وا  یملع  راک  یلو   ، دوب
. تسا هدش  ناهج  رد 

لقن خینوم  هب  شا  هداوناخ  دوب  ههام  یتقو ۱۵  دش . دلوتم  ناملآ  ملا  رد  لاس ۱۸۷۹ ، چرام  هام  رد ۱۴  نیاتشنیا  تربلآ 
فرح هملک  کی  یگلاس  راهچ  دودح  ات  تربلآ  دنیوگ  یم  دش . دلوتم  اجام  شرهاوخ  مینو  لاس  کی  زا  سپ  دندرک . ناکم 

.“ تسا غاد  یلیخ  پوس  نیا   ” تفگ هراب  کی  ماش  زیم  رس  بش  کی  یلو  دز  یمن 
روصت تفگ “  یم  اه  دعب  درب . یم  تذل  لئاسم  هراب ی  رد  قمعت  ندرک و  رکف  زا  یکدوک ،  نارود  نامه  زا  تربلآ 

هتو رس  ار  امن  بطق  تربلآ  یتقو  دیرخ . شیارب  امن  بطق  کی  نمره  شردپ  زور  کی  تسا “ . شناد  زا  رت  مهم  ندرک ،
نیا هب  عجار  تربلآ  داد . یم  ناشن  ار  صاخ  تهج  کی  هشیمه  نآ    ِ هبرقع درک ،  یم  لیامتم  تسار  پچ و  هب  ای  ، 

. دوب هدرک  رکف  دایز  هلاسم 
شدوخ ار  ونایپ  نتخاون  تربلآ   . دوب هتخومآ  تربلآ  شرسپ  هب  ار  نلیو  نتخاون  دوب و  یلاع  تسینایپ  کی  نیلوئاپ  شردام 

نیملعم تشاد . تسود  یلیخ  ار  شدوخ  ییادتبا  هسردم ی  وا  دوب . تربلآ  یگدنز  زا  یشخب  یقیسوم  تفرگ . ارف 
. دنشوپب مرفینوی  یتسیاب  یم  نازومآ  شناد  دوب . یدج  هداعلا  قوف  ناملآ  رد  ناتسریبد  یلو  دندوب . نابرهم  روبص و 

. دیمان یم  نابهورگرس  ار  اه  نآ  تربلآ  هکیروط  هب  دوبن  زاجم  ندرک  لاوس  دنداد . یم  روتسد  دایرف  داد و  اب  نیملعم 
کی لح  دننام  تربلآ  یارب  لئاسم  نیا  یلو  درک  یم  حرط  ربج  نیگنس  لئاسم  شیارب  دوب ،  سدنهم  هک  تربلآ  یومع 
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. دوب لزاپ 
هب ار  نآ  یایاضق  زا  یرایسب  تسناوت  دش و  دنم  هقالع  باتک  نیا  هب  یلیخ  وا  دنداد . هسدنه  باتک  کی  تربلآ  هب  یزور 

هتشر ی یوجشناد  دوملت  ، سکام  دوب . هدنهد  رازآ  روآ و  تلاسک  شیارب  ناتسریبد  یلو  دنک . تابثا  شدوخ  شور 
. تسا ینژ  ناوج  کی  تربلآ  هک  تفایرد  یدوزب  وا  دوب . کیدزن  یلیخ  تربلآ  اب  اه ،  نآ  یگداوناخ  تسود  یکشزپ و 

شا هداوناخ  هکنیا  مود  تفر . اکیرمآ  هب  سکام  هکنیا  لوا  داتفا . شیگدنز  رد  قافتا  نیدنچ  دوب ،  هلاس  تربلآ ۱۵  یتقو 
هب دنام و  یم  خینوم  رد  ییاهنت  هب  دیاب  وا  هکنیا   موس  دندرک . ناکم  لقن  ایلاتیا  نالیم  هب  یلغش  تالکشم  تلع  هب 

هطبار ی وا  هکنیا  صوصخب  دوب ،  راوشد  شیارب  لئاسم  نیا  لمحت  دهد . همادا  هاوخلد  ان  طیحم  رد  ندناوخ  سرد 
. تشاد شرهاوخ  ردام و  اب  یدیدش  یفطاع 

تربلآ هک  دوب  دقتعم  ینانوی  سرد  ریبد  اریز  دندرک . جارخا  ناتسریبد  زا  ار  وا  هکنیا  ات  دوب ،  یبصع  یمک  للع ، نیمه  هب 
ریبد نآ  تیاکش  نیا  دراد . نادرگاش  هیقب  یور  یدب  رثا  وا  هک  تفگ  ناتسریبد  سیئر  هب  دروخ و  یمن  یراک  چیه  درد  هب 

ار هنیمز  ریبد  نآ  تلع  نیمه  هب  دوبن  ییوگخساپ  هب  رداق  ریبد  نآ  هک  درک  یم  ییاه  لاوس  ارثکا  وا  هک  دوب  تلع  نیا  هب 
وا ارچ  هکنیا  لوا  تشاد . داضتم  سح  ود  دماشیپ  نیا  زا  تربلآ  دندرک . جارخا  ناتسریبد  زا  ار  وا  هک  درک  مهارف  یروط 

. دنک یگدنز  هداوناخ  اب  هرابود  دناوت  یم  هک  دوب  لاحشوخ  هکنیا  مود  دندرک ،  جارخا  ناتسریبد  زا  تحارص  هب  ار 
شوخ  ، اه ییایلاتیا  تفگ  یم  وا  دوب . هدش  ایلاتیا  قشاع  اعیرس  وا  تسویپ . هداوناخ  هب  تفر و  ایلاتیا  هب  تربلآ  هرخالاب 

زا یدایز  یاه  باتک  تشاذگن و  رانک  ار  هعلاطم  تربلآ  نامز  نیا  رد  دنراد . یا  هناتسود  راتفر  ندمتم و  رکف ، 
. دوب ناوج  ون  کی  زونه  هکیلاح  رد  دیسر  پاچ  هب  یملع  هلجم  کی  رد  وا  ی  هلاقم   کی  یتح  درک . هعلاطم  ار  نادنمشناد 

نآ نادنمشناد  همه ی  هیرظن ی  فلاخم  وا  هلاقم ی  عورش    دوب . سیطانغم  هتسیرتکلا و  هراب ی  رد  وا  هلاقم ی 
تارایس نیب  یاضف  هک  دندرک  یم  اعدا  نادنمشناد  نامز  نآ  رد  دوب . ناگراتسو  تارایس  نیب  یاضف  هراب ی  رد  راگزور 
تارایس و نیب  یاضف  هکدرک  راهظا  هلاقم  نآ  رد  تربلآ  یلو  تسا . هدش  رپ  رتا ، مان  هب  یا  هدام  زا  ناگراتس  و 
. دوب تسرد  دنمشناد  ناوج  نیا  هیرظن ی  هک  دنتفایرد  همه  دعب  لاس  نیدنچ  هتبلا  تسا . یلاخ  الماک  ناگراتس 

ملپید دیاب  البق  یلو  دوش . هاگشناد  داتسا  اه  دعب  دناوخب و  کیزیف  سیئوس  کینکت  یلپ  رد  تشاد  میمصت  نیاتشنیا  تربلآ 
هاگشناد دراو  دیناسر و  نایاپ  هب  لاس  ود  یط  ار  ناتسریبد  هرود ی  تفر و  سیئوس  هب  اذل  تفرگ . یم  ار  ناتسریبد 

هکدوب کیورام  اولیم  مان  هب  یرتخد  اه  نآ  زا  یکی  درک . ادیپ  یدیدج  ناتسود  لیصحت  نارود  یط  دش . خیروز  کینکت  یلپ 
. دننک جاودزا  مه  اب  دوب  رارق  دندش و  دنم  هقالع  مه  هب 

قوقح اب  تاعارتخا  تبث  هرادا ی  رد  اذل  دبایب . هاگشناد  رد  سیردت  لغش  تسناوتن  تربلآ    ، لیصحت زا  تغارف  زا  سپ 
هب شدوخ ، مان  هب  تبث  یارب  ار  عارتخا  نآ  حرش  دنک ،  یم  یعارتخا  یسک  یتقو  دش . راک  لوغشم  بسانم  یلیخ 

هب ار  نآ  دشاب ،  تسرد  عارتخا  هچنانچ  دنک . یم  یسر  رب  ار  نآ  یعلطم  صخش  دتسرف . یم  تاعارتخا  تبث  هرادا ی 
رد .و  درک جاودزا  اولیم  اب  لاس ۱۹۰۳  رد  وا  دوب .  بسانم  نیاتشنیا  یارب  لغش  نیا  دنناسر . یم  تبث  هب  عرتخم  نآ  مان 

 . دش دلوتم  سنه  ناشرسپ  نیلوا  دعب  لاس 
نآ همه ی  هک  تشون  یملع  هلاقم  جنپ  لاس  نیا  رد  وا  اریز  دوب ،  نیاتشنیا  تربلآ  یارب  هزجعم  لاس  کی  لاس ۱۹۰۵ ،

زا دنترابع  تالاقم  نیا  نیوانع  دیسر . پاچ  هب  یملع  هلجم ی  رد  اه 
. کیرتکلا وتف  تارثا  - ۱

 . نینوارب تکرح  - ۲
یمتا . هیرظن ی  - ۳

. صاخ تیبسن  - ۴
E=m. تسا تروص                          هب  هک  مرج  تعرس و  یژرنا ،  نیب  مهم  هطبار ی  - ۵

توعد وا  زا  ییالاب  یلیخ  قوقح  اب  نیلرب  هاگشناد  سپس  درک . اطعا  کیزیف  یرتکدوا  هب  خیروز   هاگشناد  لاس  نیمهرد 
ایند یلو  دوب  یا  هتسجرب  دنمشناد  مه  وا  اریز  درک . یم  تداسح  وا  هب  اولیم  شرسمه  دنک . سیردت  اجنآ  رد  هک  درک 
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ییاهن میمصت  نیاتشنیا  هرخالاب  دنک . کرت  ار  خیروز  تساوخ  یمن  شلد  تلع  نیمه  هب  تشاد . هجوت  نیاتشنیا  هب  طقف 
. تفر خینوم  هب  درک و  کرت  ار  شرسپ  ود  اولیم و  تفرگ ،  ار 

یماظن و شزومآ  لوغشم  حلسم و  همه  هک  دوب  یناملآ  نازابرس  زا  رپ  رهش ، لخاد  دیسر ،  خینوم  هب  نیاتشنیا  یتقو 
هدنرب نیاتشنیا  لاس ۱۹۲۲ ،  رد  دوب . یبولطمان  یاه  هنحص  دوب  رازیب  گنج  زا  هک  نیاتشنیا  یارب  دندوب . گنج  هدامآ ی 

ود اولیم و  یارب  ار  هزیاج  نیا  لوپ  همه ی  وا  دش . کیرتکلا  وتف  تارثا  هلاقم ی  رطاخ  هب  کیزیف  رد  لبون  هزیاج ی  ی 
. داتسرف شرسپ 

دنهاوخ یم  هک  دندرک  مالعا  نت  ود  نیا  یدوزب  دوب . هتفرگ  هدهع  هب  ار  نیاتشنیا  زا  تبقارم  تربلآ  یومع  رتخد  اسلا ، 
. دوب هجوت  یب  شکاروخ  باوخ و  هب  تبسن  تربلآ  اریز  درک . یم  یرادهگن  نیاتشنیا  زا  اعقاو  اسلا  دننک . جاودزا  مه  اب 

لزنم زا  وا  جورخ  عقوم  یتح  دروخب و  اذغ  یفاک  هزادنا ی  هب  دباوخب و  مزال  هزادنا ی  هب  وا  هک  دوب  بقارم  اقیقد  اسلا 
. درک یم  بترم  ار  شسابل 

زاغآ رگید  فرط  زا  ناتسلگنا  هیسور و  هسنارف ،  فرط و  کی  زا  ناملآ  اتدمع  نیب  لوا ،  یناهج  گنج  لاس ۱۹۱۴ ،  رد 
رانک ار  دوخ  یملع  یاه  راک  اه  دعب  نیاتشنیا  تربلآ  تفای . همتاخ  ناملآ  تسکش  اب  لاس ۱۹۱۸  رد  اتیاهن  هک  دش ، 

ادیدش ار  یزان  بزح  لامعا ، نیا  درک . فوطعم  یمومع  عماجم  رد  ینارنخس  تسایس و  هب  ار  شا  هجوت  تشاذگ و 
، دندرک سامتلا  دنتفگ و  هچره  شناگتسب  ناتسود و  دنک . کرت  ار  روشک  هک  دوبن  مه  رضاح  نیاتشنیا   . درک یم  تحاران 

. تشادن یرثا 
رسارس یاه  هاگشناد  زا  یرایسب  دراوراه و  نبروس ،  جیربمک ،  دروفسکآ ،  یاه  هاگشنادزا  یراختفا  یرتکد  نیاتشنیا ، 

وا هک  درک  مالعا  رلتیه    ، دوب اینرفیلاک  هاگشناد  رد  نامهم  داتسا  نیاتشنیا  هک  یتقو  لاس ۱۹۳۱ ،  رد  درک . تفایرد  ایند 
 ، دندوب ناملآ  هب  نتشگرب  لاح  رد  اسلا  نیاتشنیا و  یتقو  لاس ۱۹۳۳ ،  رد  دش . وا  گرم  راتساوخ  تسا و  سوساج  کی 

بزح رلتیه و  هک  دوب  هدش  ملسم  نیاتشنیا  یارب  رگید  الاح  . درک هلمح  توپاک  رد  وا  یناتسبات  هناخ ی  هب  یزان  بزح 
. دنشاب یم  وا  ندرب  نیبزا  ددص  رد  یزان 

یاه سکع  یواح  هکدیسر  ناشتسد  هب  ناملآ  زا  باتک  کی  یزور  دندرک . هراجا  کیژلب  رد  یا  هناخ  اسلا  نیاتشنیا و 
 : هکدوب هدش  هتشون  شریز  دوب و  هدش  پاچ  نیاتشنیا  سکع  باتک  نیا  لوا  هحفص ی  رد  دوب  . یزان  بزح  نانمشد 

یخوش هب  نیاتشنیا  دوب . هتفرگ  رظن  رد  یتفگنه  هزیاج ی  نیاتشنیا  نتشک  یارب  یزان  بزح  تسا . هدشن  مادعا  زونه 
. دنورب اکیرمآ  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  اه  نآ  هرخالاب  مشاب . هتشاد  شزرا  ردق  نیا  نم  هک  مدرک  یمن  رکف  تفگ  یم 

لاس رد  تشذگرد . اسلا  دعب  لاس  هس  دش . یسرجوین  نوتسنیرپ  یوتیتسنا  هیلاع  تالیصحت  یضایر  داتسا  نیاشنیا 
یروهمج سیئر  هب  یا  همان  وا  دنتسه . یمتا  بمب  نتخاس  ددص  رد  یناملآ  نادنمشناد  هک  دوب  هدیمهف  نیاتشنیا   ۱۹۳۹

هب دبای ،  تسد  یمتا  بمب  هب  اه  ناملآ  هکنیا  زا  لبق  دیاب  اکیرمآ  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  تلوزور  نیلکنارف  اکیرمآ ، 
. دبایب تسد  بمب  نیا 

دوب نیسینکت  سدنهم و  دنمشناد ، رفن  زا ۱۰۰۰  لکشتم  هک  ناتاهنام  هژورپ ی  نانکراک  هلیسو ی  هب  یمتا  بمب  نیلوا 
 ، لاس ۱۹۴۰ رد  وا  درک . حالس  نیا  ندرک  دودحم  فرص  ار  یدایز  تقو  نیاتشنیا  مود ، یناهج  گنج  زا  دعب  دش . هتخاس 

رد درک . یمن  یگدننار  هاگچیه  و  دوب . یور  هدایپ  هب  دنم  هقالع  هشیمه  دننام  نیاتشنیا  . دش هتخانش  اکیرمآ  دنورهش 
. دوب دنم  هقالع  مه  یریگیهام  هب  نمض 

. تشذگرد مه  اجام    ، لاس ۱۹۵۱ رد  دنک  . تبقارم  وا  زا  هک  تفر  اکیرمآ  هب  اجام  شرهاوخ  اسلا  تشذگ  رد  زا  سپ 
لیرپا زور ۱۷  رد  دش . یرتسب  نوتسنیرپ  ناتسرامیب  رد  اراچان  دوب و  هداتفا  رطخ  هب  نیاتشنیا  یتمالس  لاس ۱۹۵۵  رد 
هکیلاح رد  متسیب  نرق  دنمشناد  نیرتمهم  دعب  زور  دنروایب  . شیارب  ملق  ذغاک و  کنیع ،  هک  درک  اضاقت  نیاتشنیا   ۱۹۵۵

. تشذگرد دوب  شرانک  رد  هدش و  هتشون  ییاه  لومرف  شیور  هک  ذغاک  هحفص  دنچ 
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ناراب نژیب  رتکد  کوب  سیف  زا  یسورع –  زنط 
ید ۱۳۹۳

؟ میشوپب یچ  ندیسرپ  هگیدمه  زا  ندش  توعد  یسورع  مناخ  ات  هس 
هشب تس  مه  اب  هروب  مرهوش  یاهوم  نوچ  مشوپیم  ییالط  نم  تفگ :  یلوا 

هشیم تس  مه  اب  یمدنگوج  مرهوش  یاهوم  نوچ  مشوپیم  دیفس  هایس  نم  هگیم  یمود 
هلچک مرهوش  نوچ  مایب  تخل  دیاب  نم  نیدرک  تس  امش  هک  روطنیا  نوچ  مایمن  نم  تفگ  یموس 

————
 ! دش دوبان  مرک  . . . شور تخیر  یلکلا  تابورشم  زا  هرطق  هی  زیم و  ور  تشاذگ  مرک  هی  ملعم 

؟  دموا مرک  رس  هب  یچ  دیدید  تفگ :  دعب 
؟؟  میریگیم یا  هجیتن  هچ 

 !!! نرب نیب  زا  نومندب  یاه  مرک  ات  میروخب  یلکلا  تابورشم  دیاب  نتفگ :  مه  اب  همه 
غالا یتح  دینیبب  تفگ :  اه  هچب  هب  غالا و  هی  یولج  تشاذگ  بورشم  رپ  فرظ  هی  نمهفیمن ،  مدآ  نوبز  انیا  دید  ملعم 

 ! هروخیمن نیا  زا  مه 
؟؟؟  میریگیم یا  هجیتن  هچ 

هرخ هروخن  یکره  میریگیم  هجیتن  نتفگ :  مه  اب  همه 

یئاسراپ وزرآ  - لیئارزع هابتشا 
ید ۱۳۹۳

 ! میشکیم ار  زان  هک  راد  هدنخ  هچ 
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 ! میشکیم ار  هآ 
 ! میشکیم ار  راظتنا 
 ! میشک یمار  دایرف 

 . . . میشکیم ار  درد 
میشکب تسد  میناوتب  هک  میا  هدشن  یبوخ  شاقن  ردقنآ  لاس  همه  نیا  زا  دعب  یلو 

————————————————————-
. دوب یرتسب  ناتسرامیب  رد  یبلق  هلمح  رثا  رب  یا  هلاس  مناخ ۴۵ 

: دیسرپ وا  زا  دید  ور  لییارزع  هک  یتقو  درک  هبرجت  ار  گرم  یتاظحل  یحارج  قاتا  رد 
!؟ تسا مامت  نم  تقو  ایآ 

 ….. دینک یم  رمع  هگید  زور  هام و ۸  لاس و ۲  امش ۴۳  هن  : تفگ لیارزع 
: دهد ماجنا  ار  ریز  یاهلمع  دنامب و  ناتسرامیب  رد  تفرگ  میمصت  مناخ  یدوبهب  زا  سپ  ،،،،، 

تروص تسوپ  ندیشک  - ۱
نشکاس وپیل  - ۲

 . مکش ندرک  روج  عمج و  - ۳
وربا یوتات  هنوگ و  تشاک  و 

 !!!. دش لوغشم  مه  شانودند  ندرک  دیفس  اهوم و  ندرک  گنر  هب  و 
در نوبایخ  زا  تساوخیم  هک  یلاح  رد  ناتسرامیب  زا  ندش  صخرم  ماگنه  ییابیز  لمع  نیرخآ  مامتا  زا  دعب  هتفه ،  هی 

 !!! دش هتشک  درک و  فداصت  نیشام  هی  اب  دوش 
ار مناج  ارچ . مراد  تصرف  هگید  لاس  نم ۴۳  دیدومرفن  یلاعبانج  هگم  دیسرپ : دش  وربور  لییارزع  اب  یتقو 

؟؟؟؟؟ یتفرگ
 : تفگ لییارزع 
؟؟؟؟  یدووب وت  ِا  ِا  ِا 

هدنمرش تمتخانشن ، ادخ  هب  یدش  ضوع  ردقچ 

هرن نوتدای  ادلی  بش 
ید ۱۳۹۳
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هرن نوتدای  ادلی  بش 

… دیئآ یم  رگا  نم  غارس  هب 
ید ۱۳۹۳
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دیئآ یم  رگا  نم  غارس  هب 

نارهت رد  ناطرس  دایزا  هدمع  لیلد 
ید ۱۳۹۳

نارهت رد  ناطرس  دایدزا  هدمع  لیلد 
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حرش نودب 
ید ۱۳۹۳
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حرش نودب 

تسایس یایند  رد  یزانط   - ینباکنت نودیرف 
ید ۱۳۹۳

هدنسیون ینباکنت ، نودیرف  تشادگرزب  یارب  یمسارم  نلک  رهش  رد 
اهناتساد اب  شیپ  ههد  جنپ  دودح  زا  هدنسیون  نیا  دش . رازگرب  یناریا ،
روضح ناریا  یبدا  هنحص  رد  دوخ  زیمآزنط  تالاقم  تاعطق و  و 

. تسا هتشاد  نایامن 
ات ههد ۱۳۴۰  رخاوا  زا  هژیو  هب  دوخ  یسایس  زنط  اب  ینباکنت  نودیرف 
ات وا  هک  یباتک  هدجه  نایم  زا  تشاد . رامشیب  ناگدنناوخ  نایاپ ۱۳۵۰ 
“، غولش رهش  یاهتشاددای   ” یاهباتک هژیو  هب  هدرک ، رشتنم  زورما 

یرتشیب ترهش  ندوب “ نورتس  هودنا   ” و هریت “ بش  یاههراتس  ”
. دنراد

یعامتجا و طاطحنا  نارادمامز و  داسف  یزاتهکی و  وا  راثآ  نیا  رد 
ارف دادبتسا  ملظ و  رهاظم  ربارب  رد  یرادیاپ  هب  ار  مدرم  دریگیم ، رخسمت  زنط و  قالش  ریز  هب  ار  یرسارس  یگنهرف 

. دناوخیم
هاگن کی  رد 

دوب و ناتسریبد  ریدم  ریبد و  شردپ  دمآ . ایند  هب  نارهت  رد  یگنهرف  یاهداوناخ  رد  لاس ۱۳۱۶  رد  ینباکنت  نودیرف 
دوخ ناتساد  نیلوا  لاس ۱۳۴۰  رد  دش . یسراف  تایبدا  نابز و  ریبد  لیصحت ، نایاپ  زا  سپ  زین  وا  دوخ  راگزومآ . شردام 

یراکمه هب  ناریا  یبدا  تایرشن  اب  سپس  وا  دراد . کیتنامور  ینحل  هک  درک  رشتنم  سفق “ رد  یدرم   ” مان هب  ار 
. درک ادیپ  شیارگ  زنط  هب  رتشیب  وا  یاههتشون  تخادرپ و 

عفادم لکشت  نیا  یاههرود  یخرب  رد  دوب و  ناریا “ ناگدنسیون  نوناک   ” راذگهیاپ یاضعا  زا  لاس ۱۳۴۸  رد  ینباکنت 
. تشاد روضح  نآ  ناریبد  تئیه  رد  نایب ، رشن و  یدازآ 

رازگرب نلک  رهش  رتائت “ شاداکرآ   ” رد ناملآ “ ناریا و  رتائت  نمجنا   ” تمه هب  ربماون  هبنش ۲۹  زور  هک  یمسارم  رد 
. دنتفای روضح  وا  راثآ  نارادتسود  ینباکنت و  نودیرف  ناتسود  زا  یدایز  هدع  دش ،

رصاعم یسیونزنط  رد  وا  هاگیاج  هرابرد  ینباکنت  نودیرف  ناراکمه  ناگدنسیون و  زا  یاهدع  تشادگرزب  همانرب  رد 
یگدنز یبدا و  همانراک  هرابرد  یرصتخم  دوب ، تشادگرزب  بش  هدننادرگ  هک  یعفان ، اضر  تسخن  دنتفگ . نخس  ناریا 

. درک نایب  وا  شراگن  کبس  یاهیگژیو  ینباکنت و  یسایس 
نامکاح هنارباج و  یاهماظن  اب  راکیپ  رد  اناوت  یحالس  هباثم  هب  زنط  تیمها  زا  هک  دوب  نارنخس  نیتسخن  فیس  دسا 
یقاب نارادمدرس  متس  روج و  ربارب  رد  یگداتسیا  ناوت  ار  هدیدمتس  مدرم  هک  یراگزور  رد  تفگ . نخس  دبتسم 

. دروآیم نایب  هب  ار  اهنآ  یرازیب  ترفن و  هک  تسا  یاهدنرب  حالس  زنط  دنامیمن ،
Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL fully for free!

http://www.gozargah.com/category/aks/
http://www.gozargah.com/maghaleh/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://pdfmyurl.com/request-trial?src=pdf


تساهلاقمهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

زا دریگیم و  دنخشیر  هب  ار  رگدادیب  نامکاح  هک  تسوا  نامایب  رادشین و  زنط  رد  ینباکنت  نودیرف  رنه  نیرتمهم 
. درادیمرب هدرپ  اهنآ  تقامح  تلاهج و 

دنتفگ ینباکنت  اب  دوخ  تارطاخ  زا  راسکاخ  میسن  زارفرس و  لالج 
دوبمک نیا  لیالد  تشاذگ و  تشگنا  ناریا  یبدا  ریس  رد  زنط  گنهرف  یتسس  رب  دوخ  نانخس  رد  داش ، یدادعتسا  یدهم 

. درک وجتسج  یتنس  ینید و  یاههشیر  اهداینب و  رد  ار 
هک تسا  هتینردم  تفرشیپ  نیوکت و  اب  اهنت  دنرادن و  یاهنایم  زنط  اب  هدزتنس  یاهشنیب  اههشیدنا و  هک  درک  دیکأت  وا 

یاههولج زا  یکی  هباثم  هب  زنط  یریگراک  هب  رد  ینباکنت  شقن  زا  وا  دریگیم . تردق  یبدا  نایب  هویش  کی  هباثم  هب  زنط 
. درک شیاتس  یرهش  یگدنز 

ییوگشاف یاهب  هجنکش ، نادنز و 
تفاطل ینابزشوخ و  اما  دننکیم ، نایب  یخوش  دنخشیر و  هماج  رد  ار  هعماج  جنر  یدنسرخان و  زادرپزنط  ناگدنسیون 

رطاخ هب  اهنت  بالقنا  زا  شیپ  ینباکنت  نودیرف  درادیمن . ناما  رد  نامکاح  دنزگ  مشخ و  زا  ار  اهنآ  زگره  اهنآ  عبط 
. دنارذگ نادنز  رد  ار  دوخ  یگدنز  زا  ییاهلاس  زیمآزنط  بلاطم  اهناتساد و  نتشاگن 

هب ناریا  هدوت  بزح  هب  هتسباو  یاهداهن  زا  هک  دوب  لاعف  ناریا “ نادنمرنه  ناگدنسیون و  یاروش   ” رد بالقنا  زا  سپ  وا 
ینباکنت بزح ، ناراداوه  اضعا و  یریگتسد  یارب  یمالسا  یروهمج  تیمکاح  شروی  لاس ۱۳۶۲ و  رد  تفریم . رامش 

. تخیرگ روشک  زا  ریزگان  لاس  نامه  رخاوا  رد  دش و  یراوتم 
وا دنکیم . یگدنز  نلک  رهش  رد  هک  تساهلاس  کنیا  دناسر و  یبرغ  ناملآ  هب  ار  دوخ  راوشد  راومهان و  یهار  زا  ینباکنت 
. درک رشتنم  باتک  تروص  هب  ای  نوگانوگ  تایرشن  رد  ار  دوخ  یاههتشون  داد و  همادا  یتاعوبطم  تیلاعف  هب  جراخ  رد 

. دراد تماقا  نادنملاس “ هناخ   ” رد شیپ  هام  دنچ  زا  هدنسیون  نیا 
دندرک حیرشت  ار  ینباکنت  زنط  یاهیگژیو  فیس  دسا  داش و  یدادعتسا  یدهم 

. تفگ قانتخا  روسناس و  اب  ناگدنسیون  راکیپ  رد  زنط  شقن  زا  ینباکنت ، نیرید  ناتسود  زا  سیونناتساد و  نذؤم ، رصان 
. درک تئارق  ار  دوخ  هاتوک  یاهرعش  زا  هعطق  دنچ  ینباکنت  زا  لیلجت  مسارم  رد  ناملآ ، میقم  رعاش  نینهآ ، رکسع 

ار یتارطاخ  دوتس و  یدادبتسا  یاهتموکح  اب  راکیپ  رد  ار  ینباکنت  یریلد  دنله ، میقم  یناریا  هدنسیون  راسکاخ ، میسن 
. درک لقن  نادنز  رد  ار  وا  اب  ندوب  ریجنزمه  نارود  زا 

زا وا  درک . وگزاب  ار  دوخ  یسایس  یگدنز  زا  یتارطاخ  یداقتنا  یهاگن  اب  نیلرب ، میقم  یناریا  رعاش  زارفرس ، لالج 
. درک دای  شیاتس  اب  یسایس  یاهاطخ  اب  ییورایور  رد  ینباکنت  تقادص  تماهش و 

رد یتیبود  اب  دوب ، هدرک  مسارم  یهار  ار  یاهتشون  تشادن ، تکرش  همانرب  رد  هک  یمان ، زادرپزنط  یدنسرخ ، یداه 
: ینباکنت زا  شیاتس 

یهافش هچ  یبتک  هچ  تساناوت ، وت  زنط 
یهاش هچ  یخیش و  هچ  تسا ، میژر  دضرب 

یتفگن خآ  نامز  رازآز  هظحل  کی 
یهاوگ وت  لیبس  خاش  نآ ، تحص  رب 

دوخ و یبدا  یگدنز  زا  راصتخا  هب  یخوش  زنط و  اب  تسوا ، نایب  هویش  هک  نانچ  نآ  ینباکنت ، نودیرف  مسارم  نایاپ  رد 
. تفگ نخس  نارضاح  یارب  نادنملاس “ هناخ   ” رد شاهزات  هبرجت  نینچمه 

. دوب هارمه  یشیامن  هعطق  کی  یناریا و  یقیسوم  اب  ینباکنت  نودیرف  تشادگرزب  همانرب 
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تسارابخاهرامش ١۵٨ دودسم  تسپ  نیا  یارب  اه  هاگدید 

لشیم دورب - رانک  دیاب  افیف “  لابتوف “  یناهج  نویساردف  سیئر 
ینیتالپ

ید ۱۳۹۳

ینیتالپ
دیدش داقتنا  هب  دیشک و  ور  زا  هدوسرف  ریپ و  رتالپ  پس  هیلع  ار  ریشمش  راب  نیا  هاوخ  لوحت  ینیتالپ  لشیم  زور : رابخا 
افیف سیئر  ات  هدیسر  ارف  نآ  نامز  تسا و  هدیسر  نایاپ  هب  افیف  رد  وا  تسایر  نارود  هک  درک  دیکات  تخادرپ و  رتالب  زا 

. دشاب یرگید  صخش 
هب ار  وا  دیابن  رگید  تسا و  هدناشک  داسف  هب  ار  افیف  رتالب  پس  هک  تسا  دقتعم  ینیتالپ  لشیم  اهیرازگربخ  شرازگ  هب 

هاگیاج هب  ار  افیف  رتالب  هک  تسا  نشور  الماک  نیا  تفگ : وا  درک . باختنا  لابتوف  یللملانیب  نویساردف  سیئر  ناونع 
اما تسا  هنیزگ  نیرتهب  هک  مدوب  دقتعم  هک  ارچ  مداد ؛ یار  وا  هب  لاس ۱۹۹٨  رد  نم  تسا . هدناسر  یدب  رایسب  رایسب 

. مرادن یرظن  نینچ  رگید  نالا 
هدیسر ارف  وا  یظفاحادخ  نامز  رگید  تسا . هتفرگ  هدهع  رب  ار  افیف  تسایر  هک  تسا  یپایپ  هرود  رتالب ۵  داد : همادا  وا 
رتالب نامز  رد  افیف  هرهچ  هک  دندقتعم  یرایسب  دنک . سفنت  کاپ  یاوه  یمک  افیف  هک  تسا  هدیسر  ارف  نآ  نامز  تسا .

دورب و رانک  افیف  تسایر  زا  نکمم  نامز  نیرت  عیرس  رد  دیاب  رتالب  مهد . یم  اهنآ  هب  ار  قح  نم  تسا و  هدش  رادهکل 
. تسین تسپ  نیا  یارب  یا  هتسیاش  صخش  رگید  وا  دنکن . دزمان  تاباختنا  یارب  ار  دوخ  رگید 
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