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 -- ۱۱ ؟دهاوخیم هچ ام ناج زا هبرجت هلاقم

  

 ۱۴ دسریم یرب غاب نيا زا مد ره

 ۳ ۱۶ همانربقوف و یملع نمجنا

 ۱٩ یفنص یاروش

    ۲۰ هدنورپ
    

 اههچب نابز زا

  



  

 هلاقمرس یاجهب

 رد ارچ هک میوگب نیا زا دیاب .داتفا هار همانهاگ ارچ هک میوگب نیا زا دیاب .تسه نتفگ یارب اهفرح یلیخ

 میوگب نيا زا ًالصا .تسا مزال مه یرگید یاهداهن یفنص یاروش و یملع نمجنا زا ریغ .هدکشناد راتخاس

 یاهداهن .دنریگیم تیعورشم طیحم ٍدوخ زا هک ییاهداهن نآ زا ریغ هب ,یطیحم ره رد ًاتدعاق ارچ هک

 نیمه و دنشاب لقتسم ییاهروج کی و دنریگن تیعورشم ییاج زا هک ییاهداهن ؛تسا مزال مه یرگید

 .دنکب داجیا ناشیارب عفانم هب تشادمشچ نودب ار دقن یاضف .ندوب لقتسم

 هناسر و دشاب کچوک هک طیحم هک میوگب نيا زا .تسین هناسر کی طقف همانهاگ ارچ هک میوگب نیا زا دیاب

 اهمدآ هک یاهناهب نامه ؛یعوضوم نامه دوشب ؛دورب مه رتشیب شندوب هناسر زا دناوتیم دهاوخب هک مه

 یهژاو کی زونه «یشیدنامه» هک دهدیم ار رواب نیا اهمدآ هب هک یاهناهب نامه ؛دنکیم عمج مه رود ار

 .دشاب دیابن لقاال اي تسین ام تایبدا رد دیاز

 .دشاب راک رد یدعب رگا .دعب یارب دنامب دیاب یلو .تسا دایز میوگب دیاب هک ییاهزیچ

 سپ هک میوگب دیاب ار نيا .دشاب اهوجشناد هب دودحم طقف دیابن همانهاگ هک میدرک رکف ارچ هک میوگب دیاب

 ار نیا .طیحم نیا هب دننادرگرب ار ناشهبرجت هدناهدوب اج نیمه رتلبق هک ییاهمدآ نآ تسا رارق یک رخآ

 هدنک اج نيا زا «میدرک هک ار نامهبرجت ميدناوخ هک ار نامسرد ؛بیرقت نامهمه هک منک یروآدای دیاب

 دش رتشیپ هک یاهیرجت زا یراب نودب ؛دنیآیم اهیدعب و ؛یتکلمم کی ,یاهشوگ کی میوریم و میوشیم

 .دندرک اهیلبق هک «میدرک ام هک دننکیم هبرجت ار نامه هرابود و

 ندوب داتسا هک میوگب نیا زا ًالصا .دنشاب هتشاد شقن هیرشن نيا رد دیاب ارچ اهداتسا هک میوگب نیا زا دیاب

 رد منامب نم و اهداتسا ناهورگ رد دورب وا هک ؛رفن کی زا دنکیمن ادج ارم یفاک یهزادنا هب راگنا ندوبن و

 و دوب مناتسریبد یسالکمه دنکیم هیارا سرد اجنیا هک یسک نالف هک میوگب نيا زا .اهوجشناد ناهورگ

 یا» هک میوگب «تسا یروط هچ منادیمن زونه هک یروط کی و مهاگشناد نارود یهناخ مه ینامهب

 یرگید یاج زا لکشم راگنا .تسین ام ندوبن و ندوب وجشناد ,ندوبن و ندوب داتسا زا لکشم !تعامج

 .«.تسا

.دشاب یتقو رگا .میوگب دیاب اهزیچ یلیخ ؛یتقو کی اعقاو یلو تسا یرارکت مفرح



 رکف هب نامنتفر زا لبق هک دوبهدرکن بیع نامزغم هک مه ام هک میوگب نيا زا یمک کی دشاب رتهب دیاش ًالعف

 شهار دیاب طقف هک میتسنادیم .تسا مامت نامندوب وجشناد رمع هک میتسنادیم مه ام .میتفیب هیرشن

 هب زیچ همه زا رتشیب دیاب هدتفیب هار هیرشن هک دش رارق رگا هک میتسنادیم مه ار نيا .ظفاحادخ و ميزادنیب

 .دنهدب همادا ار ارجام دنهاوخیم یناسک هچ هک مینک رکف نیا

 هک میوگب نيا زا دیاب ءدتفیب هار هیرشن هک میدش ممصم ام هک دش هچ هک مهدب حیضوت مهاوخب رگا رتشیب

 یهبرجت زا یمک کی دیاب مه دعب .تسا لکشم ردقهچ دسانشب ار شهاگیاج هک یاهیرشن نتخادنا هار

 .تسا رتهب میوگن نامه .مياهدروخ هاگشناد کاخ یلیخ ام ینعی هک میوگب ییوجشناد تیلاعف

 یدارفا -یلو .هن هک ار نامدوخس میناوتب هک مینک راک هچ هک دوب نیا تدم نيا رد ام یهغدغد نیرتگرزب

 و میزادنیب هار ییادصورس کی هک مینکب میتساوخ یمن هک بالقنا .مینک دیلوتزاب .دراد مزال هیرشن هک ار

 .دشن دشیم دیاب هک یروطنآ ای .هدشن زونه لقاال ای .«دشن) :میوگب کز اما .دوب تخس راک .دنیایب همه

 شلیلد .مزادنیب نامطیارش ندرگ هب ار زیچ همه مهاوخیم هک دینکن رکف مه امش و میوگیم مه ار شلیلد

 زا دعب .دنداد شلوط ای .دیشک لوط هام هس ام یارب «یریگزوجم یهزورهد راک هک نيا رد دوشیم هصالخ

 دنام زیچهمه و دمآرد هراس کی هرامش هس یاچ هب هک دش نیا .دوب ناتسبات طسو رگید هک مه زوجم

 .نالا یارب

 کی اب هک مناوتب هک مهاوخیم هن :مناوتیم هن .دینک ادیپ هغدغد دییایب تعامج ینعی هک میوگیمن ار اه نیا

 ای یسک رگا هک میوگیم ار اهنیا .ماهدیشک تمحز شیارب هک منک داجیا ار یزیچ یهغدغد یسک رد هتشون

 -یم» ام هک ینامز نامه ءاهنیا زا شیپ یلیخ هک دننادب .دنراد اهراک خنس نيا هب یرطاخ قلعت یناسک

 -یم ار اه نیا .دش تبث ناشهتسنادن مسا هب راک هناراودیما «ظفاحادخ و ميزادنيب شهار دیاب هک میتسناد

 یارب ار راک هناراودیما دیاب ادتبا نیمه زا هک دنریگب دای هدروخ کا ًالثم نم زا هدارفا نیمه هک میوگ

 .مدق کی مسا ره .هرامش هسود یمسا ره دیاش .دنهد همادا هتسنادن یاهمسا

 طقف هک یلسن .هدوب هیرشن نیا راذگ هیاپ یعون هب هدش هتشون ناشنابز زا «هلاقمرس یاجهب» نیا هک یلسن

 هیرشن ییارجا تیریدم نآلا نیمه زا دیاب دنادیم هک یلسن .دوبدهاوخ طیحم نیا رد رگید یهرامش کی ات

 .سویأم ای دشاب راودیما دیاب دنادیمن زونه هک یلسن .دنک راذگاو ار
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 ناونع هب (یضایر یلم تاقباسم یناهج یهیداحتا) ۷)1۷۲7 فرط زا لاسما شبات ییحی رتکد

 قبط هک یدارفا هب راب کی لاس ود ره هزیاج نیا .دندش باختنا شودرا لئاپ یهزیاج یهدنرب ۱

 مولع شرتسگ نینچمه و تایضایر شزومآ یزاسینغ رد یاهتسجرب و مهم شقن «هیداحتا نيا یهتفگ

 مه لاسما یهزیاج یهدنرب رگید .دوشیم اطعا رفن ۳ هب رثکادح و دنراد یللملانیب ای یلم حطس رد یضایر

 و رتویپماک مولع و تایضایر جیورت لیلد هب ار هزیاج نیا شبات رتکد .دوب ییالئوزنو یهدنومل زچناس لئافار

 و تیریدم :روشک رد تایضایر یاههناخ تخاس زا تیامح .تساهدرک تفایرد روشک رد مولع رگید

 رد یراکمه و تیامح یهاگشناد و یناتسریبد حطس رد یملع فلتخم تاقباسم یرازگرب رد یراکمه

 رد تیلاعف ۸6/1۷ یسیون همانرب تاقباسم و ناریا رد موجن دایپملا هلمج زا یللملانیب تاقباسم یرازگرب

 یاهتیلاعف زا یاهشوگ اهنیا ...و 1100 تاقباسم رد یضایر دایپملا یاهمیت یتسرپرس ییصصخت تایرشن

 رتکد تامحز و میدوب اهنآ زا یخرب یرازگرب دهاش کیدزن زا شیبومک ام یهمه هک تسا گرزب درم نیا

 .مياهدید اههمانرب نیا یرازگرب یارب کیدزن زا ار شبات

 هک هشیم هتفگ هدکشناد دیدج نامتخاس 1 اتسور رتکد و دش ضوع هاگشناد سیئر

 نوا ات ,هشیم یزادنا هار هدنیآ هام شش ات ۱ هاگشناد دیدج سیئر ناونع هب دازآ ِ

 سالک هن ,هلجم رتفد هن ,میراد تیاس هن مه عقوم تنواعم ,یشزومآ تنواعم نآ یپ رد و دش باختنا

 !یرهم رالات هن ۲۰۳  شزوسآ لک ریدم و یشهوژپ تنواعم :ییوجشناد

 .دندرک رییغت زین

 | ات 0 ا

 یراکمه عون ره زا ناکامک همانهاگ ِ

 ۱أ .دنکیم لابقتسا ۱أ هب یگنهرف روما تنواعم دیدج تمس گ

 دش هفاضا هاگشناد تبریدم یهعومجم

 ۱أ یلام دیدش لکشم اب هماناگ ۱ یاتسار رد .درک بحاصت ار نآ ییازریم سدنهم و

 ندرکلح یارب یاهدیا رگا .تسوربور یزابهیس سدنهم هک دوشیم هدینش «تاربیغت نیا
 نایم رد ام اب ,دیراد غارس لکشم نیا ۱أ

 .دیراذگب ۱
 ۱ .تفرگ تسدب ار همانرب قوفو یگنهرف

 هست

روما تیریدم ییازریم سدنهم نیشناج ناونع هب



  

 



 هدکشناد یسانشراک عطقم یدورو نایوجشناد یمامت «هاگشناد شزومآ یهناماس رد دوجوم تاعالطا قبط

 ات ۷۸ یاهلاس یارب اما .دناهدش لیصحتلا غراف :(۷۲ لاس یدورو نایوجشناد زا ریغهب) ۷۷ ات ۷۸ لاس زا

 :تسا ریز لکش هب رامآ ۷۲ لاس و ۸

 ۷۶ لابس ۷۸ لاس

296 4 296 06          
 و جارغن 9 جارحت

 » غراف 10 غ راف

 0 هعجل رد مچ 10 فا رصنآ

 ۷۹ لاس

 9 جا رخن

 5 عراش

    9 فا رصنا

   



  

 ۸۷ لاس ۸۸ لاس

 ۵ لذت
 9 لقتنا

 ال زاجم رب

    ع وجند اهن رهشنا تناد
 :درک هراشا هتکن دنچ هب ناوتیم هالاب یاهرادومن هب هجوت اب

 نایوجشناد دادعت هب .هتفاي شهاک حوضو هب دعب هب ۷۸ لاس زا ,یسانشراک نالیصحتلاغراف دادعت -

 .دینک تقد یفارصنا و یجارخا

 «هتشذگ اهنآ لیصحت زا لاس شش هک ۸۳ یدورو نایوجشناد زا دصرد ۶ یلیصحتلاغراف فیلکت -

.تسین صخشم زونه



 .دناهدش لیصحتلاغراف «لیصحت لاس ۵ زا دعب ۸۶ یدورو نایوجشناد زا دصرد ۲۵ اهنت -

 رد زا هک ینامز تدم) ناشلیصحت زا لاس نتشذگ زا دعب ۸۵ یدورو نایوجشناد زا دصرد - ٩۲

 زونه (.دیآیم باسح هب سناسیل یهرود رد لیصحت لومعم نامز تدم ؛یشزومآ متسیس

 ادنتسه وجشناد

 ریغ» «هدکشناد رد ناشلیصحت زا لاس ود ندنارذگ اهنت زا دعب ۸۷ یدورو نایوجشناد زا دصرد [ -

 .دناهدش طورشم مرت ( ره رد ای و مرت ۶ زا یلاوتم مرت ۳ الامتحا ینعی ,دنتسه «زاجم

 :دروخ ناممشچ هب یبلاج تاکن .میدوب ۸۸ ات 4۷ لاس زا نایوجشناد لک لدعم یسررب لاح رد هک ینامز

 هک تسیل یاهتنا یوجشناد ۲۳ نایم زا ,مینک بترم نییاپ هب الاب زا ار اهلدعم یمامت هک ینامز هکنآ لوا

 اهنآ زا رفن ۱۹) .دنشابیم ۷۸ زا دعب یاهلاس یدورو ءوجشناد ۲۱ ؛تسا ۱۰.۲۷ اهنآ لک لدعم نیرتشیب

  

 (.دنتسه دعب هب ۸۰ یدورو

 نیا مامت رد هک یدعب رفن لدعم .هدوب ۱۸:۱۲ و ۱۷.3۸ ۷٩ لاس یجارخا یوجشناد ود لدعم هک نآ رگید

 .تسا ۱۲۰۱۱ .هدش تبث وا یهدنورپ رد یشزومآ جارخا اهلاس

 



  

 د ًا

 لچک .ميدشیم لچک ًالام و ام یهلک و رس یور داتفایم نیشام اب یهاگ زا ره ردپ «میدوب هک رتلاسهچب

 ام ,دیسریمن ام هب شروز رگید ًارهاظ هک ردپ و تشذگ دنچ یتاونس .دوب نامأوت ام هآ و کشا اب هک یندش

 ام .منک راکهچ تفگیم ام هب و دمآیم هتخوسردپ یهطاشم ات میتسشنیم مه ماوع یام .یناملس درُبیم ار

 طسو طخ کی ؛تشادیمرب ار نیشام مه ورای .نکن لچک طقف میتفگیم ؛هک میدوبن هک فلزم هچب هک مه
 ؟منک راکهچ الاح تفگیم دعب .درکیم لچک ام رس

 نیلوئسم هب ینارپکلتم ًالصا ؛یلاسدرخ تاملأت و تارطاخ نایب زا روظنم هک مییوگب نوبیرت نیمه زا طقف

 و تیاس ,ناجاقآ ؟دراد یرسک و مک هدکشناد رگم .تسین و هدوبن (لا مهظفح) طبریب ًاضعب و طبریذ

 اجنیمه دراد اج الصا .«.هشیمن نوبنت یطاف هساو» هک حارتسم هتبلا دص و یرهم و پگ و هلجم رتفد

 و یرازابهچوک تاکسمتسم و کیمداکآ ریغ !!بعالم نیا بیرخت رطاخ هب ار دوخ فصولادیاز رکشت

 رد هک میراد قثاو یاجر .مینک مالعا دناکُپیم هروخ لثم ار وجشناد یهدنیوج حور هک یراداوراچ ًاضعب

 بوغرم یاهناکم زا رهاظلایلع هک هدکشناد ریز یورهار هب فرشم بهذمال لیوکنف اتسار نیمه

 راچد اههاگنمیشن یقابلا تشونرس هب مه دنراوس شاهدرگ رب رفن هدشُفه هدشهدید هاگ و تسا هدکشناد

 .تسا لاحلامولعم نایاقآ راعشا نوچ یداحلا بلاطم یواح ًامومع هک شرس الاب درب نآ اذکه .دوشیم

 شیوشت دصق ءرضاح یهیرشن رد بیذاکا رشن اب هک مه یلیلق یهدع نآ هب نکال .درادن مشپ هک ام هالک

 و ًاعمس یادن نيا هک مینکیم دیکا یهیصوت هدنراد ار هدکشناد رورپدنمشناد وج ندز مهرب و وجملع ناهذا

 مرتحم تسایر یهیاس رد و هدوبن هقباس یاهرذ هب قوبسم هک تاکرح تسد نیا و هتفگ کیبل ار ًاتعاط

 یشومارف یهتوب هب ار دوب دهاوخن هللااشنا همانرب قوف روما رتمرتحم تسایر و یضایر مولع یهدکشناد

 .دنراپسب

 .تاولص نایوگهفیطل همه یداش :«ناینرپ» دای هب

 هچب مه ام ..دوب اهراک نآ زا هسردم طایح رد نتفرگ تراهط ؛امرس لصف .میدوب هک یناتسریبد :تشونیپ

 یضایر موس رانک مه تشاد مرلو بآ یجورخ مه هک «ناریبد ییوشتسد» میتفریم .میديمهفیمن .میدوب

.دوب فلا



 ناینرپ اضر دیمح

 سناسیل ۸۰ یدورو

2۵۲۱۵۵۰۵۲۵9۳۵۵, 6۵ 

  

 ؟دهاوخیم هچ ام ناج زا هبرجت

 ناینرپ اضردیمح

 ار اناد ریپ دنپ دنمتداعس ناناوج

 ظفاح

 یگزات شیارب زیچ چیه .درامشیم راوخ ار زیچ همه زیمآرخسمت یدنخشین اب هبرجت .دیوگیم «هن» هبرجت

 لبیخ .تسیلومعم اج نیا زیچ همه و هدش هنهک لامعتسا طرف زا یزیچ ره .تسیرارکت زیچ همه .درادن

 هب هکنآ یارب-رتمهم همه زا و یتسود گرم ,قشع ءاهنتسناوتن و اهندشن هاهیزوریپ و اهتیقفوم میظع
 ار اهنیا یهمه وا و دناهدمآرد هبرجت هب شیارب نيا زا شیپ ءالاو یاهنامرآ یمامت -دنک هضرع نارگید

 .تساهدرک رداص ار مکح و هتفرگ میمصت «هدیشيدنا هدینش .هدید ,نيا زا شیپ وا .تساهتشاذگ رس تشپ

 دوخ رب شطلست هبرجت .دهدیمن تسد زا ار دوخ و دوشیمن ناجیه راچد تسانتعایب و هنینأمطاب هبرجت

 .دشکیم خر هب ار

 نسینط .دلابیم دوخ یهظفاح هب و تسانشآ اهراک مب و ریز هب وا .تساهتسیز ام زا لبق ار ام یگدنز هیرجت

 یراوگرزب اب و «.دوبن «ماهتشگ نم» :دیوگیم ؛دراد دوخ رد ار هلاس رازه نیدنچ یحور ییوگ شیادص

 نیا .دنربب هرهب وا یاهدرواتسد زا و دننکن هتسخ ار ناشدوخ دهاوخیم مه نارگید زا یاهنادنمتواخس

 هک ییاهتیعقوم رد ییاج ره زا شیب هبرجت .دنکیم دزشوگ ام هب ار نآ ماجنا یراک ره زاغآ زا شیپ نینچ

 ولج «تساهدید ار نارگید تسکش یلو هدوب شمیقتسم لمع عنام شسرت هک اجنآ ای هتسناوتن و هتساوخ

 هدینش زا شیپ یلیخ ار ام تعناب یهمغن و دراد یپ رد یناوات هچ یباختنا ره هک دنکیم یروآدای .دیآیم

 اب هبرجت .دنک هدافتسا نارگید یهبرجت زا عقومهب روط هچ دنادیم وا .دهدیمرس یزاب عورش نامرف ندش

 هاگن نوریب زا ام تیعقوم هب هتسیزن دوخ و هتشادن تکراشم نآ رد و هدید هلصاف اب ًابلاغ هچنآ رب هیکت

 .دشکیم خر هب ار ام تیعقوم رب شطلست هبرجت .دنکیم

 ندرک هبرجت تقو رگید وا .دنکیمن ییزج دراوم فورصم ار دوخ تقو .تسا دنمهقالع تایلک هب هبرجت

 -یم یدنبهتسد ار ایشا هبرجت .نامدسانشب تیلک رد ات .نامدروایب اج هب ات دزادنیب یهاگن تسیفاک .درادن

 



  

 انثتسا یهرهچ رد ندش هریخ هک دنادیم وا .دنکیم یدنبهتسد ار صاخشا .دنکیم یدنبهتسد ار روما .دنک

 تیوجشناد هچ تلباقم صخش هک تسا نیا هفرصهب .دربیم لیلحت ار یمدآ و تسا ریگتقو نازیم هچ ات

 ریغ رد هک ,صاخ یهنومن کی ات دشاب عاونا زا یکی تداتسا هچ و تیاهدکشنادمه ای تسود هچ .دشاب

 .تسین صاخ دروم همه نیا یارب تقو و دنتسه هناگی دوخ یارب و دوخ رد اههنومن یهمه تروص نیا

 تقو صیصخت تهج شاهبرجت زا نینچ نیا و دهدیم رارق بسانم یهتسد رد ار رظن دروم صخش هبرجت

 .دشکیم خر هب ار شیوخ نوماریپ و نامز رب شطلست هبرجت .دنکیم هدافتسا رتمهم یاهراک یارب

 دنوشیم هدید شایگرزب راگزور یهچیرد زا دیدج یاهیدورو وا یارب .تساهدیسر یگرزب هب دوز هبرجت

 ینامز رد شدوخ زا یاهرطاخ هیبش و مه هیبش همه ؛دنتسه یرگید دیدج یدورو ره دننام ثیح نیا زا و

 یفاک ردق هب یلو دسرن مه لاس کی هب تسا نکمم هلصاف یتح ,هتشذگ نآ زا ردق هچ تسین مهم .رود

 ینیگنس وا ؛دباییم بیرغ اما انشآ یزیچ اهدراوهزات یهرهچ رد هبرجت .درواین اج هب ار دوخ هک تسه رود

 -یمن» روآلالم رارکت اب و شیاهنتسناوتن ییوگزاب اب ءار شاهتفرتسدزا یاهنامیا یاوه رد ندیشک سفن

 هرخلاب اه نآ ,دنتسین قحم ناشیاهراک و اهدیما رد اهدراوهزات هبرجت رظن رد .دنکیم لمحت اه«دوش

 .دشکیم خر هب ار هتشذگ رب شطلست هبرجت .داددنهاوخ قح وا هب اه نآ دیمهفدنهاوخ یزور

 الالات

 نآ یارب .تسا رایسب دراوم نیب دروم کی یتحار هب ءهتشذگ ردقنارگ یاههبرجت ءام یارب هک یزیچ نآ اما

 یزیچ دناوتیم «هدشن یداع زیچ همه زونه» هک نیا .دشاب خیرات ًأدبم دناوتیم دنکیم شیگدنز هک سک

 ییایند شياز ناکما زا یراشرس ؛دشاب هتشاد شیارب ار مدهدیپس رد ناهج یزیمآزار اب ههجاوم باجعا هیبش

 .دربیم لاوس ریز هدنیآ رب ار شطلست هک ارچ .تسا کانلوه هبرجت یارب نيا و .هشيمه دنگ لد زا توافتم

 هبرجت هب و هدش یلامتسد ام یارب هک ییاضف و دنوشیم دراو طیحم نیا هب دیدج یاهمدآ هرابود و هرابود

 زا زیر بل تسیلحم ایند یسفن هزات ره یارب هک ییاج رد .دنباییم هدروخنتسد و رکب ار تساهدمآرد

 ظفح روما رب ار دوخ طلست ات دتفایم وپاکت هب هبرجت ,هدنیآ یریذپانینیبشیپ ربارب رد و رامشیب تاناکما

 -هتشاذگ مارتحا دنادیم هچ نآ هب هک نآ یهتفیش هشيمه لثم و تسییامنهار قشاع عضو نيا رد وا .دنک

 رایمسه و نابیتشپ مان هب ؛دناوتیمن نوچ و دنکیم ییامنهار ءاصخش هدوخ ار همه دسرب شتسد رگا .دوش

 .دوشیمن هک الاح و تسا دوخ یهویش هب تیرشب تاجن یهنشت .دنکیم هیهت نثمطم یاهامنهار همه یارب

نسخس هبرجت زا نآ رد ناوتب هک دنکیم وجوتسج ییاج ار لمع نادیم وا سپ .درک عورش ,ییاج زا دیاب



 رد هاوح ,درادن دهدیم سرد هچ نآ هب یقوش چیه رارکت طرف زا هک دشاب یداتسا تماق رد هاوخ هبرجت

 دشاب ییوجشناد هاوخ :ییامنهار هب تسا روبجم هک امنهار داتسا نالف توسک رد هاوخ .ییالابلاس تأیه

 تناشک زا ار دیدج یدورو دیاب دشیدنایم هک نآ هاوخ .دهدیمن شرارق ریثات تحت زیچ چیه رگید هک

 ات دنک تکرح اجنیا یاهبوچراچ رد روطهچ دنادیم هک یقفوم نامهب هاوخ درک هاگآ متسیس رد دوجوم

 هبرجت مان هب هدیوگیم «هن» یتحار هب .دیآیم نادیم هب هاوخریخ یرهاظ اب یتقو هچ ؛دورب شیپ شراک

 هیکت رادتقا عجرم هاگیاج هب هنانتورف تیاهن رد و دربیم نیب زا زاغآ زا شیپ ار یاهبرجت عون ره ناکما

 لرتنک هب یمشچهشوگ .دناوخیم مان کی هب و دناریم بوچ کی هب ار همه هک یماگنه هچ و دنزیم
 .دراد عاضوا

 هتشذگ یاهتیعقوم میمعت داتسا وا .دنکیم ار اههدافتسا نیرتلماک دوجوم یاهرازبا یمامت زا هار نيا رد وا

 هباشم یاههار یمیدق هباشم تالکشم یهمه یارب ,دنزیم ار لوا فرح ارفتسا رد وا .تسا هدنیآ هب

 «دننکیم تیافک اهلولعم وا یارب .دهدیم هیارا ناسکی یاهلحهار توافتم یاهمدآ یارب ,دراد یمیدق

 هک نیا .هن رگید یاهدع و دنتسناوت یاهدع هک نيا دنکیم یدنبهتسد و دنیبیم ار ناسکی یاهلولعم هبرجت

 و دننانچ یاهدع هک نیا .هن رگید یاهدع و دننینچ یاهدع هکنیا ,هن رگید یاهدع و دندش قفوم یاهدع

 هشیمه یارب ار روما لاور ناس نیدب و !هن رگید یاهدع و دندنام هدنز یاهدع هک نیا .هن رگید یاهدع

 و توافتم یاهتلع اب یراک ار هبرجت .تسا یلبق عاونا زا یکی ًاملسم یدعب دروم وا یارب .دنکیم نییعت
 .تسین توافتم یاهمدآ و توافتم راگزور

 11الال

 شیپ اهتنا ات ار هدنیآ و هتشذگ یاهتیعقوم یزاسناسکی و ارقتسا قطنم هک تس" ینوملقوب نامه هبرجت

 زا هک نامه .دسرب یلعف دنسپ دروم عضو رارمتسا تینما یرارقرب یگدوسآ هب دوخ نهذ رد ات ,دربیم

 رارکت «نیتم یرهاظ اب ,ندیچ هناد ماگنه .دناهداد شدروخ هب شیزاسهبرف یارب زور ره هک ییاههناد
 هب هک یمدهدیپس رد وا ایآ اما .تساهتفرگ هجیتن نیا زا دعب یرگید زور ره یارب ار شهاوخلد طیارش

 ؟درکدهاوخ ظفح ار دوخ شمارآ زین انثتسا رما روطاس اب ههجاوم رد .دوشیم هدرب خلسم

 ۷۲ ییایناتیرب نادقطنم و فوسلیف) لسار دنارترب یاهراک رد شیپ نرق کی دودح راب نیلوا دوجوم نیا ایوگ#

 یامههنومن نتفای یارب .تساهدش فورعم «لسار یارگارقتسا نوملقوب» هب ورنیا زا و هدش هدید (۱۹۷۰-۸

 ناتنورد نوملقوب هب ای دیوش قیقد یمک دینکیم دروخرب وا اب هک یسک نیلوا یهرهچ رد دیناوتیم رترخأتم
 ادیوگیم نینچ هدنسیون یهبرجت .دشیدنیب

 



    

 دسریم یرب غاب نيا زا مد ره

 یسرد تالکشم دنهاوخیم مرتحم نیلوئسم هک نيا رب ینبم تسه ییاههمزمز هدکشناد رد ًاریخا

 یلو مرادن تسد رد یعالطا چیه رما نیا تحص زا هدنب .دنراذگب نایم رد ناشاههداوناخ اب ار نایوجشناد

 تالکشم ,یضایر یهدکشناد رد ارچ هک مزادرپب یمیدق یهغدغد نیا یواکاو هب نم هک دش یاهناهب نیمه
 :تسا رتشیب رگید یاههدکشناد هب تبسن نایوجشناد یسرد

 متسیس ییآراک ود و وجشناد دوخ شالت کی .دراد یگتسب لماع ود هب وجشناد یسرد تیعضو .۱

 دیآیم شیپ هک یاهلأسم لاح .تسا ود نیا زا یدنیآرب ییوجشناد ره یسرد تیعضو ًاملسم .یشزرمآ

 -یمن هک تسا یهیدب .درک کیکفت وجشناد یسرد تیعضو رد ار ود نيا رثا ناوتیم هنوگچ هک تسا نیا

 لیهست ار رما نيا هک دراد دوجو ود نیا نیب هدمع یتوافت هناتخبشوخ یلو .داد ماجنا ار راک نيي ًالماک ناوت

 یمامت یشزومآ متسیس بطاخم هک یلاح رد .تسا وجشناد دوخ طقف وجشناد ره شالت بطاخم .دیامنیم

 حطس رد نآ رثا و تسا وجشناد یارب ویتکژیوس و یدارفنا یرما ,شالت رگید ترابع هب .نایوجشناد

 هیبش یراتفر رتشیب ؛تسا نارگید زا لقتسم یدرف ره رد نوچ هدکشناد رد نایوجشناد تیعضو یمومع

یسررب هدکشناد نایوجشناد لک حطس رد دیاب رتشیب ار یشزومآ متسیس رثا اما ؛دراد یفداصت ریغتم کی



 حطس میراد داقتعا رگا هکنيا هجیتن لاح .تسا رترادانعم رایسب یمومع حطس رد نآ دومن هک ارچ درک

 یربارب ضرف اب سپ تساههدکشناد رگید نایوجشناد حطس زا رتنییاپ یضایر یهدکشناد نایوجشناد

 یسررب کی .مینک وج و تسج یشزومآ متسیس رد ار لاکشا دیاب (نایوجشناد اج نیا رد) اهناسنا

 هدکشناد شیپ لاس تسیب نایوجشناد حطس اب ار یلعف نایوجشناد حطس هک دشاب نيا دناوتیم رترادانعم

 رتیوق ای رتفیعض یشزومآ متسیس هک درک اعدا ناوتیم .دش هدهاشم یگرزب توافت رگا و مینک هسیاقم

 .تسا هدش

 هچ وجشناد یسرد تیعضو رد هداوناخ شقن هک ميزادرپب هلاسم نیا یسررب هب دییایب لاح یفرط زا .۲

 شیازفا اب اهنت ًاملسم .دنک لصاح یربیغت دناوتیمن یشزومآ متسیس رد هک ییوجشناد ؛دشاب دناوتیم

 هک دشاب نیا دناوتیم اهنت هداوناخ شقن ینعی ؛دشوکب دوخ یسرد تیعضو دوبهب رد دناوتیم دوخ شالت

 هب ار وجشناد لکشم هک یلوئسم هک تسا نیا ثحب نیا ینعم .دنک رتشیب شالت هب قیوشت ار وجشناد

 دوجو یشزومآ متسیس رد یلاکشا چیه هک هتفرگ نيا رب ار ضرف لصا رد دهدیم عالطا وا یداوناخ

 -یم ضرع دیشابن هتسخ ,نالوئسم زا عون نيا هب اجنیا رد نم هک تسا مک وجشناد شالت هاهنت و هتشادن

 امنک
 -یم عالطا هداوناخ هب ار زومآ شناد یسرد تیعضو هک تسا ییادتبا سرادم رد ءاهنیا یهمه زا ادج ۳

 میق رگید دنکیم در ار ینوناق نس یسک هک یتقو !مرتحم نیلوئسم .تسا کدوک میق هداوناخ هک ارچ ,دنهد

 دودحم یفطاع تارثا هب طقف یو رب هداوناخ ریثأت لیلد نیمه هب و تسا شلامعا لوئسم شدوخ .درادن

 ره هنافسأتم یلو هدنادیم دنزرف زا تنایص هب فظوم ار دوخ هشيمه هداوناخ هک تسا تسرد .دوشیم

 یهصغ مه زونه لاس دنچ و تسیب زا دعب اهردام و ردپ هک دینکن یراک .تسین نتسناوت یانعم هب یدیاب

 .دیآیمن رب ناشتسد زا ندروخ هصغ زج یراک هک ارچ ادنروخب ار ناشنادنزرف تارمن

 متسسیس هب ًاتدمع یسرد ریغ و یسرد زا معا نایوجشناد تالکشم هک تسا نيا نم ثحب دنیآرب 4

 نیا تالکشم هکنیا لاح .تسین رفن ود ای کی حطس رد لکشم هک ارچ ددرگیمزاب هدکشناد یشزومآ

 جراخ هدنب یهدهع زا شلیلحت هک تسا یلصفم ثحب دوخ درک دیاب هچ اهنآ عفر یارب و تسیچ متسیس

 هب دننک ییاسانش ار تالکشم و هدش عمج مه رود دوخ هکنیا یاج هب نیلوئسم منکیم داهنشیپ .تسا

 اب هک دنشاب هتشادن مه راظتنا و دننک رازگرب نایوجشناد اب ار یتاسلج «مک ینامز یاههلصاف اب و مظنم روط

 .تسین زاین هک ییاهشالت هچ لکشم دوخ تخانش یارب یهاگ .دنوش یبایهشیر تالکشم هسلج ود یکی

 هب تسیعضو نیا هک ارچ دوش بلج دیاب تاسلج نیا رد تکرش یارب مه نایوجشناد دامتعا یفرط زا

 .مالک متخ «مالسلاو .تسین ایاضق نیا عفر لابند هب یسک دننکیم رکف همه هک هداتفا اج یردق

م
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 شنمداشرا اداس    

 دشزا ۸۷ .سناسیل ۸۱ یدورو

۷ 2۲ 

 میسیونب نمجنا زا .هحفص نيا رد هک میتشاذگ رارق
 زا .تشاددهاوخ و هتشاد هک ییاههمانرب زا و

 و نمجنا هب نایوجشناد یاهداقتنا و اهداهنشيپ

 میسیونیم اههمانرب زا اهنت راب نیا ءاهنآ هب نمجنا

 عورش ور شیپ یاههمانرب شرازگ اب هک میقاتشم و
 :مینک

 پک ناونع اب یاهسلج لاسما زورون دیع زا لبقس
 .دوب هدش رپ وجشناد زا ۲۰۱ قاتا .میتشاد یضایر

 هک ار یضایر زا یبلاطم ,میشاب مه اب ميتساوخیم

 یاههتفگ هب و مینک ثحب میناوخب .دنبلاج نامیارب

 یلو میدرک یفرعم زین یتاعوضوم .میهد شوگ مه

 بلطواد ,نایوجشناد زا کی چیه و تشذگ یتدم

 -هدوب دوز دیاش میتفگ .دندشن نتفگ و ندناوخ
 رد یرتگرزب «یداتسا تسا مزال دیاش ؛تسا

 هارمه ام اب ...و ثحب و رکف رد ,عوضوم باختنا

 ندوب مه اب یارب یرتشیب یاههناهب دیاش و دوش
 تاسلج رد ميتفرگ میمصت هک دش نیا .تسا مزال

 هب هک یایملع یاهملیف .مینک شخپ ملیف .پگ
 ای و دیتاسا ,ناکما دح ات .دنیایب بلاج نامرظن

 ات مینک توعد ار عوضوم نآ هب طلسم نایوجشناد

 رگا نآ زا دعب و ميراذگب ثحب هب ار ملیف عوضوم

 نآ رد ار یعمج ای یدرف یهعلاطم «میدوب دنمهقالع

 اب ار ملیف کی یسررب ,لاح هب ات .مینک لابند دروم

 یارب و مياهتشاذگ رس تشپ یرفعج رتکد روضح

 ور شیپ یلیصحت لاس رد یدعب یهمانرب یرازگرب
 .مينکیم شالت
 هار رد یضایر یهفسلف یهزور ود یکی رانیمس
 نابآ لیاوا .دنور شیپ تسرد اههمانرب رگا .تسا

 نآ حبص رد رانیمس دنچ .دش دهاوخ رازگرب لاسما

دیتاسا مینک یم یعس هک تشاد میهاوخ زور



 یهفسلف بتاکم یضعب ,عوضوم نیا هب دنمهقالع

 ار ثحبم نیا نوماریپ تاعوضوم رگید و یضایر
 رتکد نایم یاهرظانم ,رهظ زا دعب و دننک یفرعم

 و ییارگدوهش باب رد ریشدرا رتکد و یناهشهش

 یارب نمجنا شالت .دشدهاوخرازگرب مسیلامرف
 یسانشراک نایوجشناد یارب ءاهرانیمس ندوب دیفم

 اهرانیمس ندوب مهف همه یارب نیاربانب و تساهدوب

 .تسا هتفرگ تروص ییاهشالت

 مولع و قطنم عوضوم اب لاسما تایضایر یههد
 دهاوخ رازگرب شبات رتکد زا ریدقت اب و رتویپماک

 نایوجشناد و دیتاسا زا نت دنچ لاح هب ات .دش

 یهئارا یارب ار رتویماک ی هدکشناد یارتکد

 زا .میتفرگ رظن رد طابترا نیا رد ییاهرانیمس
 نیا یرازگرب رد یراکمه هب دنمهقالع هک یناتسود

 .دنوش هارمه ام اب ات مينکیم توعد ءدنتسه ههد

 نشج یرازگرب یارب همانرب قوف ناتسود-
 یهدهع هب ءهمانرب یرازگرب .دنشالت رد اهیدورو

 ءهمانرب قوف هورگ و .تسا ی۸۸ دنمهقالع ناتسود

 .دراد هدهع هب ار ناگدننکرازگرب ینابیتشپ تیلوئسم

 ۲۱ و رهم ۱۵ .دنهار رد هک ميیوگب ییاهودرا زا

 هب .همانرب قوف هورگ هک دنتسه یخیرات ود نابآ

 رظن رد هزوردنچ و هزورکی یاهودرا یارب بیترت
 یگنهامه یارب اهشالت هک میراودیما .تسا هتفرگ

 .دسرپ هجیتن هب اهودرا یاههمانرب

 دعب .مییوگب هتشذگزا مه یمک لقادح دیاب ًاتدعاق

 راب کی هتفه ود ره .لومعم قبط .لاسما دیع زا

 رازگرب خنرس یاهرانیمس (صاخ طیارش رد زج)
 :تسا رارق نیا زا اهنآ نیوانع هک تسا هدش

 سینوکاید سودلآ لدم و یفداصت تشگیاج

 یهاشیلع یرسک/ یلزرمه
 یفوئر اضردمحم /هدیچیپ یاهمتسیس

 یرفعج ریما /نوینرتاوک زا یمیمعت «نویناتکا

 .همانرب قوف و یملع نمجنا رد ,ناتسود نینچمه

 ار ایوگ تایضایر مان هب یاهتفه کی یاهمانرب

 هک یاهتشر نیب تایضایر عوضوم اب دندید کرادت

 دیتاسا طسوت عوضوم نيا اب طبترم یثحب اب
 یارب مه همانرب قوف ناتسود .تفای نایاپ هدکشناد

 یلو دندرک شالت لیبدرا و زاریش یودرا یرازگرب

 ار همانرب :رارفتسا ناکم ندرکادیپ رد یتالکشم
 رد ؛ناتسود زا یضعب نآ رب هوالع .درک فقوتم

 یهراونشج رد یا هفرغ یرازگرب ءیملع نمجنا

 یهقباسم یرازگرب هک دنتشاد هدهع هب ار تکرح

 .نمجنا یملع یاهرانیمس زا یشرازگ و یضایر

 .دوب هفرغ نیا یاههمانرب زا ییزج

 نمجنا یاهتیلاعف دروم رد یرظن رگا نایاپ رد

 یهقیلس قباطم یاهمانرب یرازگرب یارب ای و دیراد
 .دینادیم مزال ار نمجنا یهارمه .ناتدوخ

 .دیراذگب نایرج رد ار ام هک میوشیم لاحشوخ

 .میشاب قفوم
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 یناخیسیع نامرآ

 سناسبل ۸۷ يدورو

2۳۱۳۵۵۵۹۵۱۵۵ 

 همانرب قوف و یملع نمجنا یکینورتکلا تسپ
 جومعا ۳۹

 میدوبهدروخرب لکشم نیا هب ام و دوب دادرخ رخاوا

 هدکشناد نایم رتمک اههچب هک نوتسبات عورش اب هک

 نمجنا درب هب یرس هی ننوتن زور ره هنکمم و

 ییاههمانرب زا ور اهنوا مینوتیم یروط هچ ؛ننزب

 زا دعب هک دش یروطنیا .مینک ربخاب ميراذیم هک
 نیا یهرابرد ثحب یلک و یگتفه تاسلج نتشاذگ

 ادز وشهدیا اههچب زا یکی هرخٌالاب عوضوم
 متارباخم ضبق هگید هک دوبهدنوخ همانزور وت
 تدم عوضوم نیا ارهاظ «ننکیم تخادرپ یتنرتنیا

 یکی وت هکنيا ات دوب هدرک ریگرد ور شنهذ یدایز
 یگلصوحیب و امرگ زا همه هک تاسلج نیمه زا

 :ندیشکیم هزایمخ و ندربهدز همتابمچ هشوگ هی
 متارباخم زا ینعی» :تفگ و درک رکف دنلبدنلب

 زا یکینورتکلا تسپ هی مه ام بخ ؟!میرتمک
 یاههمانرب دعب هب نیا زا و میریگ یم هاگشناد

 «...میدیم ربخ اههچب هب ندز لیمیا اب ور نوتسبات

 دنومیم طقف ؛دوب یبوخ یلیخ یهدیا هک هدیا
 هک ءاههچب لیمیا سردآ ندرک ادیپ و لیمیا نتفرگ

 زکرم زا یدایز شالت و یعس زا دعب منوا
 -لاثم دوب یتیقفوم هرخالاب .دش هتفرگ تابساحم

 ااریخا یاهلاس رد نمجنا یاهراک لوط رد یندز

 لوا .تشاد کیچوک لکشم ات دنچ نومراک طقف

 دحاو باختنا یارب دعب یهتفه زا اه هچب هک نیا

 تشاد هگید نوتسبات و هدکشناد نایب دوب رارق
 و دشیم مومت نوتسبات هکنیا مود و دشیم مومت

 نیا یهمه اب اما .هدکشناد ندموایم هگید اههچب

 نمجنا وت ینینچ نیا یاههدیا میفرط زا تالکشم

 شالت همه نوا زا دعب دشیمن و هشیم حرطم مک

 هصالخ رانک شمیراذب ایگداس نيا هب یزور هنابش

 همادا ممرت لوط رد ور راک نيا میتفرگ میمصت

 اههمانرب یناسرعالطا هار هی دعب هب نيا زا و میدب

 .هشاب اههچب هب ندز لیمیا

 نیا زا هک هنیا نتم نیا یقالخا یهجیتن .هصالخ

 تفایرد نمجنا فرط زا یلیمیا هگا دعب هب

 یلیمیا مه رگا و دینکن شکاپ هدنوخن .دیدرک
 دایز لامتحا هب نوچ .دینکن بجعت دموین نوتارب

 لیمیا کی ندز اب سپ یمیرادن ور امش لیمیا ام

 .دیراذب نایرج رد ور ام ریز سردآ هب

 081,56, 0۲0 ایرم + ۵۱ام ءاک 09۳۳۱۵

 -اب و شوک تخس یوجشناد چیه هکنآ دیما هب

 یاههمانرب زا یناسرعالطا لکشم لیلد هب «یاهزیگنا

ادنامن زاب نمجنا



 شرازت << نایوجشناد یفنص یاروش

 :هاتوک رابخا

 یاهیدورو دورو نامزس هامرهم هب دیدج یاهسکاب لیوحت و دش دیدمت ,نایوجشناد یاهسکاب -
 .دش لوکوم -4۹

 .دش یزادناار یبسانم تعرس اب هدکشناد دیدج (۷/۲61658) میسیب یهکبش -

 رهظ زا دعب + ات تیاس راک تعاس ,هام ۲ تدم هب [ تعاس ات تیاس راک تاعاس شهاک زا سپ -

 .(دشابیم دوجوم تیاس لحم رد تیاس راک ینامز یهمانرب) درک ادیپ شيازفا

 فقوتم هاگشناد فرط زا یتالکشم زورب لیلد هب شیپ یتدم هک هدکشناد دیدج نامتخاس ینارمع یاهراک

 .دشهتفرگ رس زا هدوب هدش

 و تسا تعخاس لاح رد هاگشناد نوریب .دیدج نامتخاس یزلف یهزاسشیپ .یناهشهش رتکد یهتفگ قبط

 .میوشیم ینارمع یهلحرم دراو ءاههزاس نیا بصن زا سپ هامدادرم رخاوا

 هب دشابیم طوبرم هاگشناد تاسیسأت هب هک نکدرسبآ هلمج زا هدکشناد ییارجا روما زا یخرب هنافسأتم

 . دشابیم عوضوم نيا ریگیپ یفنص یاروش و دوریم شیپ یدنک

 مومع یارب سورد نيا یهیارا یارب اروش یاهیریگیپ «ناتسبات مرت رد هدش هیارا یاه سرد دروم رد
 طقف ,سورد نيا هک دوب نیا رب هدکشناد تسایس و دیسرن هجیتن هب (نیدودرم یارب طقف هن و) نایوجشناد

 ههدنیآ لاس رد نایوجشناد یمامت طسوت ناتسبات مرت رد دحاو ذخا یارب اروش .دوش هیارا نیدودرم یارب

 .دوش یلمع میراودیما هک تساهدرک هیارا هدکشناد هب یتاداهنشیپ

 لیوحت و دیدمت .تفرگ رارق اهراک سأر رد هک یلیاسم زا یکی .دیدج یفنص یاروش یاضعا راک عورش اب

 . دوب نایوجشناد هب اهسکاب

 رادهدهع .دیدج یاضعا و دوب هدش یرادیرخ دشرا نایوجشناد یارب سکاب یدادعت :یلبق یاضعا شالت اب

 یاهسکاب دیدمت و لیوحت نداتفا بقع ثعاب دوخ ءنيا هک دندش نایوجشناد یاهسکاب لاقتنا یهلأسم

 .دش یسانشراک نایوجشناد

 تلع هب هنافسأتم اما دوش هدافتسا دیدج تازیهجت زا تشهبیدرا رخاوا ات دوب رارق هدکشناد سلریاو یارب

 1/۵/۸٩ خیرات رد ,سلریاو متسیس ءاضعا یاه یریگیپ زا سپ و دشن ققحم رما نیا تالکشم یخرب

 .دش تسرد

 



 «هیرشن دوخ هب تبسن ینامز یهلصاف اب و ازجم تروص هب هرامش نیا یهژیو یهدنورپ    

 .هدنورپ نیا یعمج یروآدرگ یارب تسا یناوخارف هحفص نیا .دش دهاوخ رشتنم

 :دشاب نیا هب هیبش یزیچ دایز لامتحا هب «هدنورپ نیا یعوضوم تسرهف

  

 ۱0۳۵ ۵ ۵ ۵۳۵۳. هلجم رتفد ییاور خیرات

 ۱ درکراک و موزل ؛ییوجشناد یاهاضف دوجو

 ]| نایوجشناد یگنهرف تابسانم باتزاب :ییوجشناد یاهاضف

 مپ سم سروش سرت جت سردشت

 قاتا نامه ۱۰۳ قاتا راد قاتا هلجم رتفد

 یقاتا نامه هدکشناد یاههلپ رانک کچوک
 .هدید ار هدکشناد یوجشناد یاهلسن هک

 رانک یدیدج نامتخاس ات دش بارخ لاسما

 روط هب و همه زا .دوش هتخاس هدکشناد

 توعد هدکشناد نالیصحتلاغراف زا صاخ

 رد یرطس هس ود هدش یتح هک مينکیم

 .دنسیونب ناشتارطاخ و قاتا نیا دروم

 .دیریگب 60811۵11,0000]8011018036.1102 زا ار دیراد مزال هک یرتشیب عالطا ره

  




