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 من

 متسدب *1.ع ءاضما اب «دننک یرواد نارگید راذگب) مانب یا هوزج اریخا

 مدرک رکف هک ما هتشادرب نآ لوا تمسق ٌةرابرد اصوصخم تشاددای دنچ هک هدیسر

 .منک ریثکت زین نارگید ةعلاطم یارب ار اهنآ تسا رتهب

 هدنسیون یرکف لوصا زا داقتنا یور ار دوخ راک اهتشاد دای نیا رد نم

 اهنآ حرط رضاح لاح رد مدوخ رظنب هک یدراوم رد مه نآ و ما هدرک زکرمتم

 یربهر اب وا هک یثحب .دراد مربم یرظن و یلمع تیمها ناریا یاهتسینومک یارب
 جراخ و تسا یلمع و كيروئت شزرا هنوگره دقاف نم ٌةديقعب دربیم شیپ شنامزاس
 .دشاب هتشاد یساکعنا چیه دناوتیمن یو دوخ نامزاس گةبوچراچ زا

 روپ نمریه نْریب

 ۱۳۷۱ دنفسا لوا

 مسینومک) مانب یا هوزج هک تسا (تیلقا) قلخ یئادف یاهکلبرچ نامزاس دقتنم ءاضعا زا یکی هوزح هدنسیون"

 یجراح راشتنا همدّقم كي اب ار ثآ سپس هدومن هثارا نامزاس نب مراهچ سنارفنک هب و هدرک هیهت (تسیک تسینومک و تسیچ

.تسا هداد



 غراف هک دوشیم هراشا (یبزح یاهورین) تدحو ةرابرد «ینامزاس تیلقا) ٌةمانعطق هب هوزج ۷ ٌهحفص رد : لوا ٌهتکن

 ورابرد هرکاذم هسلج هب ار ناریا یاهتسینومک همه (۱)«یبزح یاهورین) تدحو ةرابرد لک وت یدنب جنپ طورش و دویق زا

 سس .دنکیم توعد « ای راتلورپ فئاظو) و «تدحو ینابم)

 لماک یرظن هداشگ اب لک وت یاقآ راک صقن عفر یارب همانعطق نیا ناگدنسیون ای هدنسیون هک نیا زا شیپ نم رظنب

 نيا هب تسیابیم دننک رداص داشگ و لگ «ماوع حالطصاب «دح نیا ات یا همانعطق و دنراذگب رانک ار یطرش و دیق هنوگره

 نآ موزل رب و دنا هدرک تبحص «تدحو)» زا نوگانوگ یاهنامزاس هک لاس همه نيا زا سپ ارچ هک دندرکیم رکف عوضوم

 رد و دنهدیم رس تدحو دایرف همه .تسا هدش رتشیب و رتشیب اهنآ فوفص رد یدنب هتسد و هقرفت زور ره دنا هدومن دیکات

 .میتسه دیدج یاهلاعفنا و اهباعشنا و اه یئادج دهاش زور ره لمع

 ٌةلئسم نیا هب تسیابیم دهد رارق موجه دروم نینچ نیا ار لک وت یئاذک دنب جنپ هک نآ زا شیپ هوزج نیا ؟دنسیون

 .میتسه یا هتفشآ عاضوا نینچ دهاش یبلط تدحو لاس هدراهچ زا سپ هک تسا هدش هچ هک دیسرپیم و تخادرپیم رت یساسا

 هار رد یا هرذ مه زاب دناسریم بیوصتب ءارآ قافتاب ار همانعطق نیا لکوت دنب جنپ یاجب مراهچ سنارفنک رگا نم رظنب

 روهظ اهنآ زا مه یا هزجعم و تسا هدش رداص دایز اه همانعطق هنوگنیا زا «نیا زا شیپ اریز .دشیمن لصاح تفرشیپ تدحو

 (۲) .تسا هدرکن

 هقرفت)» هک تسا نیا منکب هصالح هلمج كي رد ار نآ مهاوخب رگا هک مراد ار دوخ صاحخ رظن دروم نیا رد نم هتبلا

 زاربا زونه «... لارگید راذگب)) ةوزج هدنسیون فرط زا املسم هک یرظن .«تسا لاعفنا و یلمع یب یربج و یقطنم لصاح

 .دش دهاوخ درط «یگدز لمع)» بسچرب اب «هدشن

 نیا رگم ؟ مینک وجتسج ار «تدحو ینابم)و میوش عمج مه رود همه دیئایب میئوگب هک دراد ینعم هچ نیا یلو

 و فرح قیرط زا وجتسج نیا ایآ دشاب مزال وجتسج و دشاب روطنیا رگا و ؟ درک وجتسج ار اهنآ دیاب هک دنا هدش مگ ینابم

 حالطصاب «هنیمز نیا رد هللادمحب دشیم ادیپ «(ینابم) نیا «نتفگ و نتشون و ثحب و فرح اب رگا ؟ دوشیم لصاح ثحب

 كيتارپ نایرج رد تدحو ینابم .دنا هدوب راک رپ رایسب «اه هنیمز ریاس فالخرب «لاس هدراهچ نیا رد ام یاهتسینومک

 راکشآ رب تسا رخوم هرکاذم و ثحب .هرکاذم و ثحب نایرج رد هن دهدیم ناشن ار دوخ فلتخم یاههورگ و اهنامزاس یبالقنا

 : هزرابم ایرج رد تدحو ینابم ٌلدش

 بزح لیکشت هب و تفرگ تروص هیسور رد فلتخم یاهنامزاس نیب هک تسا یئاهثحب رما نیا بوح رایسب ٌةنومن

 ةناوتشپ اب اهنامزاس زا كي ره هکلب دوبن (تدحو ینابم یوجتسج) رس رب تبحص اجنآ رد .دش رجنم تارک و مد لایسوس

 ار همه كيتارپ هک دنروآ دوجوب ینامزاس هنوگچ هک دندش لوغشم ثحب نیا هب كيتارپ نیا بسانم تالیکشت و شیوح كيتارپ

 هنوگ ره دقاف هک یئاهنامزاس و صاخشا نایم تدحو .دوش زارتحا یراک هرابود و یراک هدرح زا هجیتن رد و هدرک گنهامه

 افرص ار هنیمز دریگب تروص مه رگا دنتسه («یبالقنا كيتارپ» میوگیم «ذغاک یور یاه همانرب میوگیمن) یبالقنا كيتارپ

 .دوب یئادف هار و رگ راک هار تدحو نآ ٌهنومن نیرتکحضم هک دزاسیم مهارف هدنیآ یاه هقرفت یارب

نیا لاعفنا و یلمع یب مدقتعم نم هکیلاح رد دنتسه یتدحو نینچ ناهاوح ناریا نارگ راک هک دوشیم یعدم همانعطق



 هچ تسا ربخ یب ناشزور و لاح و اهنامزاس نیا دوجو زا ناریا رگ راک ٌهقبط الوصا هک تسا هدروآ دوجوب یتیعضو اهنامزاس

 تالیکشت هجوتم شرکذ و رکف مامت دتفا یم رود یبالقنا كيتارپ زا هک یرکفنشور .دشاب ناشتدحو ناهاوخ هکنآ هب دسر

 هنخر رگراک ةقبط شبنج هب زاس تشونرس و ساسح طئارش رد نارکفنشور هنوگنیا طسوت مسیتارک وروب تفآ نیا و دوشیم

 هدومن تبث ار نآ زا یکانتشحو یاه هنومن خیرات هک دزاسیم دراو نآ هب زین یکلهم تابرض یرایشه مدع تروصرد و دنکیم

 ةتسآ

 تیلقا جارخا دصق یریگ یأر هب لسوت اب هک دنکیم هرخسم ار «یئارجا هتیمک)) راک نیا قحب هوزج ةدنسیون رگا

 شیوحخ كيتارپ اب هک یئاهنامزاس نایم تدحو هک دروآ رظن رد و دنکب یهاگن مه هیضق فرط نآ هب دیاب دراد ار ینامزاس

 .تسا كحضم هزادنا نامهب یریگ یار و ثحب قیرط زا دنا هتشاذگن شیامزآ ضرعم هب ار دوخ یا همانرب و كيروشَت لوصا

 یساسا و رت یا هیاپ لئاسم لح ورگ رد ار دوجوم رظن فالتخا لصف و لح الوا هک یئاجنآ زا» ترابع : مود ةتکن

 نهذ رد دنادن هک یا هدنناوخ یارب هک مهبم رایسب تسا یا هلمج ««مینادیم مسینینل - مسیسک رام دعاوق و لوصا ینعی یرت

 دعاوق و لوصا) لح : دشاب هتشاد دناوتیمن یموهفم چیه هدش سکعنم ذغاک یور رد تروص نیا هب هک هتشذگ هچ نآ ةدنسيون

 دوخن مادک لابندب ار اهنآ اهنامزاس لباقم رد یا هفیظو نینچ نداد رارق اب هدنسیون و ؟ تسانعم هچ هب «مسینینل مسیسک رام

 و لوصا) زا یگولاتاک و دنزب قرو ار نینل و سلگنا «سک رام یاهباتک دنیشنب دهاوخیم هدنسیون ایآ ؟ دتسرفیم هایس

 حرطم ماسم یضرف ناونعب رکف نیا دح نیا ات اه زور نیا ارچ الوصا ؟ دهد رارق دوخ راک ةیاپ ار اهنآ و دنک هیهت «دعاوق

 و «مسیسک رام لوصا و دعاوق اب یئانشآ مدع) ««كيروئت فعض) حالطصاب اهتسکش و تاهابتشا همه ٌةباپ ایوگ هک دوشیم

 ؟ دشابیم ۰

 و سکرام زا هلمج اههد و دنادیم یتسیسک رام تالیکشت و اهنامزاس گرزب تفآ ار مسیتارک وروب سک همه الثم

 تسا هدشن نآ زا عنام كيروشت یهاگآ نیا یلو تسا ظفح ار نآ زا یریگولج قرط و مسینارک وروب تمذنم رد نینل و سلگنا

 و هزاجا یب ءزیچان و كچوك دنچ ره «لمع ره ماجنا و هدیقع ره نایب هک دنک هنخر اهنامزاس رد اجنآ ات یسارک وروب هک

 سکرام زا سپ قحب هک «نینل دو .دشابن رسیم اهنآ تارظن و لایما.اب لماک تقباطم رد مه نآ و اه یربهر تقفاوم

 دیمهفن و دشیم نیشن نیلمرک دوخ دادیم رادشه مسیئارک وروب دشر زا هک یلاح رد «تسا ناهج یایراتلورپ ربهر نیرتگرزب

 صاخ نیلمرک زین ام كولفم یاهنامزاس نیمه .دراذگیم ار مسیتارک وروب لوا تشخ البع راک نیا اب هک دمهفب تساوخیمن اب

 زا تبحص اجنیا رد) قارع ناتسدرک رد ام نیشنرداچ یاهنامزاس نایم رد هیحور نیمه هک تسه نامدای .دنتخام ار ناشدوخ

 طباور رداچ) ««یزکرم هتیمک رداچ) بتارم هلسلس (! دندوب هدرک فرصت ار یرازت تموکح یاهخاک هک تسین یناسک

 فعض» لصاح نیا هک میوگب مهاوخیم نم .دش رجنم نمهب مراهچ «ةعجاف)) هب اتیاهن و دروآ دوجوب ار 6... رداچ» ««یمومع

 رد ام نارکفنشور كيتارپ و شیارگ لصاح هکلب «تسین مسیتارکوروب شیادیپ یاه هنیمز و راضم ةنیمز رد ام «كيروشت

 فعض)) دوشیم رجنم تسکش اب و یئاوسر هب كيتارپ نیا هک راب ره و تساهنآ یاه یتسرپدوحخ و اه یبلط هاج نیمأت تهج

 .دننکیم هناهب ار «مسنینل - میسگر ام لوصا و ینابم تسرد تحاانش مدع# ای و «كيروئت

اهنآ هب و درک بیقعت ار (كيروئت فعض) یعدم نارکفنشور نیا ءدراوم كت كت رد ناوتیم دهد تسد یتصرف رگا



 .تسا «یلمع تالیامت) رس رب هکلب كيروئت فعض رس رب هن ایدمع ثحب هک دومن تباث

 ترفن و مشحخ بجوم ردقنیا هک ««كيتارکومد یروتاتکید) ای و «قلحخ كيتاركک ومد یروهمج)) زت نیمه «الثم

 تیامح و روما یدوخبدوخ نایرج زا ار دو یور هلابند هک دنوریم شیپ اجنآ ات و هتفرگ رارق ام ةشتآ ود یاهتسیلایسوس

 موصعم الماک دروم نیا رد نم رظن زا «دنراذگیم نآ باسح هب ار ناگرزاب زا دو ةنازجاع یاعدتسا و ینیمخ زا هناروک روک

 هتفرگ ضرف ایراتلورپ ینومزه اي یربهر اج همه یتموکح لاکشا نیا هب طوبرم یاهیروشت رد .درادن ندرگ هب یهانگ و تسا

 ٌةمزال كيروشت رظن زا ایراتلورپ ینومره .تسا یوناث یا هلئسم دنمیهس تردق رد ایراتلورپ اب یئاهورین هچ هک نیا .تسا هدش

 اکیرمآ ترافس یولج و دندرک اعد ینیمحا یتمالس یارب هک یناسک زا یا هراپ هک مينیبیم الاح .دوب یتموکح نینچ ققحت

 | ریخن .دننکشیم هریغ و «قلخ كيتارك ومد یروهمج) هب ناشداقتعا رسرب ار اه هزوک هساک همه دندومن یصقر شوخ وا یارب

 یربهر مه نآ و دنشاب هتشاد تسدب ار یربهر تسیابیم ایراتلورپ و اهتسینومک قلح كيتاركومد یروهمج ققحت یارب

 اهتسینومک «دیشمج تخت ای یناقلاط نابایخ رد هک دوب هدشن ینیب شیپ یروشت نیا یاج چیه رد .ار شکتمحز تاقبط ریاس

 هک میتسه وربور یناسک یلمع تالبامت اب میتسین وربور كيروكت لاکشا اب اجنیا .دنصقرب اه ینیئوخ یوسوم زاس هب

 یورین ناونعب یلاس دنچ لقاال و دنروآ تسدب ار مکاح تردق لد اهراک نیا اب دنناوتیم هک دندرکیم نامگ و دنتساوخیم

 .دننیبب كرادت یئایبوایک دوخ یارب نویسی زوپآ

 تروصب یکچوک یلیس هدش هک مه راب كي و مینکن شک قالش ار یروشت دایز هک تسا نیا نم فرح «هصالح

 .مینزب نامدوح

 یتلود تردق یانب و شیوخ یسایس ةطلس یرارقرب زا سپ رگ راک ةّقبط) : هک دیوگیم هدنسیون یتقو : موس ٌةتکن

 افرص بالقنا هک تسا نآ ناهاوخ المع «دیامن بلج دوخب ار شکتمحز راشقا ٌةبئاج همه تیامح دناوتیم هک تسا یرگ راک

 ناربا یایراتلورپ هک تسا هتفریذپ ینمض روطب لبق روطس رد وا هک تسا یلاح رد نیا .دریگ تروص ایراتلورپ ٌةليسوب

 زین ار نیا و دراد رارق ینیئاپ حطس رد زین یهاگآ و لکشت رظن زا و دهدیم لیکشت ار ناریا تیعمج لک زا یکچوک شخب

 ایراتلورپ «دحتم» یعونب هنیمز نیا رد و دنشابیم یبالقنا لوحت ناهاوخ هک یرگید راشقا و تاقبط دنتسه هک دریذپیم

 تسا روبجم دریگب تسدب ار تردق یئاهنت هب رگا یتح ایراتلورپ هک دنکیم مالعا اتحارص زین ار رما نیا .دنوشیم بوسحم

 ناغمرا هب یو یارب ار اهنآ «هبناج همه تیامح) هجیتن رد و دیامن نیمأت ار نیدحتم هنوگنیا عفانم هک دنزب یئاهراک هب تسد

 .دروآ

 ناشیا هک مراودیما ؟ دناسرب هجیتن هب ار بالقنا هنت كي دناوتیم هنوگچ یئایراتلورپ نینچ هک مسرپیم نم «لاح

 رد ایراتلورپ «نیدحتم) دنیوگب تسا نکمم .دنیامن نشور ار تیمها یب و یئزج كيتارپ ًةلئسم نیا و دننک ادیپ یتصرف

 یلو .درک ریخست ار تردق نیدحتم كمكب دوشب دیاش تسا یبوخ فرح هک مهدیم خساپ نم .دننکیم كمك وا هب راک نیا

 اد یاضر یارب افرص و یناجم و تفم ار دوح ناج هک دنتسین یناسک ینیمح نیدحتم ریظن املسم ایراتلورپ (نیدحتم)» نیا

 هک دننکیم مالعا اتحارص «دنا هتسشن اپورا رد هک نونکا مه زا «نآ ناگدنیامن هک یئایراتلورپ یارب و دنریگب تسد فک

نیا لقا دح و دنوشیم لئاق یئاهطرش داحتا یارب املسم نیدحتم نیا .دنورب نادیم هب «.دنهاوخیم دوحخ یارب طقف ار تردق



 هک منکیمن رکف .دنشاب میهس «دوشیم ریخست هک یتلود تردق رد ینعی «دربن نیا زا لصاح تمینغ رد هک تسا نآ اهطرش

 نانچ و نینچ ناتیارب متفرگ تسدب ار تردق هک نیا زا دعب نم دیوگیم هک دننک افتکا ایراتلورپ ٌةیسن لوق نیا هب اهنآ

 ؟یهدیمن هار تردق هب ار ام ارچ ینک نانچ و نینچ ام یارب یهاوخیم و یرادن شفک هب یگیر رگا تفگ دنهاوخ اهنآ .منکیم

 یدرک نانچ و نینچ ام یارب و یدرک ریخست رگا ار تردق ءورب نادیم هب هنت كي وت «میشکیم رانک ار نامدوح الاح ام سپ

 ار اهکیوشلب هبرجت ام «ءاریز .یهدب ام هب یفاک یاهنیمضت هک میئآیم تفرطب یتروص رد مه تقو نآ و .میئآیم تفرطب ام

 مامت تواصق اب ۱۹۲۸ لاس رد و دندرک میسقت ناعراز نیب لماک تواخس اب ار هیسور فارشا یاهنیمز ۱۹۱۸ لاس رد هک میراد

 : .دنیوگیم «نیدحتم) نآ «میوگیمن نم ار اه نیا .دنتفرگ سپ

 وا هب هوزج هدنسیون .دهدیم تردق رد ندش میهس لوق اهنآ هب و دنکیم روج دحتم ایراتلورپ یارب ذغاک یور لک و ت

 تردق ریخست رد ایراتلورپ هب یسک زین تروص نآ رد «دشاب .دنکیمن میسقت سکچیه اب ار شتردق ایراتلورپ | هن هک دزاتیم

 و هتسباو و زاتنوم «هدنام بّقع تعنص كي رب و دسریمن لاس ۵۰ هب نآ یخیرات نس هک یفیعض یایراتلورپ و دنکیمن كمك

 هب دریگ تروص یرما نینچ رگا و دروآ تسدب ار یتلود تردق تسناوت دهاوخن زگره دراد هیکت تالیکشت لقادح نودب

 .دریگ رارق یرظن نینچ رس تشپ دناوتیمن یتسیلانروژ یتح و یتسیسک رام لیلحت هنوگچیه و تسا زاین هزجعم

 بلج ددص رد هزات دناسر تردقب هنت كي ار ایراتلورپ هکنآ زا سپ هک مینیب یم و مینکیم لابند ار هدنسیون

 یسایس تردق میکحت تروص رد اهنت هک تسا دقتعم و دیايمرب «یزاوژروب هدرخ لاکیدار راشقا و ناناقهد هدوت تیامح»

 .دوشیم رسیم یو یارب (شکتمحز راشقا هبناج همه تیامح# نیمأت هک تسایراتلورپ

 دننکیم یعس نآ بسک زا سپ و دندرگیم دحتم لابند تردق بسک یارب همه : تسا هدش هنوراو اجنیا رد راک

 نادیم هب دحتم نودب ار ایراتلورپ ام ةدنسیون .دننارب هدمآ تسدب تردق زا و دننک یوزنم یکی یکی ار یزورید نیدحتم

 راب و «نت رب ار تردق رس رب گنج یاهمحخز هک یفیحن یایراتلورپ نیا زا دروآ تسدب ار تردق هکنآ زا سپ و دتسرفیم

 راشقا و ناناقهد هدوت) تیامح بلج ددص رد هک دهاوخیم دراد شود رب ار یتاقبط گنج كي زا هتخير مه رد یا هعماج ورادا

 .دیآ رب «(شکتمحز

 نامیارب هدنسیون «هوزج نیشیپ تاحفص رد .دهدیم خر تروص نیمه هب تاقافتا نیا همه هک مینک ضرف یا هظحل

 رد ار «كيتارک ومد یروتاتکید») و (قلحخ كيتارک ومد یروهمج) نیفلاخم یئاروش تموکح حرط اب لک وت هک هدرک فیرعت

 هدرک نامگ لکوت فرط زا یئاروش تموکح لوبق اب هدنسیون ینعی تسا هتسب ار اهنآ ناهد و هدرک حالس علحخ سنارفنک

 .دوشیم راومه وا رظن دروم «مسیلایسوس) هداج هار نیا زا هک تسا

 نآ و «شکتمحز راشقا و یناقهد یاه هدوت) تیامح بلج یارب وا «ءایراتلورپ ندیسر تردقب زا سپ مینیبب نونکا

 ناسآ رایسب راک ۱۹۱۸ هیسور رد .دنکب دیاب هچ و دناوتیم هچ «یئاروش تموکح) دوجو اب اهنآ «بناج همه تیامح)» مه

 و مک اهنیمز هک زورما ناریا رد یلو .دندومنیم بلج ار اهنآ تیامح و دندرکیم میسقت ناناقهد نیب ار فارشا یاهنیمز .دوب

 اب ناناقهد زاب دوش میسقت مه اهنیمز رگا یهگناو .درادن یثئآ راک نادنچ قیرط نیا زا تیامح بلج تسا هدش میسقت شیب

 نیا رتدوز هچ ره دنهدیم حیجرت نیمز تشک قیرط زا ناشیگدنز نیمأت مدع و یرادرب هرهب زا یشان یاهیراوشد هب هجوت

یرگید رکف دو یگدنز نیمأت یارب و دنیامن اهر ارنآ هداس و فاص دشن مه راک نیا رگا و دننک لیدبت دقن لوپ هب ار نیمز



 رد زرا شورف و دیرح زورکی دنیبیم الثم هک ار زرواشک نیا دناوتیم هنوگچ هدنسیون رظن دروم «یرگ راک تموکح) .دننکب

 اهشور هنوگنیا ؟ روز هب ؟ دنابسچب نیمز هعطق نیا هب دراد دمآ رد شنیمز هعطق یور وا ندنک ناج لاسکی 8زادنا هب هایس رازاب

 عمج و اهنیمز هعطق نتفرگ سپ زاب قیرط زا ایآ .تسا رودب ءام «تارک و مد) هلحرم نیا رد و ««تسیلایسوس) ؟دنسیون زا

 ٌةبناج همه تیامح) یور ناوتیمن اهنت هن یرگ راک تموکح تروص نیا رد ؟ یکارتشا یدیلوت تاسسوم رد اهناقهد یروآ

 هک ناناقهد هب نداد ناکما قیرط زا ایآ .دیامن هدامآ هدنیاسرف یگنج یارب ار دوحخ دیاب هکلب دنک باسح («یناقهد یاه هدوت

 تروص نیا رد ؟ دشاب رت هدیاف رپ هایس رازاب رد زرا شورف زا الثم هک دنشورفب یئالاب تمیق نانچ اب ار دوخ تالوصحم

 رادشک یترابع هک «شکتمحز راشقا) ریاس هب العف ام) ناناقهد ندرک راورپ و نارگ راک نداد یگنسرگ اب یرگ راک تموکح

 هک دنکیم نامگ هدنسیون .مینک ٍمُلَع مه ار اه اروش «ءتیعضو نیا رد الاح .دنزیم دوخ هشير هب هشيت (میزادرپیمن تسا مهبم و

 .تسا هدرک هنخر ام یاهتسینومک حالطصا هب زا یلیحخ نهذ رد هفارخ نیا .مسیلایسوس یوس هب تسا یمیقتسم هداج اروش

 نینچ دناوتب هکنآ یارب مرها نیا هک دننکیم شومارف اهنیا یلو دنک اجیاج مه ار نیمز هرک تسا رداق ایوگ «اهاروش مرها)

 طلسم و راورپ ناناقهد و تردق رد ار هدع مک اتبسن و فیعض یایراتلورپ رگا .دراد یمکحم هاگ هیکت هب جایتحا دنکب یراک

 یارب ایراتلورپ تموکح رازبا هن اروش المع هک مینیب یم میریگب رظن رد «اهاروش تموکح» رد ار لارگ راک بش نان رب یتح

 «یرگ راک تموکح» هکنآ رگم .دوشیم لیدبت اهنآ تردق لامعا و ناناقهد لکشت یارب یلحم هب هکلب مسیلایسوس نامتخاس

 یفرح هن رگید تروص نآ رد هک دنک لیمحت ار هریغ و اهاروش ناگدنیامن هدش نییعت شیپ زا یاهتسیل و یشیامرف یاهاروش

 .یتسیلایسوس یسارک و مد زا هن و دز ناوتیم «یرگ راک تموکح» زا

 كيتارك ومد یروهمج)) ناراداوه هب دناوتیم مینزیم (تسیلایسوس هلصافالب) ةدنسيون نیا هب ام هک یئاهفرح نیا

 نودب اهترابع هنوگنیا راو یطوط رارکت .دوش هدز زین نیریاس و «نیون یسارک ومد) ««كيتارک ومد یروتاتکید» ««قلخ

 ««نایرج فالحت» مانب دوخ ةوزج رد لک و ت هک یا هویش نآ هب هن هتبلا) ناهج و ناریا زورما طیارش زا ینیع یلیلحت نتشاد

 زا دعب ناریا طیارش زا یلیلحت رصتخم اب ۱۳4۸ لاس رد رگا .تسا یلاخ وت و چوپ یراک (درک لیلحت ار یناهج ینیع طیارش

 هبرجت و وئام راثآ و ۱۹۰۵ لاس رد نینل یاه هتشون زا سابتقا اب «یدایز دح ات یتموکح یاه هویش نیا «یضرا تاحالصا

 زورما هکیناسک یلو .دندوب قحم دوخ راک رد یدح ات نآ نارگ لیلحت دشیم هداد صیخشت بسانم ناریا یارب «نیچ بالقنا

 رارکت یلیلحت هنوگچیه نودب ار تارابع نیمه یناهج حطس و زورما ناریا رد ینیع طیارش فرگش رییغت هب هجوت نودب

 .دنشابیم یخیرات و كيروثت تیناقح هنوگ ره دقاف رگید دننکیم

 یط نودب و هتفرآو هتسش و هتسرد ار مسیلایسوس ناوتیمن هک تسا نیا تفگ ناوتیم زورما هکیزیچ اهنت نم رظن هب

 تموکح)» یرارقرب هخسن اب هویش كي هب اج همه رد نوگانوگ عماوج تایصوصح و اه زیخ و تفا نتفرگ رظن رد و لحارم

 زا دشاب هتشاد یدیدرت كدنا «لومشناهج لومرف) نیا هب تبسن هک ار سک ره و دش راتساوخ اهاروش كمك هب و «یرگ راک

 .تسناد جراخ اهتسیلایسوس فص

 «كيتارک و مد یروتاتکید) ««قلحخ كيتارك ومد یروهمج) ریظن یئاه لومرف رگا هک دیاآايم شیپ لاوئس نیا نونکا

 ؛ تسا لماک «تسب نب) «سپ تفریذپ لیلحت نودب و تسب رد روطنیمه ناوتیمن صلاخ یرگ راک بالقنا دننام زین ار هریغ و

یثوس هچ هب مینادن رگا .درادن دوجو («یتک رح)» ناکما سپ ؛ تسین نشور « زادنا مشچ) سپ ؛ تسا تیاهن هب «نارحب) سپ



 ات میریگ شیپ ربص و مينیشنب تسا رتهب سپ ؟ دراد هدیاف هچ یئوجهار «میشابن معلطم دوح دصقم زا رگا «میورب میهاوخیم

 .دیآ شیپ ثداوح زا یور هلابند لقاال ای یئوجهار یعون ناکما و دوش رتنشور عاضوا درذگب هک «یلاس دنچ) دیاش

 ۵5 بس رب اقیع دنروآ نادر هد تحارص !رذآ هکنآ نودد اهتسیزوت رویا تسرثک ۱ هک تسا یرییگ هحیین ین هد ی

 درک رتنشور ددص ردیاب تسین نشور زیچ چیه هک الاح دنیوگیم و دنیامنیم هزیروشت ارنآ زین یتیلقا و دننکیم راتفر

 ةلحرم سپ .دروآ رد رس عاضوا زا درک یعس نآ قیرط زا و دز تسد كيروغت راک هب دیاب راک نیا یارب و دمآرب روم

 .تسا ... و «یگنهرف راک) ««كيروكت راک) ٌةلحرم هکلب «مسیلایسوس هلحرم هن و قلحخ كيتارك ومد یروهمج هلحرم هن ینونک

 اقیمع و اعقاو هک مریگیم ضرف و دننکیمن مه ار كيروغت راک نیمه هک موشیمن ثحب نیا دراو اجنیا رد نم

 ؟ هچ ینعی كيروشت راک اما .درک نییعت ار ود ره فده هب ندیسر ریسم و فده دیاب كيروشت راک قیرط زا هک دندقتع

 .درذگیم ام لباقم رد هک هچنآ حیضوت و بیقعت ینعی «یتسیسک رام راثآ یناوخزاب ینعی دوح تلاح نیرتهب رد

 هقباسیب الماک هک ار ینونک تیعضو دنا هدش میظنت رگید یطیارش رد هک یتسیسکرام یاه هتشون یور زا ناوتیم ایآ یل

 تسا رارق هچ زا ینونک عاضوا دنمهفب دنهاوخب هکیناسک یارب یدنمورین حعلاصم یتسیسک رام راثآ رد هکنیا ؟ تخانش تس

 فرط زا .تسا یزورما تالکشم لالح هک تفای ناوتیم راثآ نیا رد یا هدامآ و رضاح یانب هک تسین انعم نیا هب دراد دوج

 عاضوا تخانش ددص رد دوح لایخب نآ و نیا یاه هلاقم و نویزیولت و همانزور و ویدار قیرط زا «نتسشن یا هشوگ رد رگی

 تهج یهاگآ بسک ددص رد هک تسیسک رام كي یارب «دشاب یفاک یراگنربح هدکشناد لصحم كي یارب رگا «زین دو

 یوت و تسشن دوشیمن .تسین رمث رمثم و یفاک هجوچیهب تسا ناهج رسارس ناشکتمحز یئاهر و ایراتلورپ بالقنا دربشیب

 و ینکش «تسب نب) یارب هکیناسک .درک سمل ار اهنش دوخ یاه اپ اب و تفر دیاب .دنمرگ یلحاس یاهنش هک دناوخ باتک

 دننامیم تک رحیب ردقنآ دوخ راظتنا نیا رد هک دنتسه یئاهتسیلآ هدیا دنا هتسب دیما مشچ یروشت هب نارحب زا ندمآ نوریب اب

 یمیمص یروشت هب دوخ یبهذم داقتعا نیا رد هک تسا قداص یئاهمدآ دروم رد فرح نیا هتبلا .درنگب ناشرس زا بآ ۱

 «دنناوخیم «یلصا رگنس) ار اجنامه دنتسیاب هک دنرت تحار و دنا هداتسیا اج ره هک یئاهناتالراش نآ باسح الاو دنتسن

 هزرابم هار و نارهت رد «رگنس) تفرگ رارق ناگدنونش قیوشت دروم و درک ینارنخس دشیم نارهت رد یتقو : تسادج

 ةناحلسم دربن)» «هزرابم هار و دش ناتسدرک رد «رگنس) دش راوشد نارهت رد طیارش یتقو .دوب اه هدوت ندرک «هاگآ)

 راک)) هزرابم هار و روشک زا جراح ««رگنس) «ءدش مزال روشک زا جورخ و دش راوشد راک اجنآ یتقو و «ناگرمشیب

 و درک ناوتیمن تکرح دوشن نشور یروشت ات دندقتعم اعقاو هک تسا یئاهنآ اب تبحص |! هن .«یگنهرف ةزرابم) و «كيروش

 ماظن هکنیا .تسه اهیروئت هب یدامتعا هچ دشابن كيتارپ ات هک میئوگیم اهنیا هب .دننادیم مه تسیسک رام هنامیمص ار دوم

 اهنآ گرابرد تواضق و تسین نشور الماک زونه رگید یلکش ای و «(مسیلایسوس) ای دشاب «قلح كيتارک ومد یروهمج» هدنیآ

 دوحخ یلم و یناهج ینیع طیارش زا یلمع یب و یتکرح یب نیمه لیلد هب ام هک یتیعضو رد و یتک رحیب و یلمع یب طیارش ر

 مهبم اه زیچ نآ رگا .تسین زیچ همه رد ماهبا ینعم هب هدنیآ فده یاهیگ ریو رد ماهبا .تسا نکمم ریغ «میا هداتفا ربخ ی

 یاپ یولج هار كيتارپ نیا رون وترپ رد و دز تسد كيتارپ هب اهنآ وترپ رد دیاب و ناوتیم و تسا نشور اه زیچ یلیخ تس

 ماگ هب ماگ و درک عیحصت كيتارپ كمك هب ار یروشت كآ و یروشت كمگ هب ار كيتارپ نیا دعب و دید رتنشور یک دنا ار دوم

رد اقیقد یئاهورین هچ ناریا رد الثم هدنیآ بالقنا رد هک مینادیمن ام .دوش نشور نامیارب زیچ همه هکیئاج ات تفر شیپ «



 بوک رس زا زورما یناسک هچ هک مینادیم شیب و مک یلو .دنریگیم رارق نآ لباقم رد یئاهورین هچ و ایراتلورپ رانک

 و لکشت و یلک روطب هعماج لماکت و تفرشیپ یلصا عنام زورما یمالسا یروهمج هک مینادیم و دنربیم جنر یمالسا یروهمج

 میژر نیا نیزگیاج هک یمیژر زا یتسرد زادنا مشچ رگا هک مینادیم مه ارنیا .تسا صاحخ روطب ایراتلورپ یبالقنا ٌةزرابم

 الثم یروهمج و ميربب ار یمالسا یروهمج تلاح نیرتهب رد هزرابم هلحرم كي زا سپ تسا نکمم میشاب هتشادن دش دهاوخ

 نیا «ءام تسیسک رام یاهتسینوتروپا .دراد زاب تکرح زا ار ام تسا نکمم ساوسو نیا .میراذگب نآ یاج ار یندم دمحا

 اه زادنا مشچ ندش نشور ات دنهدیم رادشه نآ رد قارغا اب و دننکیم نایب یتسیسک رام رهاظب و ابیز یتالمج رد ار ساوسو

 یروهمج فلاخم یلو یبالقنا دض یتاقبط ًاشنم اب «بلط تحار دارفا و تسا تیانج و «مایق اب یزاب)» «راک هب دز تسد
 تفر هاش میدرک بالقنا) هک دننکیم نایب تروص نیا هب الثم یلمع هجیتن نامهاب یلو رت مهف ماوع یتارابع رد ارنآ «یمالسا

 .«دیایب شیاج هب نآ زا رتدب و دورب مه میژر نیا هک مینک یراک ادابم .تسشن شیاج هب ینیمخ نآ زا رتدب راب دص و

 یروگت مد هب مد دوخ كيتارپ نایرج رد اهنآ .دوب دهاوخن تروص نیا هب هیضق اهتسینومک یارب رما تیعقاو رد یلو

 زا و دننیبیم نشور دوحا یبالقنا كيتارپ وترپ رد ادرف تسین نشور ناشیارب زورما هک ار یلئاسم و دنشخبیم انغ ار شیوح

 «سپ .دننکیم حیحصت ار دوخ كيتارپ هتفای انغ یروشت نیا وترپرد و دنشخبیم انغ شیپ زا شیب ار دوخ یروشت قیرط نیا

 ةهحفص ای و یتسیسک رام یاهباتک تاحفص هب «دنراذگیمن تسد یور تسد «دننیشن یمن یا هشوگ هب ندرک هابتشا سرت زا

 ار یقیفر غارس یزور .درک ناوتیم ینونک طئارش رد هک تسا یئاهراک اهنت اهنیا هک دنیوگیمن و دنوشیمن هریخ نویزیولت

 ؟ تسا هدشن «یتیرفکا) «تسا هداتفا یزور هچ هب هلاس هد یاهبوشآ نیا رد مدیسرپیم و متفرگیم رگید یقیفر زا

 هب زونه وا ! هن)» : تفگ هناموصعم ینحل اب مقیفر ؟ تسا هدشن «ناریا هب تشگ زاب ناهاوخ) ؟ تسا هدشن «هاوخی روهمج»

 لد رد لقاال هک یئاهنآ زور و لاح تسا نیا .«دهدیم شوگ ار اکیرمآ ویدار و لیئارسا ویدار زور ره و تسا رادافو بالقنا

 حالطصاب زا یا هراپ یدایش نیا لصاح «لماوع ریاس رب هوالع «رابفسا تیعضو نیا و .دنراد یگتسبلد بالقنا هب دو

 .دوش بیعت ؟ر تداوح نایرج و درگ كيروئت راک دیاب طقف رضاح لاح رد دنیوگیم هک تسه مه اهنیسیروکت

 ٌةلابتد اهنیا همه .ما هدشن جراح عوضوم زا مدوح رظن زا یلو مداتفا رود مدناوخیم هک یا هوزج بلاطم ٌةرابرد ثحب زا

 یتقو .دشابن یلمع یب هیجوت و یمرگ رس یارب یا هلیسو حب نیا هک یتروص رد - تسا بالقنا ةلحرم ةرابرد ثحب یعیبط

 «قلح كيتارك ومد یروهمج) زت هک میوگیم مه ار نیا لاح نیع رد و تسین نکمم تسار رس و هتسْرُد مسیلایسوس میوگیم نم

 العف هک دوشیم نیا اهفرح نیا ٌةجیتن منک هدنسب نیمهب رگا «تسین راوتسا ینیع طئارش زا صخشم لیلخت رب رضاح لاح رد

 مکح نامه هب زاب رگید یهار زا «بیترت نیا هب و تفر ینیع طئارش لیلحت لابندب الثم و تشاذگ رانک ار یراک ره دیاب

 نم روظنم هک متفگیم الشم و مدادیم حیضوت ار دوخ فرح یتسیابیم یلو .مدرگیمرب «تسا كيروشت راک نامز العف) فورعم

 دروم رد یمسر یاهرامآ و تلود ٌهنالاس ةجدوب ٌهعلاطم هب و مينیشنب تلاح نیرتهب رد هک تسین نیا «ینیع طئثارش لیلحت» زا

 ار اهراک نیا .ميزادرپب اهنآ بیک رت و هنالاس تارداص و تادراو «یلحخاد دیلوت نازیم ءاتسور و رهش تیعمج «اهتمیق صخاش

 مه یروخ زور خرن هب نان یاهنیسیمداک آ و دهدیم ماجنا دشاب هتشاد ار ینیع طئارش لیلحت یاعدا هک نآ نودب مه ردص ینب

 ار دوخ راختفا نیرتگرزب زورما و دنتسنادیم دهاجم راداوه رگید زور و یئادف راداوه قوش و روش اب زور كي ار دوخ هک

یارب «نکیل .دننکیم شیب و مک زین رگید ناسک یلیح هصالحخ و «دنتسین هتسباو یا هتسد و هورگ چیه هب) هک دننادیم نیا



 اب وا .دهدیم لیکشت ار یو یبالقنا كيتارپ زا یئزج اهنیا زا رتالاب و اهنیا رب هوالع «(ینیع طئارش لیلحت) «تسینومک كي

 رد ار حلسم نادند ات ارهاظ یاهتسینومک ««لارحب) هک تقو نآ یتح) هاگچیه هک مدرم ةرمزور یگدنز نایرج رد تکرش

 روطب بلغا دنچ ره «یئاهر یارب شالت و هزرابم زا (دنیوج یربت دوخ یبالقنا ةتشذگ زا ات داتسرفیم وتپ ریز رصق نادنز

 و دنکیم یهدنامزاس اررٍوومشمه لاح نیع رد «تازرابم نیا لکشت و دربشیپ رد یعس اب و «تسین یلاحخ «هاگآان و یدوخبدوح

 طئارش ندوبن نشور) یتح ««یتسینومک شبنج نارحب) یتح زیچ چیه سپ .دیايم لئان ینیع طئارش زا یقیمع كرد هب مه

 دیاب اتدعاق «نارحب) طئارش رد هکلب تسین رادرب لیطعت كيتارپ نیا .دنکیمن لیطعت ار اهتسینومک یبالقنا كيتارپ ««ینیع

 دیاب بادرگ نیا زا تفر نورب یارب ام شالت «میئآیم راتفرگ یبادرگ رد یتقو .دشاب رادروخرب یرتشیب تدح و تدش زا

 .میدرکیم انش هناخدور یداع ریسم رد هک دشاب ینامز زا رتشیب ربارب اههد

 یاه ینشوران) و «تاماهبا)» دوجو لیلدب زین ام هک دیآ شیپ مهافت ءوس نیا ادابم ات دوب مزال تاحیضوت نیا سپ

 یروطب تسا رارقرب لماک یکیرات مینک ضرف رگا یتح «سکعرب .تسا دودسم و كيرات كيتارپ هار هک میدقتعم «كيروكت

 نتساخرب و نداتفا زا و دمآ رب هار یوجتسج رد هدش هک مه لامروک لامروک دیاب و تسشن دیابن زاب دنیبیمن ار مشچ مشچ هک

 .مینامیم سوبحم یکیرات نامه رد دبا ات ًالاو دیسرتن

 دنیعدم هک اهنآ یکی : دوشیم كيروشت هیجوت لکش ود هب هدمع روطب «ءام مسینومک نایعدم نایم رد یلمع یب زورما

 دوجو یماهبا)» دنیوگیم هک یئاهنآ رگید و تسین رسیم كيتارپ «كيروغت ظاحل زا ماهبا نیا عفر ات و دراد دوجو «ماهبا)

 دوخبدوخ و دنتسه یناهج حطس رد مه نآ «مسیلایسوس و یرتلورپ صلاح بالقنا ناهاوخ ذغاک یور لماک و هتسْرُد و «درادن

 .تسا ندزن تمالع گر زب گنس هک تسادیپ

 مایق هب ینویلم یاه هدوت هک نامز نآ یتح و «نارحب) نیا زا لبق یتح ام یتسینومک یاهنامزاس حالطصاب الوصا

 «تساوخیم بزح یکی ذغاک يور .دنتشاد ار دوخ یلمع یب یرامیب دندوب هزرابم یاه هویش نیرتلاکیدار بلاط و هتساخرب

 نتخاس هب المع یلوا نآ هن یلو . ... و هناخراک ٌهتيمک یمجنپ ءاروش یمراهچ «قلخ شترا یموس «حلسم یاه هتسه یرگید

 سک ره رگا هک درک روصت ناوتیم . ... یموس نآ هن و دمآ رب حلسم یاه هتسه داجیا ددصرد یمود نآ هن ءدش لوغشم بزح

 ذغاک یور همه .تشادن هک اه زیچ هچ ام شبنج یبالقنا ششوج طئارش نآ رد دوب هدرک مه لمع اعقاو دوب هدز هک یفرح هب

 ناراداوه و دندرکیم مهتم ... و یراک یسایس « یگدز لمع «مسیتارک وروب ««مسیشرانآ  ««مسینوتروپا) هب ار رگیدمه

 ثرشسغ و دیسر ارف دوعوم تعاس یتقو .دنتشادیماو یریگرد و هرجاشم هب اهنابایخ یوت اهعوضوم نیا رس اردو

 ای اهنآ و دندرک اهر (هرارج نمشد خیت ریز) دومنهر و نامزاس «همانرب نودب ار ناراداوه نیا «دش راوشد طئارش

 ناج سک ره زا شیپ امن ربهر نافاب یروشت رثکا و دندش هدیشک لاعفنا هب ای و دندیدرگ جراخ روشک زا ای دندش ماع لتق

 تارطاحخ زا دوشیم مرگ بوح ناشرس یتقو و دنیآیم مه درگ هنابش یاهزیم رس رب هک مینیب یم زورما و دنداد تاجن ار دوخ

 رد و دنیامنیم رازگرب توکس هب ینمض قفاوت اب ار دوخ نادنز زا دعب یاهیئاوسر و دننکیم فیرعت مه یارب «ناشنادنز»

 اهنیا ینامز .دنزیریم هشقن «دننکیم داقتنا ینعی «دنا هدش « راد هلئسم) انایحا هک یناراداوه ندرک رس هب تسد یارب دوحا نهذ

 لیدبت دوخ رابرد یاه همدح هب ابیرقت ار اهنآ و دندرگیم هدافتسا اهنآ یگبرجت یب و یگداس زا و دندیودیم راداوه لابندب

تسد زا ار دوح دوشیم هک یثاج ات و «دنک كبس ار شراب) دنکیم یعس سک ره .تسا هدش ضوع عضو هزورما .دندوب هدرک



 «تسا نمزم اهنآ یلمع یب «سپ «] دوب نم اب ناتیدالج شاک)» .دهد تاجن یوناث عالطا ات دقتنم و محازم انایحا ناراداوه

 .دشاب طوبرم «ینونک كلارحب) هب هک تسین یرمآ

 رب همدقم اهفرح نیا ارهاظ هک ار « تسیک تسینومک و تسیچ مسینومک » ٌةوزج هرابرد رظن راهظا هب نتخادرپ نم

 .منیب یمن مزال اجنیا رد هدوب نآ ینوریب راشتنا

 یلو میرادن رایتخا رد ار نآ لصا ام هک دراد صاصتخا یزکرم ٌةتیمک شرازگ یسررب هب هوزج نیا زا یشخب

 هک میا هدید دایز ردقنآ اهنامزاس رد اهباعشنا ای و دارفا یئادج ماگنه یلاخوت و یا هشیلک یاهلحب هنوگ نیا زا هللادمحب

 دنکن زواجت مه تشگنا دنب كي زا دیاش هک ثحب قمع مامت هب تسا سکعنم هوزج نیمه رد هک یبلاطم نیمه یور زا میناوتب

 دیسر اجنیا هب ناشراک هک دش هچ هک نآ ینعی هیضق لصا هب یلو دننزیم مه هب ار اهتمهت عاونا «دنرپیم مه هب همه .میربب یپ

 كيرش زین دوخ هتفرگ تروص یمرج رگا و دنا هدوب هارمه ار هار یاجنیا ات اهنآ اریز : تسا حضاو زین نآ لیلد و دنزادرپیمن

 هک لک وت نیمه الثم هک تسا هاگنآ .دنا هدرک باعشنا ای جورحخ دصق ناشیا هک دوشیم عورش اجنامه زا ثحب «سپ .دنمرج

 دیاب قحب هک یمدآ)۷«تسا هعلاطم لاح رد مادم هک یمدآ) ««خم) ناونعب یصوصحخ تارواحم رد دارفا نیمه فرط زا زورید

 هناروک روک نمهب مراهج تیانج دح ات شیربهر هب ارچو نوچ یب و دشیم فیصوت ... و «هدرک بالقنا فقو ار شدوح تفگ

 .دنک قیمحت ار اهنیا ات دنادرگیمرب ار سک رام یاهفرح موهفم هک دوشیم هداد هولج یدایش تروصب «دشیم هداهن ندرگ

 زا دیابن هک تسه مه یعیبط و دوشیمن لامرد یدرد یکبآ یاهداقتنا هنوگنیا زا و تسا هنهک یلیخ رگید اهثحب نیا

 مامت دنوش رضاح و دننک رارقا نآ باکترا هب دوخ رایتحا هب و هنامیمص هک تشاد عقوت دنا هدوب كيرش یمرج رد هک یناسک

 اب ... نیلاتسا «نینل «سلگنا «سک رام رس تشپ ندش ناهنپ لاس هدراهچ مرج هلمج زا ءاجنیا رد - ار مرج نیا كيرات یایاوز

 .دنزاس المرب - یصخش یاهیبلط هاج اضرا فده

 زا هلمج ود یکی ندرک شیپ و سپ اب وا هک تسا نیا تسا كحضم دیدج ةدنوش ادج نیا دزن اصوصخم هچنآ یلو

 رد هفاضا شزرا و راک یروکت نوماریپ سک رام یاهشزومآ مامت اب اهنآ نتسناد داضت و لباقت رد و سک رام ةسيردنورگ

 هیامرس ماظن یاهتورث یلصا ةمشچرس ناسنا ٌةلصافالب راک هک تفگ ناوتیمن رگید) هک دسریم هجیتن نیا هب «هیامرس) باتک

 هب سک رام دزن هفاضا شزرا یروشت زا دوخ عیضوت حالطصاب رد هک دوریم شیپ اجنادب ات دوخ راک نیا رد وا .«تسا یراد

 یلصا ةهمشچرس) ار «ناسناآ ٌةلصافالب راک) طقف هک هسیردنورگ سکرام : دوشیم قفوم توافتم الماک سکرام ود فشک

 هیامرس ماظن یاهتورث یلصا ٌةمشچرس) ار راک طقف هک «هیامرس) دنسیون سکرام و دنادیمن «یراد هیامرس ماظن یاهتورث

 .دریگیم ار یلوا سک رام فرط اصخش دوحا نایم نیا رد ارچ هک تسین مولعم و دنادیم «دراد


