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 ریبدرس یاج هب ۱

 ریبدرس یاج هب

 یرصان ناگژم

 . ۰.۰ و انبر رحس یاعد راطفا ةرفس تارطاخ موجه مه زاب و ناضمر مه زاب
 نیمه راگنا .مداتفا مه همانهتفهود ٌهرامش نیلوا دای هب مسا نيا ندینش اب اهنیا همه ربءوالع لاسما نم و

 عورش زا میدوب لاحشوخ ردقهچ و میدرک باختنا ار ناضمر مسا ؛هرامش نیلوا یارب هرخالاب هک دوب زورید
 .تشذگ ندزمهرب مشچ کی تعرس هب لاس کی نیا .دیدج ٌهبرجت کیو ون ابیرقت یعمج تکرح کی

 کی نم و مه رود میدش عمج ؛ینییاپ لاس و ییالاب لاس ؛مدآ هدع کی !نامز موهفم نيا هبلاج ردقچ
 زیچ مه زا و مه رانک رد ردقهچ مایا ۷۹٩ کی لاس کی زادعب و ندزمههب مشچ کی زادعب و مدوب یا ۹

 .... ردقچ ... ردقچ .مینک تیوقت ار نامینییزیر میدرک یعس ردقهچ .میتفرگ دای
 .ندزمههب مشچ کی یوت طقف .دایم رظنهب یندومیپان یا ۷۹٩ نوا و یا ۷٩ نیا نیب هلصاف ردقچ

 تیعقاو یلو داین رظن هب رتم هد دنچ زا رتشیب هلق ات ود ٌهلصاف هنکمم .یدعب هلق هب هلق کی زا نتفر لثم

 یلک .راومه و فاص هار هن مه نوا .تفر هار یلک دیاب هلق یکی نوا هب هلق نيا زا ندیسر یارب هک هنیا
 .نتفر الاب یردق یارب ندموا نییاپ یلک .جیبرام هار یلک .هرد هرخص

 ره همانهتفهود الاح .میشاب هدموا لاس کی یوت ور هار همه نيا هک هشیمن مرواب منکیم هاگن هک الاح

 .دآ یمرد راب کی هتفه ۳ ۲

 هب قیرط نیا زا ور نوا هنوتب هراد نتفگ یارب یفرح سک ره هک تسا یاهیرشن داجیا ام فده یلو
 یقافتا زا داقتنا ای داهنشيپ کی ات هتفرگ یضایر گنشق هلأسم کی ای هلاقم کی زا الاح .هنوسرب هیقب شوگ
 صاصتخا امش یاهفرح هب دازآ هحفص ناونع هب مه ور هحفص ود ام .هگید زیچ ره ای .هدکشناد یوت

 داوخیم نوملد ام .دینکن مورحم نوتدنمشزرا یافرح ندینش زا ور هیقب مه امش هک میرظتنم و میاهداد
 یعس دییایب .هنکن لقتنم هیقب هب ور ساسحا نوا درک قوذ یزیچ زا هگا دان شلد یسک هک هسرب ینامز
 .میسرب اج نوا هب رتدوز هچ ره هک مینک

 روصت منوتیمت و مایا ۷۹ کی نم دعب ناضمر هک نیا و منکیم رکف ندزمههب مشچ نوا هب زونه نم

 .دموا دهاوخ رظنهب یندومیپان زورما اب ماهلصاف ردقچ هک منک
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 ۲ ؟تسا شدوخ هرس و لامرن یاههورگریز عامتجا هورگ کی ینامزهچ

 ؟تسا شدوخ هرس و لامرن یاههورگریز عامتجا هورگ کی ینامزهچ

 روپسابعنیدلاسح
 هورگریز هس عامتجا یهورگ تسا نکمم اما دشاب شاهرس هورگریز ود عامتجا دناوتیمن هورگ کی

 طسوت دنتسه ناشهرس هورگریز هس عامتجا هک ییاههورگ زا فیصوت نیتسخن دسریم رظن هب .دشاب شاهرس

 .تساهدش دارا ۱ازروکسا ییایلاتیا نادیضایر

 نیالک هورگ اب ( زا یتمسقجراخ رگا اهنت و رگا تسا شاءرس هور گریز هس عامتجا( هورگ .۱هیضق

 .دشاب تخیرکی () *)

 .تسا 10۳ ۱11۲ ؛1, شا ۲ سیدنا هورگریز هس عامتجا 0 » 0۲ ؛تسا هداس هیضق فرط کی تابثا

 2/۱(7۱) هرس یاههورگریز عامتجا زین (1 میشابهتشاد [ : 0 -> 0۲ » 0 دننام ییاشوپ یتخیرمه رگا لاح

 شاهرس یاههورگریز زا یرتشیب دادعت عامتجا ( مینک ضرف قوف ٌهيضق رد رگا .تسا 7 1/۳(۱) ۱/(۰/۳۱)

 هورگریز هس عامتجا یهورگ رگا دهدیم هجیتن ۱ هیضق یفرط زا دوشیم هدیچیپ رایسب تیعضو تسا

 لابند هب دسریم رظنهب یعیبط نیاربانب .تسه زین شاهرس و لامرن هورگریز هس عامتجا هاگنآ دشاب شاهرس

 .میشاب هلاقم ناونع رد هدش حرطم لاوس باوج

 اهنت هن اههورگ نيارد .میمانیم هداسداپ ار دنتسه ناشهرس و لامرن یاههورگریز عامتجا هک ییاههورگ

 .دریگیم رارق لامرن هورگریز کی رد لقادح هورگ وضع ره هکلب دراد دوجو یهیدبان و هرس و لامرت هورگریز

 یاههورگ یارب هدش حرطم لاوس باوج تقیقحرد .تسین لکشم نادنچ هداسداپ یاههورگ یدنبهدر
 .تسا ۱ ٌهيضق هیبش رایسب یهانتم

 اب ات زا یتمسقجراخ رگا اهنت و رگا تسا شلامرن هرس یاههورگریز عامتجا یهانتم هورگ .۲ هیضق

 .دشاب تخیرکی م لوا ددع کی یارب (م > (م

 رگا .تسا ال,ب: ۰... ۱10۱ م سیدنا زا لامرن یاههورگریز عامتجا (م « 6, حوضو هب .ناهرب

 ۰... 1/۱(۰۳۱) هرس و لامرن یاههورگریز عامتجا ( دشاب اشوپ یتخیرمه کی[ : 6 -+ 6ب > الو

 دنتسه ( هرس و لامرن یاههورگریز اه 11: هک 6 > ال, 1: دینک ضرف سکعرب .تسا [-1(۱,ب»)

 11: ٌهیقب عامتجا رد ااز ره هوالعهب تسا لامیسکام لامرن یهورگریز ۸4: ره مینک ضرف میناوتیم
 تروصنیارد دیریگب یعیبط یتخیرمه ار [ : 0 -> 0/۸ و ۷ > (-, 11: دیهد رارق .درادن رارق اه

 و

 هززمتزهد ۱۳۸۱ نابآ لوا عین



 ؟تسا شدوخ هرس و لامرن یاههورگریز عامتجا هورگ کی ینامزهچ ۳

 یتمسق جراخ (://۷ رگا هوالعهب .تسا شلامرن و هرس یاههورگریز زا یعامتجا زین 6۲/۸ > ال 11(7:)

 6 میناوتیم هیضق تابثا یارب نیاربانب .تسا هنوگ نيا زین ۵ هاگنآ .دشاب هتشاد نم « 0, اب تخیرکی

 سیدنا هعومجم ار 1 < (۱,...,) لاح [۷۲-, > (۶) مینک ضرف و ضوع [(18:) اب ار 11: و 6/۸ اب ار

 ضرف میناوتیم اهسیدنا ییاجهباج کمک هب ۸ > |/| دیهد رارق و (۷:ع, 11: ۶ (ع) هک دیریگب یلامیسکام
 .1 > (۷,...,۱) مینک

 .۲ < ۱-۰ .ااعدا

 سپ )۱1: - (6) نوچ تسا « یهیدبان رصنع لماش 7۱0۰۰۰011, هاگنآ ۱-۰-۸ رگا

 رهیارب هک ۵ < 11, دراد دوجو درادت رارق اههورگریز ٌهيقب عامتجا رد از ره هکنیا هب هجوت اب « 2

 ضقانت هک « < 1, سپ « 1, رگا دیریگب رظنرد ار ه* 6 6 - ۱, 1: رصنع لاح ۵ # 11: ۶ < ۲

 .درادن دوجو « سپ .تسا ضقانت مه زاب هک ۵ 11: هاگنآ : < " هک : سیدنا یارب ها < 14: رگا و تسا

 .دوشیم تباث اعدا و 1۱۲۱۰۰۰0, > (ع)

 هک تسا ( زا یهیدبات و هرس ؛لامرن یهورگریز 71 تروصنیارد 7 > 7۱۱۰۰۰0 1 دیهد رارق
 لاح ۲+ ۱ <, < » هک دینک باختنا یاهنوگ هب ار و | ۰( + ۰,۳..,۱] رد ۶ رهیارب 11:01 > (0]

 لامیسکام 11 و 11 نوچ دنشابیم 11 و 1, لماش هک دنتسه (: زا لامرن ییاههورگریز ود ره 7/17 و 0

 !نیارباتب و 6 > 111, > 1, سپ دندوب

 6 22 ۲۱۷ لب 2۳1 گچ

 1 سپ ۰101 1۲۱1, > (0) و دنتسه لامرن 11, و 1 و 1 اریز دوشیم اجهباج زین 1, و 0, اب7

 11 و11, نوچ 7 2۶ 0/11, 2 0/11, هوالعهب .تسا یلبآ 7 هجیتنرد .دوشیم اجهباج 6 - 1014م اب

 .تسا لوا یددع م هک 7 2: 6, هجیتنرد تسا هداس 7 سپ دنتسه لامیسکام

 ۰ 6/1۷ 1۷, 2۶ 6, > 6, هجیتنرد 6/۲۷ 2 0/9, 2 6, نوچ ًاتیاهن

 یعامتجا 6 .دیریگب (,+) ار 6 لاثم یارب .تسین تسرد یهانتمان یاههورگ یارب ۲ ٌهیضق ۰۱ هیضق

 هورگ» ؛دینزب سدح دیاش .درادن (م * 6: مرف هب یتمسقجراخ یلو .تسا شاهرس و لامرت یاههورگریز زا

 «دشاب هتشاد یرود ریغ یلبآ تمسقجراخ کی رگا تسا شاهرس و لامرن یاههورگریز عامتجا () هاوخلد

 تسا 71, - ۰-6 ۸۸. لامرن یاههورگریز عامتجا ( تروصنیارد ( - 2. ۸, ؛تسین تسرد زین نیا اما

 ربارب شدوخ اب ( قتشم هورگریز هک دوشیم هدید یناسآ هب اریز .درادن یهیدبان یلبآ تمسقجراخ « اما
 تروصنیارد دنشاب ناشدوخ هرس و لامرن هورگریز یهانتم عامتجا هک میدنمهقالع ییاههورگ هب ام .تسا

 مچن ٌهرامه



 ۴۲ ؟تسا شدوخ هرس و لامرن یاههورگریز عامتجا هورگ کی ینامزهچ

 ؛دیآ یم تسدهب ریز ٌهیضق

 رگا اهنت و رگا تسا شارس و لامرن اههورگربز یهانتم عامتجاربارب 0 هاوخلد هورگ ۳. هیضق

 .دشابهتشاد (لر > نم اب تخیرکی یتمسفجراخ

 دوجو ؛[۱] رد یلالدتسا ریانب دشاب [/۱,..., 11, هرس و لامرن یاههورگریز عامتجا (: دینک ضرف . ناهرب

 11(,۰۰۰,)1۱(1.) لامرن و هرس یاههورگریز 7 هک [ : 6 - 0 یاشوپ یتخیرمه و یهانتم هورگ دراد

 سپ .تسا تخیرکی (م >» 6م اب هک تفای ناوتیم ( یارب یتمسقجراخ ۲ ٌهيیضق کمک هب .تسا

 ۳" .میاهتفای زین (" یارب یتمسقحراخ

 شلامرن و هرس هورگریز 61(7) عامتجا تروصهب 4 هک میریگب یددع نیرتکچوک ار «(6) رگا ًاتیاهن

 ؛مینک صخشم ار 02(7) میهاوخیم دوشیم هتشوت

 مرف هب یمسقجراخ ۶ هک دیریگب لوا ددع نیرتکچوک ار ». .تسا هداسداپ 6 دینک ضرف ۴.  هیضق

 .0(7) ۲۰ + ۱ تروصنیارد دراد (م. > ام.

 2. + ۱ عامتجا 0 میدید تسا لامینیم م. هک دشابهتشاد (,. > 6م. مرف هب یتمسقجراخ 6 رگا .ناهرب

 .(6) < ۲۰ + ۱ سپ تسا شلامرن هورگریز
 و 7 » و 0 > ال, مينکیم ضرف ۲ ٌهیضق تابثا دننامه 6(7) > 2. + ۱ میهد ناشت هکنآ یارب

 کی جیه رد هک دشاب 11, رد یرصنع 2 دینک ضرف . > 2۰+ ۱ میهدیم ناشت .دیریگب لبق دننامه ارس.

 رصنع ود لماش ۸ رگا .دریگ رارق اب, 1۳ رد دیاب 21 هتسدمه سپ دشابن ۶ ع (۸,...,۱) اه 1۶: زا

 ۲+ ۱ < ۳ < ۰ 0 ره سپ تسا ضقانت هک ۱/۲۲ 6101۷ > (ع) هاگنآ دشاب 2,2۸۲ 6 21 توافتم

 ۲ > ۱ نوج »۲-۰ > |1| > م هجیتنرد سپ 21 ۱[, 1 سپ .تسا لماش ار 1 وضع کی رثکادح

 ۰ .دنکیم تباث ار مکح هک ۰ > 7+ ۱ > 7۰ + ۱ سپ

 همت ۱۳۸۱ نابآ لوا ةن



۵ 

 اجهبان سره

 جراز لیباه

 .تشادرب ۳ یشوگ

 دییامرقب ولا -
 .مالس

 :مالس کیلع -

 یهام دنچ .میدرک یسرپلاوحا مه اب مرگ یلیخ
 یارب ییادج .میتشادن ربخ مه زا هک دشیم

 لاس تفه زا سپ .تسا یدرد دب یمیمص ناتسود

 یلک !ییادج رتمولبک ۱۰۰۰ الاح ندوب یدرگاشمه

 زا .نم مه و تفگ وا مه .میتشاد ندز یارب فرح

 شاهتشر لاس ود نیا رد هک نیا و تفگ شاهتشر

 .دنک ءاضرا ار وا تسا هتسناوت

 ؟دن .هراگزاس تاهیحور اب :متفگ

 هنکیم یضار ونم هک یرامعم یلصا تیصاخ هرآ -

 .هراد رارق رنه و ملع زرم رد هک هنیا

 تاهتشر اب وتدوخ فیلکت هرخالاب !تلاح هب شوخ -
 .دش یتساوخیم هک ینومه .یدرک نشور

 یضایر زا زونه ؟یدموین رانک یضایر اب وت هگم -

 ۱ ؟دایم تشوخ

 ۰.۰ یلو .مربیم تذل رتشیب زور هب زور هرآ -

 ؟هدش تخس هیچ

 هزرایم شینیریش هب یلو تسه هک ... تخس -

 ؟یتفرگ درد هفسلف هرابود هنکن -

 ًابیرقت -

 اجهبان سره

 ؟اه .یدربراک و ضحم -

 .یدز سدح تسرد

 ود ره زا .داوخیمن ندز سدح هگید هک نیا اباب -
 .هنیمه شیکی ؛یگیم وت هک هملک

 نیلوا ؛منکیم رکف یگدنز هب یتقو نک رواب -

 ؟هدز

 رطاخ هبّامتح .هدش فیعض شادص مدرک ساسحا

 :مدیسر .دوب یشوگ یرطاب ندش فیعض

 ؟تسین امش یشوگ زا .دایم یگتخوس یوب

 هرآ ؟یدرک مومت یرطاب هرابود (هدنخ یادص) -

 .رادرب ور یشوگ نوا ورب منکیم

 هناخ یلاها هاگن رد .مدش نامتخاس دراو طایح زا
 هب الاح زا یلو مهدب همادا متسناوتیم .دوبن یشرغ

 .منزب فرح و منیشنب مدوخ یاج رس مدوب روبجم دعب
 .متشاد تسود رتشیب ار یلبق تلاح

 ؟میتفگیمیچ
 ؟هتفگ یدیدج زیچ تهب یسک یگزات -

 .مدید ور یدعس ٌةلمج نوا ناهآ -

 ؟مودک -

 .لسعیب روبنز ؟دنام هچ هب لمع یب ملاع -
 ؟یدوب هدیدن البق هگم -

 تشونرس مدوب هدرکن هجوت یلو .مدوب هدید ارچ -

 .همدوخ

 ینکیم سح ؟یتفرگ درد نادجو هرابود زاب -
 ؟تسانف هب تیگدنز

 مون ؛راعش



 اجهبان سره

 . شتسار -

 مدیسر هجیتن نیا هبًادیدج نم . ینکیم هابتشا هن -

 هک یدید الاح ات وت .هتخرد کی لثم یملع ره هک

 نیا هب ور تخرد زا یلصا ٌهخاش کی نوبغاب کی
 یاهگرب مه ای ؟هنک عطق ؛هدیمن هویم هک رطاخ

 زب هب هدب هنکب هروخیمن درد هب نوچ ور تخرد

 یهدرمث و دشر رد تخرد کی ءازجا مامت !؟هروخب

 زاب ؛هشاب مه رتدایز هویم فده رگا یتح .دنرثوم نآ
 تخرد نت هگا .درک تظفاحم تخرد تیلک زا دیاب

 اهتخرد رگید ٌهیاس زا ننوتیمن اههخاش «هنکن دشر

 ینیبیم سپ .هسریمن رون اهگرب هب و نرب الاب

 و هنت فرص تخرد ناوت و یژرنا زا یدایز رادقم هک

 ؟دنیا زا ریغ هگم .هشیم هشير

 ؟ردقچ هخآ -

 طقف ًامتح ,هن هک دیاش .فصن زاشیب دیاش -

 هاهگرب رد هدش دیلوت ییاذغ داوم زا یمگ دضرد

 نیمه مه ملع نم رظتهب :نشيم هویم نام فرص
 زا اهلاس .دنمشناد کی ًالثم هک یدینش ًامتح .هروط

 یارب ییاقیرفآ ترپ هریزج کی وت ور شدوخ رمع

 هدنرپریغ هارهار رادلاب کسوس عون نالف یور هعلاطم
 تایبدا یارتکد الثم اي ؛هنکیم نوا لثمدیلوت ٌهوحن و

 زا هدش شومارف هملک دنچ یبایهشیر رطاخ هب هک
 ... و هشیم ءاطعا ناتساب یولهپ نابز

 ؟هشیم یچ یدعس نخس فیلکت سپ -
 نوا اي نم ؛مرتحم یدعس زا شزوپ ضرع اب -
 مدیم حیجرت ای ؛منکیم در ور یدعس ٌهلمج
 یانعم هب هن «لمع» هک شممهفب یروطنیا
 هک ینعی .هشاب یاهجیتن ینعم هب هکلب «دربراک»

 ۱۳۸۱ نابآ لرا هعیت

 شزرا اب زیچ کی شملع اب و هشابن راکیب ملاع

 درج هچ هب هفن دین دف یزلیع آل سنگ دیلوت
 ملع نوا دوخ ور یراذگشزرا الوصا و :هروخیم

 . هدب ماجنا دیاپ

 ... نک ربص هظحل هی -

 ...اباب مشچ
 ؟ننزب گنز ناوخیم ؟هیچ -
 مدش لاحشوخ .هراد راک شراکمه اب ماباب هرا -
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 روتاتکید سکوداراپ

 یردان یبتجم

 یاج هب درف ره مودنارفر کی رد رگا هک تسا نیا درک حرطم ناوتیم تسایس رد هک یلئاسم زا یکی
 نایب اهتآ (نداد تیولو)) ندرک بترم اب ار دوخ رظن ؛اهادیدناک نیب زا صاخ صخش کی هب نداد یر
 رظن ناونع هب هک دروآ تسدهب اهادیدناک یارب بیترت کی ؛اهبیترت نیا یور زا ناوتیم هتوگچ .دینک

 مینک نایب ار وورآ زا بلاج یاهجیتن میهاوخیم تشادای نیا رد .دشاب شریذپ لباق عامتجا لک

 دهاوخ دوجو «روتاتکید» کی مودنارفر عون نیا رد «یسارکومد لوصا» ٌهداس طیارش تحت دیوگیم هک
 :۲ مودنارفر کی اب دنهاوخیم هک دشاب عامتجا دارفا ًهعومجم / - (۱,۲,...,) دینک ضرف .تشاد

 6 دعومجم یاضعا یور بیترت کی هگارا اب ار دوخ رظن : درف ره .دننک بترم ار اهادیدناک ٌهعومجم

 هک میریگب رظن رد  یور <: لماک بیترت کی تروص هب ار: درف رظن میناوتیم ام سپ .دنکیم نایب

 ًعومجم کی مودنارفر زا دعب نیاریانب .دهدیم حیجرت 2 هب ار ب ؛ هک تسا ینعم نیا هب ۶ <, ۷ نآ رد

 بیترت کی اهنآ لیلحت اب دیاب هک میروآ یم تسدهب  یور لماک یاهبیترت زا 8 > (<۲,۰۰۰<,۱,<,]
  مودنارفر عیات کی .دشاب دنتسا لباق عامتجا رظن ناونع هب هک مینکیم یفرعم 1 ٌعومجم کی یور <
 یور ار عامتجا رظن و دنکیم تفایرد یدورو ناونع هب 1 ٌهعومجم یور لماک بیترت دنچ هک تسا یعبات
 یور < لماک بیترت کی عبات نیا یجورخ رگید ترابع هب .دهدیم تسدهب یجورخ ناونع هب 1 ٌةعومجم
 هک یروطهب .تسا:. < 1 لثم یدرف وتاتکید کی زا روظنم هدشهداد مودنارفر عبات کی یارب .تسا

 .دشاب <:. رب قبطنم ۲ عبات زا هدافتسا اب مودنارفر هجیتن < ؛مودنارفر ره یارب

 ؛دشاب <: " عبات یجورخ «لماک یاهبیترت زا 1 > (<۱,۰.۰,<,) ةعومجم ره یارب رگید ترابع هب
 .تسیچ اهادیدناک دروم رد : 7 :. ره رظن هکنيا زا لقتسم

 راظتنا هک یسارکومد لوصا مان هب یعیبط و هداس طرش دنچ رد [" مودنارفر عبات رگا دیوگیم وورآ ٌهيضق

 ینعی .دراد دوجو عامتجا رد روتاتکید کی هاگنآ ,دنک قدص .دنشاب رارقرب یمودنارفر عبات ره دروم رد میراد

 ,عامتجا هیقب رظن زا لقتسم [" عبات یجورخ هک دراد دوجو عامتجا رد (روتاتکید مان هب) تباث صخش کی

 ؛مینک نایب ار یسارکومد هداس لوصا دیهد هزاجا همادارد .دشابیم صخش نیارظن رب قبطتم

 مه زاب دنشخبپب دوبهب ار ۷ ناکم ناشیاهیار رد دارفا یضعب رگا هاگنآ (ییاهن هجیتن رد) 2 < ب رگا (۸۱)

 .دشاب رارقرب 2 < ۷

 بیترت هب عجار سک چیه رظن مودنارفر ود یط رگا و دشاب اهادیدناک زا یاهعومجمریز ۷ < 2۷ رگا (۸2)

 ۱۹۵۰ شمس

 منه تن



 ۸ روناتکید سکوداراب

 .دشاب ناسکی ۲ یاضعا بیترت زین مودنارفر ود ره ییاهن هجیتن رد .دنکن ریخت ۲ یاضعا

 ییاهن هجیتن رد هک دنهد یار یروط دنناوتب عامتجا دارفا ؛ت,ب < .1 زیامتم یادیدناک ود ره یارب (۸3)
 هریک رارق 7 < 7

 یسارکومد لصا هس رد هکم ودنارفر عبات رهیارب هاگنآ |: > ۲ رگا (۱۹۵۰ وورآ ًةیضق) .۱هیضق

 .دراد دوجو عامتجار د روتاتکید کی ءدنک قدص

 (2 # و) دشاب اهادیدناک زا یبترم جوز (2,۷) رگا ؛میشابهتشاد مودنارفر عبات کی دینک ضرف .ناهرب
 ٌهجیتن رد هاگنآ دنهد حیجرت « هب ار ۷ ۰ یاضعا همه هاگره رگا تسا (2,!)-۹عمندن۷۵ ل <[ مییوگیم

 نیا ربهوالع .2 < ب هاگنآ 2 <: ن « ع ) رهیارب رگا رگید ترابع هب .دشاب رتهب ء زا ) ناکم زین ییاهن

 .دشاب (ت, ن)-عتزوز۷« 2۲ رد یا, یارب رگا ؛تسا 4615۷۵ ۰ مييوگیم

 یارب رگا دوشیم هجیتن (۸3)-(۸۱) لوصا زا .دشاب لامینیم 10015۷0 ةعومجم کی 7 دینک ضرف

 . < و میشاب هتشاد دیاب ییاهن مودتارفر هجیتن رد دنهد حیجرت ج هب ار ۷ عامتجا دارفا همه ۲ رد یا »۷
 .دیریگب نآ زا یوضع ار:, و دشاب (,۷)-1««زهز 7 دینک ضرف 1 0 نیاربانب

 .]ل > (:.) .۱اعدا

 » دینک ضرف 1[ 2 1-1 و0 ]  - 1 - (:.) میهدیم رارق و دشابت تسرد اعدا مینک ضرف .ناهرب

 .(۱| > ۳ هک دینک هجوت) دشاب ", ن زا زیامتم و ۸ رد ییادیدناک

 رگا مینادیم .میهدیم شیامن <, اب ارذ 6 1 رظن دروم بیترت

۷۲ > > 7 

 ۷۶ عل" ۲ < ۲ <: ۷

:0 > ۰ 1 ۷۶ 

 نوچ) ب < « و (دناهداد حیجرت ع هب ار و ۱0 ) :(عر )۰ ٌهعومجم یاضعا همه نوچ) » < ب هاگنآ

 و دشاب (ن, )46051۷6 دیاب 7" یهدادت حیجرت » هب ار ۷ ۰" زا جراخ یدرف چیه هک اجنآ زا هاگنآ ه < ب رگا

 ؛(:.) دهدیم هجیتن نیااما»ت < » .ت < « نوچ و » < » سپ (تسا ضقفانت رد 7 ندوب لامینیم اب نیا

 میراد تسا لامینیم 7 نوچ .تسا:. هدادیم حیجرت 2 هب ار » هک یدرف اهنت نوچ .تسا (2, )۳۷

 :ازبززفد ۱۳۸۱ ناپآ لوا همین
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 ۳" .میتساوخیم هک روطنامه 1 > (:,)

 .تسار وتانکید کی: .۲اعدا

 ًهعومجم کی (:.) .* و« زیامتم یادیدناک ود ره یارب میهد ناشن دیاب اعدا نيا تابثا یارب .ناهرب

 ؛دنامیم یقاب تلاح ود میدرک تباث ۱ یاعدا لیلحت نمض رد ار«  ت هک یتلاح .تسا (, )۷۵

 . 2 2 و ب2 ۰۱ تلاح

 ؛میشابهتشاد دارفا یاهیار رد هک دیریگب رظن رد ار یتلاح
 ان کو ات تن

 ۷ ۰ 1 0 <و ۷ کز

 و هداد حیجرت »ن هب ار 0 ۰ نوچ) تن < « و (دناهداد حیجرت هب ار دارفا همه نوچ) ۷ < 2 تروصنیارد

 .تسا (ن,)- 60151۷6 (:.) دهدیم هجیتن ۷ < * نیاربانب (تسا (2,)-4605:۷6 ؛(.] ۱ یاعدا رباتب

 .دهدیم حیجرت " هب ار" هک تسا یدرف اهنت نوچ

 . > ۶ .۲ تلاح

 !؛میشابهتشاد دارفا یدرف یاهیأر رد دینک ضرف و دیریگب رظن رد ار ۶ (»,*) ؛ع یادیدناک

 ال < 2 کور 2

 ۷ و ۰ 5 27 رب 2

  دارفا همه نوچ) 2 < » و (دنزیامتم » اب « و 2 و دهدیم حیجرت " هب ار 2 نوچ) ۰ < 2 تروصنیارد

 تباث اعدا سپ «تسا (,2)- 0۵051۷6 ۰(:.) دهدیم هجیتن هک * < 2 نیاربانب .(دنهدیم حیجرت 2 هب ار

 " .دوشیم

 ۳ .دوشیم لماک هیضق تابثا اعدا نیا تابثا اب

  

  

  

 ؟ تسیک روتاتکید ؛یضایر ةهدکشناد یفنصیاروش تاباختنا

 ام نیرو



 ۱3 شرازگ

 شرازگ

 هب نایدومحم ... ادابعدیس رتکد هدکشناد یاروش تاباختنا یط لاسما هامنابآ لیاوا دینادیم هکروطنامه

 .دش بوسنم هدکشناد تسایر تمس

 زاربش هاگتداف زا ار دوش ستاسیل نوف رو نارهت هاگشنادزآ اب دو یشایرب سناسیل نایدوسحم رنک
 زا و تشگزاب ناریا هب ۱۳۵۷ لاس رد اکیرمآ یایناولیسنپ هاگشناد زا یرتکد کردم ذخا زادعب و تفرگ

 تنواعم یشهوژپ تنواعم یاهتمس تدم نیارد و .دش تیلاعف هب لوغشم فیرش هاگشناد رد 1۲ لاس

 .دنکیم یراکمه رتویپماک و یضایر دایپمل ةتیمک اب نینچمه و تساهتشاد ار یلیمکت تالیصحت و یشزومآ
 زور ًالامتحا و یدوز هب » تشاد راهظا همانهتفهود یاضعا زا نت دنچ اب ییوگتفگ رد نایدومحم رتکد

 و هدکشناد یاهزاین هب عجار ناراکمه همه روضح اب یخساپ و شسرپ هسلج هدکشناد یراطفا مسارم

 «.درک میهاوخ ثحب میربب شیپ ار نایوجشناد یاههدیا روطهچ هک نیا هبحجار و تشاد میهاوخ نایوجشناد

 "هدکشهوزپ کی نم »:تفگ دوش یریگیپ کیدزن ٌهدنیآ رد تسا دنمهقالع هک ییاهحرط ةهرابرد یو

 هک سینک تسرد هدکشناد رد یکچوک یاج الثم .دننک راک و دننیشنب یناسک هک ییاج ؛مراد رظنرد تایضایر
 روشک زا جرلاخ زا یدارفا و ناشناراکمه و نایوجشناد اب «دننک قیقحت .دنسیونب هلاقم دنهاوخیم هک یدارفا

 یور یدارفا و میریگب ار هعماج اب طابترا رد یدربراک یاههژورپ هک میوشب یعمج کی و دننک راک اجنآ

 .دننک قیقحت و راک اهنآ

 نایوجشناد یارب هک ییاههمانرب زا یکی ًالثم .میراد هنیمز نیا رد یمک یاههبرجت رضاح لاح رد ام

 هک ییاهملیف نتشاد رایتخا رد اب دوب رارق ی دوب ۷۸ لاس رد کیفارت حرط "هزورپ ؛دوب شخبهزیگنا

 رتمک مادک و تسا رتشیب تافلخت مادک میهدب صیخشت .دنریگ یم اههارراهچ رس رد هدشبصن یاهنیبرود
 زا يلامتسن زانآ کیرولت تسب کی اتاهع و تسا زانگ ری تافلکت ازم نده مک رد یلماوع هچ و
 .میداد ماجنا ار هژورپ نیا یهاتوک تدم رد هک تشاد

 هک مینک داجیا یملع ٌیاپ هدکشهوژپ رد میهاوخ یم .تسا دایر یلیخ هعماج رد نیا لثم ییاههژورپ
 بلا و دننک راک اهنآ یور یبسانم لحم رد یت هک میهدب یدارفا هب و میریگب ار اههزورپ نیا میناوتب

 دربزاگ ابگ مینک یم راک 5 .یاهلاسم میتییب هک میتسهت نیا له لومعم ييیاوغبیم حسام رتنطیب نوجب

 راک نیا یارب .میورب شیپ دربراک فرط هب و میهدب نامزاس ار نامیاهراک دارفا نیمه اب میهاوخیم ام .دراد
 «.میراد رظنرد ار مود ٌهَقبط یورهار یاهتنا قاتا شش ام

 رتفد اههچب تیاعر اب هک تسا بوخ » :دوزفا الاب ٌهلجم رتفد ندوب عولش زا یتیاضران راهظا اب یو

 زا ییاهراک ای هلجم ندروآ رد و هعلاطم یارب هک دوش لیدبت ییوجشناد یشهوژپ یاههورگ قاتا هب الاب هلجم

 ۱۳۸۱ ناپآ لوا همین

  



 شرازگ ۷۱

 عمج دنناوتب نایوجشناد هک قوناپ لثم ییاج ناونعهب مه نییاپ ُهلجم رتفد و دوش هدافتسا نآ زا لیبق نیا
 .دوش هدافتسا دننیپب ار رگیدمه و دنوش

 و یسدنه یحارط .قطنم :هتسسگ تایضایر هنیمز رد قیقحت هب ار اهنآ ناوتیم مه اهقاتا هیقب دروم رد
 ربص دیاب العف هک دوش باختنا یلوسم مه اهقاتا یارب و داد صاصتخا ناراکمه یتاقیقحت یاههنیمز ٌهیقب

 .میهد ماجنا هراب نیا رد یرتشیب یزیر همانرب ات دنتسه یناسک هچ هدنیآ یاروش یاضعا مینیبب و مینک

 دک میراد ؛نایقداص سدنهم مناخ .تیاس لوسم یتسرپرس هب یهورگ مه 1100 نهی هلاسم دروم رد

 رداک رظن زا مه نم و دنریگیم هدهع هب دنراد هنیمز نیا رد یتاعالطا هک ار یدارفا یهدنامزاس ناشیا

 کیم نیت اراهنآ یشزومآ
 و تسا یسیون 141۸4 یمومع شزومآ ؛دوش عورش هدکشناد رد تسا بوخ یلیخ هک ییاهراک زا یکی

 یارب مه یاهقباسم تسا بوخ و میهد صاصتخا راک نیا یارب هحفص کی ییوجشناد ره هب میناوتیم ام
 مه ار یتمسق 1106 مه رد و دنشاب هتشاد مه کی دوخ یارب دننک شالت اههچب ٌدمهو دوش رارگرب نآ

 .دنشاب سرتسد رد ناههوژپشناد هک میهد صاصتخا رتالاب هچ سناسیل هرود هچ نالیصحتلا عراف هب

 قرع اب مه ار راک نيا و دهدب دای هیقب هب دراد صصخت یاهنیمز ره رد سکره هک تسا بوخ یلیخ
 نیمه ًالثم .مياهتشاد هشيمه هدکشناد رد ار دارفا روط نیا هتبلا هک دهدب ماجنا لوپ رطاخهب هن و یاهدکشناد
 رد دوشیم .دندلبکتسراف هدکشناد رد اهیلیخ هدکشناد رد نالا و مياهدرک یسیونیضایر هنيمز رد ار راک
 :دهاوخیم هک نایوجشناد زا سکره و داد ماجنا ار راک نیا مه ..۰ و هبکش :0:21:اع انس 18۷2 دروم

 مه یضایر نالیصحتلاغراف نمجنا یاضعا ًالثم .مینک هدافتسا مه نارگید زا و دراذگب سالک هیقب یارب
 لیام مه زونه و دنهد ماجنا هدکشناد یارب یراک دنتساوخیم و دناهدوب لاعف هدکشناد رد هک دنتسه یناسک

 ماجنا یدایز یاهراک میناوتیم ؛میشابهتشاد یبوخ یهدنامزاس رگا منک یم رکف نم .دنتسه یراک مه هب
 «.میهدب

 میهاوخ یم هامرذآ رخاوا »:تفگ دریگیم ماجنا یدوزهب هک ییاهحرط زا یکی حیرشت رد نایدومحم رتکد
 زا صوصخ هب و دنهدب هلاقم فلتخم یاههاگشناد زا نایوجشناد و دیناسا هک ميرانگب یشهوزپ هتفع کی
 زادعب و میهدیم بیترت هاگشیامن کی اجنآ و مینکیم یلاخ ار ۷۵۷ قاتا و مینک هدافتسا مه نالیصحتلاغراف

 ات میهد شرتسگ ار تیاس و مینک هیهت رتویپماک مه اجنآ یارب هک میتسه نیا لابند مه یشهوزپ هتفه

 «.دننک هدافتسا رتویپماک زا دنناوتب لکشم نودب نایوجشناد

 » دوزفا و تسناد تسردان ار یملعتأیه مادختسا ندشهتسب ٌةعیاش ؛یلاوس هب خساپ رد نایدومحم رتکد

 و ضحم ٌهنیمز رد مه ار یملع رداک هک میراد دصق و میهدیم ار یملعتایه مادختسا هيعالطا یدوزب

 رتویپپماک مولع یوجشناد مه یسانشراک "هرود رد ۸۲ لاس زا هکنيا هب هجوتاب و مینک تیوقت یدربراک مه

 مون ةراش لمتند



 ۱۲ شرازگ

 ۱ «.میربگ یم رظن رد مه ار هنیمز نیا رد یملع رداک ندش رتشیب میریگیم

 شخب هک تسین یملع تایه وضع نتشاد طقف »:تفگ هدکشناد یدربراک شخب تیوقت ءهرابرد یو

 عضو .دنوش ریگرد اههژورپ اب نایوجشناد و دیتاسا و دتفایب هار هاگشهوژپ رگا ؛دنک یم تیوقت ار یدربراک

 «.دوشیم بوخ یلیخ

 تالکشم و میمرت رد ییاهسرد ندش فذح و اههچب یمانتبث تالکشم هب هراشا اب نایدومحم رتکد
 زا یاهمانرب رذآ لیاوا مرت نیا یارب هک تشاد میهاوخ مانتبث شیپ همانرب هدنیآ مرت زا »:تفگ نآ بقاعتم

 نامه لثم مه نایوجشناد هک دوشیم عیزوت ییاهمرف و دوشیم مالعا دوش هئارا دنلیام دیتاسا هک ییاهسرد
 رییغت باب رد یداهنشیپ رگا الامتحا و دننک یم صخشم ار دنربگب دنالیام هک ییاهسرد مانتبث ٌهمانرب

 «.دسرب لقادح هب یمانتبث تالکشم ات دنهدیم .دنراد یسرد ندش هفاضا ای و اهتعاس

 نیلوا هتشذگ لاس هک ییوجشناد ٌهقباسم ٌهرابرد اههچب تالاّوس هب خساپ رد همادا رد نایدومحم رتکد
 یگدامآ دوشیم نیمأت هاگشناد زا جراخ مباتم زا همانرب نیا ٌهجدوب هکنيا هی هراشا اب دش رازگرب نآ ٌهرود

 .درک مالعا ,دنتسه نایرج نيا هب نداد نامزاس هب لیام هک ینایوجشناد اب یراکمه هتوگره یارب ار دوخ
 رد طقف هقباسم یرازگرب هکنیا و تسه ییوجشناد دایپملا دروم رد هک یحب دروم رد ناشیا ممه نایاپ رد

 نیا درک دهاوخ رتشیب هلأسم لح ییاناوت ندرب الاب رد ار اههچب ةزیگنا یضایر هدکشتاد نایوجشناد نیب
 زا ار عوضوم تفگ یراج یاهثحب هب هجوت اب یلو تسناد ناریا یضایر نمجنا تاررقم ءزج ار عوضوم

 .درک دهاوخ یریگیپ هدکشناد یاروش قیرط
 دراد وزرآ .دنداد رارق هدکشناد یاههچب رایتخا رد ار تقو نیا هک نایدومحم رتکد زا رکشت اب همانهتفهود

 .میشاب هدکشناد رد یمیمص و یملع یایوپ وج کی داجیا و ناشیا یاهحرط قّقحت دهاش رتدوز هچره هک

 یضایر هدکشناد یفنصیاروش یاهادیدناک یماسا

      

 ۷۹ یراکش دیمح-٩ ٩ نایمیرک ایورسا
 ۷۹  دنکهزاتروپسابع نیدلاماسح-۱۰ ۲ ینلعور ارایجسا
 ۷۹ یدابق ایمیک- ۷۷ مشاهینب منبش-۳

 ۸۰ یهالکویدنایرفعج اد ۷۷ ینینعراز ادن-۴

 ۸۰ یقااص ناویک-۱۳۷۸ یلامجهداربرع اضر-۵
 ۸۰ یزرمرداف ریما-- ۲۹ ولهاشناهج یده-7

 ۸۰ یردان یبتجم-۱۵ |۱۷ یناساولینیسح دمحادیس-۷

 ۸۰ داینبکیت اراس- ۹ یناحور نازرف-۸

 همتنود ۱۳۸۱ نابآ لوا ین



 !چیه رگید و یفنصیاروش ۱۳

 !چیه رگید و یفنصیاروش
 قاتشم نیسح دمحم

 رارق هگا ؛منک یراک تسین رارق «مدیمن یلوق جیه نم... :(۱۳۸۰/۲۸۱۹ هبنشراهچ) هفراعم هسلج

 هب هک یکره زا ؛مراذیم هیام لد و نوج زا نشاب اههچب هگا یلو ؛منکیمن یراک چیه هنکن کمک یسک هشاب

 _ِث ؛مشکیم راک هدب یار نم

 ؛میدرک یراک ره یلو میدادن یلوق جیه هک هتسرد .مدرکن لمع مدز زورنوا هک ییاهفرح زا مودکجیه

 هب رفن ۱۱۴ هکهتسرد ؛میتشاذگ هیام نوج زا مزاب یلو ؛درکن کمک سکجیه ؛دودحم رفن دنچ زج هک هتسرد

 !؟هن ای ندوب رفن ۱۱۴ ءزج ندرک نومکمک هک ییاهمدآ دودحم نوا منودیمن یتح یلو نداد یار نم

 هک ییاراک ؛میدرکن اراک یلیخ و میدرک اراک یلیخ مینیبیم منوخیم ور اههسلجتروص نيازا ات دنچ هک الاح
 !منکیم تسیل نوتارب ور شتسه مدای هک ییازیچ نوا و منیبیم هسلجتروص ات تشه نیاوت
 ؛ندش ماجنا و همدای هک ییاراک زا یخرب تسیل

 تیلّوسم نتفرگ (۱۳۸۰ ناتسبات) زیربت یودرا یرازگرب ۱۳۸۰(۰ راهب) باتک هاگشیامن زا باتک دیرخ

 اهیتاتسریبد یارب تایضایر اب ییانشآ ُهرود یرازگرب ۱۳۸۰(۰) ناتسبات یاهرهظ زادعب یارب تیاس رتفد
 ناتسبات) الاب هلجمرتفد رتویپماک نتفرگ (۱۳۸۰ ناتسبات) الاب هلجمرتفد نتفرگ :(۱۳۸۰ ناتسبات)

 :(۱۳۸۰ ناتسبات) ۸۰ یاهیدورو مسارم یرازگرب (۱۳۸۰ ناتسبات) (۷ ۱۷: نتفرگ ( ۰

 نتفرگ ۱۳۸۰(۰ زیئاپ) یراطنا یرازگرب ۱۳۸۰ زیئاپ) جیوه تشد ؛اهیا ۸۰ ییانشآ یودرا یرازگرب

 ۰۱۳۸۱ راهب) ۲ یملع تایه درب ۱۳۸۱(۰ راهب) باتک هاگشیامن زا باتک دیرخ ؛(۱۳۸۰ زیئاپ) ۲:زداع

 . :(۱۳۸۱ ناتسبات) ۸۱ یاهیدورو مسارم یرازگرب ؛(۱۳۸۱ راهب) نامرک یودرا یرازگرب
 ؛ندشن ماجنا و همدای هک ییاراک زا یخرب تسیل و

 ناتسمز) زاریش یضایر رانیمس ۱۳۸۱(۰ ناتسبات ات ۱۳۸۰ راهب زا) نایوجشناد یارب یصخش 10 ٌهیهت

 تایضایر اب ییانشآ ٌةرود یرازگرب «(۱۳۸۰ ناتسمز) لابتوف میت نیرمت یارب شزرو نلاس نتفرگ (۰
 ٌهَقباسم نیمود یرازگرب ۰۱۳۸۱ ناتسبات) دهشم یضایر رانیمس ۰۱۳۸۱ ناتسبات) اهیناتسریبد یارب

 ۸۱ ییانشآ یودرا یرازگرب ۱۳۸۱ زیئاپ) هلجم یارب هنایلاس میوقت ٌهیهت ۱۳۸۱ زیئاپ) فیرش یضایر

 ....:(۱۳۸۱ زیئاپ) اهیا

 ور نومدوخ تاهابتشا و یگ هبرجتیب یلو هشن ماجنا قیقد و تسرد اهراک هک دش ثعاب یدایز لماوع

 !هدش بصن هدکشناد رتفد یورهیور راوید یور یلو ؛هیلاخ هچرگ

 مه راه
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 نومتاهابتفا اب ات نیداد ام هب ور تصرف نیا «نوتربص اب هک منکیم رکشت امش همه زا ؛تفرگ هدیدان هشیمن

 اروش اتسار نیمه رد .میشاب دیفم دیاش ناگدنیآ یارب اههیرجت نيا لاقتنا اب هک ؛مینک بسک ور ییاههیرجت
 .هنک یراکمه دیدج یاروش اب ؛لوا ُهتفه دنچ ات هراد میمصت

 !تسا رتشوخ تسود نخس میرذگب هچره زا

 یگریتفلاوبا ناملس

 لمع و میتفرگن ییاهمیمصت هچ و میدرکن لمع و میتفرگ ییاهمیمصت هچ .تشذگ لاس کی زاشیب»

 هدکشناد نتشاد راظتنا هی اهوجشناد .نتسه یچ اقیفد میتسنودیمن هک میدوب ییاهراک ماجنا لّوسم ؛!میدرک

 رارق یفنص یاروش هک متفگ اهادیدناک ٌةهفراعم ٌهسلج وت دایم مدای !راظتنا هی مه هاگشناد و راظتنا هی مه

 هشاب اهوجشناد یاداهنشیپ و اهراک ریگیپ هک هنیا یارب افرص یفنص یاروش .هدب ماجنا یراک چیه تسین

 نیرتگرزب دیاش و میدرکن لمع بلطم نیا هب ام یلو .هشاب اهراک همه ماجنا لّوسم شدوخ هکنيا هن

 !هموربور اروش تاسلج زا ات دنچ ٌهسلج تروص مسیونیم ور بلاطم نیا هکالاح .دوب نیمه نومهابتشا

 (یگیبحتفلاوبا یاقآ) ... رتکد اب ندرک تبحص -

 (یگیبحتفاوبا یافآ) ... مان باوج یریگیپ -
 (یهورگ تروصهب) .۰۰ رتکد اب ندرک تبحص -

 تقو اهراک نيا ماجنا یارب یلو ؛مداد ماجنا تسرد وراهراک نيا زا یکی مودک دایمن مدای نیاوخب ور شتسار
 متفرگدای یدایز یلیخ یلیخ یلیخ یاهزیچ نوچ «ملاحشوخ نالا لاحرهب .مدرک دایز مه هابتشا و متشاذگ
 .مریگب دای متسنوتیمن یاهگید یاجچیه هک

 رکشت نداد یأر نم هب و ندرک دامتعا نم هب هک یدارفا یمامت زا مه مین و لاس هی تشذگ زا دعب

 «.ماوخیم ترذعم یگمه زا مدرک هک یتاهابتشا رطاخ هب مه و منکیم

 هگا) ؛ننک عورش ور نوشتاغیلبت زورما نیمه زا ننوتیم هدنیآ یاروش یاهادیدناک ؛دیدج یاروش اما و
 هتبلا(.منزب رهم ور هطوبرم یاهذغاک ات دایب نم شیپ شلبب ًامتح هنک بصن راوید هب یبلطم داوخیم یسک
 ارهاظ یلو نگی نوشفادها زا یطخ دنچ همانهتفهود وت شخب نیمه یارب هک میتساوخ اهادیدناک رثکا زا ام
 .نتشادن وراکنیا تصرف همه

 :هژزبززود ۱۳۸۱ نابآ لوا عین
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 ناینپکین اراس و نایرفج ادن

 .یگنهرف یاهتیلاعف زا اههدکشناد ریاس هب تبسن تشذگ هک یلاس رد ام ؛دکشناد هکنيا هب هجوت اب»

 دوجوم عضو دوبهب یارب یاهدکشناد یناگمه شالت کی هب زاین دوب رادروخرب یرتمک یحیرفت و یملع

 یزیرهماترب یارب ار دوخ شالت مامت باختنا تروصرد اروش یاهدزمان ناونعهب ام .تسا سوسحم الماک

 هدکشناد بوخ وج ندرک رتیمیمص تهجرد و تسب میهاوخ راکهب نسحا وحنهب یراداروما ماجنا و یهورگ

 «.تشادرب میهاوخ ماگ ناتسود امش کمک اب

 *!تساهگید روجهی یضایر ًهدکشناد نیا" :مدینش اهیلیخ زا»

 !؟ یچینعی :ینک مخا ای ینزب دنخبل دیاب الاح ینودب ات نیب دب ای ینیبشوخ ردقچ ینییب دیاب وت دیاش

 نیا نیب زمرق یاهرجآ نیا لدوت یاهشیش رد نیا زا ردقنوا ؛اجنیا وت یگدنز لاس راهچ زادعب نم یلو
 هک منک رکف تسین مزال هیچ نوشروظنم ممهفب هکنیا یارب خگید هک «متفر و مدموا گنرهمه زا یاهمدآ

 هی ؛اههفایق مامت زا لقتسم موهفم هی .هموهفم هی مارب هگید الاح نوچ !هدب ای هبوخ "هگید روج هی" الاح

 ! یضایر هدکشناد هب هدش هتخود ادینعم .هدشفیرعت موهفم

 . تسا "هگید روجهی" هک ادج !هرآ :مدیم نوکت ور مرس طقف هگید الاح

 !مراد تسود *هگید روجهی" ور اجنیا مه مدوخ اادج :مگیم مدوخ اب شدعب
 نوشواکجنک یاهتروص اب هشيمه هک اه*هگید روجهی" نیا یارب هشیم تقونوا یشاب "هگید روج هی" هگا

 "هگید روجهی" مه اروش نيا !هب :یونشب مه زاب هک ییاهراک هی ؛درک یبلاج یاهراک هی .نداتسیاو اجنیا
 !تسا

 «!مشاب دن هگید روج هیت هملاع هی داوخیم ملد :مگیم امش هب طقف نم الاح

 مون ؛راعش


