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 دیشوکب نآ شخپ و ریتکتر دو دیناوخب ارراکیپ
      

 درگلاس داب یمارگ

 !نامنهبم نارگتفن یافاوت تسدب

  

 نارگراک دنمزوریپ باصتعا

 ربخ|یاه دیدهت ءاهه دوقت هزرابم یریگخوا
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 یاروش

 قلخ هاگآ یاهوربن یمامت هر دشهو "بالقنا
 تر افس لاغش از هام ۱/۵ تشذگز | سپ کنی |

 تسشیه « یشاذکگ مودنارفر مامتازا سیو

 ؟دهد يم یش انعمهج يشاذگ مودنارفر

 138 ءاکیرم آ ترافس ل اغشاز !مینود ام کیدودح
 رپ یتسیل ایرپم | یاههئثطوتزک رمز ! یکی , دوخ یدرک ینون اق ابودرکهز ات یسفنهمک اح ناهفصا دنق هناخراک

 یاسههدوت تدم نی ارد .درذگ یمام قلخهیلع دیدهش . تساهتفرگ تسدب باقر |ودیدهت حالس

 ماسمتردو تاره اظتو اهیشامیپه اررد ینویلیم ۰ نسکسم یب ناشکتمحزو بلط قح نایش اتسور تردق لباقمر ۵ اهنت راد هیامرس 8
 نایاب یب ترفنو مشخاه یشامهدرگو عماجم - اوه نامتخ اسهبهلمح , اههناخ پ اچدیدهش بقع هب رضاح نارگراک تسمه

 ۲ *هحفمصرد هیقب زا سسپ ...و قلخ نیدهاجم نامزاس ناراد ۷ َ دوشیم ی

 (رخآ تمسق) :رذآ ۲۱ تسسانمد !هئطوت تیزا دنسود
 ۰ 9 ۸ چ ۴ 7«
 5 ۸ ۶ اضا ۰ ها ۱ رس !دوش عطق دیاب هژیو دوس

 05 ۳ ۵ هو د یمارگ اهناتسرهشو نارهتزا یرابخا هر

    

 نابئاتسور ثازرابمزآ یشرازگ
 (كارا فارطا تاهد زا ) "تسم"

 یکولبناخ ناخ نامیلس هیلع رب
 هد تالام

 ناناقهد تازرابمزا یاهشوگ

 ناردنزام بلط قح
 ۷ *هحفص

 ناشکتمحز ت ایرتنز ! ناشکتمحز یاهفرح
 ۵ *هحفص

 ۶ ءهحفص یسلع شینج

 ۸ *هحعص یزوم آ شن آد شینج

 (۳)"ناگربخ* یساسا نوساق مودنارفر
 سس

 ادهس ءهرط اخد اب يم ارگ   (۳) ناریبارد یکسم نارحب یاههشیر

 ناربآ یاهقلخ یلصا نمشد « اکیرمآ مسیلایربمارب گرم

 و ۶۶ ۵

 یاشفارد
 ۱۲ *دهحفص

 (۶و۵) یوروشمسلایربمآ ل ایسوس

 ار نیطسلف قلخ هناحلسم بالقنا زاغآ درگلاس نیمهدزناپ
 منکر ازگرب رت هوکشاب هجره (هامید مهدزاب هیوناز لوا)

     ۱۴ *هحفص
        



 ۷ هحفص

 ۰... یریگجوآ ۱ هحفص زا هیقب

 تساوخو هد اد ناشن مسیل اییرپم |هب تبسن اردوخ

 و اهدص اردوخ یتسیل ایریم ادفااعقاو یاه

 » اسگشت ادوهسردمو ناب ایخو هچوکهبر اب اهر ازه

 تن شیه یرهاظ یزاوآمه . تساهدروآ ۰... و

 دض" یاه یوهیاهو «قلخ ناشورخ جوم اببهمک اح

 هسک اسیهچ " بالقنا یاروش" "یتسیلایرپم |

 راسچد زینار قلخ یبالقن او یقرتم یاهورین
 تا فیلبت نایم نیارد . تساهدومنمهوت

 ف ده ار اکش آزین هدوت بزح یاهتسینویزیور

 . دشکییم لابندار یاهدوت شینجرد یر اکب ارخ

 یسیالقش | تکرحدن |هدرک شالت اهشآ7 تدم نی ارد

 تا هم اضرسو فاده | بوچر اهچ نامهرد ار اههدوت

 اسم [ ,دشن اشکی ميلستو شزاسهبمیژر یاه

 « ترافس لاقشازاهام ۱/۵ تشذگز | سپ کنی ا

 هک همکاح تشیه یش اذگمودش !رفرم امت از | سپو

 هسب دوخ ندرک" ینوش اق" ابوهدرکهز ات یسفن

 هی بااعر !ودیدهش حالس , تس|هدیسر شف اده آ

 و یاهدوت شینج ل ابقتس !هبو هشفرگ تسد

 زا لبق .دور یم قلخ» اگآ یاهورین بوکرس

 یاروش" تسایس نیا یاههناشن نیلو |هبهکنی |

 مسینک هراشآ (همک اح تشیه الکو ) " بالقنا

 نآ ریبخاههام ۱/۵ ءهم انر اکهب یرظن تسا مزال

 : میز ادن ایب

 ""بالقنا یاروش* ههام۱/۵ همانراک
 یستسیل ایرپم ادض تر ارحو روش لب اقمرد

 یطخ نامه تسرد " بالقن ا یاروش"

 ن اگرز ابر اکشن ایخ تلود هک تس !هدرک ل ابند ار
 دوخ هک تساهتفرار یهار نامه تسردودرک یط

 . تفر یمآ ناگرز ابد ارمه مامتهام ٩

 : اههدوت

 ت-لودآطوقس" ز | سپوریخ اد ام ۱/جرد

 ی تسیل ایرپم !هیامرس رالد کیهن ؛ناگرز اب

 -ترپم اروآ تر اس ادادر ارق گیفنو «هدشهرد اصم

 لیاقمرد یلو . تساهدیدرگ اشف اووغل یتسیلابی

 عشق اشم هب تبسن هک یی اه تشایخ مامترط اخب

 یاروسشو ناگرز اب تموکح هام ٩ یطردام قلخ

 تاروص اهشنآزا ینیمخ یاقآ تادیش انو بالقن |
 اس قلخ یاههی امرسهکشی ارط اخب . تس |هتقرگ

 - هدرپس یتسیلایرپم ا یاهکشابهب نانچمه ار
 شنفاووغل یارب یمدق هکنیارط اخب «دنا
 ,تساهدشن هتش ادرب يتفس یاهدادرارق دیدجتو

 هکنی ارط اخب
 ..و تس !هتخ انش تییمسر هب ار هتسب او

 هک یشاه تناایخ نیا مامترط اغب « یرآ

 زا مسسیل ابیرپم | تس |هدش بکترم همک اح تشیه

 و .دنکیمدروخرب ام قلخ اب لمعر اکتبا عفوم

 رد اسم یاهزادناسپ یوررب مامش تردق اب

 |! ر ناریا ماهسودراذگ یم تسددوخ یاهکش اب

 ۰ دشنکیم فیقوت پورک یللملا نیب تکرشرد
 یولجو دنکیم عطقار ناریاز | تفندیرخرتر اک

 ..ودریگ یمار ناریاهب ال اکرودص

 هکیل احرد مینک یم هظحالم بيترت نیدب

 -ایرپم اودرغ یم مسیلایرپم | هیلعرب ام قلخ
 دهد یم ناشن نادندو گنچ ام قلخهب مسیل

 تسموکح هام ٩ طخ نامهرد "

 یر ادهیامرس"ن اگربخ"ا سلجم ۰

 بالقن ! یاروش

  

  
 یتسیلایریماروآ ت راسا یاهدادرارق همه

 وراکسیپ
 یاراد هیامرس م اظنز | تی امح طخهک ناگرز اب

 - رپما عفاتمو گرزب نار ادهسامرسو هتسباو
 لا قود اد طقفودنک یم تکرح تسا مسیلاب

 ار اههدوت اتدز ادنا یمدار یتسیسل ایرپم |ادض

 - ایرپم اد انسا یاشف ادنک یم شالتودهد بیرف

 تیمها مکر ایسب یاهیرگاشف ارد ار یتسیسل
 ده اوخیم یو . دنک هصالخ مام ! طخ نایوجشن اد

 رب هزر ایم هکدز اسدومت او نینچ اههدوتهب

 یا راویدر اهچ نیمهرد مسیل ایرپم !هیلع

 ! دوشیم هصالخد اش ندش درگز ابو تر اقس
 هیسلع رب زر ابم ام نهیمردهک اجنآز | ام

 ی رادهیامرس هبسلع رب هزر ابمز ا «مسیل ایرپم ا

 تا ایرپم !هیلعرب هزر ابم « تسینادج هتسباو

 گرز سیب ناراد نیمزهیلعربهزر ابمز ! مسیسل

 زا مسیلاییرپم | هیلعربهزر اببم , تسین ادج
 « کیت ارکومد یاهید ازآ بسک یاربهزر ابم

 هسک اجنآز ! هصالخو تسین !دج ...و یلم قوقح

 رب هزر ابمز ۲ مسیل ایرپم ! هیلعربهزر ابم

 نی ار انس , تسین ادج یلخاد عاجتر |هیلع
 تسن اوتده اوخنوهتسن اوتن " بالقنا یاروش"

 ترا فس لاغشا لوحهک یشاه یيبيرفم اوع اب

 - ومد و یتسیل ابیرپم |دضهزر ابمدهدیم ماجنا

 مینو امکیو ,دشکبدنبب ار ام یاهقلخ کیت ارک

 : دهدیم ناشنار تیعق او نیمهزینریخ |

 رسب ناشکتمحز نانآ شیپ اشیپردو اهقلخ

 ه زر اسم یلخاد عاجتراو مسیلایرپما هیلع

 زر ابم نارگتفن « بونج هاگآ نارگر اک

 و وکدس یتسیل ایریم اوهتسب او یاه تکرش

 نارگتفن . دننکیم مالعا یلم ار اهشکرش نیا

 - تکرش ندش یلمر اتس اوخًادج نا اوال تکرشریلد

 ۰, نکیرمآ ناب «وکیال , یتفنهتسباو یاه
 یشتسیل ایرپم | یاههیامرس ءهرد اصمو ناریفوس

 نانچمه نارگراک طاقنری اسرد ۰... دنتسه اهشآ

 و هشسباو نارادهیامرس هیلعرب اردوخهزر ابم

 . دشهد یمهم ادا گرزب

 همه یلعرپ اردوخهزر ایم ناشاقهد

 - هديشخب تدش ماشآ نوخو گرزب نارآد نیمز
 - یم هرداصمدوخ عفتبار نانآ یاهنیمزودن آ

 اهن امتر اپ آهب ه اضپرس یب ناشکتمحز

 هسلمح یرارفو گرزب ناراددیامرس یاههناخو

 . دشی امنیم طیضدوخ عفشب ار اهش آودنشکیم

 درک قلخ اهنآ شیپ اشیپردو اهقلخ

 یر اشخمدوخ قح نتفرگ یاربر اوتساو ممصم

 . دننکیم هزر ابمیعقاو

 باعرا و دیدهت زا یدیدجرود

 دوشیم زاغآ
 هتک یناامز" همک اح تشیه" نیارب انب

 - اسیرپم ادض هزر ابم تس !هتسن |اوتشدنیب یم

 تا راسفس ل اغش اور اعشرد افرص ار اههدوش یتسیل

 مدن ارفر یدنب مهرس اب هک ین ام زودنک همالخ

 هدوسمش" یسوش اق" !ردوخ یساسا نوناق یشاذگ

 و یاهدوت شینج هکلب اتدوشیمر اکب تسد . تسا

  

 ! ددرگوغل دیاب

 ۳۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

 و هداد راوسقر اشف تحت ار یبالقنا یاهورین
 , دیب امن بوکرس

 زا سسپ هک یشاهشامرف و اههم ان بیوصت

 عقاو رد, میتسه شدهاش ریخا یاهزور ردو مدن ارفر
 تسا یاهنارگبوکرس تسایس هیلوا یاههشاشن

 " بالقن | یاروش" هک
 تسلود ههام ٩ تسایس هم ادازج یزیچ هک یتس

 زین نونکا هک شا یلبق کیرش ینعی ناگرز اب
 . تسین ,دهدیم هماد۱ دوخ تسایخ هب

 یاجب" ینادرگدوخ" حرط ندرک ناوشع
 ناستسدرک تارک اذمرد یعقاو "

 یاروش یم ازع ! تشییه ینوبیزییولتووید ار ثحبو
 (هرک اذمز ام از ! لیقزورود) ناتسدرک هب بالقن ا
 تب یسنم هش هعشذگدشنام ناشآ هکدهدیم ناشن

 و درک قلخ هقح قوقحدنن اوتیم هشودنه اوخ
 تا ارسکاذم عطق. دنهدب اهنآ هبار اهقلخرگید

 تال اسسقتن او لقنوریخ | یاهزوررد ن اتسدرک
 نیاز ا یاهناشن « ناتسدرکرد يتلود یم اظن

 . تسا تیعق او

 دروسمرد یشیمخ هللا تیآ نامرف رودص

 - نیمز رگرزب یاهشیمز هرداصمز ا یریگولج

 نا ارادهیامرس یاههناخو اهش امشر اپآو ناراد

 نی اردروشک تر ازو یوگنخس هیح اصمو گرزب

 هک یرهشو یش اتسور ن اشکتمحزدیدهتو «دروم

 -تاز اجم هب نکسم اییو نیمز هرد امم تروصرد

 نسیرتدیدج هلمجز !« دیسردنه اوخ نیگنس یاه
 و تسا یاهدوت شبشج بوکرس یارب تام ادقا

 هسکدریگیم تروص ین امزدیدهتو نامرف نیا

 یح اوشرد صوصخب) یاهزات جو یش اتسور شینج
 ه انپرس یب ناشکتمحزو تس [هتفرگ ( روشک ل امش
 تسشیهآ  دیعوهدعو هام ۱هزآ شیب ل ابندب

 هرد ام یاربار ینیون ششوکدوخ" همک اح

 نیرکتحمو گرزب نارادهیامرس یلاخ یاههناخ

 یادر فو امرس لصف نی ارد ات, دن |هدرکز اف

 . دنش ابهتش اد تشوکس یارب یک اج ناتسمز

 هک اح تشیهریخ | یاهزورردرگید فرطز ]

 هتکار یک اههناخ پ اچ یاهم اندیدهترودص اب

 -ایس» تسنآ یارجا یپرد

 یر اتخمدوخ"

 دنشکیم پ اچ ار هدش" فیقوت" و یبالقن | تابرشن
 . تسا هدرکدیدهت تاز اجمهب

 هتسب او نادنمر اک نامتخاس هبریخا هلمح

 زین نارادس اپ فرطز ! نیده اجم یلم شسبنجهب

 هسب عاجترا ریخا یاههرغ مشچزا یاهناشن

 . تسا یقرتم یاهورین

 یش اهتسایس نینچ هب هجوت ابو نیارب اضب

 هسچ قلخ اگآ یاهورین هفیظو « همهزا لبق

 نودسب هک تس ارگید یحاوشرد هچو ناتسدرکرد

 زا شیپ ینونک میژر هب تبسنس مهوج یاهرذ

 مک اح عاجترا لب اقمرددوخ یر ایشهرب شیپ

 8 ۰ دشیازفیب

 ۰.۰ یاهفرح ۵م هحفص زا هیقب

 امرفر اک یاههسیسد اشف | ابهش !دحتم هک تسنی |

 هسعومجم هک ارام یعق اودزم اتمیز اسروبجم ارو !

 مسه اررگر اک کی یگدنز لقادحو تس اهنی | همه

 , دی امن تخ |درپدنکیم نیم اتروزب

  
  

 



 ۳۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

        

   

 ناهفصا دنق ٌةناخراک نارگراک دنمزوریپ باصتعا

 رگر اکرقن ۲۷دودح ۵۸/۹/۱۲ هبنشودزو ر
 تلعب « ناهفصادنق *هن اخر اک گنس ل اغذ ءهروک

 باس صتع !هب تسد هچر اپکیروطبدزمتسد یمک

 ر ایسب تمسق نی ار اکهک تسارکذ لباق .دندز
 ۰ دوشن یلاخهروکرد گنس ل اغذرگ او تس | ساسح

 زا ی شان ترارح *هلیسوبدی ابهک یبآر اخب

 رد ار دشق تبرشوهدشد اجی | گنس ل اغفذ نتخوس

 رد تبرشو هدشن نیمات «درو آرد تکرحب اههلول

 نیا ددجم نتخادنار اکب .ددنب یم اههلول

 ياصتع از | سپ .دشکیم لوطزور ۱۰ ۱۵۵ اگتسد
 ودند اتفا اپو تسدب امرقر اک لم اوع «نارگر اک

 یاهتمسق نارگر اکز | یضعب یروآ عمج ابدندیشوک

 ورس سیو ر تسکش اب ار نارگر اک ب اصتع | . رگید

 , تسعاس کیهب کیدزن یسدمزآ سپ اما .دنزاس

 رگر اکدض یامرفر اک, ر اک س اسح تیعقوم تلعب

 هدشمیلست نارگر اک يگتسبمهرب اربردریزگ ان

 هشفافا ناموت ۷رفنرهبهن ازورهکدرک لوبقو
 راسک لب اقمرد غلبم نیاهچرگا .دهدب قوقح

 رد هسکز اب یاضفردمهشآ ,ینکدرخ ل اغذ تخس
 تسلعب ناتسب اترادو امرسوزوس تلعب ی اتسمز
 اسما ,دویزیچ انر اسب « تساسرف تقاط امرگ

 هب یاهلحرم یزوریپ نیاز ل احشوخ نارگر اک
 یب اصتع ! نارگر اکز ا یکی . دنتشگربدوخر اکرس

 هک داد حیضوت نکش ب اصتعا یرگراک یارب
 تسیش تسرد نیا «ميتسهرگر اکورد اربهمهام "

 ."دنینک ینکشر اک امشمیدرک ب اصتعاام یتقو هک

  

 ساب اصتع | نارگر اکهکنآ یارب امرفر اک لم اوع

 هچره, دننکن تبحص یب اصتعا نارگر اکاب نکش

 . دند اتسرفدوخر اکرسهب ار اهشآرتدوز

 : باصتعا نیا یاهسرد

 باسصتع ! یزوریپ مهم لماوعزا یکی -ضفلا

 اهشآ یگچر اپکیو یگتسبمه «هروک نارگر اک

 قفوم ار اهنآ «رگر اکدنچد اهتا یتقو .دوب

 یگتسبمه ,دنکیم ناشقحز | یاهشوگ نشفرگهب

 ماظن یدوب انهبرجنم «ینارگراک یم امت لکشتو

 . دشده اوخ هتسباو یرادهیامرس

 باصتع از | شیپهروک تمسق نارگر اکرگا باب
 ایار اهشآو هدرک تبحص اهتمسق ی اس نارگر اک اب
 - تساوخر .دنتسن اوت يم .دندوبهدرکد ارمهدوخ

 .دننک یراشف اپ یرتشیب یاه

 ب امشع |هبهک ین ارگر اک, هطی ار نیمهرد

 لبقزاام رگ !هکدندرک یمر اهظا ,دندوب هتسویپن

 ده اوخیم هروک نارگر اکهک ميتسناد یم
 ميدرکیمنر اک اهشآ یاجی اهشتهن « دننکب امتع |
 » میدز یم ب اصتع !هب تسد اهسآ اب هکلب

 رو سطیدنش اوتب نارگر اکهکنآ یارب سا چ

 « دسسشزیهژر ایم هب تسد هچر اپکیو گنه امه

 مسه اب تمسقرهزر ابمو + اگآ نارگر اک یتسی اب

 , دننک تسرد ب ًاصتع | «هتیمکو دنش ابهتش ادهسلج

 - یمر ارقرب یگنه امه اهتساوخ نیبهتیمک نیآ

 مه اب نارگراک یمامش یرورض عقوم ردودنک
 .دننزیم ب ًاصتع اهب تسد

 دوشم ینیشن بقع هب رضا نارگراک یکنسممه تر دق لباقم رد اهنترا ۵ هیامرس

 یگنوگچر اکیپ (۲۲:۳۱۰۳۰) یاههر امشرد

 هه اخر اک نارگر اکز ارقن ۱۰۰دودح جارخا

 یاری ار اهتآ یاهشالتو یدیبع یز اسور اد

 تازرابم شر ازگریزرد «میتشونر اکهب تشگز اب

 . دینک یم هظحالم ار اهشآ یدعب

 یجارخا نارگراک .هامش ابآ ۱۹ هینشزور
 هو کیل احرد ,دندش ممجهن اخر اکولجهر ابود

 اسنآ هبمه یمیدق نارگر اکز | ید ایزد ادعت

 نار گر اک ناگدنی امن یتقر .دندوب هتسویپ

 هرسکاذم یارب یمالسا یروهمج پزح «هدنی امنو
 هدشی امت طقفو | «دنشفر امرفر اک «هدنی امندزن

 هسیقب هک تفگو تفریذپ ار یمالسا یروهمج بزح
 هدنی امنهرک اذم یتدمز ! سپ !دنس انشیمتالص ! ار

 و دمآ نارگراک نایمب یمالسا یروهمج بزح

 هسب نارگر اک ءهمه تشگز اب اب امرفر اک : تفگ

 دیوگیم هکرفن ۸مزاریغب « تسا قفاومر اکرس

  

 - کیروطب نارگر اک [دنییالقت !دشو رگلالخ | اهشی |

 -ربر اکهبیگمهدی ابدنتفگودندرک تفل اخم هچر اپ

 هرک اذم یاربهبترمود بزح *هدنی امن . میدرگ

 تشگز اب اب امرفر اک" : تفگ تشگز ابرد و تفر

 رقن ۵دیوگ یم یلودرک تقف اوم رگیدرفن هس

 - ریذیتمهز اب نارگر اک ".دنوش جارخ ادی اب

 یر اشف اپر اکرسب همه تشگز اب یورهن |ارصمودنتف

 اصرفر اک «نارگر اک یگتسیمهود احتا .دندرک
 تسسقف اومورشی از ! «دوبهشخ اد | تشحو هب ار

 زجی دشدرگربدوخر اکرسهب ن.ارگر اک ءهمه هکد رک

 راد ات دیاينهناخر اکیزورودمهو |هکرفنکی

 یسلو .دیايبزور ۲ز ا سپودوش قیقحت شدروم

 بیقرت ییدب ودنتفریذپن نارگر اکزینر ابنی ا
 یسکدم نارگر اک .دیم اجن | تسکشب ت ارک اذم
 دشحتخ |درپرظن لد ابتو ثحب هب هن اخر اک لب اقم

 قرسفتم ناشن اگدنی امتمیمصت ساس اربه اگنآو

 نارگراک یارب هتفه رد راک تعاس ۳۰

  

 هحفص ٩۳

 . دنوش عمج ادرفهر ابود اتدندش سس

 نارگر اکرگیدر اب امن ابآ ۲۰ هبششکیزور

 (رفن ۱۸۰ دودح ) دندرک عامتج !هن اخر اکردولج

 و دصاآ نانآ نایمهب امرفر اک ءهدنی امن ادب |

 ی سس گنسرگو یر اکییهب اهن ؟دیدهت ابدیشوک
 هسب نارگر اکاما ,دشکد اجی اهقرفت ناشنیب

 زور شی ارد .دندرکن ی اتتع اوا یاههو ای

 یر اشفاپز | تسد هکدنتفرگ میمصت اههدنی امن

 وه اتوک العفرفنکی نآدرومردودشر !دربد ایز

 , دنشفرر اکرسهب همه هکن آز |ادعبو «دنی اب

 هر ابود ارو !ودنهد لیکشت اردوخ یعقاو یاروش

 بز هدنی امنهکدوب نیا .دننادرگربر اکرسب

 امرفر اکهکنی ! شحم هب . دندرکهرک اذمروم ام ار

 اس شاادر اهظ !دید ار نارگر اک ینیشن بقع

 ر اسکز | تقوم روطبرفنکی هک ميشفريذيزو رد"
 ًآاستح هک میشوگ یمزورم |! یلو دوش قلعم

 رد مه نارگر اکهیقب .دنوش چجارخارفن ۸دیاب

  

 نیا ."دنوشیم جارخا نانآزا تیامح تروص
 - هیامرسهکد اد ناشنراب نیمدنچ یاربهلئسم

 هسجیتنهک )نارگر اک تردق لب اقمرد اهنتر اد

 یسیشن بقع هبرض اح ( تس اهنآ لگشتو یگتسبمه

 | تین اسناو تورم یورز اهن «دوشیم

 « امرفر اک لمعلا سکع ل ابندب نارگر اک
 « میور يمر اکرسهمه اپ هکدنتش !دمالع |هش اممصم

 راد ۵ رابودادرفهکر ارق نیا ابوم ادکچیه ای
 . دندشهدنک ارپ «دشوش عمجهن اخر اک لباقم

 لب اقمرد نارگر اکه امن ابآ ۲۱ هیششودزور

 ناگدنی امند اهنشیپ هبو هدرک عامتج !هن اخر اک

 یار ب بیترتو مظن ابو یرعندنج یاههتسدرد

 تسی امح بلجو یمیدق نارگر اک اب ندرک تبحص
 . دنتفرهش اخر اک فلتخم یاهتمسق لخ ادب نانآ

 یسیدق نارگر اک اب تمسقرهبدوروز | سپ اهشآ

 یمیدق نارگر اکدروم نیدنچردودندرک تبحص
 تسمسقرد لو .دنتسویپ یجارخا نارگر اکهب

 - یب اب تس !هش اخر اک ۶هدمع تمسق هک یدنب هتسب

 -نی از ا. دندشوربور یمییدق نارگر اک یش اشتع ا

 نسیمز یزور « اهشآ اب یریگردد اجیا نودبور

 ز !سپ یمیدق نارگر اکزین اجنی ارد «دنتسشن
 نادنمهر اک تمسقرد . دنتسویپ هیقبهب یتدم

 نارگر اک سرتز !هیقبه اگشپ امزآ نادنمر اکزجب
 یسج ارخا نارگر اکماجن ارس . دشتسویی اهن آدب

 راه ان نلاسرد ار نانکر اکم امت, دنتسن اوت

 اجنآرد. ( ار اهشسرپرس یتح ) دننک عمج یروخ

 یاسشفا نمض یجارخا نارگراک ناگدنی امن
 در اکنیب هقرقتد اجی !دنن ام) امرفر اک یاههکطوت

 هسیقب یارب اردوخ ی اهتس اوخ( میدقو دیدج نآرگ
 ده رابرد يتدم عامتجا نیارد .دندرک حیرفت

 هیکرفن ۶ یریگ یارز | سپودش تبحص اروشموزل
 یاسسفع | ناوشسبدندویدنمر اک اهنآز ارفتود

 یا سفع اب ااختن ازا سپ . دندش ب اختن |اروش

 ابرفر اک یاههکطوتهبهجوت یب نارگراک « اروش
 یقلتهتفای نایاپ اردوخهزر ابم هن احولهد اس
 هکدیم ! نیااب .دندومن کرت ارهن اخر اکو هدرک

 و دشوش یمرق اجر اکرس همه فرطگیز ! حبص !درف

 فرسط زاو .دنز ادرپ یمدیلوتهب اروش کمکهب

 یمالس ! یروهمج بزح هدنی امن  ارمهب روش رگید
 چ
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 ۰ ۰ یرگراگ شبشج ۴ هدنم

.. 
 رسسشکد اب اجن آردو هتفرم ام | یفنص *هتیمک هب

 ال سبق ناگدنی امن ). دننکیمهرک اذم یدیبع

 و .دشدوب هدرک هعج ارممام | یفنص هتیمک هب زین

 یار ب المعا یگدیسرو یر اکمه لوقدوجو اب

 ( |دوبهدرکش یم ادق! اهنآ

 ددسجم عورش یارب نارگراک یتقو ادرف
 یاهرداب «دنور یمهن اخر اکهبر اک

  

 یاری ارهن اخر اک امرفر اک .دنوش یموربور

 نارگر اک !دوب هدرک مالعا لیطعممولعم ان یتدم

 دشنریگ یم میمصتودهدرک ظفح |ردوخ ءهیحور

 هچر اپکی نانچمه«نااش اهتس اوخهب ندیسر یارب

 تر ازوهب نشفرز ! البق نوچ اهشآ .دننکهزر ابم

 دنریگ یم میمصت «دندوبهتفرگن یاهجیتنر اک

 دینک هعج ارم مام ! یفتص هتیمک هبرگیدر ابکی

 م ام |هتیمکهب ناشیلبق «هعج ارمرد نارگر اک)

 راودسیم ازوشه یلوا دشدوب هتشفرگن ی !هجیتنمه
 (!دهدماجن | یر اک ناشی اربهتیمک نی اهکدندوب

 تر ازوا م ام | *هتیمکهب ناارگر اک یاهدم آو تفر
 ها گنآ ودیسرن ییاجب ...و نداعمو عیانص
 یورینهبرگیدر ابدندشدیم ! ان اجهمهز ادک

 اسم تشگن ا یخ انزج اس تشیدر اخد سک
 - اهم هشاخر اکز ا نارادس اپهکیدوجو اب

 ل افش ! ارد آ؟دنتفرگمیمصت نارگر اکدندرکیم تظف

 دنچ ورنپ از ا .دننیشنب نصحتهب نآردوهدرک

 تسشپر اویدز ادرمو نز ناوج نارگر اکز ارفن
 هسب نارادسای .دنور یم نآ لخادیهن اخر اک

 , دننکیم یکاوه کیلشهب عورش اهن آ ندید ضحم

 یاههدرنز !درم نارگر اکز |رفندشچ ل اجن امهرد

 اهر ادساپ اب یریگرد نمضوهتفر ال ابهن اخر اک
 تر اک بیشرت نیاهب.. دنیاشگ یم ارهن اخر اکرد

 رد رسسگیدر ابو هدشهن اخر اکدر او یگمه نارگ

 .دننک یم عامتجا یروخ اذغ نلاس

 با راک صومخب «نارگر اک یروالدو تم اهش

 - نسیسحت هناخر اکهبدورو ماگنهرد نز نارگ
 تدس اپ یشاوه یزادن اریتهک یشقو .دوبزیگن

 ۰ دوس هدناسرتار نارگر اکزا یدادعت نارآ

 ناسسشرس تشپ ار نااشرد اچ هکرگر اک نزریشدنچ

 دندزیم بیهت هیقب شیپ اقیپ «دندوبهدز هرگ
 « ر ابکیمه نویش «رابگی گرم | دیسرتنا ,هک

 نارسگر اکهیحور ".وت ميوربدي اب ام هدشروطره

 رقتسمز !سپ .دوب یلاعهن اخر اکهبدوروز | سپ

 است نارگر اکدشر ارق نوچهن اخر اکرد یدش

 نس-صحتم هن اخر اکرد ناشاهتس اوخهب ندیسر

 الاب ار ناشیاه نیتسآ7 رگر اک نزدنچ «دنوش

 !دشفر هناخراک *هش اخزپش آهب اذغ *هیهش یاربوهدز

 لکشتو یگتسبمه تردقزج « یتردق چیه

 یاپز اارر ادهیامرس :هقبطدن اوت یمش نارگر اک

  
 | درو آرد

  

 یز اوژروب هدنی امن تشحو
 نارگر اک لکشتز | هاشنامرگو

 زا .تسفنریزورف نیممدیدز اب م اگشنهب
 نارگراک ناگدنیامن# هاشنامرکه اگشیال اپ

 و هدرسسک ت اقالم یواب یتخسر ازه اب ین امیپ

 و ناراکنامیپ جارخ ادنن ام |ردوخ یاهتس اوخ

 جارخ از ا یریگولج, ین امیپ نارگراک مادختسا

  

 راکسپ
 .هسیبز هد افتسا قح» نارگراک لیلد نودب

 تب اوجردریزو ب اشچ, دندرک حرطم۰..و ین امرد

 ":دیوگیم

 زاس یاراد

 - رد "المع نارگر اک". مهدم اجن | یر اکامش یارب

 نامز نالوئسمری اس ابرف نیعم اهنتهن هکدنتف ای

    

 ی دراومرد یتحهکلبءدرادن یتوافت یشاخهاش

 هچرگ ! اهشآ. دنکیمر اتفررتهن ادشرمه اهشآز ا
 ن اشقحرب یاهتس اوخب قیرط نی از !دنتسن اوخن
 یدح ات رف نیعم یاهضرح یالبالز ا ام ۱, دتسرب

 -نامزاس" زا یشلم اوعور !دهیامرس هکدنحف ایرد

 !دنر اد یتشحو هچ نارگر اک " لکشتو یهد
  

 نارهتو
 هسشااخر اکرگر اکدش لم اعریدم مل اسدمحا

 - یلع يتسدمه اب: هامرذآ لوا همینردر اکفاب

 سسلجمرد نارگراک هدنی امن حالطص اب.برعدمحم

 زا .یشعب یهاگآ انز | یریگهرهب ابو نااگربخ
 یاسهم انب ارزر ابم نارگر اکز | نشود نارگر اک

 هدش لامی اپ قوقح نتفرگ یاربهک لداعو میحر

 لم اعریدم یاهیدزدو اههکطوت یاشفازیسو ناش

 تسا هدرک جارخ !دندرکیم شالت نارگر اک نایمرد
 زا شرتسگو می انمنامز اسیبامتن اریدم نیا

 هچ نارگر اک يجنرتسد یدزد یارب یتصرف چیه

 هی اضم شی اهیکل اپمه یاربهچو,دوخ یارب

 اههچر اب شتیعقومز | هد افتس | ابالشم. دنکیمن

 اب .ملاس سابع شرد ارب هب نازراتمیق اب ار
 هسب هکنشیاای. دشورفیم مظعم یدهمرامتسم مس

 جارخ !نارگر اک تمه ابهک هناخر اک یاهیکاو اس
 یضعبهچرگ ا . دز ادرپیم قوقح نا انچمهدن |دهدش

 رگر اکود نی ار اکهب تشگز اب یارب نارگر اکز ا
 تشلعب اهنآ ب اصتع ! ام |«دندز ب اصتع اب تسد

 گیتک ات عقومبدن اوتبهیک حیحص یربهر نششادن
 |! دیدرگ تسکش هب رجنم « دشک ب اختن ]| بس ام یاه

 السلام راچ
 اخر اکز ! یقعبرد « قشوم یربخ ساسارب

 یاههکبش لیکشت هب تسد مالس ! نایک ادف ءاههس

 زرابم نارگراک جارخا

 حلسم اههکبش نیاز ا یضعب .دناهدز يشيمزريز

 حالطم اب, مادقا نیاز اهشآ فدهودنتسه مه

 هزرابم لو !هچجردردو « مالسا نانمشد اب هزر ابم

 همهدنر اد ناشدوخ لوقب هک تس اهتسینومک اب

 دننک یم ذوفن اج

  

 تکرش نآ اک نصحت ۰

 لضرکا شی ناهفصا و
 یلپ"یش اکیرم 7 تکرش" هک تس | ل اسکیدودح

 دناهدشر اکیب نآ نارگر اکوهدش لیطعت ٌلیرک

 دسیعوو هدعو ابهک تس اهه ام یرگر اکدض تلود

 گرینو بیرف ابدروم دنچردودن اودیمرس ار اهنآ
 . تسا هدنکارپ ار اهنآ عامتجاو نصحت

 اب ۵۸/۹/۱۹ هبنشودزورز اروکذم نارگر اک
 ن--یلوئسم یلاخوت یاههدعوهب تبسن يه اقآ

 هدشنصحشم یرادش اتسارد |ددجم لبسقزارت ممصم

 . تساراک هب تشگز اب یاشتساوخ نیرتمهم و

 والا

 نارگر اکز ارفن ۳۰۰ دودح هامرذآ موسزا

 دنشابیم هناخراک تیریدمرب لرتنکو تراظن ناهاوخرامنتسا تدش ندرکمکیارب نارگراک

  

 ۳۴ هراسمش

 ۵۸ رذآ ۶

 توافتل |هب ام تخ !درپمدعرط ًاخب" رنهو گنهرف"

 ناهفصا یرادناتسارد لاسما یاهقوقحهفاضا

 سسپ اهشآ یگتسبمهو یگچر اپکی . دندش نصحتم

 مس یلست هبروبجم ار یرگر اکدض تلودزور هدز |

 نصحت تیقفوم ابد امرذآ ۱۳ هبنش هسزورو تخ اس

 . تفریذپ نای اپ اهنآ

  

 فک ناریا نارگر اک ب اصتع ا لامش و

 یار !دهسک فنک ناریاهشاخر اک نارگر اک

 نارادهیامرس هیلع یساشخرد یتازر ابمهقب اس

 ۱۳ هسینشهسزورز ! «دنتسه هاشرودزم میژرو

 حرطو یروخر اه ان سیورس یاهشس اوخ اب امرذ 7
 نیا. دن |هدز ب اصتع |هب تسد لغاشم یدنبهقبط

 هی اسو هبرجت نتشاد ظاحل هب نارگراک

 هدروخد ار امرقر اک یاههکطوت برف یتازر ابم

 ی راشفاپدوخ یاهتساوخرب هناممصم نانچمهو

  

 دا اک تیعض
 دابآ یا یزاس شیر اکام رابرهش و

 عقاو یزاس ینور اکام هشاخر اک نارگر اک
 ۶ )زورردر اک تعاس ۱۲ ابر ایرهشد ابآمجن ارد

 یم قوقح ناموت۲» یزور (رهظز ادعب ۶ ات حبص
 تلودر اک نوناق قبطهک تسیل احرد نی اودنریگ

 -ر اکرد نارگر اک قوقح لقادح یمالسا یروهمج

 رودزم میژر نامزردو تسا لایر ۵۶۷ اههناخ
 لایر ۳۰۰ هبرخآ لحارمرد قوقح لقادح هاش

 ۱۲ ابهناخر اک نیا نارگر اک . دوبهدیسر زوررد
 دن | بیست یبزیش همیب هچ رتفدز ازورردر اک تع اس

  

 !هئطوت كي زا دنس ود
 *! دوش عطق دیاب هژیو دوس"

 رد یبلطمد امرذآ ۱۲ر اکیپ ۲۲ هر امشرد

 :مییتفگومیدرو 7 میژر یرگر اکدض تسایس یاشفا

 رد "راکترازو* وهمکاح تقیه ًاریخا "

 دزسمز ارتشیب مهز اب اتدیتسه یدیدج هئگط وت ددص

 - هسی امرس بیجرتشیبودشه ای نارگر اکزیچ ان
 ناگدنی امش ًآریخ | . دننکرپ ار تفصول از ناراد

 هوس کدن !هدرک حرطم هن اخر اکدنچردر اک تر ازو

 و  هدوب نارگراک بيرف یاربهژییودوس نوچ"
 دایز ار نآرگر اکدزم امهک اجنآز او تسا یتوغ اط

 و تسینهژیودوس هب یجابتح !رگید میاهدرک

 " [1 دوش تخ ادرپدی ابن

 هشطوت نیا فلتخم یاههبنجهلاقم نآردام
 هرامش نی ارد مییدرک ثحب (دوبرسیم هک اجن آات) ار

 پاچ دهدیم ناشن حوضوب ار هشطوت نآ هک دنسود
 تس ! ناگرز اب یاقآ یاضم ابدنس کی. مینکیم

 رس ظنیو دشن هدش اوخ شیب اضم |هک یرگیید صخش ام |

 تس ارتهب هکدهدیمرظندش ابو | نو اعم دسریم

 - اخر اک " عفانمرد نارگر اک ندرکمیهس وغل"
 هسهیال کی ناونعبهنار (هژیودوس ای) اههن

 قسب اس نون اقربهرصبت ناوشعبهکلب یسوساق
 ودش ابهتش اد یرتمیالم نحل حالطم اب اتدنرو ایب

 فارح ًاعق او !دش ابهششادن "دب یفنیلبترشا "و

 یی فک اخ نشاخل ادن !هتفگهک تسا يتسرد

 ۱۷ هحفم رد هیقب

  



 ۳۲۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

 رضف زا

 هک یرگر اک تسا یاهیرشن * ربت ۳

 تفن تعنص نارگراک زا یمورگطسوت
 بلاطم هیرشن نیا ۵ هرامش. دوشیمرشتشم ز اوه
 نارب ارد: دنر ارق نیاز |هکدر ادربرد ار یعوسشم

 هه سسالد اع تازر ابمز | ؟ربخ هچ ناریارد

 تسی امعیبنج تا امدخو یر افح یاهشکرش نانکر اک

 ز اوه ارد تفن گرزب ب امتع ارب یرورم - مینک

 هسعطق نایبابردو ! نشور تفن ناشکر اک مشچ

 . خرس نادرم ناونع تحت یرعش

 ار هیرفن نآز ۱۰ اتوکهل اقم کی اجنیارد
 : دین اوخیم هک می !هدرک ب اختنا

 ! نشور تفن نانکراکمشج
 یج ارسمس اقل اوب ۱ یاهم انشخب قبط ًاریخ |

 زا تفن تامدخ صاخ یم اهس تکرش لنسرپریدم

 تسشنریزو تقف اوم ابودیدج هسیئر تشیه قیرط

 تسکرش یر ادربهرهب ت ایلمع تیریدم تمسهب

 . .تساهدش بوصنم زیختفن قط انم تفن یلم

 راسک قط اتم ایز اوه |ردهک تسا یسکرتمک

 ار یولهبپ سوحنم میژررودزم نی اودش ابهدرک

 و سدشهم رهچونم تسدمهور اکمه یج ارس. دس انشن
 دن اب یاصعازا یکیو نشاخ هنیشقن سورس

 اسب لاعف یر اکمه. تسا تفن تکرشرد یفوشر
 تسسفع تاب اصتع | لوطرد یم اظن یرادنامرف

 ء نوسییالقن ادض یاربدیفس یاهتشر اک ندرکرد اص

 یمنهج نامز اسهب تکرشزر ابمد ارف | یفرعم
 رسصنع نیا تامادقازا یاهشوگ ...و کاواس

 یرجم لتسرپریدم تمسردو !. دوریمر امشب دیسلپ

 دوب یرشبدضو یرگر اکدض طباور نیرشهنامل اظ

 هسک یرگر اکرهو تسا نارگر اک تخسرس نمشدو |

 ی رگر اکدض تیه امدش ابهدرگدروخربو | ابر ابگی
 .دسانش یم بوخ !اروآ

 تشگز ابز | سپ م ایقز !دعبهتفه نیلو ارد
 ی یبالقن |هیفحت ناه اوخ نانکر اک همهر اکهب

 نوگنرسمیژررگر اکدفودس افرص انعز | تفن تعنص
 تدزع تسیلوزج ارو | مان قحیودشدوپ هاش هدش

 تسکرشز ! تسی ابیم هکدنتشون ینینش اخو نارو
 . .دندشیم همک اعم بالقن !یاهه اگد ادردو جارخا

 زا . یوریپهبز اوه | تفن تعدص یزکرم یاروش

 هسبار یجارس « نادشمر اگو نارگر اک تساوخ
 تکیه یلو, درک موکحم تعنم نیاز جارخا

 و! چارخ از |هیزترلاحل !مولعم قیقحتو یسرز اب

 یاضاقتشوا یاربودرک یریگولج نارودزمری اسو

 ی احرف نیعم نوشکاوهدرک ینفر اک عاجرا

 یج ارس هبدیدجو نیشیب میژر ناراددیامرس
 ی تسپ رادهدهع ارو او تس !هد ادماقم عیفرت

 راک نیا. یس اپسالم اکو ساسحر ایسب تس !هدرک

 یسل اجنجور اجز ادعبهکدریگیم تروص یسک تسدب
 دنشخادن اه ارب ؟ نیفعضتسم عفنوهیزن هیلع رب هک

 رد یزاسک اپدروم رد. دشهدش اشن تر از ودنسمرب
 یا روطن امه تا انسومو تار اد اریب اسو تفن تعضص
 یرادا یاهه اگتسدهکین امز ات, ميتفگ اهر ابهک

 دوجو قیاس لکش نامههب...و یتعنص « يماظن

  

       
 و نارودزم یز اسک اپر اظتن ا ناوتیمن« دنر اد
 یملود یاهشاگر ا نیا. تشادار ناگتخورفدوخ

 هتسی او یر آددیامرس میژر تببه ام ابب بس انتم

 هسکین امز اتودن |اهدم آدوجوب مسیلایرپما هب

 ل القتس ا!هبودنکنر یپیغت هعم اجرب مکاح متسیس

 ميبايسن تسد (...و یسایس , یداصتقا) یسقاو

 اهشآارسربهبوج بآو اههرهم ندرک اجی اچ اب
 هب. درکده اوخش یقرف ًاقلطم تکلمم عضو نشخیر

 نارسگر اک تکلممرس ارسرد هک تس | تلع نیمه
 یقرتم یاه همانزور .دنشکپمدشب هبارزر ایم

 هب دننکیم مالعار اشتنال |عوسشمم اره اوخید از 7و

 یکاواسو يش اکیرم 7 کر ام ک اپو یبالقن ارص انع
 - ایریم !هیهتسب او نار ادهیامرس یلودننزیم

 اهییک او اس , نیشیپ میژر ناشوپهمکچ « مسیل

 -هریجنوین احورو هدش ناملسم یاهیزیخ اتسرو
 تر اک سارردودندرگیم هن اد ازآ هاش میژرر اوخ

 رف نیعم هک تس ارط اخ نیمهب . دشربیگیمر ارق اه

 نابآمر اهچرد ار یرهم ایرآ جات ناشن هک یسک

 بالقنا یاروش تیوضعبدنکیم تفایرد ۵۱ لاس

 دنکیم |دیپ ماقم عیفرت نشاخ یجارس؛ دی آیمرد
 نااتسا تینم ۲! نویسیمک هتسجوبوضع « هنیشقنو

 سیح لاس ۲ هب فورعم نکشب امتع او ناتسزوخ

 وسفع  یوق ل امتح ایوددرگیم موکحم یبیدات
 دوشيم وا لاح لماش ماه

  

 هج و؟ تسیچ نامدنار

 ؟ درا د نارگراکیارب یررض
 زا یسهورگ طسوتهک جاسن کیپ هبیرشن

 رد .دنسی اییمر اشتس ارهشمث اق یج اسننارگر اک
 هامرذآ لو |همینهب طوبرم هکدوخ مود هرامش

 تا ازر ایم, اکیدنسهر ابرد يه اتوک تالاقم تسا

 " ؟ تسیچ نامدنار" و اهقلخ یتسیلایرپم ادض
 ناسخی ارب ار یرخآ نی از | یاهمالخهکدر اد

 : میاهدرک ب اختن

 تسا هدشهداد حیفوت |دتب (هل اقم نیارد

 هلیحز ! یکی امرفر اک طسوت نامدن ار تخ !ادرپ هک

 و نارگر اک لو ایچ یارب نای امرقر اکهک تس | یئاه

 جحسیفوترد . دندنبیمر اکی ناشآرتشیبر امشتس |
 هک تسا فظوم یرگر اکره": تس !هدم ؟بلطم نیا
 تر اکرگ ۱ دهدم اجن ار اکر !دقم کیر اک تااع اسرد

 همیرجده دییم اجش ۱ ارر اکر !دقم نییادش اوحن یرگ
 رششیب رادقم نیازا یرگراکرگااما.دوشیم

 دن ارهفاضا نوگانوگ لاکشا اب ,دهدب لیوحت

 زا سسیهلاقم همادآ رد . دنکیم تفایرد نام

 یشاش یاهررشنامدن ار نوگانوگ ل اکشا ندرمش
 نینچدنزیم هبرض نارگر اکهب ًامیقتسم هک ناز ا
 : تسا هدش یسررب

 دوس هک« نارگر اکهن ایشحور امشتس | -فلا

 .دربیم امرفر اک بیجهب ار یتفگنه

 ونایدمتم و اهتسرپرسر اک ندش ناسآ تب
 جا سیتح ارگید هک اهتمسق سیشرو نار اکد اتسا

  

 وام دن هم یار زا یررم داوهر

 دنتسی اب نارگر اکرس یال اب تع اسره اهش آ تسین

 نارسگر اک اریز# دنش ابو | بظاوم یمشچر اهچو
 .دنزيخيمرب تب افربمه اب نامدن ارهفاضا یارب

 نآ ارسگر اک نیب تباقر ندم آدوجوب - چ
 یاربنارگر اکهک یشاجات ,رتشیبدیلوت یارب

 هفاضا اتدنریگبر ایتخ ارد یرتهب ییشامهکشیا

 هار اوعد مه ابدنروآ تسدب یرتشیب نامدنار

 نیپهنیکو ینیبدب سح نیا .دنز ادشا یم

 و هاصتازا تسا تباقرزا يشانهک نارگر اک

 .دشنکیمیریگولج امرفر اک لب اقمرد اهشآ یگتسبمه

 نیشام یور ار هشاخبصور اهننارگر اک بد

 نسسلاس امرفر اکز |« دوخ تهج نیمهب «دشروخیم

 لسمع نیا. دنه اوخیمنمرگ یاذغو یروخ اذغ

 دوزودتف ایبرطخب اهن آیتمالس هکدوشیم نآ بجوم
 .دنوش هداتفار اکز اوریپ

 رگر اکهکدوشیم تعاب نام دنار دوجو اه

 هسسک ارچدش اب اتوک امرفر اک شیپ شن ابز هشيمه

 شقحز | امرفر اک یشوگرور لب اقمردده اوخبرگا
 .دننک عطق ار شن امدش اردسرتیم دشک عاقد

 بیصن نامدن |رهف اض از اهک یلوپر ادقم - و

 ده دیمم اجن 1هک یدیسلوت لب اقمرددوشیمرگر اک

 و ناسیلهساکز | یر ایسبهکیل اهرد. تسازیچ ان

 یر شوم شقندیلوترد هک هس اخر اک یاهییمشچرون
 .دنریگیم نامدن !رهق اض ارتشیب نارگر اکز ادنر ادن

 نآ داداب امرفر اگمیدیدال ابرد هکبروطن امه

 ان امههک, دوخدیلپ فدهس نامدن ارهف اض | قح

 دسرییم تسا یک تموکحوز ادش ایبهقرفت تس ایس

 اهدرد تالکشم یار !دهک ار نارگر اک بیترت نیدب

 -هبپاامرس طسوت یگمهو, دنتسه يگرتشم یاهجنرو
 نمشد تروصب« دنوشیم تر اغ تسرپدوس نار اد

 هکیل اخرد, دهدیمر ارق مه یوررد یور یش اذگ

 رد هچر اپکیودحتمدح او یرکیبپ نوچدی اب اهشآ

 اهش7هک ینا رگلو اپچ یتعیدوخیلم ! نمشد لب اقم
 وسحم اتودنزیخرب هلی اقمیدننکیمر امشتس | ار
 هسقبط یبهعس اج یر ارقربو یر دهی ام رسمتسیس

 ارس گنر اگشر یاه هثطوت «یت اقیطمتسز ! یر اعو

 کسلکوزود ابهک لاح, دنز اس يمنخ ار نآر !دهی ام

 ابدی اب هنوگچ مينیبب میدش انش آنار !دهیب امرس
 .درکهلب اقم اهنآهلیح نیا

 نارگر اکز !هکیر اک لب اقم رد نار دهی امرس

 -یم نارگر اک هبدزم ناونعب یلوپر !دقم, دنشکیم
 دشن اوخب یگدنز لقادح نیم ات اب اهنآ اتدنهد

 زا یلودنناسربهرهبناتفصول از نی ابهر ابود
 - تاذرد ندوب تس ارور نآر اکلغد نی اهک یگاجن 7

 نسیمهب ار ( دز )لوپ لقادح نیا تسین ناش
 - یسم میسقت تمسقدنچی ارس 7, دنهدیمن یگداس

 شاد اپ, تب اش قوقح فلتخم نیو انع تحتودننک

 - یماامهب. ۰... نامدن ارو « یکسم قح هژیودوس

 مسید اد حیضوت هکیروطن امه اهه ار نیاز اودشهد
 و اسرتدیدشر امشتس | ان امه هک ناشفیتکر وظنمب

 رد .دنسرب, دوشیم نارگر اک نیب یش !دجو هقرفت

 مينکبمین اوشیم نارگر اک ام هک یر اکهطب ار نیآ

 ۲ هحفص رد هیقب

  

           



   
 )٩( ناتسجولب زا یشرازگ

 یاههورگو یس ایس تیعقوم

 هک تسا یشر ازگز ا یشمسقهلاقم نبا

 لصمرد نامز اسر اداوه یاقفرز ا یاهدع طسوت
 هوسیشردهک یصق اونمغریلع ام . تساهدش هیهش

 نیا عومجمردهکیش اجنآز | , تسههتشون لیلحت
 یاشقاو لحم یسایس تیعقومهش ار اردهل اقم

 یاههینج یاراد ییالقن !ادفو عجترم یاهورین

 میش امن یم نآ جردب مادقا تسا تیشح

 طسوش؛ن اتسچولب شخبید از آههبج - فلا

 نار سیا ناتسچولب کوکشمرص انعز | یاهدع

 نآتسچولب نیناوخ یفرعم ابو ( نیناوخ)
 لیکشدد !دقبرد قارع تلود کمکهیو ناتسک اب

 ۵۸۲ لاسرد قارع تلودار نایرج نیا .دیدرگ

 هس تشاد ناریا تسلود ابهک ید اضت ابهطب اررد

 یرازب !هب اشمب هکلب چولب قلخ عفانم تهجرد
 یتعودومن ملعدوخ عماطم یاربودوخ تسدرد

 نا سبزب هشعاسمیش یاهمانرب قارعوید اررد

 ناایرجنی اردهدش عمج نیناوخ . تشاذگ یچولب

 ز ۱ یاهدعدنتسن اون تارام اهب ترفاسم اب

 راسکو شاعمر ارم | :یاربهک ار چولب ناشکتمحز
 اسبار اهشآودشهد بیرفدندوب هدم ؟ تار ام | هب

 طباور ندش یداعاب یلودنی امن ارمهدوخ

 نااسگتخورفدوخ نیازا یرایسب قارعو ناریآ
 ریو کاو اس ف اده | تهجردودنتسویپ کاو اسهب

 نامه یتحودندرک یم تمدخ چولب قلخ هیلع

 بسسلاج . دندرپسمیژر تسدبزین ار ن اشکتمحز
 زا دسنتساوخ یم نیناوخ تقوره هک تس !هجوت

 شخبید از آ؟ههبجهب |ررفن کیدنریگب یلوپ تلود

 اسب رگید فرطز اودند اتسرف یم (15) ن اتسچولب
 هی یجز ارفن کیهکدندومن يمهرک اذم تلود

 قسح وا یاربمه تلودودنکیم میلست ار شدوخ

 , دومش یم نیعم یرمتسمو

 دف ميژررد :نیملسمل اد احتآا بزح باب

 بسسل اغ نش اخه اشمسیل ایرپم |هبهتسب اوو یقلخ

 رد مسیقتسمریغ ایومیقتسم (۱)" اه یولوم"
 تر ابم تان اپیرجرد «دنتش ادر ارق ک او اس تمدخ

 عوسقوب ناریارس اترسردهک یاهدوش تااز

 یسسیهذم بلاغ مرف لیلدب (۵۶ - ۵۷) تسوسپ

 ن--ینچمهو اهیولوم یبهذمد اضتو تازر ابم

 عجترم یاهیولوم « کاواس میقتسم یاهروتسد

 هزر ابم هب تسد هتخورفدوخ نارگفنشور کمک اب

  
  

 چولب ماوقا نایمرد بهذم نارازگواک - (۱)
 يهذم رد" دنوخ 7" دنت امدنوشییم هدیم ان" یولوم"

۸ 5 
 ۰ هسعیش

  

  

 قسسلخ نایمرد یسایس یاهن ایرج نیادشر هیلع

 ندوسیب تسیسئومک غیلبشاب نانآ .دندز چولب
 ناتسن افف ادرومرد کاو اس تاغیلبتو | ینیمخ

 - اسرتیم میژردض تازر ابم رد تکرشز |! ارمدرم

 دش ثع ابهنیمز نی ارددارفا نی آ کر ر

 یربزو تسخن نارود رد بزع کید اجپ | هنیمز هک

 بزسح نیا سسوم تشیهدوش هتخبور یم ام ] فیرش
 السم اکد ارف |دشهدن اوخ"نیملسمل اد احت |" هک ار

 .دند !دیم لیکشت یکاواسو یزیخ اتسرو هدرپسرس

 ناستسازیخ اتسر شزوم آ لوئسم یره اط اضرمالق

 .ناتسازیخ اتسر سیئر رب یبسح یاضرمالغ

 نیسسومز ا هکمیدقميژر ناگدرپسرسز | ید ادعش

 دو قفس تساعب ارزیزعلادبع یولوم دندوب بزح

 .دشندرک باخت ا بزحربهر ناونعس شا یبهذم

 عیجت لحم شیوخ شی !دییپودیز |هک بزح نیا

 و هسسب او نیناوخ «هتخورفدوخ نارگفنشور

 و سیهذم ذوفن قیرطز ادوب عجترم یاهیولوم

 قفوم ناتسچولب یاهرهش بل اغفرد اه یولوم

 زا !سسپ .دنن اشکیدوخ ل ابشدب ار یاهدعدندش

 را د یمالسا یروهمجر ارقتساو هام نمهب مایق

 وسپا ظقح اب " ییملسمل اد احتا بزح" ناریا

 ی یهذمد افت هجیتن هک يفيعضر ًایسب نویسیز

 ر د دوب نارهش نارادمدرساب نآ نار !دمدرس

 ز یزعسل !دبع یولوم , تفرگر (رق تلود تمدخ
 هقطنم رد هدرک ذوفن نادهاز *هتیمکرد تسد اوت

 ژیملعملاد احت |! بزح"
 هقیظو لم اک تروصیدوخ یت اقبط بیکرت لیسلدب

 یت اغفیلبت « یقرتم یاهوریندشرز ! یریگولج

 قتلخ تازر ابمز ! یریگولج « نانآهیلعربدیدش
 قسیرط زا نانآ نتش اد اگن تک اسو چولب

 زین رظن نیازاو تفرگهدهعب ار ت اغیلبت

 زیزعل ادبع یولوم عفنب مکاسمیژر ت اغیلبت

 هک یسقاومردزجب چولب قلخاما . تفرگر ارق
 فسسفو ییهذم یاهیورهب *ءاکت | اب نانآزا

 .دیامن ادیپ یس ایسههجو

 بزرسح نیاهب تبسندوشیم هد افتسا ءوس یه اگآ

 و شسیپ ار اهشآر اهفرهک اریزدر ادن یشوخرظن
 لیلدب و دننکیم هسیاقم رگیدکی ابم ایقز | سپ
 هب اراهشآ نارادمدرس بلاغ یاهریشع طب اور

 نارادفرطو نارادمدرس .دنسانش یم یبوخ

 یاهیولوم « اهناخ یلعف طیارشرد ار بزح نیآ

 هسکزا ید ادعت «نارجات , اه ادخدک « عجترم
 -دوخ نارکفنشور «هفرمر اکهظف احم نادنمر اک
 دند |دیم لیکشت هقطنم نایچقاچ اقوهتخورف

 بز هدمع یوریش نایچق اچ اق نایم نی اردهک
 .دسهد یم لیکشت ار

 -ادخ ندرکد از7 بزح نیا یاهتیل اعفزا

 ناخ یقن یریگتسدزا یریگولج ,یگیر ناخداد
 تاسیرظن غیلبت «نارایهللا ناماو یگیر

 تساهغلخ ملسم قح , تشونرس نییعت قح

  

 ۳۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

 مورصم یاههدوشروش ندرک شوم اخ , هداز یتفم

 یصالس | یروهمجمودش ارفررد تکرش «چولب قلخ
 - وسمکزمرق تر اکو یمالس ازبس تراک غیلبت)

 ناسگربخ سلجم ت اب افتن ارد تکرش « (یتسین

 تروسصرد اه ینسرب نایعیش یزوریپ غیلیت اب)

 ناسیچق اچاق یرگهطساوو ( تاباختسا میرحت

 یولوم . تساهدوب یشلود ناروم ام ابهطباررد
 و تسسسا ناگربخ سلجم هدنیامت زیزعلادبع

 ناسشن یفاران ۱۱ هد ام بیوصتز | اردوخ آره اظ
 مدرسمز ۲! یر اشف ادن اوتیم بزح نیا .دهدیم

 یسیهذم یاتیورد افت هبهجوت ابودنک جیسب ار

 ناسنآ یار ازگر اکومک اح تردق یيبلطر اصن او

 دهد یم ناشنورمکمه عبطم بزح نی اهب یتحهک
 . دهد ناشندوخز ! نویسیزوپ | *هیحو ردن اوتیم

 ماسشب یصغش : هاوخ تلاادع *ههبج اچ
 هقباس نیاز( شیپهک ناایر 7۲ (دمحم) دح اول !دبع
 -ادقازا یخرب ) تساهتشاد کاو اس اب یر اکمه

 زا یسکی یفرعم

 ناستسچولبمدرم شخبید از 7ههبجزر ابم یاضعا

 ناسح ایس بلج لتهردر اک,یریم |دمصل |دیعم انب

 نسسیتن اکیتسربرس« زر امد ارف ]| یتاس انش یارب

 : ز ادنتر ابع هتشذگردو | تام

 یارسب نیشیپ یز اسدس لوئسم نابتشد-وی تکورش
 با اصتع | ندن اب اوخوزر ابمد ارف | یگاس انش
 روس سیمی و | ۰(... وهطوبرم تکرش نارگر اک

 ناشتسچولبمدرم کیت ارکومد نامز اس ایهلب اقم

 یر ازگ نایینبار هاوخ تسلادع ههبج ۵۸زورونرد

 « ی نیمخز | تی امح اردوخ فده هک یو .درک

 هسقطتم ردمسینومگ ابهزر ابمو یمالسا یروهمج

 تان اکم از اهدافتس | اب تسن اوتدرکیم یفرعسص

 یسسفعب نیب«عجنرم یاهیولوم يضعبو یتلود

 رهششاریا یاهرهش نازوم 7 شن ادورکفنشوررص انع

 یخ ار ادفرطدوخ یارب نادهازور اهب# اچو
 هسب تل اعفد ام هسدب کیدزنز | سپ ام !دنک بسک

 اردوخ ت اغیلبشو تسویپ نیملسملل اد اهتا بزح

 ,.درکزگرمشم بزح نی ارد

 یاسه هتیمکو یمالسا یروهمج بزح اد
 - دادو نارادساپد اپس «یيگدنز اسد اهج «ماما

 هسک دنتسه یش اهشاگر !هلمجز | بالقن ! یناتس

 .دنر ادتیلاعفهقطنم رد همک اهتشیهر ازی | ناوشعب
 :ناشسچولبمدرم کیت ارکومد نامزاس اه

 دسب هقطنم ناشاوجزا یاهدعزا ناییرج نیآ

 کیت ارکومد یاهشیلاعفاب «نمهب ۲۲ مایقزا
 - یرگاشفا تسن اوت اتوک یتدم یطودم آدوجوب

 ی یهذم نیعجترمو نیش آوخدرومرد یش اه

 هک اح تشیه یبالقن !دض شروی اب یلودیب امنب

 یستال اکش ار اچدر اک ینلع تان اکم | ندشدودحمو
 تحت نونکامه نایرج نیازآ یرصانع . دیدرگ

 رسظنب نااتسچونلبمدرم کیت ارکومد نامزاسمان

 و یرسیگ سردو یاهدع نتشاذگر اتک ابدسر یم

 ل کشت یلبق تاهابتش از ا یزودن |!هبرجت

 . دننکیم یزیر یپار یرگیدرت یقطنم

 «م اشگشیپ نابیوجشن اد « يولبهناخ ,و

 وز سجزیتزر ابم نا ابیوجشن !دوده اجم نان املسم
 رسیشرد ًاتدمع هکدنتسه هقطنم یقرتم یاهوریش

 دشر !د تیسل اعف ناده از

 ۸ ءهحفصرد هیقب

  



 ۳۴ هراصش

 ۵م رذآ ۶

    

 اریا یا دوت بالقنا نافوط

 رسا شکچ رپ دوخ سا دهیگتاب دناوتب

  

 . دهد دیون ار مسیل ایسوس

 | رپش فارطا تاهد زا ( یلفس)

 . دهد ناشن ار یبالقنا

 اهدزا)

 نوچ 4 د یار اروش یاضعا

 ناشکتمحززا یرادفرط راظتنا

   ۰ دری ذپ یم ماجنا

  

 یث ایف ارغج تیعضوز ! یش امیس
 ( نیشاپ ) یلقس تسم

 یر تم ولیگ ۵۵دودحرد نیش اپ تسم هد
 رسقش ۳۰۰۰ دودحرد هد نیا. تسا عقاو کارا

 در اد تیعمج

 ؟ تسیک یکولبن اخ ناخ نامیلس

 هچر اپ ۱۴ کلام یکولبناخ ناخ نامیلس
 ود ردزین ونک |هکهدوب * ارهشهقطنم رد ید ابآ

 سابع هعلق یاهمانب یلفس تسمر اوجمه یاتسور

 رد ار نسمزر اتکه ۲۰۰ زا شیبریگروطود ابآ
 نسشاخ هاش نامزردرگید فرطز | .در اد فرصت

 دض یاهش اگر از | یکیهک ارزیخ اتسر بزح تس ایر

 و هداس یاهراکزا . تشاد هدهعبدوب یمدرم

 هجنکش هتشذگردر اکشی انج نیاهد اتفا اپ شیپ

 ید ایا هلیسوب هکدوب نایش اتسورر اتشکو لتقو

 ی اه هجنکش تقوچیه نایشاتسو رو تفرگیمم اجنآ یو

 ندیشک هتختودنبهب تروصبهک ارر اکشی انج نیا

 هرسط اخ زوتهودنرب یمند ایز !هدوب ندز قالشو

 یگد اتسیا طفف ناشه انگهک یزر ابم نایش اتسور

 نیا ی اهیتفلک ندرگو اهیشوگروز لب اقمرد

 لسحقب شید ایا «هلیسوب هجیتنردودوب لادوشف
 "فرش تسم"ناایگ اتسورد ایز | ,دش !هدیسر

  

 !دیمر د یاپ هناروهتم یحور ابرو خسار یمزعاب یلورترپ د دنچ
 است دن درگ یم بالقنا ریگیپ را دهیالط ین دو یمقاو رس ل این دیرازر اک هصرع نیارد

 ای ارگر اک هقبط رو
 ب زسح دوجور دار دوخ یتاقبط مچرپ هزرابم هص رع نیارد هک تسارگراک هقبط نیاو . دننار شیپ

 ی رارقربو ه دروآ مچرپ نیا درگربار دوخ یعیبط نیدحتم نیا ات تخ اس ده اوخهتشارفارب دوخ

 تب ات میروآ یم هتشا د نایرج کار

 ناتسدآ داز هک دن دوبد دید لمعر د

 وه د-ش لسوتم یلاها دوخ تر دق یورینهباروش« تشا دار

 . دننیچب ار اههجنوی رت دوز هچره یلاهآ طسوتهک دریگیم میمصت هفاعطاق

 ناسشهزر ابم هک دوخ تیعطاق نامه ایزرابم نایگاتسور

 دعب و4 درک ه دامآ تشک یاربار ناخن امیاس یاهنیز ماعت رگ دعه تگر اشو یرایمه ابود درک

 شا تروصبر اک نیا م امتو دننکیم تشکرگی د ل اس یارب

 ناشکتمحزنایمز او اهرپشزارفز | صخشم ینامز تاقالتخ | اب دنچره نارب
 نسیناوق مگح هب یلو# دنارتسگ ل ابرترب د نارباد دش لواپچ یاههگلجو اه ارحس یوسب یرهش

 ره ناریآ نایگاتسور . دناشک هزر اب هصوع هبار تاه د ناریجنر یت اقبط هزرابم یدامو ینیع

 و دنا داهن یتاقبط هزرایم نا

 هسب مصخ ربار دوخ دحتمو مکحم مزر* ن

 نسییاپ تسم هد رد هکار | یقاتسور ریراج یتاقبط هزرابم داح طاقنزا یکی شر ازگاجنی ار دام

 هزوایم زا یاهشوگ دناوتب

 »تسما ناب امسور تازرابمزا یشرازگ

 هد هلئام یگولبناخ ناخن یاهیلس هیلع رب (ثلارا فارطا ت

 "|! تسام لام نیمزو بآ ": تس هدزرابم نایفاتسر چ

 یسیه دیابن "و امارتفد* و "بالقنا

 بح اصتار اهنیمز دن دوی دن اسر اجنیابار

 یزرسسم و دطخ ن دیشک نو دیو یکارتش

 ین اچ نیارگید ءهنالیذر یاهر اکزآ . تسا

 - اتسور نیبرد هقرفتد اجیاو نتخ ادن | فالتخ |

 راد و .دییم اجن ادروخودز هب اهر اب هکدوب نایگ

 هو تشک نیدنچ نایش اتسورزیس اه آارجام نیآ
 نسیآ هدشهراشا الابردهکروطن امه .دناهداد

 - روز وزیم آدیدهش یاهشور ابهتسب او ل !دوشف

 نیبرد تشحوو بعرد اجی او تردق ل امعاو یگوگ

 نسیرتهبز ار اتکه ۱۵هزا شیب ,اهنت نایک اتسور

 فرصت هباراتسور نیا یاهشیمز نیرتبوغرمو

 یا هدوش شینجرد یناج نیا .دوبهدرو آرددوخ

 ار دوسخ نارودزمو ناتسدب قامچزین ناریا

 نو-ییالقن ا یبوکرس یارب اهر ابوهدرگ جیسب
 زا ۱. هرسب شرویو هلمح کارا ناجنسو کار |
 ندرسسک عمجرودزم نیارگید فیشک تام ادق |

 تاب اختنا عقاومرد نایشاتسور یاههمانسانش
 یار شستسدمهرودزم هب اتدوبهن اه اش یشیامرف

 شن اتسدمهر ایتع !هیدن اوتبرتهبدعب اتهد اد

 زر شتشیب ار نایش اتسور یتلود یاهن اگر ارد
 . دهدر ارقر اشف تحتو هدرکر امشتس ا

 ین اقهد یاهدوت تکرح نیسلوا عورش
 و تسکرح نیلوا ۵۸/۷/۲۶ خیر اترد

 یسش اتسور ناشکتمحز ت اره اظتو یشامییه ار

 ناناقهد یارب نیمز «نارگراک یارب راک

  

 ۹/ هحفص

 هک دوشیم عورشوگروزو بص اش ب ابر | نیاهیلع

 نیا مادناربهزرلدوخ ییالقنا یاهر اعش اب

 مدرم شروشز ! عالط | اب ,دنز ادشآ یمر اکشی انج
 و هدنسیآ یم کار !هبودنکیم کرت اردهد ب ایر آ

 یسل اه ام ایقدن اوتب هکلب اتدنکیم یشاپو تسد

 هدشو !مشچر اخهک ارمدرمدحتم فصودن اب اوخب ار

 تر ادن اژد اگس اپهب تهج نیازآ .دنزبمهب تسا

 هسک یهطب | تزع یتسدمه ابو هتفررهشد از7 یرم

 دشیودز ابودوب ین |ادزیریژهر اوخهریجورو اشم
 در اد ماش یقارعهک اجن آه اگساپ سیئر اب ن ندرک

 بوکنم و هکطخت ار تکرح نی |هکدیآ یمرب ددصرد
 یش امهدرگ ابزیش یلاهآ تدم نیا یطرد .دنک

 - یسمربددصر درگیدگیب اب تروشمو روشو دجسم رد
 دوخ هزر ابموهد اد لیکشت ارهد یاروشهکدنی 7

 و جره هنوگرهز ارودیوهدش پ اسحوهم اشری اب ار

 یل اه ار تسکش خلتهزم نوچ )دنرب شیپهب چرم
 جرسمو جرهو یزیرهم انریمدع تلعب ۴۱ لاسرد

 ( دندوب هدیشچ

 خعسیر اتب یناقهد یاروش لیکشتز | سپ

 ین ابیتشیزا هک( تکرحز ام آز ادعبزورود) ۸

 نشود زور تس ار !دروخرب یلاها لم اک
 لسیطعت یل اه ! بختنم یاروش فرطزا ۳۰

 و هسماتنرب نیا يلاهاودوشیم مالعا یمومع

 دشوشیم اریذپ لدو ناجاب ار یبالقنس اد اهنشيپ

 لمح ابو تاره اظتو ی امیپه ار ابزور نی اردو

 دوب هدش هعشون نآ یورهک یش اهدر اگالپ

  

 , *"دش فرصت يلاها طسوتهدش بصغ یاه نیمز"آ

 - نیمز یوسب طابضت | ابو مظنمو هدرشف فوضمرد

 هسک یش اجن آز |. دننکیم تکرحدوخهدش بصغ ی اه

 رد هوب هدرکدنیودزد اگساپ ابرگتر اغ نامیسلس

 ها گساپ مرادن اژ اتود هلکورس نیب نیمه

 !دیپدر ادر ارقهد یرشمولیک ۴ ردهک نایسود اج

 و هدشوربور تیعسمج میظع جوم اب اهشآودوشیم
 حالس ۵ احت 1, د احت !" ر اعش اب تیعسج هک یل اهرد
 نشد عفنبهقرفت؛ هقرفت" ۰" تسام مکحم
 - يم تیعمجه ارمهزین اهن آ7دنکیم تکرح" تسام

 یاهشیمزم امترسرب اهدر اکالبزور نیارد. دنشف ا

 نابهگش اهشآ یاربودوشیم بصن يل اه !هدش بصغ

 ید !دعش بشرهاروش یلبق تایمصت ابودنر امگ يم

 لاوم ازا یشابهگش یارب یيتيوسروطب یلاهاز ا

 را جشا عطق لامتح ازا یریگولجو یمومع

 فرصت و یشامیپهارز |سپ .دشوشیم ب اختسآ

 سسپ یاهشیمز تشکو ندزمخشهب يلاه ۱ اهشیمز

 ,بابر اد اهششیپ هب. دنوشیم لوغشم دوخهدش هتفرگ

 اب ار اروش یاضع از | نشدنچ نا ایسود اج» اس اپ
 ز | شیپ یلو .دتسرف یم کار |هبو »درک تش اد

 ( هسینشهسز زورسآ یادرف نایش اتسورز | رفندص

 - یسم کار |!هیدوخ ناگدنیامن یدازآ یارب

 سا یسم عمج یمالس !بالقن ا ین اتسد !دولجودنی آ

 نااشن اگدنی امنرهظز ادعب ۲ تعاسهکنی ا اتدنوش

 ۰ . دنوش یم دازآ

 هد هسب دوخ ناگدنی امن ارمههد يلاها

 یسل اه اروشرپ ل ابقتس | ابهدردودشدرگ یمرب

 . تسسا زوریپ تلم" ر اعش ابودنوش یموربور
 رد. دننکیم تکرحهد فرطب "تسادوبان نامیلس

 ها سیس فرطز ار ادس اپ ۴زورش امه ۲۲ تعاس

 ۱۸ هحفص رد هیقب

  



  

 نخ اسموکحم روظنمب هامرذآ ۱۰و هبششزور

 - مهو اگیرم 7عمسیل اییرپم | ت اگیرحتو اه هثطوت

 مد ارفرو یساس !نوناق هبضارتع | نینچ

 - شش ادوزر ابم نازوم 7 شش اد طسوت یتاره اظت
 یدازآ هار رد راکیپ نامزاسراداوه نازومآ

 نیا ماجناز ا لبق تسرد, دشر |زگربرگر اکهقبط

 دجسمزر بم نازوم آ شن ادز ! نتدنچ یش امییپه ار
 - هد اخوریگتسد حلسم ناروم ام طسوت نامیلس

 « نارادساپ ..تفرگر ارق شیتفتدروم ناشی اه

 - شش اد ماگنه بشدشدشر اچ انمدرمر اشفرش ارد
 .دننک دازآار یتش ادز ابنازوم آ

 دی اقم شیتفت سابع ردنب

 راد « ساسیمردنب شرورپو شزوم آ هرادآ
 نمیلعمز ! نت ۳۸ سیردتز | يليصحت لاس زاغآ

 یرسیگولج ییامنه ار یارسشن اد لیصحتلا غراف

 ارسشن ادمود لاس نایوجشنادز | یت ۱۲وددومن

 یسگمه نان ا. دن امشیممورحم لیمعتز ازین ار

 ,دناهدشر اچد یتشونرس نینچب ناشدی اقعمرجب

 هک س ابعردنب شرورپو شزوم آ نو اعمو لکریدم

 زا رفن ۱۱ .دنشابیم مانب نیعجترمز اودره

 هک یدی اقع لیلدبز ابزیش ارزر ایم نیملعم
 ,.دنآهدومن چارخ دن اهتشاد

 غالبجواس ۵

 -اگزومآز ا یکی لاقتنا مکحرودص ل ابندب

 ترظنرد یتعیرش هش ارتخد ناتسریبدزر ابم نار

 زا یهورگ ۵۸/۹/۱۷ زور «غالبجو اسد ابآ

 اس یسالک هب نفر زا نازومآشناد

 شسشآ هسطیار نسیمهرد . دشنکیم یراددوخ
 . دهد سشه دیم اقعتس ازین ناتسریبد ناملعمز ارفن

 زومآ شاد کلیرعش و
 راک سرد اب هارمههکزومآ شن اد کی ارویز رعش
 . تسا هداتسرف راکیپ یارب دنکیممه

 یاسههچنغ رگیدو هلل ! فیسو بسشگرذ آهب میدقت

 . دشدشرپرپ ناتسدرک هب عاجتر !موجهرد هکیخرس

 مسانش یم نم
 مسانش یمار هشسب هشیپ ناتسد نم

 در اد هشيپ مدوخ یاهشسد هگشوچ

 مس اتش یماار هنسرگ یاهشاسنا یم

 م !هدیشک یگنسرگ مدوخ هکشوچ
 مس انش یمار رقف رابسرتو تشز هرهچ نم

 ماهدید او شاهرهچ مدوخ هکشوچ

 مسانش یم ار رگراک یگتسخ نم

 متسه رسگر اسک مدوخ هکشوچ

 مسانش يم ار هجنکش شزوس نم

 ءهیفصت هب ضارتع |

 ناامیلسدجسم رد نازومآ شناد تاره اظت

 ط سوت یئاهدر اکالب تره اظت نی ارد

 نآ یاهر اعشز | یخرب هکدشیم لمحنازومآ شماد

 : دندوب نینچ

 یفتم ةهش تبثم هن# یساس !نوشانق مدنارفر رد ام

 ۰. ییالقنا میرحت

 قلخیلص | نمشد؛ اکیرم 7 مسیل ایرپم ارب گرم اس

 ۰ ناریا یاه

 نآ ارگتفنز !دوخ یاهر اعشرد ناگدننکره اظت

 نارسیآا ی اهقلخ هدالد اع قوقح نینچمهو بونج

 .دندرگیم ین ابیتشپ

 س ابعردشب سر |دمرد

 و مدرم ترفنومشخ یس است اریبغ لامع ! نیآ

 مسه . تساهتخيگن ارب ار نازومآشن ادهژیوب

 - غورد اب دج اسمرد شنو اعمو لکریدم نوشکآا

 وه یلعرب ارمدرم دنه اوخیمدوخ یاه یز !درپ
 ج یسپرهشزر ابم نازوم 7 شد اد و۵ اگآ نیملعم

 اسزین نازوم آ شن |ادرگید فرطز | نکل ,دننک
 هرهچز |هدریدوخ یاهیرگ اشف او اه یش امیپه ار

 تسینرود هکیش اج اتدن !هشش ادربرفنود نیاهیرک
 ,.دنوش یرارق قلخ مشخ سرتز !عجترمود نی اهک

 هاگآ ناملعم

 ف رسطز ازر ابمو + اگآناملعم دیعبت ایو هیفصت

 ید اعرم | کیهب کنی آ شرورپو شزوم آ تام اقم
 شش اد هک تسهمه لیلد نیمهب. تساهدش لیدبق

 ین اسش !دض لامع | نینچ ابهک اجره سر ادم نآزوم 7

 و تخل اخمز ! تسددنوشیم وربور ییاطسو نورقو
 د اگآناملعم یاقب | ناه اوخو هتشادنرب ضارتعا

 . دنش ابیمدوخ سر ادمردزر ابمو

 تسا هجنکش دوخ منکیمهک یر اکهکشوچ

 مراد هشیک رادهیامرسزآا نم

 تسوا زا ام یاهیتخبدب مامت هکنوچ

 عسانش یمار ناربجنرد ایرف نم

 عشز یم دایرف مدوخ نوچ
 مراد نامیا مقلخ یزوریپ هب نم

 .منک يم شالص یزوریپ نیا یارب رطاخ نیمهب

 "رداق" ب ناتسرته لوا لاسزومآ شن اد

  
  

 ۲۴ هراسمش

 ۵۸ رذآ ۶

  

 هسک ناتسچولیهم انربخ " چو لب درسی"

 هحفصرد, .تس 1 هدییسر ام تسدبنآ مر اهچ هرامش

 یاههکطوت نآرد هکدر اد یه اتوکهسآ اقمدوخ لو

 دروسم فرط کیبز !هک هقطشنم رد ار یسلحم نیناوخ

 تس امحدروم رگید فرطز او اهتسیل ایرپم | هجوت
 ناسشنوهدومن اشق ۰ دنا همک اح تشیه میردیب

 اب هک چولب# اگآ انهدوت هنوگج .تساهداد

 هسب عجترم نیشاوخ نیا طسوت لیحل ا فی اطل

 دوسخ هکنپا نودب ,دنوشیم هدیشک اهش اب ایخ

 تسمدخ نویبالقن ادض نی ادیلپدص اقم هبدنن ادب

 "جولبدربن" یاقفر یارب تیقفوم یوزر آ اب
 ادف او اههدوخ نتخ اس اگآرد یریطخ هفیظو هک
 دششکیم شودب« هقطنمرد عجترم نیساوخدرطو

 : مینکیم لقن ًاضیع ارهدشد ای هلاقم

 , راهباچ
 (شیپ هتفه ود دودح)

 هم کدریگیم ماجنا یشارغ اظتر اهب اچرد

 ف ارسط | یاه اتسورز !نآناگدننک تکرشرتشیب
 نیا دش اهدوب یر ایتشد هقطنم هژیوبر اهب اچ
 نیب"ر ابور اوخو ی اذغد اوم" هکنی !هن اهسیهدع

 هدسیشک یش امیپه ار نی اهبدننکیم میسقتنانآ
 رفن ۲۰۰۰ ز ارشک !دحهک تااره اظت نیا. دنوشیم

 تسدردالم اک یربهرهدرپ تشپرد هدوینرتشیب
 - داد الومریم" هلمجنآز ا « تساددوب نیناوخ

 " همک اح تشیه" افرطز ا نوشک !مههک یهژ رادرس
 هصهو تسار اهب اچ هقطسم تام اظتس !هدنن ادرگ

 یرمر ادش اژو یشابرهش یم اظتن | یاهوریس اهروالد

 نسینچمهو ! [دشی امشیم هقیظو ماجن او ارظنریز

 تریم" و" یدیعس شخبمیرک جاح" ابهک اه یهز ناخ
 هنر اد يليم اف یکيدزن ًابیرقتهک "دا!دالوم
 هقطنمرد هک نااتسچولب شخبید از آ ههبج یای اقب
 یب اهشزوم آ الیقزین یم اظسرظنز !ودن !هدشک ارپ
 -اهر امشزیش نیش اوخهب کیدزن اکت | ایدن !هدید

 یی ا اب یدودح اتودنسیونیمر اویدوردرب یک
 .دننادرگیم ار تاره اظت ششوپ

 یاسهقده هکر اه اچ یبالقن او اگآنان اوج

 رد .دنهدیم صیخشت یبوخب ار نیناوخ نیگنن

 نسی !ودننزیم یگاهیرگ اشف اب تسدزینزور نیا
 ام !«دنن |دیم نیناوخ عفنب طقف ار اهتکرح عون

 نیا یبالقن !ناش !وجرییگمشچ تی امفدوجو اب
 یاهسم انعطق نای اپردودب اییم هم اد ! تاره اظت

 تبب اقب یاهتس |اوخهدشهد نااشنهکدوشیبم رد اص زیش

 زا .دش ابیم نیناوخ نیا یمدرمدفو یع اجتر |
 ندرسک موکحم « یکی نیناوخ نیایاهتساوخ

 اکیرم 7هن اختر افسرد اهییش اکیرس 7 یریگن اگورگ
 هداسعلا قوفر اجزن | هک تس !هدوب( نارهشرد)

 یر گیدو+ درو ؟دوجوب ار یبالقن | یاهوریند ایز

 ,دن |هدوبد از آردنب کی تروصیر اهب اچ یدازآ

 -هارنیارد نیناوخ هبهتسب او ناییچق اچ اق نوچ
 تسس اوخ ایو ! !دن !هتشاد یمهم شقن یف امیپ

 یاهورین تیوقتو نار ادس اپ جارخ !نانآرگید

 ۱۱ *هحفصرد هیقب

 



 ۳۴ هرامش

 ۵۸ رد ۶

 نویناحورایآ
 !؟ددرا ۵ "ینوناق "تینوصم

 -اجتر "نیش اوق" ۰ ۵ اشرودزممیژر نامزرد

 نودب دارفاوهعم اج ناشکتمحزدروم رد اهشت یع
 یلاحرد الثم ,دمآ یمرد ۶ارج (هب یتر یو لوپ

 ی اهقاچ اقرددوخ یولهپ ییگنن ءهداون اخ هک
 یورز ! هکین اسکدندوینمک ,دننش اد تسد گرزب

 هبوچودندزیم یشزج یاهقاچ اقهب تسد یر اچ ان
 دشیم ناشیپصن تدم یتالوط یاهنادنز ایر اد
 هلمجز | نویس اجور ؛یمالسا یروهمجردمهزورم

 - یم ضقن اهش 7دروم رد" نون اق" هکدنتسه ین اسک

 یر اسب درومرد |! نیمیعم هژیو + اگد اد .دوش

 نشاخ هاش یشوگانشهب اهل اسهک نوین احورز |

 - یم اههدوش بیرفو قیمحتهبو دندوب لوغشم
 - یم افتک | اهنآ سابل علخهب اهنش ,دنتخ ادرپ
 یدروسم کنیاو (۰.۰و ینارجاهم دننام). درک

 قرو هک ار مایقز ادعب یاههمانزور |رگید

 هو سک یروخیمرب یدایز یاههنومنهب «ینزب
 دن !هدرکم ادع | طاول لعع مرجیار یدارفا

 هکنیا ( ۲ ۵۸/۸/۸مدادماب «لاشم یارب)

 ,یرسیگنرظنرد ار اهلم اعو یبسچب اهلولعم هب

 ین اکشخن ار ب ادرم یلو یيشکب ار اههشپ هکنیآ

 نآ هسب یرگید یاج دیابهک تسا یاهلکئسم
 رگ !هک تسنی ارسرب ثحب اجنی ارد اما , تخادرپ
 سی« تسا ماده طاولرفیک «یمالسا یروهمجرد

 رفقیک نیاورلگ مظاک مالسال ا تجحدرومرد ارچ
 ادب | ناشیادروم نایبز | لبق ؟دشن *ارجا
 وا قسسب اوسو هتشذگز | یش اههشوگهب تسا مزال
 ! ددرگرتنشور هیضق قمع ات ,دوشهر اشا

 ندروسخرسز ! سپورلگ مظاک مالسالا تجح
 مسسقا هیملع هزوحهب ناتسریبدرد لیصحتز ا

 اهر اب ینیدمولع لیصحت نارودرد .دور يم
 اضهدعبو ! .دوشیم هدید یقالخا فارحن او از ا

 نادنز ل اسدنچیوریگتسد هیمالع | شخپ تلعب

 هسیلع نادنزرد نادشزردورلگ .دیدرگ موکحم

 یو .دنکیم یر اکمه سیلپ اب یسایس نایشادنز

 اب ار شیر اکمه نادنزز ! ید از آز ! سپ یتح
 زا یسفعبهکیروطب ) .دهد یم همادا کاواس

 (دنسکیم هطب ار عطقو !اب تهج نیمهبوا ماوقا
 رصق کی هرامش نادنزرد ۵۴ ل اسهکبین اسک

 ۲۰ هحفص زا هیقب

 ۰... هاب یمارگ

 -امز اسو سیلپ شرویز | نامزاس یایاقب تاجن
 . تشامگ تمه نآ ددجم یهدن

 زا . یاهدع نآ یطهکرگید یاهبرضز | سپ

 لوسسر: ادهش هلمجز ا نیده اجم نامز اسناربهر
 - فیدحدمحم+ ناگد از عیدبرغصا « ماف ییکشم

 نامز اس دندشریگتسد نامز اس نیلوئسمود اژن
 یشالتمالمع
 درهشنیده اجمر انکرد مارآ مارهبدیهش قیقر

 و ریگیپ شالت ابدنتسن اوت : یشاشر اضرودمحا

 نامز اسنارحبو لگ اسمرب اهر اک تبی ادهو یربهر
 رسهز ا شیب مارهب نایم نیارد. دنیآ قش اف

 تسد هرمزور تالکشمو یلمع لگ اسم ابرگید سک

 -رهش ی اهیتشگهکیم اگنهو |.درکیم مرن هجنپو

 صوصخب « نویبالقن ار اکش ل ابندبهتیمکو ین اب

 یاههچوکو اهن اب ایخرد ,دنتشگیم اهشآ ناربهر

 ام |. دوبهدشهتخیر مهرد تدشبو

  

 راکسپ
 ششوپریز ناشی آاهکدنروآ يمد ايیبدندوبریس |

 یسن ادنز هبزو اجتدصق هغالبلا جهن سیردت
 . دنتش ادار یشاوجوش

 و نار توهش , تسرب مکش یدرفهکورلگ

 یر اسیسیدنن اممایق نایرجرد تسا نارذگشوخ
 دوخ ءهلحمردو دنزیم اج"ییالقن ۱" اردوخرگید

 ناناوجز |! یاهدعوهدشز امنشیپ ( بالودهز اورد)
 ماسسیقز | سی ناشیآ .دشکیمدوخ ل ایندب ار

 هدوسب بالودهز اورد ءهقطنم ءهتیمک سیشر یتدم

 نا او سیرم هب ماما«هدنیامش ناونسب سپسو
 دوشیم مازعا

 و2 36 و
 ۵۸/۸ / ۲۲ هیششهسزوررهظز !دعب ۶ تعااس

 دشکیم هده اشم؛ ورلگ یجاح ناگیاسمهز ا یکی
 ورسسلگ مالسالا تجحد ارمه یکشمرد اچ یرتخد هک

 هیش اخیودندش هد ایپ مالسالا تجحزنب نیشامزآ

 ور لگ یچ اهدروم رد یوهک اجن آز ! , دنتفر

 اسب نونک اتمه اررتخدودوب هدینش یش اهفرح
 - اکجنک یورز اوهدرک کشدویهدیدش مالسال ! تجح

 - یمرظنریز ارو | لزنمودوریمم اب تشپهب یو

 هوس جوتم هن رو اب انهقیقددنچز ! سپ .دریگ
 ,.. مرسگرسروکذم رتخد ابمالسال ! تجح هکدوشیم
 ناییرجرد ار اهشآو هدرکربخ ار ناگیاسمه « تسا

 هسشاخ زا ماگنهب اررتخد اهن آ . دهد یمرارق
 ناادیم) ۱۴ یرتنالکهبو»درکریگتسد مالسال ا تجح

 -یمر ارق» یرتنالکردرتخد .دنرب يم (ناسارخ
 مالسسسال | تجح یریگتسدر اتس اوخمدرمو « دنک
 ورسسلگ یرییگتسد یاربهکین ار ادس اپ . دنوشیم

 مالسال | تحح , دندرگ یمرب هجیتن یب ,دنور يم
 مدرسم ورلگ تشگز ابرد .دوبهدش جر اخهشاخز |

 شست از اجمر اتس اوخودنرب یم یرتتالکهبارو |

 زر گید زورره لشم حبصادرف اما ,دنوش يم

 یاری, دوشیم هدیید هلحم ردورلگ مالسال ا تجح

 ,دششدوبو ! نیگشن لامعا ناییرجردهک یمدرم

 نوسخب دوب یشیهوخ « هنلحمرد شا هر ایودروضح
 کسی ای « یمالس۱"لدعرگیدر اب . نادیهش کاپ
 . .دوبهدرک" ارج!" و ادرومرد ار"نون اق" یفلت

 عاجشرا ی اهوگدنلب هکیل اهردزورم ! «یرآ

 ی اهورینهبار تام اهتآ نیوتهن امرشیب

 , دشهدیم تسن اهشسینومک صوصخبو ییالقنا

 دوسخ ,یگدولآهمهنآ اب «ورلگریظن یتادوجوم

 سار رد یتح یدر اومردو هدز اج"یبالقن ۱" ار
 ! دنا هشفرگر ارق یتلودمهم یاهن امز اس

6 ۵ ۵ 

 تا اسقالم ار نامزاس یاهرد اکو اضع! : نارهت
 - لگاسم لحرد ,دادیمدومنهر اهنآ هبوددومن

 و یسایس شزومآ هبودرکیم کمکو یرایب ناش
 لصمحت ابو | . تشامگیم تمه شن امزرمه یم اظن

 و هسلسا یچق اچ اق ندیدهب اهیتخسو تالکشم

 -امز اسرد بیترت نیدبو, تفریم یگنجتامهم

 ندرسک تس اررمکو یامز اسددجم زیهجتو یهدش
 نسییعش شقن نیده اجم هتخير مهرد تالیکشت

 ر اسکی ۵۱ لاسرد قیفر. درک یز اب ی ۱هدنشک
 بن اجز | هگیتقو

 رارق نانآ هرم اهمردودشیم بیقعت کاو اس
 . تخیرگ ناشم ادزا مامش یرایشهاب , تشاد

 یم امترد ۵۵ لاسات یربهر تمس ظفح ابو ا

 هاش میژر هیلعربهک یم اظن مهم تایلمع

 شسسسقن تفرگیم تروص اهتسیل ایرپم اورودزم
 مادع اریظن یش ایسلمع , تشاد یتروشم هدنامرف

 یسیالقن ا مادعا « سیارپ یگاکیرم 7 ل ارنژ

 "ییبق ارمو بیقعتد ارف !

  

 ۸ هحفص

 ر اشتسم هسم ۱!دع | .زنیکو اه یش اکیرم آ گنهرس

 یسش اکیرم 7 نار اشتسم هس مادع |ورگید یم اظن

 ۵۵ ناتسب اترد یشاوه یوریش

 راجفناو (۰.۰ کرتشم هتشیمک سیئشر) روپ یدسز

 يپيشرسم ادعا

 ار ناشکتمحز یاههش اخهک ون ناریمش یر ادرهش

 رورسشت قفوم ان لمعوسدرکیم ب ارخناشرسرب
 زا تسیاکح همه اهشیاهک...و یرفعج نابعش

 .دراد قیفر یهدن امز اس تیلباق

 یشم بوچر اهچرد اقفر نیاهک تسا تسرد

 یستسیروشن او هک یا یشم؛ دندرکیم لمع یکیرچ
 هجوچیهب یکیرچ یشم یفن ام(. دوب یرشلورپ ربیغ و
 نسیآ یهدنامزاس تردقو اه تیحالص یفن یانعمهب

 زورم او) دناوتیم هک يناوتو تیحالص, تسین اقفر
 و طلغ یشمدرط اب(تس | هتساوت هک میتسه شده اش

 ۰ دریگر ارقحیحص ءهم انربو یشم تمدخرد یفارحنا

 تالوحت ورییغت نابیرجرد قیفر هک اجنآزا

 یر بهر عضومرد قلخ نیده اجم نامز اس ینورد
 ی امترد ظاحل نیمهبو « تشاد یمهم شقش
 با درکنلمعز ا هرود نی اهبهک یساسا تاداقحنا

 در اوو ت اد اقتن ۱7 تسا در او بعشنم شخب"ی اه

 یت اد اقتن ۱۰ مينکیمش شوم ارفزیس ار قیفر هب

 (وب) میباهدرک یدنبزرم ددعتم یاهاجرد اهشآ اب هک
 ۰ یسقلخنورد یاهداضفت ندناشک مسینوگ اتنآ هب

 ۰۵۴ لاسس زا سپ نیدهاجم نامزاس مان بصغ

 راشقازا یگرزب شخبز | ایر اتلورپ نتخ اس ادج

 یشادف یاقفرهب دروخرب «هوحت«یز اوژ روب هدرخ

 اهدرگلمعو ت ارظن نی اهلمجز | همهوهمه ..,و

 ناشیارب هلئسم تسا ینکمم هکین اسک یارب یلو. تسا

 یاسههد افتسا وسزا یریگوسلجروظنمبو دشابن نشور
 : هک میهد حیضوت تسا مزال هنابلط تصرفو هناضرغم

 کیا هک یفارحن | یاهدرکلمعو تاه ابتش !

 بکترم نآ ناربهرو یمالقنا بزح ایو نامزاس

 -ریهرو بزحو نامزاس نیا هک اجنآ اتدندرگیم

 هیپلعریودنر ادر ارق بالقن ا ههبجرد نآ نا
 رد هک تسا یتاه ابحشا :دنمزریم قلخ نمشد

 اب دروخرب هوحنو هتسویپ عوقوب قلخ ههبج
 و  یکیزیفهن تسا ید اقتن او یشزوم ًآالم اک نآ
 -اهز اسر اک اطخرصنع کیا هک یشامز اتو هن امصخ
 مغریلعو دز !درپیدوخ حالص اب تسارضاح ین

 .ه.تیبج رد هتشاد هک یتسرد ان یاهدرکلمع

 تسام هفیظو «دنک تمدخ قلخ هبودن امب بالقن آ

 حالصا هسورپ نی اردوا هب قیفر کیدنسام هک

 د روخرب نیاری اسب. مینک کمکدوخز اد اقتس او

 مارآ مارسهب ریظن یدیهش یاقفر هبام
 عضوم زا هس ,دشاب هاگدید نیازا یتسی اب

 مسیل ایرپم | هیلعرب سفن نیرخآ اتو |. هن امصخ

 . دیسر تد اهشهبو دیگنجرودزمهاش میژرو

 - ۵ادیورز ارگید یخرب هب حیفوت نیااب

 : مینکیم هراشا یو یتازرابم یگدنز یاه

 لاس نابآردرگیدر ابکی مارآ مارهب « قیفر

 باخلسم کاواس نارودزم اب اوییش ناب ایخرد ۴

 رارف نانآ گنچز ادش قفوم لو «دشریگرد هن
 یمیت هدناخ گیرد قیفرزید ۵۵ لاسرد, دنک

 هرم احم هی(یدعس ناتسوب ناب ایخرد عقاو)

 گچز !دش قفومز اب یلودم آرد هتیمک نارودزم
 ۵۵ هام نابآ (عرد ماجنارس .دنکرارف نان

 هی هشاحلسم یریگرد کی یط اویش ناب ایخرد

 داب یمارگشد ای . دیسر تد اهش

  

 و هاسرهم «هیعالط !هب دیسک عوجر (#)

 نا مزاس ینورد تالوحتورییغترب یلیلحت

 (۵۸ هام نیدرورف) نییده اجم

س
م
 



 هحفص +٩۹

 یساسا نوناقو اهتسینویزیور
 و اهلاربیل یریگیضوم هب لبق هرامشرد

 مدن ارفر هر برد ین اهجهس یاهتسیتویزیور
 طا وبرم ثحب کنی ا؛ میدرکهر اش يساسا نوشاق

 میهدیم هم اد |1ار اهشسینویزیور هب

 : یاهدوت یاهتسینویزیور یریگتفوم -ب

 - زیور یروشتزا یوریپاب " هدوش بزح"

 عقاورد هک" یر |دهی ام رسریغدشر هار" یتسینوپ

 مسسیل ایرپم ! لایسوس هطلسوذوفنودشر ه ار
 یو تابس انمهب هجوش ابودهدبم ناشنار یوروش

 یرسکی هضرع ساساربهک ناریبا ینونک میژر اب

 دیگ اتو فرط کییز |" جی امن" و ت اد اهشنشیپ

 مدسن ارقرزا میژر یاهدرکلمع نیرت یساسا
 اتهشفرگ" یمالسا یروهمج" یارب هسار اکییرف
 بازص ) " تدحو" و سدق" یشامیپه اررد تکرش

 زر اسینی !«درادر ارق() ( *ءاکرشو یمالسا یروهمج

 هبیز اوژروب یسوبن اتسآرد اردوخ یگزویردزیش
 نآ )"یرآ" یار نداد ابو. داد ناشن نسحاوحن

 ات هکدرک تب اش ( شیوخ لکش ییرتل اعفرد مه

 هشهیجرد هنوگچودر ادهلص اف قسلخ عف انمز | اجک
 ادش ابیم مدق تب اشور اوتس | بالقن ادض

 "یرآ" یار نداد اب یاهدون یاهتسینویزیور
 دند !دیاشنر اب نیمدنچ یارب يساسا نوش اقهب

 و اهشسینویزیور يم امشدنن امدنرف احهدوگچ هک

 گنررگر اکهقببط ناشمشد یم امتو اهتسینوتروپ |

 ود یکی اهنش هکاردوخ یاهفرح یتحودننک شوع
 .دشر اذگی اپریز ,دناددز شیپ هام

 و مدشن ارفررددوخ تکرش یاربهدوتش بزح
 ار یاهش اگهس" تالالدتس ۱* ناآهب یرآ یار نداد

 دیه |اوخ هظحالم ر اهتخ اب ارش آربیزرد هکدرگ حرط

 هدوش بزح تالالدتس : درک

 : هک تسنپ 1|هدوش بزح لالدتسا نیلوآ

 نوناق هدمع لومازا یهجوت لباق شخب "
 لش اسم تبشمروطب تس |هتسناوت یساسآ

 « تسا لیبق نیاز. دنک لحار هحورطم

 هنیمزر ددک یلوماو ید اصتقاروم | لصف
 - وسلجوروشک ید امتق 1 لالقتس | میکحت

 و ناشکتمحزهب کمکور امشتس از ! یریگ

 یر اسصحت | یاههیامرس لاگتچ عطق تهجرد

 هشمب او رگتر اغ یاه هیامرسو یتسیلایرپم
  

 هشیم ز سدق" حالطص اب یش امییه ار رد -(#)

 ز او) ت اعوبطمو نا اتسدرکهب یشکرکشلو مج اهت

 یاهشامز اسرت افد نتسیو ( !"مدرم" دوخ هلمج

 (هدوت بزح ریظن) اهتسینویزیور یتحو یبالقن ا

 و دشهدیچ درک قلخ نویبالقنا مادع | *هشیمزو

 م امشرب یش امیپه ار نی ارد تگرش اب هدوش بزح
 نیا ناگدنهد بیترت یع اجترا یاه تساوخ

 یشامیپه ار رد داد تبشم خس اپ کحفم شی امن
 تارگمد یاهوریش ندیبوک فده هکزین تدحو"

 هم اداو (پچ نیتسار یاهوریپ ربهوالع) یبهذم
 هی هدون بزح زاب,دوب ...ودرک قلخر اتشک

 یعاجترا یاکرشو "یمالسا یروهمج بزح" تساوخ
 !تفگ کیبل وا

  

  

  
  

 وا

 *"ناگربخ*یساسا نوناق مو دنارفر
 نآ ٌةرابرد یسایس فلنخم یاهوربن یاهیریگعضوم و

 ای ۰... یشایحومهم یاههتشرز ! یلخ اد

 یس ایس لالقتسا میکحت هب طوبرم لوصا

 ۰... یگاروش ماظن لصا اب... یم اظنو
 ار یسشاروش ماظنساسارد» ۰.۰( هک)

 ل ما ایو تس |هدرک تیبشنو هشفریذپ

 اهتیعمجو ب ازح ! یاهید ازآ هب طوبرم
 لسصا ای... هرییفو ت اعوبطمو اهشمجن او

 ...شزوم آو تش ادهبو نکسم هب طوبرم

 یتسینویزییور ب ادنگ یوب لالدتسا نیاز ا

 " ندوب تبشم" زا ینامز اهشیا,دسریم ماشمب
 هیامرس ل اگنچ عطق... "و یداصتقاروم | لصق

 - یم فرح "۰۰۰و یتسیلایرپم ۲ یر اصحنا یاه
 مع !ت | رکمد یبالقن ! یاهوریس یم امتهکدننز

 یب ایزر اردهک ی ًافالتخ !دوجو اب پچریغو پچز |

 ی افالتخ | -دنر اد ناگربخ یساسا نون اقز ا

 س دوشیم طوبرم نانآ يتاقبط هاگدیدرب هک

 یر ادهیامرسو یتسیلایرپم ا هطلس هب هک اجنآ

 -اصتق اروم | لصف" هبهدوت بزح لوقب ای هتسباو

 نون اق " هکدنکرتشمرظن نیارد ,دنسریم " ید
 المع ارهتسباو یرادهیامرس "ناگربخا یساسا
 اس اضقدروم نیارد " تسا هتخ انش تیمسرب

 یسش اهورین یشح هک تسار اکشآو حضاوردقنآ

 اب نیاز ! لبقهک " قسلخ نیدهاجم نامز اسریظن

 درکدرومردهمک اح میژر اب نانآ یاهیر اکشز اس
 یمالس [یروهمج یشاذک مدش !رفردرومرد « ناتس

 سلجم تخپ تسد اب « میراد یقانشآ ...و

 ی یفومز ! اهن آ , دنشکییم یدنبزرم ناگربخ
 " ندادن تیشم یار" لیالدز ! یکی هن ایقرتم
 -امعتسا نیگتس یاهدادر ارقم امت اغلا" مدع ار
 یسسلمو یتسیلایرپم | یاه یگتسباو عطقو یر

 هبءطوبرم ماهسو اهیر !ذگهییامرس هیلک ندرک

 نمشد اکیرم 7 مسیلایرپم !اب هطباررد هژیو
 .دنساادیم ناگربخ سلجم طسوت "ام یلصا

 زسیس ب ازح !ید از 5: "یش اروش م اظندرومرد
 ه ار مههبام هکارچ . میئوگ يمن نخسرگید

 می اهد ادناشن بالقن | نیتسار یاهورین یمامت

 -رصش طقف هنار یدراوم نیشچ نوناق نیا هک
 تس ؟هتش اذگزین اپریز ارنآهکلب « هدرکش جی

 نوش اقدرومردر اکیپ تال اقم هبدینک هعجارم)

 درونمر اد. خ. فدچ. سهیمالع !وهیعالط او یساسا

 هک یلیالدروطتیمهو یساسا نوشاق میرحت

 ۷ زا ۶و ۵و ۴و ۲دنیرد قسلخ نیده اجم نامز اس

 ناونع تبشم یار ندادزا یر |ددوخ لیالددتب
 سسلجم هب نابآ ۲۳ هخروم فارگلش - تسا هدرک

 نگسم هب طوبرم لصا تساروطنیمهو ( ناگربخ

 .تس اوخ هزج هک... و تشادهبو شرورپو شزوم آو
 اضب" ناگربخ"او تسام ناشکتمحز یساسا یاه
 تسشم خس اپ اهنآهبدن !هتسن وتندوخ تیه امرب

 دشه د

 ندروخ زور خرش هب یان
 یشوگ صف انت ای

 یشامز یاهدوت یاهتسینویزیور هرهچ ام (

 ناشکتمحز یاپ هب تسیریحنز"ن اگبخ "یساسا نوناق

  

  

 ۳۲۴ هراصش

 ۵۸ رذآ ۶

  
 ترس بقع هب یردقهکدهدیم ناشن |اردوخرتشیب

 تقون 10 میز ادن اب" مدرم" هب یهاگنو میدرگ
 یاسهندزور او کتشپ هب میدن اوتیمن هک تسا

 | میشوگس" نسح۱" نایاقآ نیا

 مع | بالقن | نیتسار یاهورینم امتهکیل اهرد

 ی سس اسا| نوشاق نی ادنیوگیم پچریغو پچز 1
 - یداز 7." هتخ انش تیمسرب ار یر ادهی امرس"
 قوقحو تس |هتش اذگ اپریز ار کیت ارکومد یاه

 یاهتسینوی زیور تس |هدرک یفن ار ن اشکتمحز

 نآ سکع رس مودش ارفرم اگنهرد یاهدوش
   ! دننکیم لالدتسا

 هک درکیمن پ اجی ! "طیارش" نامزنآ رد

 ار "ناگربخ" یساس1 نوناق اهتسینویزیور
 دی اوفز اودنشک نیسحت (هدمعروطب) زورم ادنن ام

 نااتسدرکهب عاجترا یشکرکشل : دننزب فرح نآ
 و تاامویطم هیموجه « اجن آرد هن احفتقم تسکشو

 هسب ییوگخساپ مدعو...و یسایس یاهنامزاس
 هک دوی هدش ثع اب همهو همه , اههدوت لگاسم

 نورسیب میژر هب تبسنمهوتز ! تعرسب اههدوت
 دارفنا یبیش ارسرد عاجتر ا مالک کیرد .دشیآ

 ات اردوخدوبر اچ انزین هدوت بزح. تشادر ارق

 هسکنیا یاربودهد قیبطش طی ارش نییااب یدح

 دشناهدش عمج یو رودهکار یه اگآ ان یاههدوش

 نیارب اشی. دنک يشاامش ل اکید ار ,دهدن تسدز |

 رد هکدرکگدنه اوخن بجعشروطس نیا ناگدنناوخ

 :دنناوخب ۵۸ هامرهم مهد س ۵۶ هرامش مدرم

 -ونشیپ تسرد یااههدولاشو تبشم تاکس "

 - یسم هک امد ادرخ یساسا نوش اق سی

 نآ دوبهب یارب یمکحم هیاپ تسناوت
 و بسانم یساسا نوناق کی میظنتو

 بالقن اروخردو یمالس | یروهمجهتسی اش

 هسبو ماشربیز» دشاب ناریا مدرم گرزب
 هب "یمالسا نوشاق ندرک یمالس ۱" هناهب

 - هداهش یرانک هب ماگب ماگو جیردت

 انشتس !هبو تردنبو اهنتو دوشیمو هدش

 اسی ,دنامیم یقاب تبشم تاکن یخرب

 " , دوشیمن فیرحت ار اکشآ

 سپونشیپهک میرذگیم عوضوم نیاز اام

 نادبیاهدوش یاهشسینویزیور هک یساسا نوناق

 مينيبيم یلو, دوبش هچودویهچ, دننکیمد انتس |

 و تبشم تاکگن" هکدنکیم فارتع ا هدوت بزحهک

 اهنشوهتفرر اشک سیونشیپ " تسرد ی اههدول اش

 یقاب تبشم تاکن " " انشتساب" و" تردنب "

 یمن لوبق هدوت بزح هداس نابزب اب "دنامیم

 تهجرد هدمع روطب ناگربخ یساسا نون اقهکدنک
 . تسا مدرم حلاصم فالخ

 هکناگربخ یساسا نوناق ۲۷ لصا هرابرد

 "ید اصشق اروم ۱۳ هب طوبرم لگاسم ییرتمهمز ا

 فسیرعت نآز ازورم !هک ار یزیچ هدوشبزح, تسا
 یار ناداد" لیالدز | يکي ارش آودنکیم دیجمتو

 چ

  

 



 ۳۴ هراسمش

 ۵۸ رذآ ۶

 ست

 دیوگیمودن ادیم لوبق لب اقریغ دم انیم " تبشم

 نسیمه ندوزف | ابناگربخ هبوصم دیدج نتم"

 رییغش ارموهشموحور یم امت (لام) هملک کی
 " تس !هشخاس لوبق لب اقریف ارنآوهد اد

 (۵۸ هامرهم ۱۶ تب ۶و هرامش مدرم)
 " + تسا نینچ ۲۷ لصادوخ )

 نآوصم شضرعتز ! صاخش | لغشو یکسمو قوقح لام
 (تسا هدش هتخانش

 و ناج تیشیح

 عین اوخییم مدرم زارگید یشاجرد ایو

 نسیااب سلجم نیارد یدشمورییش هورگ "

 روسظنم) اهندرک نیزگی اجو اهندرک شوع
 یلعفنون اق ندرگ نیزگی اجو ندومش ضوع
 قفومو هدرک شالت( تسا یلبق سیونشیپ اب

 دنک هیهتار ینتم نودک اتهکهدش مه

 نیز اوم نیرتیساسا هر ابرددهعتدق اف

 نود سیب ایو یعامتج او یدرفیاهید از آ
 - یدازآ نیمضت نودب « تن امضو تحارص

 غر افرادشکومهبم ایکیت ارکمد یساسا یاه

 یاسسههدوتعف انمو قوقح یدج نیمضتز |

 و نانزو نارگر اکو یاس اقهد شکتمحز

 لیو اتوریسفت لب اق ایو اهشیلمو اهتیسلق |

 (۵۸ هامرهم مهد س ۵۶ هرامش مدرم)
 اهنق) اهتسینویزیور هنوگچ هک مینیب یم

 و سام | نون اقدننکیم فارتع !(لبق هامود

 هنوآاگیت !ارکمد یساسا یاهید از1 هس ناگربخ

 و ناناقهد شکتمحز یاههدوش عفانمو قوقح

 ... دنکیمش نیمضت ار ما!دکچیه"... و نارگر اک

 !دنر !ذگیم اپپریز ار ناشیاهفرح "همه زورما یلو

 البق اهتسینویزیور " اه اروش" درومرد

 نینچز | ناگربخ هبوصم نتم..." هکدن |! هتفگ

 نسیم ات ناشرظنبهک یاهدولاشر یاهدولاش

 رو دسر ایسب (ر اکیپس تس |مدرم عفانمهدننک
 و نیتسار ی اروشماظن کیهکیل احرد. تسا

 لا یمره مدرم یارورظش هیسمارتحااب یقلخ

 سر تسدرد ار هلئسم لحهویش نیرتهبدن اوتیم

 (۵۸ هامرهم۱۶ تو هرامش مدرم)"دراذگب
 -تسامز | دیکات

 یر اکهچنادروخزور خرش هب نان دینیب یم
 رسظندروم یاه |اروشزورید ۴ دهدیم" مد آ* تسد

 دوخرظنهب یتح) دش ابدیای هک هچنآزا ناگربخ

 و " تسارودیر ایسب"«( اهتسینویزیور نیا
 نوسسن اقزورم | ام ۱ تسین" یقلخ" و" نیتسار"
 رد..." ار یگاروش ماظن لصا"ناگربخ" یساسا
 | ۳... تساهدرک تیبشثقو هتفربیذپ... ساسا

 (۵۸/۹/۶ یزکرم *هشیمک ءهیمالع 1)

 یشح اربی |هدشن اوخره «رگید مينکیمرکف
 هدربیب ناتالر اشنای اقآ نیا یاهسیشوگ شق انتهب

 ره نودب |اررگید لوق لقسود یکی اهنت...دشاب

 یاسج ات مینکیم لقن یریسفتوریبعت هنوگ

 دشنرف اح اجک ات ناشی |هکشی ارد ماهبا هنوگچیه

 هدنن |اوخدوخب ار تو اضقودن امندننک ضوع گنر

 : میشکیم راذگاو
 هسسلص اق اب ناگربخ سلجمزین عقاورد "

 هب هک هیلوا سیونشیپ نتمز ا نتفرگ

 سسلجمدوخودوب هدش هتش اذگ یمومع ثحب

 زیچ هنو نآ یسررب یاربالوصا ناگربخ
 ,دوخ تیعورشم , دوبهدشهدیزگرب یرگید

 دوخ ت ابوصم تینون اقو, دوخ تیلوبقم
 - ۵۶ هرامش مدرم) " تخاس لزلزتم ار

 (۵۸ هامرهم ۰

 یار نادیهک ینتم ناامهروظنم) دیدج نتم

  

 و
 توشمو تس اوخز | يمهمدر اومرد"* (دشد اد تیشم

 هلص اف ام گرزب بالقن ا فاده او مدرم مدرم تای

 (۵۸رهم۱۷ ۰۶۱ هرامش مدرم) " تسا هتفرگ

 "یر "یار نداداب یاهدوت ی اهشسینویزیور چ

 یناشن راب نیمدنچ یارب یساسا نون اقهب
 -ویزیور یم امتدنن امدنرف احهنوگچ هکدند ۵

 هقبط نانمشد یم امتو اهتسینوشروپ او اهتسیس

 هک اردوخ یاهفرح یتحودننک ضوع گنررگر اک

     . دنراذگ اپریز دن اهدز شیپ امود یکی اهنت

  

 ناتسآ ون ارک اچ نیا یشوگشقانت هک لاح

 هتکندیهدبهز اج !« دیدرک هظحالم ار نادنمتردق
 فارسح ی اجرگید ات , ميهدرگذتزيش ار یرگید

 ناوشع اهتسینویزیور تسا یکمم ,دنامش یق اب
 اتهک)۶و لصا اتام هک ی اهفرح نیا بوخدننک

 مسی اهدز ( ۵۸ هامرهم ۲۱ ۶۴ هرامش مدرم
 و تسا یساسا نوشاق لوصا فصنز ارتمک لم اش
 راسهظاداوم مامت هب عجار خیرات نیااتام

 - یسرربهک تفگدی اب خساپرد . می اهدرکشرظن

 هه تفرگ تروص ۶۴ هرامش مدرمات هک یش اه

 یلک لوص !" هب طوبرم لشاسم نیرتیساسا لماش

 رو داهب طوبرم لصق" , " یساسا نوضاق

 و ۳" نانز "و " اهتیلم قوقح"و " یداصتقا
 نس ارب انیودش ابیم " کیتارکمد یاهید ار"

 هم هشی از ا اردوخ نابیرگدنن اوتیمن اهن

 همانر اک ت احفمربرگید یاهحفصهک یکوگ ضق انت

 .دنزاس اهر «دیازفابیم ناشدرکلمع ۵ ایس
 اب اتدادهز اجاهدوت بزح هبهک یزیچاما

 یاری هکدنچره) دشک ضوع گنر یتحار نیا

 شاوع گنر ناشیا لشم ینشاخ یاهتسینویزیور

 سنپهکدوب یطیبحمو طی ارش (در ادن یر اک ندرک
 هک ینعم نیدی. دم آدوجوب تر افس ل اغش از ا

 نداد ناشن گنهامه اب تسناوق همکاح تکیه

 مسی اییرپم ! هیلعرب اههدوت ت ازر ابم ابدوخ

 راسب یتسیل ایرپم !دض نیغورد یاهدایرف اب

 هسب تبسن ار اههدوترظنرتشیب یزوردنچورگید

 لد رد اردیما نیغورد ی اهسختودنک بلجدوخ

 -افتسا ابو قیرطتیاز او در اکب دوخب تبسن نانآ
 هام یاهزوررد اههدوش یبهذم تاساسحارا هد

 یار قودشس یاپبار اهشآ ( اروش اع) مرحم

 دن اشکی

 ششوک یم امت یطی ارش نیشنچرد هدوت بزح

 ناسبحاص مچرپریزب ار اههدوت اتدربر اکی اردوخ
 ی لخ هکیناسک نامه ینعیدش اوخ ارف تردق

 هام هکیشاهشامه. دندیشک نوخو ک اخب اردرک

 یتسیل ایریم امهم یاهد ار ارقدندشنرضاح م امت
 زا مهشآ .درومود یکیزج) دنز اسوغلو اشفا ار

 ۰[ مدرم ناهد نتسب یاربو یراچ ان طرف
 عوضوم نیمه ار هدوت بزح" لالدتس ۲ نیموذ

 ابو همک اح تشیه اب ز او آمه اهشآ, دهدیم لیکشت

 یاسپب یاربمیژر هک یلیلد نامه ندرک ملع
 دننکیم ناونعد اگآ ان یاههدوش ندیشک قودنص

 یش اذگ مدش ارفررد تکرش اب مدرم يتسياب هک

 اسی یسرپهمهرد تکرش هلشسم هکدر اذگشس ۲"

 گشچرد یزیو اتسد هب نآ هب نداد یار هوحن

 ۱۳۰... ددرگ لدبام نمشد

 : هدوش بزح لیل د نیموس امآ
 وریسهزر ابمو مدرم یعقاو یگدنز نیا "

 هدننک نییعت شقن هک تسا یبالقتا یاه

 هیهتو نیودتوخنرهب, یدنسرهودر اد ار

 قا ابطنا نودبو مدرم تی امح نودبدوش

   ده اوخن یشارجا تردق « نامز زایناب

 هحفص ٩۹

 ".ر. تشاد

 شیپ هامود یاهفرح یتح رگید هدوش بزح

 ده اوخیم اههدوتز اودنکیم شوم ارف مه اردوخ
 هسک ارچ؛ دنهدب یرآ یار یساسا نوناق هیهک

 - دضو یع اجترا نیناوق نیا تسین مهم نیا

 هی دیاب اههدوتدوخ هکلب «دنشاب یبالقنسا

 ل الدستس ا نیا [دنسرب نآ يتسرد اش اب یتسرد

 هسک تس اهتسینویزیورو اهتسسیسنوتروپ آ یم امش

 -یم یفن هشيمهار یبالقن اورشیپو « اگآرصنع
 هدوش بزح هک تسا یقطنم نیا « یرآ .دنشک

 دست امه) دویرف اهزین هاش نامزرد نآ اب
 هاش یروت اتکید یلودش اب تنطلس ( اهل اربیل
 بازرس هک تس اهلالدتس | لیبق نیااب | دشابن

 تیرثک ! نوچ همدام لوا یشامیپهاررد هدوش

 یروسسسهمچج بزحرس تشپرد« هاگآان یاههدوت

 اب !دش ناور اهنآ ل ابندیدستش ادر ارق یمالسا

 - امییه ارردز اب هدوش بزح هکدوب لالدتسا نیا

 هنیمزد اجی ا نآ فده هک سدق" حالطصاب یک

 تاسعوبطم هب هلمح, ناتسدرکهب یشکرکشل یارب

 یارسسی) درک تکرش ,دوب ییالقنا یاهورینو

 اب و (دتفین ادج مدرمز | شدوخ لوقب هکنیا

 یش امیپه اررد هدوت بزح هکدوب لالدتس | نیا

 یاسهورسین ندیبوک نآ فده هک "تدحو" حالطساب
 یروسهمج بزع" نیعجترم بناجزا یبهذم تارکمد
 بزصح هتشذگرد,یرآ. درک تکرش, دوب اکرشو" یمالسا

 ۰« درسک قلخر اتشک یاربهنیمزد اجی اردهدوت

 عاجترا عفنبالمع یبهذم یاهتارکمد ندیبوک
 ار دوخ هایس رهم کنیاو تسا هدش لمعدر او

 نو یرشق و تردقرد مییهس یاهسلاربیلر ادنکرد

 یاپرب یشاهجهس یاهتسینویزیورو یبهذم
 - تسمحز یاپودنیوریجنز نیا « یساسا نوناق
 ۰ دراذگیم ناشک

 (دراد همادا )

 ۸ ءهحفصز | هیقب

 اهیریگهوشریوچ دن !هدوب ینابرهشو یرمر دن اژ

 دسیشم الم اکالبق ناشی ارب یرمر ادش اژ دنبودزو
 هطب ار نیمهرد طقف ار نار !دس ایدوجوو تس |هدوب

 تسا یروآدای لب اق , رگیدزیچ هندننکیم موکحم ,

 ار ناتسچولبوناتسیسر دن اتسا " یریرج" هک
 . دشدوبهتفرگ ناگورگی هدع نیمه

 رد  یسبالقن او اگآ نان اوج هفیظو نیا

 هسپ یتسسهنوگچیه نود هکدش ایم ناتسچولب
 -اییرپم | هژیوب اهتسیل ًایرپم (هبن اجهمه یاشف

 رد و ناریارد مکاح عاجترا اکیرمآ مسیل

 88 ۰ دنز ادرپب (۰.۰.و نین اوخ) هقطنم

  

  

  



 رحم

 هحفص ٩۹

 (رخآ تمسق)

 مسیژ ر هک یمل اظمهب عجار لبقهر امشرد

 و تش !دیماور ناجیایرذآ قلخب تبسن یولهپ کافس

 هم اشربو ت ارکومدهقرف ندم آدوجوب یاههنیمز

 : ثحبهم ادا کنیا میدرک هراشآ نآ تارظنو

 دشفا یم تشحوب عاجتر !دز اتیم شیپهب قلخ

 هسک هلئسم ییاوتارکومدهقرف لیکشفت

 رارسسق خرس شتر اذوضن هقطنمرد ناجی ابرذ آ
 نیا ,دنکفا سارهب تدشب ار عاجترا تشاد
 هنیب اک عقوم نآردهک ف ارشال اردص تلود هکدوب

 هقن اسهک ار خرف یدهم دیس تش اد تسدرد ار

 هب تشاد هاشاضر یروت اتکیددرودرد یشیگنس

 هسقرف .درک بوصنم ناجیابرذآ یر ادن اتسا

 زور عاسجترا لمع نیاهب خس اپرد ت ارگومد
 ودهدرک رداص یاهمانعطق ۱۳۲۴ هامرهم مهدفه

 جوم» درک ض ارتع | ب اصتن ا نی اهب تبسن تدشب

 تسشخو هبار ردص یاهدوت شیتچ «هدنب ایدشر

 فر صنم خرف یدهم دیس ند اتسرفز اوهتخادن

 . تخاس

 -هدیسر ارف ناجی ابرذآرد یبالقنا عاضو |

 یرسگلو ایچ دنتساوخیمن ناناقهد رگیددوب

 لمحت ار یتلود ناروم امو اهب ایر اب اهمر ادن اژ

 اسههدوتهب هقرف هکدوب یلعی ارش نینچرد. دننک
 زا اهمرادناژ تازو اجنرب اربرد هکد ادروتسد

 تکرح نامرق نی اارودس ضحم هب, دنشک عافد دوخ
 تدح شرعردو هتشذگ عافدزرمز ا ین اقهد

 رد یرمرادناژ یاهنشاگداپ مامت یه اتوک

 حالس علخ ناناقهد طسوت ناجی ابرذ 7 رساترس

 و هنسرگو شوپهدنژآ یقلخ هاتوک یتدمرد. دندش

 ,.دش لدبم یدنمتردق حلسم یورپشهب هنهرب اپ

 هسن اگود تردق ناجی ابرذآرد بیترت نیدب

 زو نان افهد یرطکیرد: دم آ دوجوب

 ششتر | رگید فرطردو هقرف یربهر تحتو حلسم

 مازعاهب میمصت یزکرم تلود» ع اجتر ! تالیگمشو

 تسلود یاهورپش يلو تفرگ ناجی ابرذآهیورین

 فسقوتم خرس شتر طسوت نیورق یکیدزن رد
 . دندش

 ناجی ابرذآ قلخ «هرگنک,تکرح نیا لابسدب

 هر گنک نیارد. تفای لیکشت ۱۳۲۴/۷/۲۹ رد

 ماجناروتسدو دش لیکشت یعیسو ناسسوم سلجم
 .دشهد اد یلم سلجمد اجیا یارب تاب اختنا

 پسیترس روتسدب ناییماظن ۲۴/۹/۱۱ زور

 رگ شلد اتس سیشر ماهرو گنهرسو ین اشخرد

 شست آ ینیسح نارادازع یورهب ناجی ابرذآ
 ,دندوشگ

 عورش ناجی ابرذ 7 یسلم سلجم ۲۴/۹/۲۹ زور

 هنیب اک لیکشتروم ام ار یروهشیپو هدومنر اکی
 .درک

 ی ارک اذم اب هامرذآ ۲۲ زور هرخالابو

 یسهدن امرفو یلم تموکح ناگدنیامن نیب هک
 لسمعب یش اشخرد پیترس؛« ناجیب ابرذ7 ۳ رکشل

 ی اهحالس *هیلکو حالس علخ زیربت ناگد اپ. دم 7
 . دشهد اد لیوحت یلم تموکح تالیکمت هب نانآ

 طلسم قلخ تردق ناجی ابرذ آرد بیشرت نیدب
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 دندرگ همکاحم دیاب ۱۳۲۵ لاس هامر ذآر د ناحیابرذآ قلخ نادالح

  

 ام ر    

 :رذآ ۲۱ تسانمب

 ۳۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

 !زیمقلخ كرت ميزيب نیساشای

 ناجیابرذآ قلخ هوکشرپ مایقةرطاخ داب یمارگ
 گیت ارکمد تموگح نیب هشاگود تردقو دش

 .دمآ دوجوب عاجتر ! تموکحو ناجی ابرذآ

 لیکشتو ناجی ابرذآ گیت ارکمد شینج

 ناجیههبار روشکرساترس یاهقلخ یلم تموکح
 ی سلم تموکحهک دندوبرظتنم قحهب همه. دروآ

 تموکح ندرک نوگنرس یاربو هداد یماظن جیسب
 یبالقن | عاضو !هک دوبن یکش, دنک تکرح ناارهخ

 هسقمت یارب نامزو دوبدوجوم ووشکرس ارسرد

 ,دوبهدیسر ارف مسیلایرپم او عاجتر | اب ب اسح

 ینابلط تصرف اریز دوبهدوهییر اظتسا نیا يلو

 ار دوخ عفانمرگید, دندوبهدیرخ تردقب هک

 و عط اق تکرحز | عن امودندیدیم هتف اب نیم ات
 مسیل ایرپم او عاجترا هیلعرب قلخ یبالقن ا

 . دشدشیم
 رد یلم تموکح لیکشتز ! سپ هلص افالب

 دمحم یضاق یربهرهب زین درک قلخ ناجی ابرذ7

 ار ناتسدرک تموکح لیکشت یعیسو تاره اظت یط
 لاس نامه هام نمهب مودو دومن مالع !امسر

 هبار دمحم یفاقو دقعنم ناتسدرک یلم سلجم
 . دومش ب اختن | یلم تموکحردص ناوشع

 هدوش بزح یبلط ميیلست؛ عاجتر ا یاهرون ام

 یوروش تلود ت اه ابتش او

 اههدوش تکرح لب اقمرد ی ایپهک عاجتر ا
 لو ازور.داشفا وی اکتهب تخس دشیم تسکشر اچد

 اب هک یمیکحریزو تسخن ۱۳۲۴ هام نمهب

 سس اش و دویوربور یشاو ارف یس ایس تالکشم

 هبر اچ ان تش ادنزین ار یوروش تلود اب هرکاذم
 سم اوق) ماوقدمح ! یمهب مششردو دیدرگ افعتس ا

 ماوسق .دمآر اکرس هدش هتخ انشرکگون( هنطلسل ا

 یگدرپسرس اهلاس. دشاب هتشخ انشان هک دوبن یسک

 دیفس یناشیپو اگ ارو ار ایردومسیلل ایرپم !هب یو
 ندسم آر اک یور اب نابلط تسرف یللو» دوبهدرک
 وا هسک یاهناشنمات ارکمد" یاه تسژو ماوق

 .دندشو | میلستو دنتخاب گنر تمرسب تفرگیم

 تا مامز شقخمی", تشون هراب نیارد هدوت بزح

 مسلسم امرب نوچ هنطلسلا ماوق یاقآ یر اد

 رد ناگیاسمه اب طباور حالصا عوضوم هک دیدرگ
 ممصمو تس !هشفرگر ارق ناشی ءهم انرب ءهحولرس
 و مکحمساس اربار ناریآ یجر اخ تس ایس دنتسه

 کیهب تسد يلخ ادروم اردو دنهش ناایشب ینیشم

 و یدازآ نیم اتروظنمی یساسا تاحالصا هلسلس

 نینچمه و دنشزب

 دنر اد مزعریزو تسخن یاقآهکدش حضاو نوچ

 هک یحیحصو یقطنموحنهب ار ناجی ابرذآ عوضوم
 ]) > تسا یقرتمو ت ارکمد تلود کی ءهتسی اش

 ماش اب یطرشودیقهنوگچیه نودب دشی امن

 ین ابیتشپ ناشیازا دوخ یتالیگشت یورین

 ناریا مدرم لاح هاقر

 ین امزرد . تح اقوو یمرشیب یهز. (۱)"میدومن

 زا ۲۵/۳/۲۲ ۷۴۳ هر امش, ربهر سا( ۱)

 . هدوت بزح یزکرم ءهتیمک «هیمالع |

  

 اسب م اوق نوچ یرکونزا دنشش ؟دراظتنا ناریامدرم هک

 بز بلط تمرف ناربهر؛ دننک لایقتسار اد ب انط

 "هافر" و ناجی ایرذ آ «هنلئسم "حیحص لح", هدوت

 ! دندیبلط یم ماوقز ا ار ناریا تلم
 ناریهر اب سامت یبرد ماوق ل احرهب

 دسنتفریذپ ارس آ زین اهشآو دمآرب یوروش
 یکی ماقنه ناآرد یسیلاتسا یوروش هناقس اتم

 قسسلخ هب تبسن اردوخ تا اه ابتش | نیرتگرزبز
 لمع نیا هاگچیهام قلخ. داد ماجناام زرابم

 ار نیلاتسا یربهر تحت یتسيل ایسوس یوروش
 ار اسم قلخ عفاشم ساسح تاظحل نآرد هک
 شوم ارف؛ دند ادر ارق دوخ عفانم *هحل اصمل !هجو

 و نیل اتسااب ماوق تارکاذم .درکده اوخن

 نیل اتسا و تفرگ ماجنا وکسمرد فتولوم

 و درکار لامش تفن جارختس از ایتم ! یاض اقت
 ناجی ابرذآرد یلم سلجم هکدنداد لوق ضوعرد

 رد هک یتیالوو یتلایا یاه نمجنا نامههب

 ارسج ۱۵ اگچیهودوبهدمآ قباس یساسا نوشاق
 - ماوسق همانتقفاوم . دوش لیدبتدیدرگن

 تازر اسسیم م امتربدوب ینالطب طخ فکیچر اس
 -رذدآ قلخ هژیوبو ناربا یاهقلخ هنانامرهق

 ۰ ناجیاب

 هسیرد اق یوروش تموکحرگ 1 م اگنهنآرد هک

 شتر | تسین امروشکرد یبالقن | شینجز | تی امح

 هچیز اب ارنآ لق االو هتخاس جر اخروشکز | اردوخ

 را | رسق یتسیل انویس انوهن ارطن گن عفاشم

 - ایسوس یوروش تیثیح اب لمع نیا ابودهدن

 یسلو, دنکن یز اب ام یاهقلخ عف انمو یتسیل
 | سوسف |

 دوب+دیسرن نای اپهب عاجتر !یاهیز اب زونه
 . دوسب یفالقک !هنیب اک لیکشتم اوقم اد نیمود

 نآ رد هشانش اخناری | بزحو هدوش بزح نآریهر

 دنفرگر ارق یتلودردو هدرک تشپ قلخهب طی ارش

 سس پنج نیشوخ بوکرس یارب کر ادتروم ام هک
 .دوب یبالقن |

 یسلو «دوبش ماوقیاهیز اب مامت نیااما
 رظنفرص اهشآ مامش ندروآ زار امتخا لیلدبام

 -. شادر اظتنا قحب ام نامرهق قلخ

 قلخ تسکسو عاجترا هنامحریب موجه

 ل اخودوب هدیسر نای اپب ماوق یاهیز ابدنب
 و بیرف یاههدرپ اتدوبهدم مه ارف نآ طیارش

 قلخ نینوخ بوگرسو هتفر یر انکهبالم اک گنرین
 نارسهر بن اجز | شلایخ هکماوق .دوشز اغآ

 هکد !ادروتسد شتر |هیدوب هدوسآ الم اک یوروش

 هسب سلجم تاب اختسا " تراظن " یارب

 نسش اخ ماوقهک یزور نامه تسرد. دورب ناجی اب
 دیلوئسم دوبهد اد ار ناجی ابرذ 7هب هلمحروتسد

 یاسهورین هکدنتس اوخ یروهشیپز !ًًامسر یوروش
 د اتسی ! شتر ارن اربرددی این ناجی ایرذ 7 حلسم
 ۵۸ امرذآمهدفهو مهدزن اش یاهزورز ا . دننک يگ

 چ

 ون

  

     



 ۷۴ هراسمش

 ۵۸ رذآ ۶

 چ

 رد هسک یوروش یسایسو يماظن نیرومام ۵
 تسعرسبدندرکیم تیسل اسف ت ارکم د هقرف تمدخ

 هسب یکمک اهنت هشاهنآ .دندرک کرت ار یاری |

 تسدردهکمه ار یک اهحالس یشحهکلبدندرکن هقرف

 هکییر وطبدندربدوخ ابهتشفرگدوب هقرف حلسم شتر آ

 نادسند اقهک یشتر ا لب اقمرد ناجی ابرذ۲ قسلخ
 تا افالب, دوبزهجم کیس یاهجالس هب طقفدوب حلسم

 هسقرف ناجی ابرذ آهب ماوق هلمحر وتسدز | سپ هلص

 هک هسلج نیا رد .دادهسلج لیکشت تارکمد

 -هشیپ, دنشش !دروضحزین یوروش یسایس نیلوکسم

 ٍگد اتسیا مدع هباردوخ حیرص تفل اخم یرو

 یز اوژ روبرص انع یسلو. درک مالع ا شتر ارب |اربرد

 نی از |! تدشیو هدروکذوشند هقرف یربهررد هک
 -و اقم کرمدندوب هد احف | تشحو هب عاجتر | تکرح

 -نوخ"آ هکنی !هن اهیهب اتدندرسک هاهششیپ ار تم

 روم ام. دننک ناهشپاردوخ ینوبز ,ٌدوشن یزییر
 ترس دندوب تمو اقم فلل اخم هک یوروش نآ

 یر یهرودشدرب نوریب ناری از ! ار یروهشیپ
 نوخ لصاح اتدندرپس یسوبزرصنع تسدهب !رهقرف

 . دهد دابرب ار یتلخدیهشنار ازه

 کرت قلخنایمرد اهزور نآرد تمو اقمروش
 دش ابهتس اوخهقرفهکن آ نودس. دوبهز ادشا یب

 هسپ ی ابرضهدرکدس ار شتر اولج حلسم نایشادف

 تصو اقم کرتروتسد ًامش اد یلو. دنتخ اسدر او نآ

 تسس ایخ, دشیم هد ادهقرف یوسز | اهحالس لیوحتو

 یریهر

 هک ی رتسبشو دیو اجهسلبل !مالسرتکد نوچ یز اوژ روس

 شیشج تسکشود یرشوم شقندندویبهقرف یریهشررد
 - یرکودن سابهب نشاخه اش فرطز | !دعبودنتش اد

 دض شتر !. دنتفرگر !رق" هش اکولم" وفعدروم ناش

 !یندرد ارر اکتی انج یاهشتر !مامت یور یقلخ

 درم« درک ایب نوخ مامحناحی ابرذ آر دودومندیقس

 زو اسجتدروم او ناکدوکو نانز دندییربرس ار نآ
 -اریورب. ۰. ودندرک تر اغ ار لاوم !«دند !در ارق

 . دندیشوس ب ارشزیربترهش ی اههن
 : اریز دروخ تسکش ناجی ایرذآ ماییق

 تف اییذوفن شبنج یریهررد یز اوژروب - ۱
 .دش اشک میلستهبوهدرک فیعضت نوردز !ارشآو

 ءدوسمس یه ارمه شینج اب یتدم اتهک یز اوژروب

 رد شسینج جو ارش ارب !ردوخعف انم هکیم اگنهدوب
 تسن ایخ قلخهبو هدرک تشپ اه هدوت هب, دید رطخ

 .درک

 تسلآ تارکمد هقرف نورد ل. مرص اسع - ۲

 | ر یتاقبطهزر ابم حالسودندش یز !وژ روی تسد
 لالقتس ! یارب اهقلخ يلمهزر ابم, دند اد تسدز !

 یست اقبطهزر ایمنودیدن !وتیمن ه اگچیه ید از آو

 . دوش زوریپ

 شسسقت /دوش بزح بلط تصرفناربهر - ۳۲

 و نارسی اهتساخاپب قلخ ندرک ب اوخرد یمهم

 یگنن غاد, دندرک یزااب عاسجتر !هبنداد نادیم

 رس ناجی ابرذآ کیت !رکمد شینج تسکشز | هک

 زگره تس | یقاب یس ایسناگتسکشرو نیبا یس اشیپ
 هی ار يمرشيبو تح اقو ناشی !. دشده اوخن کاپ

 رم انع» دوی دیسردوخ چو |هبهقرف

 دنتشون تفهن تسکشز ! سپ یتحهکدندن اسر یدح

 زسکرصم زیربتهب یتلود یاهورین هتشذگه امرد"

 قیط لمع نیاودندشدر او ناجی ابرذآ7 تل ابی

 نیمجچن او ناجی ابرذ ار ؟دن اتسا یف ارگلتروتسد
 هسکنآز ! شیپ . تفرگم اجنآ نام اسنآ یتلایا

 یسشل ایا نمجن | سیئوو ناجی اسرذ آر ادن اتسا
 یخربدشر اد مالع | تلودروتسد اب اردوخ تقف اوم

 زا سیدک ناجی ابردآت ارکمدهقرف ناربهرز !

  
  

 راکسسیپ
 ۰.۰ یاههشیر ۱۶ هحفص زا هیقب

 هشیم زرد !ردوخ تیسل اسف ۱۳۵۰ نابآردودیدرگ

 زوسههز ان .درک عورش یامتخاس یاهماو نداد
 نسیا لاس نیمهرخ او اردهکدوب هتشذگشهام ۵

 لا یر نویلیم ۲۰۰ شورفور اشتن | اب تکرش

 لابیر نویسلیم ۵۰م هب اردوخهی امرسدیدج ماهس

 -سسپ یاهتکرشو اهکن اب عضو | داد شی ازفا
 تار اسیشع او ماو تخادرپ ظاحلز ا نکسمز ادن 1
 هده اشم هکر وطن امه . تسا هدشهداد ۷ لودجرد

 و ینهر کن اب الثم یتخادرپ یاهم اودوشیم

 زر د لایردر ایلیم ۶/۵زا یآز ادن | سپ قودشص

 ۵۶ لا سرد لایردر ایسلیم ۴۲/۲ هب ۵۱ لاس

 راز ۶/۵دودح لاس ۵ شرعرد ینعی تساهدیسر
 نارسگر اکهافر کناب یارب الخم ایو تساهدش

 - یمرب ارب ۴/۸ روکذم لاس ۵ ضرعرد مقر نییآ
 نکسمرد یر اذگهیامرسرد ب اهشلا نیا . دشاب

 اس کنابهم انس اسآ |! |رییغشت هبرچتم هرخال اب

 هک دشهدادهز اجا کن اب نی اهب ًامسرودش ناامشخ
 .دشک یر اذگهیامرس یزاسهناخرم ارد ًامیقتسم

 را ایسیزین اه کن اب نیا یاهتسایس یارج اهوخن
 یشهر یاهکشاب ۵۶ ریتردالثم . تساهجوت لب اق

 یارب یاهز ات لمسل !روتسد نارگر اکه افرو
 رس هکدندرک هیسهت ینامتخاس یاهماو طاسقا

 شی ازف |ادصرد ۱ طاسقا نیا ءهرب ب نآ ساسا

 هر اومهزیس اهم او نیا تخادرپ نازیم . تفای

 زا ۵ اسگچیه کدوب یا یشم طخ نامه ساسارب

 مکو نآ یارباضاقت دشرو نکسم هلئسم ب اهل!
 یاهلگسم الثم .دوشنهتساک نکسم هضرع ندوب

 ناصتم اار نآمدرموهد اتفا قافتا اهر ابهک

 تس ایس نی ازیس یمالسا۱ یروهمجردو ) دن !هدرک
 نیا ( تخادرپ میه اوخ ناادب 1 دعب هکدش هد ایپ

 ۰ ین امتخااس یاهدح او هضفرعمدع تلعب هکدوب

 ایکن اب فرطز !مدرم هب نکسمم اورتخ ادرپ

 زر سیش |اردوجوم یاهدحاو نیمه تمیق ی اهگان

 ۵۶ ریت ۱) ناهیکهراب نیارد .درب یم الاب
 دشیم بجوم هک یلق اسمز ا یکی " : تشون

 اهن اتسرهشو نارهشرد نامتر اپ آوهن اخ تمیق

 - شوخیتلود یاوقدورو هب تبسس ناجنزهشد اح
 رارسقز ! یو, دنتش اد تمو قم دصقدندوبس نیب

 تسمل اسم تارکمدهقرف یزگرم هتیمکم اجن ارس

 ظسقفحرط اخیود اد جییجرتهشق انمرب ل اهرهرد ار

 دسیقم ناهج حلص ظفح یارب هک ناری ! لخادرد حلص

 زا یيشکرد اربو گنجز 1 یریگولجروظنمیو تس |

 م الیاتسص اغم کرتودومنرظنفرص تمو اقم دصق

 مادسسقا نیاز هک یرتیسلگدی [وفهبهچوض اب, دش

 درک یر اد اوه نآز | تهجره میدی ابدوشیم یشان

 -نایز هلمح کیز !دنمدوس ینيشن بقع کی اریز

 دیب ایش امهتبل ۱۰۰۰ تسا لوبقروخردرتشیب شخب

 ناهجرد یزیرنوخ تمیق هبولو میش اب نآر |دفرط

 هک تسنآر تهب» میثآ لغ ان یتقوم یزوریپهب
 ترسرد یدازآ تفرشیپو یناهج حلم هاتپرد ام

 ۰ (۲)"میور شیپ مسلاع رسا

 زا یریگولجرد یوروش شقن هرخالابو - ۴
 شسیبنج تسکشرد يمهمريش اتهن احلسم تمو اقم

 . تشاد

 هسر او تسرهف هک تس اجبهل اقم نیا نای اپرد

 تا ارگمدهقرف یسلم تموکحهک یم احالم از ۲ یخرب

 تسسد نادبدوخ ت ایح لاسکی یطناجی ابرذ آرد

 : (۳ر مینک هراشادز

 و دش میسقت یرارف نیکلام یقارا ۱

 عفت لوصحم میسقت تهجزین ینوناق

  

  

 هحفص ٩۳

 ایکنایماو ندوبش بس انشمدی اب شحاف یقرت

 ".دوب ینوکسم یاهدحاوهضرع اب

 ةيقح نیا لم اکدیومزین اهم اوعون

 فر طکیز | یف اض !هرهب بسک طقف فده هک تسا

 رسگید یوسز | نکسمدیرخ یارب اض اقت شی ازف او
 تار اسیتع از! یمهم تمسقهک ریز تس !|هدوب

 یاسهدح |اودیرخ ت ار ابتع ار نکسمو نامتخاس

 نتفر ال ابدوخ نیاو تس 1هدادیم لیکشت ينوکسم

 تیچ رابتع |هچدرکیم عیرستار نکسم هنیزه

 ر !ادیرخ یاضاقت اهنت ینوکسم یاهدح اودیرخ

 فرطز | یششوک هکنیا نودبدهد یم شیب ازفا ار

 دحاو یتخاس یارب مدرم یداع ناگدنریگ

 نسکسم هقرع شیب ازف !هب یکمکودورر اکی یتوکسم
 دوشیم هظحالم هکر وطن امه بیترت نیدبوددرگ

 تهج ین امتخ اس تار ابتع |!هدمع تمسق ی امتخا

  

 لد استمدع دیدشت بجوم ینوکسم ی اهدح |اودیرخ

 یشنوکسم یاهدح !ورو آم اسرس شی ازف !هچیتشردو
 ط سوت هدش تخ ادرپ یاهماو یسررب . تسا

 ماو و زادناسپ یاهشکرشو اهکن ابز | ید !دعت
 مغ ریسلع هکده دیم ناشنهتشذگ یاهلاس يط نکسم

 « ینوکسم یاهدح !ومک هضرعو اضاقت ینوزق
 ب دح اودیرخ هب ینامتخاس یاهم اوددمع تمسق

 هسکیروطب تس |هدشهد اد یص اصتخا ينوکسم یاه

 هدش تخ !درپ نکسمماو لکردهن اخدیرخم اومهس

 و زادناسپ یاهشکرشو یصمصخت یاهکن اب طسوت
 لاسرد و دصرد ۶۵ دودح ۱۳۵۴ لاسرد نکسمماو

 ت اس نیا (ری) تس|هردوب 1۶۷ دودح ۵

 هرهب تف ایرد نیعردهک نکسم یصصخت یاهکن اب
 نسیب یگنه امهمدع دیدشترم !هبسدوخ«نالک یاه -

 ییوخبدن اوت یم دن !هدرکیم کمک اض اقتو هضرع
 . دهد ناشن نکسم نارحیرم ارد ار اهکن ابمهس

 زر اسشفهجیتس تس بیس نی اهک تسین یکش

 دز اسیمزکرمتم ن اشکتمحز شودرب ًاتدمع !اردوخ

 هشیزه «نکسمدوبمکو اض اقش شی ازف ارش ارب !ریز

 شسسیازفا اهبهر اجا نازیم عبطل ابو نکسم
 .دوشیم سکعنم اههدوت یگدنزرب نآ ت ارش او هشف ای

  

 ۵۷ لو !ههام هسنارب |(یزگرمکن ابهلجم ز ار ام 1(]
 ۰... دو ادهل ابد

 ». دیدرگ بیوصت ناس اقهد

 یراوسخ هوشر ابرشومودیدش هزرابم - ۲
 .دش یلمع

 اه اتسور هبر ابیس یتش ادهس یاهکینیلک ۲

 . تشگیم لاسرا

 ال اک تمیقودشیم لرتشکسانجا خرن ۴

 . تف اب شه اک ۴۰ مومعز ایشدروم یاه

 تاع اسرشک ادحو یر اکیب لق ادحنوداق - ۵

 گر اکو نای امرفر اک نیبو بیوصتر اک
 .دشهتسب یعمجهتسد یاهد در ارقنا

 مظع | تمسقو ارج! ین اگمهر اکهم انرب سا ۶

 شرفگتسو تل افس ! اههچوکو اهش اب ایخ
 ,.دسش

 تاهدردو ارجا ین اگمه شزوم آهم انرب - ۷

 ود ابزیربته اگشن ادودشز اب سر ادم

 سس ات ت ایبد او یکشزپ هدکشن اد

 .دیدرگ

 . دش رشوم هزرابم یقالخادسافماب ۸

 , دیدرگ بصن هدنتسرفووید ار هاگتسد اس ۹

 دو

  

 مجنپ هرود لوا لاس ۴ هرامش مدرم - (۳)
 " غیراش زردنا " هلاقمز ا لقنهب

 ۳۲۳ ص ذخام نامهزاسايتقا - (۳)

  



 هحفص ٩۳۴

  )۵9۶( 
 دنسر یم ابراتلورپ یروتاتکید فن هب یبآدف یاهکیرج هکیماگنه

 مالک کی رد اجنیدب اتدوخر اتفگز ارگا
 هطقنز |! هکمیسر یمهجیتش نیادب میسک یدنبعمج

 گازگیز یار اد خیر ات تکرح کیتکل اید هفسلفرظن

 نآآ یمومعدنور هک لاح نیعرد هدوبزیخو تفاو

 همسکشیا ناگما هیاپ نیارب .دشاب یمالابهبور

 بسسقع هب مسیلایسوس نامتخاس ل اهردروشک کی
 دی ای طلست یرادهیامرس ماظن نآردوددرگز اب

 هدنرادز اب لماوعهعم اج نیارداریز . تسادوجوم

 دوخرد ار نهک تاابس انم هک یک انیورو یش انیریز
 هسسوک ار تابس اتم نیا اتدنشوک یموهدرک ظفح
 ۰. دناهتفرس نییز ازونه دنهد

 یتسیل ایسوس هعم اج تیاده ط ابتر ۲! نیارد

 بز « تسا هدننک نییعشرگر اکهقبط بزح طسوت
 رصاتفع نآرد هک تسا یاهعم اجهدننک تی اده ناکس

 راشکرد یتآ ماظنهدشب ایی دشررصانع و نهک ماظن
 هش ایراتلورپ یارب بزح .دنر در !رقرگیب دکی
 1 ر بالقن ادن وب هک تسا مزال تهج نیاز | اهنت

 هسکتسنیا نآزارتمهم هکلب دشاسرب یزوریپهب

 ار شا ی اقبط یروت اتکیددن اوشب ایر اتلورپ

 تومک یوسی ار یتسیل ایسوس هعم اجوهدومنرقتسم

 یهدنامرفد اتس تسینومک بزح .دوش نومنهر مسین

 - یم ایر اتلورپ یروتاتکید هحلساو ایر اتلورپ

 نیتس ار بزح نودب ایر اتلورپ یروت اتکید .دشاب

 وا مسیپنومک یشیب ناهجرب یکتمهک رگر اکهقبط

 تسسا مسيشيشل تمسیسکر ام کیژولوشدیا ینابم

 طابضن | کیز | هک یبزح «دش ابر اوتس دن اوت یمن
 « تسار |دروخرب ی اع تالیکشتو یرتلورپ نینهآ
 و هششاد ةوقن عیسو یاههدوش نایمرد هکیبزح

 شوسم ارف نکیل . تسا هدشیآ هعماج یاشگهار
 هم اج کیزوشه يتسيل ایسوس هعم اجهکمینکن

 یسش اقبط هزر ابمو تاقبط ناآرد و تسا یتاقبط

 تشاددنه اوخ دوجو ینالوطر ایسب نامز تدم یارب

 مادسم یاهعماج نیشچ نطبرد رگراک هقیط بزح

 و راکفا برخم ذوفنو کیژولوشدیب | مجاهت دروم

 رد .دشاب یم ی اوژروبهدرخو یش اوژروب ت اد اع

 نوردرد عامتجارد یراج یتاقبط هزرابم تقیقح

 - ناهج و دنک یم ادیپ ب اتز اب رگر اکهقبط بزح

 زر یمتسم روطب یگاوژروب هدرخو یگاوژروب یشیب

 مچ اهشدروم ار ایر اتلورپ یژولوگدی او تس ایس
 هکتیا ل امتحا ظاحل نیدب . دهد یمر ارق شیوخ

 هسیو دوش هدیشک هارجک هبدوخ ریسمز ! بزح
 .تسادوجوم هتسوسیپ دطلغرد یش اوژروب فارحن !

 نا یرج کی هباشمهب مسینویزیور هک ینامز

 هسیلف ایر اتلورپ بزح نوردرد یشاوژروب یرکف
 و هدشننک تی اده ناکس ماگنه نآرد درک ادیپ

 هتف ای تیه امرییغش رگراکهقبط یهدن امرفد اتس
 هک هچنآ ریز .ددرگ یم فرهنمدوخ ریسمزاو

 و یسشم تسا بزح تیه امو تکرح هدننک نییعت
 تسیهام بلقای .دشاب یم ناآرب مک اح تس ایس

 - ویزیور بزح کی هب نآ لیدبتو بزح یرتلورپ

 و هتشگمدهشم رگر اکهقبط یهدنامرف داتس یتسین
 هسب تشگز ابو ط اطحتا هبور یتسيل ایسوس هعماج

 ی رتلورب تلصخ مکاح تلود .در اذگ یم بقع
 ردهک ی اهتس ایس سپ نیازاو هداد تسدز | اردوخ

 مهلم هن رگید ,دشدنهاوخ هد اییپ انبورو انیریز

 یوروش مسیلایریما لایسوس یاشفارد

  

  
  

 زا مهلم هکلب ایر اتلورپ یشمو یژولوشدی از ا

 یشق اوژروبو یتسينویزیور یشمو یژولوشدیآ
 دوب دنه انوخ

 -کیرچ نامزاس یکین اکمو هنايارگهداس کرد امآ

 رگر اک هقبط بزح هب دروخربرد قلخ یشادف یاه

 . دهد يم زورباردوخ نینچنیا

 ینامرهقو یبالقن ۱,۰ اگآرگر اکهقبط, ایجع"*
 ابلاس زا سپ کیوشلب بزحو نیخل یربهر هب هکا

 تسموگحودنگ یم ریخستار یسایس تردق «"هزرابم
 یسناسآ هب ...دزاس یمرارقربار نارگر اک

 و فچشورخ و دوشیم تسینویزیور یاهدعمیلست

 رگر اکهقبط هر ابود ل اسدنچ ضرعرد شا هتسدور اد

 دیم لیدیت موکحم یاهقبط هبمکاح یاهقبطزا ار
 دنز اس یمرقتسم ار یرادهیامرس ماظن و دننک

 .دننکب یضارقعا نیرتکچوک نارگر اک هکنآ نودب
 "راک ") " . هناملاع لالدتسا نیا هب ایحرم

 (۱۸ هراعمش

 شسیبود اگدیدز !زونه هک یشادف یاهگیرچ

 | را" گیرچ * هکن انچمه دنا هدیربندوخ یکیرچ
 دننک یم روصت ریذپاش تسکشو یتوکلم ین امرهق

 - یم میسرت هنوگنیازیش ار شیزحو رگر اکهقیط

 یخیر اتریذپ انب انتجا یزوریپ نانیا . دننک
 نامززا یاهطقنره هبار مسیلایسوس ورگر اکهقبط

 - یمن دوخ یدعب کیهلیخم ردودنهد یم میمعت

 سا ایسوسهعم اجردرگر اک هقبط هکدنریذپیدنن اوت
 زا دضاوت یم یتاقبطهزر ابم شک اشکردو یتسیل
 - وس هعم اجردرگر اکهقبط تسکش .دشفاورف تردق

 .ت ین موشحم یوز ا تردق بلسو یتسیلایس

 رگراکهقبط ینالوطو هناه اگآ هزر ابمردرگا نکیل
 راسچد هقبط نیا موادم بالقن !ودی ۲در او یللخ
 - هسمه مجاهت ماگنه ناآرد «ددرگدوگرو فقوتا

 یطز ا دعبو هدومن ادیب شرتسگ یز اوژروب هبن اج

 یاتیریزرد . دم آده اوخدورف یعطق هبرض«ءدنور کی

 دوجو زونه یرادهیامرس لماوعو رصانع هعم اج

 تداع, گنهرفو یژولوشدی | نآ یانیورردودنر اد
 نسیاو دنشاب يم ل اعف, هدننکدس افو نهک تنسو

 دروم ار شیزحو رگر اکهقیط ؛عاطقن !الب هعومجما
 دنهد یم رارقدوخ موجها

 : دسیون یم نیتل

 یقاوژروب هعم ٌاجو رگر اکهقبط نایم« یرآ*

 . تسین هلع اف نیچر اوید« هنهک

  

 یشامز و
 کی گرمدنن ام تد !وحدسریم ارق بالقن ا هک

 ار وا دسج هک .دیاب یمن نایرج ناسنا

 -یم هنهکهعم اجهک ینامز. دنرب یم نوریب
 توپ اترد ناوت یمنارنآدسج, دریم

 رد دسج نیا . تماذگروگردودرک بوگخیم

 ار امدوخوددنگ یم ,دشابیممهزا ام نایم
   ".دنک یم هدولآزین
 رسارس یزگرم یفارح| هتیمک کرتشم هسلج)

 نآ ارگراک ناگدنیامنوکسم یاروش, هیسور

 یاعهید احتاو خرس شتر او ناناقهدو

 (۱۹۱۸ نشوز . یرگراک

 : دسیون یم نینلز اب ایو

 ها گچیه هک هعم اجو رگراک یایم"

 تایعورزا یر ایسب . دوبنهلص اف نیچر اوید

 رشهب ار تحب نیادنن اوتب ناگدنن اوخهکنی ارط اخپب ام | . دیسک

 میرو آ یمزیش ار هلاقم مجنپ تمسقرگیدر اب .دننک لابند

  

 ۳۲۷ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

 حصول
 ی ا ج

 رد "یوروشمسیل ایریم | لایسوس یاشفارد* تمسق نیمجنپ

 - یم هعسلاطم ارهلاقم نیا مشش تمسق کسی اودوبهدم 7 ۲۸ ر اکیپ

  
 یقاب رگراگرد یر ادهیامرسهعم اج یتنس

 ی نیون هعماج نارگراک . تساهدنام
 یاس اسن | هیدوخهکن آ نودیدنز اس یم

 هسنهک یایند یاهیگدولآزاهزنم نیون

 ون اآزات زوشه سکعرب «,دنشانهدش لیدبت

 زا ندش کای .دناهتفرورفر ازنحل نیارد
 هشیدن |ملاعرد طقف العف اهیگدولآ نیا
 رگا تسا یه اوًاقیمع یرادنپ . تسارسیم

 یلمعًاروف ناوت یمارر اکنیاهک مينکرکف

 رارقتسا لمعرد یهاور ادنپ نیا . تخاس

 لوکوم یوامس یایندهب طقفار مسیلایسوس

 درک دهاوخ
 مسیل ایسوس نامتخ اسهبروطنیا ام «هن

 - یم انبارمسیلایسوسام . میز ادرپ یمن

 - هیامرسهعم اههنیمزرب هک یلاح ردمینک
 هه هیلعهکیلاحرد «میاهداتسیا یراد

 هنسک مینک یمهزرابم یبیاعمو امفعض نآ

 و تسا هتفرگزینار ناشکتمحز نماد

 ". دهد یم قوس طوقس هبارایر اتلورپ

 یاسههید احت |هرگنک نیمود هب شر !زگ)
 (۱۹۱۹ هیونآ ژ۲۰« هیسور یرسارس یرگر اک

 را د هسکتسا یاهقبط هرابرد نیسلر ادفگ

 هک یاهقبط تسا تردق ساررد یوروش هیسور

 بالقنا ماجن !مغریلع شی اهینامرهقم امتمغریسلع

 واز ات زوشه یس ایس تردق بسکو یيتسيل ایسوس

 هنهک یایند ی اهییگدولآو تسا هتفرورفر !زجنلرد

 یکادق یاقفر یلو ."دهد یم قوس طوقس" هبارو 1

 هسقبط ام روظنم دنیوگ یم دنشاب یم ضرتعم .دیال

 ( ۱۹۵۷ ۱۹۱۷ ) ههد ۴ لوطرد " هک تسا یرگر اک

 مسیل ایسوس لم اکتو میکعت یوسهب ماگهب ماگ

 (۱۸ هرامش "راک*) "۰... دزاش یم شیپهب

 لسصا رد قوف تقیقح مینک نایبدیاب

 هم اجهک ارییز دهد یمن یریبیغت اساسا عوضوم

 « نسیلاتسا قیفر نارودرد یتسيل ایسوس یوروش
 هسک یر ازنجلو تسا یتاقبط هعم اج کی ناکامک

 ز وه هعم اج نیارددنگ یم تبحص نآزا نینل
 ۰ در |ددوجو

 یزاوژ روب هدرخو نان اقهد هدش هدنک رص انعز

 رد و دنوشیم ب اترپ ایر اتلورپ فوفم هب هک یرهش
 ز ۱ «دشز اس یمدر او اردوخ ی اقبط ت اقلعت اجنآ

 - روخرب زاتمم تیعقوم زا هک ینارگراک نابیم

 ناسنآ نایمرد امودنر اد آر عضو نیرتهبو دشر اد
 یسفنم لقاصخ نآ یمامتش یمشاد زورب رظان"
 : نسینل ) "۰. میتسه یشاوژروب مسیر اتناملر اپ

 -لیروآ « مسینومکرد" یور پچ" یکدوک یر امیب

 ۲ ششم هک ین ارگفنشور نایمزآ « (۱۹۲۰ هم

 مامش نایمزاآ ۰.۰ و دنر اد یرتلورپریغ یت اقبط

 قرسطب اوژروبهدرخ یع امتجا یاهیدنبهورگ نیا

 ودشب این یم هار رگر اکهقبط بزح نوردرد فلتخم

 هقرفت حور « مسینوتروپاو لزلزش حور اجنآرد"*
 ی لک روطب .دننک یم لخادار یدامتع ا یبو

 هیزجتو یز اب نویسکارف عبنم هک دنتسه اه نیمه

 ".دنشاب یم لخادز | بزحر اجفن او لالخا همشچرسو

 هوالعب .( مسيشيشل لوصاهب عجار : نیلاتسا )

 چک

    



 ۲۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

 ضچ

 یع امشجا نطیرد ایر اتلورپ بزحورگر اکهقبط

 زا ًاقیمع نآ عیسو یاههدوتهک دننک یم یگدنز
 - مسیسکر اموهدوبشر ادروخرب یتسینومک گنهرف

 مضش ار ناشآ تینهذهنهک نیمززونه مسینینل

 همه یشح تفگ ناوت یمو تساهدرکشورریزو هدزن

 کیژولوگدی 1 م اگحتساو تیالمز ا یبزح ی اههدوت
 و دناهدشنر ادروخرب . تسا هتسیاشهک هنوگنآ

 زا هدنشکآ یاهعم اج نیشچ نامز نیصهرد تسرد

 ی اوژروب « یتسیلایریم | گنهرفو یژولوشدی ا
 هدوب یبهذم - ل ادوکف تافارخو يش اوژروب هدرخ

 و عوجه دروم اروا بزحورگر اکهقبط همه نیاو
 : یینل لوقب دنهد یمرارق ریش ات تحت

 رگر اکهقبط رد یتسیلابریما یژولوعدیا"

 نیا نیچ راوید .دیامن یم ةوفنرین

 ". تساهدرکن دجرگید ت اقبطز !!ر هقبط

 هه لحرم نیرتالابهب افمبمسیل ایرپم ا)

 ( یرادهیامرس

 ریغ یاهرادنپرد هک قلخ یشادف یاهکیرچ
 یستسینویزیور تالالدتس | بوچر اهچو یکیتکل اید
 مادک رث رب هکدشب ایرددنن اوت یمندشرو هطوغ

 ایر اهلورپ بزح یقانبورو یشانیریز لم اوع

 زا دن اوش یمرگر اکهقبطو هتف اپ تیهام رییغت
 دا وجو فرص . دوش لیدبت موکحم هقبط هبمک اح هقبط

 نیت هک تسین تلودو بزحرد رگراک دارفا
 مک اح تسایسو یشم نیا . تساهنآ تیهام هدننک

 بزسح هکنیادعبو دشاب یمهدنسک نییعشهک تسا

 تسا بزح نیا . تسارگر اکهقبط یهدن امرفد اتس

 -اپو هداد سیخشت ارهقبط یشآ و ینآعفانم هک
 هک ینامز . تسایر اتلورپ یتاقبط نامرآ رادس

 و اهتسیتوتروپ او اهشسینویزییور هبلغ ارز | بزح
 هدیشکفارحن | هباهنآر اکفاو اهتسایس تیمکاح

 - یم هدنشامرف یب یه اپس نوچمهرگر اکهقبط «دش
 . دهد یم فک زاار تردقو ددرگ

 هداس رگهر اظنو ! بزحورگر اکهقبط املسم

 نیا رد اوق مامشاباهنآ .دوبدنه اوخش عیاقو
 هیلع هزرابم .دومندنه اوخ تکرش یت اقبط فاصم

 هم صرعرد هزرابم « نهک يعامتجا تابسانم

 ۰ یتسیل ایسوس دیلوت ف اشکن | تهج ید اصمقا

 هیلع یبزح نورد کیژولوگ دیبا - یسایسهزر ابم

 نستش اد اپرب « یتسینویزیورو تسار یاه یشم

 ایراتلورپ یروت اتکید تحت یگنهرف میظع بالقس |

 یستسینینل -یتسسکرام گنهرفهب ندیشخب شرتسکو
 یتازرابم تامادق |هلمجز |هعم اج یاههدوت نایمرد

 .دشاب یم یسایس تردق میکحت تهجردرگر اکهقبط

 هسقبط هزر ابمًاموزل عطقم نیارد هکنیا یلو
 . تسین ملسم هشيمه دبای تسد یزوریپهیرگر اک

 رب يک هرخالاب هکشیاو یقاقبط هزرابم تشونرس

 لصح یدوزیو هدوبن نشورزونهدشده اوخزوریپ یک
 . دیدرگده اوخن

 زر سیغ دروخرب ساسارب یگادف یاهکیرچ
 دیش اوت یمشدوخهن ای ارگر !دنپو یکیتکل اید

 یسیرغ یاپور ! تسینومک ب ازحا هکدنش ایدقتعم

 هدیطلغرد مسینوتروپ او مسینویزیور بالجنم هب
 یسشسیل ایرپم |هیامرس نایهگن ناگس هبودنآ

 فالسخ رب تیعقاو هکیلاحرد .دناهدش لیدبت

 . دهد یم مکح نانآ یش اوژرویهدرخ یاهر !دشپ

 و بسلط تصرف رمانع هکتسا نیا تقیقح

 بآ ازحا نوردردمسیسکر ام یاول تحت تسینوب زیور

 هستسهآ نوردز | « هتفای هاروذوفن تسینومک

 هدرکفیعضت ار ایر اتلورپرگنس ماگیماگو هتسهآ
 هسلمح رگنس نوردز ا نمشد . دننک یم جتفارنآو

  

 راس
 . دروآ یمردز ازتهآ هبار یز اوژروب مچربو هدرک

 و دشاب مکبزح یربهر یر ایشوه هز ادناره ًاعبط

 ر دقچره «دهدنار مزال یاهب یتاقبط هزر ابمهب

 ودش ابرتدودحم یبزح یاههدوت یتسیسکر ام شناد

 زا و هدشن هدیدبآ کیژولوشدی | هزر ابمرد اهنآ

 نازسیم نامههب دنشابنر !دروخرب یفاگ هبرجت

 رستشیب بزحرب نآ هبلغو مسینویزیوردشر رطخ

 هروخ دننام بزح نوردز | اهتسینویزیور

 تس ایس , لباقمردودنوج یم ار ایر اتلورپ یشم

 یاصفردقن آ و دننک یم غارفتساار یز اوژروب

 تردقهنیمز ات دنزاس یم نفعشم ار بزحرب مکاح

 دیآ مهارف الماک یزاوژروب یب ایب

 : دیوگ یم نیل

 ف وشفصرد امگیوشنمو اهتسیمرفر نتشاداب"

 ی ایر اقلوربپ بالقن ارد یزوریپ دوخ

 نیا. تسا لاحم نآ یر ادهاگنو نکممریغ

 مه ار نیاو

 دسیک ات ار اکشآ یرگنه مهو هیسور هبرجت

 . تسا

 . تسا نشور لوصا یورز !

 تیعضور اب نیدنچهیسوررد ۰.۰ تساهدومن

 یوروشمیژر ندش نوگنرسهکد اد یور یتخس
 اهتسیمرفرو اهکیوشنم ندنامیق اب تروصرد

 بزح لخ ادرد اوژر وب هدرخ یاهتارکومدو

 پاچ ۰۴۶۲ ص «۲۵دلح) "...دوب یعطقام

 ( یسور
 ط وقس ییشلهکمیوش یم هجوشم بیترت نیدب

 نستف ای تردن قیرطز ! ار یوروشمیژر ینوگنرسو

 و دن اد یم نگمم تسینویزیورو تسیم رقررص انع

 :دیوگ یم نیلاتسا قیفر هک تساهطب ار نیمهرد

 اهنآدرطو رصانع نیاابهنامحریبهزر ایم"

 اب هزر ابمرد تیقفوم هیلو | طرش بزحز |
 فا وضصرد ام بزحرگ | ... تسامسیلایریما

 و اهفوسرتویو اه نادواهفترام دوخ
 هسب تسناوت یمن تشاد یم ار اهدرلسکا

 و دریگب تسدب ار تموکح هد ًاتفا هارهاش

 زا ودهد لیکفت ار ایر اتلورپ یروت اتکید
 رگا .دوش جر اخهنادنمزوریپ یلخاد گنج
 و یسلخ اد تدحود اجیآ هب ققوم ام بزح

 زا لبق دش شیوخ فوفصریظن یب یگتسبمه
 دوخ تسناوق عقومب هکدوب نیا شهلعهمه
 هدرک کاپ مسینوتروپادوجو تولز ا ار

 دوخ لخاد زاار امهگیوشنمو نابلط لالحنا

 بازحا ماگحتساو یقرت .دزادنا نوریب

 زا اینآفیظنت قیرطز ا یک ایر اتلورپ

 - لاسیسوس , اهتسیمرفرو اهتسینوترویآ

 « اتسینوش - لایسوسو اهتسیلایریمآ

 - لا یسوس و ناتسرپ نطو - ل ایسوس

 هیفست اب بزح دریگیمماجنا اهتسیفیس اپ

 - يسم ماگحتسا تسینوتروپ ًأرص انعز ادوخ

 ۰.( مسینیدل لوصاهب عجار ) ".دیای

 ایهک یبزح « نینل کیوشلب تسینومک بزح
 ردهیسور رد یتسیل ایسوس بالقس ا ندناسر ماجنآ

 زا ۱ سس .دوشگار یدیدج هلحرم تیرشب خیر ات

 مسینویزیور نم !دهب شهوگشرپ خیر اتزا هرودکی

 کی کیوشلب بزحرد مسینویزیور ًاملسم . دیتلغرد

 یق انبریز طی ارشهبهجوت اب هکلب ,دشن لزان هبش

 ماگیم اگو یدامشم نایلاس یط. هعم اج ی انیورو

 هکنی | اتدرک |دیپهنم ادو تف ابیهشیر بزح نوردرد

 راسک یوربو نییلاتسا قیفر گرمز | سپهرخال اب

 رب یقچشورخ یتمینویزیور هتسدور (د ندم آ

 یتسیلایسوس یوروشودومن ادیپ هیلغ یبزح ه اگتسد

 تسیهج یتسیلایرپم | ل ایسوسروشک کی تمسب ار

 یاسهر اتفگهی ار تالوحت نیا حیضوتام .دیشخب

 است میشوک یم لاح نیعردومیر اذگ یم اورگید

 زر گید و یکادف یاهگیرچ یفارحتا یاههتشون

 نیا ناگدنسیون . ميشکبدقنهب ار هیاشم یاهوریش

 زا لوسق لقن یرسکی ندرک فیدر اب تال اقم هنوگ

 لش اسمهب یطیر هک - یملع مسیل ایسوس ناگرزب
 یاسههدوت اتدننآ یپ رد - دنرادن هرجاشم دروم

 یسلو «دنیامش بوعرم ار یشامز اسرییفو ین امز اس
 تسسقیقح .دننزیم لوگ |ردوخ اهن آ تقیقحرد

 شیبز ! شیب اههدوش ناییمرد مسینینل -مسیسکر ام

 هسک یر اکاهنت نایاقآ نیا . تشگده اوخر اکشآ

 نارکون و یوروش مسیلایرپمآ لایسوس دننک یم
 بزح یزکرم هتیمک یعاجترا هتسدور اد شآ یموب
 . دننک يم داشلدار هدوت

 (دراد همادا۱)

 ۱۸ هحفص زا هیقب

 ۰.۰ رب دورد

 و تشک یاهنیمزز ار اتکه ۱۰۰ فرصتهب قفوم

 دشدومن تشگهب عورش نآ یورردو هدش تعنص

 « داسبآ یلع ناناقهد ءهش ان امرهق لمع نیا

 و ۰ درو آرد تکرح هبزین ارهدر ابن | ن اشکتمحز

 غارس هب شیوخدنزرفو نزد ارمهبزین ناشآ
 و هشفررودزم مان" یشیاده" یراتکه ۱۰ نیمز

 ایو .دندش نآ ندز مخش لوغشمروتک ارت اب

 نیچرب نیمزرودهب یاه۵ اعسلا قوف ءهقالعو روش
 و مصصم یردقبر اک نیارد نان اقهد . دندیشک

 و هسلخادمو "یتی اده" تی اکش هکدندوب عطاق

 شسیپ زا تسناوتن یر اکزین اهمر ادن اژدیدهت
 هبهدر ابن اود ابآ یلع نامرهق ناناقهد .درب

 .دننکیمر اک یفرصت یاهنیمز یور یک ارشش اروط

 ی ۲ چ

 زاگنچ نام اتسور تازرابم
 - لمآ-

 -ولیک٩ ردهک تسا یک اتسور ماش" ز اگنچ"

 راوسناخ ۶م اتسور نیا .درادرارق لمآ یرتشم

 یزرو اسشک ارس آد امتق ! یلصا ءهبنج هکدر اد

 "یر ادم اد" یزرو اشکر انکردودهدیم لیکشت

 دنچ زا. دراد جاور فرصم دوخهتشر ن اونعیزیس
 حطسم اب یناخرداش خرف مانب یدرف شیپ لاس

 اهنت اتسور یلگتج هاگارجز ار اتکه ۱۰۰ ندومن

 رددرسف نیا

 هدرپسرسمیژر لامع تیامحاب لبق لاسدنچ يط

 نایک اتسور قحرد یتیذ اور از آهنوگچیهز !

 یر یگجو | ابد ارمهورشی از ا ۰" درکنر اذگورف*

 دوخ «هزرابمزیت ناکیپ ,ریخا هلاس کیرد تازرابم

 . تخاسدوخ ناآزاار اتسورد اگ ارچ

 دعب., دنتشاذگ رودزم درف نیا یضارآ فرصت هجوتم ار

 ین اخردان خرف رارفو هام نمهب *هن احلسم مایقز |
 ی نون اق قیرطز !دندم آربددصرد نایک اتسور
 راسسره هکدننکب يقارا نیا *هرد اصم هبم ؟دق آ

 - یم وربور لوئسم تاماقم یراک هحماسم اب

 - یم قفوم نایگ اتسور هرخال ابهکنی | ات . دندش

 زاو هدومن بلجار لمآرادش امرف تقف اومدنوش

 یک ارتش ا بح امتهب هرفن جنپ یاروش قیبرط

 مادقآا یشایرذبو مخشهبو هتشخادرپ یضارا

 و یعمجهتسد ز اگنچ نامرهق نیش اتسور

 و دشنزیم مخشاردوخ یاهنیمز مامت توقاب
 . دنن ادرگ یم مکحتسم اردوخد احت |

   یر
  



 ۱۶ هحفص

 ناربآرد نکسم نآرحب یاههشنر سل

 ۷ س
 یرتشیب هچره تح اقو اب قب اسمیژر تام اقم

 هنیزهر و آ ماسرس شی ازف !هلگسم هکدندرکیم اعد |

 هدشخهمهز ! ایومدرم دم آرد شی ازف ارش ارب نکسم

 نار گر اکدزمتسد شی ازفا رشاربرتر اد -

 یمرشیب قمع هبهکنیآ یارب |!تسا ینامتخاس

 تسس !مزالمیریب یپ یت ایدنرچ نینچ یاعد ارد
 یالاک ره لثم نکسم هنیزه هکميوش رکذتم |ادشب |

 : تسا ءزجودز | لکشتم یرگید

 رد هتفرر اکیب حلاصمو نیمز تمیقز !هک تب اش
 . دو شیم لیکشتدرییغو ت ایلام « نامتخاس

 هزسمتسد تخ ادرپ لم اشهکریفتم هی امرس ۲

 هلئسم نیا کرد اب نونگا .دشاب یم نارگر اک
 . دینکهجوت ۶ لودج ماقراهب

 هسیامرس او

  

 دزيمنسد

 نارگراک | حلاصم | نیمز لاس
 ین امتخاسا| ین امتخاس

1۱۳۹۲ 1۱۰۰ ۱۰ ۱۹۰ 

1۳۹۴ ۱۳۱۳/۶ ۱.۹/۲ ۱۳۷/۱ 

۵۵ | ۱۲۰۵/۵ ۱۱۲۱/۶ ۲۵/۱ 

۵۵۶ | ۱۳۱۵/۰ ۱۱۵۷/۳ ۲۷۵/۶ 

۷ ۱۲۷۱/۵ ۱۱۵۶/۱ ۲۲۴/۴         
 نامتخ اس *هتیزه هدمع لم اوع صخاش ب ۶ لودج
 (۱1۳۵۳ -۱:۰ ) ۵۸ دادرم ۲۲ ناهیک ذخام

 ماسقر | نام رددوشیم هده اشم هکر وطن امه

 رگید لم اوعز ارتعیرس نیمز تمیق صخ اشروکذم
 هدرک دشر ین امتخاس نارگر اکدزمتسد هلمجنم

 دصرد اعومجم ۵۶و ۵۵و ,۵۴ لاسهسرد یشعی. تسا

 دزم نتفرال ایدمردز ! نیمر تمیق یتفرال اب
 لیلدب هک تسا ۵۷ لاسرد اهنتو تس ارتشیبرگر اک

 و هدشدگ ار اتبسد نیم ز شورفو دیرخییالقسا طی ارش
 ام .تساددم آنی اپرگر اکدزم هب تبسن نآ تمیق

 رتشمهم ورگید هبنج. دوب هیضق هینج کی طقف نیآ

 شب ازف ارد قوف لم اوعز | کیرهمهسو شقن هسیضق
 لم اعهس نیا اریز

 ناامشخ اسهنیزه نییعترد یو اسم شقنهجو چيهب

 وک دهدییم ناشنزیتر ام 1ودنر !دنرگیدمه اب

 نامتخاس لکهنیزهرد ییمز *هشیزهمهسهر اومه

 دز مهس سکعریبو هدوب شیب ازق !هیورهل اسره
 شه اک ناامشخ اس ءهنیزه هی تیسن نارگر اک

 ۹۶۵/۴۰ ۵۴ لاسرد لاشم ن

 1۲۹/۸ « نیمز شزرآهب طوبرم نامتخ اسهنیزه

 .دشاب یم نامتخ اس *هنیزه

 ناوشعب . تساهتفای

 نکسمو نامتخاس یاربهدش تخادرب یاهماو  لودج

        

 ۱۳۵۲[ ۱ لاس

 قودنصو ناریا ينهر کن اب
 ۶۸ ۶7۵ ناز ادش ! سپ

 ۹ ۹ نامتخاس کناب

 ۱/۵ | ۰/۸ | نکسمم اوو زادنا سپ یاهشکرش

 مه نت نارگراک هافر کناب

 ۸/۴ ۳۷ اهکن اب ریاس

 ۲۳/۵ ۲ لسک عمج

 ۱۳۵۶ لاسهلجم «ناریا یزکرم کشاب -ذخام

 هنییزه فرص 1:۱۳/۸ طقفو ین امتخاس حلاصم فرص
 یستح رگید تر ابعب .دوشیم نارگر اکدزمتسد

 و ین امتخاس حلاصم ,نیمز صخاش شی ازف ارگا
 طقف ,دش اب ناسکی ین امتخاس نارگر اکدزمتسد

 شیازفاهب طوبرم نیمز تمیق شیازف ازاآ ۸

 نیازا 4۶۵/۴ هکنآ لاح تسا نارگر اکدزمتسد

 .دش ایم نیمز تمیق شی آزف اهب طوبرم شی ازفا
 هفرگهک یاهجیتن بل اطم نیاهمهز

 ه-فئسمو یلص !هرگ نیلو !هک تسا نیادوشیم
 هلئسمو,تسا نیمزهلئسم عقاورد نکسم یساسا

 تس 1 طوبرم میتقگ البقهکروطن امهزیش نیمز

 نیدبو ناآرب یر اصحن | یموصخ تیکل ام هلئسم هب

 نوسچ یاهتسب اوروشکرد هکدوشیم نشور بیترت

 کچوک یرشق یوسز | یر اصحن | تیکل ام هک امروشک

 دوجو گرزب نار ادنیمزو نارادهیاسرس زا
 ید اههینج ردقشیا نکسم ءهلئسم ارچ تس !هتش اد

 . تسا هتفرگ دوخب

 نیپ داشت نکسم یساسا۶ءهلئسم نیمود

 ناسناقهد زاتیکلام بلس .دش ابیم هدو رهش

 زا ۱ اهشآ ندشهدنکو ال اکدرخ ن اگدننکدیلوخو

 رسسقتسم و اهرهش یوسب نااشتدشربیز ارسو نیمز
 -ییلح  اهدوگرد,گرزب یاهرهش فارط ارد ندش

 هیچ نکسم ءهلگسم هب هراومه ...و اهدابآ

 یشسیل ایرپم ! یفر ! تا احالما .دشخب یم یداح

 و عیرس تکرح یاربدوب یفطع هطقن عقاورد ۱
 یوسب ناناقهددشهد از آر اک یورین ناباتش

 ی است |میظع یورین نیا عقاورد . اهرهش

 تهی امرسو یتسیل ایرپم ؟ت ار اصحن !هکن آرط اخب

 شورسف عیسور از ابهب ار ناریباهتسب او یاه

 دشر هشوگرهولجو هدرک لدیم یجر اخ ی اهال اک

 مس تخ دناوت یمددن !هدرکدس ار یلخ اد تعنس

 هک یزرو اشک مادهشا .ددرگ یلخ ادر از اب بذج

 ترپم | تار امحن | طلسق نامهرد نآ یلصاهشير

 دسیدشت ءهنیم ز تس اروشکربهتسب اوو یتسيل اب

 شراوعز | یکیهک تس اهرهشهب نان اقهد ترج اهم

 .دشاب یم نکسم ناآرحبدیدشت نامه نآ
 یر اوخ نیمز هلگسم میتفگ البقهکروطن امه

 تر امیید اصتق اردهر اومههتشر نی از !دوس بسکو

 ال مع ام نکیل
 هیبامرسرو آ تریح دشرده اشدعبب ۰

  

 . تس !هتش !ددوجو ناریاهنوگ

 یاهلاسزا

 ارز میتسه ید امتقا شخب نیارد یراذگ

 تلعب یتعنص یدیلوت یاههتشررددوس خرن

 مروست و یتسیلایریم !دیسلوتهب نآ یگتسب او

 (ل ایردر ایلیم هب غلبم)

          

 (4)هتالاس دشرآ ۱۳۵۶ ۱۱۳۵۵ ۱۱۳۵۴ ۲ طس وتم
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 ۳۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

  

 یدوسعمص ریسهر اومه اهلاس نیاز |هک یتادر او

 یریذپ ان یرییسیاهتش !دوبنرد اقرگید تفای یم

 دناب نآسارردو ناریاهتسباو یراد هیامرس
 رد ۱۵۶ زاشیب یاهدوس خرس یپردهک ارر ابرد

 تمیق نتفر الاب عقاورد .دنک ءاضر !دندوبدص

 داوسسمو اهال اک خرن تدشب هکدیدرگ بیس تفن

 نی اساکعشا . دنکدشر اهتسیل ایرپم !هیلو ا
 یاههیامرس ندروآ یور «ناربا لخادردرم |

 نامتخاسو نیمز یز اب سروب یوسهب یراصحنآ

 .دوب یزاس

 یر اذ گوی اموسدشر هبور رییس ۴ ر !دومش
 . دهدیم ناشنار نامتخ اسهتشررد يصوصخ شخب

 ط وسبرم ينحنم دوشیم هظحالم هک روطن امه

 هسچ نا امتخ اس رد یصوصخ شخب یر !ذگهی امرسهب

 .تس |هتشاد ۵۶ - ۵۲ هلص افرد یرو آ تریحدشر

 نسیا هکدهدیم ناشن يحطس» اگن کی هکیروطب

 . تساهدشرب ارب ءدودح لاس ۴ ءهلصافرد مقر

 یصوصخ شخب یر اذگهی امرس - ۴ر ادومش

 (ل ایردر ایلیم) نامتخ اسرد

  
۵.۲ ۳ ۶ 

 - هیامرس ینوزقهر ابردهچشآ اب هطب اررد

 یاهکن ابهبهجوت, میدید شخب نیارد یر اذگ

 یاهکن اب. تسا تیمه ازگ احزیش نکسم یم اصتخا

 نسیرشهدمع ناشابکا قودنمو نارمع « شوروک
 رد اساسا یصوصخ شخب هبهتسب او یلام تاسسوم

 گن ابود .دناهدرک یر اذگهیامرس نکسم ءهنیمز
 هافر کنابو یسهر کن اب ینعیزین یتلودمهم
 اب یدحاو یشم طخاب قابطن ارد نارگر اک

 عف انم ًاعومجم هک تس !هدوبرکذل ! قوف یاهکن اب

 راسیرددن اب نآ سارردوهتسب او یر !۵هیامرس

 امن ارهتسباو نار اددیامرس نییرت یر اصحن او

 یاسهکتاب عضوهب یهاگن .دندرک یم یگدنی

 یریذپ ان یریس ی اهشش |هچ هکدهدینم نا اشنروکذم

 یی اردرگتر اغفرشق نیا طسوتدوس بذج یارب
 و زادشنا سپ تکرش الثم . تشاددوجو اهسلاس

 یاهسیامرساب ۱۳۵۰ لاسرد شوروک نکسم ماو
 لسیکشت نارهشرد لایر نویلیم ۲۰۰ لداعم

 ۱۳ هحفص رد هیقب

  



 نامی زلسا کروم وُ کت لود

 ۲۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

 .. دنسا ود ۴ هحفص زا هیقب

 . تسا وسرت نشاخ

 یاشاآو ناگرز اب یاضم |هبهک مهرگیددنس

 یسحیفوت هبو تسایوگ یبوخب, تسا رهورف
 . در ادن جایتحا

 ( دینکیم هظحالم هدش هشيسلک هک ار دنسود)

 هرامش لچ

 گرو تک

 یمالسابالقنامرتسم یاروش

 یاههاگراک عیاتمرد نارگراکندرک میهس نوناقوغل ینوناقهحیال

 دیب*ًاتب۵ ۸ / ۶/۳ خروم هسلجر دهک ۱۳۴۱/۱۰/۱۷ بوصمیدیلوتو یتعنص

 بیوصتیاوربتساهدیسر ناریایم الس |یروهعج تقوم تلود ناربزوتشیه

 ب/. ددرگیملاسراآتسویپهب یم السآپالقن یاروش

  

 لار 7
 0۸/۷/۱۳ .دنوشیم بآرب شقن اههلطوت

 مدص یاربهمک اح تشیه یاههئطوت م اجن ارسام |

 دش باآرب شقن نآرگر اکهب " هژیودوس" تخ ادرپ
 - و اقمز | یجوم تسن اوتیم یلعع نینچهگ اریز

 هدش ابهتش اد ل ابندب ار یرگر اکت اب امتع او تم

 مد سع تیحصو همزم ز هک نام ز نامهز | نارگر اک
 اردوسخ یگدامآدمآ نایسمب هژیودوس تخ ادرپ

 یارب « نارادهیامرسو تلود اب هزرابم یارب

 ناشدهزمز ! یر ادقمزج یزیچ هک هژیودوس نتفرگ
 یاروسش" نیارب انی دند !دیم ناشن « تسین

 رد هک تفرگ میمصت تقوم روطیوالسف " بالقنا

 .ددرگ تخ ادرپ ناکامک ,هژیودوس یر اج لاس

 -یسیز اب یاربه ار؛"بالقن ا یاروش" اما
 . تسا هتشاذگزابار قح نیا نتفرگ

 زور هک بالقت ا یاروشرییخا هم انییوصترد

 مین اوخیم»تس |هتف ایر اشتنا هامرذآ ۲۴ هبنش

 -یم نارگراک ندرک میهس نون اقهکنی |!هیرظن"
 یضتقم تا ًامیمصتو یسررب عقوم ب۰.

 تقو ندوبشو تلعب اذل ,دوشهشفرگدروم نی ارد

 ررقم ینونک طی ارشرد یسررب نینچ مدعو یفاک
 ۰... نارگراک ۵۸ لاس مهسلا قح هکددرگیم
 ۰." ددرگ تخ ادرپ ریز حرشب

 هب" ًافرص" بالقن ! یاروش" هکدینکیم هظحالم

 زا سرست ميئوگبرتهب ایو" تقو ندوبن تلع

 تسخ |درپهب نت« نارگر اکهچر (پکی تمو اقم

 تسی اب

 نیارب اضیا تسا هداد یراج لاسرد" هژیودوس"

 نی اامیضوت ابدنر ادهفیظو» اگآوزر ابم نارگر اک

 رد اش دنز اسر ایشهود اگآ ار نارگراک عوصوم
 هدشن اونش تلودو " بالقتا یاروشآ زین هدنبآ

 . دنر ادک اپریز ار قح نیا

 یرگراک شبنج

  

 راکسپ
 تلاوای السا روت ونک لود

 هکزبو تخ

 هم امم

 دریک خیرات

  

 راک یلأع یار ۸

 . تسارچالامزالو یعطق

   برا . دنیامن دامنشیپ
 ...نارگراک ۱٩ هحفصرا هیقب

 هسفرم یز اوژروبهدرخ بزح ) یمالسا یروهمج
 - رپما نایم اهو اهل اربیل ابد احت |ردهک یتنس
 هنودورب ( تساهدز قسلخ بوکرس هب تسدمسیلل ای

 یشخب بزح«ن املسم قلخ یروهمج بزح ل ابندب

 . نآ هیبش بازحاو یبالقن ادف یاهل اربیسلز |
 رسسرب شکمشکرد ب ازحا نی اهک اسب هچ

 ار هد یدمتس یاههدوتورگر اکهقبط , تردق

 دوغ یارب « تردقز (رتشیب یربمهسهقیشو
 اسم ناشکتمحز نوخ شکمشک نی اردودنی امن

 یاصههدوت «رگر اکهقبط ءهفیظو .دوش هتخیر

 هک تسا| یبالقن او تسینومک یاهورینو ام قلخ
 و هستش ادرذحرب یریگرد نیاز 1 ار اههدوش

 تکیه هعز انمرسرب ناشکتمحز نوخدشر اذگن

 . دورردهب تردق میسقت یارب اهل اربیلوهمک اح

 هسقیظو ناآرادفرط یاهوریشورگر اکهقبط
 - ل !ربیلو همک اح تشیه عضاوم یاشفا ابدنر اد

 یاسههدوت یارب ءهمکاح تشیهز ! نوریب یاه

 -هدرخو یز اوژروب یربهررییزز ا ار اهشآ « قلخ

 -ر اعش لوحو هتخاس جراخ یتنسهفرم یز اوژروب
 مه. دنی امش لکشتمرگر اکهقبط کیت ارکومد یاه

 هسب ندز نماد تسرد کیتک اتهناگی نوشکآ

 اههدوت یيع اجنر ادضو یتسیل ایرپم ادضهزر ابم

 سر یخ
 ی

 یدسلوتو یتعنسیاههاگراک عفاتمرد نارگراک ندرکمیبس نوناقوغل ینوناقهحیال

 یلمیاروشواتس نیسلجم بوصمتاحالصاو ۱۳۴۱/۱۰/۱۷ بوصم

 یاههاقراک معفانمرد نارگراک ندرک میهس یتونأق هحیال یمشع ۱۳۵۸ لاس هامنیدرورفلوآ رآ : هدحاوددام

 و ۱۳۴۳/۳/۱۸ بوصم تاحالصاو نآربزو تکیه ۱۳۴۱/10/۱۷ بوصم یدیلوتو یتعنص

 . ددرگیموغل یلم یاروشو ًاتس نیسلجم 4۹

 دادصترد لوشم یاپهاگراکرد ۱۳۵۷ و۱۳۵۶ یاهلاس رد یتخادرپ هتارس هژیو دوس طسوتم ۱ هرصبت

 رک زاسپ دیآ تسدب تخادرپ لبات غلبمات دوشیم پرض ۵۸ لاس هامییدرورف رد نانکراک

 روطهب یلامتحا هدنامنآ زا یدیع تخادرپ یاربه۸ لاسرد نارگراکقوقح. هامکی لداعم رثکادح

 خروس هیوصم یارجآ زا یسپ اهنآ هنازور دزم هو میسقت لغاشم لومشم نانکراک نیب یواسم

 . دشدهاوخ هدوزفا ۱۳۵۸م نیدرورق لو زا

 راک نوناق ۴۰ هدام عوضوم فالتخا لح تقیه یار نونأق نیا یارجا رد فالتخا زورب تروصرد -۲ هرصبت

 اهدزمتسد ندرک بس انتمو نتخاس طوبرم یآارب مزال ینودأق حرط هامهس فرظرد تسا فظوم تلود س۳ هرصبت

 و هسیهت هلصاح یاهدم آرد هنایلاس دیلوت نازیم ای یتعنصتاسس*وم نانکراک یا پشادأپو

 ی سی اتجا روماو راک ریزو

۰ 

 - ایرپم ادضهزر ابم رد تکرش هک هنوگن امه

 هسطب ار ییمهردوروشکرس ارسرد اههدوش یتسیسل

 تسدمه ناونعب , همک اح تشیه تیه ام یاشفآا

 یقاهداضت نتشادمغریلعهک مسیل ایریم | یم احو

 - یم بوکرس ار قلخ نآ ابدحتم مسیلایرپم | اب
 را د تکرش اجنیارد «دراد یساساترورض دشنک

 و اههدوش یع ًاجتر !دضو یتسیل ایرپم !دضهزر ابم
 نآ اوشعب اهل | ربیلو همک اح تکیه عضاوم یاشفا

 درسینو ید از7 یاربهزر ابم نیفورد نایعدم
 هسصرع یياههشحاق ناوشعبو یتسیلایرپم ادض

 ینایاش ترورضز ! یاهدوش تکرحره رد « تسایس

 . تسار ادروخرب

 دو یتسیل ایرپم !دض ت ازر ابمد اب ناوترپ

 | اه هدوست یع اجرا

 !یدازآ ناسیعدم"نار اکشز اسرب ترفنو گنن
 دف نا سیع دم" نیعجشرم رب ترفنو گنن

 | یسستسیل ابیریم

 رکراک هقبط یدازآ4 ارردر اکیپ نامزاس
 "ناجی ابرذآ هشیمک "

۵/۶ 

  

  



 ۹۸ هحفص

 زا یشرازگ ۷ هحفص زا هیقب
 م ازعا هددب تام اظتنا ظفح یارب نارادساپ

 و یسسلاهابلاج یاهدروخرب لیلدبهکدنوشیم

 تدس اپ اره اظ , اهشآهب یف اک یعیضوتر اکز ادعب

 . دننکیمدیش اتار نایشاتسور عضاومزین نارا

 کارا هباروش یاضع 1 ۵۸/۸/۸ هبنشهسزور
 نوسیسیپمگ هی دنوربپ هب یگدیسر یاربودنی آ يم

 ( دنیرسد دکالم ) ین احبس اهشآ سیئرهک یرفن ۵

 نویسیمک سیئرهک ی اجنآز ا یلودنور یم تسا
 دهد یمرظنب ابر عفنب « تسا کل امدوخ

 تور اروش یاضع |ادیدش تاضارتع اب عوضوم نیا
 نالقنا ین اتسد اد هب هدشورپهجیشنرد «دشورب

 سسیکرروتسد هبزور نیمهرد ام (ودیدرگ عاجرا

 هدسش هد اتسرف لحمد اگس اپ یاربهک نویسیمک

 نیا نارشابمو لامعد اگساپ تی امح ابدوس

 دشنکی هچنوی ندیچ هبمادق |دنه اوخ یم ین اج
 یاضهدایرف ابهک تیعسج یاسآ لیس جوم ابهک

 تسقون آودوشدر ام شعن یورز ادیاب نی ابمک"

   هک " نامیلسرب گرم" و" دیتیچب (رهجنوی امش

 و ۰ دننوشیموربوردندویب هتس اخرب ض ارتع !هب
 .دننکیم ینیشن بقع ار اچ ان

 اسب زین ۵۸/۸/٩ هبنشر اهچزور نیروم ام

 - دوخ هجنویب ندیچز !اوهدشوربورمدرم تمو اقم
 ی ریگولج یارب اتسور یلاها .دننکیم یراد

 اس ناخ نامیلس ید ای !هلمح ل امتحاز |

 .یرمر ادساژو نارادساپد ایسد افتز |هد اعتسا

 - یمر ادس اپدنچو هدرکعوجر نار ادس اپد اپسهب
 نایک اتسور .دنوش رقتسم هدردهکدنه اوخ

 یارسبودنتش اد "مام |ارتفذهب يش اهديم ازونه

 - یم اجن ادب تی اکش نابآ ۱۴ خیر اترد نیمه

 نیاز ا سپدوش یمن یگدیسرهجو جیهب هکدنرب
 .دنوش یمر اکب تسد تیعط اق اب اهش آ

 تسیعمج میظع لیس /۸/۱۷ هبنشجنپزوررد

 رد ار هجنوپ بیرج ۱۲۰ رگیدکی ششوکو تمه اب

 رد هچسوی ندیچز | سپودنسیچ یم تعاس ۲ ضرع
 شسکتمحز نان اقهد تسدردهمه اهس اد هکیل اح

 را ودزسسم هیلعو هتخ ادرب یشامیپه ارهب .دوب

 زور نسیمهردهتیل اهک .دند ادر اعش یزییخ اتسر
 ند-یچ لوغشم یلاه |هکیسلاحرد (

 هک رگیدروم امدنچود اکس اپ سیئکردندوب هجنوی

 هبنشجنپ)

 هدسم آ نامیلس عفتیهجنوی ندیچ یارب ایوگ
 نآ دنیچ ل اخردهک یمیظع تیعمج اب ,دندوب

 زج یاهر اچودنوشیم وربوردندوبدوخ هجنوی

 دنننک هیهش یاهسلج تروصهکدننیب یمن نیآ

 ةل اخم ابهکدش ابرگتر اغ نیا عفنهبز ابهک
 ناگدنی امن ار هسلج تروصودوشیموربور یلاها
 اینآهب یلاهاءاضم |! ابودنسیون یم یلاها

 عسل اق ینتم ابهسلج تروص هتبل |هکدنهد يم

 یاهنومن . دوشیم هتشوناروش فرطز ا یبالقن او

 نیا یگیدوبهدم آهسلج تروصردهک هچنآزاآ

 -شوخو نازرواشکو هدوب یل اه ناآز | هجنوی هکدوب

 یگربو هدرک نآ ندیجهب مادقا یگمه نانیشن
 .د ادمیهاوخن یکولبن اخ ناخ نامیلسهبارنآز ا

 درسیگیم میمصناروشهجنوی ندیچز ! سپ
 ی گنوگچ .دنک میسقت یلاها نیب ار هجنویهک

 میهد یم حرش ارمیسقت
 ار اهنآهکدنش اب یمراوناخ ۳۲۰ یلاهآادو

 زا ودننکیم یرفن ۱۶ هورگ ۲۲ هب میسقت

 و هدرکپاختناهورگرسار یکیرفن ۱هره

 هجنوی ندروآ یارب اررگیدرفن «٩ هورگرس

 .دنز اسیم معلطم

   اه هجنوی , هجنوی ندروآز ا لبقرفندنج ۲

 راکشپ
 اهنآ زا گیره یوروهدرک تمسق ۲۲ ار

 ترس ماناب هتیلا .دننکیم یر اذگهر امش

 هورگ

 رسیخ اردوخد ارف | اههورگرس صخشم تعاسرس ۳

 ! زر دوسخ مهس بشرمو مظنم یلیخوهدرک
 دشرب یم

 هدش بصغ ی اهشیمز بح اصت
 یک ارتش | تشکو

 یسباب حتفهجنوی ندیجو تشادرب عقاورد

 بص اغز ادوخ یاهنیمز نشفرگ سپز اب یاربدوب

 اهزور نامهردوهجنوی تشادربز !دسبهکیروطب

 غارسس هب اتسور شکتمحزو هدیدمتس نان اقهد

 یاسهلاس ناخ نامیلسهکدوخهدش بصغ یاهشیمز

 فرسصت رددوخ یردلقو یشوگروز تکربهب لاس
 و نیرتهیز |هک یگاهشيمز .دنور یم تشاد

 اتسور تشک لب اق یبآ یاهنیمز نیرش بوغرم
 و ۰. دویهدش امهد افتس !الب اهلاس یلودش اب يم

 وه کدوخ تیعط اق نامه ابزر ابم نایش اتسور

 اینیم زدندویهدن امر اجنی !هب ار ناشهزر ابم

 رسگیدمه تکر اشمو یر ایمه ابو هدرک بح امت ار

 تشک یاربار ناخ نامیسلس یاهنیمز مامت
 ودشنکیم تشکرگید لاس یاربدعبوهدرکهد ام

 ندیشک نودبو یکارتشا تروصبر اک نیا مامت

 ۱۳۰ - ۱:۰ زوررهودریذپ یم ماجنا یزرمو طخ

 راسک اهشیمز یور تیونهب هد ناشاوجز ارفن
 هسک دوب نیا ناناقهددوخرظن یلو .دندرکیم

 تیم هب ار اهشیمز تش درب عقومرگید لاس
 , درگدنه اوخ میسقتهنارس

 وررابم نانافهدرب دورد

 ت ازر ابمهب طوبرم هیمالع ! لبق هر امشرد
 کنی او میدروآمار ناردنزامرد يیساقهد

 : دینکیم هظحالم ار تازرابم نیارابخا

 "الک مرش" نایک اتسور هزر ابم
 "الک مرش" نایش اتسور هزر ابم ابهطب اررد

 هسک هدرکرشتنم یتکارتنامز اسناردنز امهزوح
 : دیشکیم هظحالمریزرد

 ! مینک تیامع الک مرشزر ابم ناناقهد زا
 یاههکطوت یپردنار !دس اپ نابآ ۲۹زوررد

 یاهشیمزز ار اتکه ۳۰ بح اص) "ید اق نیسحدمحم"

 قد اسص" یریگتسد یارب("الک مرش " بوغرم

    

    
 بتارکمدو یتسیلایرهما دض تازرابمدابزوریپ

 : ناشکتمعز ریاسو ناناقه ۵. نارگراک

 ۳۴ هراسمش

 ۵۸ رذآ ۶

 مرش " لاعفوزر ابم ناناقهدزا یکی" یس ابع

 دن اریت نمفودنرپیم سروپ اتسور نباهب "الک

 وا هداوناخاب ندشزیوالگو هدرد یشاوه یزآ

 تیم ریشتسدمه اررشن کیوهدرک حورجم ار یو نز

 زر ابم نایش اتسور « نایرج نیا ل ابندب

 هسب تسد"ید اق" هیلعربو هدم آرهشی"الک مرشآ

 هسب نایش اتسورهک یم اگنه, دننزیم تاره اظت

 نارادس اپ, دتسریم نارادساپ» ایسرقم یولج

 ,دننکیم تش ادز اب ار نایش اتسورز ارگیدرفنود
 دد سرد هک مهار یسابع قد اصرسمه یتح اهنآ

 یر گیفحو تا ابشا یارب یکشزپ یه اوگ نتفرگ
 . دننکیم ریگتسد« دوب نآر ادس اپ

 دنوشیمد از 7؟ناییش اتسورز ارفنود یتدم ز اد

 زا سیب نوشکا: سرسپو یسابع قد اصرسمه اما
 . دشربیمرسب نادنزردهک تسازور ۲

 یاههدوتوییالقن | یاهوریشهمه هارمهب ام

 نان اقهدقحب ت ازر ابمز | اهنتهنپ شکتمحز

 "یبس ابع" رسپوورسمه ید از آ تهجرد"الک مرش "

 هن ابلطقح ت ازر ابمز |!هگلب مينکیم ین ابیتشپ

 زین اتسور نیا نیمز یب ناناقهدز ارفن ۵

 و مینکیم تی امحهنالاعف , نیمز نشفرگ یارب
 هسیلع نیمزیبنان اقهد تازر ابم هک ميدقتعم

 یاههدوت تازر ابمز | ادح , گرزب نار ادنیمز

 صوسصخب و اهتسیل ابیرپم !هیلعریمدرم میظع
 .دشاب یمن , اکیرمآ مسیلایربم |

 "ناردشز اسم هزوح"

 هه یا

 دابآ ی لع ناناقه درب دورد
 هدر ابناو

 ناستسهم شخبرد هکد ابآ یلع یاتسور

 ۱۱ هسلصافب لمآ يبرغ بونجردروش ناتسرهش

 یستیعمج یاراد در در ارق لمآ یرتمولیک

 دسشاب یمرفن ۶و رب غلابر اون اخ ۸م دودح

 دودح میدو یباآزا معاد نیآ یاهشیمزر !دقم

 شیر اوشاخ ۳۱ هیرق نیارد. دوش یمر اتکه ۰
 ننسیمز یبراوناخ ۴۲ودنر اد نیمزر اتکه ۲زا
 یرودزمایو یر اکهفصن هب فارط | ت اهدرد هکدنتسه

 و "داسبآ یلع"یاتسور نیبام .دنتسه لوغشم

   اسیدر ادرارق " ایوس" تعنصو تشک" هدرایما"
 نی ارد اتسورود نیا مدرم, ر اتکه ۳۵۰ تح اسم

 ًآعومجم هکدنلوغشم مدنگ تشکر اکیب تعنصو تشک

 ب ذج ار نان اقهدر اک یورینز | ل اسردزور ۰
 - اضاب م۴ لاسردهک تعنصو تشک نیا .دنکیم

 نالکم اوز هد افتس | ابو نآ حیطستو لگنج یدوب

 یزرو اشک ءهعسوت گناب یناموش نویلیم ۰
 درم نارگر اکهب اهلاس نیا لوطردهدش داجیا

 رد ناموت ۱۵ نز نارگراک یاربو ناموت ۵
 زهجم" ایوساتعنصو تشک . تسا|هداد یمدزمزور
 روشک !رت؛یروتوم شاپمس نی ابمک رزودلوب هب
 . دشاب یم ...و

 ارس زا سپد ابآ یلع یاتسور ناناقهد

 یارسب ار یاهش اتخسرسهزر ایم تشطلس ینوگن

 ماجنا هب تعنصو تشک نیا یاهشیمز فرصت

 یاسهتساوخو قحب تازر ابم نیاهک .دندناسر

 ن وین احور لوئسم تمو اقم اب نانآ یقرتم

 و تشک بح اص رازگر اکرودزم "یسنالیگ" و هفرم

 ناسیش اتسور اما .دشوربور تسیر اوتم هک تعنص

 هام رذآ لو ازوررد اه ینکشر اک نی |مغریلع
 ۱۵ هحفص رد هیقب



 ۳۲۴ هراسمش

 ۵۸ رذآ ۶

 ۰۰. نارگراک ۲۰ هحفص زا هیقب

 و هنشاهدرو آرد فرصت هب ار نویزیولتوید ار

 عورسش ین ابیتشپ یاهفارگلت لیس شل ایندب

 و یرادنمتعیرش هللا تیآ مينيبب لاح .دش

 راسعش ابو ناملسم قلخ یمالسا یروهمج بزح

 دن امنیم لابندار یفادهاهچ ۱۱م هدام حالما

 و ناسشکتمحز رب اسورگر اکهقبط اب اهنآهطب ار
 اآسب اهنآ تفل اخم ؟ تسیچ اهشآر اعش تیه امو

 بزح « یمالسا یروهمج بزحو یتیمخهللا تیآ

 ؟ تسا عونهچز ۱!« مکاح

 . ميدرگرب بقعب یمک عوضوم کرد یارب
 درکیم هزر ابمهاشاب یسیمخ هللاتیآ

 یسلو دوبهد اتسی اه اتخسرسد اش یشوگنرسردو

 هلل | تیآ تفل اخم هکدوب نشورمه نامز نامهرد

 الو یتمو تسینهس اعطاق , اکیرمآ اب ینیمخ

 زسگرهودیبوکیم ه اشز | تی امحرط اخب ار اکیرم 7

 یسشعی « اکیرمآ مسیلایرپما یلما اگیاپزا

 ناوسشعی نآ یدوب اشوهتسی او یر ادهیامرس

 زا طقفودرو 7 یمن نایمب یفرح بالقن !هم اضرب

 اب یسم ۰و اهد ادر ارق یاشفاهبد اگدید نیا

 گکرالک یزمر اب سپر اپرد یو ت اقالم . تخ |ادرب

 رد وا یگدنی امشهیروزم یتشهب تکرشدعسو

 و لزلزشزیش رزیوه - ناگرز اب ت ارک اذم
 دادیم ناشنار ینیمخهللا تیآ یر اکشز اس
 " یبس امرد ارب شتر |" ر اعش اب ینیمخهلل | تیآ

 - اکیرمآ7 مسیلایرپما یلصا ناکر از یکی
 را د ار -تس اگیرم 7 ۶ءهدرورپ تسد شتر !هک ارچ

 یاهورینو هدیدمتس یاههدوشودرک ظفح ناریآ

 هدرپسرسو یقلخدف شتر ا یدوب انز | ار یبالقن |

 اههدوتز ازگرهو تشادز اب یقلخ شتر اد اجی او
 دننک هتاحلسمهزر ابمد اشهیلع هکدرکشس توعد

 یر بهر تحت هکنی ! لیلدب ینیمخ هللا تیآ

 تشادن رارق نآ یس ایس ناگدنب امنورگر اکهقبط
 اسپهدرخ ناناقهد « فاسم |هدنی امن يتحهکلب

 - اکیس اگهدنی امشرتشیب هکلیدوین ی اشکتمحزو

 هٍسسیلع تسن اوت یيمنزگره «دوبر ادلوپ نار

 و دسهد ماجناار یعط اقهزر ابم مسیلایرپم آ

 نشاخ لاربیل نیا ناگرزاب لابندب هرخالاب
 کوش هک تنطط اهشت# مایق نایرجرد ,داتفا

 دوو تفر نیبز !دوبهتسب او یر 1دهبیامرس

 و دنام اجرب اپهتسب او یر !دهبییامرس ینعیهندب
 -اربیلو نارادهیامرس ناگدنی امشدرومرد ام !

 اما ,دندرکیم هزر ابم ۵ اشهیلع زین اهن , اهل
 رس تفرطنآ یمکدنتساوخ یمو از | طقف اهنآ

 زسیس اهنآودوشز ابرین اهنآ یارب اج اتدنیشنب
 سا رپب هديدمتس یاههدوتورگر اک ءهقبط تر اغب

 تن فهش , اههورگ نیا ناگدنیامن ,دنز اد
 « یر !دمشعیرشهلل | تیآ « یلمههبج « یدازآ

 اسینآ .دوب ۰... و یرتسگد اد یالکو نوش اک

 - اس نوشاق ) یساسا نون اق تی اعر ناهاوخ

 هر اهب نیاهباهنآ .دندوب ( یه اشنهاش یس

 هاش "دنشفگیمدرکهزر ایم ماگهبم اگدی ابهک

 تی آ ۰" تموکح هندنک تنطلس ام !دن امیدی اب
 یسم ام ! فیرش تسلودی ۵ امهس یر !دمتعی رش هسلل |

 زا اهنآ .دنک هاربور ار اهر اک اتد اد تلهم

 ([دنسرتیمو ) دندیسرت یمرتشیبر ابدص بالقن !
 . بالقت !دضز ات

 هام نمهب م ایقز ادعسمینیبب لاح

 طوبرم با ازح او یر !دمتعیرشو ینیمخهلل ! تیآ

 یمالس ۲ یروهمجو یمالسا یروهمج بزح « اهشآهب
 تازر ابمو مسیل ایرپپم | ابهنوگچ «نامسلسم قلخ
 یاوسسعد مينيبب ات دن اهدرکدروخرب اههدوت

  

  

 و    
 . تسیچرسرب یلعف

 هم اضریدوخهکنی ارش ارب یسیمخهلل | تیآ

 دوس یتاقبط هاگیاپرخاربو تشادن یا

 الم اکار مسیل اییرپم | «هطلسوذوفن تسناوت یمن

 تار اد« شتر )میظع یتلود نیش امودنک مطق
 بال _سقث | کیهکار (۰.. و ین ابرهش .یشلود

 دوس ان ار اهشآهمه تسن اوت یم لم اکو یعقاو
 « نارگر اکز ( لکشتم یرگید یاهه اگتسدوهدرک
 اب داحتارد ,دنک تسرد ن اشکتمحزو نان اقهد

 دست دویدلب هک(...و ناگرز اب) اهلاربیل
 هنوگچ ينعي .دننک یز ابد اگتسد نیا ابهنوگچ

 زین دوخودنز !درپب اههدوتر امشتس !هب نآ اب

 نارادهیامرسریاس هارمهب ودنوش کیرش ناآرد
 و شلود .دندوبهدن ام یبق ابزونه هک هتسب او

 دیش اتدروم اهر ابهک تلود نیا .دند اد لیکشت
 ماجش ار اکچ « تس |هتفرگر ارق ینیمخهللا تیآ

 هتسب او یاهدیبامرسهب تلود نیا ؟ تساهد اد

 م یاجیار اهشآز ا یيخربو تس |!هدزن تسد

 طسوش نآ هر اد اوهرد اصم یشعی یعقاو ندرک

 یسنعیپ تس !هدرک یتلود . ناشاقهدو نارگر اک

 هب « تس1هد اد تاجن یگتسکشروز !!ر اهشآم اهس

 تسسد اکییرم آرد ناریبا یماظن یاهدادرارق

 تازر ایمرش اربرخ او! نیارد طقف ) تساهدزن

 زا يکي تس !هدشرویجم بالقن ۲ یاروش , اههدوت
 دیک اتدروم هک تلود نیا (دنکوغلار اهشآ
 اکیرمآز !هحلسا رالددر ایلیم ۲/۵ دوبماما

 تسسلودء دنک بوکرس اردرک قلخ نآ اب اتدیرخ

 هزر ابمام قلخ !دیشک اشامت ار تسیل ایرپم ادض

 زا «دنک یریگولج عب انم تر افز [ ات تس | دهدرک

 تسقون ۲ « دنک یریگولج ناریا ندشهحلس ار ابنا
 ار اهقلخ یگدنی امن یاعداهک یتلود نامه

 دسیرخ )ار قیاس میژر یاهراک نامه ,دراد
 دنکیم ار ( تلم بوکرسو تم هسیکز !هحلس |

 زا و اهشسیلایرپم اب ناریا یاهد |ادر ارقهب
 - اسیرپما نانچمهو تس|هدزن تسد تفن هلمج

 یاسهتساوخ .دنرب یم تر اغب ار ام تفن اهتسیل

 تسسکشهب یتقووهدرک بوکرس اردرک قلخ قحب
 هرسگ اذم ابدنکیم یعس «دوش یمر اچدهن اعفتقم

 وریش , تن ایخو شزااس بزح « تارگومد بزح اب
 پا وسکرس ار اهشآوهدرکدرفنم ار بالقش | یاه

 تسلود, هتفرگ جو اههدوتهزر ابمهک لاح .دنک

 -هدوت یشی اضر انودوخ ینورد ت افالتخ ! لیلدب

 دسیش اتدروم تلود نیا تیهام ندش نشورو اه

 , نشاخ ناگرزاب نیا یلو ) تفرر انک «مامآ
 هر ابودو تف ای تیوضع بالقن | یاروشردهر ابود

 , ([دهدیم هم اد ادوخ " تامدخ" هب

 یروهمج بزحو یر !دمتعیرشهلل ! تییآ ام!

 هزر اسم ؟دناهشفرگ يعضوسم هچ ناملسم قسلخ

 رب هزر ابم ,میژر اب نآ نارسو بزح نیا نیب

 مسیسقت رسربهزر ابم , تسین قلخ عفانمرس
 اهراب یر ادمتعیرش هسلل | تیبآ .دشاب یم تردق

 - اش مالسا تیکل امهکنی از او یر دهی امرسز |
 |! یانعم . تساهدرک عافد تس |دودحم

  

 ی ی

 رگر اک, شکتمحز یاههدوت امشرگم ؟ تسیچ فرح

 هزر ابم یمیژر هیسلعرب اپهدرخ فانص او ناقهد
 هشسب او نارادهیامرس ءهدنی امن هکدیدوب هدرکش

 ندسش گرزبرگم ؟درکیم تی امح نانآز اودوب
 ٩ .تسینناشکتمحز یزور هیسورقف تمیقب هی امرس

 یسفرعم یر !دمتسیرش یاقآ7هنک یمالس ارد ارچ سپ

 مر شتحم تیکل امو یر !دهی امرسر دقنی !دنکیم
 زا اهراب یر ادمتعیرشهلل ! تیآرگم ای ؟ تسا
 ؟تساهدرکن عافد یقلخدض شتراآ نیا یزاسز اب

    

 هحفص 1٩

 و ناسلسم قللخ یمالسا یروهصج بزح ایآ
 دوسخ رگم ؟دشاهدشدرک قسلخ عفادم نآ نارس

 تشیه اب ادممه "هواپ" نابیرجرد یر !دمتسیرش

 القا دض" تساوخس شتر از ارگم ؟هدشنهمک اح

 لا اح ؟دنک بوکرسهو اپرد ار ( درک قلخ) "نویب
 رگم ؟دناهدشدرک قلخ عفادم هک تس |هدشهچ

 نارگر اک یتقوهکدوبن یر !دمشعیرشدلل | تب آ

 تراک ی اهیتکشر اک تلعب یلکوت ءهن اخر اکزر ابم

 ار اهشآ ,دنشفرگدوخ تسدب ارهش اخر اک , امرق

 نیمه ؟دومشن تی امح یلکوتز اودیم ان بص اغ

 رد " ده اجم"ناگرز ابز ازورم !هک" فجن ازریم"
 یسسسک نامه .دنکیمد اقشنا نویزیولتوید ار

 مسی نارگر اک قیمحت یارب ار یلکوتهکدوبن

 تسیآ رسپ نیمهرگم ؟درب یم یلکوتهساخر اک

 و نصحت اهزورز !دعبهکدوبش یر !دمتعیرشهلل ا
 تراک هاگشابردر اکیب نارگر اک یاذغ ب اصتع |

 راد ار اهشآ نصحت تس اوخیمدیعو هدعو اب نارگ

 پبزسح هیهتسباو یاههتیمک ایآو ؟دنکشب مه

 بو کرسرد هکدندویش ناملسم قلخ یروهمج
 ؟دندومشیم تکرش نار اکیبو نارگر اک تاره اظت

 ناشی |!هکددرگیم نشور بیترت نیدب

 سا راعش ششوپریز ار ۱۱۰ ۵۵ ام حالص ار اعش یشقو

 سومدز | یتقوودنز اسیم حرطم کیت ارکومد یاه

 هسچ دنشار یم نخس "ییلطر اصحت ۱و یسارک

 یاسهتس اوخز ام !دکچیهز | ارچودنر اد یروظنم
 هه شسیاو یر ادهیامرسدضفو یتسیلایرپم !دف

  یمش ین اپیششپهدیدمتس ياههدوتو نارگر اک

 و توسسشم قحهک تسا نیا اهشآروظنم
 - ازحاو اهنآ . دوشهد اد اهش آهب تردقز ! یمهس

 قلخ عفانم «هدنی امندنن اوت یمش» اگچیه ناشب

 , تسسین اریا ناپبزح «ناربابزح . دنش اب
 ردقنآ ...ودمحا ینب یدازآ یاربد احت | بزح

 یاشفا هب یز اینرگیدهک تسا نشور ناشهقب اس

 ۰ تسین اهش 7 تیه ام

 [ هدیدمتس یاههدوتو نارگر اک

 + دیدمتس یاههدوتورگر اکهقبط هزر ابم

 مسسیل ایرپم ! یوصخیو مسیل ایرپم !هیلع رب
 هم ادا نانچمه نآ یماح عاجتر او اکیرمآ
 نی از ا یمالسا یروهمج بزح حاتچ .دراد
 -ابمز اتشیپ اردوخوهدرک+د افتس | ءوس ت ازر ابم

 لسمع رد , دهدیم ناشس مسیل ایرپم !هیلعد زر

 . طلسو ذوفن عطق یارب یعطاق مادقا چیه
 هک دندوب اهشآ .دهد یمش ناشن مسیل ایرپم |
 -هدوش یتسیل ایرپم ادف ت اس اسح از 1هد افتس | اب
 هسب ار یع اجتر ا یماسا نون اقد اگآ ان یاه

 دشندن ًاسر بيوصت

 هد افتساابزین ناملسم قلخ یروهمج بزح
 -اجتر ا نوساق نیاهیلعرب اههدوج تاس اسح از |

 هزر آاسیمو ید از آر ادمچرپ [ردوخده اوخ یم یع

 تیسق اوهکیل احرد دهد ناشن یتسیل ایرپم ادض
 .دهدینم ناشنار نی ازج اهشآ ی اههتشذگو

 رسگر اکهقبط یربهردوبش تلعب ام قلخ

 هسب تسن |وتن کیت |رکوم د بالقن ارد نآ بزحو
 هه قط ,.دناشوپب لمع هم اجدوخ یاهشتساوخ

 هطلسوذوفس عطق ار اهشتهکدن !دیدیپ ابرگر اک

 هتسیاو یراد هی امرسم اظن یدوب انو مسیل ایرپم |

 قسلخ یاههدوش یربهرورگر اکهقبط بزحد اجی ارد

 رگر اک هقبط هک تسشی ادش اب يم بزح نی |هلیسوب
 تر اعشو یت اقبط لالقتس | ظفح ابدوخ هزر ابمرد

 بزح ل ابندیدی ابندوخ لقتسم یاهتساوخو اه

 ۱۷ ءهحفمرد هیقب
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 ۷+ هحفص

 هسشیمگ" زیربتریخ | ثد اوح ابهطب اررد
 راد هکتساهداد یم ایپ نامزاس* ناجی ابرذآ

 : دینکیم هعل اطم ار نآزا ی اهتمسقریز

 ! ناشکنتمجز !نارگواک

 ةدنمزو یاه هدوت

 ! ناربا و ناجیابر ذآ
 هک تسا یشد اوحهصرع ناجی ابرذ 7 کنی ۳

 - اسیرپپم !ادضو کیت ارکومد تازر ابمهم ادارد

 اهل (ربیسلوهمک اح تشیه شک اشکو ام قلخ یتسیل
 یسیاآا تیه ام هب یهاگآ . تساهتسویپ عوقوب

 راد یسمهم تارشا « نآ یاهدم ایپو ثد اوح

 اس نهیم ناشکتمحزری اسورگر اکهقبط زر ابم
 ال

 .دراد ناجی ابرذ 7 صوصخب و

 ندس آر اک یور یگنوگچ حیضوتز !سپ

 نا شکتمحزهزر ابم ءهم اداو «ناگرز اب تلود

 هک تس ۱هدم آ

 ر اسشفریز ن اشکتمحز هنوگچ هک ميديد "

 یاسهتمهشریز هنوگچو دنتخیر ناب ایخهب ین ارگ

 هک ۰. و يندمور ادش اتسا ,دییدج نامکاح

 اب .دندناوخ یم ییالقن !دض ار ناشکتمحز

 دوی ار (دهیب امرس « تس ازوریپرگر اک"ر اعش
 هرد اصمب تسد " ... تسازوریپ مالسا . تسا

 یاسهتمیق ابودندز هدشر اکتح او نارگ ی اهال اک
 هه نوگچ هک مييديد .دندناسر شورفب نازرا

 و اچجنیاهب يه انپرس یبروزز !ام ن اشکشمحز
 دف اخهرد اصم هب تسد هرخال ابو هدشهدنه اضپ اجنآ
 ن اسشکتمحزو نارگراک .دندز یزاسهناخ یاه

 هک ار ینون اقهگدندرب یم یپدوخ تازر ابمرد
 رد در اذگبمودن ارفر هبده اوخ یم همک اح تشیه

 . دشخب یم ینوشاق تروصدوجوم عفضوهب عقاو
 هسک "یساسا نوشاق" نیاهکدندیمهف یم اهنآ

 تسس |هدشن نیودت ن اشکتمحزو نارگر اک تسدب
 ایم تیسرهب ارهتسب او یر ادهبیامرس ًاملسم

 -یمنار مسیل ایرپم | دوفنوهطلس عطق ,دسانش

  دهدیمن تشونرس نییعش قح اهقلخهب «دریذپ
 وب اصتع ۱۶ لکشتهز اجا نارگر اکهب

 - رسا ربار یشیامرفو یتلود یاه اروش ضوعرد
 - ییهبو (۱۸۴ لصا )دنک يم مک اح اهشآ تشوش

 , نکسم ناشکشمحز هب.یر اکیب قح ایر اک نار اک

 یواسم ار نانزودهد یمن تشادهبو شزوم آ

 لصا ابو (۱۱۵و ۲۰ لوصا )دنادیمن نادرم
 - یم اپریز ار قلخ تیمک اح لصا , هیقف تیالو
 .در اذگ

 یرسیهرز !هکهزر ابم نیا مينيبب لاح

 یر درب هرهسدروم هنوگچ تس |مورحم رگر اک ءهقبط

 ادیپ تردقز ! یمهس اتدریگ یمر ارق اهل اربیل

 بتیآ عانتم ا ل ابندب هنوگچ هک میدید .دننک

 نوسساق هب یار ندادزآا یر ادمتعیرش هللا

 هصک اح تشیه *هن احوبذم ندزایو تسدو یساسآ

 هدادن .

 نا یرج سیسو تیل اعف نیا ندناشوپ یارب

 یاهدع « یر ادمتعیرش هللا تیآهناخهب موجه

 قلخ یسمالسا یروهمج بزح توعدبزیربتمدرمز !

 هرسخال ابو هدرک تاره اظتهب عورش « ناملسم
 ۱۹ هحفص رد هیقب

  

  

  

 ۱۰ ۱۰ خ م.سزا بعشنم شخب"      

 : میدرو 7لبق یاههر امشرد ار
 :ز ادندوب تر ابع ادهش نیا

 ( هشل !حتف) اهیسیفش جاحدمحم دیهش قیفر ا

 (یضشرم)یوقندرف قد اص دییهش قیفر

 ( تجهب) یچکشیتهمط اف دیهش قییفر

 (یفطل) روپ قیشو مشاه دیهش قییفر -
 ( هقیدص) ناینسحم هیروح دیهش قیفر

 ( نسح) هر اهق یقداص دمحا دیهش قیفر -

 ( ارهز) ز ارف !هبویحم دیهش قیفر

 ا

پ
ا
چ
 

و
ج
 

م
د
ب
 

 ۲۴ هرامش

 ۵۸ رذآ ۶

  

 (ر اتس) یهسلل ! ناحبس نسح دیهش قیفر سا ۸

 رو اد میهاربا دیهش قیفر - 8

 (نیرسن) روپقداص مرکا دیهش قیفر د ۰

 (دو !د)یدنوخ آ اضردمحم دیهش قیقر ۱

 ( مرک |ا)یریرج جات نیمیس دیهش قیقر - ۲

 زارفا تعفر دیهش قیفر سس ۳

 : مییرو آ یمزیش اررگیددیهشود هماند ای کنی او

 هه هو

 دیهش قیفر خرطاخ داب یمارگ
 و نشاخهاش یروت اتکیده ًایس ی اهل اسرد

 نهیمری اکیرم 7 مسیلایرپم | هبن اجهمه هطلس
 یداز 74 اررد یر ایسب نویبالقن او ناگدنمزر؛ ام

 هسکنی ا اب اهشآ . دنتخ اب ناج نهیم لالقتس او

 .دوسب ناشر اظتن ارد تد اهشو نادنزو هجنکش

 رب هک یناپاپ یب متسو جنرز اماهسلااب

 قسسسلخ هب هک یفعشعرط اخبودوریم ن اشکتمحز
 دیقز ا نانآ یکاهرد اررد, دنتش اد دوخنامرهق

 .دنتساخرب هزرابم هبر امشتساو متس

 نی از | یکیولن ادضع سگورندیهش قیفر

 لیمعتشلا غراف هک یو. تسا نویبالقس |
 طی ارشرد اهتدم «.دوب فییرش یتعسص هاگشناد

 یاسین امزاس هب کمکز اودرک هزر ابم ینلع
 غیرد دندرکبم تیل اعف يفخم روطب هک یبالقنا

 تا روصب ۵۴ لام هولن |ادشضعدیهش قیفر . تشادن

 نامز اسز | بعشنم شخی هب یاهفرح یبالقن ! کی

 قیفر .دش یفخمو تسویپ ناربا قلخ نیده اجم
 شالت هشار اک !دف شیمالیکشت فی اظوم اجن (ه اررد

 هیت امز دعبب ۵۵ لاس یاههمیشز |. درگیم

 هساخز | یخرب هبدندوبهتسن اوت ک او اسناش ابو !

 دنب ای تسد نامز اس اضع |ددرت یاهلحمو يميتیاه

 شالشرد شب امزرمهرگیددنن امزیش سگرن قیقر
 هدیسر اهش ادب کاو اس هک ار یشاهدردن اوتب اکدوب
 کاو اس هکدوب یشالت نیشچر !دوریگرد. دنک کاپ

 دیهش قیفر خرطاخ داب یمارگ
 ینوییالقن !هلمجز | مار آ م ارهسدیهش قیفر

 یاهیشآراک یم امت یساوج لغ او !نامهز |هکدوب
 میژرومسیسل ایرپم |هیلع هزر ابم تمدخرد اردوخ
 راشتس |هیلع هزر ابمو نک اخه اشروشنم و هتسب او
 رارقنار !دهی امرسدنبو دیقز | ناشکتمحز یشاهرو
 .داد

 نسیده اجم نامزاسهب دوروز ! لبق قیفر
 ی اضردمح !دیهش نیدهاجم هارمه ناریآا قلخ
 تیل اعفیبهذمزر ابم هورگ گیرد یربهر بیبحو

 دیهش نیده اجم هارمهب ۴۸ لاسرد یو. درکیم
 قسلخ نیده اجم نامز اس تیوضعب یربهرو یش اضر
 ,دمآرد

 دادعتس او یبالقنا قوشوروشوترپرد قیفر
 ار شزومآ هیلوا لحارم , تشادهک یر اشرس

 رسگراک هقبط برح دابحیآ یوس شیپ

 سکون

 ولنا دضعرجق

  

  
 تف اب تسدزین سگرس قیفر هشاخب هشيپ تی انج
 قسیفر هکیم اگشه ۵۵ هامرهم ۱۷ خیر اتردو

 نیا ناییرجرد. درک هرم احم ارو ادشیم هناخدراو

 ال امتح ۱ ایودیهش سگرش قیفر هناحلسم یریگرد
 ..تنساا هدییسر تد اهشب هجنکشریز سپسو یمخز

 درگینمروصتهن اهلب 1 , هاشر اوخنوخ میژر
 نهم, تسن اوشده اوخ اهسگرن نوخ نتخیر اب هک

 و دنشک لیدبت شمارآو تابش هریزج هبارام
 تا راس ارد هشيمه یاربار نامنامرهق مدرم

 -سگرن نوخ نشخیر اب هکنیازا لفاغ در ادهگن

 دسته اوخ اپب ام نهیمرد سگرن اهشویلیم « اه
 .دش نینچ هک ميديدو تساخ

 یسم ارگ اردیهش قیفر نی اد ایرگیدر اب ام
 اتهک مينکیمد ایدنگوس شک اپ نوخبو میر ادیم

 ار شسهارنامم امت ان بالقن !یئاهش یزوریپ
 . داد میهاوخ همعادآ

 مارآ مارهب

  

  
 ه اسمرویرهشرد هکیروطب تش اذگرس تشپ تعرسب

 کاو اسهشار اکشیب انجو هش ایشحو شرویهک ۵م لاس
 زا یسکیو !ءدش عورش قسلخ نیده اجم نامز اسهب

 زا سسپ مارهس. دوب نامز اسدم 7ر اک یاهرد اک

 دوبین اسکهلمجز اودش یفخم هلص افالب مم هبرض
 یارب هشال اعف یگاضردمح | دیهشده اجم هارمههک

 ٩ هحفص رد هیقب

  

  

    



          

    

 : اکیرمآ یاهرونام هب ام قلخ خساپ تسنیآ

 مسیلایریمآ ناتسروگ
   درک میهآ

 تا اسشی ارگزورب لیالد ینروسدب يل ابچ اروطنو ًاتمدقم اجتین ارد ام

 رد و هستخ !دربریخا| هرودرد ناریا یتسینومک شینجرد اح"و تسار

 و دنشندروم خسروی ار اهشآ نیلم اهو تاغب ارگ یی هسیآ تالاقم
 داد میهاوخر ارم یسررب

 و قاسسچ انار یاهلکسم تسار اوشدر ایسس هک تفگیم بلغ | نیل"

 اب ناوشبم ناسآر ایسب یهاگ یلودرک لیمحت نویبالقنا هبتشم
 زگرهدیاشار ینبشل تقیقح نی آاقفر, درک بذجار نان آ ین اسز برچ

 ( نیل اتسا  ییچرد بالقن از !دن منچ) . "درک شوم ارف

 نانچیهام هعماج یسالقشا ن

 را نآ یدام یاههنيمزدب اوتیسم هنوده اوجیم سا السا
 یه اشنه اش میژر طوفسهیرجنم هرود کیرد هکار یا یسایس- ید امجق |

 یروسسهمج منژر .دراد همادا! ی

 شتر اشکتمحز لق ادحو يک !دتن ! تس اوخیوهدرن نینزا ,دش ناربا

 سیم ات + سل بریم ایا گی طقو تاب یرادغیامرس 2
  

   
 ؟یعرنهک دو کا و قسلح     

 ترم اب یگتسباو ام ازلاوهیامرس ةطلس هم اداردار سیوخ هطلس تیبتت

 عباتمر امعتساو ناشکشمخرز ۱ هتسناو یارادهب امرسر امستساو مسسل ای

 .دنادبم ام يلم

 ی اههدوندک تسیم 9

 یا هک اهن وتسیم نت اوت , نتساوخ نسااما
 هک نآ" تسول ۳" در ارد اههدوج ت امهوخ معریلع سرد اق مسژر

 هرومرد شاهسار اک ایر اپ ارس یاهديعوددعو هب تسن یرو اسسوخهبرجسم

 تساوخ نیرن یش ادتب !هباتقوم یتح» دوشیم یمومع» افرو لالقتسایدازآ
 س ی یی سیب یا یک دی ارس تاابس انمرد هنامرس هطلسزا عافد هک ارح ,چیوقب اوج اههدوت

 مو ادخ دوجوم متسبس یاس
        گر يک ۰

 ارسزگ ان عاقدوهتسب او یراد

 یی حوت ی
 یقع ادنااب هشار اک انردشوگش کییرف اهن 7. تساهتخ ادب ارگیدکی ناج

 نرگمیدنو نر شنوخآن اف اش" رنریهظن تآ ۲ یرگند ندرغی" ریصعت"
 تسدی ار تردقز | یر مهسا همگام شنهرگند یاهم اس تیعسن اب
 تالقن ادشرز | یرسقولخو هنلناتمرد يگيم هگنآ معریلع اهشآ. دنروآ
 یاهلخد ار" لادن مادگره یلوت هنر (د کریشم عماتم
 ایو نادقحو توکرسزجن اههدوش یارب اهسآ مامش یاهنلخ هارام ات هندرف
 .درادس یرگند یدک گنرسو تیرق

 تشهز ایکن هبم اه ینالبتا یارخب موآدناتم ار ادعس هامدنچ
 مسسسص اوم تیبش یارسسا تقویم یسابنا یاهد امناخشترد همکاخ
 طاسنو هاو و تو دوخ یداصتفا یسایسآ

 ارب علت در تساد تراز هوس اقسا هستی اس

 - یمدوم صاح"

      

 هوبس نسا یارها ی

 رد هام نشه یاهدون مایقرادعس هامدنج تسرد یعلخدس تساپسو

  

  

    
 بالقنا فصر د نآ هبناج کی ساکعناو بالقنا دض یاهگازگیز      

  

 ۱۳۵۸ هاصضردآ ۲۶ هبنشود

  

 لاسپر و تاهس

 -رسهر هتیروت او تیعقوسو یبهدم یژولوشدی (ءدوجوم طسارشان یب اطت
 زن آ ناونعس همکاح تشیه یتنسهفرم یز اوزروبهدرخ حانج يبهذم نآ

 یشتخسگ مهزاو مطالت ًاتقوم هک یرازس 1.۵ اتفار اکب ًامبسوز اسر اک یرا

 کیک ابدرگ یاههدوت بوکرسرد ارنآ یز اسز انو سلر 1 یورد یقلخدص مطن

 هللا تیآهک ی اج ات, درکیم لحاههدون عیسو مهوتو یيبهذم هتبووش 1

 اینو توگرس ناگرآ یبا نارادساب هاپسودشاوق لک هدنامرف یسبمخ

 عاشد و هتسناو یرادهب امرس تاسانم رد هبامرس :هطلسز ا عافدچ

 ۸ دنیدشگمتسیس ییمه تاضقانت موادت, دوعوم مسبس ساسا زا ریزگ ان

 تازر اسمو یسایس ید امتقا نارحنأم ازن هک تشادده اوح يبرد ار

 -ردور زاریزگ انار همک اح تشیهو هدرکرتد احار هعس اجرد یناقبط

     . تخااسده اوخ اههدوت اب هنارگبوکرسو نشخ یشور
 سا هدرف یاههدوش عسو ش امشونز | هد افتسا|اسو یز اوژروب بیرف تحت

 سا امرهش تمو اقم ینلوپ دندش هداتسرف ناتسدرگب یسیلص گنجی اوژروس
 هک اج تشیه تاب اجر! ل هم یاهورین عبسو یرگاشف اودرک قلخهنان

 ی اطتو يساس تسکش انار همکاح تشش , شا یقلخدخ یاههم انرنو
 ی تم هگیش اه اه تخنریمورف شینز | شیپ اههدوج مهوتا تخ اسورسور

 ریس يسيمخو همگام تکیش يتنسهفرم یز اوژروس۸درخ حانح تیعقوم

 تمرگر ارق لاوخس ریز ًادیدش
 میهومر ایم انار یسلغ یاههدوتًاسقوم هک ن اتشخو بوکرس ءموسش

  

 > هسیسرورففو تو اشو لس رب سا ن ار نیمزراد تقهب

 . تسا هدرو اش ناقمراس یزیچ یزور

 و هسمگاح تشیه تسقوم یساما| یاهداشش ,« بوکرس کیتک ان تسکنس

 رسیفتز ارسزش انار همکاج شه یادتون ششج یاه تیقفوم و تمرشسپ

 . دومن کیک ات

  تسآ نآریکعم هدنیامنو یتشسدصرم یز اوژروسهدرخ حاسج نیا

 هعساج یاس نارخبو ینوشگ سخشم طی ارس لسلدس هکدوب ینسمخ هللا
 -ورفز ! اتدوشرگهولخ هبک اح تشیه لگنم لالعو رگتسم شقبرد تس اونم

 . دریگولج هسک اس تشیه ۱ دارمتاو اههدوت مهوس هدنسازف یزیر

 ز اوژروسددرخ حاج
     سیری

  

 اکنرمآ یسوساچ هال عنق ناامرف یتیمخ هللا تسآ هکتسا هتوگنیدن
 هرز اسم یلم اروجتو ا همکاسمو شام هان یرنگیسز ایودنکیمرد اض ار
 3 اهددوش یسسل انریم ادفو کیت ارگمد
 را + هدنر اگشاللم اکاههدون یارس ناششنابخ هک هیکا+ تک هتسرپ
 هیکاخ تکسرد یرگید یاهتسب هنودنوشنمر انکرس یلعق ساسج عقاوم

 رم اعرا یدادمک»

      

 هکدنوشیم هدر ام

  

  

1
 

      

  

     



  

 ک

  

0 
 مع اروطی همگاح باقسط یاهکیتکاش یدش سوع ,دوشبم یرگر اک یشسح

 ناسکنهشیمه یز اوژروب یاهگیتک انرگا. دش ابیم سخاروطب یز اوژ روبو     ۱

 اهن ادب هک تخوم ایم تعرسرگر اک هقط .دوب میس هیبس لقادح ایو

 ةقحرد یلو. دیوگ خسای هباشم انو ناسکی هشمه یاهگیتکاتاب

 عونودو یشاورشامرف مسیسودر اضال ان اهروشک مامترد یز !ورروب

 و .دنیزگیمرس یگاورن امرف ظفحودوخ عفانم یار ار هزرانم هوبس
 قفس لتخم یاهشروصس مه یه اگودنوسیم سیوعت مهاب یه اگاههوبش نسا
 - روز هوسیشالو | : دنتسهریزر ارقب اههوش ییاآ. دنوشیم مافدا مهد

 .. تکشسدر یرثر اک سیتج هبار یزایشما هشوگره نداد هک یاهوبس
 در  هویش ,دنکسم تیامح یمیدقوهنهک تن اسوم مامترا هک یاهویس

 - [رسیلهویش « مود هویش (۰۰:). مرفر هنوگرفریذناس يتسآ ندرک
 و تازاشما مرفر تهسرد « یساس قوقح هعسوت تهجرد هک سا مسسل

 نسل( یییشل - یرگر اک یخ نورد االتف در !دیمرن مدق هرسغ
 نا سسلآ یرسگر اش شیشحردار یز !وژرون کیتک اب صیوعش یی اربس ات

  

 : دنکیس ین ایزرا نینح
    ساکن «دشبلاع ناملآردرورهویس هکبم اگنه "

 "یرشر اک سینه یورد ت افالتخ ۱" زا
 هس توگرسز !همک اج تشه گیتک ات رییغتز | سپ هک تسین يعد اعت

 دف " یرادرپهلیج هنر اکشآ مسیشومک یشنآرا «مسنل ارتیل یموس

 عاون ازوریده اشام " يتسيلابريم |
 | مامشب میسسه یتسبنومکو يسالقن ا شسسچ یوردرد

 0 اچ یار کشک اجربیطع

 یستسینوبزیورو تسار ت اشی ارگ
 سیم هاشم ار

    

 هسک تد اوحرد یریپغترهودش ایمتش اد یگزات یدح اتهک ياهاکسم ره

 ی ارسبو یشومرس طققولودش اب هدشن ینیس شیپو ه رظتنمرسغ یمک
 و ریزگ اندش ابهد ادرییغت ار لماکت یلما یشم یه اتوگالم اک سد

 "دیدرگده اوخ مسینویزیور فلتخم عاونا شنادنپ بحوم هشيمه

  

 هیام رسهسلع هزر و یا

 ناوشع تحت ار هاشرودزمدن ان ن ۲ س ارردوهسب و یراد

 ۵ زور ادندرگیم ادح یتسیلابرپم ادض هزراسرا

 7 تالقن ادمو یلخاد عاجترااب هزر اسز !ار یتسبلایریم ادح هرراسم
 هسپ بس اهه امهک یکنسهفرم یز اوژرونهدرخز ! یس اییتشپ ابو هدرک ادح

 یسقلخدص یر اوژرون اس ه ارمههتشذگ یاههام یو هتسونپ تالقن (دص یم

 نوشکآ مهو هدرکنز اذگورف یم ادقا جنهز | اههدوشو تالقن 1 ییوکرسرد
 یتسیل ایرپم |دصو یسالقنا هزر امر اطتشا , تسا همکاح تشیهز ! يگزج
 .دنراد ار

 -هدرخ ح انهینعب نآز | یشحن ایو یسلعفهمک اج تشیه" ینس ارس ایآ ام!

 یاب خساپ یارندناب تسسل ابرپم ادهدن اوتسم يتسا هرم یزاوزروس

 «. دسنمزر یماه قلخ

 دضرس هزر ایم"

  

 راکسیپ

  

 ۳۴ هر امش ءهمییمش

 ۵۸ هام رذآ ۶

 تا امهوتو یرگنهبن اجکیرس هل یارب یرت نشمطم هار چیه لاوئس
 , تسین تالقن |هتسذگهب يمومع یه اشنز ارتیب. رهن ای اوژ روبهدرخ

 اچ ی ی

 اتنارب 1 یاهقلخریخ | ينسيل ایرپم ادضو کیت ارگمد اوژروی بالقن |

 هرود نیموسدر او هک تسا یستدسص و هششاذگرس تشپ ار هرودود نوشک

 . تسا هدشدوخ تا

2 
 : لوا رود

 را .سپ سوصختو ۵۵ لاسرخ او ارد يمالقن االتع از اغ اب هرود نیا
 ددرگیم_عورف ۵۶ نام اهرد هدودحمز اجر اخ مودرم تمو اقم شینج

 ناجیاراه یشالاب . نبش اپرد ناشکتمحز نیگآ مشخشارتع او یتياضراس
 و شنشچ توکرس یار همک اج تشیه فیلتخم یاهحانح .دزادنا یم مه

 زاهد افتس اب مادکره هکنیا یارب

  

    

 اردوخ تسابس هعقاو ییآ ینیشچمه

 هار «.دننروآ تسدب ار تردقز | یرتشیب میسو هدرک لیمحت یرگیدرب
 اردوخ یماخ ی اهلح

 دسشوکیم هک میتسه یشن ارگدشروره اطتهه ام ادتب ! ن          

 ساق ودودحم یاههتس اوخ یارحم هبارش آوددز ماگلار ياهدوج سینح

 زاوژروب . دش انکندوخ .

 امهزاام اما

 ا ذل دساب تسیل ایرپم ادص ی سس اما
 ه زواسم دخس او رور ادهی امرسدف تب یتسیل انوپم دف نومشم اتدسوکیم
 هتصالحم اش یدرف یروش اکند اب هزر انمرد ارت آوهدرک دودحم ار اهءدوخ

 راس تساشر اگفا نیازی هدوت بز یشاخ یاهشسنویزیور, دی امس

 هم ار اکشن ایخ ت اهرت ندنک ارهبوهدوک هزیروشتار ل اربیل یراوژروس

 زا اسیسپ قلخ سین ییالقنا لیست اتسام |. دنز ادرییم یتستبویزیورو
 سنج, دن امسدودحم هش انش اخو گنس توچر اچ نیاردهک سن آز ارت یوص

 یشورردورهب لیدست ید٩۱ردمق هعقاوردودوریمرت ارفزورره یياهدوت

 شی ارگ عیرسدشروره اطتده افام نامز نیاز. ددرگبم مسژر ابر اکشآ

 هدرک نبص ات یيالقن | شینجرب اردوخ یربهر اتدنکیمیمس هگمیتسه یرگید

 رد و یتنس هفرس یز اوژرونهدرخ. درو آ دوخ غویریزهبار شینح نیاو
 ار دوخ یسايس شترآ اتدنشوگسم ینیمخ هنهتسباو نوسشاحور نآسار
 هتسد هتسد ار تلخ یرشید بقاعشم کیره» فورعم "یاه ملهچ دنرو آدرگ

  

  

 ۵ ۵۷ لاس لی او ارد. دش اوخ یمدیدج یربهر نیا یوسب

    

 لیلدب یلو, هنکیم تی اتح نآدقرو تالقن از آهکشآ معریلم یقتسهفرم
 نیا, دش اپهتشادن یش اهد اقتدشر نیا اندن اوتسن شا یشاقبط لغ اصخ

 بالسقن اه« عومجم رد بالقتا لوا هرود ناساپات هکنآ مشغرسلعورین

 بز نادقف لیلدن یلو, دوریمولجهب نآ یاپهب ایوهدن امر اد افو

 گکسیدزنهشیپ تن ابخ لاریسل یزاوژروپ یوسپدب اوت

 الصعا ۵۷رویرهش ۱۷رد یلخر اتشک اس دریگتر !رسق ن
 اوین اهیفال ادرگبد ,ددرکیم_لدس یبالقن | تی

 | یگدمز قب اسهویشهیدنه اوخیمنزین اه یشیش ایودننک تموکح یی اس هویش

 ناسشن شیوخ تبسم امترد !ردوح» یبالقت ! تیعقومآ ينيسل نوس اق. دیشک

 و دناآيمردزور یلمعر اعش کی تروصت هاش میژر ینوگشرسر اعشودهدنم
 لسمع گی تروصتدپ ابر اس نیا هک یژور یارب مارآ مارآ « طسارتو
 میظع یسامتع |ششج انام ۵۷زبشاپ عورش ای. دوشیم هد ام 1, دنآرد یروم

 رگر اک نسنهآ تشم نیا یم اطن تموگحرب,اریرد. منتسهورنور نارگر اک
 یاهدوسسش یسایس تااس اصتع |. دوشیم هدیید قلخ مدقم یصرد هک تسا ی

 نیش اپرایلورپ
 اج یو هدسن

    

    

  

   
  

  

 .ددرگنمرت قیمع شیتخودن اب یم یرتشیس شرسگو قمع هتسوسپ

 دزروسلیم مسیلایریما

 سگ

  

   

   

    

  

  

 



 ۳۴ ءهر امس *همیمص

 ۵۸ هاص رذآ ۶

 تک

 | مادگحیه هکنآدوجو اد
 یشخبر ایعم امت اکشآ یتسویپ یتحودر ادز اس نتفرولجز 1ار قلخ شسج
 تین اک) عاجش اومسیل ایریم اهب هش هستن ار ارس یر اوژروبزا

    دن اوتیمن هم اج تشبیه ی اهکستک اترییغصز

   

  

 ناو سخ و ادقف طب ارسرد یلو دشخب تاجن موشحم گرم ار اس
 دی ایودناوخیم مسیلابرپم ارصع رد هک یا هقبط اهنش پزج یتعب» یر .تلورب

 ینیمخ ۳ تن تین اگدش امش نین ارگ اذمهم اهاو یار ان تلود

 و 1۱) عاجتزاو مسیلابرپم ا ناگدنب امنو([... و یتشهب« ناگرز اب)
 رد "شتر ا نآز | تلمو تسا تم ن زا شکر کن ارس یشنم ینیمخ مکح
 مس هز ا لاحرد هشيمهز | شیر یه اشنه اش یقلخدض شترا هک یطی ارش

 یریگولج, دن دنویپیم قلخ هب هورگ هورگ نازابرسو تسا ندیشاپورف
 تا اسم اقمدی اب هک قلخ یاههدوت تسدب نینک اخو اهیکاو اس تازاحمزا

 وا یخیر ات شزاس نیاز اغآ یاههن اشن» دننک یگدیسرر اک نیاب هحلام

 پالقن !دض ههسجهب نتسوبیپ تمسس يتنسهفرم یزاوژروبهدرخ تکرحز ام ۲
۱ 

  

 تقعی ار یخیر ات شزاس نیا نامز « هام نمهس یخیراخ م ایقاما

 ینسمخ نآ ساارردو یتنسهقرم یز اوژرویهدرخ یتسویپز ا تفومو هحخادنا
 ناربهرء اه هدو اههدون تردق. دی امنیم یریگولج بالقنادض فست

 سس ارهب ن افگتمحزو قلخ شبنج نوزفا زور لیسناتپزا هکار

      

 ات هک رود سا

 ود تبمک احده اشام نارود نیارد. دب

 نینچمهو؛ ناریاط اقنرشک
 وارحم نمکرت « ناتسدرکرد یقلخ یاهاروش تردق ینعیپ موس تردق

 رارسق تا ارگمدو ل اکیدار یز اوژروسهدرخ ینومژه تحت اس اساهک میتسه
 تسیبشتو ظفح اردوخ تردقب قطانم یاهر اپردرگمدن اوتیمن ام ۱در اد

 متسیس اتدشوکیم اهرود ارپمکو اهل اربیل تلود ینعی « لو | تردق «نکا

 هدید بیس آ بالقن ! لوطرد هک ار هتسناو یر آدهیامرس یسابس س ید اصتق

      

 هم ادا ۵ ام ریتم رد تلود
     

 دشرودلوتده اش ورد ای از

  

    
 ار یشنسهقرم یز اوژروبهدرخ ینعی مود تردقو هدرک یزاسز اب تسا

  

 4 ار کی لوصحز | ًایوقدوخزورید نانخسرد ینیمخهللا تیآ ۰.۶ ۱)

 نسسپنچمه تس |هدرک یر ادفرط ,ناریا نارخب یاربزیمآ تملاس لح

 نارادفرط اب یشاهس امت تفگهسنارف یر ازگربخ یار اگنربخهبر ایتحب

 از اب ناک امک یل امتح!هرک اذم ارو هدشر |رقربهلل | تبآ
 (۸ هرامشر اکیپز | لقن)* ( سرپدییشوسآز | لقتس هام نمهب ۱۵ ناهیک

 لاس اههدهک ار شت ارظن اتهنک یر اکیههلل | تیآ ایدب اب اکیرم 7 چ

 دن اشوپب لمع *هم اج تسا|هدومنریذپ ان یگتسخهزر ایم

 ما دعا هشاهب هب تسا نکیمهکار ناریاشترا نارسقادناوت یم اکیرمآ

 شازاس هب قیوشت دننامب یلسق عضوم نامهرد تس ایسرد شتر !هلخ ادم
 نسهس۱۶ رددیفس خاک سانشر اک , لیزمسجر اتفگ )

 هم انزور) ۰ تس

 نآ یاربتسا

 ( هام
 لاسح رد ناگرز اب هکدننکیم مالعا اههمانزورد ام نمقس ۱۹زور

 هرقزورا نیمهردو . دنتسه شتر ا نارسور ابتخس اب "یمهم تارک اذم"
 تسایس رددی ابن شتر |" هکدنکیم مالعا نایم اظنهب باطخ یقطنرد یف اب

 یش اهقف اوتدوجوز ! ناشغن عفوم نیا مالعا کش نودبهک "۰. دنک تل اخد

 ۸(۰ هر امشر اگیپ )
 هاگداد رد مودعم یعیبر یکاوه یورین ءهدن امرف تااف ارتعا رپ

 ماسباآ نامهرد هک ...و یتشهب اب ناشت ارگ اذمدرومرد یمالس | بالقن !
 .دش جرد اههم انزوررد

 . تشاد تارگ اذمهدرپ تمپرد
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 راکسشیپ

  

  

 ان هحفص

 سیا یوتعسذوفتو یدام تردقز | هد افتسا انوهدرو 7دوخ فصرد الم اک

 وهشخ اسدوب انار يقلخ یاه اروش تردق ینعس موس تردف مدرمرب حانج
 نان اقهدو نارگراک یاهدوت یاهنامز اسهناد ازآ تسل اعفز | نینحمه

 هس اد اردقنآ شکمشک نناویدب امن یریگولح ناریا طاقن مامترد. و

 ۲[ تردقرد یتنسهفرم یز !وُژروبهدرخ یساس تردقهل احتسا هساتدناب یم

 رک زا و دروپهدرخ, دنور نیا یطرد. دم احنا یم اهرود ارپمکو اهل ارسیل
 تالقن دف فمهبزونه ام | هدش ن

  

   

  

 ور بالقن | فمر ا هک یتسهفرم
  

 یاهسیرض «ناتسدرکرد ناریا یمالسا یروهمح میژر یماطنیسایس تسکش ۵

 .درو آیم دراو اههدوت تامهوت ینعس تموکح نیا یداع ءهساپرب یعطق

 رش اطنویقلخ تافرصت . تاره اظت, اه نصحت, اه باصتعا « اه یتناضران .دشر

 تاسفحت نیارد. دهدیم ناشنار عهوت نیا ندش هتسکش »ی اربا مامترد نآ
 حاسشع لتعراگتناهب یلو, دوخ عومجم رد ناریآ ؛همکاح تشیه هک تسا
 یاسیرگ کیتکاترد رییغت کی اس ات دشوگیم یتنس هفرم یزاوژروب هدرخ
 دز اسر اجد دوخ فلس تشوشرسهس ار وآ ات دوریم هک نارحب تسد ز | ار دوخ

   ,دیامن سالخ
 رگیدکیر اجکرد ار شیوخ ییالقن ادفو ييالقن ا ياهدرگلمع « تساهتسویپن     

 : یسعببط تکرح کیه اش میژر نارسو اهیسکاو اس مادع اب در اذگیم شی امشب

 تی امحز | هک تسا طوقس لاحردور اکشز اس یز اوژروبهدرخ نیا یبالقنا

 ۱ اهنمحت تازر ابم تدم نیمه یطوددرگیمر ادروخرب اههدوتو اهشسینومک
 . دنکیم توگرسوهدز مهسزين ار اههدوتو نارگر اک...و

 موس رود
 ۰ تلود" رداسالقن ] یادوشار قیفلتز اسب

   

   

  

   

    

 ام گیگ
 ید ناو آ گب  یسایس تردق ۳ درگیم عورش

 اس
 هک دیابیمدوجوب ناریا یمالسا یروهمجمیژر نکاح تخم ینعیدحاو

 ی ال اربیل ينعن ,دنرادرارق هتخورفدوخ یاهسلارییل نآسارود

  

 بوچراچر هو همک اح تشیهر داکرد ت افالتخا نیا یلو, در !ددوجو
 ,* هر نا ۲ دسشرز ! یریگولجو بالقش | بوکربرد ام امج اهش 7 تسا ناآرب مکاح

 7 یسمالب ا یروهشچمیژر  ةمك اح تکیه هنوگنیدس , دشراد مفانم کارتشا

 ربا او , هدرک عورشدرک نامرهق قلخهب اردوخ *هن ایلحومج > اهشو نر
 أ ینیمخ نآ سارردو یتتسهفرم یز اوژروسهدرخ یش انیورذوفنز !ه۵ افتس |

 یشعی موس تردق توکرس یارباردوخ یش اطسو یورق یشکرگشلءاههدوترس

 - تسحز»ن ارگر اک یاهدوت یاهشامز اس بوکرس نینجمهو یقلخ یاه اروش
 .دنکم عورش قلخ تا آرگومدر اشق ارگیدو نااشک

  

 نار ادرپهلمج تروصبدرگ قلخ ن !دالجودوشیم هد 3 اس اد
 +. یاهنکاح تشیه .دنیآ یمرد یسالقن او یتسل ابریم دف ظافلا
 یاد سپهری یا اوب ,دوخ تیمک اه یاقب عاری تسارویجم

                  



    

 هحفص ٩۴

 بالقنا هرود هس رد ینج" و تسار تاشیارگ
 یسسستسیل ایرپم ؟دفو کیت ارگومد تالقن !هرودهس نیاز ! کیرهرد

 انس هحاوم ناریا يتسشومک ششح نوردرد ام ؛ناربا یاهقلخربخ |
 نالقن ادشر هیدوخ ءوس تااریش ات انهک میاهدوب "یپچ" و تسار تاشب ارگ
 .دناهدز یدابز تامدص

 ویزیور؛ ام یتسینومک شینخ یورد تس ار تااشی ارگ «هدننکهلوم رف

 بسطق ود نآ سارردو یتسسومک ششجز ! ناگدشهدنار یی ءاهتسین

 هس یقفحشورخ نشاخ یاهتسبنویزبور فرط گیژا ینعس یتسسویزیور

 یخ ی اهشسنویزیو روگند فرطلدو هدوخ بزح یزکرم *هتیمک یرهر
 سیا, دنش اس یم *اکرشو" یمالقن ا نامز اس" *هتسدور اد یریهرهب ین اهجهس

  

 ره اهنآ + :دنهد یمر ارق لمحدروم دشت یزید پس

  

 غوسسس ریز هب اهیقلخ تر اس او بالقن 1 یوم اخ عفخب تی اهشرد هک اردوخ

     غار زترد دوشیممامت سور مسیل ایریم ۱ ل ایسوس ًاموصخومسیل ایرپم |

 مک دننکم هیموخدننرد یاهروشک مامش یایر اتلورپو تسیئومک یه    

 اسو هتفریذپ بالقن ارب ار یرتلورپریف ت اقیطور اشقا نیا ینومژه
 .دنراذگناعل اههدوض یسالقن اروش نکق ارب اهشآ اب یک اقنط یتشآ

 جنیه مسیلایرپم ارمعرد ,یتسینویزیور ت اهر فالخرب هک دیم ۱

 هک مهردقچرهودش اب کیت ارکومد هک مهردقچره , یگیت ارگومد بالقنا

 - یمض دش اب ایر اتلوربهب کیدزن و ل اکیدار نآ *هدننک یرنهر یوریش

 بالسقن اوهتفرگم احن | ایر اتلورپ یربهر ابهکنآرگم ,ددرگزوریپدن اوت

 ری اب .دیامن یتسیل ایسوس بالقنا یارب یاهمدقم آر کیت ارگوسد

 تصت یاهقلخ کیت ارگومدو یلم ت ابالقنا « نیلاتساو نینل تامیلعت

 ز ۱و «هدوب یک ایر اتلورپ ین اهج تالقن از ! يشزج «مسیل اییرپم !هطلس
 مسسیل ایرپم | ین ,یشاهج عاجترا اب فامصمرد اهقلخ نی اهکاج نآ

 . هستی آیم ب اسحب نآ7ءهریخذو ایر اتلورپ یعیبطدحتم ,دنرادراوق

 امامت اهرود ارپمک هاوخ# اهلادوشف» اوخ» اهروشک نیا یلخاد عاجترا ۱
 نیا یاهقلخو , هتشادهبکت مسیلابرپم! ینعی یتاهج عاجتر اهن ِ

 ا

  

  

    

 هسکنآرگم .دنشخب تاجن عاجترا نیا تسدز |1ردوخدنن اوش یمن اهروشک

 یر ادهیامرسو مسسلایربما تسارداق يخير اش رظنز |هک یگورین اهنتهب

 و یرسیهر تحتو هدرک هیکت ایر اتلورب ینیدر ادرن نابمز اار یر اصحن |

 .دشیاآرد نآ ینومژه

 - زیور هکدوب"یر ادهی امرسریغدشره ار" یعاحتر ازت نیمهرب انب

 . اههدوش یبالقت ا التعا یادتبا نامهز !هدوش بزح نشاخ یاهتسیدنوب

 اس شزاسهسار قلخ یبالقنا شتنج مامتو ایر اتلورپ و اهتسینومک

 ومات ندشر ابتع ا یبز ! سیو رود اربمک یز اوژروبرت لقاع یاه حانج

 اب شز اسهبٌیبالقن | تیعقوم" ندیسر ارفو اههدوتدزدرد هقبط نیا مامتش

 هدش ۵ اشهتسکشرومیژر نا ادرگهکرعم هک هشیپ تس ایخ ل ارسیل یز اوژروب

 هه اودب ,دیدجمیژر ندمآر اک یورز | سپو (ر ایتخب هتیب اک ) دوب
 - هنلابتد هنآدننو اهروداریمک و اهلاربیل تلود زا یور هلابسد

 - هدرسخ نامه یشب " تسیلاسریم | دق " یزاوژروب هدرخ زا یور
 مد قرهردهلبسو نسدبودهدرک توعد راکشزاس یتنسهفرم یز اوژروب

 نسپ |. دنن اشک بقعب ار نآوهدزم اگلام قلخ یبالقن | نشجرن اتدندیشوک

  

 راکسیپ

  
 میراذرب نانآ هرهجزا ًارزورید بلط تنطلس یاهلارسل یتسیلابریما دض و یهاوخب دازآ کاسام

 ۳۴ ءهر امش ءهمیعص

 ۵۸ هام رذآ ۶

 یارب ا تالقن !هلددوت بزح تن ایخ یژع ارتسا تسا

 - وسیزیور فیس ارگ نیبه ام « یتسبنویزیور طق نی از ارش اتم
 نکیم هده اشم قلخ ی ادف ياهکیرچ نامز اسرد ار يتسين
 ب بیس هی اساسا تالقشا لو ا ن ارودردهک ,یش دف یاهگیرچ تس ار

 یتسینویزیور ت اش ارگهبهتشف آمدقرهرد «دوب اهنآ یکیرچ"یقلخم امت
 یم اگنه ,لوا نارودرد . تشگیم کانلوه *هطرو نیاهبرت کیدزنو هدش

 یاهر اعشو ل ارییل یز اوژروسدرطو ء اشف |هب اهشسیسومک تش اد ترورض هک

 و یروسش اتکید ابهزر ابمر |دملعیش ادف یاهگیرچ «دنتخ ادرب یم نآ

 اینآ هنوگتیدب . نشدوب ؛دوت بزحآیروت اتکیددشدح او هچبچا ورهل ابند

 هدرک

 ينعيدز اس يمرگهولجدوخرد ار

 ماد هرگر اک *هقبط برحد اجب ار اعش

    

  

   

  

   

  

 نارود رم دهند اجفا 5

 ًآاددمع یو دندرگرظندیدجتدوخ یاهر اعشرد اهکیرچهکنآمغریلع مود

 اهرودارپمکو اهل اربیل تلودز | ًاتدمعهک يلاربیل شی ارگ نآریث ات تحت

 ع افد ینعیا ,دندوبن میهس تردقردهک یش اهل ارسیل بش اجز | نینچمهو

 - درکلمع هلئسمو ,هدوس ماما یاههتسگ "یرسدوخ"لس اقمرد تلودز |
 ر انکرد ( شیبالقن ادق یاهدرکلمعر اتکرد) ار"ناگر "نیا یبالقنا یاه

 . دنشدید یمث ل [رییلره اظن تلود نامه یع اجتر او یسالقن ادغ تبه ام

 یاههتیمک ندش يل اغوهن اگود تردق یدشهناگب *هنیمز اه نآهنوگ نیدس
 ([۲) .دنتخاس یم لیهستار یسالقن | تلمخهنوگرهز امام 1

 یناهح هس یاهتسبنویزیور

 (یناهج هس)ایون یتسینویزیور شیارگو
 | یتسینویزیوررگید بطق «یفچشورخ نشاخ یاهتسینویزیورر انکرد

 نارود هدمع شی ارگ الوصا اهشآ . دسر در اوق نشاخ یاه یشاهجهس ینعی
 داشت هدرکهدمع ابهنوگنیدبو ,دنشاد يم گنجهکلب بالقن اهن ارام

 مامتو اهقلخ مامتد افت ندرکهدععو ,ین اهج حطسرد اهتسیل ایرپم | نیب
 | هتساخوت مسیل ایرپم !هک یوروش مسیل ایرپم ! ل ایسوس ان اهتسیل ایریم |

 تا قبط اب ار ناشگتمحز یتاقبط یتشآ لمعو فرحرد ار اکشآ , تسا
 ۰ هدیدن ار بالقت او یاهدوش شننج هلئسم اهشآ . دننکیم هظعوم رگر امشتس |

 یمع احترا یاهورینز !هتسد کی اب ایر اتنلورپو قلخ شزاس نآ ی اجیهکلب
 ا .دنیامن یم غیلبتار یعاجترا یاهوریس ز !رگید ءهتسد کیهبلع

 اردوخ رولیت "نا اهجهس یروشت" ردهک یع اهترا یاهزت نیاز !مهلم
 نا سمزاس " یریهرهب یتاریا ین اهجهس یاهتسینویزیور «دبای یم
 مس !هبوهدم آرب نآ ایهلب اقمهب شینج یادتبآ نامهز ازین "ییالقن |
 یل امشهیاسمه ندشرت یوق ثع اب هاش "یلمو لقتسم" میژر فیعضت هک نآ

 هک یتقوو .دنداشفامیژر نیاز ا تی امحهسالبع ,ددرگیم ناریارد
 ,دسش نوگنرس نش اخه اش یقلخدشمیژر « اهشآ یع اجتر !تس اوخمغریلع
 اهروداریمکو اهل !رییل تلودز ا تی امحهب. هام نمهبمابقز | سپهلم افالب

 "ینیمخ ماه !غچرپریز مسیلایرپما لاسوسابهزر ابم یاربو هتخ ادرپ
 دف" یاهر اعشم امت اهشآهک تسا نياهمهز ارت کحفم | دندم درگ
 دیلقت عجرم" ز ادیلقت هبودوخ یه اگآ اب لسلدن اههدوتهک ار "یتسبنومک
 هی هنوگتیدبو , هتشاذگ "یوروشدش یاهر اعشآ اپ اضیدتهد یمدوخ
 هناعبس یشکرکشل هک یم اگنه اهشآ یتسینومگدش ت اساسح | ندرگرترو هلعش

 هسب ناریا یمالسا یروهمج میژر ةمکاح تشیه یشاطسو نورسق و

 دن اوتیمدرک قلخر اتشکهکنی از اوهدرک اه یل اهشوخدش عورش ناتسدرک
 .دندرک اه یداش ۰ دنک یریگولج یاری! تالقن ارد یل اشهباسه دوفنز

  

 تارسطن نیادنتسمو حورشم روطب ثحب نیمههم اداردهدنیآرد ام ت(۲)

 ناز اسهیب اطخهب طقف اجنیاردو دادمه اوخرارق یسرربدروم ار

 مدرسم قوقحز ادیان یسکهچ" ناگرزاس یاقآهب قلخ یشادف یاهگیرچ
 . میهدیم عاجرا « ۲هرامشراک , (۵۷/۱۳/۲۴) "؟دنک عافد

  

      

    

  

    



   

   
   

    

     

    

    

 ۳۴ ء۵هر اسش *همسعض

 ۵۸ هام رذآ ۶

  

 زا اهل ارنیلو یاسش اهدرط    

      

 رد هک اهآ سا نه بوم یرکف متسسو (۲)
 هی جا بالقج | لک اسر ادوخ یتسیش امگددمد تب « بالقش ۱ لو نارود
 هسم اح ابارنآءیناقبط یاهورین یی ارآو نارب اهتسساو یر ادهبامرس

 هه نآ یک اقسط یاهوریس شیارآو نیچ ل ادوشقهمینو ۵ رمعتسم همین
 اس ار نارسا هشيپ تن ابخ لارسل سل یز اوزروب , دندوسهتمرگ هم ایتش 1

 وا دتفرگه اشنا لادوگقهببن هرمعشسم همینروسک کی یلم یز اوژروب
 هنب سا ید اصتقا ءاکتا لسلدب یلم یراوزروس نباهک آر یمسیت ارکوم در

 یر اوروس یگشیپ تسایخات دم انار ددن اوتیم یلخ هراز ابو دلو
 یکم یلع 3 ی اساس او یر اد ارس داک یلارسا

    

 اس یا تا توک
 هسفرگشیپرد ارهسین تب اسجح یراوژُروس نی ار

 اس الو داد ناقن لاربسل یر وژرون یگمیس تش لابقرد ار

 رد .دندناشک یم یآزا یورسن یوسپ ارمدرم ,دوخ یاهر اعشو اه بساس

 زر اسیتغب «هسن اکدهک ی افزوررد يتخهکدوب یرگف متسس نیمه هجبتش
 -اوخ " تارگومد "یعوس ارز ایحخد "لخ اد تقیقح" ,دوبهدم آر اکرسهس
 شزابس هنار قلخ , یگشیپ تن ایدرگیم یسهک یاهلاجرزاو .هدش
 - یم یشیس عقاو یاضاقش ,دساشکم یتنشلس عاجتراو مسسلایرس !اس
 -اسگدنامه . اهشآ " تاقارحتا"و " تاهاششا" ءهیسجرس | دندرک
 هسسید اهن از ا یسحی دوس نخ تالقن ار | اهسآ یر اموگل او یرکم مسش

 هشخ ادرپ "ناهحهس یسالقنا یروشسآ را تسامج همه روس نام يامه

 نا آ را "یم اجشر اتش ادرب" جالطم!هسو یروشن سیا نیباتدرگیم یعسو
 زا !ردوخهن اتحسوخو هنسکس اردوح ط اقتف | ًانقوم هکس ۱1ت ,درادگب قرم

 نامه اماما :دادتاحس ین اهحدس یاهتسینویزیور یامادهن ید اشفا

 یاهشخنم امترد تاشی ارگ یار ادهشیر یای اهندوجوده اسدعس نارودرد

 اهتسینومک تکرشز ! لخ اد تقبقح ,مودهرودرد الشم ,مستسه" هید اه

 و هدرنک تبحم اه ناگرا نسا ندرکهزبش |ارگومددمقبم ام! یاههنسمکرد

 ی سیفرم یزاوررویهدرخ یاه ناگرا اهشی !دویگنرطنردهک یآ یودس
 | را اههدوخ المع « تسا ناسون ل اهرد بالقش !دضو بالقس | نیسهگهنخس

 .درگیم تومعد نآزا یوردل ابسدهب

 مسیمونوکا و * سنج * ممسسیکست ور همش

 رشاتم ینسینویزنور تا اشی ارگو يتسينوبزيور بطفود نی ار انکرد

 رگراکه اررظن ) " پچ" مسیيکشتورتهشمس | هی یرگید هدیدپده اسام نآرا
 باسن ارگ اب اردوخهگ میتسه (...و نا اقهدو نارگر اک تسینومک بزح
 طسخ کی اب ار پج" طخ گی یک اونمهوهدرک طولحم یتسیموئوکا تسار

 , دهدیم ناشن یتسیمونوگ | تساار

 دوح تالی امت لث او اردهچرگ ا) ۶ یتسبگسشورتهبش شسپ ارگ نیا
 [ تساددیسردوخر اکشآ توعد ءهلحرم هبرگند نوشگا یلودرگیم ناهنبار

 تالسقتا ردایر اتلورپ ینومژه ترورفهلئسم هک اهتسینویزیور یالخرس

 حالطس ! هب ینومژه نا موزلرس ,دننکیم یفنار امرسع رد گیش ارکومد
 : کیت ارکومد بالقن ا یقشاب الوصا هداتمافرط نآرا یلو در ادرو اس

 و _ناشاقهد ینعی شنیدحتم رگندو ایر اتلورس نیبد احت |موزل یعناس

 تاو افت یلمعو یتمص یشن اب , گیت آرگومد بالقت ارد یز ًاودروبهدرخ
  

  

 اموزلهنو تس | اهتسیت ومکهید احت ! یرگفمتسبس اجنی ارد امروظنم ها
 تسقیقح"الثم .دناهتفرگ تاشن یرگفمتسیس نب از هک یش اهه ورگ

 أارهاط ,درکدوع شا "ین اهحهس" کا را

 یوسشکا یلو تفرگبم " بچ" یتحو یبالقنا عقومهمک اج تگیهرن اربرد

 و اسییورجکز ادی ابآره اظ تسا| هتشگز ابدوخ یرگفمتسیس هبرگیدر ابهک
 هسیرشن هکدسریم رظنبرگید فرطز | . دنکد اقتت !دوخ هتشذگ یاهیور پچ

 ی سا هیهدنیآرد .

  

 تس | هتش |دربم اگریس نیا فالخ یتهجرد " تمحز"

 - تخادرپ میهاوخ المفم عوضوم

  

 راکسسپ
 !دح ان, همالحو کیسالک یزادهب امرس هم اچ انهتسپ او یر ادهی امرسهعس اح

 زا و هدنندار رگر اک *هفبط ید انشا بکرح طقف "مسیمونوکآ" چ

  

  

 ۵ هحفص

  

 - کس «هیکت اب "مسیکنتورش هد" و تسا لقاف نآ یساس تکرح
 و قسلخ داشت یسی دهدمع داضت ؛هنامرسوراک داشتن رب هسساح

 هطقن نیارد ودره و دنیب یمنار یلخاد عاحترا و مسیلایربم |
 هدر ینومژه تحت هکار شیدجهک دنشکیم یقالت رگیدکیان

 نآ رد لا عف تکرسز | و هدرمش زیچ ان تساهدم آرد یزاوژووس

   .دننز زاس رس
 هک نس ابر اتلورپ نیا طقف . مسیلاسرپم ارصعردهگ میشد يم

 و دنشاسرپب ماچنارس هو هدرک یرسهر ار گیت !رگومد تالقن !دن اوتیم

 نسازا اما .دنتسین یر اک نینجهبرد اق یرنلوریربقر اققاو | کن چیه

  

      

  

   

 لا حیحم یدنم نوساق
 مسی

 مات نیس ورق دتسینرد اق اهنسنکشنورش دن !درقده اوخرس مسبلای
 کیرددشک لوط لاس ۱۸هب کندرشهک ار هل اهتسآ نساو

 سودوش تسس اب یمش هاگچیهرسم یاسر اتلورس .دنتکیم یط ندزمیس مسج

   

 اش تسیاب یمو تسئاون یماما ,دشاقک یمرم انزا یورهل اشدهسار اه
 بالقنا عفنیو یفرشم نبعسدودح اتهکو | یقرتم تام ادقازا یسم یامز

 - اقشن چیه اهتسیکستورت . درک طورسم تب امحدون یسالقنا یاهورستو

 دنناربم بوچ کی اب ارهمهو هتش اذگن ت اد اسممژرورص انمیزر نس یتو

 ال وم ( اهتسیگستورت کدریگیم تر اجنی از |  تسرد ار اکما یا

 ترک د ت ایالقن (ترورفهلئسم
 اتو درک 5 ین مسیسلایریما
 : دامحقا یفتسب اوهلسم اهشآ -دنس ادیم

 و« هدیدن مسسلابریم !هنار مسی ایرپم !هطلس تحت یاهروشک گنهرف
 بال شنا یژح ارس اب اهروشک نیا تالقنا یژشارنسا ناس یتو امت

 يشيدحتم دوجو اهسآ .دنراذگ یمن یشاپور | یر !ددی امرس یاهروشک

 انکرد مسیلایرپم ادب یيگتسباو نی ارش ارد ایر اسلورپهک
 ندناوخر ,یقلخدض و یع اجتر | اب هتفرگ دید

 دشر اذگ يم اهنتو کت یتسيل ابریم ادقو کیت ارکومد بالقن ارد ار ابر
 -ارتساو نارباهتسداو یراددی امرس تخاس نایم یو اغتهنوگچیه اهسآ

 ی ژستارتس اود ازآ یر ادهیامرس تخ اس اب نآ کت |ارگومد بالقن ا یزش
 یر ادهسیامرسز ! یخس فرحرد هکن 7مغریلع و هدر اذگن يتسيل ایسوس بالقن ا

 "یر اجهدیدپ" گی هبدودحم المعار یگتسباو نیا یلودنیوگیم هتسب او
 نیا تس ایسود امتف ادنیدنب اپ ار یگتساو یا چازتم |هلئس ودننکیم

 باری ا| بالقن از |هلح حرم کی نادش از اهشآ .دنریگ يمنرظنردهعم اج

 راد او کیش ارکومد بالقن ۱ یاهر اهرد تشپرد نم امو تسکشهب ار یلخ شیخ

 مش وگحیه ([ فرحردهنو )المع يتسيکستورتهبش تاشس ارگ نیا

 یع اجتر | تکرحومهدزون نرقداوخ يقرت یز اوذروب تکرح نام یتواعت
 عسلوو صرح نایموهتش اذگش ۳۰ *ههد ناریارد یتسیلابریم ]هی امرس

 تن ادو سقز آدیشوک یمن اومدم هکرصع نآ یز اوژروبدهرخ یع اجتر |

 تکرح اب ,دنک عافدهاوخ یقرت یز اوژروس ل ابقرددوخ یروهشیپو_يفنم
 هسامرسرپ ایراد ناآربآ تسسل ایرپم ادض یز اوژروسددرخ *هن اه اوخ يقرت

 یع اجترااز قر اوژروسهدرف هتوگتسدن در اذگ ی تو افت يتسلاي

  

  

  

   

  

      

        



  

۱ 

 ۶ هحفص

 ست

 شیژ ولوئدی ! لکش ظاملهبار ینتسهفرم يزاوژروسددرح_اهنآ
 لیلحتردهنوگ نیدبودیس اوخیم يم اجتر | تس|هتسذگهب یلعتم هک

 - وشدی ا یاوشحم هکدنریگر نر ددن ابهکشآ لاخ . دننک يم تکرع انیور
 ی سی ی
 بالسسقت | یمردرسق ننادهک یشامزات یتتسهفرم یز اوژروبددرح یژول
 هسب هک یم اگنه طقفو تسا يتسيلابرپم ادقوهن اه اوخ یقرتدر ادر ارق

 .دیان یم یسالقن !دض ءهشچ تسویپ بالقت !دض

 " تالقس ادصآ نایم یتو افت اهشآ

 توریش یسابزژر ارد ادل .دنشتیس یم اسکی ار تالقت !دفو عاحتر ام اّرلا

  

 زاد
  

 و. دنشراذگ یمن "عاخنر ۳و

 - یسم تالقت (ادمهب صخسم طیب ارش تختو شا ی اقط تیعقومی اتیهگ یش

 راحد «در اددوجو تالقت ! فمهس شتشگز اب یاکمآ ین ارش تحتوددنویپ

 .دنشکیم یبایزرا قلخدض ناوعسارنآودشوس یم هابتشا

 بالقستا لوا هرودرد اردوخ یتسکستورتهبش " پح ارتلو ۱" نیا

  

 دسرسم رظتبهک یزیچ «دلد ناشن يتسيمونوگكا تس ار طخ کی ان اوسمه

 " پبح ارتلو 1" طح نبا ,دراد تیعق اورم | نیا یلو .دشاسضقانحم
 گه ایه یتسیمونوگ ! تسار طخ اناردوخ ناشج نآ یتسیکسورتهش

 .د ادریمنرگندکسز | ارودن 7 ناو یمن نارود ناآرد ابن اغ هکدهدیم ناشن

 ن .سلع لاحردهک یتسیل ایرنم (دمو کیش (رکومد شسخ هیودره

 شیوخ ل اپندیزیش اررگر اک :هقشهکلس قلخ ت ارکومدر اقا اهنتهنو تساا
 هسقش لمتسم فمدوجومدع لیلدب ارنآو, دنر اذگ یمن یعقو تس]هدیشک

 یش اوژروس هدرخ یلسنع ًافرصو هدرمشر اوخ تسینومک بزح نادقفورگر اک
 مش دات کر طناب ونوک ۱)_یکیدکاجنآزاو .دنشاد یم
 و بسا لفام نآ يس اس تکرحز اوددید اررگر 0 د ۱ یرکیدو بسا لف اف نآ سای تکر>ز او هدید اررکر اک

  

 هامید مه دزاب هیوناز لوا

 اب تسا فداصم

 نیطسلف بالقنا دلوت

۰ 

 ار

  

 " تالقنا یاروس " ی 1
 ! یمارگیاقفر زر ایم نانطومه

 اس هراومهاب نامراس
 امشهش اخهمه تی امخو ین انس

  

 دو ييالنلر اده | تس اهتسس اوت

 دوخ یلام ی اهنکمکرپ دارلشس ار
 . هدساسرم ام تسد        "مسی دیناوخسم هک ییرطرهز ۱

 یارب ام نامرهق یا

  
  

  
    

  

 اکنرمآ7 هکتسا هدون دهاش ام یلح ریب نیا را    

 درگ عطف ار یاریا را تفن دیرخ

 درک عطق نارنا هسا ار اهالاک رشید و چنرس رودص
 : تخاس دودسم دوح یاهکماس رد ار ناربا یاهزرا

 ۷ تساهدرگهرد ام ار یر اخهسبامرسرالد کن یخ نوگ ات سید ام ٩ زایارنا هنکاح شه ایآاما

 هسقطسم یا هک ام یاهشلخ سورخ اب هلناقم رد مننلاترتما هک هدنبعاب یریچ هج
 ؟در ادا هارنام هسلم رپ ید انشا گن ودشک هروخرس الان عقوم زا  تسا هدروآرد هژرل هب

 ات« یاگرزاس راکتساضخ تلود هکتسا نیا رج

 هه اوع هزاحا ام یاهشلخ رگندراب ابآ اما ؟درک کمک وا هب ار ینا رد وین
 | هنب سلم ؟ هناب همادآ رها هام ٩ یاهسایس داد

 اکیرم 7 مسنل ابویم | رب گرم "

 ناننخهونس و یاراگشزاب رب برق و گیم"
, 

 شت نأتس :روگ ؟ اکیرمآ مسیلایریمآ

 ۲۳ ۶هر امش *همیمف
 ۵م هاص رذآ ۶ و

 اهر "یکیرج یشم"یفلغم امت شنیسز | ]ردوخهر ات یتسینومک یسحورشیس
 یسقلخ سینج نایلع ,ددرگ ينافیط سنین کنهبرعتم ده | وخنمو هدرک

 یشغیلقر اک یآ ییرطز |" هدم آرد" یاهتسینومک نم |هکدهدصنهز اجا

 شمارآ نارود صاخهک یداع کس ارگومد لاسوس یهدن امز اسو یجیورت

 رگر اک ءهقسط ید اصتم ا شیرجهس اهن تساسس کی ناوششن منسمونوکآ

 در یگیم هدندانار کیت ارگومد یسایس شینچ و دهدیم اهس

 یشسیل اسوس بالقن ! طقف یژولوشدب ا گی ناونعس زش مسسکشورت
 تس ازج ام کیت ارگومد تالقس | ترورق کرد زا و هدیدار

 مشسکششورس اب ار تسار یتسیمونوگآ تسایس هک یگارتشا ءهطقن نآ
 . دهدیم دنویپ ؟بچ" رهاظن

   تسا ییا»

  

  

 ریقزرم ات یتخو هدش هدن اقک يقلخ سنج لاسدن یدوخبدوخ تروصب
 یمن" هدم آر ید " یاهتسینومگ, تساهتفر شیبزین یاهدوت یسالقنا
 یسشم ب تشگز اب سرتز اوهدرک کرد ار طی ارس یب | هصخشم هجودنن اوت

 اب دنویس ساخ یاه *هویش کردز ادوخ قباس "یقلخمامت سیب" و یگبرج

 هدفوش سشجرد تکرش ار هقبط اددنویپ لقشزکرم هک « طسارش یی اردهقبط

 .دننام یمزاس « تساهدادرارق نآریزگاس مایفو یسالقنا

 همه سقط ید اصتق | سشچهب اهن ساس گی ن

 منسنکشرش . هرنگیم هدید ان ار کیت | رکومد یس اس یسنخوههدیم اهسرگر اک

 گرد زا و هدید ار یتسيل ایسوس بالقسا طقف یزولوشدی ا کی ی! اوشعب زین
 یک ارتش اهطقن نآ تسا نسا , تسازجام کش ارکومد بالقن | ترورص

 , دهدیمدنویپ" پچ" رهاطب مسیکسورت ان ار تسار یتسیمونوک !تس ایسهک

 ۹ ت 09

 اونعیس مسسمونوک 1

 وا درک یهارمف اه سیل ابرتم ۱ اب سناوک یم

 "وا یاس اخ و

 "اب تالقتا

 !رگراک هقط یدارآ دار رد راگیس یامراس "

۳   
      

  

  
 


