
 



 ۶ و وسط < هسب

 قسّلخ یشادف كيرچ

 ک "یاس شیرش هقب د ) قم ۳۳ ۹ ف 8

 ۷ * رژ وسسشبیم مسیدسق

 نآ ر گزو رسیپ د نامی : ۳ دامیا و یمه هب ی
 ۰ ٌ ا : :
 نارسیآ قلخ یگادف ی تیکیریچ

َ ۹۱۹۳۹۲ اد



 4.۰ "رهق

 ۳ را
 دیش قیقر یاد. ی !دغ هایرچ همانیگدنز ۹

۳ 
 صد رز نسیسح نم و ی تخت

 ی
 »هو هاچ و جد و هوم هد هو ی وه هو ی وه ۶ همزدقم رب ٩

 هد جو وه 1 هرمبآ قیتر اس یاس)وراب رد تی ۳

 قسیق و ًر هرم صور 8 و ات ۷ !اددامآ ی:

 دا را قیر ةوز د زا یقیغ ةو رج

 ی هوم و و و عق و و هاچ

 َ ی ی
 ۳۳۳ جی اهم وب 7 ) یييفر لقن دروم رد

۰ ۰ ۹ 
 ری * فرش قوه رز

  

 فوشسآ قیفغر ی هنحاصم * یاهه »اگدید دکگن ٩

 و 6 4 ی ( لوا لاک ( 7 یناقهد

 ۹ سا

 | یتیفر هلاقم ةسب حس نیا یب *

 ًا

 0 و عده ۵

 ۹ ای
 دشمن هبح امد 1 ز ییفر دقن هب یراذن ۱

 فری! قیفر اب ۳ 7 یاهها؟دید دقن ۴
 ی ۰ مود هژاقم )»ین اقهدا

 نورفرد ی ادسجدب اب «ایژولوئدیآ هزو بم - ۳

 قسلخ یثادن یاهکیرچتآ راهتنا تسرهف . ۱

 و هو و و و و و و و مو و وه و و و هم و و هد ۷ 1 ا

 نا رس

0



 ن ۳
 همه ۱ ید دسر

 ی لار شمس" دیهرش قیفق ر قیلخ ی دف (هایرچ ۶

 ِ پرش رد ۹ اس رد ینگر نیسح دیپش قیفر قلخ ی ؛ دف کایرچ
 ار ناربا هک درتیم یط ار ناتسریبد نارود * نوک دلوتم سابعردنب ۳ من

: » 6 ۶ 

 زا یر اسسیسب نوچمه و تف رگ رُف 9۲ ۷۵ اهل ًاسیاهدوش ی اپعینج ا
 قو ایم و اس :ایر اداوه وب و دلش هدبشک تسابس و |! ناناوج ۰ ۹

 یهو رک ای: : یاد ۱ اب ج ٌارمه نیارتا قشنت ی ادف 5 اهکیرچ لوجم : 0 ۰ ۱ 1 و ۹
 ت

 ۹ ۲ یریگ لکماب 1 ّر ا ب هی ادیب ارش زرد ۰ تخادرپ قلخ ی اد ی اهکیرچ
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 +. سیلع رب و قلخ یگادف یاهگیرچ زا یراداوه هب و درک داجیا 71
 هم سسا نام اس ۳ ث 9 هضخر ًاهتسینوتروپا هی راکعز ای اساس

 یا فقا و یسسلغ ی !دق ی یک برچ تیلاعق شرتگ تهج رد یهالت زا یمد شیوختابح ل طا م امت رد ینکر نیسح قیفر * تخاد رپ تیلارف

 ۰ داتسیان زا ای ات ر :وترویآ

 فیسیط ناربا یا اه پیش رگید ,وجمه سابع رفدضب تا مای زا سب
 تسیدوجوم ما یا ی ۶ شد وب ةدتساخرب ناموس رای اداوه سس ) و

 یساابکمت یک را ینکر ی شیشیفر ۰ نآ دوجوب ردنب رد نآ زا یرادآ وضع 1 دم را جم و امهورگ 6« قلخ له ؛اد ی اهکیرچ هرابود

 81# پکیرچاب 2 یارب دوز یخ یخ هک دوب یيت ؛ادفر هامح ز : ! عرماع

 اب تا ًاطابترا و دومنرفس ن ات درک هب و دز ز مادق هب تس یئادف
 یشب سو درگ همت ن کس 3 ز ! یتان اکیا و درک ارقرب نام اس

۰ د ریسب



 )ب)

۱ 

 نیا رد « درکیم تیلاعف نآ رد ینکر قیفر هک یراداوم هورگ
 جا سیعرتی اِ 3 اضاکأن بت لآوپ لم > نیما هرد ادم مادق ۱ َت امر

 نا وب ارنآ یدوجوم ناموت شهره و دون ۰ خیرأت هب

 ۰ دوم هرد أصم قلخ

 قدوجوم ۹۱ خیر ات ید رگید راب تسایس نیمه همادا رد
 ا

 دش*۸رد ًأصم ورک نیا سوت س سأبع ردنب تارد امثاد نی و او

 میس

 ی

 ارس دند رک طبخ ارت :ا یدوجوم ناموس هو ادم ًاقغر و

 . دندع جا ملخ لوپ و ام أاح نی تی ام ظد دارف هی 5 َت ایامع

 لق ًاحمو امهورث ۸م ندرک لعیرم ی رس : ییاهفموک ۰ وام رد

 نیاردیل ای شگد شو قیر و 7 تیک زاغآ اب رذ راد وه

 ن یی سیال رد لف اهم 8 ًارعو در نیآ جمق ,اجنارس ۰ تشأد هدههب نیم

 گ «زوسنسسمآ شت اد شینج رانک رد و تک ۳ سوپ ۱۹ ی زوم" آ شن اد

 * فش هد ً نام ر س ۳ »ًاظن ی سی ًاههتسه 6 نیمه ۱۹

 یراد اوههورت تایامع و ناراداوه لفاحم و اههورگ یاهتیلاعق
 سی ار سایعر نشب یاس 1ج تهاد تکرف نآ رد ینکر قیفر الیق هگ

 نیا ندش لکشتم اب و دوم هزیل اد اک قلخ ی ادق ی اگیرچ عفن

 یسمزر و یخیلبت تردق « دوجوم یگدنک رب نتفر نیب زا و امهورگ
 نیلو ۰ تفگ هتشسادگ زا شیپ بت ارمب سابعردنب و 0 هی راداوه

 لسسماح نیفاأم هرد اصم 6 راد ًاوهی اهورگ هچر ًایکی لک لدْغت نیآ همجیتنت

 یدوجوملما؟ ادبخ و ۵۹/۱۰/۱ خیرات رد سابعردنب یثایرد یوربن لوپ
 اف اعمدارفا تایامع نیا رد « دوب ناموت یردم/ دم ۲ غلبم هب نآ

 نسیشأام ظفاحم نآ رو ی زا نت ه دشدغش حالس علخ لوی لماح نیعاأم

 تسمیئغهب یرسک تلک ةصعق ۹ و ی زو هضبق ۳ و دندیسر تث تکالهب لوپ

 تبامادروم ینگکر يیفر تایلبع نیا نایرح رد هدافسأتم * ده تقرت
 تدسشب ار شی اه شخاو دومن تباصا شاهنیس هب هک تفرگ رارق : یاهلولگ

 نارهتدب تعرس هب هیلوا یارادم زا سب ار ینکر قیفر * دون حورجم
 .گدورف ات سابع ردنبهاگدورف زا یو رفس لوط رد «دندومن لغت



 )جا(
  - 1 #ن ۸ ها 1 , ا ۲

 هوس ةصش !لرب ۸د یتخس رایت تخ ٌأرح ییلع گقیقر « ن ارت 1 ! روپهنج
 ی سس

 هک ی ای بين وخ ی شات ی ًاپفمش جز ۵ رس زا 6 اد ی رس نر تثکجود

 3 سس و یاد ن اس دوخ زا دوش میر نآ ارودزم هجوت سلاچ یمچ دی ۳ ۱ ا ۹

۵ 
 سا یک او 1 لیم ناآرپت رد نامزاس یگهوپ رن کی رظن رمز ی

 ژ ۱ یيسسکب و زدعب ارد وخ هتسجرب شقن دوز یلیخ ینک ر قیفر

 ۵ ًادرسخ ۳۰ ! سپب و اد نامش ی اظطن نو اس یاههتسه ناهدنامرف

 موس هتفرگ برف ریز ار ردثب تالیکشت « رژدزم میر هک ۱۳3۰ لاس
 ماد سقا یماظن - یسایسیاههتسه ددجم یهدن امر اس تهج رد هئالامف

 رد 3 سسسلخ یت دف رگ 11 رج 1 6 گ مک رخ یا هک ا كبي ن ًاونعب و ۱ دومن

 هم ۹۶ داد رخ ۳ از | سپ نیبعشنم هک ی !یلوصا ردغ باععتا لیاقم

 ی اهگیرچ عماومرا جرافد هبآ و ًاعطاق ۶ داتسیا دندرگ ( ُل ایمن قامت

 هک یلطیارغ مغر میلع ات دیهوک دوجو همه و تساخرب قلخ یئادف

 مطق سیلپ تابرض رثا سک اریتاطابترا « دوب هدروآ دوجوب بامغنا

 ودنک قرو آعمج ار هدنک رپ تاناکما ه دزاس رارقرب !ددجم دوب هدش
 ت

  

 سا یه شمازفا اددجم | ر یم جن سس یاس ؛ًاههتس ۸ شکآ تردگ

 هزرز ًابم)ییالقن ا یروگت هب خاسار ن 2 ی هک داد ی امن سی رتشیدیب ۴۳

 امزاسو یاد ات مه یژتآ رتسا مه - هناخلسم

 رم یر اوش د طیلرش ره رد سا )ن اریآ قلخ یثادفیاهکیرچ)

 ماگ هناحلسم هزرابما وتشیب هچ وه شرتسگ + رد « تالکعم رب هبلغ

  

 نا نام

 * درادرب
 رم .برت هتسجربز هک ته داد تکرش ید از تایلبع رد ینٌدر قیر

 : درب م ان ریز تایلمع زا ناوتیم اهن ًآ
 رق ساسسیعرتخب ناو ادساب اس اه ی هزفآاضم

 یرکاذ مان هب یروفتم رادساب تایلمع نیا رد کا ۱۰/۲/۹۰ خیر ات

 ۰ دیسر تکالهب ه دوب حالس لماح نیشاأم ظفاحم هک

 یرسیفمع دیملادیع مان وب روفنم اپ یبالقنا مادعا

 اس یلصا نامتخ دم اسلاقم رد ۹۶/۲/۲۰ خیرأت رد ییاقث ددحم



 دا(

 هب هک دوب یروشفقمر ًادساب یریشمش دممل ادیع « سابعردنب تا یادش

 نسش اسر تذ اش ب و یابعردنب رد هابسیا مدن اپ یمدن امز ا لیلد
 هل وست نآ اریآ ,قلخ نده اجم نا واتس َن راد وه ۳ ی ۰ یشیرگ منص

 قلخ نیذهأحم نامزاآ سم هک گیساآ 3 بل أح 8 دوب ۵ ریش یم مماد در هه

 چ دناوخ یتسهعر ان آ ی لعع یبااقنا مادعآ نیا یاهیمالعآ یط

 هاست هر یاروش هضع ام تقد فسوی یمالقن ا مادعا :

 طسبا ور سیر دو ی السا شروپسج بزح > یزگرم یاروش ومع و ناز ادساپ

 ۰ ۹۶/۵/۲۲ شیورات رد ایی نارادسأاب هابس یمومع

 یابرد1 ۰/۸/۲۸ سیر ی رد ) خرهاع) ین 5ر نیسخ قیفر ماجنارس

 هب سابعرذنب ورد مسیل ًایرپما نارادساپ اب ینابایخ رباربان یریگرد

 راوتسا مروع نگید راب یریگرد نما ی رد نگر قیفر * دیسرتد اهش
 ن ارت ارتسا رسمی ًابقذح و ایر ًاتلورب یی اهر ۵ ار رد ار شنینهآ هر ا و

 لوسسمخ یتگر نیسح گییفر ين ًابایخ یریگرد نأایرح* * تساذگ ؟ شیامن ی

 لولس كي ۱۰/۸/۲۷ خیرات رد *۰تسا .ةيفرتماهش و تو اسج ی ایوگ
 ,تشرگر ارت میژر نارودزم ییاسانش دروم سابعردنب رد ار ادتنا
 !ادساب

 هقلبنم نامه رد هک ونکر قیفر دعب زور ححبص * دش ی

 تسشادرارق « اقذ لر زا ری یکی و نکا لیپ دمحا دیهش قیفر اب

 مسهز ًادوز یلیخ اقذر هقطستم عضو هدهادشم اب * دوریم رارق رس هب
 ه-هفرگن هلماف مه زا نادنچ اةفر ۰ دنومیم قرفتم و هتفگ ادج
 ور تی یلگهخ یارق نارادساپ هرصأحم هقلح رد یر قیفر هک دندورب
 و دسسربم تکالپب رادساپ ی ن نآ هجیتن رد هک دنکیم یز ادن اریت ب

 هقطنم هحیکن رد * دنا رارق هلمح نروم ار رویزم هناخ ناآر

 تبامادروم ینکر قیفر هئاسف ستم یلو دنومیم یمخز رگید رودزم ود

 قتسیفر ود نامز نیمه رد « دسریم تداهش هب و دریگیم رارق هلولگ
 هقطقم هب ار دوخ هرمأحم هقلح را ینکر قیفر ندین اهر یارب رگید

 - لیپ دمحا قیفر هک دنولیم سگ ر نار ادساب ایودشن ایریم یریگرد
 راسش هک یلاح رد وتقرگ رارق نارادساب هلولگ تباما دروم نکفا



 اه )
۹ 

 ندینسر# ار هگهناهلسمزرابم دابهدنز *«قلخ داب هدفر "یدادیم ۱ # و 1 :

 *:دیسر تد اپع پا ین اقهد گرفآ قیثر رب دورد * ه* تسا ید ار ه

 ارس سم ریس ایع سس 8 ًارودزم ی ص ی رد ۱ ره موس قیقر ۳ 0 ی

    رود رد ظ 9 یی



 !ئز

 هم دلم

 تماس سفت سن یلی دات ۱ 5 دک نی 1 رب ۷ » باتک مود دل
3 

 لبق ات ن ًامزاس نورد تكبروشن و ارش هی یاهعومجم ) 1۰ لاس یلیمحت

 « تسا هد زیم و۵ هبجامم لوح هک تسا بتاقعفتا زا

 تسلود تیهام هراب رد 8۸ لاس رد وک تا هتشوش دنچ لو, خب

 مود. شخب و دوشیم حب دوب هتفرُف را اب نیا رد هیدامم هک یعصوص و

 رد 5 تسآ یی ًاهشحب لس اه ین ْ اش هیبج ۸ ر 7 رد یک ال قم رجب 8 هیالع

 ثتحب هلعرم ود نیا « دوب هدمآ دوجوب هبحاصم تیلک هراب رد ۵٩ لاس

 ۵م 7 ای هطبار رد ی اگدید دن اپ هبحامم هراب رد

 ی لا اس و دلش جیرفت او دسلج باتک رد * لامع

 ااقم ود "ادتبا لوا شخب رد

 قیفر اب هیحاصم ۱ هب ی اداقتنا ز تاعالما " و *(ین :اقهد فرا قیفر

 «تسویپ ( اخر آلوب باسنا بت ایرجرد هک د ۱ 9 را ی ین اقهد فرشا

 تسا هدمآ

 یو هیحامم)هراب رود ند ۰ اما کس

 زا داقتنا ( د ) قیفر هورج اب هاتبار رد » مانب موس هلاقم
 هک دشابیم هااقم 9 نیا هی ساب( اتهد فرم | قیف در اردیحاسم)

 )در سجم نا زا سپ * تسا هدش هتعاگن اخفجیاقفر زا یکی طسوت

 دا قیفردوزج اب هطباز رد * هب خساپ مانب ) د ) قیقر زا یاهلاقم

 هسب یخساب هک یناقهدفرعغا قیفر اب هبحاأصم ( هوزج زا داقتنا

 دروم رد * مانب لاقم نییمعنپ و تسا هدش جرد 4 دشابیم شتالاقم دقن

 تسایاهلاقم ( یناقهد فرها قیفر اب هبحامم ) هب( د ٩ قیفر دقن

 تا |رسظن هب خساپ رد هک ًاحیس دازهب دیهش قیفر قلخ یث دف یايرچ زا

 «تسا هتعاگن )د ) قیفر



 . )زا
 شر هدسا یاهلاقم هلاقم ییلوا « ار

 8 و 5 ل 2 هم 7 ای رد هک ( اخر َ )تن ایکشد نآ 5 اب
 سا

1 7 

 هل ام سی هاو ی رذ سا ر ی راات هألنق یا هلاقم و یا رد 6 ۳ دف
 مه اسد 3

 ین سس ی ًابهاگدنید 0 تسا + فلش حرطم بت اتساد ) ی ض احلسم هزر یو ِ

 «تسا هدش شر اپیآ اب راد بم اتک لوا دلح

 هه تم 1۳ رخ اسم ین تیلک هراب رد هک تسا یت اشحابم تالاقم هی

 قسفرزا 7 قیفر ِر ایدبح امم 1 امهاگ دیدبگن ًأانبک اول 1 یه .دتبا

 ۶ هرز آه دل 1 6 قشآ اخر آ ) یالیکشت ن ً ار اذگن این و :ا هک ی (

 ی رلوا هلاقم ب ح سای یاهمانب ید هلاقم ورد

 قسم سفر طسوت 72 ام زر ۱( خ ] قیئر دقن هب یزرلقن *

 5 ) قیفر تالاقم هب تسا ساب هک ه دش هتشوشت ًاغفح ۹ ایر

 ی اه !گدید زرقز مانب ) )۱ قیفر یدعب هلاقم نآ زا سپ

 قیفر ن رد هک تس ا هدیدرگ جرد 7 )ی هل اقهد ةرشآ قیف ر ی هنحامم ۱

 رس هگقر ۳ بحامم * هیلعرپ یتفور الماک عفاوم ( خ) | هعفرگ

 نورد .لا-جنج اب كيزولوئديا هزر بم 7 مانب یرخآ هلاقم

 هل 3م مری یا ۵ لش ۸دشوش ًاخفحی اقفرآ رژ ۱ یکی لطسوت فی امز سس

 ۰ ۰ ۳ ا ۰ ۱1 ۰ ۸۸

 سا و ی ًاهصرع طیب ًر یا و اس هر رد سيژولوئدن ۱ هزرابم ات درگ رششوک

 یت ًاهشخب ته امودن ًادکی در اد نت :اگنت هلعب ا ر یبالقن ۱ یارت ًارپ اب ک

 1 1 ا
 فلت ار ۲ کس شا ام یتسینزج ناوم 7 هراب رد 5 ار

 زا ار تصرف نی |! یلوما ریغ باعنا هچرگ * دز اس راکشآ 6 هو

 ریس هب دوب ام رایت دروم هک هنوگنآ اهشحب اتتفرگ ام نامزاس
 ارت تخم دگ اس ود نیا رد هک ین اما « دوشتب ادم حیحم

 * نداد نامن یبوخب از هلاقم نیا راد هدش حرطم

 



 دن ان ت « نت

 ثشسعایم هک دهیم ار ن اکما نیم ! هدنن ًأوخ هب قوش د انس باأچ و : : :
 ۰ ما ۹ ۰ یا

 ی 8 هم « ِذ ا گ 3
 ف ا قسم بیش قمعت و هفت اش رو یقفذ خب ار ِم لو ا دلج کن ۸تش 8 ی 8

    هر ی رد ین
۸ 

    
 1 ؟ ۶ :

 ۹ را قنخ یشادق ی ابگیرچ

1  

 جیهتسیابیم دانسا نیا پاچ رد نوج
 یئاههحفص هرامش هجیتنرددوغن هداد یرییغت
 یلما نتم .اپ .ةبظنم تسا هدمآتالاقم رد هک
 قیسیالطت باقگ نیا پاچ رد هجیتنرد ۰.تسا

 ٩تسا هدادتس د ار دوخ

 رد مسیهاوخیم هدنن اوخ زا نیاربانب
 «دی امن هحوت رما یی سال قم نیآ هیل ادم



 ( فرا قیفر اب هیحابم ( هراب رد

 نایب لکه راد دا هچ و نآیا وتحم ر اید زا هچا هبحامم نی | اب نم

 4 ار * متستلا اعم ینونک طی ر* رد فرش قیفر

 یاب الوصا * مینک یسررب یلک دیدكي زا ار هلئسم دیر اذگب ادتنا

 ناسمز اسكي شقن دناوت ی یلدیا رش هچتحت رد و تقو هچ یتسینومک نا هزاس

 هدشابرمز تانیعت یاراد یتقو نم رظخب ؟ دنک یافیا ار یرتل ورپ گنه اهر

 هرادم هد مميشوذل مسی راد شر یا ین عی اگایژ ولوشدی !تدحو ۱

 ۰ دریگ یم رارق نام ز اس لدع ی امنمار .ک یبالقن ا یروگت

 ها یتارپ رد اب زولوئدب | تدحو صضشم ۴ ینعم - یسایستدحو

 تو اسع نآ و صاخ طبا رش اب ۳ اع یرونت قیفلت ینعب تسآ ی اقبط زر ایم

 ی اتسلدی ًاهووین شب ارآ و هضم اج ید امتقا تسیعمو ز :ا سم لملحت 3 تیپ

 تسوگح یتاقبط عنوم و یسایس عافوا زا یحیحم یبایزرا و اهنآ هزرابم و
 ینعی# لیلحت نیا یانبم رب هيتکات و ی ژتارتسا نداعتا نآ سا. رب سپس و

 یسکامراو اهراتلورپ هزرابم يلمع یربعر یگدوگچ هب نشور و تسرد خ ساب
 یک نطق و قلخ هزر ایم یربهر ام هوم ۳ دوجو» طب ارش دو هقملح ن

 ۰ مسیل ایرپمآ

 لا کماهب بوت اب یتسینومک یتالیکمت حیحص نیز ًوسم کی نت هرتشاد ۳

 ۰ اههدوت جیب ینامز ا.. ل اکش ا و یت ازراجم

 نیآ نیییمت رد تسا یاهلئسم دوخ زین ًاههدوت اب طابتر | هلئسم یسیموست

 یارب یرورض یتح و هدننک نییعت لماع او یمن اما ۰ یگنهایب نامزاس
 دشرز |هلحرم ره رد یتسینومک شینج لاحرهب اریز « دشاب هدیدب نیا تخانش

 و دراد یاهدوتتازرابم و اههدوت اب یددعتمیاهلکع رد یتاطابترا دوخ

 اما ۰ دعاب دودحم و رادیاپ ان هدنک ارپ تروصب دناوت یم طابترا نیآ یتح

 وا پهورگ امخشم و یتسینومک شینج نینج ایآ هک دوش یم حرظم لاوئس نیا



 هم ۲

 رد ار یشقن دنناوتیمن « تایمومخ نیا هب ندیسر ات یتسینومک یاهنامزاس
 هدنناوت یم « ارج ؟ دننک ءافیا هعماج یتاقبط هزرابم رد و اههدوت شیذج
 رد هک ( یتسیتوسک نامز اس کی ینورذد لماوم ضرب راهی ر نیا ام

 لثم « نآ ینوریب لماوع هب رگیدافرط زا و ددرگ یم طورفم ( دم رکذ الاب
 طابترا و اههدوت یماگآ حطس ناغیتازرابم لاکشا و اههدوت تازر ابم حطس

 هک یتازرابم لاکشآ نینچمه و یاهدوت تازرابم و اههدوت اب اپهورگ نیا
 تکرغ نیاربانی * دراد یگتسب « دنک یم ذاغتا یلک رولتب ی متاقبط نمغ د
 یرسکی دناوت یم یتاقبط هزرابم رد یتسینومک یاهنامزا هر اسورگ نپا

 ی سلک روطب و دشاب ةتشاد قلختازرابم رب یئزج و هدنکارپ تا ریت ات
 زوسنه و دنتسهشلکع ره رد یدوخیدوخ شیدج یورو ابند هک تفگ 0 اوت یم

 ارسیز * دنبای ءاقترا قلخگنهاشیپ نامزاسكي حطس هب ات هدنام یلیخ
 * دراد یهاگآ و مت :اد یریذپ طابمنا ور هب جایتحا ینایس هزرابم

 یلامعف شقن دنهاوخب و دنوش هابتشا راچد طیارش زا ایزرا رد هچنانچ و

 * دش دنهاوخفارحتا و هابتشا راچد ریذپ ان باثتحا روطب : دنریگب

 اسم هورگ * هلئسم دوخ هب میدرگرب : تایل نیا هب هجوت اب لاح
 زوسشنه یم داقتعا هب ورک تسا هدم لیکست تسا صخشم همه یارب هک یلگالدب

 یتسیل ایریما دف تآ زرابم رد ار یلاعف شقن دناونب اتدر اد راک یلیخ

 ی ساینتیضو ًاتذمع و دندرگ یم نآ عنام هک یلماوع ۰ هک ًافیا قلخ

 َ .همانرب كی نادقف ینعی « تسا ةورد ؟ لخاد

 لاوسحا و عانوا هراب یدگحب ریگرد هک تسا هام ود زا شیب هورگ
 هاو ۱ ار دوخ همانرب دناوتب نآ ساسا رب ات درب یم رسب هحماج یتوئک

 هکلب تست ینونک تلود یتاقبط عفوم یسررب اهنت همانرب نیا اما * دهد
 و ا---پکهورگ لایق رد هورگ عطوم لثم ۰ دراد یرتمیسو دامبا هلئسم
 ینحی « اههدوت لابق امفیاظو « یتسینومک ریغ و یتسینومک یاهنامزاس
 هاچ هب لسوت اب و درک لکشتم دیاب ار اههدوت یلاکما هچ رب هکنیا

 رد یسایس راک و هدوت نایمب یماب یهاگآ ندرب رما « یتازرابم ی اههویه

  



 می هریغ و تخادرپ هدوت نایم

 هدادناهنآ هب خشم خساب زونه هورگ هک دنتمه یلثئاسم همه اهنیا

 نیاهب لوبق لباق اتبسن خساب زا لبق هورگ هک تسا روصت لباق ایآ * تسا

 ات موجی نیا * ریخ « نم رظنب ؟ دنزب هبنأج همه و عیسو شرعت

 هم اجنا یم هورگ ینورد ی أاهد اضت دیدشت غب افت دقت هک تس ! هنایوجارجام

 یرایسب یارب لقاسم نیا دیاه » دوش رجنم هورگ یگدیهاپ هب مه دیام هکلب
 اتقفر زا یضعب یارب یتحاایاو دشاب هدش لح یلک رولمب امیاقفر زا

 سصخهمم ار شعضوم حیرم روطب دو هبحاصم رد هک فرشا قیفر لثم 6 صخشسم روطب

 اب هلبار رد هکلب « درف اب هطبار رد هن « هلئسم هنک اما «تسا هدرک

 تسا هورگ

 يسالبكدترظن :زایاهزادنا اتاو یسابس ر | ورک هک لیارع رد

 تسردایآ درب یم رسب یگدنک رپ و | ریذپان بانتجا روطب و
 ددمردود ز ادرپب غخیسو دعب اب رد لثاسم حرط هب شاهیحاصم رد ییفر هک تسا

 هکیتقفو و ؟تس |! هدیسرت هجیتن هب زونه هورگ هک یلئاسم « دیآرب خساپ

 مس سس و مه هباخمب هاشون نیا اههورگ بناج ز :ا ۳ دوشپ اچ هام نیا

 ردهسسک تسا تسرد نیا ًایآ و ؟ ددرگ یمن یقلت هناحلسم شم نایرج دوخ

 سیمی ار دوخ سیس و مينزرب ضرعت هب تماد ام و ام هورد ؟ ینونک طی ارش

 کروم ادا هب رداق ینورد تتمت هطساوب سپس و میهدب رارق اهوریتتابرغ
 هن " اهورین تابرغ " زا نم روظنم اجنیا رد میهابن یداعبا نینچكي رد
 تسنااچ زاكب ژولوئدیات ایرض ًاتدمع هکلب 3 ینودنک تلود بناج ز | تابرغ

 هستهون نیا یادتبا رد هک روطن اده ) نم رظنب ۰ * تساهنامزاس و اههورگ

 یگتسب اقیقد « ( دشاب یلکش رهب دهاوخ يم لاح ) یسايسضرعت رما ( متفگ
 »۰ ٌلظیحم طی ارش كن وناو دراد هورگ یلخاد دیس سا هدننک نییعت

 یرگامفا ًافرص هن و غیلبت هب هک شرظن مغریلع قیفر تکرح اه و



 

 غیلبت ایآ ؟ دطلغ یمن رد هنارگادفا افرم لمعكی هب ایآ « تسا دقتم

 هدشباخح و هایت ادتسیس لمع كي دیابن كیدارگمد و یتسیل ایسوس جیور

 دهدرد نت راک نیا هب دناوت هت یم هورگ نیا ایآ ؟ ۱ دلش اب همانرب کای ی را

 مهاوخ یمن هجوچیپر نم کنیا نآ و موش رگذتم ۱ ریاهتکن اهتیا رد

 اس ادتبا هک نیا و منک ر اکنا شلمیحم رب ار هورگ یر اذگریث ات تیلباا

 میز ادرپب دوخ نومآ رب امیحم هب تقونآ و مینک لح ار ناملثاسم ممه دیآ

 سیم صغوم لثاسم رم« رد ام تددو ًاتددمع و ام یا *اناوت رس رب تیحص ۰5

 ۰ دماب یم نآ هعام

 اسکی ] رز ا 5 درک حرام نیم لوقسم قیفر و هبس ادم دروم رد

 عذوش ی ول ئ تم اِ ن ای رد غب ی کر ام ی اپ ۳ سن اچ 8 ا ید از َت اماپبت

 ارتاسماهبتا نیا درورو* و ۲۳ بد سا ایمن تاماب ا نی زا یاهراپ ی دان

 یتوئگ طیارش رد میدق تم 1 هگ تنیزگ یم ما ورک هکشیآ الثم * درک خب

 حرم لوشسم قیفر سی و ۳۶۹۶ و دشیژرو سرد ارم هناحلیم هزر ایم هب دی

 نیاب قیفر و هداد بیئرت فرشآ قیفر اب هدحام کی مین اوت یما اس هک در

 ا قسسیفر هک مدید یخ اسم نیا اب دروخرب رد نم اما * دهد خساپ لقاس
 یرایسبرد یم دوخ هک سیر مه ارخیا وتسا هتفر رتارف هدش نییعت دود

 ۰ مرادن قفاو د فرش قیفر. اب کن

 ۱ س خساپ دودح رد هبحاصم دوخ شعب اب متفگ هک روطنامه ام

 رد یسلو 6 مراد لوس دق ار هدش حرم هک یدودج :ٍ هورگ هب هدر او اماب

 * متسین قفاوس دح نیا ات هجوچیپب ینوند ؟ طپار



 ( فارس رغآ قیفر اب هی اس ]اب یتاداقتنا و ت امالما

 » وضاب هدوب نایوپ قیفر ی * ًاقب یروشت در * کلب و هدوبن یایتک اد مه یژست ارتسا مه ه احلسم هزرابم باتک هک دسر يم رظنب - ۲ رطس ۲م

 + دوش هتفگ روطن 0 رتهب - ؟س َ

 ار نیا اساسا و * لیم لاسک اب :
 اب رومک رد هک لیلحت او ای رد من اهرم هزر بم ی روت

  

 ندس ید . و تل یاواح ۵ یی ا ی رم ! هل 4 شیقس فالقن ا حالطس اباز

  

 : 1 ا 5اخ لک 1 ی »َ
 گم ی مصسومومف یقج ها و يا ریه ی ش سس یا رش رف شد وز ی حجیم وست 0

 ۳ یی ظا یقیمد 1 ایر ۸ ی سا 2 ٩ یوم 9 تون ۲ اف ام 4 سا ما نکن سا یم ۰ 38 اس یاب اسد ی هوس لاقم ۱ 76 ابسااق وکح
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 8 وه تب
 خرپگ تروم ی ام ۰ 0 ارم ل کیا دز افرمیما دامی ۳ لوس هدست مش و رییس

 ی دیلاع هب قلع یبالقنا یاهنام اچ اس ریاس و یرشلر هرپ ناگنهاغیب د   
 ی

 ف دیابمم 1 ایم و ۱ ۹ لسوتم با ای سنا هزر ایم یفسم ی یبالقن ًا زر ًرض

 یثادذح هب تسلآ وت یيم اهنت هذ « نراکی ز :۱ک دوب یت قبل هژر بم زا لکش

 ۹ سس ها رد اههدوت جیهسب رم | هکلب « دعد نایاپ قلخزا قلخ ن اگنه ادیب

 ناسکما ار مسلایریمآ هطلس عطق ماجنارسو اهنآ تی ادم 6 هزرابم دیدج
 رب اتفک تخاس یم مهارف ار یت رای هنیمز نآ رُگید فرا» زا و دزاس ریذپ

 ناسا یش* طخ نما ساسا رب تخاس یم لیئس و نکمم ار هزر ایم ل اکما

 دوست نآ ققحت زا مزال هک لمآ دوحوب یاظن _ یاس

 باسقنا هک ار یلغاسم زا یویم بتن یلبق هطحرم نوج *
 : سا جرات لحد دوپ هدرک حرطم

 رووستس د رد ار یلناس هچ ناربا فلقنا ؟تس ! روطتیا ًاعقاو ایآ

 2# یتسسسایس « یدامتقا هلطلس لماک عمق کناآهنرا یک دوب داد ر ارگ یاک



 ؟ دو هداد رارق بلقنا یاهلحرم یو ۱ ر مسیلایرپما یگنهرف و یمالتن

 وی اس او ر نیا زاكيچيه رد دنک یم رکف قیفر ایآ

 ۰ دنک ی ران روطنیا اره اظ قبقر یدعب ی اهتمسق رد ید ؟ دشت لماح یرییخت

 يسلک روطب ۶ ام هما رد رد مسیل ایرپما یداصتقا هطلس هک تسا تسرد نیآ

 رسمسساکف را ی منک یم رکف نما اما «تسا هدرکن یرییذت ید اصتقا طی ارش

 نسیا دنچ ره *تسا هدش لماح یتارببغت « تلود دروم رد هژیوب و یتابس
 ۰ تسین یتلودتردق اب مسیلایرپما یاهدنویپ لماک مطق ینممب

 بلقنا نوچ " دیآ رد تروصنیا هب قو هل دوم یم رگا نی یی رب اش
 « تسا هدعنتوتم هار همین رد ینونک طیارف رد ام قلخ یتسیلایرپمآ دشض

 هدشن لح زونه دوب هدرک حس رطم فاقتا هک ار یلکاس زا یرایسب نیاریاخنپ
 ایل *هتسآا

 هسس دیناوت یمتلود یتاتباتیعام زا یلیلحت ام ایآ *

 دسیکأت ().د اس یتسیسک رب ام لب هد یاب " دهد یم باوج قیفر و * ۹ دیمد تس د

 اتدسوخ » تسا هسک اج قیام ق ازب ات ای لود ۰ دنک یم نشور ار هیمق ) ن» زا

 ون يک اقرلع ی مقبط ۸ اب تم وگ رسم رازبا تلود ی «تسا تسرد یاهزادنآ

 یزاوژروسب ناربا رد نوچ تمبر ۰. دشاب یم رگیفا یم :اقبط اب هقبط هیلع
 هک یم هچرف یلعف تتلو و تس ارادار طلسم شقن دیلوت رد نانچمه هتسباو

 ز سس تلود ) ن* زا دیک ۴ ( دو بیل وخ م تس ۱ تبع وم نی ۹ ربا تیبثت تبج رد

 أ
 ور

 ۳ *تسا هتسباو یزاوژروب تسرد رد یرازب
 داصتقا هس ادتبا هک دزومآ ی امن یتسیسکر اب هداس لیحت ثای سپ

 ار تسلود درکلمع سپس و ميشه ار یدامتقا طلسم قبل نآ و مین ؟ هاگن

 تلود هک ميریگب هجیخن تقوت آ  نو .نآ تییقق شیخ دا رت ؟ و مینک یتورب
 « تسین منیحص ی روطب فرح نیا 5 میوگب مهاوخ یمن نم * تسوا هدنی امن

 هداس ردقنیا تار هلبستآ زا و هدیدب تیهام هک منک یم رکف نم اما

 نآ یادومن و تلود یتسهیدام طیارش هب نتسیرگن * دوم یمن هدیمهن
 دو تسا تلود اب یتاقبطتیهاسم تخانغ ی ارب هعلاطم زاغآ اهدرکلدع )



 7 ی 0 سیب هز

 اما «تسا هیکاح هقبطبوکرس رازبا تلود هک تسا تسرد نیا * نآ نایاپ
 نیل هک میهد یح صمخشت هنوگچ فلتخم ل اوحا و عاضوا اب و فلتخم طبارم رد

 هان دامتقا ةب هک دیو ی ۵ اپ هننانع یلمخ قیر تیک هبکاح هقرات

 ۹ چ مهتلود رگاو دیبایبار ( یدیل وق) ید امقا طاستبط نایک

 ۹6 19 ۳ ًآ 6لتس ای .تلود سس « تسا تیعقوم ک هام تسهح ید سا ی

 زا یسالوط لوق اقن لب نم هنومن  ارب .منک ی رکش روطنیا نم اما «تسا

 ٩ سب قم طیأارف 4. ای رد هتوگچ ما هک مروآ ی امنیا رد ار نیل

 کمر 139 یی لر نیل * دز ًادرپ ی نآ یت اقبط تبسم دوصخ و تلود لیلحت
 وری هس یجنمم

 سس ۱ و هک یشیر ات هانجل * ۰ : دیوگ یم ۲ ام ام شاقدا رد ایر اتلو وب

 ورهک یباجنآ زجب تسا نم زا دیک ات لوق لقد نیا رد اج همه ) دنارنگ يم
 اب هکیبالقنا يت ًاقراع عبثح * تسا نیربز یلماخ ًامخفم ی راد 1 تسا یلخ

 : تسا هتسویب عوو
 لادوس ۶4 ارام یتشم هدنمامن طقف هک یرازت یمیدق همکامتردق ۱

 یرآدآ استیک ل و سیلپ ه« شترا ( 1 متلود سیش اس امت رب و ی

 3 ووووم سا بر جک یوم هدست مات شرک یو هداتفا رب و هتسکع مه رد 6 رد رک کت ی اورن ی

 ی تنااس دد ّ ۶ اد ست ی هوش امور ذ لد ار ۰ تا »دهد دوب ای افسر تنئلبلس *«

 ۰ تسبا رک ٍد سا زا ل ادوشف نیهگالم میلظعیر ادتیمز ننه ی یه اند دو

 نلسسکالم وراقز ! ًاوژر نسب دیده هقبط تس ید هددسور رسا یتلود تردق ها

 هسسیسور رد کیت ارکمد او یروب بالقنا ظاحل نیا زا «تسا هداتفا اوژروب
 ترمیم یوم تیوب

 «.تسا هتفاب و ۳ اپ

 دسنطاس اتاع رمانع اب 6 دیسر تمو ی سر هکنآ ز ! سپ یزاوژروب

 ینابی یتشب ی رب دوخ هقباس یب یالقت اب ۹*۱۹ ۱۳ یاهلاس رد هک :یبلط

 ۳۳ هتخاس راکعآ ار لوخ تیهام بضغ ریم نیپیلوتسا و ك افس یالکمن

 اب دیعوک اکرم و فوول یثاوژروب دیدجتمرکح * دم ( داجتا ) كولبپ دراو

 اب و دزادرپ هرکاذم هب هیسور رد تنطلسیای ایا هراب رد اهفون امور
 تلمح هدرپ سپ رد ار دوختاین هکیلاح رد « تموکح نیا «تخادرب هرکاذم



 سل

 یاس ساب رب ا ر نهک طاسب ن اراداوه دراد ی ناهنپ یبالقن

 ی رودقمللا ی رح ر یتلود نیا سم ات ت اتدموکیم تموکح نیا هدر امگنسم

 بت نکا مه دیدج تموکح نیا ۰ دیامن میلست یزاوژروب هب یرتسک تامالما
 تاپلمعمم تست یبالقن : مادقا دا ۸ شش #:ْا لس رم هک تسا ۸دش نیا ر اگیتس ل

 ۰ هه و کی 2 سس مقر طم و د نی ی سس

  

 ب رصن ن دوس ۱ |ثردق فرصت و ياهدوت    

 + دیامن یریگولج <تساب -تسا بلاقن | يقاو یاپتیقفوم

ً«» ۰ ۹ ۴ ( 5 ۰ ۰ ۰ 
 مه ییعم ی نت ونش ات ی ی تست سلجم ندنب ًاوخ رف لعوم تسمونح نسب ا

 سن ور جو

    

  

 یداسم هباپ ک یببر !ن
 وه روح امسسا

 مر تم ش سس رخ نا ا تس ا رز و و
 پورن یورو سر هم توس دو

     

 ط رک یه ۴ ًا ر نیآ رُکش یخ 6 نم یه لیک ه 5 رلا ۱ 5 وُثُق مس یر ا ر

 ۱ تا 8
 هی ی : اینتر وام اک دید شس بس رز ایسوس ای 1 ۶ اس ۹ 3 1 یه گن ار ۱ یلمع هک
 یار ار ریش و نارا دهی امرس

 دری دوخ لرتنک تحت ۱۹ ۰
 هری جم من مچ چاه بدو یر شا هوم سم هم مس حسی

 تسسوکح رفت ا يمطق تیمها یار ار هک يتر ازو تاماقس ی

 و یسیلپ زین و شترآ رب و یهلن امر یاب جت سر آزو ِ روح سز ًزو ( دیدج
 2 / رک

 نآ تئطلس» طس ۱ اهمدوت ۳ یرگدتس اتش هیلک ۶و کر دا ادیب ل

: 0 ۳ 4 
 دهم درات ست ابر گرزب یر ادنیمز نت ار دف رط و ینلع

  

۲ 

 ل وسسمسمسک (شسیس مغویلع هک ی بل ی رروپمخ نم ا سه یزو روید ًابلُط ی روپصح

 اسب یهیقتیس هلعب او 5 8 دلش راذگاو یعرش گی ًاهماقم ي دشد وب بل یروهمج

 تنسا هیت هب رظنآ ۰۰۰۰۰ درادن یتلود هاگتساد رباو مدرم رب يهدنامرف

 ۱ ای الو ی و و هدوبن ایر اتلورپ فرط :! ید امتعا هنوگچیه

 * تسمید زی اج هجوم

 تساسیس هی سدشر رد _ « دنیدج تسوسکح ی >و اس تن ساسیم

 « تسا هتفرگ رارق تیمها لوا هجرد رد ینیع طی ارش مکحب نونکآ هک یجراخ

 نیارب انب* ۰۰۰۰۰ نامه ینعب یتسیل ایرپما کنج همادا تموکح چتر

 یشيتسپابزرا ۱ رتلود نیا قیقر لومرق اب میهاوخب رگا مینک یم هظحالم
 طیارشرد ریز « یزاوژروب هن دشاب مسیلادوئف هدنیامن دیاب تلود « مینک



 رسییفت یوختس د زین یتلود نیشام دوخ و هدشن لماح یتارییذت ید اصتقا

 اندک یم لابند ار یشم طخ نامه « یجراختسایس هنیمز رد و گن یعیسو

 تسس د زاتردق لاقتنا ایم بست هک دنک یم رییغت یزیچ هچ سپ
 روسیسک الغم «تسا دایز هنومن نیا زا ؟ دنک یم رگید هقبط هب یاهقبط
 تهجردو تسا مسیلایرپما هدنیامن ناخامر تلود میریگب ر اظن رد ار یامدوخ

 ناسخافر ی اتدوک اب نیاربانب ۰ دنک یم تکرح مس یلایرپما عفانم دربشیپ
 ؟نآ نودب ددرگ یم لقتنم مسیل ایرپما هب مسیلادوثف زا یسایمستردق

 »۰ دنک رییغت ملک روطب تلود یاهدرگ ؟لمع

 مشسپپ رب رد یل ادوشن دامتقا و میل ادونن زا یزکرم» ی نیمه

 حالطماب ن اریاردای و ۰ دیامن یمبوکرس ار اهنآ و دنک ی یافد نان اقمد

  

 هقبط ی ی ًاهقباطتس د زا تلود هکسیل ۳۳ رم ۵6 دوش ی یر اتنامالما

 /ً ۰ 5 ره # ۹

 ردددرگ ۳ اس ی ویيعت نآ یت اةرط تمیصموصخ رد کن ا نودب « ۵3 رد یمن لقخنم

 ۰ ۳ هک هو »َ 8
 اسم رد زا سا ۱ ۳ 0 دق هک دننک ی لیلحت ًاپتس ی ر ۳ زر ۱ یر اسب هک لی

 یسسسلک دید نامه نیا ایآ ۰ دانفا رودارهپمک یزاوژروب تس دب مسیلادوئف
 س ر ی

 یسیشوشت تساود الغم ی و ۰ ددرگ یم را ! لکه نیا مو اجنیا رد 5 سس لر

 ی ار یرادوب ًامرس دیلوت رابی وب یمایس طی ار هک هود ی ی ات یر

 ۵ لای اد ابا ۰ دنک ی عافد یراذهب اهر ماظن زا ۸ دیک یغ وا

 ام شین ک سس یه رد نیمه نو ران *؟هتسیلن هک تن گز ۶ رژ ه.تیه ام نییبت یارب منک یم رکف نم نیاربانپ :تسن سارق یزاوزرز

 هتک یماهورین لک و هک ام ی .تیبه ین 7ام رب بیگرت اِ تل 1 یابتلو وین اظ

 ا-مدآ تابسانم و تخانغ دیاب ار دنراد تکره یسایسترذق نیما رد یوحنب
 تسیص و اس مینأوت یم هک تسا تقردآ ۰ تخاس نور یعامتحا اب رم کر و

 لماعامدرکلمع و ید امتقآ للیاوش ۰ مه سوس ار ۰۶۶۰۰ تلود نیا یتاقبط

 0 رد هدننک شیییعت لماع ددنآ وت ی شر اه ۱ ۸. یننسه یمهصم ر ایی

 بت لود کلی ید دادتقا طیارب هی هجوشت نوذب * دنشاب نآ یت اقبطتیمومخ

 اوست ی هتوگچ اساسا ؟ درگ صخشم ارنآ یت 7 اقبط تیهام ناوت یم هدوگچ

 ؟ دننک یمع یگدنز هیماج رد یت أقبط هچ هک دیمپف



 ی

 هاگیاپ هک دیتوگیماش ینعی " لاوثس نیاب باوجرد قیفر - ٩
 دیوگ یم ؟تسا قباس میزر یتاقبط هاگیاپ نامه ینونک تلود نیا یتاقبط
 نیا هاهتلود رد «توافت كدنا اب یلو ۰ یلب (؟) فسأت لاک اب"

 تردسق تسا هتسباو یزاوژروب زا یفخب هک تارکروب یزاوژروب (؟) رخاوا

 زا یسسفخب و هقبط مامت ابیرقت نونکا یلو ه دوب هدرک هشبق ار تلود

 نیا قیفر فرح زا ۰ دندش میپستردق رد نآ هب هتسباو یزاوژروبهدرخ
 تسوکح هک رود ارپمک یزاوژروب زا ینویسکارف ارهاظ هک دوش یم طابنتسا
 و رود 0 ًاوژروب ی اهمخب رگید مف انم اب شعفانم « قرک یع

 لسباقریغ * ینعی « تفرگ رارق داضت رد )٩( ناب هتسب او یز اوژروبهدرخ

 خساپرد مینیبب ؟ دنک یمتباث ار نیا هنوگچ قیفر اما ** دوب هدش لمحت
 ۰ دنسیوگ یم هچ * ؟ دیهد حینوت ار رظن نیا تسا نکمم *» لاوئس نیا هب
 یتقو ان * دراد رارق یتسیلایرپما دش هزرابم هلحرم رد ام قلخ یلب *
 4 (٩) هفشوم یلجتم ۸ اشتموگح اب هزر ًابم تروصب هزر بس نیا دوب «اش

 زا یفخب یارب یتح هک دوب هدمآ رد یترومب رخاوا نیا ود هاشتموکح یلو
 رد اذل * دوب لمحت لباق ریغ هتسباو یزاوژروبهدرخ و هتسباو یزاوژروب
 ست اه نیا دوجو و دنتماد رارآ قلخ رانک رد زین اهنیا هلحرم نیا
 ا-جنیآ رد ۳۹۰۰۹۰ تروم رد قلخ رانک رد یقلخ دن یتحا و (؟) قلخ ریغ

 و دسنام یم یقاب حطس رد زاب « هلئسم حیضوت رد قیفر هک مینک ,یمهظحالم
 نسسیپ هزرابم قیرط زا ار یل امیاههورگ و اهتسیلاپرپما نیب هزرابم

 ه..سلئسم حرط نم رظنب * دهد یم حیضوت رود ارپمک یز اوژروب ی اهنویسک ارف
 نسیپ داشت « یرود ارپمک یاهمخب نیب داضت اساسا «تسا طلغ لکع نیاب

 یداضت مه اب اهرودارپمک نیا دوخ «تسا یلامیاههورگ و اهتسیل ایربما
 هارمه مسیلایریما یتسه اب شیعامتجا یتسه روداربمک یزاوژروب ۰ دنرادن
 نسیسی ارباب «تسا یلام یفراگملا و مسیل ایرپما «ايناگرا ءزج وتسا
 اقیقد « دنشاب یتلود تردق ناگدننک هرادآاهرود اریمک زا یرصانع هچن انچ

 ,مسیل ایرپما|مادک هب هتسباو اهرودارپمک نیا هکنیاب دراد یگتسب رما نیا



۹۹ 

 صومخبو یناهجسأایقم رد هچ یتسیلایربما یتقو * دنتسه یل ام یاههورگ ای

 ء.دشاب یماظن و یسایس « یدامتقا تردق نیرتشیب یاراد ثحب دروم روثک رد
 خیر ات در امگ یم تردق یدیلک و ساسح زکارم رد ار دوخ لماوع هک تسیعیبط
 رد قد اس دهاوش « ام سم اج نریخ ۳ خیرأت نینچمه ل هطلس ریز ناوج

 دلسعب و دن یمر ربزو تسخن ار ماوق ًلثساددرگ طاس مسن ایرپم ادنکیم شات

 ادتبا رد وا هب هتسب او ید اب ال و اکیرمآ سیل یرپما هنوگچ هک هک مینیب یم

 دف و هی رپ ار سیلگن یاج دننا وب ت دننک یيمتیامح قدصم ز :

 شدم قلا يم رب ؟تسلایریدا علاتس هک یقوس هنوگچ هک مینیب یم
 نسس» رظنب نیاربا شس ۰ دننک یم نوئذدرس و قدصم تموکح و ۵ لش راکت تس 3

 ۰ .دوسبن یلافیر دهی امرس یسایس تیک اح لکش زح یزیچ رودزم ۸ اهتموکح

 ایتسیل |یرپما تمدخردر ودرم تلوق نما + مس بروم تیام لقش نهب

 ًاربانب وتفر یم راکب اهنآ مف انم هریغبپ تیخ رونق هدوب
 تسموگخو نم آ شالقن ا فرطب هک یباغرود ار بدک نا ۰ دهد نامن دیان قیفر

 هدوب تسیل ایرپما ماگ عقاتمپار ی لوس طیف لمحت لب اف ریغ" ناشب ًاریهاأش

 رود رب پمک یز زاوژروب ) هتبط امت نوک * .کتسزمدم قلابلحترم قیفرآ تسا

 ار تسلود* 3 ناب تسباو یراوژروپهدرخ زا یشخب واتس | نم ز | حیضوت __

 تسیرمخ نتخ اتش ارب یا زا ید هک قیقر لاح ۰ تسا هدرک * هضبق

 هدنوگچ ارتلوت یس مادقا نونکآ «تسا درکلمع قیرط ز زا تلود یت اقبام

 و گرزس ای اارکروت ۰ ان ایماظن ی و.قریگتس نیا ٩ دهد 0

 *رود اریپمک * موی هک دسر یم رنب اما «تس ی حیموت

 راکب زین یز اوژروب هدرخ ی رب رنآ اریز * دراد صاخ ینحم اب قیفر یارب

 قرمب ایآ ؟تسیچ رود ارپمک ای تار زاویه زا روظنم * دریگ یم
 یرادهسیامرس اب اي و دشورف یم و درخ یم ار یتسیل ایرپما یاهالاک هکنیا

 ؟تسسا زود ارپمک « دراد هطبار یلام هیامرس و كيت ارکوروب - رود ارپمک

 شیسسعه رُن درب ما
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 زا رسا | صشم تیفیک كي اب هطباركي ندوب رود آرپمک نم رظنب
 ست راد هراش اشنا یاهقبط هب اذبقد « مینک یمتبحم رود ارپمک یز اوژرو

 5 یا ۰ دراد مسی ایرپما اب یماخ هطبا رای و دراد یماخ نییع

 اب هباثمب رود ارهمک یژاو وژروب :تسا نیا « ممهف یم نم هک هچنآ ؟تسیپ

 تسیل ایرپما تارامحنا زا كيناگرا و ریذب ان یثادج یمخب ۰ هتبل

  

 ی

 یا یلام و یرامحنا یز او ژروب ای 6« رود !ریشک یز او ژروب « دعاب ی

 « دراد یگتسب ) رود ارپمک ( هتسباو یرادهبامرس هب رود ارپمک یز اوژروب

 باری یلام هیامرس و هتسباو یرادهیامرس اب یزاوژروبءهدرخ ام
 رد ه.کلب 6 تیمی نآ لکش رد ات هاب ارتواغت اجنیا رد در اد یجراخ

 تساوتحم

 َق آ اسبوتسا هتسیاو یراذهیامرس. زا ینوریب مزجیز اوژروب هدرخ

 و سس یضاکرآ هو رود آرهک يراوتروپ گیلاس رد : تا یاقع رد ادیدع
 ننآ ۳ دیرگ یخ قیقر ۱۶ ص رد ی تسا یرادهیامرب متسیس نیا ینورد

 لکعتم نا دزاسثای دوجو تروص را ی انک رد يقدخ دض وي ةلخ ریغ رصانع

 هی مه ر ام سل ۵ یه « دوبی ک یلکشم * دوین ی اهل چی» ی اهدوت

 لیزر تروم رد یزاوژروب دٌط رب هزر ابن رد تسا ()؟( هتخوم َآ امب نینل
 ۱ تساتسرود اهقاو نیا ایا ۰ میر امذب مین اوت ی ۳۰ انها

 ۳ ؟ یر اکسه یقدلخ غایب و یخ دی ًاهورین زا یغشغب اب ام هک

 رکا و هدروآ اه ر زا دروآ یم قیفر هک ار نینل هلسس 0 نساد مت
 ار فرح نیا نینل هک شبارخ هب هجوت نودب ای ۰ هدذگ ًارن | هیبش یزیچ

 قسلخ ؟تسا تسون ميريگب یاکب و مینادب یلک :کساکی ارنآ ام هدف ی

 یاسسسهوریت زا یععب اب مسیل ایربما هیلع هزرابم رد دناوت ی هنوگچ

 هنکدآ نودب ؟ دراشنب اب اتش و دیامن یراکمه نآ هب هدمب او

 درومردهدوت بزح اب فرح نیا ایآ ۰ مزاس دراو ار یماهتا ییفر وب مهاوخب
 نیا هب هکیتقو صوصخب و ٩ درآدن ته ابعیروخ انکید دش دحاو حالطماب ههیج

 هتسباو یزاوژروب نیا ابتسیاب یم هرخالاب ام قلخ " هک دوش هجوت هلمج



۳ 

 هام وهتفرگ رارق نآ یور ایور اقیقد زورما و دهد ماجتا ار_یمطق ار يعطق هزرأبم
 وهتفر نیب زا دوب هدش لگاح شیلما نانمش د و قلخ نیب ابی راد شلوجو هک هک

 ارمهاظ هک دنک یمت داجیا ارثاه نیا «" تسا هدس رتکیدرن يعطق هزرابم

 ها یروتاتکید هیلع رب هکلب « هدوبن مسیلایریمآ هیلع قلخ هزرایم
 و هد زدم قیفر قیدم ناوریب زا ار دوخ هک قیفر ایآ ؟تسا هتک رک روم

 ا سس آ شزو می ًاههیاب ۹ یکی فرح نیا 3 6 تاب یم وا تارظن عفادم

 تسیکخ نیا تیهام شب اههتشون رد تحارم هب هداردمحاآ قیفر ؟ هنگ یمن يفن

 زودرس ۸ تسباو ار واتلود ین ریاهبر اهریجآ ار( :اهتسکع روطشم
 هزرابم زا ار ها میلع رب هزرابم هنوگچ * تسا هدرک فیموت ملابرپما
 ام یلخ ۰ 1 یمادج 4 اروم او یا ادرس و و رود |نپمک هز یزاوژ روس هسیلع رد

 هطلسو رود ارپمک یزا رژروب هیلع رب ار یغطق هزرایم هک تسا تقو , یلیغ زا

 و قسسلخ نیب لثتاح هجوچیپب رودزم هاش و, تسا هدومن راغآ مسیلایرپما
 ینعی شیلما ناتمشاد یس اه تیمکاح لکم هکلب  هدوبن شیما ن انمع د

 تسا هدوب وا دب هتسباو نارکون و اهتسیلایرپما ۷

 يشقو رود ارپمک یز اوژروب یمامت هدنیامن ار ینوتک تلود قیفر رگا
 هدنیانتدیااب ای ینیمخ راییالاب سپ « دناد یم هتسیاو یز اوژروب هدره زا
 ارس .چتقونآ و * هتسباو یزاوژروبهدرخ ای و دشاب رود آرپم ؟ یز ًاوژروب
 سس اهس هدنیامن اب ایآ ٩ دنک یم دروخرب نینچنیآ ینیمخ اب قیفر

 و ندوسصن شیاتس و ندرک دروخرب هنوگنیا یقلخ ریغ و یقلخ یاهو
 و یتاقبط هزرابم ؟تسا تسرد « دنتسه وا قیدم نارای اهتسینومک هکنیا

 رسا * ام دن و دیک ی قیبعت هم اج طیارق اد یتاقبط ی اهورین شیار آ

 یزاوژروبو ایراتلورپ نیب داضت " مسنارف رد یتاقبط هزرابم * رد سکر ام

 یداسم طیارش زونه هک تسا دقتعم و دناد یمن هعماج یلصا داضت ار یتعنم

 و» ًاوخلدب هک تسیق وا نیا «تسا هدیسرن | رگ اید اتلورپ ین اهر یخیر ات و

 سی رخ و تاقبط دوخ ینیع طیارغ هکلب « دنک,یم ار راکنیاتینمن اب
 ار اهنآتازرابم وتاقبط نیا دوخ عقاو رد هک تسا اهنآ یتازرابم ینیع



۱ 

 را یسقخب نیب هزرابم هک دسر یم هجیتن نیا هب رگا و * دنک یم طورشم

 تردقهک یزا وژروب زا یرگید شخب اب ( یراجت و یتمنص (َ فارف یزا وژروب

 نازاسشب سروب 6 نارادگناب صیاد ها )تعادتساد رد ار یتلود

 (تسسلود رد ینوگرگد ینعی ) ار یسایس تالوحت ترورغ هک دوی (-۰۰۰۰ و
 حیفوت عقومنآ هسنارف 2 یسررب اب اقیقد ارنیا سکرام ه درک یمبلط
 رشب قوقح حالطم اب ترور ایآ ؟ دنک یم ار راکنیا قیفر ایآ و * دهد یم

 امتسیل ایرپماو یلام یاههیامرس طب اور رد ینوگرگد زا یخ را اسا رتراک
 تب هک یزیچ ) تسا هدرک حرطم ار یتلود ل اکشا ینوگرگد هلئسم هک هدوب

 کدوب قلع هزرابس راعف کتیا ای و ( دیوگب دهاوخ یم قیفر دوخ نم رظن
 یایمن یا یتعب هتشادآ و بوگرس دیدج هویش ناختآ هب ار ابتسیل ایریمآ

 و لسشلد اب مناوتب مراودیما یلو.« مراد»عضوم نم درونی رد ؟ دتنک

 ۰ مهد ناخن ار عوضوم نیا ادعب یفاک یاهتکاف

 نسیا تسا بوخ « منک مامت درومنیا رد 1 دوختحپ هکنیا زا لبق

 و تسلود یتاقبطتیهام دروم رد ار قیفر دید و میف اگشب ار قیفر هلمج

 الشم ۰ مینگ كرد رشپب هقرط لوخ ای ار هقسطكی یسایس ناگدنیامن هطبار

 دییکأت ًاتدعاق هک تسا یز اوزروب هدرخ تلود 1 مهم لنج نیا

 نسسسکف نوچآقیفر " دشاب نیمز كچوک تامطق نایماح دیاب (تسا نم زا

 هدشسنب امن سپ 6 دنک یم عافد رود ارپمک یرادهیامرس زا تلود رگا دن یه

 یسیاوژروب ۸درخ ای یلاام هدرع یاصقا رز زا رگا و تسا رودارپمک یزاوژروب
 روسسسطنی ! قیفر اما ۰ تسا یز اوژروبهدرخ هدنیامن سپ و دنک يم تی أاسمح

 ه.لئسم اب سکرام دوخ مینییب هنیبب * دینکن هداس ار مسیسکرام افطل * تسین

 حیضوت یز او ژروب هد رخ هدنیاسن ) یناتنوم ۰۰۰۰۰۴ ۰ دنک یم دروخرب هنوگچ
 هباد ارد ادنیزم مکیاهقبط اب هارمه نامز تع ذگاب (تسا نم زا

 بزسسح نیا کس | نآ تارگمد ل ایسوس بزح هژیو تلمخ ۰ داد هرهچ رییغت

 يسسسعب دا + ره نخادن ارب یارب رب یاب رروسج یاس سل

  



 :هامع هی ار داضت نیا و دهد فیفغت ار ۱ اهنآ ن ایم دامت هک دنتک یم

 نسیا دب نایتی ار که ردق ره آ تسا نم زا دیک اچ اج همه ) دزاسلدب

 نسیآ شش وب ی ارب هک هزادنآ در * دوش د ًاهتَعیپ ًاپتعیپ نوگاتوگ تام ادق | فده

 ی نا ی اوت دور یاکب ييالقبا رتعیب ای رتمک ی اهر ادنپ فده
 رد انپ دیدجت یلو . تیتارکمد قیرط ز زا هعماجیادب دیدجت ء دنام یم هک

 کدع راچد من ًاذیب هتوگ ر ًادشپ نیا دیابت طَحف . یمآاوژروبهدرخ بوچر اچ

 ین سست اقبط دماقم دربشیپ یارب 2 هیاپ رب یزاوژروب هدرخ ایوگ
 صاف طیارش هک تسا دقتعم وا سکعارب دشوک یم دوخ هن اه اوخدوخ

 و رسهافم هوم اچت اجت هک تسا یا طیارف نامه لاح نیع رد ها ی اهر

 رسوم و * دون هاو رسم یا توچر اچ رد طقف يتاقبط هژر اب ز اسان
 نوسسسستفم ای رادناکد یارگمد ناگدنیآمن امت هک درک روصت دیابن

 یتساسشسسیوخ یدوف تبعقوم و تامولعم رظن زا نخی * ددتسه نار ادناکد
 اهنآ هک یلماع « دنشاب هتعاد تر افت اپبدآ اپ نابسآ اج نیم دشناوقت یم

 ۱ مثآ زقم هک تسا نیا و زا . يم لدب او ژروب هدرخ ناگدتیامن هب ار

 ه تسین نتغاذگ هب رداق دوخ یگدنز رد !وژروبهدرخ هک یدح زا دناوت یمن

 یاپلح هار نامه و لثاسم ن امهب كیروشت هنیمز رد تپجنیدب و دور رتاأرف
 هزیمز رددوخ یعامتجا تیمقوم و ید ام عفانم مکحب او او ژروبهدرخ ِک دنسر یم

 هاب یبدا و یسایسن اگدنی امن هطب ار یلک روطب * دسر یم ن آ هب كيتارب
 ۰" تسا لاونم نیمه رب زین دنراد ارنآ یگدنیامن هکیاهقبط دوخ اب هقبط

 درک روصت ناوت یمن نیاربانب * یتسیسکرام دروخرب تسا نی یا « قیفر هلب
 حاللماب نویناحور زا یرغق ر ایت | رد هدمع روطب ضاح لاح رد تلود هک

 ۰ دوسش یم هرادآ یزاوژروب هدرخ یتنسیاهرعق یر اکده اب وتسا زرابم
 نیاردار مسیل ایرپما هب هتسباویاهورین دوجو مسه ًاوخب هکنآ نودب هتل

 مسیل ی رپم ! هیلع رب قلخ هزرابم رد اهنآ اب ًآ و منک راکنا یتلود تردق

 هد سنگ یربهر یوریت نیا زا ایآ ؟ دنریگ یمن ار یضوم نینچكی
 و دنک تکرح سیل ایرپما هطلس لماک عطق تهج رد هک تشاد راظتنا ناوت يم

 زا



 س ی 1

 نیا زورما هک مچنآ * ریغ نم رظنب ؟ دزاس ۰ ارجا ار یرتلورپ ی اهممانرب
 دیدجتو هتسباو یرادهیامرس داصمتقا یایحا ء تسا نآ راکردناتس د یربهر

 یبهذم ی اهلکعز | یاهزیمآ « شوخکابسب هتیل !دعماج یگنهرف « یسایسیانب
 ءممعماج ینورد ی اهد اتت فیفخت حالطماب تپجرد یششوکو ء یثاوژروبهدرخ و
 یسسنونگ تلود هک تسا تسرد نیا - دعاب یم « مسیلایرپما و قلخ هژیوب
 وه تسسا یزاوژغروب هدرخ ز زا یرسشقا و مسیل ایریمآ و تسی اور شز اس لوصحم

 و قبیلا « هدراد یتویزف هک تسات یناحور نیا رضاح لاح رد نم رظنب اما

 یصذفم ۹ ] *تسا یتاقبطغ باطثی یار اد دوم یلماپ کس اند زین تین احور

 :تسیلع رب ریگیپ هژر ایماای زا یربهر نیا هک دوپ نیا دوب یخفم وتسآ
 رس قلخ هررابم دوخ لوط رد ار ین اوقات نیا و تسا ناوتان مسیل !ایربس ۱

 ی ا
 دا ناشن اهراب ِ اهر اب هاش مب رز زا ای یتسیلایوبمآ طلا هیلع

 
 سیم 7 وه ویا موسوی اه جا

 نسیآ هب هک دندوب زر بم ی اهن لس و یتلخی اه  تس منت نی و * دوب

 نسسینچ زیت زورما + دنداد یم له ولج هب ارنآ و دتوروآ یم راثق یربهر
 و رتستداحلحارم دراو ام یلخ یتسل ًایرپما دشت ازرایس هک نونکآ *تسا

 و رسستمیسو روطب ن انکتمحز معیسو یاههدون هک زورما « هدشیرتل اکید ار

 یاههدوت هک زورما دننک یم ل ایثد ا ر یخیلایرپمآ رقص و زر أأبم یرتل اعف

 ردودنتس# یربهر نم | را یرتیاهدوت و رتدیدد تاسادقا ن اهاوخ قلخ میسو

 هلب * دنک یم رکف دوخ هک تسا نآ زا رتناوتان یربهر نیا طیارش نیا رد

 همآدآ مسیلایرپمآ هطاس لماک ملنق ات بالقنا « درآد همادآ شلقنا « قیفر

 رتناوتان شا یتاقبطتیهام هب انب یربهر نیا اما۰تشاددهاوخهم اد اودر اد

 هک تسا یزیج نآ نیا ز * دزادرپب بالقنا همادآ هب دناوتب هک تسا نآ زا

 زورسمآ * میهد یر ای بالقف | همادا رد ار اهنآ و میزومآیب قلخ هب دیاب

 رد یعاجترا یتح و هدننک زمرت لماعثای ناونع هب دراد یسایسیورین نیا
 نادیمزا ار ورین نیا دیاب بالقنا نیاربانب « دوش یم رهاظبالقنا ربارب
 درنپس خیرات هب دیاب هتسا هیذگ قیقر ک یروطنآ ۰ دنک جراخ هزراأبم

 زا دننراد اههدوت هک تساتسرد اساسا نی ۰ خیر أت نادهلابز هب دیاشو



۱۷ 

 تسساج نیمهتسرد و « دندرگ یمرب نآ زا و دنوش یم هدروخرس یربهر نیا
 هنمادا هب لاح * دننک یافبا ر دوش یخیر ات ات هفیظطو دیاب امتسینومک ک

 فن سیاظو هلئسم اب قیفر دروخرب تیوب میز ادرهب قیر هتشون یسررب
 تی نیا رد نم ؟تسا هتوگچ ناریا قلخ یتادف ی اهکیرچ نامزاس يلمع
 :منک یم عورش لاوثس نیا زا ۰ منک یسررب یادم یلک هدیآ مند یم یمس
 رد سیل ایرپما دیناد یم : : ج ؟ تسیچ شینونک گرزب درو امش رظنب هس*
 زاسشآ ار شیماظن ضرعت تسا نکمم هظحل ره دیناد یم ؟تس !بلقن ! نیمک

 رتسطخ نیمه 2۰۰۰ هلیسوب ۳ تست مهم ی هچ هب هکدیا.؟ دنک

 هلب اقم یارب ار مد رم دیاب . دنک يم نهیعت ار ام ینونک هفیظو نیرتمهسم
 * دشهاوخ یمیربهر و تلیکشت و دناهدامآ مدرم ۰ درک جیسب وطخ نیا اب
 ياسسسکیرچ نابز سس هفیطو ۰.۰۰ دزاهتعانش ۳ ار هزر بم هویش یتحاو

 »درو ًادوجوب ار اههدوت حلسم نامزاس دیاب * تس | نشور ناربآ قلخ يئادن

 «تسا يعيبط ۲ دوش یم نییعت نمش د یاهلمعلا سکعیور زا امفیاظو ی
 هسسسسشارا اب همماج لاوحا و غعاضوا هک یلیلحت اب قیفر هک اجنآ ۲

 ناربا تالوحت زا شیب ایزرآ رد قیفر * دنک رگذ روطنیا مه دیاب + دهن يه
 رود |ارسسپمک يزا وژروب ز |! ینویسکارف تساد ز ! یسابستردق کا تسا موج

 ه-ستسب أو یز آوزروب هدرخ زا یمخب و رود ارپمک هقبط لک تس دب « هدش چراخ
 یروشت اقگید ینوگنرس زا دعبا« قیفر دید زا هکیئاجنآ زا وتسا ناتفا

  

 یزاوژروسسسسب و زود اربمک یرادهیامرس هیلع رب یمأامق ز رابم الاحاو اه

 ۳ جانوا هک دنک یم یعس مسیل ایربما سپ « تسا ۸دیسر یمطقآ هلحرمب هتسب او

 نسسیارب ادب * دزاس رارقرب ارهزینرس میژر رگید رز اب و هدومن مار ار

 سس ؟ طیارغ اب هناحلسمهزر ابم یروشت قیبطت ز زا تبحص اجنیا رد قیفر

 تا دنک یم نویفت تسوکخ یا هیلع رب ار ات وزرای هویش هک دنک یم

 بلقتا هک مدقتحم نم «تسا قیفر یبایزرا فالخ رب عاضوا زا نم یبایزرآا
 ار یزاوژروسب هدرخ رشق ت اهیارگ اتدمع هک نوین احور زا یرشق یربهر تحت

 ب هتسباو میژر ینوگنرس ات « دراد دنویپ نآ اب و هدومن سکعنم

  

  

 



 س ۱۸

 ی سسسسقفوتم دوختایمومخ هب انب زورمآ یلو ه تسا هتفر شیب مسیل ایربما

 نآ رستلاکید ار ی اهن ایرج ًاههدوت راشف رثا رد زاب دیاش *تس | هدیدرگ

 مهدی اش اب و دنهد باد مسیل ایرپما هیلع رب هزر بمب ًاهمدوت اب هارمه

 زورتسما هک یراک عقاو رد * دنطلغ. رد مسیل ایرپما ناماد هب لماک ی

 ون ابسچ یم مسیل ایرپما هه ور دوخ هناهاگآاد ی هداهاگآ ینعب 6 دنک ی

 و ایر اتلورب هفیظو ینونک طیارش رد هک هچنآ اما ۰ دیآ یم رانک اهنآ اب
 دسش هزرابم یربهر دنناوتب هکتسا نیا « دنک یم یوم ار شخاگنهادب

 هزسسیوب و يتلخياهورين هیلک و دنریگبتس دارد ار قلخ یتسیل ایریما
 نم رظنب اجنیا رد * دنزاس دحتم دوخ درگب ار اتسور و رخ ناهکتمحز
 یرتلورپ یربهر ۰ مسیلایربمآ هطلس.لماک ملطقآ یلتتا همادآ رس رب تمبهص

 «,شیسسناگنهاشیپ و ایر اتلورپ لوحب یفلخیاهورین هیلک جیصب 6 هزر ایم

 دسیر اذگب ۰تساههدوت یارب نآ یناوتأن یاغفآ و یربهر نیآ ندرک یوزنم
 هتهذگ بالقنا هلئسم اما * : مروایب دوم قیفر زا ابیز رایسب هلمجهأی
 يسسلمع نایرح هب کتمه می یسایس هاتسم قلب ه ید هلگسم کاپ 1

 هب و دنک یم ادیپ همادآ بالقنا هنوگج و یک هکنیا * دراد یگتسب بالقنا

 دراد یگتسب رما نیا هب اقیقد * دوش یم دراو یتسیل ایسوسبالقنا هلحرم
 تسس درد ار هزرابم, کربغر دنشاب هتسن اوت سن اگنهامیپ و ایر اتلورپ هک

 »هدنشاب 9 دحتم دوخ درُد هب_ارپجیزاوژروبهدرخ و ناناقهد و هتفرگ

 «تاسهابتها هطساوب هزوابم یلبق هلحرم رد ناربآ یتسنومک شینج رگ ا
 0 دوسسیگ تس دب ار ار هزرابمیربهر دوب هتسناوتن دوختافارحنا و اهفعم

 رسب فرشا قیفر انا دهد ماجنا ار لمع نیا دناوت یم و هدشن رید زونه

 هسب نامزاسفیاظو ندرگ < سنی و ناربا ینوتک عاضوا زا دوخ لیلحت ساسآ
 دسیابن هک تسا دقتحم قیفر * هزادرب یم زین ینامزاس و یتازرابم لاکعا

    

 هزراسبم هب دیابن ارچ * ارچ دیوگ یمن اما « دیگنجتموکح نیا هیلع رب
 دیو رد اد مسیا ایرپمآ هب هتسباویاهرود ارپمک نیا ءیلع رب هناحلسم

 نیش رد هکیتاوت «تسا دقتمم اهنت و دهد یمن خساب درومنیا رد قیفر ۱



۹۹ 

 سپ « درک دهاوخ زاغآ ار دوخ هن ارگیوکرس حزجح دوز ای رید یتسیل ایرپما

 نسسپا ندیسر ارف ات لاحرپب ی منک یم لاوئس نم ۰ دوب گنج + هدامآ دیاب

 یسأایس و یفنم هزرابم زا قیفر دنچ ره ؟ دوب دشاوخ هچ هزر ابم لکش موجه وجه

 عق اوردهک تساهفساب نیارد قیفر رکفت يلماهتسه نمرظنب ام «دنک یم تبخحص

 قلخ یثادف یاهکیرچ نامزاس هقیظو"۰ دریگ یمگنجل[ ابق ردولمیود عطوم ای
 اب و * دروآ دوجوب ار اههدوت حلسم نامزاس دیاب « تس ( شور ناریآ

 نامزاسار قلخ يماظن تمواقم دیاب « دوش یم یماظن هلمح قلخب اجره یلو"
 هک دنتفرگ یيم هدرخ هناحلسم هزرأبم یشم طخ هب سس اچ ؟ ۶ اب و * داد

 هب اماو دیهد ماجنا هناحلسم هزرابم دیهاوخ یم ( اههدوت زا اب اش
 هک دیتسه نی ایگسیتوتروپا انشا یلیلد هنوگره زا رظفف رص میتفگ یم اهن :ا

 هدنتفگ يمدوخ نانخس هیجوت یارب وه دیفلاخم یبالقنا رهق لامعا اب اساسا

 نمز ادیک ات ) زورما « میراد داقتعا یاهدوت هناحلسم هزرابم هب ام « هد

  

 رسید ایا + ۵ ء دینک یم_ رک خ ور دن اهدش حلسم ًاههدوت هک ( تسا

 سه زا 4 دی هک اههدوت حلسم هزرابم یهدنامزاس هب زورمآ

 نیت نم | نیا و" هک دریگ یم هجهتن قیفر و * میز ادرپب نونک
 دسهاوخ ام زورمآ ۱ یسایستیلاعف هدننک نییعتهک هد احلسم هزر ًأبم یروجم

 هند رگم ؟ دنک ءاقلا دهاوخ یم ار یزیچ هچ اهفرح نیا * هریغ و " 3
 نسسیآ قیفر دید زا ایآ ؟ درک هناحلسم هزرابم دیاب زورما هک تس

 یسایزرا ان ناریا قلخ یگادف یاهکیرج نامزاس هکنیا ؟ دروغ سیده و

 هیرابم همت ذگ یاههویع نامهب خیاب + دل یخ يتوفگ اب طوا زا قیفر هک

 یسماظن تسو اقم" ژ | یتقو قیفر ؟ دزرو» تردابم ( ییاهیگژیو اب هتبلا (
 هچ هب نیا دنک یمتبحص * ًاههدوت حلسم هزرابم یهدنامزاس " زا " قلخ

 و جسیسب ناشیتازرابمكیتارب زا ادج ار قلخ ناوت یم ایآ ؟تسا ینعم

 ,تسلود ینعی تری یمن تروص ینونک تلود هیلع رب هن احلسم هزر بم نیا



۰ 

 نماجنیا زا لق ال ) هناحلسم هزرابم زا قیفر رد نم رظنب ؟ اهرود ارپمک

 ناوسنهپ هکیاهناحلسم هزرابم ۰ تسا یحطس و مهبم ( مهف یم روطنیا
 لاس رد نایوب و هدازدمحا اقفرفرط زا یتاقبط هزرابم لکش نیرتیل اع
 هدش حرطم * مایق لاکشا زا یکی» ینممهب » گنج * ینحم هب اقیقد ۹

 اساسا املاس نآ رد ۰ یفغیلبت افرم ای یعافد هلیسو كي ناونعب هن ۰ دوب
 هزر ابمرت تسپ ی اهلکش ناونعب یسایس هزرابم و یسایس راک هنوگ ره هنیمز
 نآ قسیرط زا و دهاپ هتشاد درب راک ًاههدوت نایم رد تسن اوت یمن یبالقنا

 قسیرط نیا زا و دنربب اههدوت نایب هب ار یسایس یهاگآ دنتسناوت یمن
 هداتمآ هزرابم رتیلاعلاکشا یارب ار اهنآ و هتخادرپ اههدوت جیسب هب

 هدشسستدرک ادیب ار یتاقبط هزرابم زا ینیون یاهلکع نیاربانب ۰ دننک

 گسنم امیپ نیاربانب * ) یماظن یسایس هزرابم ) هناحلسم هزرابم ینعی

 هزر ابمهوهش نیا نایرج هب ار اههدوت دنک یم یعس نآ هب لسوت اب یبالقنآ
 هزرا تیم زا روظنم هتبلا « دنک یهدنامزاس و جیسب ار اهبنآ و هدنامک
 هک روطنآ یماظن هزرابم هناو دوب یماظن - یسایس هزرابم « هناحلسم
 دنک یمتبحم هناحلسم هزرابم ندوب یروحم زا قیفر ایاو * دمپف یم قیفر

 یاههتساوخهنیمز رد میناوت یم طقف ام" : دهد یم حیضوت روطتیا ارنآ و
 یسسفنم هنیمز رد طقف و مینک حرطم او رگراک هقبطصوصخم ی اهر امش یفنم
 سسسپ هلماف الب و ۰۰۰۰۰ مهنک تیامح هقبط نیا صاخ عفانم زا میناوت یم»

 لسیدبت یمارکمد و یدازآیارب هزرابم هب ینعی یسایس هزرابمب زاغآ زا
 هطلس طیارغ رد یسارکمد و یدازآیارب هزرابم هک دیناد یم و * دوش یم
 هدتفینربهقبط نیا ات وتسا یبالقلا رهق لامعا شیانمم هتسباو یز اوژروب
 هب یفنمهزر ایم اجنیارد یتعرسچابدینک یمهظحالب* دیآ یمن دوجوب یسارکمد
 یروسحم یقن ودوشیم لیدبت یماظنهزر ابسهب یسایسهزرابمو یسایسهزرابم
 نانیرجرد اقیقد ار هسورپ نیمه ؟ دیمپقم اجنیا رد ار هناحلسم هزرابم

 مسه هناحلسم هورابم هکیلاح رد ** دیدرک هدهاهم ریخا هلاسکیتازرابم
 مسینیبب اما « دنکش یم ار یکیسااک بوچر اپ نیا الوما كيتكات مهیژت ارتسا



۱۱ 

 *" تسیچ قلخ حلسم هزرابم یهدنامزاس " ای یماظنتمواقم * زا روظنم

 «تسموکح هیلع رب یاهقطنم و یلحم مایق هب لسوت  مههف یم روطنیا نم
 طسیارعرد ایآ 2 دوش یم حرطم لاوئس نیا اما * تموکح هیلع ندیگنج ینعی
 ایددوت نایم رد یعیسو سایقم کی رد مایق هنیمز هک یه ارش رد 6 ینونک

 جا سسنیعم هشت مف < نم راظتب هدش ذک رف ؟؟تس | یحیحم لمع « در ادن دوجو

 زورسما اما « درک هلو نآ د اجیا تهج تهج رد هنالاسق تسیاب یم هگلب « دوپ
 تیاس یربهر نیا زا اههدوت زا یمیسو خب یهو ریز «تسا طلغ

 هدروآ رب ار ناغیاههتساوخ یربهر نیا هک دنراد راظتن | اهنآ و دننک یم

 هدسننک ی ادیب شی ارگ پچ طب جوذ جو ًاههدوت هک تسا تسسود نیا ۰ ذوب

 سیمی و لس رد مای هشیمور ئ هدنام یلیخ زونش 5 نیک یه رک نه ی

 ابهتش ذگ رد گیتار اس هک تسا اج یی تسرذ > دعای هذع مهارف ی هدوت

 یسسسا ایستاغیلبت هبتسد یماظن یسسایسلمع و یماظن - یسایس لاکما

 زا قیفر هکیلاح رد - تیم رییغت زا اهنیا رد نم * دشد

 قیفر* دنک یم تیم ینونک طی ارش اب هد احلسم زر بم )یا ذ قابطن اس

 ای و تسأیس هماد | گنج و تسآ هگنس ادا تسایس هک دنک يم شومأرف «-

 تسایس اج ره « یزیربوخ اب یتسایسگنج و یزیرنوخ نودب تسا یگدجتسابس
 طی ارش رد متک یم رکذ نم نیاربانب ددرگ کس زاغآ گنج « دسرب تسب نب هب

 راسبنیآ هکنیا اها «تسا یسایس لکش + یداقبط هزرابم هدمع لکش ینونک

 یاهدوت میسو سایقمكي رد رابنیا هتبلا ) دوش یم زاغآ هن :وگچ و و یکگنج

 گنج نیا هکدیا و دراد بلقنا دوخ یلمع نایرج هب یگتسب 4 1 دوب دهاوخ

 تا میس دنآ مسن یمن اقیقد 3 دوش یم رهاظ ی اعم مچ رد ًیق )۱

 یاهدوست ی اهگنج زا یبیگرت دیاد ای و دوب ده اوخی !هدوت ی اهگنجترومب
 هلئس نم نیاربانب ۰ هقطنم کای رد ایاو رپش دنچ رد هد احلسم ی ام ایق و

 نسیدب * منیب یم یلخاد گنج ی یریذپ ان بانتجا و بالقنا موادت رد ار

 /۸هوسس «اهنآ حلی و ًاههدوت جیسب یماظن شزومآ ۰ حالس كر اس و سیترثت

 



۲۲ 

 رد ۰2 سا بالقنا زا هلحرم نیا یسایسثارادت و یسایس هزرابم زا یشخب

 تکرهوکنم نم هک میوگب دیاب یمهافت *وس هنوگره ندرک فرطرب یارب اجنیا
 یسسماظن تمو اقم رمآ من ًاههدوت هب مک ۹: مایق ) یلحم یاهگنج رد

 عاشوا هب ارنآ و * منک یمن حرطم ماع مکحای تروصب !رنآ یلو « متسین
 نسسیآ هب دوخ یبایزراآ رد هچنانچ یلو * منک یم طورشم هقطنم لاوحا و

 عقومن ارد « تسا مهارف یهدوت عیسو حطس رد مایق هنیمز هک مسرب هجيتن

 ارتآدیاب هگلب « درکتکرع دیاب یلحمیاپمایق رد اهفت هن امتج و امتح
 یساابزاسو * یاطتتسواقس * زا روظقم رگا اما ۰ داد سوت ول
 مه نآ اب هک دشاب هناحلسم دوخ 1 عافد یتعم هب ًاههدوت حلسم هزرابم

 هییتن « یدوبات ماجناوس و ندش هلوزیا زج اههویش نیا ریز متسهفل اخم

 : * نر ادن یرگید

 (هسفاتلمم + یساطق یسایس هررایع زا ارقیلر دید دیر ًالکب لاخ

 وضع هک مییوگ یم یتقو ارچ * دیوگ یم ۲۲ ص رد قیفرا * مینک ك رد رتهب

 هسن دنیوگ یم و دننک یمشرتور یاهدع « دعاب یماظن یسایس دیاب نامزاس
 رستعیم یزیچ یمالنن یسایس گچ * دشاب یسایس طقف دیاب «تسین تسرد نیا

 رسگا دنیب یمیررض هچ رگراک هقبط * رتشیب » نیا زا ؟تسین یسایس زا

 رادروسخرب مه یماظن تر اهم زا ه یسایسیاهتراهم رب هوالع نامزاس رد اک

 شزومآ رب هوالع نامز اسكي ی اهرد ا؟ رکا دنک یم روصت قیفر ۰۳۰۰۰۰۰ دشاب

 یماظن يسايس اهرداک نآ و نامزاس نآ « دنیبب زین یماظن شزومآ « یسایس
 و تسسا یماظن یسایسنامزاس یتقو نامزاسكي هک یلاح رد « دوبدنهاوخ
 تاضیلبت « دننک یماظن یسایسلمع اساسا هک دنا یمالنن یسایسشی اهرد اک
 كرادتهب یقامزاس رگا لاح » دننک هناحلسمیرگاغفا « دننک یماظن یسایس
 :ددمرد ۵ دهد یماظن شزومآ ار دوخ یاهرداک « دزادرپب حالسیروآ عمج و
 دراو زین یلحم هدنکارب یاهگنج رد یتخ ۰۰۰-۰ و دیآرب اههدوت حیلست
 ۰« تسا هدننک نییعت هک هچنآ «تسین ندوب یماظن یسایس رب لاد ۰ ددرگ
 ثحب تمسق نیا میهاوخبرگا« تسیچو | هزرابم هدمع لکم هکنیا وتسا نآ لمع



۲۳ 

 :اس لوس زا لیق یاس هتعاذگ رد :تسا رولطیا منکیدنب عج او دوخ
 سس دیعاب هتماد هیوت ) هدوپ تافل هررابت د ةورابف هد لک
 وتسسسا یتاقبط هزرابم لکم نیرتیلع « هناحلسم هزرابم زا نم روظنم

 رظنرد مال وا یاهدوت هناحلسم هزر ابم لک را ار هثاحلسم هزر بم نینچمه

 هسسپ نتسج لسوت و ( دراد قرف یماظن هزرابم اب نیاربانب ۰ میریگ یم
 هزراسیم زا روظنم و * من اد یم طورفم ار یدامتقا یتحو یسایس هزرابم

 مسیل ایرپما هیلع قلخ یتاقبط هزرابم زا یل اکه ۸ زین ید امتقا و یسایس

 اچ دیه رد میتسنا و یم هتف ذگ رد امبیترت نیدب * مری ؟ یم رظن رد
 یا سسگنج هب تس د دوخ تان اکم اس اسآ رب ه اتسور رد هچ و رپش رد هچ

 لسکمتم « هدرک یهدنامز اسکگنج نایرج رد ار ًاههدوت و مینزب ین ازهتراب

 یستحو یسایس هزرابم زا هدافتسا یلک روطب اما ۰ میز اس هاگآ و 8هداوتمت
 هک ی ام زاس نیاربانب « دوب یتقوم وارذگ « طو رشم ام یار », یداصتقا

 یاهرد اکو میديمان یم یمالتن یسایس نامزاس ارنآ « درک مال نوگنیا

 و قسسسیلخ هر ابس هدمع لگش زورم | نم رظخبا اما ۰ یماظن یسایس ارن
 زا فدسه و تس | یسایس هزراأبم هدمع لک *تسا هدرک رییغت تلابسا

 هیهت نیاربانب سپ * ) رثالاب یحلتس رد )تسا گنج كر ادت ه یمایس هزرابم
 یاسپهاگیاپ داجیا یتحو اههدوت و اهرداک حیلست «.یماظن شزومآ « مالس
 یسیالقن اهگنجیارب دعاسم قطاتم زا يضعب رد ی ؟ز> هعقن هیهت و یاهدوت

 هزرابمزاهدافتسا و دنندرگ یم لدب هزرابم نیا یکینکت و ینف شخب ناونعب

 یاهسسقطتم یستح و یسلحم و اردک ی یتقوم + طورفم رگ هناحلسم
 هداد هاسیتکاب ریینت ذگ ارناعراس نیا ام نیارباتب * دندرگ یم لیدبت

 دناوتن ینامزاس هچنانچ * میمات یمن یماظظن یسایس ن امزاس رگید ار « تسا

 هزر ایم و هدوت زا ادتح دهد قفو یتاقبط هزرابم اب ار دوخ نینچنیا

 * دتفا یم ادجیاهدوت

 ْ ارتس اس گتچ و دنیب مر ادت ارگنج تسایس

 ۵۸ دادرسخ

 اریا یاهقلخ,رخبیث اهر شترا زا ( د ) هدنسیون قیفر



         



  ۲۵ 

 » ۰۰۰۰۰ اب هبحامم هوزج زا داقتنا " )د ) قیفر هوزج اب هل ار رد

 لثمتسرد نینل اقافتا : ۳ هحفم نینل لوق لقن اب هطبار رد ٩
 یسرزبهب و مینشن رما تایئزج دراو ام هک توافت نیا اب هدرک لالدتسا ام

 هچنآ همه هک « میهد نان اقیقد ات میتخادربن رغاح میژر یلخاد تسایس
 زییچودب ار رما نیا و تسا هتسباو یزاوژروب عفانم هنیمز رد تسا هدش هک

 رد تلود ی اهدرکر اک زا شیب و مک درُف ره هک یت امالطا یو میدرک هلاحا

 و تالاسقم نیرستهداتفا ای شیب رد یتج زور ره و دراد رضاصح لاح

 هسکنآ رگید و دوشم حرطم زین اههسانزور نیرتهد اتفا اب شیپ
 و میهد ماجنا ار لا سیلدت نر گید یاسج رد هسک مياهدرک هدسعو

 اما هدنزادرپب راکنیا هب دیاب اهورین همه هک مياهداد رکذت اساسا

 نودسب ینوگنرس زا سپ « دوب اهلادوثف هدنیامن یرازت تموکح نوچ هکنیا

 یسلادوئف تسیاب یم ام لالدتسا قبط زین دیدجتلود یتاقبطتیضو رییغت
 یزاوژرو سیب ارتآتلود نیآ درکر اک لیلحت اب نینل هکیلاح رد دشاب

 کنیا نآ و دزادرب یم لیلحت هب شرف كي اب نینل درومنیا رد * دنادایم
 تسرد * تسا صخشم هدنن اوخی ارب هیسورهمم اج ید امتقا 1۹ یعامتجا تیعضو

 یز اوژروب دیلوت متسیسیرازتهیسوررد یلودوب اهل ادوگفهدنی امنر ازتهک تسا
 هرطیس تحت ید ایز رادقم اقا ار مسیلادوثف و دوب هدرک یکرزب رایسب دغر

 همسورور ازت هک دوب هتفرگ یتردق نانچنآ یزاوژروب نیا ۰ دوب هتفرگ دوخ

 یاههنیمز مامتتردقک لاقتنا نیا سپ دنامک ۱۹۱۵ یتسیلایرپما گنج هب ار

 رد مسیر ازت هدوگچ هک داد یم حیفوت اقیقد نینل * دوب دوجوم شیدامتقا
 ها گنتساوخ هچ رگا * دوب هدع لاربیل یزاوژروب تم د رازبا راک رخاوآ

 یسئاوژروب یدملوت متسیس هیسور رد سپ؛دوب مسیلادوثف مسیرازت یعاتجا
 ر دنهد لیکدت اعاوژروب ارتلود دوب یفاک طقف هک تعاد یتردق نانچنآ؛

 اجنپارد٩ هچ اجنیا رد یلو * دوبن دیلوت طباور رد یساسا ریغت شاهمزال



۲۹ 

 و رماح یدیلوت متمحیس هک ت سا رگید هقبط مادک هتسباو یزاوژروب زا ریغ

 دسشاب یفاک ابقف و دعد لیکعت وا ارتلود طقف هک دشاب هتشاد هدامآ

 هقبط چیه هتسباو یژاوژروب ال :ا رهغ ۰ ددرگ لقتنم وا خب تردق هک حالطماب
 تردق ای و دری تسد» رد ارتردق دهاوخب یرگید هقبط رگا سپ تسین یرگید

 تردسق ؛ میکحت و عفانم ظفحیارب دیاب ریزگ ان ه دشاب هداتفا شتس دب

 مهم تو افت تسا نیا و دنزب یدیلوت طباور رد بالقنا كيب تساد دوخ

 ۰۱۹۱۷ هیسور اب رفاح طیارشارد ناربا عضو نیب
 نسیا هک تما نیا ه تسا یرورض اعدیآ رد نآ رکذت هک یرگید بلاطم

 بالقنا كي ناریا رد ایوگ هک دوش یم حرطم هنیمز نیا رد ییاهتبحم اهزور
 سبیترت نییاوهندعانهداد سد یعامتجا سلقن ا كي هکسنآ نودب هداد حر نمایش

 ی سلم اقبا ۰ اس ایرچما هه هتسبپ | و ت أاقبط زا یسابسترذق ایوک هک

 لسیلحت نیا ۰ هتفرگن تروص یدیلوت طپاور رد مزال تا رهیغت یلو دش لقتنم
 هتفرگ تروم یتابالقنا خیرأت رد ه تسا یرادرب وکلا هدئاز ید ایز دح ات

 سس ار تلود طقف و هتهاذگن ریث ات یدیلوت طباور رد لوا هلهو رد 5

 هدمآ دوجوب هعماج رد البق هداتفا شتس دب هز اتم تموکحهک ی !هقبط یدیلوت

 نیم آ * ةدبصر رادقحب قح مقاو ره رشق ل اهممآ ای ۳ همتفای طسب و

 یک رک و درادن یدیلوت طباور یداینب رییغت هب یجایتحا * لاقتنا *

 هک ناریا رد ایآ یلو * دمانب یسایسبالتدا ارنآ دناون یم دهاوخب شلد
 ات یگتسباو نیا زا یشان طباور وتما هتعباو یزاوژروب نآ هسکاح هقبط
 یسلک روطب دیلوت یلم متسیس و تسا هدرک هثخر هعم اجی الولس نیرتکچوک
 -یسایسبالقنا * كي زا تبحم ناوت یم زین هتفرگ رارق نآ تراسا لاگنج رد
 نآ هدش لقتنم یلم هقبطی هب تلود رگا 2 درک * یعامتجا بالقنا * نودب"
 یسجایتحا زورما هک هداد شرتسگ اجک رد ار دوخیدیلوت طباور یلم هقبط
 امتح * یسایسبالقنا " ام رومک رد در ادن دوخ عفت هب طباور رییغت هب

 یزاوژروسب زجیاهقبط چیه اریز دشاب ماوت " یعامتجا بالقنا " اب دیاب



۲۱۷ 

 تسلود تردق هک یلم هقبط ره و درادن طلسم شقن هعماج دیلوت ی هتسب او

 یستاتبطر من ادم قب اطم ار یدیلوت طباور هلمافالب دیاب دریگتس با ار

 تلود رگا و دنزب یع ادتج پالقت هب تساد ینعی *:دیامن نورد دوش

 یاسر هدنیامت هک تسا نی |! نآ لیلد نیرت د ام دنک یمن یراک شنینج ینونک

 * تسین یلدم هقبط

 ایکنآ زا لبق میل ایرپما + ناخامر یاتدوک دروم رد ۲ هحفص - ۲

 اهلاسزا «هدریگب مسیلادوثف زا ارتردق هتعون نیا هبانب ناخامضر یاتدوک

 اهل اسوهدرو ًآارددوخ یسایس و ید امتقا و یلامتراسا هب ار مسیل ادوئف شیپ
 یر اهیاهمد هجیرافس هزاحا نودب نارهت ماکح زین اتدوک نیا زا لبق

 ات ) تردسق لاقتنا نیا ینیع هنیمز سپ * دنتفرگ یمن یمهم ها جیه
 ناتفا اذل « دوب هدمآ دوجو هب البق ( دشاب هتشاد تحم اهقأو هکیئاج
 >- دون هارسه یعپم ن ار ادنچ یعامتحا ت ًارییغت ۳ مسیل ایرپما تس دبی تردق

 یزاوژروسب زا میغ یک بل هقبط مینک رکف رگا الثم ینونک طیارغ رد یلق

 دوجوپب هعماح رد البق یطباور نو تسا تلود یتاقبط اگیاپ سباو

 4گ تلود نیاهکیرولیب 6 , هغایتلرا نآ « باپ زورما دناوت یم هک هدمآ

 سیره ۱ت)رییغت نودب دناوتب یلبق تلود زا ریغتسا یدیدج هقبط هدنیامن
 یزاوژروسسپ ۰ گر لا هب « دنامب یقاب یدیلوت طباور رد

 یقیمع تارییذغت هکنیا نودب « دریگب اهلادوغف تسد زا ار تلود تسن اوت
 البق طباور نیا هک دوب نیا مهنآ لیلد و * دیآ دوخوب یدیلوت طب اور رد

 یتقو ایآ ؟ دوب روطنیمه مه ایراتلورب عضو ایآ یلو * دوب هدمآ دوجوب
 نودسب تسن اوت یم رگید تفزگ تس دب ارتردق ایراتلورپ ۱۹۱۷ ربتکا رد

 ًایراتلورپ ارج ۰ دنامب راکرس »  یتح دیلوت طب اور رد گرزب تا رییغت
 دناوتب هک دیلوت طب اور نآالبق هکنآ یارب ؟ دز یتارییغت نینچ هب تساد

 تسسیاب یمایراتلورب تلود سپ *تعادن دوجو نشاب شا یتلود تردق ساسا

 نسسسیمهب عمو زین ام روغک ینونک طیارف رد * دنک داجیا ار طباور نیا



 یو ۲۸

 آ ودریگیاتس اد رد ار یتلود تردق دهاوخب هک یلم هقبط ره -تسا لاونم
 رسارس اریز * دیامن نوگرگد ار دیلوت طباور رسارس دیاب دنک ظفح ار

 نآ رد یک و دراد قلعت هتسباو یزاوژروب هب رضاح لاح رد دیلوت طباور
 نارگراک زجتفگ دیاب لمع رد « تسا یرظن ثحب نیا هتبلا « تسین ثیرع

 هم اج رد ۸ دنزب یمادقا نینج هبتسد دناوب , هک یرگید هقبط نی اناقهد

 * درادن دوجو ام
 نارسیارد تلود عضو زا یلیلحت هاگدید نیا هب جوت اب تسا رتهب

 هکنیاد داد همادا ًار.ثحب نشور هنیمز كي راد .ن ًاوتب هاگنآ ات ۰ دیئامنب

 ناوسنعب مسیلایرپما»تسین یفاکتسا مسیلایریما هدنیامنتلود میئوگب
 هکدشاب هتعاد هدننک نییعت شقد هم اج کای رد دناوت یم یتقو یحراخ لماع

 قسسسیرط زا حالطماب و دعشاب هتشاد یت اقباط هاگیاب همماجنآ نورد رد

 هدوب مسیل ایربما هدنیامن ناخاشرتلود ۰ دوش لمع هحماج ینورد ی اهد امت

 * دوب هتشب او یز اوژروب و اهلادوثف « نامزنآ رد مسیل ایوپما اگیاب رد

 هتسباو یزاوژروب طقف مسیل ایرپم یتاقبط هاگیاپ * دیفس بالقن "زا سپ

 میا.درکیکیتکل اید لیلحت مینک هاگن عوضوم هب تروصنیا هب رگا - دوشیم
 *تسا هدش یکیناکم یدروخرب تروصنآ هب و

 هسنیمز زا ثحب داقتنا نیا رد + ماوق تلود دروم رد ۲ هحفص - ۳
 یسسایس هنیمز هب یدامتقا هنیمز و شیپ لاس ۲۰ همماج هب زورما هعماج
 رد هاغ تلودهس ًافس*تسین تسردهک هدش هتفرگ یجیاتن هاگنآ هدش لقتنم

 هجوچیهب ۲۰ ههد رد ماوق تلود ابتسا هبحامم نیا ثحب دروم هک ینامز
 تیادهتحت ار دیلوت زا یگرزب خب تلود نامز نیا رد اریز « تسین تسرد
 رد « دهد یم لیکشت ارتارکوروب یزاوژروب حالطماب و دراد دوخ هرادآ و
 هیماج دیلوتهرادآ رد وتماد ی بر تی افرمتلود نامزنآ رد هکیلاح

 هدوبن حرطم تارکوروپ یز اوژروب رشق 2 یتبحم و درک یم یمک هلخادم
 مادسک هک میهج نان ذک دوم ی هتساوخ ام زا هکنیا رگید هلثسم

 تسا مسیل ایریما زا رگ :مادک هدفی رود ارپمک یزاوژروب زا رغن



 ۲۹ سس

 یزاو زر وسسب رد هچ 5 دهد یم ن اعد یحلم» رظن ثار تسا یی دًاحسب اى تی ارغوان

 شک ًامترد تن عاونا ب شخسپ اوت ارکوروب یزاوژروب رد هچ و یصوصخ رودارب

 هگنیآ یلو »۰ دراد ار اب یه اقشار رد هک تسا دوجوم دیاابا

 ۳ شیع ي لغاد رد ار هحسن و یز ا وژروب فلتخم ی اهرمق 2 اهدانت اد

 جو جیم 6 ۳ در ادب رب 32 واخ رد یاس 1۱ ًایرپما ی اهتردق ل اضت سس امد ا یاس سو
 دل کیت هکن )1 ز ی اعرعت زاثلب ره اریز * درادن ینیع لملد و تسبن

 اس ارتمم مفاد روشد از لاد ید ۳ لا اب رم ی سس یگتسب و نی رد

 ی

 ردو ۵نسسشخک یم ار مفانم داشت یطیارش رد رگید یاهرعق اب و دننک یم

 یئاکی رمار ادهیامرب لم هقاتما اک هک دی نمپف نوت ی یک 6 9 هک تساعدیا

 ی شم :اکیرما ر اد 8و اِ 2 9 یمومصخ شخب 9 دل اکییرمآ سن هتسد و 5 ادویب رس 1

 لا د ل 1 1 9 در شر رد رگید 3 اکرم ا عبد هستم اور ۱ اه سر تا

 یخ یوسقارق ناههیامرس ناف اب رادهیادرم نامش هکیلاح رب * دننک یيم

 * دئدک يم + هب ثلرت + عقاتم دحاو 1 هتقا تیمقوم لیلدب یموصخ شب رد

 روس فوق رد یی ۱ اي + | روشک شل ی اه تیز ارس نود امدانت نیا

 دبی اور ی رد ؟ ار روفک هد شر ةخ دروخ يیف مهچ هد زین لپورخم

 یللملا یمن هممحص یر زویمآ یتخ عدش 5 ًابنیا زا سا رد 8 شو چسب و اسب

 اد کس ,ادک هکنآ نیییست ۳ رگید کیم زا اما : رس کیک کفت زدن

 :تسا یرادب اس یمررب رتمک زر تموم ضا اآ در اک اد 0 وز قلمعت مسیل ی ریمآ

 .یتسلایرپما ی اه دا رس کیکفت .ض وگ 5 درد نان و دغ اب دشت رش هتسه ک

 ۳ هل اب هرچه ! یاهت یاس اما هتاسآ قگسم ریغ ابیرگت رگ ,دگنیپ 1

 نسسیا ریو »ییسآ یرگیدآ لوقم هدش هراعا نآ هب قیفر لیلحت درو لاس

 جراسش رذ هچ و لسخاد رد هسچ عوضتم ر اسب تان ترابی
 رد ایتسرل ایرپما لمفلاب یدادتقا عفانم زین ابنآ ز یکی هک ةقراد روفک

 لستساد رد اکیرما و شیلگد تسایستباقر الثم ۰ سل هتسباو رومک ومک نرخ

 هگدوب نما شب اهتلعء نیرتهپمزا یکی « قیفر نیا ثحب دروم نرود رد ن اریا

 نشسسسسیلگنا وهگنج زا لبق زا رتدنمورین مود للسملا نمب گنج رد اکیرما



۰ 

 یاتهرونک رد گنج رثا رد و دمآ نوریب گنج زا « لبق زا رتفیض رایسب
 اهنآ بوکرس هب رداق ناتسلگنا هک دمآ دوجوب ییاهشبنجسیلگنا هطلستحت
 0 ی هوم سا ی سی نیا اکیرمآ هکیلاح رد دوبن

 ار طلسم عفوم ات درک كمك اکیرمآ هب ناریا رد اکیرما ید امتقا مف انم

 ۰ فوق گم سرش ربایلخاد تسایس

 هدش هتفرگ هدیدان اجنیا رد هچنا : اپمادعا دروم رد ۵ هجفص سا

 وا رب اهلامس هک ین اس 3 هیلع رب و هدرک فلقنا ًاضدیا رد قلخ هک تس |! نیا

 وتو یزاوژروب و مسل ایرپما « هدرب حالم هب تس د یتح دناهدرک ملُ

 ۶و راسبرد ۶ اه سیل ایرسا یتح جم دنا هدز یا ار هاب هب تس ل

 تبتس د رچ هکنیا كرد سا هدرک دوخ ظفح ین ابرق زی زر یهادنهاد میژزر

 از دوم نی دب اس رد سا داش زر ایسب شن یع ًارمادعا نیآ ی

 نسیپ زا دشتسه هاش راتساوخ !دیدش هک ار یرمانع دباست رگم ۰ دنادنورف

 هدوسست ندرک راهم و دنیشن ورف مدرم مشخ و روخ قم شز اس یا ات درب
 یسقایرفرد میل ایرپمآ مینک * هاگن ؛اگدید نیاز | رگا « دوش رسیم :اددجم

 تاب نیمه و داد جرخب تسسسخ مه یلیخ دوخ نارای زا یاهدع ندرک
 هزات .دنهاب رتشیب یاهتازاجم ناهاوخ نارغ و نیگمهخ زونه مدرم هک هدغ
 ۰ تبسین یگرزب همیاض هتسباو یزاوژروب یارب یهامنهام دیپپسثی نتفک
 هدسش جر اخ(کنج نادیم زا نوئلپانكي اهنیا زاثایاره اب دینک یم نابگ

 * دشیهنب یدیهیس هجرد دینک یم دروخرب هک ییایورس یب نیلوا هب ؟تسا
 یا هدارا ها اهنیا «تسین یهاغشنهاشیاهدیهپس زا رتمک شتق ایل
 دروسسم رد اما وتشاد سکعتبسن ناهتقایل نازیم اب ناشهجرد هک دندوب

 دیما تسیل رب "ری هداد خر یهابتشا منک یم رکف نارادهیامرس مادعا

 اب یگرزب ل اجنج جین گدوب نتود مات اقخا هتسباو نارادهیامرس زا ناگدش

 تا هکدیا رب رثاد ماما نامرف اب هرخ" اب اهادصورس همه زا سپ * درک

 هتسباو نا ار ادهیامرس همش دن اهدش لتق بک 3 رم هک دنوش مادعا دیاب یتایک

 ۰ دنتسجگرم زا



۳۱ 

 یزاوژروسسبهدرخ زا روظنم : هتسباو یزاوژروبهدرخ دروم رد - ۵

 ویخآ یاهپلاس رد هک یز اوژروب هدرخ تی اتبسن رهق هتشون نیا رد هتسباو

 یزاوژروسسب هب طوبرم روا و تامدخ ماجنا یارب وگنتاگنت طابترا اب
 یاپماقم زا «تسا هدنکارب اج همهارد و هدمآ دوجوب ناریا رد هتسباو
 یاههفحاف « یسر نارادباسح « هتسباو یواعد یالکو ات هتفرگ یر ادا یالاب

 * هریغ و هریغ و سکول
 هزر اسبم میئوگ یم ام یتقو : ها۸ ندش لثاح دروم رد ۵ هحفص 3٩

 ینعی دغ يم یاجتم ننهاگدس دو هاش اب هزرابم تروصب یتسیلایربما دم

 » دنآمسیل ًایریما ن اگدنامن تساد شاهتس د وراد و هاش هک میدقتمم اقیقت

 مسپم رگید دشاب تایدزن هدوت بزح فرح اب دح هج اتدرح نیا هکنیا یلو

 رودزمارهاش دونسم قیفر *تسا دومسم قیقر رظن ییوگزاب اتیع یلو تسین
 رود ّرص اب هزر ایم یه س اب هزرابم دوخبدوخ * تسناد یم مسیل ایریما

 تا ها هکنیا و تسا مسیل ابریما اب هزر ابم لکش مدرم لطسوت مسیل ایرپما

 ا سه و رْظن 3 ًاصوصخم و دوب ةدرک بس یتیسعا یعامتجحا و یخیر ات للع

 هدوت بوکرس رد شادتس دوراد و وا دوغ و دوب مسیلایرپما ملظ همه یلجت
 را انسف و هدید ان منک یمن ردف هک هک تسا یاهلئسم نداد یو باس

 ن اس یتاقبط ء اعتم زا نم ) ناراکمزاس هکنیا و دنک مسیسکرام هب كمك

 طزر اسب دتتسناوت ( دوخ تین ایمعبجوم ز اب تسا نکمم نوج منز یمن یفرح

 ریذز نر اکنا تسا یتیمق و زره هد لرد هناگادح هلحرم كيهب ار هاش

 * قرک راگنآ ارن ۲ یاب لول هچ هی او یک

 اجنیا رد نی وژروبهدرخ دروم رد 4 ینالوط اتبسن ثحب دروم رد

 .تسین طوبرم امثحب دروم عوموم هب یلو تای !هدنزومآ رایسب ثحب هدش

 یناتنومهک ینالایخ زا دینک یمتبحم یز اوژروبهدرخ رکذت یاههمیر زا امغ
 رسسسا رب ااشحب کلان رد * نآ لاثما و ۱۸۶۸ بالقنا رد *تعاد رسان

 دیابدشاب تموکح رد العف یز او ژروبهدرخ امع هتفگ هبانب هک تما یتامادقا

 « تین نیب ردتلایخیاج اجنیاتسا هناگادجثحب ود نیا 2 دخت ماجتا

 



۲۳۲ 

 ضرف نیا اب دهد ِ رارق لیلحت روم ار ین ًاتنوم ی اهل آهدیا سکر ام رگا
 دروم رد یناتنوم نانخس و دنیب یمن ندرک تموکح قبال زگره ار وا هک تسا
 نسمسسسخس ی زسچ زا دشیب یيم اریز ۳ ادا یم هدنخب ار سکر ام تموکح زر

 و در ادنسشن ارنآ بسک ی ارب یلمع تاناکما و تسین رشاهتسیاه هک دیوگ یم

 مسسسمو قیفر یلو ۰ دیوگ یم نخس تموگح زا هک تسا ماهوا راچد حالطم اب

 هسب هک یزاوژروبهدرخ نیا سپ * دیاهدرک لیدبت ,یعق او موب ار یلآهدیا
 مدنی هدومن یم هکحضم سکرام رظن ردهکاردوخ تالابخ نآ دیاب هدیسر تموکح
 هکدهد یم نان مدت ز اد تفگ دیها وخ اجنیا رد اش انلیم * هناسرب لمع

 مانسسنا هتسباو یزاوژروب عفانم فالخ یراک دناوت یمن مهیزاو ژروبهدرخ
 دا تسا ار ثحب ۸مه نیا زا سپ دشکب ادب ۰ راک دعاب ادر رگا 2 قو
 0 ام زا هک تس رتپسب ای ۳ ۸ ق هل دی ارش آ یقسیکر 5 لما یاب ۹

 هنسسفاوت یمن یزاوژروبهدرخ هک یتسیکرام لما كیي هب دانتسا اب زاشآ
 و اشسب هدهنما درو و مهد هادی ار غ[وشوم 1 نر اتمس د رد ۱ تسوکح

 لسسیلد اپنت منک یم رکف بلاطم نیا همه زا رظنفرص یلو * میوغت :وتردوت
 رس

 نوت ۳ ور قوجو هباذ انتسا تسا مک اه یز ا ورودهد رخ سو ا ی ارب قیفر قسین ا

 مود ی* ییشر نیا هد یه 3 تسامتب أ و ی آ دوخوم ممج ات ایه تن ار رد 5 ۵ ۰ 0 ی 18

 رتاسفم دس اب ار شنسب نیما ل ًاهریب سوخ 8 ی سو یتسیسکر اِ لی اوت نسب ۱ قیفر

 یسشغعور اب ات ۰ داد ماجنا روغش رد دوجوم یدامتقا یس اتش هنحص رد و

 * دومن میرفت ارنا صقاون ناوتب
 نسسیا ج یماظن - يمايس هزرابم دروم رد دعب هب ۵ هحفم زا ۷

 زا ار یدوختمادرب و دشاب هتشاد دیاب هک یلکع ه ام ینونک فی اظو قیفر

 میرشت هیحامم زا داقتنا زا رظنفرص و هنگ ادجتسا رتهب دوجومیاهورین

 سیب طوبرم هچنآ * درک ییوگخسای ناوتب بلاطم نآهب هجوت اب ات دنک

 نیا داقتنا رتفیب هک تسا نیاتسا هبحامم زا قیفر نیا تاداقتنا

 بسل اتم هضرعا زرط هن ۰ دشاب یم هبحامم زا شدوخ تشادرب زراب هجوتم قیفر
 طوسسپ رم بل ادم ممه هک .درکن یتسرد راک قیفر نیا ا٩لدم * تحاصم فرلت زا



۳۲ 

 را هگنآ نودب هدرو مه رستشپب را ًاههدوت هن احلسم تمو اقم یمدن امز اس

 طر ارشرد ور هزرابم ید ًاصتقا و سس ریدیک هچ اب رگویحامم دن

 روضبدوخ « دوش حرطم تروص نیدب هلدیم یتذ ۰و دناد یم مزال ! ینونک

 تار یلکخمدقتنم مکلب تسین بلطم دوخ جسب دری یمتروص هک مه تاد اقتنا

 دروس سیم رد شور نیمه * دهد یم رارق داقتنا دروم هدروآ دوجوب دوخ

 هه هتساوخن رگهبحأصم اجنآ رد * دوش یم حرطم نامز اس یماظن  یسایس

 نسسیا * دهد رارت ثحب دروم ار نامزاس یماظن - یسایس هب طوبرم لئالد
 هدادونشسسلاوخ هناخلسم هزرابم یروئت هب هبحاصم زاغآ نامه ا ار لشالد

 یسسیادیپ ثعاب یماظن یسایس یه طخهک دناد نم رگهبحامم امام «تسا

 .تنسلطم نسیآ زاعاثدب وی رد اس ا و هلش یماظن نیو بس بس نامزاس

 نسیم هنگ یم دروخرد بز راعش حرط هب هک زین یماگنه وتسا هتخاذرپ

 لس سسکع هدشنک نییمت یمم طخ ٍ دیوگ یم و دنک يم داقتنا ارتآ قیرط
 هسسوکچ و بس دم ا دنک یم هچ قیفر اجنیا ید ی لو * با یعدن امز اس
 هب ای دریگیم نا دیخ اسم رک یزرطب ایآ دریگ یم هک دارا و دمپف یم
 ۰ تسا هدرک قللطم ارنآ و هتفرگ ار هبحامم زا هلمجكي هک شوخ راک

 هتشذگ رز جیوگ ی هک تسا نآ هدرک حرطم قیفر نیا هک ی رگید بلطم

 !رذگ و طورشم ید امتقا و یسابس هزرابم و یلما هناعلسم هزرابم امیارب
 نیرشت یبوخب ینمّوم قیفر وتس ا»ایکعآ لاماک هم نی ادتیل اجرددوب یتقوصو

 یو تر نحایسی ودحم الماک ا یماظن :وأبم هک ؛تسا هدرک

 یر :روکتزین زواپم لکشرظن زا واتس | یاس هر راتمقوع ایماسا وتسآ یسایس
 ویو دل ایا ی رد در آوم  اس رب هوالع ار یماظن لک هد اهلسم زر ام

 هسته ذک رف اذل « دسانم یم هزرابم یدامتقا و یسایس لکم ماجن ا تهج

 حررطم ,قیف رهکزین ار نآ یکعو هتشادندوجو هناحلسم هزرابم زا یکرد نینچ
 لسکع ار ةژرابم یسایم لکش رماحلاح رد هکنیآا نسب هر ادتن تخم هدرک
 ره یلک ظاحل زا ۰ مین ادب هم ارذگ و طو رشم ار یمالنن لکم و هدمع

 رظنب یلمع ظاحل زا یلو * یماظن هزرابم یتحتسا یسایس ام هزرابم هنوگ



 1 ط

 یاوسستحم هدننک نییعت یماظن هلفس « ۲۹ لاس زا رتشیب یلیخ زورما ام

 ُ؛

 شسف ان یلیخح اسنپ ا راد رد اقدنا و دروخرب له 9 اه رهسب * تا زر ام یس اس اس 1: و ۰ و :

 ایه ی ین ًالحو شیرمت قشم را مس سا 0 ی ّر ا :؟ ۱ ی ادب تسا ین اد ۱ 8

 ۹ میش ف و ی زوو رم أ

  



۳0۵ 

 ۵در کر اس
 یک ی 0 را

 . ۰ ۱ام ما » ۱    
 3 ۸ ین ز ا ین ررگ لا 3 أ ۳ ا س ۹

  دپ او رب ۱ او ۹ 8 اهل ۳: ام
 اس 3 ی 1 و ایی ) اه س شعب ًا ی هًامم از ین و یر تا 5! 3 نا ا تر

 ی : و َّ ۰ ۱ ۱!
 رسمی ۵ 5 هک هم لا شوک ی لس دست ون یمع تل ۰ ی ًاقرط سیلک اه ز ۹ یه ار

   
 و

 0 هک اچ سس و ۳ أ ۳ ! 2 ا 5 ا
 سر فوم ۰ دچ 71 اوره مرز سا 53 ما ت رذق ق3 طلا هبسمو

 ۰ 7 تا 1 5 ی ا
 7 ّژ ۸:۶ ی ۹ ۹ 1 زا 1 و ۱
    میم لمس طوسم ٩ رو نسل ی دا رد یع و هشتم هلرعح ۵ام 6 دنا

 ؟. ۲ ۵ - ۶« س ۱ ۳ 5
 شه و ب ا رتلود اد ق و ی :اک مْکف ۰+ تشاد یترذن 9و اتونآی زر ًاوژر رسا یی ۵

       
 سم سم مس و وه و اس را

 ۱ در 1 ۹ ا ست ی و ًامتی ا رد 2 هجوم ۹ ۶

 77 چ و 3
 ارت ُ 0 نقش لایک نی و 7 ی شن تل ۵ لس ًاوتب ک

  

 ک 1 .ال ید ًامتقا طبارش یما امت دیار + درید 5 راکن دوخ ةقفانم

 ل توس سو رد ۱ شب ۱ اد ۱ 7 نآ سا جگس ط رب 8: تا ان

 اب ز ۰( اراک
 ارس سلول اس ۲ 5 طبکاو يک

 رس هری قم ویو منو مر ۳۴9تا

 * دنهد ی وا :سابسن اگدنب امن

 ینعی وداد رارق یسررب دروم ار هیطق ةجو جای ًامتت فرشا قیفر اما

 هدومن أفتکا رما نیاب اهنتتلود یتاقبطتیهاسم نییمعت یارب قیفر هکنیآ
 ۰ تسو !هدنیامن تلود سب ه تسا طلسم دامتقا رد هتسباو یزاوژروب نوج هک
 ارهاظاما « منک یم ثحب شٌیاجب نم هک دهد یم حیضوت رت نیئاپ رد دنچ ره



۳۹ 

 مرادسن ید اقتعا نینچ نم ایوگ هک هدش لماح ریبعت نیا نم هتشون زا

 دسر اذگب اما * دهدب |اریریبعت یینجكی دناوت یمالامتحا ه هتبلا

 1 معن حیموت
 میل ایرپمآ هطلد رم هعم اجكي مین اد یم هکیرولمن امه ام هعماح

 نسسسینچ ثای رد * هرمعتسم ون ینعیا نآ لکشع نیرتیلاع رد هنبلا «تسا

 یداسمتقا متسهس لک « تشاد نایب ینغورب دقئم قیفر هکیروطن امه یمتسیس

 یستفی اهنآ هب هتسباو هتس دوراد و یتسیلایریما تارامحنا هطلس ریز

 دوسبان یلک روطب ای یلم دامتقا اساسا و دراد رارق رودارپمک یز اوژروب
 ]لا گنچ ریز مهنآ هز ات 3 دشاب هتشاد لوحو زین دآق ایاقب رگا ی و هدش

 تو عقاو رد ) ٩ اهتلود ( دوجیم تلود * دهان یار ًاضحنا نیآ

 * لس یم للیکمت ) یمخب ای همه ( نوش اریمک یزاوژروب یسایس ن اگدنی امن

 سس ار یتلود نسیشأم و هوس مسیل ًایرپمآ رو ز سم مع هکیت اک ینهعی

 ۳ ۰ ۱ ۴ هو ست ْ ۰

 رم یر ابتقا متهم نیینج ثیرد * لتشکردل ,یيغر کن یتسیل ایرپمآ نش انم د ربشیپ

 اپ طپاور ] دراد یلام هیامرس اب عیسو یاههکبش یرسکی تلود یعامتجا

 دوخ هتسهشرو ی ابتکرغ ) ًاپس دیرخ یتسیل ًایرهم !تارامصنا اب یثاهد در ارق

 ابهطبار هعومجم ایوماو هیهت « یتکلمم هجدوب زا یتسیل ایر یاهرومک
 ا )۰ ۳ هتسباو یلخ اد تاجن اخر اک و سروب « اهکناب

 یا
 یر وسط متسیس نم

 ترس سود نیا نا رزد یرتلورپ رخ یلم ی ًاهو رین ۰ گره هکهتفای چ امر 5

 تیپ ۳ نیا یاهظحتل ی ری یتح قتش اوت یمن هجوچیپب 4« دنریگ راأرق

 يسلم دامتفاكي نادقف هطساوب ) دنریگ راکب دوخ یتاقبط عفانم دربهیپ

 زا و ( كيتارکوروب - رودارپمک یرادهیامرس دامتقا هبتلود یگتسباو و
 و دشاب «ارمه یداصتق ! لالقتسا اب دیاب یسایس لالقتسا هنود ره هکیئاجنآ

 و دیلوت طباور رد ینوگرگد قیرط زا اهنت نیا ام همماج دوجوم طیارش رد
 قیفرهکیروطنامه ) عقاو رد نیا هک ددرگ یم نکممیدیلوت هویع رد رییغت
 ننکممان یرگید. یلم یسایسیوورین چیه طسوت « ایراتلورب طسوت زج ( هتفگ
 دسهاوخب یرتلورپ ریغ و یلم یسایسیاهورین نیا رگا « نیاربانب *تسا



۳۷ 

 یک ور رد و شی ار ی (دن اوت یهن عق 0 رد هک ( فر مس د لمع ناب

 او َ 1 4
 یسنلق اب ۱  ملخ + ور ۵دی ا ی ورد رابسب ۱ ی راقنو سا و یورو ٩ ۵۵ رد

7 ۳ 1 
 *# شن از هه ششم 1 ی ام ا ی ز و ا ریبگ یزا ور ًا روس ور یو 6۵ وصیت منمق

 ی اد 11 نا ار ۱! تسود ی
 سم سن نا رم بوک رس رازب!ترومب 7 ی

 یر ًاوژررسب ینوتخ تسلود ی اقرُط ۸# اکومیکت هک د رومشیا رد

 شی رسم ی 0 ادوب ًامرس و امد ً یورو ینونگ تلود ۸ سی أ ) تسا رود ار ا ری

# : ۰ ۳ ۱ « ۹ 
 نم 6 میم ا اس ف ًا :ا ۳ از ۶:۹ گز اریمُک گ ًر ا 5 زرووحآ هدذی ا ۹ و تسیس ا هدر دز

۲ ۰ ۰ « 8 ۱ ۰ 

 و تسمسمس ا ةسدصق شو 4 اب : ی 1 ندرد یه سبک رب ِا ای وا 5 مر دن ی ..فج یی

 اب تب 1 1 : او ۱ ج ی ه
 0 سا ا اس ود و و ؟قمطن نی دم شن رد دی ۸ کید ح ۹ متوذ ۵.2 هر ولمش اه

  

 سهم رب شکر ی یی

 نا ق ٩ ُ ها ی 9 همممو :اق 1 شی
 شیک ر هد شیمپگ ناو ی سل سس تب و يت 2 ۰. هاگیا اپ ی ۶ رک ی

 ج ۲ رو ۰ ۰۹ ۱
 غب هس انیرقت هاب ا یتوشک تتلو رشس سا دقنمج

- 

 میپس تردق رد ن در هب هتسب و یزاوژروبهدرخ

  

 3 ۹ ۹ و
 یر سن لو رب انب ۵ گی تنها لسمتعت ًامورین نیا حیا رس دین هک تی ا نییآ

 ط یا دیک یم تم 5 ارثآ یک ره ع سس رلظنب یتلود تردق نیآ ۶ قید 5 گی ۶ او ریون

 ا هلدریم نمک ۰ هد مک
 ۹ : ی یک نوار ا

 یا یا روضه 3 1 ا و

 سمنان یو یلمیزا و ژروب ای و یزاوژروبهد رخ هدنمامن تلود هک ۱ :ا

 یاهورینزا یدایز شخب منک یم رکف نم هکیلاح رد ۰تسا لاربیل یزاوژروب
 ای ۸ارمه تسیل ایرپمآ فضا و یلم یسأایسی ًاهو ین ور ینودک تلود هدننادرگ

 ام دهد یم لیبکمت هتخاتشات هچ و هتخانع ست مسیل ًایرپمآ ناکدخب امت

 لسیلحت رد یتونک تلود متذگ هکیروط نامه « اهورین بیکرت نیا دوجو اب
 دهاوخب رگا اریز * هتسباو هیامرسبوکرس رازبا زجتسین یزیچ ییاهن
 هتخيرمه رد نیم اقا :اگیکت دیاب « دهدب تساد زا ار دوخ نویسکنوف

 رسسوزک اق سپ «تسا راکنیا هب رداق یر اتلورب اهنت کیک اجنآ زا و دوش
 ؟ یم اظفح ًر دوخ نویسکتوف نانچمه

۰ 
َ « 

 از فو اس زا "ی ور ایسب هم تست



۸ 

 ربب مسیل ابرپمآ نآرودزم [ز انهلبو میخ ةتسم لرتنکم نمرظنب نیاربانب
 یقنق نآ عقاو رد مسیل ایربما و هدشتس یدایز هزادنا ات یتلود نیغام

 "لر اس زویم | تشاد یتساوذ نیس اس نیا رد طلش نک رد هک از

 اس ۹ و3 رارق نآ را شوک سا و هک یلعی ارش وب هو ی اما

1 ۱ ! ۱ ۱ 
 . ی ور اه رس ما اف رک سس روم ممحوس سا روم آ س ۳ 8 سست نسلح» 3 یر اس سبب هخحوت

 ام

 نسآ ج جو نیا ۲ ۹ دشک یم تسیمد 5ام ّل امعا مونش زا هلو ک لکش وب بسم و هتسلا

 یا رگ و وخ شات 1 یاد ای 8 دوم سوره ا میز مه هلو ا ًد هکسن او لس ام گ ا من تی :ض 98 ًامعا ) کش

 ۵ و و یتسیل ًایرچم ی ی اضحتا وطن زین :ةیشعغ روس یاس ساقه ًا مج اش تب اما 0 ا ی ؟ببا هلو ا یا ۹ [ ی

 هل ۳ تب ۹:

 راسیتخا رد الماک هک زکرمتم یزکرم تردق کی ناهاوخ مسیلایرپما * دراد
 9 / اچ هک ن 1 هاو ۲ ی ۱

 لمس سم لقب 8 ًاعهیس و یورو دید ل مع فس ۳9 اسد وا شان هاو زن مع لم هع

 ۰ و  : ۰

 را.هشتسا و تو غ او هد ون لخفح ار دوخ ید اه ا تس نی و ک ریمآ رپ

 اه ۵ ۶ هم و فا ئ ی قلخ

 گی اوتکن انا ۳

  

 ضمن اوز روس اس انااقن ا تن یایسات ین رزرو برا ال قد دن شی نو بس و فک َ نیس ورتمپم ة اف ۲ روک له ُ ۰

 مش ای ی نون رز ًأرط فلت ارکمد ۰ ۰ ئ ی »َ

 و ا و ل وه هه .ُا "هرم . هطیف | َه سس أ ی ی ۰ دل ۹
 رس رام م ون تو و را نه روصقق تب مات و روش رد

 نا زر او ژرومس» 8 زا ینویسکآ 0 8 ی دشتمم یک فرغا اب و اس س 9 ای هطب ار
  

 ی   
 لار ارتیدق ی اهم ۹ و لرد ی ق دنب ایا اهنآ ۵ 1 1 هک ظمحم || و َ دف «

 ی » ۸ تا ما - 7 ۷ ۸
 . - ۱ ی

 # تسقارد رق 3 اس ی ۹ ارم ی َ ۱و 3

 ی ۰ مس

 یا .سسینویسک ارف نیا هک میوگب متساوخ یم لاثم نیا رد نما" دشاب یم
 ۸ کل د هزر ایم ل اخ رد مه ی هک دننمین تم و یکرز !وژروب یادم

 تراسسغ رس رب مه اب هک دنتسه یلامیاههورگ و یتسیل ایرپما یاهن ایرج
 و * دشاب یم ماع نوداق کی نیا نم رظنب * دنتفا یم زیتس رد قلخ رتشیب

 رسم رّدید ی ابن ویسک ٌارف اب تماد



 هی ۳۹

 ۰ دراد دوح و سیل ایرپما هطلس و زا یاهلحرم ره رد هلطلس ریز هیماجثی رد

 یکتا روی مه رد هطساوت ینوند طی رش

 قسم وین ًابیرقت ن 1 یایکش 6 ۶ ی ً گ ًاپشور و یتسیل ابریسا ی اه مارس

 ی

 یشتع +دمزک ء: لمع اهن ات نی 5 لش اس یا ينعم هبت دناأوت یعن ی تسآ

 ۳ مگ تا ا دُق ؛یرهم دکیم قیفر ۲ هگشیآ

 راستا ایوبعآ یاهد افت س هن « یتیلم دنجیاهتک رش شمادیپ اب

 كی رد ی اسآ ق ارد هگلد تک سا شین ۳ و یف ید فیبئخت ا ار قل می اههورگ

 ۱! ا ! هلو و : : ار : ی
 سو اس ۱ رو اسم گیس میشم ی وتو سه و سفق یه رقم

 و هام ها وا »
 سس مجیک الو ّط 2 رز ی ی ؟هلح و ف و لرل ۳ ًامکُف ا ی ایحا ی رب کی رمآ

 ۰... ۰ ي ۹ ۰ ی

 يثايو او و ینپاژیاکداب یاهرااد رثاخذ دناوتب ات« درب یمالاب ارتفن
 ؛ و

 کش ی اما ۰ ددرگ ال ظوف عن ادم هوس ورد اس ده تاشو گیرمآ سن ار ۹

۱ 
 ۱ يرمآ هی طتامسا 19 ۱ ّل ان ست ی مه یاب مث دم  ک شب
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 یسل اکیرمآ هب هتسباوهی امر راددبامرس اب یموصخ شنخب رد

  

 1 4 ۹ کال ۱ ما ال
 و اش وب اه قس ب اه هکیل اخه ید ِ دنک ی ادیب ِق امت ْت أ رو روس : روم یه رک 5

 , 1 ی - ۰ , ۰ ی ۹

 اسم ا 4 یر ًامتقا تیملوم لیلدب یموصخ ,شخب رد یروسنارگ ر ادب ارس ن راق

: 3 
 سس گ ی هک جا * دود دن نمهنرح ید اضت یه تی هدنتک ادیب ثرتشم مغانم

1 
 یو ارپمک ی اهن اب ره طسوت ک تسآ اسب ضفهص نبش کیف میوگ : مهازخ یع

 نسیآ زا یابمادک هی هتسب او ۵ اش هم ور اد راس هگشیآ ۰ درگ یمسرومص ! کل 1 را

 م ی

 است ی ی ًاهب 0 تا ی فا مچ 3 سب مند ی رد ی 6 ال ی یمس عکس ل

 یسش اهتیدودتم ی عیانم نادقف هطساوب نآ ندرک صخعم هک تفگ ناوتب دیاش

 ۰ ی راکنا رنا نوت یمن اما تسا ناکشم

 شف ات کت ًاهرشت نیس ًاهداضت ام هکنیاآ 1 لو 78 هک و ومنیآ رد

 4 ۱ اس ی
 یستسیل ی یو از گ ارد ی ق سس کین ا ًانیع ژل انیع لخ 5 ی ار لس ی یر و رزرو

 (ادنیآ یا دو دن یمیع لیلد ۶, کوسن سرد ۸+ وی مین دن ر أخ رد

 دروم رد ۱ دو یتسبل ًایریم ی ًاهتردق مس مث نم فالتخا افرس نت م روظنم

 هه اش زین یلام ی رک کل 6 دوب ل ادم لب مت نآ 6 ماوق

 لسسخاد رد یتسیل ]ابریما ی امتردق و ۲ 0 نیآ میتفگ و ۰ مدرک



: 

  

1 
 نرم یاد ها ای رخ ی سو کب ره ۲ یاس مش انس ی ِر ی ی یا

 : 7 . ۳ ی
 اه ندنب فص نیا هکنیآ * دنوش یم یربهر تارکوروب و رود ریس
 یر از ف : نیس رلعحع ی سین زا / ضرب شمدد ی ۳ ای ظ یار گام در ءاهییام ۰ , ی آ 6 ً اف لم قش  | جت ۸

  3 ۰ عج  75 ۰ ۰ 9,
 و سیف ا سا ًشس * فش اس یوم شی ول یه ا یخ هچن مینک شوم ل اه لاو ًن

 ن ۳ ۹ ا ۶
۹ # : / : 

 هات ار ۲ رو د ارپمک اب كيت ارکوروب شخب ینعب ] دامت نیا

 هی لشیم رس رد ن آ رگید ن رشکب ار هتسباو یزاوژروب ز :ا یشخب ارج هک شرط

 ۱ : ا
 یسررب رد فرشآ قیفر اربز * دنتشاد فالتخا مه اب تلود لکش گوی سل

 تسا دئتعم قیفر و دنتسه میپستردق رد ٩ رماح لاح ر ییاهورین هچ هک
 تاسبتا یارب و دشاب سس هتسب او یز او زرویهدرخ زا یهخب 8 "قبط لک نود

 رد ۶۳۶ دو یتسهل | ی رپمآ دلش هزوابم ن 1 : رج رد ا قلخ هک تسا دگتعم نآ

 یفاما ۰ مغاب هدرک یتاجبان تساوخ رد كاي رگید منک یمن ر دف نم درومشیآ
 دوسسسجو ۲۶ ههن ردتسا دقتمم دقنم دیار هک تا راوروب یزاوژروب دروم

 * دنک یم هابتها منک یم رکف هتعادن

 ما منک یم دروخوب یاهلبج اب ب اهنیا رد - اهمادعا دروم رد ب۲

 شسپ هب تساد هتسباو یزاوژروب و یلایرپمآ ۰۰۹۰۸ ۴ ۸ مديمهفن اقیقد
 یزآ ور وسسب سا ًاهنیآ رد ییفر روظنم ایآ * دناهدزرو دهد ی شز اس

 رسسسکف هتسا نیا رگا ؟ تسا هتفرگ کروم یغزاس مسیلایرپما وهتسباو

 یوارژروسب هک دزیخ یمرب یدید نامه زا نما و * دشابن تسرد منک کا

 » دهد یم یلالقتسا كي نآ هب و دنک یم ادج مسیل ایرپمازا زا !ررود ارپمک
 نونگ | ميريذهب رگ گا ریز * تسین یفاک نم رظنب م ا هلئسم حیضوت

 تسقونآ ه دنا ميهستردق مش هتسباو یز او ژروب هدرخ را یشخب و هقیلم همعق

 تاسمادقا نیا رب یلیلد دننامتورف ار ًاههدوت مشخ هکنیاآ و اههدوت راشف

 نسیا * دراآد ی اهر ًایعم شدوخ هیفمصت یارب هما اح هقبط ریز » دش ده اوخن

 هک تسا تسرد نیا + دننوبن نوکلپ اب فای مادک ادکره اههرپم نیا هک تسا تسرق

 لاحتیا اب اما « دندوب اپورس یب تعم های گنر اگنر ی اهل ارنژ حالطماب نیا
 هم سست ًر ًاهابورس یب نیمهید امتعا یب دناوت یم ًاهو رین نیآ مادعا

 ار



  ۹ 

 یاهتارکور رویش را لم ًاوعرآ گر ایسب هنوگچ هک میدید هچم دزی دار دن شه شست ارابو ا

 لرزلزرتمو هدف ته و د اد رود اریمک یز ًاوژر رو :ا یعیسو ی (تف یتح و گرزب

 یسسلم نابرخ ود هطساوب دیاب ار اهمادعا سا لع نم رظنب * دندیدرگ
 درک وجش لاوق رد نتسیل ایر ما 4 یتسیل ایریمآ دشاو

 مسقاو رثّوم هک تسا تسیل ایرپما 5 اهورین نیمه دوجو هطساوب اههدوت

 رسمیت نآ ٩ درادن یقریگیپ رما نیا رد رج ن ًایرح نیا هک نیا * دوش یم
 تسیهام هطساوب نینچمه و متفگ تلود یت اقبط تیهام لیلحت رد هکیروطن امه

 اسب شزاس ندرک رادهشدخ زا سرت و فرطکی زا یراکشزاس و یتاقبط
 زاو هزرابم ندع هزیلاکیدار زا تفحو نینچسه و رگید فرط ز ! مسهل ایرب رضا

 لا نکا كی انششتیب رد نم رظنب * دشاب یم اهنآ تیمک أاخ نداد تسا د

 لیکشت ًایراتلورپ !رتلود رک | هک دینک یم روصت امش ۰ دراد دوجو یساسا
 ۵ درسیگن تروص دیلوت ۵وهش رد یاس ینوگرگد كي نی اب هارسه و دهد

 ناگدنی امن دهد لیکعت اردن !رد هک ییزرین رف

 امهیارب هلئثسم نیا هکیلاح رد ۰ دشاب س رود رپمک یزاوژروب یمایس
 یسلم و یتسیلایرپما نما اساسا هزرابمشی ام هزرابم هک تسا نشور الماک
 تشکر فبالقنا نیا رد هکتسین ییورین اهنت ایراتلورپ هکنیا وتسا
 قسسسسلخ یاهورمن نیاسو ین اگنه ادسپ و ابراخل 1 زا رظنفرم * دنک یم
 یاراد یسسسایسن اگدنیامن نیا هک دنتسه یسایس ناگدنبآ امن یاراد یوهنب

 یاهزرین نیا هچنانچ یلطیارشتحت رد لاح * دماب یم یت : اقبط قلتخم شیارگ
 ار تسلود یتح« هدومن تکرفتلود رد یلم لاح نیع رد و یرتلورپ ریغ
 یسلو ۸ اپ هتشاد تردق رد ار یرتشیب مهس یترابعب ایاو دنهد لیکمت

 ارتردق نیا یاهظحل یتح دنناوتن اهنآ « ام هعماج ینونک طیارع هطساوب
 یاپتمسق رد ار مرظن نم درومنیآ رد ( دنریگ راکب قلخ عفانم تهج رد

 یزاوژروسسپ یسایسناگدنیامن اهنآ هک تسیف نیا رب لاد | متفگ الاب

 ار اهنآ شقت و یتلود تردق رد ار اهنآ دوجو اساسا ایو هدوب رودارپمک
 تسلود کا تاب تلود هک مینک روصت یینچمه و * تفرگ ۵ لی اب یریگ میممت رد

 راشف قید ۶ +

 یتحاو دنک تکرش تلود نی سس



1۲ 

 یشتلود م ان نیا دراو اهنآ هکنیا شمب نیا ربانب « تسا یزاوژروبهدرف
 تراس یارب ار طیارش و ۸دوب یمایم مان نیا معبات دیاب اب دندغ

 اسیراچانب ار ۳ هطبار نیاربانب و دننک مهارف یتسیلایرپمآ رامثتسا
 یتسیل ادیویم | ت رانا هیلع رپ دتهاوخ یم رگا و دنب امن عطق قلعت اقبل

 و ویلا هوش دیتفگ هکیروطن اه دیاب دنهد همادآ نامتازرابم هب

 دوسخ یس ایستیمک اح م اود یارب ید ًاصتقا هباب كي و یخاس نوگرگد ًاتیهام

 درسخ ار یتلود نیعام دوخ دیاب یتلاح نینچ رد هتبلا هک دنزاس رارقرب

 هتخاسیرتلورب ناگنهادیپ و ایراتلورپ هدهع زا اهنت رما نیا و دنزاس
 ه تسا

 نا تسا نیا امش روظنم را - هتسباو یزاوژروبهدرخ دروم رد
 * تسا یرگید ثحب کلی

 رادن دصق رجب سس اجنیا رد - ندع لثاح دروم رفع ۵

 نیا نر وظنم هکلب « دنک یم رکف هنوگنیا .هک منک مپتم ار فرا قیفر

 نیسسپآ می او ی دریگ یع راگب هبحاصم رد قیفر هک ار یتاملک هک دوب

 هبار هاش دض هزرازم دنتسن اوت ناراکمزاس هکنیا * دنک داجیا ارتامهوت
 ّ ۱ ملک ام هک درادن دن یطابترا ی دننک لیدبت هناگادح هلح + اش

 قسیفر تالمجح هب * مينک یر اگنا:لپس نآ حیضوت رد ایاو ميييگت ر اکب حیحم

 هتسباو یزاوژروب نیا اب تسی اب یم ورخالاب ام قلخ ۰۰۰۰ ۳ و دینک هجوت

 یو ( هداد یمن ماجن | نونک ات راگنآ ] | ۳ دهد ماجنا ار یمطق هزرابم

 )لا بق هکنیا لثم ) ۸ 2۰۰ تسا "هدفرگ ر ًارق نآ فور اور قید زورمآ
 * [ هتسأدن رارق ًاقیقد

 نسسپا ی هطب ار رد سس رام لوق ۵ -یزاوژروب هدرخ دروس ویلا ۹

 ناسا دیاب ًامدعاق هک تسا یز او ژروب هدرخ تلود هنوگچ اساسا هاب

 .گدنیامن رگا هک میوگب متساوع یمو دوب " دشاب نیمز كچوک تا
 ت نآ رب لیلد نیا دنهد لا رتلود دنن اوتب شرفب یزژ ًاوژروب ۸درخ یسایس

 هسسسفماجكی رد اریز * دنشاب نیمز كچوك تاعطق عفادم اهنآ هک تسین

و
ا
 



۳ 

 لاکعا اب اساسا هکنیا مغریلع ام هعماج دروم رد هتبلا )یراددیامرس

 ریزگ ان تلود نیا کیان را (.تسل کو افجم اتیهاسیرادهیامرم یکیشاک
 قور ,رسیسسسپ ار دوخ هیکت و هتفرک رارق یرادهیامرس داصتقا یورربتسا

 هدوب دهاوخیز ًاوژروب مظن عفادم راچانی نیاربانب و دهد رارق یزاوژروپ
 دات هک تسا نیا رد شنوخ یئاهریارب وا ششوک رک ًادح نیاربأانب

 مسسیزوت هویع هگیئاجنآ زا یلو « دهد فیفخت اریزاوژروب و ایراتلورپ
 هشتساوخ نی و نیاربآانب ه تسا هعماج نامه دیلوت هوش مبات ید ام تورث

 سسکرام هک منک یمنرکف نم درومنیا رد *تسین شیب یمهوت یزاوژروبهدرخ
 یورین نیا یئاناوت وتیلباق هکلب دنک یم حرطم ار یزاوژروب هدرخ تل ایخ
 * دنک یم یسررب یرادهیامرس هعماجكي رد ار یعامتجا

 +. کیک اهورین نیا متفگ نم ناریا هعماج دروم رد بیترت نیدب و
 مکلب ه دتتسیت یلم رمانع ایآ همه هتبلا هک ) دنهد یم لیکعت ؛ارتلود

 مسسیل ایریما ای امخیرم یشمخب و مسیل ایرپما رودزم لماوع اهنآ زا یشخب

 نسیا یلو « دننزب راکنیا هبتساد دننک یمن یعس ایآ ( دننک یم یراکمه
 هدشسنی امن تلود ک مهاب دقتحم نم هک: تیک ینحم نیدب هجوچیپب یمفرح

 نآرا نکردناتساد یربهر نیا هک هچنآ * متفگ نم *تسا یز اوژروبهدرخ
 یگدنهرف و .یسایسی ادب دیدحت و هتسب و یر ده امر دامتقا یابیحا « تسا

 و یسسسسسیهژسم یاتهلکع زا یاهژیمآ « شوخكیس هب هتبلا « همماج

  

 نیا « دهد يم نامن امب تیعق او هکیروطث امه عتاو رد هک " یئاوژروبهدرخ

 * تسین شیب یرادنب زین
 ام ینونک فی اظو درومع رد * یماظن یسایس هزرابم دروم رد ۷

 دومرمیاهورین زا متعاد رب و دشاب هتهباد زرابم نامزاس دیاب هد یلکش و

 » یتازرابم و ینامزاسلاکشا و امتیلاعف یریگتهج یلک حرط " رد نم ار

 المف امش داقتنا دروم رد اما ۰ دینک دروخرب دشاوت یم اجنآ رد و متشون

 رد مدوسخ هاگرظن ندرک نشور یارب منک یم رکف اما * موش یمن ثحب دراو
 تسبحم هناحلسم هزرابم زا نم یتقو * مهد یحیفوت هناحلسم هزرابم دروم

  



۲ 

 6 نآیاوستحم ض ۶ مر اد ةحوت هزر ابم لکم هب ًاهنت ًاعنیا رد منک ی

 و ءدوسسبپ یسایسیرتلورب یبالقن ا ژ هناهاگآ هزر بم لک ره یاوتحم ریز

 هزر ابمز | تبحم 3 ًأاربانب * دنک یم بیقمعت ار ی اسمی ًاپفده اقیقد

 نسسینچمه و یا افرم سس وگب تسا رتهب هک یسایس هزرابم ای هتاحلسم
 -ک.دنا یتاقبط هزرابم ۱ یلاکما ۷ ابنیا همه و یماظن افرم هزرابم
 ل یسایس ایس ) لاکما نیآ + نیاربانب * دننک یمبیقعت ار یسایسی هفده

 بیترت نیدب *دراد ار دوخ صاخت انیدت كلي ره (( یمالغن  یسابس یمن
 نم رظنب * تسات و اقتم یماظن افرم هزرابم اب یماظن یسایس هزرابم
 هزر اسم لکش ود زا یکین اکم بیک رد لی ( یماطن ی اس تاتلس هزرابه

 یرگیدودنک یيم ادییپ تیمها یمطقسا رد الثم يکي د هتفرگ رارت 3 مغر انگ سس

 ینعم نیدب یماظن - یسایس هژرابم زا روظنم هکنیا ایاو رگید ین ینامز رد
 يارب هکلب 3 تا دهاوخن یماظن ًافرص ن ۲ لکس و یمایس نیآ ی ًأوتحم دما

 لا زا رثآ هک راد یمات *+تایموصخ هک تسا نامزاس و لسع هویش

 س یک یمنیکفت .یس .ایس ای يماظن لثم ه ینامز اس و یتازرابم

  

 ۵۸/۲/۹۸ (دا)ز

 اخرآ ) زا هلاقم نیا +هدنسیون
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 اه ییفر_دکن درومرد
 " فرغا قیفر اب هبحاصم وب

 زا سم ييه باقنا یلبت هلحرم نوچ * ۳ رلتس ٩ هحفص ۱

 ۳ تاو ایآ ه "تسا هدرکنلحدوبهدرک حرطم بالقن !هکا(ر یلث اسم

 زا كسب جیم بلقنا هک میراد داقتعا ام قیثر هلب ؟تسا روطنیا
 هسسساتسم بلقنا «تسا هدرکن لح دوب هدرک ؟ حرطم هک ار یلقاس

 ار لایرپما هریغ و یماظن « یسایس ه یداصتقا هلدلس لماک حطق

 مسسطق اب اهنت رما نیا و « دوب هداد رارق دوخ یاهلحوم هفیظو

 اسرگا *«تسا ریذپ ناکما یلم دامتقا هب *اکتا و هطلس نآ لماک

 ۰. دیمژ دیاب تسا هداد خر یتالوحت یسایس رظن زا هک دیدقتعم

 ْ ارس و دیهد حیفوت ار تارییغت نیایانب ریز اییدامتقا

 لحیژهلتسم هتفرگتروص یتارییغت هکنیا نتفگ یلک اب و دیفاکعب

 اسیآ * دشابیم یتروص هچ هب یسایس رظن زا رییغت نیا ۰ دوهیمن

   | یسایستردق نیا الوصا و تسا یقلخیاهورین تس د رد یسایستردق
 یراذگنون اق یاربهک تسا نیا زا ریغ رگم * دها وخیم هچیارب ار

 هسسلگسم نیا هلمافااب « هقبطكي ید اصتقا عفانم دربشیپ تهج رد

 اتتنیج رد ررگآ » یتسل اپرپما اییلم د دامتقا ماگ دوبنیم حرط
 1 مج رد رگا وتسا رود !رپمک سپ دعاب یتسیل ایرپما دامتقا

 یتارییغت انشمطم رگید اجنیا رد و *تسا یلم « دشاب یلم دامتقآ

 هسب دنچ رهتسا یلمتلود رایتخا رد یسایستردق و هتفرگ تروص
 | ام هتبلا * دعنابن سیل ایرپما ید امتقا هطلس لماک عطق یانعم
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 یگناگود هک میهن ناشن هلئسم اب ار امش طاغ دروخرب طقف میه ًارخیم

 دیئوگب دیهاوخیم یفرطزا۰ دنامکیم مسیلآود هب ار امش ناتدروخرب

 تسسس د رد !ارتلود رگیدفرط زا و تسا طلسم یرود ارپمک دامتقا

 رسسظنا زا ار رما نیا ناتدوخ رظن زا و ۰ دینادب یقلخیامورین

 ۰ تسسرد « بوخ « دیهدیم حیضوت اهورین نزاوت و یتاقبط هزرابم

 یاهقبط ره ینعی « یدامتقا عفانم ؟تسیچ یتاقبط هزرابم یاوتحم
 -رسبهزرابم هب تاقبط رگید اب شیوخید امتقا عفانم دربشیپ یارب

 تردسق یاراد هقبط نآ اهورین نزاوت رظن زا رگا لاح و دزیخیم
 دناوتیمسدعابهتعاد شرستخپ ارثكرحم یدامیورین رگا « یدامتقا

 مامت رد « دریگ راکب یدامتقا هطلس نیا تهج رد ار یسایستردق
 زا یمطاقم رد طقف «تسا هتشاد دوجو هدعاق ترومب نیا خیرات لوط

 مسع لیلدب ید امتق | تردق یار اد یاهورین * انثتسا ناونعب خیر ات

 «دننک بسک ار یمایستردق دنتسناوتن « رییغت یدامیاهورین نتشاد

 یل اقتنا نارود تقیقحردهک میتسهیا هناگود یاهتموکح دهاب ام هک

 ژاهسچ و طلسم دامتقا هبنج زا هچ ینعی * دشابیمتدم هاتوک زین

 لصاح هجیتن كي مینک یسررباهورین نزاوت و یتاقبط هزرابم هبنج
 تسیمک اه یلکش هچ رد مسیلایرپما هک تسین مهم هلئسم نیا « دوشیم

 دشاب هاش « تنطلس ای دعشاب یروهمج « دنک لامعا ار دوخید اصتقا

 و هسستفرگتروم یتارییغت هک میدقتعم زین ام هتبلا رایتخب ای

 هف اماب رود اریمک یزاوژروب و هتفای طسب مسیلایرپما یلخاد هاگیاپ
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 ۱ ر یسصالود تردق مسیل ایرپما یگدننامنب هتسب او یزاوژروب هدرخ
 تسین مسیل ایرپما اب قلخ هلدبارا رییغت یانممب نیا هک + دناهتفرگ

 نیا رد هکتسا همکاح هقبط نورد تلیدبت و رییغت یانممب هکلب

 ی زاوژروبهدرخ هنهک ارچ 6 هدمآ رد لکش نیا هب خیرات زا هلحرم

 : دسن | هدوین قلخ ههبج رد كي چیه .هتسباو یزاوژروب هن و هتسباو"

 نارسگرامنا هدنی امن یاهرود اریمک و رابردتس زاتردق کا

 هتسب او کزاوژروبهدرخ و رود ارهمک یزاوژروب هقبط لک تسب یتفن
 «تسین مسیلایریما اب قلخ هطبار ربیغت یانعمب « هداتفا

 هداس ردقنیا تلود یتاقبطتیهام هک دریگیم داریا قیقر - ۲

 دوسسخ هکنیا و ندرک رتجنرفبیارب هجیتن رد و دوشیمن هدیمهق
 کنآ نودب 7 دروًآیم لوق لقن نینل ز زا « دفاکشب ار هلکسم رتقیمع

 یارسپ اساسا و دهاوخیم هک یاهچیتن * دشاب هدرک نآ رد یقهنت

 تسلود فرعا قیق ردیدز اهکنیاو ۰ دریگیم ه تسمه زین نآ تابثا

 هک دیتسه امع نیا « یزاوژروب هن دعاب لادوثف هدنیامن دیاب

 و یدام طیارش هب هجرت نودب اریز * دیا*درک هداس ار مسیلکر ام

 هک یلتاسم و نآ نیب هک یتاهبامت اب دنراذگیم دیسور هک یخیرات
 یاهسعماسج هیسور « دیاهدرک تو اضت تسا حرطم ناریا بالقدا رد

 دهه ابیم یزاوژروب تسد رد ید امتقا تردق « تسا یرادهیامرس

 یسایستردق هدشاب نآ تیبثت تهج رد یتسیابیم تلود درکلمع ینمی

 عبسق ادم ظفح رد یعس یسایستردق نیما «تسا مسیر ازت رایتخا رد
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 هکنیا یارب « دراد داضت نآ ابیزاوژروب هجیتن رد « دراد نیکالم

 نیا یارجا یسارکوروب « دشاب هتشاد یزاوژروب,یر اذگنون اق

 مهم هلئسم سپ 4 دنک تظافح نآ زا شترا و دریگب هدهعب ار نیناوق

 راکنیادناوتب رگا نوچ «تسا مسیرازت شترا نتفرگ یزاوژروب یارب
 رسگا یتح یسارکوروب و دنکیم عضو ار دوخ نیناوق تقونآ دنکب ار

 رد دنستنک ارج و ار نین اوت نیا دیاب دنماب یمیدق دارفا نامه

 درادن یقرف یزاوژروب یارب دنریگیم رارق یزاوژروب تمدخ رد هجیتن

 یتحم تسا یتلود نیعام وایارب هلئسم « دشابن ای دشاب تنطلس هک

 نوسسچ « دنشاب هتشاد یماقم زین ییکالم یتلود .ریعام نیا رد رگا

 رگا ۰ دننک نییعت اریزاوژروب یتلود نیشام تکرحتهج ددناوتیمن
 مسیرازت طی ارشرد تار ات | هکدرکیم هجوت نینل هتفگ نیا هب قیفر

 هسسک دادیم صیخمت ار نیا رگید دنکبهتسناوت یراسیسب دشر

 دراد راکورسگرزب ی اهنیمز اب شیرامحنادلحرم رد مچنآ یزاوژروب

 گرزسب ی اهکن اب و یلامگرزب ی ادههاگنب هب وا * یکلامهدرخ اب هن

 مسموم ر داصتقا نوچ « دازآتباقرب میدر اد جایتحا مت و

 نسینل هکتسا رطاخ نیسیب تسا تارامحنا هلحرم رد مهنآ یز اوژروب

 هسسقبط ۰ » یزاوژروب یسارکمد * ات » میراد یسارکمد * دیوگیم

 یشسل ایرپما گنج همادآ هب جایتحا یزاوژروب ینعی دیدج هصکاح

 هتبلا « دناغوپب نهیم زا عافد شوپ ریز رد ارنآ رُگا یتح دراد

 یزاوژروسب,دامتقا زا مسیرازت دوخ هک تسا رکذ لباق هتکن نیا
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 ددرگیم نآ تکرح» ار دسشیت اتبط هاگیاپ لیلدب دنچ ره دننکیمایذذت

 مسک یمهم هائس -دنکیم تکرع یتسیل ایرپما گنجرف زین لیلد نینهب
 نسسینل كي شخب رد 6 دیاهدرکن هجوت نآ هب لوق لقن نیا رد ًامش

 تسا هداتفا یزاوژروب تسب و هدش دوبان مسیرازت شترا + دیوگیم
 فیموت هداس ارفرغا قیفر لیلحت « دیناوتیمن تاهبامت فرم هب امغ
 دیاب دیراد داق ةتعا اش * دیاهدهی گن هد اس راچد دوخ !ریز * دینک

 تابسانمو ار همک احتئیه یت اقبط بیکرت تلود كي تیهام نییبت یارب

 « دینکبار راکخیا ادميوخ * دومن صضیم یعامتجا تاقبط اب ار اهنآ

 نیا دوخ اریز میهدیم حیضوت یدامتقا رظن زا !ر هلئسم نیا ام

 تروسص ره رد یلو * دنوشیم ضشم دیلوت رد نادشقن رثا رب تاقبل

 هدسپعب یماختیلوئسم ناگرزب زا لوق لقن ندروآ «تسا یکی هجیتن

 یسستسیتومک شینج ناگرزب هک ار یلئاسم نیا « دراذگیم هدنسیون
 هب هجوت اب دیاب ار دناهتشاذگ یاجب امیارب سرد و هبرجت ناونعب
 . رگا « درک هدافتسا دنهریم حیضوت نآ زا لبق اهنآ دوخ هک یلیارش
 چسسیه هکفیا رب هوالع دینک یسیونور هلیسالک یاهب اتک یور زا امش

 » درکدیهاوخن كرد هجوچیهب زین ارنآ رهوج هکلب « هتشادن یاهبتین

 نیازا دیوگی» شیوخ هتمذگ یاههتفگ ندرک راب رپ یارب هدنسیون دعب

 ار شفارحنا رو هک دروآیم زین یلاشم دعب وتسا رایسب اههنومن

 هدنیامن ناخاشر تلود * ء دیوگیم دنادرگیم زور زا رت نشور

 نیارب ًاذب* دتکیم تکرح ن جا دربشیپتهج رد و تسا مسیلایرپما
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 منسسسیل ایرپم هب مسیل ادوئف زا یسایسترذق ناخاشریاتدوک ار

 یستارییغت ید امتقا طیارم رد یلکروطب هکنآ نودب ندرگیم لقتخم

 ۰۳ دنک را ی رولمب تلود ی اهدرکلمع هکنآ نودب * ددرگ لماح

 لسیسلحت ناریا خیرات زا یفاک تخانع مدع اب اجنیا رد هدنسیون

 تست مات زر | رتمیپ جین رک دهن هثارا یطلغ الماک

 راک یور ۹ یادوک اب ناخامر تلود هگنیا زا لبق * دهدیم

 دنارذگيم ناریا رد هککاهلحرم هب دجوت اب مسیل ایرهمآ « دیايب

 دوسفت ناریآ رد هک یتسیل ایرپمآ ی ابتلود بیکرت هب هجوت ابو

 اهتسیل ایرپم | هدنیازقذوفنریز بیترت هب هتسذگیاهتلود ء دنتماد

 سس سسمج رود ًامخعم دندرکیم عضو هک ییاهنوناق یمامت و هدوسسب

 اجنآ ات اهعلود نیا دوخ و هدوب تسیلایرپما نآ ای نیا عفانم

 دراو یاهسسطل مسیلایرپیا عفاتم هب هک دنتساد یسایس لالقتسا
 لس ماک یماهس طلست شاهضفم یو ناخامرناتدوک و * دقرو ایت

 يسابسترمف دکشپا هن وب نآاتسگنتا یتعی ۲ وترب مسیل ایرپمآ

 نسسیا نوچ * دعاب هدش راذگاو مسیلایرپما هب مسیلادوقف زا

 نسسسسیفتآ یاهخالس هب یکتم اهلادوئف هک ینطقم رد اساسآ تردق

 هب دندادیم نامز اس یجراخ ناراشتسم ارشترا و دندش مسیل ایرپما

 ۰ شوت ۵۸ دنش اش ضیوفت مسیل ایرپمآ

 و ید امتقا طیارع با دیئوگیم اس شر « رخآ یاهرطس ۲ هحفص ۳

 هدننک نسیهمت دنناوتیمن یلو دنتسه ینهم رایسب لم اعاهدرکلمع



 0 هتبا ۸ مش ها 2۹ سس ت

 اب یار هسب هجوت نودب تلود یت اقبط تیمومخ تخادد رد دنغاب

 یگدنزعماج رد یتاقبط هچ دیمهف ناوخیم هنوگچتلود كي ید امتقا
 ی شست یمد حیفوت ٌاأرچ ٩ تسیچ هدننک نییعت لماع سپ ۹ دننکیم :

 مک ییاهدش مگ رد رس زین ناتدوخ هکنیا لثم دیناوخب ار هلمج

 یپوگیق انت .هبو «درک لیلحت ار تلود كي تیهام دیابهنوگچ هرخا اب

 ُ دینکگیم هک یب اپیئوگ یلک وب هوالع 6 دیتخ درب

 یلام کاپمورگ و ًاهتسیلایرپما هزر ٌأبم ۲ رطس ٩ هحفص ساق

 ار یاهزوابم هچ یلام یاههورگ و اهتسیلایرپما ایاو ؟ هچ ینعی

 ًاهرود ارپمک نیاارچ * دینکیم دروخرب هلئسم هب یلک اش ؟ دنراد

 همکاح هقبط ینورد ی اهداضت لاحرهمب دیاب « دنرادن ید افت مه اب

 و یسانآ فیرف و روپتغزپ و دمحآ یيتب نینب الخم داد دادن زر

 هک دیشان دقتمم رگا امش * دراد دوجو یداضت مچ اهر اگرومآ

 ی ًاههدیدپ ۴ ایت رد تسنآ لم ات و مسسمیسک رام هملابتد مسسینینل

 ارشیادیاب و دینیبب دیناوتیم ار یکیتکل اید تکرح ییا یعامتجا

 ردهچاهرود ارپمک نیب داضت هک صاخ هلکش رد هچ لاح * دیهد ناغن

 ۰ یتمیلایرپما تارامحنا نیب داشت شم اع لکش

 نلهدبمث نامقنهک ار یزیچ ًاهمنت ام ادعا نیا ۳ راه ۵ دحفم

 تیمام*«دنک *اقلا دهارخیم هدنسیون هک یزیچ تسا یتاقبطی اهد اضت

 ینعید وشیم یسررب ًاههدوت تیعضو ای هطبار رد ًاخیقد اهمادعا نیا

 هسب راداو ار تلود هک دنتسه یسیالقن ًاروش زا راشرسیاههدوت نیا



۲ 

 و یبالقنا تلاحالوا هک ۰ دننکیمتانادقا یرسکی هب ندزتسد

 عفانم می یاهطلت ابادقا نیا ایناث و ده» فیفخت ار اههدوت

 تست نیا وا اهمادخا نیا درو این درایب مسلابریمآ یت اقا یلک
 * رتدهب هنتسا تامادقا زا

 اب یزاوژروبهدرخ هکتسا دقتعم قیفر : ۷ رطس ۵ هحفص

 رد توافت و دراد یجراخ هلیبار های هتسباو هیامرس و یلام هیامرس

 هسیامرس زا قیفر كرد یلو دهدیم حیضوت شیوخ رطن زا ار اوتحم
 الاک و دیلوت لثئاسو دوخ *تسین روطنیا ام رظنب «تسا لوپ اهنت

 و دنتسه هیامرس دوخ « دنریگب رارق یرادهیامرس طباور رد یتقو

 یاسلاک ندرک دتسود اد نامه لیلدب یز او ژروبهدرخ نیا تقیقح رد
 یاجنیا رد یتسیلایرپما دامتقا دیلوت رد یغقن یتسیلایرپما
 اسب تبار رد یزاوژروب هدرخ هک یعقن نامه ۰ هنکیمیزاسب

 یزاسیدیلوت طباور رد یر ادهی امرسكیسالک ی اهروشک رد یزاوژروب
 رف. وا یشحب *تسا شقن نامه هب یکم نآ ی دوجو یتسه هک دنکیم

 یشقن یاراد « دراد اجنیا رد یرامحنا هیامرس هک یدیلوت طباور

 نودنسب و تسین طب اور نآ زا لقتسم شیدوجو یتسه هجیتن رد *تسا

 رانکردهک یز اوژروبهدرخ زا یرمق اهنت * درادن یموهفم طباور نآ
 از ناوتهم دنعو فیوز ار یتنسیاهلاک 4« یتسیل ایرپمآ ی اهل اک
 ساسسسا رب ناناقمد هک روطنامه «تسناد یلام هیامرس ینوریب

 ًاو ژروبهدرخ مان مسیل ادوئف ای دعابیرادهیامرس طباور رد هکنیا
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 هر اومهشیت اقبطتلمخ لیلدب یز او ژروب هدرخ دریگیم دوخب ارفرس ای

 یاراد اریز « دشاب هتساد رارق داصتتاكي تمدخ رد و یکتم دیاب

 یسلمیزاوژروب دامتقا تمدخ رد رگا لاح «تسین یلقتسم دامتقا

 داصمتتا تمدخ رد رگا و دراد رارق یلم دیلوت طباور رد هدشاسب

 درادرارق یتسیلایوپما یدیلوت طباور رد دشاب رود اریمک یز اوژروب

 * دنکیم ضشم ار شتسیلایرپما اب هطبار و نتشاد صاخرسیعت نیا و

 تسد زا ار شیدوجو یتسه زین وا تفر نیب زا هطبار نیا هاگنآ ره
 » .دهییه

 طیارش همه رد هکتسا یلک مکح نیا هلب : ۱3 رطس ۵ دهحفص - ۷

 دسی اب گنه امیب هزرابم ره رد هراومه ۰ دوشیم هتفرگ راکب صخشم

 اسب نتخادنا فاکش نیا زا و هدرک هلوزیا ار نم یعاجترا شخب

 دراو نسمش درب یزوریپ یارب ار یمطق هبرض اههدوت لنت هب هجوت

 گیت وب ابالقم تست گیل دا تی اصیاخسبپ نیا یلو ةروآ

 دنمتردق مسیلایرپما ناملآ هیلع رب یوروش هک مینیبیم یناهج مود
 یادتعمب نیا یلو دوشیم دحتم اکیرمآ و هسنارف هسیلکنا ار ی رت

 دوبانو یزان ناملآ ندرک درفنم هلئسم هکلب تسین اینآ

 ننسسسیسیچ رد رم نیمه ایر * ندیسر ار هیقب باس سس و نآ ندرک

 +۱ تی ابح
 ی

 نسخ رو مسیل ایرپما ابهکنج نابرج رد اههدوت مک دوشیمه هده شم

 نسمپج هتفون امش رگا ه دنتشاد دوخ راتک رد زین اركيياكن اچ

 | یساسا تاقالتخا ه دینک یسورب رتقیثد ار یروت اتگید دض دحاو

 لوقب یزاوژروب زا تیامح لصُد هییج نآ رد اهنآ ۰ دیر اییم ار رد
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 یتسیل ایریما و ا قلخ هزرأآبم تیهام : ۱ رس هحذم ۸

 ین امت هاش رد ار لوخ دومن ید ایز لشالدب لبق هلحرم رد یو 6 دوب

 هک تسا رظن نیا زا « دش دروخ رپ نیا هرگ هطق+ هاش و داد

 قلخ ثص 3 نقش مشیل ایریما و قلخ نابب لثاح ًارهاظ هاش : دیوگبوم

 نوذکآ یلو ۰ درک هدافتسا یبالقن ا یاهو رین فمد و .هلئسم نیمه زا

 ن..سلخ لباقم ۳ و روش آر پک هتفر نیب زا یرهاط لگاح یی هک

 هسسیلع رب هزرابم یمطق هظحل ندشتایدزن یی وتسا هداد رارق

 ریسسچ هرو ایم ی ًانعیب نیآ یلو *تسا بالتنا لماکت و مسیل ایریمآ

 سس یملاج هراومه ار لثاسم ًاههدوت اریز تسید هاشیروت ًاتکید هیلع

 رد و * دنسفک لیدیت ك ردب ًارثآ هک تسا گنه اغیپ هقیظو 5( دننکیم

 رثار مسیل ایرپما اههدوت لبق رد دننکیم لمع ندرک سح نیبه هطبار

 ی ره أاظ تل ًًض نیمه نه ًاهیپ شگن مذع لیلدب و دندیدیم هام دوم

 فور نور اسم اب یر یی یو یاد دمآ شیپ ةهژر ًاسبم رد

 زا یکی هدنیامن دیاب انس یخ ارور ءحقص ۹٩

 هکیتلود ۶ دیئوگیم ۲ هحفم رد دوخ اه « دشاب رودارپمک ود نیا

 مان ز زا ننکیم مهارق یرادهیامرس دیلوت زاب یاری یسایس طیارش

 ر - تسینهّسارف یز اوژروب هدنی أمن اما دنکیم عافدیر ادمیامرس

 ی کسر ؟ یز او ژروب تلود رد ار یتایک نیفت زا لوق لقن ند ای

 سخ ۰ , ۰

 هزرآبم * دینرگیم ضقافت ارچ « دنتش نیگالم هدنیامن هک دنیبیم



 سد سس ریو

 یضیع طیأرش ار امتیمخش شقن و یت اتبطی اهوریت شیارآ و یتاقب

 یراق شیرخ یخ یک هک هچنآ هن و ام :هت و دننکیننییعت ةعناج

 یزاوزررسب هدرخیرکف هدنیامن يتيمخ هک میدفتعم دوخ ام هتبلا

 (تسین) ینیمخیقش رسرب تیص هبحاصم رد اچنیا یلو تسا متسباو

 هطب ار نیا رس رب تبحم « تمادراد یاج اههدوت زا یلخب لد رد هک

 هتفگهب هدنسیوناعنیا رد : لوا و رخآ رطس ۷ و ٩ هخقص ۶

 یسسارکمد هب جایتحا هن هک یتلود روطچ هکنیأریانب قرشآ قیفر

 هدسمنی امت دن اوتیم ار تسا نیم كچوك تاعطت یماح هد و ننیبیع

 یگوامزا یلوق لثن ندربآ اب و هدرک داقتدا تسناد یز او ژروب هدرخ

 زا تبحم اه :اجنیا رد؛ییفر یلو دیانن در ار هلشسم نیا دهاوخیم

 هب ای۲ ندأب ًاراد ار قیطكي یگدنیامن دیاب هک مینکیم یلود

 و شا سسمقبط ن نآ رتسپ زرفاو مینکیم و

 تلود كي تلو» ذک میریگیم همتین و هدرک یسررب ار اهنآ هزرابم

 یسماح نوچ کتیا قرمب هت نا و دعشاب دناوتیمن یعاوژروبهدرخ
 هاگیاپتلود الوصا هکی۲ لیلدی هکلبتسیت نیمز كچوکكت امت

 مک ينين اوق یهامت شتاکرح یمامت و دراآدن یزآ ًاوژروپهدرخ ید امتقا

 مسیل ایرپما هطلس میکحت ترج رد شا تامیممت یمامت « دنارذگیم
 هو شطلس لماک عطق تهج رد دناوتیمت تلود نیا هکنیا ۶ دشضابیم

 هی پستنم هک شیت اقبطفمض لیلدب هت ۶ دنک تکرح میل ایرپم۱
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 متسیس هب شیت اقبط یگتسباو لیلدب هکلب تسا یژاوژروبهدرخ

 زا ارتیناحور امش دعب «هتسا مسیلایرپما و هتسب او یراددیامرس

 یسعامتجا یورین كي ارنآ هکیئاجنآ ات هدرک ادجیز او ژروبهدرخ

 نسییاپ هبالاب زا یلک رولب تیناحور هکیتروم رد ۰ دینکیم یقلت
 زین ام ۰ دنتسهیزاوژروبهدرخ كيژولوئدي | و یرکف ناگدنی امن

 هک دنسریم اجنادب یروثت رد یزاوژروبهدرخ ناگدنیامن هک میقفاوم
 ود ره ینحی «دنیامنیم بسک ارنآكيتارپ نایرج رد رادناکد كي
 [مغ ٩ قیفر *« دنربیم عفن هک دنفاکشیم ار لئاسم هزادنا نامه

 كسب زا * دیاهدرکت كرد بوخ دماب ل - میانبم ربهگ یگاهشزومآ

 مسسیل ایرپماو قلخهژیوبهعماج ینورد ی اهد اضت فیفختز | تبحم فرط

 یراددسب امرسید ًامتق | یایحا تهج رد ار یربهررگید فرطز او دینکیم

 [ سیب ثیفخت هدننک نییعت یزیچ هچ دیهدیم رارق شهوکن دوش

 طسباور یسررب اب هکنیا هن رگم؟ تسا یتاقبطیاهد افت دیدفت

 هک مینکیم نییعت اهنآ دروخرب یگنوگچ و دلوم یاهورین و یدیلوت

 اسب دنراد راوق شیوخ دشر زا یاهلحرم هچ رد یت اقبطی هد اضت

 هسسعومجم ارتآ ام هک هعماج رد یرود ارپمک د اصتقا طلست دوجو
 درومردهد ازدمحا قينرشزومآ شقن نیا ایآ مینادیم یدیلوت طباور
 - تسینمسیل ایرپما هطلس نامز رد بالقنا ینیع طیارم ندوب مهارف

 هسطلس ینوگرگد زاتبحم امش یتقو : لوا رطس ۸ هحفص -۱
 د امت فیفخت هجیتن رد و تلود تیهام رییغت و مسیل ایرپما یساینس

 رگید یاهلئیم دعب رطس دنچ رد روطچ * دینکیم مسیلایرپما و قلخ
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 دیهئوگیم و دینکیم حرطم دراد راکمآ شقاتت لبق هلئسم اب هک ار
 نانو و و تسا هتفای تدح و تدش قلخ یتسیلایریما دشتازرابم

 «تسا هدرک ادیپ
 ةاینب :ایقنم تسا روظ نیمه امید 2.۱۸ رطس ۸ هحقم ه 8

 تسا نمند الوا « دینکیم رارقرب نمند و ام نیب یکیناکم هطب ار

 هم اج تکرح یدنمنون اق رد ینورد شقن كي و و میتسه ام نوچ

 دوسجوب هعماج نورد رد ار یلمعلا سکع و! تکرحره و دنکیم یزاب
 اب دناوتب هک دناسریم ار گنه اه , عوبن اقیقد نیا و درو ایم

 نمض رد و * دیاپب ار نآ اب هلباقم وی نمشد تکرح حیحم سید

 : یحطستعادربو دیاهدرکن قمعت هوزجبلاطم رد امش مینکیم رکف ام

 دنینییب دیناوتیمن هوزجیاجک چیه رد اریز ۰ دیاهدومن « نآ زا
 یعطق هزرابم هابیروتاتکید ینوگنرس زا دعب دعاب هدش هتفون هک

 هک تسابم تقادرب نیا نینچمه و تسا هدع زاغآ مسیل ایرپما هیلع

 لسک هب رود ارپمک یزاوژروب تس زا یسایستردق : دیوگیم قیفر
 ان تسا مسیلایرپما رایتخا رد یسایستردق تما هدیسر هقبا

 زا یسفخب هقانا هب رود رب ریمک یزآ و ژروب هتبط لک تکرش زا

 *تسا همکاحتردق رد هتسباو یر اوژروپهدرخ
 ردایآ دشیخدم رظن هچ زا هفیظو نیا : ۵ رطس ٩ هحفص ۷

 اسب ام * دوبن یخعم شناگنهاغیپ و ایراتلورپ یارب لبق هلحوم

 هک میسریم هجیتن نیا هب ناریا طی ارش ز | شیوخ لیلحت هب هجوت
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 یساظن 6 یسایس « ید اصتتا هطلس هک تسای راتلورپ یربهر اب اهنت

 یوسسسسپ و دوشیم وجم هعماج زا یلک روطب مسیلایرپماآ ۰

 ایراتلورپ یربهر هلئسم رگید فرط زا * دوشیم ناور مسیل ایسوس

 ار وا مسیناوتب هکدریگ رارق روتسد رد ضعم روطب دناوتیم یتقو

 نونکا هک یاهلئسم* میهد لیکشت ار رگراک هقبطبزح و مینک جیسب

 هزراسبم شرتسگ « دنکیم ضغم ارشناگنهاعیپ وایراتلورپ هقیظو

 هزراسبم دشر طیارغ داجیا هچیتن رد و نآ ندرک رتلاکیدار و قلخ

 مسکح كی ناونعب ایر اتلو ریو ریمر و وا لکشت یارب ایر اتلو رب

  

 زا ت دحص یتقو نوچتسا حرطم امیارب یرورض و یلک و ماع
 دسسیاب هجیتن رد مینکیم ایراتلورپ یربهر هفیظو ندوب صخعم

 هث میئامن لمع نآ لقتسم فم لیکعت و. هقبط نیا چیسب یارب اتدمع

 » هدمع روطب قلخ هزرابم,شرتسگ
 شسسیپ هب ار خیرات يتاقبط هزرابم : ۱۵ رطس ٩ هحفص - 4

 مسینوگ اتنآ تلاح رد هژرابم نیا مسیلایریما طیارش رد و دربیم

 رب هلئسم یپتنم دراد دوجو یت اقبطگنج نیا نیاربانب سپ دشابیم

 یمخب هناهاگآان داقتعا هب هجوت اب یلعف طیارع رد تسا نیا رس

 هکنیا هب هجوت اب و مسیلایربما هب هتسباو میژر هب اههدوت زا

 بسسسیرف هوم زا دناوتیم یتدم است مسیلاسیرسپم ال احرهب

 «تسسا هوش نیرت لیما وا یارب رهق لامعا زاب و دنک هدافتسا
 ی ارب ًاههدوت دوخ یگدامآ طیارش رد گنه اغیپ فرط زا رپق لامعا
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 رگید فرط زا یلو * دشابیم یتسیراتکس وهدوتزا ادج یلمع « بیرف

 ( بیرف هویش ) اههدوت اب همکاح هقبط دروخرب هویش هب هجوت اب

 ندرسسب ینحی شیوخ هفیظو ماجنا یاربگنهامیپ هک درادن یموزل

 نا سیرج رد دوخ ار هزرابم نیا یمدنامزاس و اههدوت حیلست هدیا

 جسسیورت و غیلبت اب یلو * دربب اههدوت نایمب هناحلسم هزرابم

 از اههدرت ات دهدیم ماجنا ار راک نیمه زین یماظن ریغ و یسایس

 حرسطم اههدوت حلسم یهدنامزاس هک یطیارش رد ) دنک ادج میژر زا

 هلئسم نیمههک دهدیم حیفوت ار عوضوم نیا الماک قیفر دوخ و ( تسا
 ندوب یروحم ینعی دهدیم لیکشت ار ام یسایسیاهتیلاعف مامت روحم
 ی یمن ال هدشننک ققحتم كيتک ات رگید فرط زا * هناحلسم هزرابم

 » هسسناحلسم هزرابم » دوخكيتكات نیا یلو ۰ دنادیم یماظن ریغ

 و تسا حرطم كيتک اتمه یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم زاب ینحیتسا
 تسبحم یتقو *تسا طوبرم ظیارش هب دوش زاغآ یلماگنج یک هکنیا

 دسنراد دودحم یکرد هک ییاهنآ دوشیم مسیلایرپما یماظن موجم زا
 هبحامم رد قیفر دوخ هکیتروص رد یلو دننکیم مسجم ار اتدوک اهضت
 هچ هیو یلاثاک هچ زا هک تسین مهم یماظن موجه نیا دنکیم حرطم سا

 هکیتقو « تسا نیا یم امن موجه زا روظنم * ددنویپب عوقوب یتروص

 تسسد زاار یعضاوم دوخ یتسیل ایربمآ دض شبنج نایرج رد ًاههدوت

 طلخ روضق اپ رشاح لاح رد هگنیآ .ای و دناهتخاسجراخ منیلایرپما

 ۰« اپنیمز طسبملثم ) ناشقح نتفرگ ددص رد میژر خب تسبسن ن ام

 ضرسعت میژر لان اک زا مسیل ایرپما دنتسه ( هریغ و دزمتسد هفاما
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 نیآ « درک رخآ یلا و هدقن ناتسرک و دبنگ رد هکیروطنامه دنکیم

 مسیل ایرپما اب یو هزرابم و قلختمواتم اتحیبط مسیل ایرپمآ ض رعت

 مسسیل ایرپم | ابکنج ریگرد ًالفع اهورت ینعی اد دراد لابتدم ار

 یک و میرر ی لوح ییرتهب خب سا را ژرمن سما رد ز دنوشیم ح هر ابیوحت ییرتیب هب اههدوت رادوریگ نیا رد د

 نایامنگنهاغیپ نهذب هکیگاحنآ ات دشنکیم دروخرب ب)للقن | یربهر

 هناحلسم زرد 5 مسیل ایرپما موجمه زا ام كرد ۹ دیسر دم ًاوخن مه

 ادمین !دیمنام لو + لوا راطس ۶*۱ "هحفص رخ 11 رطس ٩ هحفص ب۵

 غسل اسریز ی اهرونک رذ هبنح هچج زا ار هن ًاجلم هژر ایم ندوب ی روحم

 روسسسکف ام هتبلا تسیچگیتک ات مه یژت ارتسا مه هناحنسم هزرابم

 دسسیلوگب ات دیرو ایم لمعب ام هک یشعوک ز یعس مامت اب مینگیم ۸

 ن ا.ترکفت یاههسیر یلو دین اخیس یا ی سایس ار هناحلسم هزراأبم

 دهدیم لیکعت ار ینزجتاآرظن رشوح هک یم اظن ی اپکیتکات نامه

 یسسنعپ دوش هناحلس هزرابم زا تبحم هاگ ره دینکیم رکف اش
 نسیاترورغ هب ار اههدوت ات دهد ماجنا یماظن لمع دیابگنهادیپ

 كيتک ات و هناحلسم هزرابم ندوب یروحم ام 0 زا .یلو دن انکب راک

 مسیدقتعم ام تسا رادرورخرب ی رتعیسو دعب زا ن آ هدننک ققحتم یاه

 اساسا یدامت هچ هکنیا و هعماجیاهیدنمنوناق هب هجوت اب هک

 یارسب اریاهزرابم هویش دیاب دزاسیم ضخیم ار هدیدب نیا تک رح
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 *«تسا داضت نیا لح هب هجوت اب هک مینکباختنا ( ..) رییخت

 هویخ اساساتسا مسیل ایرپم | و قلخ ام همماج یساسآ دانت هک لاح

 قسیبسیرط زا و تدم زارد یاهدوت گنج كي هسورپ رد داضت نیا لح

 شسقد تسا نیا «تسا ریذپ ناکما نآتازرابم شرتسگ و قلخ جیسب

 لکعتم یاربهزرابم هويمباختنا الوصا هناحلسم هزرابم كيژت ارتسا
 ه نمشتفم رد فاکش داجیا رگید فرط زا و فرطکی زا قلخفم ندرک

 وآ شترا یناوتان ار نمهد یناوتان دوغیم ثاسآ نآ یربذپ هبرض هک

 ایآ» دریگیم رب رد « تیمکاح لامعا یارب نمدد ,یماظن یوز اب ینحی

 شوراسسب دیناوتیم هرمعتسم ون صخالاب هطلس ریز یاهروشک رد ام

 رد هسسکیروطنآ هتخادنا فاکش نمد شترا رد باصتعا یتازرابم

 هوسسیف نیمه نایرج رد هکیئامهدوت اب سپس و تفرگ ماجنا هیسور

 ودزا « ریخ املسم ۰ دیروآ شروی نآب دیاهدرک یمدنامزاس هزرابم

 باصتعا نیا یناث رد دومیمن هداد هزرابم شرتسگ هزاجا الوا هبنج
 هک مسیل ایرپما قامچ و رودزم شتر یدامتقا رظطن زا دناوتیمن

 مسهارف شیدوب ات طیارش هک دح نادب ات ار درادن یلخاد هاگیاپ

 لسسقث زکرم دناوتیمن اجنیا رد بامتعا یپ ۰ دزاسفیضت دوش

 هزراسبم ینحی یتاقبط هزرابم هویع نیرتیلاعسپ « دشاب هزرابم

 نمد رد فاکشا هک یتازرابم شور اهشت ناونعب هک یماظن یسایس
 لاح «تدم زارد رد مهنآ ۰ دریگیم رارق هدافتسا دروم دزادنايم
 حر سطما قلخ نورد رد نآ جیورت و غیلبت و هدیا نیا ندرب هلئسم

 * تیسسپابیم امتشاد دوجو هک یطی ارش لیلدب لبق رد رگا ه تسا



 زر

 هنیمزرب اپنت ار نمشدب یساینسضرعت الک و هدیا نیا جیورت و غیلبت

 رد و مینک هدافتساتازرابم یعرف لاکحا همه زا هناحلسم هزرابم

 اههدوت هدش زاغآگنهانیپ هلیسوب هک هناحلسم هزرابم دوخ نایرج
 هدافتسا لیلدب راک نامهیارب زاب ام نونکا یلو میهد نامزاس ار

 هژرابیمتهج رد هزرابم یعرف لاکما همه زا بیرق هویش زا نمد
 ام كيتكات اجنیا هلب مینکیم هدافتسا یژتارتسا ناونعب هناحلسم

 ( یسماظن ریغ « یسایس ای یماظن « یسایس) هزرابم هویش رظن زا

 « تساجرب اب نانچمهشندوب یماظن «ا یسایستلمخ یلو تساهدرکرییخت

 نیمهب * درسیگیم رارق هناحلسم هزراسبم یژتارتساتهج رد اریز

 مسهیژتارتسا مه هناحلس هزرابم دیوگیم قسیفر هکتسا رطاخ
 لماک هتطاس طیارش رد ل * ملاخ ی اهنت كيتك ات
 | روهارهمک یزاوژووب

 یزسهچ هنچ ار قسلخ یتازرابم كیتارب و 6 هر هم مس

 رد هسقبط ای رذثق رهید امتق |تیمعقوم هکنیا هن رگم دنکیم ضعم

 یتازرابم كيتارپ امش «تسوا یتاازرابم كيتارپ هدننکنخعم هعماج

 اب رظن زا « دینیبیم هچ ار نارگراک « ناناقهد « نامیاهقلخ

 عسفانم ل امعا یارب شیوخ یدیلوت تیعقوم لیلدب ناناقهد و اهقلخ

 نسیا و دنربیم حالم هبتس ه تیکلام ققحت ینعیشیوخ یست اقبط
 4 سیتارپ هک * دشابیم رگراکهقبطزارتدوز اپنآ ندرب حالس هبتسد

 شرستبگ زا تبحم یتقو «تس | بامتعا یلعف طیارش رد وا یت ازرابم

 و كیيتارکمد لایسوستهج رد نآ ندرک هزیلاکیدار و قلختازرابم



 ین تب ی ویس

 انب ام *تسا رطاخ نیمهب مینکیم رگراک هقبطیربهر طیارد داجیا

 طسیارش ناقتتازرابم كسیتاریرد ناناقمد ر اهقلخ یهدن امزاس
 یارسسب رگزاک هقبط مینکیم مهارف از رگراک هقبط هزرابم دشر

 رد ۰ :هزرابن تو افتم لاکما هب دیاب هزرابم نیا:رد ندعن هلوزیا

 . رستراومهشیوخ یربهر یارب ار طیارش ۰ دیامن تکرم اهنآ كیت رب
 تسساپلاس ک اریدارسیا هلشسم نیا رگیدفرط زا ۰ دزاس
 تازا اب و دنتفرگیم هناحلس یشم نسیعف ادم هب اهتسینوتروپآ

 هزراسیم زا لوا هلحرگدیاب نارگراک هک«دنتفگیم لحارم یروشت

 : ۹: هترزجم نشد ایر اب ایت ارب نیمه نایرج رد و هدرک عورم ید امتقا
 هدننغ اددپین-رگر اک هقبط هزوابم زا ادج و طلغ ار هناحلس هژرابم

 یا یپیدنمنون اق ییخفتو طی ارشز ا لیلحت ساساربهد ازدمحا قیفر یلو

 هزرابم ناسرج ید ابپنت * : داد ناغن اب هطلس ریز هعماج

 هدب اییمیم اگآدوخ دیکيم ادیب لکعت رگراک مقبط هک تسا هناحلسم

 نسنسا و ۰۰۰۰۰۰۰ ددرگیم داجیا رگراک هقبطبزحبیترت تیدب و

 دنیاب قلخ لک جیسب هکلب رگراک :هقبط جیسب ها ار دوخفده هزرابم

 هتاحلسن هژرابم یتقو سپ ۰۰۰۰۰۰۰۰ دنک میکت فلخ هب و دهد رارق

 هسب ماکتا اهنت رگا و دشاب قلخ هژرابم رب یکتم هک دوشیم حرطم

 نا-یرج رد دیاب رگراک هقبط نوچتسا طلغ دیامنب رگراک هقبط

 ال سیتارپ هن دوش یهدنامزاس و دبای دشر شیوخ یتازر ابم كيت ارب

 ۰ قلخ لک ٩ یتازرابم
 اسیآ « یکیدلک بوچراچ مادک : ۲۱ رم ۱۶ هحفمص ۷
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 و لا کا و یتاقبط هزرابم و هعماج یدنمنوناق زا تبحم یتقو
 * تسا یگیس الکدروخرب دوشیم شیوخ هسورب رد هزرابم نیا ی اههویغ
 تلاح رد یتاقبط هزرابم.« دینکیژاب :اههژاو اب دینکیم یعس اوچ

 «دشسسشابیم مهب طبترم یّوت ارتسا ود یاراد شیوخ یتسینوگاتفآ

 هراومه یس ایسیژت ارتسا « یماظن یژتارتسا « یسایسیژت ارتسا

 دسر طیارش هب یگتسب یماظن یژتارتسا و یفرعت تهجیاراد
 یژستارتسا دشابیم یمرعت و یعافد یاهتهجیاراد یسایسیژتارتسا

 « مسیعاب هتسناوت هک دریگیم لماک یضرعت تلاح یعطقم رد یماظن

 میماب هتخاستو افتیب ای و هدرک ادج میژر زا ار اههدوت تیرثک |

 زا یسایسیژتارتسا * میشاب هتشادار اتآ یوتعم و یدامتیامح و

 مسسیژر زا جیردتب ار اههدوت ام هک تسا یضرعت هراومه رظن نیا

 یژتستارتسا رظن زا و مینکیم جیسب میژر ینوگنرستهج رد و ادج

 »۰ دریگیم یضرعت ای و یعفادتتلاح طیارس هب هجوت اب یماظن

 ز ۱ دوشیم قلخ یماظن تمو اقم یمدنامزاس ای عافد زا تبحم یتقو
 هک یسایسیژتارتسا رظن زا هن تسا حرطم یماظن یژتارتسا هبنج
 "دمدیم هناحلس غیلبت ای هناحلس دوخ زا عافد مان نآ هب امش

 لسحارم رد ار هناحلسم هزرابم زین نایوپ و هدازدمحا اقفر یتح

 » یماظن ضرعت هن « دنتقرگیم رظن رد یسایس یضرعت هبنج زا هیلوا
 ماسیق هنیمز ندوبف هدامآ زا یتقو امش ۰ ۲۶ رس ۱۰ هحفص ۹۸

 یزسیچ هچ الوما و ؟تسیچ ناتروظنم دینکیم تبحم میسو سایقم رد

 



1۵ 

 ار نآتدید دیر اذگب * دز ًأاسیم صخشم ارت آ نفویت ای ندوب هدامآ

 گنهاشیپ دشابمهارف یعیسو سایقمرد مایق هنیمز رگا * میهد حیضوت
 |5٩ و « دنکیم جیسب ار اههدوت یماطن ی اهکیتکات هب ندزتس اب

 اب و دهدیم هیتکات رییغتگنهامیپ دوبن مهارف هنیمز نیا
 تروص ود ره رد هک دنکیم جیسپ ار اههدوت یسایسیاهکیتکات

 دسید نیا اب دیناوتیمن اساسا امش و تسین ضغم امشیژتارتسا

 هنیمز نمضود ۰ دینک نییبت شور کی ناونع هب ار هناحلسم هزرابم

 دوجومیتیع طیارش هکلب میژر زا اههدوت ینهذ تشادهرب هن ار مایت

 دروسخوب یسررب اب ام هرخالاب و دنکیم نیبعت هک تسا همماج رد

 ه---.دیمز نیا هک مینکیم ضغم هدلوم یاهورین و یدیلوت طب اور

 هچزا میزر هگنیا هب هچوتابعطقم نیا رد سبس و ریخ ای دراد دوجو

 اس یدیبرت اب بگرد نکنم هماقتساا ددون اب ةروتوب دوی
 ۰ مینکیم نییعت نآ بقاعتم ار نامیاپکیتکات زین

 دسینکیم تبحم کيتک ات رییغت زا امش: ۲ رطم ۱۱. هحفصم ۹

 ه-چتمدخ رد امش دیدجی اهکیتکات نیا دنز اسضفم هکنیا نودب

 ارسیز دیامن ققحتم تسیابیم ار یئده هچ و دراد رارقیژتارتسا
 هاچ تمدخ رد هکنیا هب هتسب كيتکك اتكيتيهام هک مین ادیم

 دروسخرب كي قیفر دروخرب * دوشیم نییعت دریگب رارق یژتارتسا
 هسناحلسم هزرابم دراد داقتعا هکنیا هب هجوت ابتسا یتسیسکر ام

 یسشئانب ریز رظن زا ار طیارش و تسا تسرد * تا * مه * ۱۰ مه
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 هژرا بم قابطتا هلفس هجیتن رد « دنگیم یسررب هتفاین رییغت

 كنرتکات رییغت زا امش نتقو یلو «تسا یلعف طسیارش رد هناحلسم

 امیاهکیتکات لبق رد هک دوشیم طابنتسا عوضوم نیا دینکیم تبحم

 اپنآ * ینزج دید نامه ینعی دشابیم یسایس نونکاو هدوب یماظن
 لح اب هطبار رد هک یتازرابمشوركي ناونعب ار هناحلسم هزرابم

 ارهناحلسم هزرابم زین امش و دنشنکیم یفن دراد درکلمع دات كي

 * دونکیم حرطم یارطمط رپ یبلاق رد كيتکات كلی دح رد
 هویشار نامزاسكي ندوب یماظن یسایس : ۱۷ رطس ۱۱ هحفص ۰

 هچ ام دنکیم نییعت اساسا هکتسا نآ و دنکیم نییعت شاهزر ابم

 * میماب هتماد دیاب یلکشت عون

 هدسمع لکش هام طوقس زا لبق ارچ : رخآ رطس ۱ هحفص ۱

 اس هک دومیمن طابنتسا نیا ای و تساهدوب هتاحلسم هزرایم

 زا» دسینادیم هاشیروتاتکید اب هطبار رد ار هزرابم هدمع لکع

 « تسا مسیلایرپما نیا ام رظنب «تسادیپ نینچ نیا انشی اههتفگ

 و دسنکیم کریگولج رگراک هقبط ییامتعا تازرابم شرتمگ زا هک
 شترآا ید امتقا نتسکش مه رد یارب ار هزرابم زا هویش نی ۱ ید اک

 ...تس دهیزونجم ار اهقلخ و دزاسیم یفتنم هزرابم هدمع لکش ن

 هوسسیش رس رب هلئسم * هاش یروت اتکید هن و وز

 ميس روا "ار مسیل ایرپما رودزم شترآ دناوتب هک تسا یاهزرابم

 هوس دقتعم رگا و دزاس مهارفا | ر اههدوت جیسب طیارش و دنکع

 تسسا هزرابم هویع نیا زاب میناب نامروشک رد مسیل ایرپم| هطلس
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 «هاسوین و دوب هن دریگب هدهعب ار هفیظو نیا ماجنا دناوتیم هک

 ناونعب هکلب یتازرابم شور كي ناونعب هن ار هناحلسم هزرابم اس

 دنیئوگب دیهاوخیم هک دنچ ره ) دیریگیم رظف رد یماظن ی اهکیتک ات
 ارجا لباق یلعف طیارع رد كيتكات نیا هک ( تسا یماظن - یسایس

 هدرستسگ مایق هنیمز اساسا.و دنطبروخ بیرف اههدوت هک ارچتسین
 یداسصمتقتا و یسایس لاکما نتسناد طورغم زاتبحم امهتسین مهارف

 نیا هاش طوقس زا لبق ارچ دیهد حیضوت هکنیا نودب دینکیم هزرابم

 یاپیگلاپمه هیلکو ینزج دید نامه نیا ایآءدن |هدوب طورفم ل اکما

 یتازرابم شور كي ناونع هسب ارنآ هک شاهناحلسم یشمفرحنم

 اجنیا رد هک ثسین « دننک نییبت دنتسناوتیمن ای و دنتفریفپیمن

 هک دیتسین امش نیا رگیدفرط زا و دنکیمادیپ رهاظت لکش نیا هب

 یداسمتقا هزرابم امش اریز هدیدنگیم طورشم اریداصتقا هزرابم

 همه سب یگتسب هکتسا اههدوت هزرابمیور نیا و دیهدیمن ماجنا

 ییآراک « دیوگب دناوتیم « دسانبیمگنهامیپ هک هعم اجیدنمنون اق
 نداد ناعنیارب زاب ام ۰ ریخ ای دراد نمشد نتسکع مه رد یارب

 : میروآیم لوق لقن ناتدوخ زا هناحلسم هزرابم زا انس یماظن دید
 اب هک *» دوب هناحلسم«هزرابم هدمع لکش هام طوقس زا لبق ات *

 یسایسهزرابم هب نتسج لسوت دراد قرف یماظن هزرابم اسب * دیوگیم

 « مین ًادیم طورفم ار یداصتقا یتح و

 لباقهزرابم ل اکشا مامت دمیخفمهزر ابمهدمع لکش یتقو ۱ قیقر
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 دوخ ینحی « دریگیم رارق یلصا لکش نیا تپج رد اهنت « هدافتسا

 رسسیاس نتسناد طورغم زا تبحم رگید و تسا هناحلسم هزرابم زین

 یسعرف لاکهنا نیا دوخ میئوگب میماوخیم ینعی تسین حرطم ل اکغا

 دشابیم یناسکییژتارتسا ققحت تهج رد هزرابم یلما لکم دننامه

 هب دیوگیم هک تسا ینزج دید نامه نیا * درادن یقرف هجیتن رد و

 دییوگیم دوعسم قیفر یتقو * یماظن ریغ تایامع و یماظن تایلمع

 همه هزرابم نآ هنیمز هک تسا هزرابمزا لکینآ هناحلسم هژرابم »

 رگید لاکما هک تسا هنیمز نیا رد اهنت و دمدیم لیکشت ار هبناج
 ندوب طورهمز | تبحص » دتفایم دنمدوس و یرورش هزرابم عونت رپ و

 ایتآ نداتفا دنمدوس و ندوب یرورخ هکلب « دنکیمن لاکما ریاس

 یسنعی *تسا هناحلس هزرابم«یصا لکس هک دنیبیم یتقو رد ار
 نسینچ نیا دیاب ام * دشاب هتشاد نایرج هناحلسم هزرابم هکنیا

 ,یسسماظن لمع اب یماظن - یسایس نامزاس دیئوگیم یتقو«( وب ]
 * هزرابم هویش اب هن دوشیم ضهم یماظن غیلبت و یا یرانا
 : مینکیم ضغم | ر امش یماظن دید رگید رابکی

 هناحلسمهزرابم زا هدافتسا « تسا یسایس لکش هزرأبم دم لک *

 شدیم ورم ار 9

 یسس اظن ی اهکیتکات دح ات ار هزرابم شور هنوگچ دینییب

 دسینکیم تابحم كیتک ات رییغت زا امه ایی رد ۰ دیاهدروآ نییاب
 هسب هجوت اب دینادیم طوردم ار یماظن ی اپکیتک ات زا هدافتسا و

 نسسیارپانپ * دراد رارق ناتهزرابم یلما لکشتمدخ رد هکنیا

 ۰ وین ندنآوخ لباق یلما نتمرد هملک کی اجنیا رد( * )
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 یسایس - یماظن « یماظن كیتکات اب هک ار نامزاسنیا ام دییوگیم

 « مسیسانهیم یسایس هداد كيتكات رییغت هک نونکا « میتخانشیم

 هوسیش و تسیچ اههیژتارتسا هک دیشاب هتساد رظن رد هکنیا نودب

 رسییفت نامزاس دنک رییغت كيتكات رگا ایآتسا مادک ناتهزرابم
 هسطبار رد ام هزرابم هدمع لکش رییغت زا ثبحص : انع ؟ دحیکیم

 هد احلسمهزر ابم یژت ارتسا ندوب تسرف# دینکیم متسیل ًایرپماآ و قلخ

 زا زسیئار یتسیکر ام میهافم هتبلا هک دیهدیم حیخوت هنوگچ ار

 ۰ دین ادرگیم یلاخیاوتحم

 1 یارسب تاقبط و تسا ید اصتقا هراومهتاقبط هزرابم یوتحم

 دسسشر لحارم هب هجوت اب هک دننکیم هزرابم یگدنز رتهب تیعضو

 اي یفنص « دریگیم شوخب لکه هود اهنت یوتحم نیا هدلومیاهورین

 ل کد ود « تسین یموس لکشک اراد لگخ ود نیا زا ریغ و یسایس

 یلحارم رد یفنص هزرابم « یسایس -ید اهتقا و یفنص ید اصتقا

 و تسا هددنهدلوم یاهوریندشوهار دسیدیلوت طب اور زونه هک تسا

 یسایسهزرابم و,تسأ تابسانم توچراچ رد و یئزج و یمک شت ایمومخ
 و تسسا هدش هدلوم یاهورین دشر هار دسیدیلوت طیور هک تسا

  مکتسا تاپسانم ینوگرگد اب هطبار رد و یلک « یفیک شت أیموخ

 8 گنج زا هکتسا رطاخ نیمهب * دنراد نایرج ردسب ی رد هتبلا

 » یتاقبط هزرابم لکش هن دوشیم تبحم تسایس همادا ناوتعب

 3 الوصاودومیم هدیمان هزرابم هویش لوتحم رد لکش نیا درکلبع لاح

  

 



 ۹۶ میس سس نسیم

 هتسسک تسا رظن دروس یاهلجزم مینکیم تبحم هزرابم هویغ زا یتقو

 بالقنا ینیع اهیارش یتعی « دراد دوجو یسایس -یدامتقا هزرابم

 اسب هزرابم هویشیوتحم رد لکش درکلمع هب هجوت اب و دشاب دوجوم

 هویش ود اهنیا ینعی « یماظن - یسایس ایتسا یماظن ریغ - یسایس

 ادنیپ هعماجیدنمنوناق اب هطبار رد هدمعشقن هک دنتسه 1

 ایزت ارتسا رظن ز

 ناسهاریزوریپ هب نامیااب
 0۸ اسم رسیت

 ! یکی هک دوب هذش هتشون قیفر و طسوت هلاقم نیا

 رگید قیفر و دش هتشاذگ رانک نامزاس زا ادعب نانآ
 بامعتاز ۰۱ لمق هک دوس اس دازپپ قلخ ی ۶ ادف کیرچ

 مسیژر نایمخژن تس دب ۰ و امریت رد سپس و ۳۳

 * دیدرگ م ادعا



  

 ؟-اشغر
 تسین یرظن هلئسم كي طقف « دوعیم حرطم هکیاهلئسم نوچ

 هام ود رد هکن انچمه دنکیم حرطم ار یلمع هلماقالب داهنفیپ و

 حلسم یاههتساد و نامیاهورین یهدنامزاس هلئسم هب مجار شیپ

 هدضن نآ هبب یدح دروخرب اتفر فرط زا و دقن حرطم یت اد اهنهیب

 خساپ هتشون نیا .هب یرظن هنیمز رد طقف اقفر تسا دیما «تسا
 تارظنات دننک حرطم زین ار دوخ یلمع داهندیپ هکلب « دنیوگن

 هلی هگندازآ شیبتفون نیا رد * دنامن قرمیریگمتوم دح رد ام
 زابو حیضوت المغم دوخیاج رد دیاب هک ) دهاب حرطم یرظن هلئسم

 كسب ( دوشیخعم هناحلس هزرایم هبتبسن ام یاههاگدینات دوش
 یسهنت ابزاس و ل ًأامعتیوقت مهن ًآودوشیم حرطم یکیتک ات داهنشیپ

 دیاباقفر واجنآ رد یاهدوت تیامح نتعاد لیلدب یماظن - یسایس

 نیا زا جراخ نمخ رد * دنریگب رظن رد كيتك ات كي ناونعب ارنآ
 ناًاشعشوم ,یعمج اب کان فات ًاقفر 6 ما یلبق داپنهیپ قبط و هتشون

 اههیشاعغاریز رد * ینوگنرس " حیرم و میقتسم رامش هب عجار ار
 * دنباأامن نیعم

 ن 24 9« 14

 ! اقفر

 رد مینکیم یگدنز یبالقنا و ینافوط ینارود رد ام نونکآ
 نی آ و تسا یاجفنا لاح رد هیماج هک میلوقلا قفتم همه ًاجنیا



۷۳۲ 

 شورا _لظطتنا رد نآ ره هکلب « رود یاهدنیآ رد هن « راجفنا

 »زور همه ار هدنکارپ یاهدومن وتسویپ دهاوخ عوقوب « میتسه
 هک مولعم و خشم یاهیئانآوت اب میتسه یتالیکمت ام ۰ مینیبیم

 ک تعاد میهاوخن ار یگآراک نآ ه یراجفن | تیمضو رد مین ًادیم

 كسب رد ار اههدوت یژرنا و مینک افیا هعماج لک رد یرثوم شقن
 میناوتیمن همماجلک رد رگا ۰ مینک یهدنامزاس یبالقن ا نامزاس
 مدع هکنیا ای « دش دیماان دیاب ایآ میهاب هتعاد ار شقن نیا

 مه كچوک هقطنمكي رد هک دناسریم ارنیا هعماجلک رد یئاناوت
 ترداسبم « اههدوت حلسم یهدنامزاس ینمی « رما نیا هب دیابن
 مامت دیابن ایآ ۰ میعاب هتشاد ییاآراک دح نیا ردرگا و ؟ درک
 ٩ میزادنا راکب هنیمز نیا رد ار نامناوت

 دح رود دیلمیم یبالقتا دروخرب وتسا تبثم باوج مرظنب
 اتو میرادهک یئوریت اهنت ام ۰ میئامن شوک هارنیا رد نامناوت
 ناتس درک یاقفر « دراد یثانهآ گنج روم ا:لث اسمرد یاهز ادنا

 یهدنامزاس یماظن رظن زا ار امیاهورین دنناوتیم هک دعابیم
 ینارحب عافوا كي رد نامزاسكي تیضو هک میراد لوبق رگا*دننک
 رادتار یلبق یگدامآتاظحل نآ رد دناوخب هجناتج + ییلاقنا و
 یزسیر همانرب و هتشاد دوخیاهورین زا یتسرد یبایزرا ودنیبب
 ار اسههدوست « كچوک و دودحم دنچ ره « دوش رداق و دیامن
 یتیفیکو هدیدرگ یعیسو تآرییغت شوختس د « دنک حلسم یهدنامزاس
 * دروآ دهاوختس دب نیوت

 ناد-تیمب ًاعیسو ًاههدوت هک یطیارش رد میراد لوبق رگا

 یژرسنا دناوتیم حلسیورین كي اهنت * دنوهیم لیسگ هزرابم
 + مسیژر رگیوکرس شروی لب أقم رد و هدرک هزیلاناک ار اههدوت

 -یسایس نامزاسكی رد ار اههدوت و دنک نیمضت ار هزرابم همادا

 رگا «درب شیپ یسایبتردق.بک یوسب و دیامن یهدنامز اس یماظن
 نانچنآ یاراد هک حلسم یورین كي داجیا رد « میراد لوبق ارنآ

 كچوک هقطنمكي رد ار دوخ رثوم شقن دناوتب هک دعاب یتیفیک



 ید
 میشوکب دیاب دنک *اغیا

 :ووسسسسپ امیرس أم هعم اج عاشوا یر داقتعا هک لاح

 ندسش حلس ناهاوخ ماگنه نآ رد ًاههدوت و دوریم شیپ ,اجفنا

 هدرک یهدنامزا ار نانآ هک دنراد ینامراس هب رم جابتحا و

 تیعضو نونکآامه دیاب ام نم اربانب * دهدب ار مز ی اهدرستغر ۳

 سگ میعاب یتیفیک ن انچنآ یار دود میهد ن ناماسورس ا زر دوخ

 ران رب یلمعی ام اگ ًاعقاو زر 7 ۰ دهاب یر اذگریثأت هتسی اش

 ار یراک « نامتقادمص و داقتعا همه اب مینکن یسابزرآا تسرد و

 نوسنگا صاخ روطب یلو « یلک روطب نیا * درب میهاوخن شیب زا
 یوسنمم تیامح رب هوالع و ميتسمياهدوت طباور یاراد لا رد
 را ایم ًاههدوک ۰ میر ًادروخوب زین یدام تیامح ز :۱یاهز دنا ی

 ید نسیاریانب ی دنراأد دامتعا ام هب یاهزادنا ی و دنسانهیم

 رد هسشک تسه امیارب سناع نیا لامه رد یسایسیاهورین نیب

 گور ایم یوسب و هتماد راظتنا ام ۹ ًاههدوت ۵ یرامقنآ تیشو

 کا سا نیا تسا سا ام یارب هک هک هچنآ نیاربانب دیضرو آ

 و لسسمتخحم رایسب نآ یاب شب هک یئداوح نینچ یارب ار دوخ
 ار دوخ شقد ت اظطسل ن 1 رد : اوتب اق .مینک هدامآ و تا یعق او

 لطلمقف هثاو مینگن نیهنچ ! هنرگو ۰ مینک *افیا ًاههدوت یارب

 زاب ار یثاضف هکلب ه درک دنه اوخت دامتعا ام هب رگید اههدوت

 و دنک بوکرس ار اههدوت دوخ ناوت مامت اب میژر هک مي اهتماذگ

 لثاسم یراهسب و دنامک نوخب یرتعیسو دامبا رد ار ناشتازرابم

 هتلیاقم و ثداوح نیا ینیب شیپ زا ریغ یگدامآ نیا «  رگید
 یگدامآو تکرح نیا یکیژت ارتسا تکرحتسا مهم هک هچنآ « نآ اب
 دوس لد رد ار قلخ شترآ ی اههفطت یشآهسو رپ رد هک تسا نآ

 ام ایوت ارتسا تکرح تیمعو رد اههدوت راجفنا دوخ * دنارورپیم

 تسسیشو رد ًاههدوت یروآ یور ۵ هکارچ ۵ دشنیرف ًآیم یدیدج تیفیک

 تسعوسب ار ام یئاناوت و هدرک صخشم ارام تکرح قطانم یر اجفن |

 ! اهر ام یاقفر * دربیم الا رگید یطاخس رد عورش یارب



۳ 

 رد هوقل اب یاهورمن »۰ دناهدرک تبحم ًاههدوت تب امح و لامع می

 «تسین یربخ نانچنآ لعفل ابیورسین زا یلو « میراد دایز لامع
 ه دمآ دهاوخ دوجوب تکرح و راک ناروک رد ام لعفلابیورین

 ۰تسا هتفهن هوقلابیاهورین رد رما نیا هنیمز هکارچ
 هسماج جاوا و ام یتالیکشت تیمغو هک یلطیارع نآ رد ام

 هسب ٩ میدرک ار راک نیا ارچ * مياهدمآ ناتس درک هب دیبلطهم
 دوبیزورروتس د رد ناتسادرک رد المع هناحلسم هزرابم هکنآ رطاخ
 قسم سلف ام مه ل ام رگا و دندرک نآ هب مادقا دوخ ًامهدوت و

 ناسهووربن نیمه رگا ؟ میدرکیم راکچ اجنیا رد دوب ناتس درک
 ه لامش و ناتس درک نیب ام هک دوب یعیبط « میتشاد ار تالیکمت

 رادروخرب یاهدوت هفاوتشپ زا هکارچ + میدرکیم باختنا ار لامع
 یسفاک هزادنا هب ورین رگا هکتسا نیا شرگید قشاو * میدوب
 گیتس و مید ادیم صاصتخا ناتس درک ةب ار یتمسق میتشاد

 یقاب یماظن - یسایس نامز استکرح و كرادت یارسب. لامع رد
 یارب هگنیاايو دیامن لیعج عوره یعخشم یاهزوررد هک میتماذگیم

 اب یگورردور هب مادقا « دش ناتس درک دینام لامس هک یتیضو

 باضختناار ناتس درک طقف اراچان ام نیاربانب * میئامن نمغ د
 روطب ناتس درک تیغضو و فرطکی زا امیاهورین تیعضو هک میدرک
 رد الماک مه امباختنا و؛تشاذگ یقاب امیارب ار هارنیا صضشم
 م دوب حیحم نامزنآ

 چیه زااعقاو ام درنگیم ناتسادرک رد امتکرح زا لامکی
 یسستیعقوم و تاناکما یاراد زورما و رفن هس اب عیدرک عورش

 هزوربسما یلو « هدننک مرگلد رظن نیا زا نیاربانب و میاهدغ
 رسگید ی ًاپبناتس درک ندمآادوجوب هک تساهدعب تن اذچن ًآفعم ًاج يیعضو

 هبستشاد داقتعا ار نیا رگا «تسا لمتحم رایسب ام هعماج رد

 دوجوب ار یرگید یاهناتس درک همماجیراجفنا تیمضو هک میعاب
 یااهوررینودنک لیلحتار عاضوا هرابود امتالیکعت دیاب * درو آیم

 رظنرداراههدوت اب اب هطبار وفلتخم قطانم و دجنسب ار دوخ



 » دریگب مهمصت اهورین میسقت هب مجارتقونآ و دریگ
 زسین لامع و تسا یراجفنا عافوا هک میگوگیز ام و بوخ

 تسسپامخ و لامه رد امتیضو هب هجوت اب و دش دهاوخ رجفنم
 و قرسسایک بل اش تیوقد هب مادقا رتهیرس هچره دیاب ۰ یاهدوت

 نیارد* داد ناماسورستعرس هب ارنآ یماظن  یسایس یهدن امز اس
 یبساظن تمسق رد دمآراکو هدامآ و هفاضا یوریت هکنیا اپ رما

 نییبزآهکنیا ای ان ۳3 میهاوخ مادقا و تسین یاهلئسم هک میراد

 تسیلباق سیا هک دوب میهاوخ یماقفز یوجتسج رد دوجوم یاهورهن
 تالیکعت رد * دننک فرطوب ا ر لاأامش هصیقن, نی ا امیرس هک هتشیاد ار

 هک دنراد رهیلب ات نیا نهم بکرت ای ی یاتس درک یاقفر 1

 فرطربب ارهمیققا نما یاهز ادنا ات یراجفنا جافو هچوت اب ادرس
 جرم نم هک یزیچ : دوشیم [زرد تمسق نیا ز :!فلتخا « دننک

 تسیعفو 4 میشاب هتعاد ار داقتعا نیا رگا هک تسا نیا منکیم

 اد تیپ تیمعق او ٍید ناتس درک و دیايم دوخوب امتحیر اجقتا

 هم سم عجار و گنج هب عجار دیاب ام نیاربانب * درک دهاوخ
 روسطخیا نامدوختالیکمت عضو هب هجوت اب ه اههدوت یهدنامزاس
 زا اسجک و تسا رتیوت اههدوت اب.هطبار اجک رد هک مینک رکف
 هدوست اب س امت رتعیرم ًامک « می بویر ادییمهمپ ع اد اما

 مسههاوخ تس دب ینیون تیفهک رتعیرس اجک و درک میهآوخ رارقرب

 کا ؟ دوشیم رام ی !هدوت داعبآ رد تالیکمت رتخیرس و دروآ
 لاشغم روطب میئوگب ناربا طاقن رگید اب ناتس درک زاف فالتخا

 نام درک نوچیه ل مع قم روطب و طاقن ید هک دعاب هامهش

 اس تالیکفت یک یا رد تدمنب ٩ نیاربانب « دعش دهارخ رجفنم

 دوجوب امیارب یمابس رظن زا یمهم هبرض یا دهاوختس دب
 نسسیآ 4 دینک !, ناتس تالیکعت ام رگا ۱

 یا دوس نیا نا وا یتیفیک ۳ اطروج

 و هشيمهتابساعم عون نیا « نیاریانب * درک میها وه بسک رگید
 تسسا نگمما امام دشأب هتشاد دوو دی اب تالیکعت كم ی هراوسه



۳ 

 اب اریرگید هتاطنم ام هکنیآ رطاخب منک یجیخن بلع هقلبتم کی ز

 رد نسمیارب هقطنم ز | روظنم ) * مدو [تس دب یر اب تیک
 ( تسا نشفرگ ۳ اههدوت اب یرفا اب تیفیکابو یرتمیسر هطب ار

 لبق زا نوچ هک ميشاب هتشاد یاهقطنم بمعت دی ابن رگید ًاجنیا

 ناک ویا هاب نانهمه اپ «: میدوپ نانس درک هقطنم رد

 یداح هژرابم رطاخب رتهبوس میناوتب ام هکتسا مهم ین نآ زا
 میشک حنلسمار 0و منکر ارقام اهنوف ایم !یراأاج ن آردهک

 ان ربواح یا هک لاح و دش دهاوخ هدادباوج ًاملسم

 قمی ابا ار یامراک اجنآ ن ایه ارج « در اد دوجو

 ۶ تسا ی روط ًاحن ! تیعفو هک تسا نیا دوشیم حرطم هک یاهلگسم

 و دناهدرک هضبق ار طاقفا مامت تارکمد و هلهموک رضا لاح رد
 ی اهشاتسا هاو نادر روخرب ههببجتشب تاناکما زا هن مه ام

 | مسیر دوشپ هک میته یموب هاو مراد سس
 را ًامورین و هدرک هدافتسا هلهسوک و تارکمد یامیناوت ان
 اب اجنآ رد ام ندوب ی اهن لیلحت رد هکشیآ * مینک بلج خیرس
 سم هیون ناف تقگ ی !ادیم هکنیا هب هجوت

 ام زرگاتس 1 ی هم کن آرتین رخ اسم ادمقد ییددج رز

 : ميه اب مهاد پولط ناگمآ ود یامیاهورین هب هجوت اب هظحل رد
 لامعا ایا ؟ داد رارت رس درو ار بولطم ن کما مادک دیاب

 تعادداقتعا رگا مرظنب ۹ | بولطم هظحل رد ناتس درک دننام

 نام درک دنفامامخ متح رولب رگیدتدم دنچ رد زین لاسم میغاب

 هوا هوس | بولطم ن ی هزادناكي هب ود ررهیرآ « دش دهآوخ

 رسب افاسم ميرادروخربرک !هدوت تیامح ز :ا لامع رد ام هکنیا رب

 دروخرب نسب اویانب* میرآ دنتارتمدو نانو نوجس یعناوم کتیا

 اوک ید دم هدوگچ مکدیهنوگنیادی اب ار لثاسم عود نیادب

 یدامتیامح ز ! و درک رارقرب طابتر ! رتمیرس اههدوت اب دوشهم

 یرسیگدهج ۰ درک بک یتالاپ .تیفیک و دغ رادروخرب ناشیونمم و
 نورهب ناتس درک هقطنم زا رگا کنیا هن « دشاب هنوگنیا دیاب



۲۷ 

 . مسیروخید یسایس برف کنیا اپ میتکیم لحتماراچنآ همیئایب

 هسستعاد ارقاتس درک لرلحت | شوخ رثتکرع نیا تسا ار

 یاسشفر و دوشن لحتم هک دو اددوخ رد ار ناکما نیا اب و دشاب

 نادهآ زا هم اج لک ی راحفتا حضو هب هحوت اب دنناوتب هددامیف اب

 ول شیشج ر تالیکمت لک هفرم ی ًاحک تیپ دیاب * دنهد یمادا ار

 ین ها رد و دوس سه یرگیف نقاش د رک لاامقب رگا ه دشابیم ۶

  

۰ 9 
 سه ًاوخ ی رتشیب ی ور تن ری ِآ شبذتجتقون ٩ هم« فیش ی یحلم هم تنه شیپ

 تهناق

 تا و میم ی اینم :رص هئدشب 6 سا ] ی دیار آ و لار هاو ی هکنسا طب ها اما

 ًق ۳ | هدریُد ماین ًا هم سی رد هلی رد ین ؟ًاحب اس یا مفرک ۳۳ اهم نی

 تم یا 1  یرگید ُک ۹9 | بیت رت سیس ژفشب ای

 0 5 اد ا
 3 + دوجو ةدد ریذ جک اس 1 یم اجسب اچ نیا ودنرش نام

    می 3 ی
 ًاحت و 1 تفرُگن لک یر افق ا شمیمدو گ یم د ام

 وا ره ۳۳ ر یر ۶ هو ات و ۴ لوع لهاآاورط ک ری و د ی 6 دوم ده یعیعم ظحح ۵ دش
۰ : : ۰ 

 1 ۹ ی 1
 رنا +5 ارچ « ميرمذپیم ار یساهس هبرص نما ام فا 7 و 1 وه ًسق 3 ها

 ِج
 الا اپ ۷ اب ۱ ی ا ۳ ۹
 هن ۰ ی یا یر ۳, اش را ون ۳ گسا و اسکن زرد ا نم زو ؟؛ بس شم اش یک وا

  

   
۱ 
 با

 ا 1
     ین ا ی رژ له أا و مد رد و ابا ۷ ن یسلطم
 ِ نآیاهتآاو هال میطنت رد 4 متفون

 * ی همش لا روم رد ۱ مرظن هصالخ لو نب ا مهاوخیم ردک رظن
 .ت

  

 * ( اغرآ ) زا هلاقم هدنسیون *

    

 



 



۷۹ 

 : یناقه د کرسشا قسیفر اب هسیحاصم " یاپهاکدید دقن

 ( لوا هلاقم ز

 نینلر. " دزیپخیمرب ن لک هک تسا درسخ زا"

 تسیس اسح یساسیس و کیژولوئدیا لگاسم هب تبسن دیاب ۱! اقفر

 هژر اسم ی هی وه ری ادف یاهگیرچ . میهد ناشن هداعسلا قوق

 و۰ تساخیمرب رما نیمه زا اهشآ تدحو قمع و هداد تیمها کیژولوشدیآ
 ناسسنساگدشامزاب زا يخرب ارچ هک تسا رما نیا لشالد زا یگی نم رظسب

 یاقفرهنافساتم . دشنامب یقاب قلخ یشادف یاهکیرچ عضوم رد دنتسناوش

 هک هچشآ رد  لاهرهس . دنهدیم تسد زا ار بوخ هصیبصخ نیا مکمک ام

 . .تسامیهس مه روطس نیا هدنسیون , تفرگ وارق اشفر یراگنآا لهس دروم

 زا هسسک هچسآ مشکیم روصت و. تسا یندوشخباس یهانک نیا نم رظش زااو

 هوس سلج اسآ لوغ تروصب ار یساسآ لشاسم هب هجوت « هدش هدروآ نیل

 هک رگید هلکسم ود هششون نیا رد. مهد رکذت دیاب ار هشکن ود

 :دشندهواشآا « دراد ار یرت لصفم و هناگادج حب یاج یدح ات نم رظن زا

 یسلو « ميديسر قفاوت هب هج رگا هک تسا تلود تیهام نییعش رابعم یکی

 هر اسسسرد یرگید و درییگرارف ثحب دروم یرتشیب یراکهزبر اب تسا رشهب

 هیچ ره زیش دروم نیا رد ثحب مراودیما هک رگراک هقیط لقتسم راعش

 یخ ریس زا صوصخب « تایشزچج زا یخرب نمش رد . ددرگ زاغآ رشدوز
 . دنتسبآ لمعب یشوپمشچ , دشاب ثحبورج دروم دناوتیم هک اهیدشبلومرسق

 4۳ دوبریگتخس دیاب کیوولوشدبا لفاس هراب رف هگتسا ییا.لما
 ٍسایس - کیژولوشدیا یسایس طخ , * هبحاصم " لاکشا نیرت یساسا

 يسسسلو « دوشیم هدشز هبحاصم نیا رد یمزح نژیب حور نم رظنب تسا نآ

 زاغآنژیب هک تسا یراک هرابود رارگت نیا یشوگ دوعسم مان تحت مه زاب

 ۰ * نیس تسینومآ بزح رصتخم خسیرات زا ییاپسرد * سا داغ

  



۸۰ 

 نسسسیدنچ یارب هک ناریبا قسلخ یشادف یاهگیرح یارب کشیب و . دوس هدرچ

 هزر اسبم نوردرد يفارحشا یاههديا نآ اپ هزرابم فرصار دوخ یژرنا لاس

 گ اه وگنس فیعضت گنهاب 8 تسا راب فسات رم نیآ ۰ شسدومت هشاحلسم

 ی سر رب هی دهد هزاحا !ادشبا اما . ددرگیم اهنآ کیژولوشدیا

 : میز ادرپب طوطخ نیرش يملصا
 نسب گی 8# هش احلسم ۵هزار اسم ترورض زا " هبحع اهم " نیش ی

 ی دینک تقاذ بت اوج و 3 اوگس نیم | هیتس ا هضعس و اش ان

 یيروسسشت یسراس ! طوطخ هم ا و ا یشبییب سا نشمیم دیشخسسا سم سا ام

 مس سی زر شش دوشبم تبحص نآ ا یشخ ًاهزور نیا هک 6 هش اهلیسم هزر اسم

 مزال تسسبحم هما چ ارس و نیا اساسا ان ۰: لیم ل امک ی اچ

 ایم روشک رد هک السد نم ا س سا !وس هش اهلسم زر سم یر وشش جی !دیم

1! 

 لسم اک ( رود ارپیمگ ) هتسباو یزاوژروب " دییفس بالقس ا
1۱ 

 زا سپ اصوصخم

 لم بارش رد هک دهدیم عیضوت و دراد رارق ی هدش طلسم ام دامتقا رب
 پس یورو وه رو

 نحس رس ابییس فرض ی رم وگح لک دیس | اییریپم | ةهب هشسب او ی و ژروب تیمث اح

 4 ایم مسی الق زا رشوه ابیس و اب ًاهشد و اس نلکش

  

 رب ار وضو نان هک دش
   
 بال ایی افرص هزار اسم هنوگچیه مک دنکیم گن ًاههدوت ط سیو اد اوج یا

 ی
 ی جم مووی چو سو وب

 هزر اسبم هنوگ ره اذن ددرگ جراخ یرکفنشور لف احم تل اح آا ۰« هشفاب

 یسماظن هزرایم ینعی , یسایس هزرابم لکش نیو ریل اعم رب هیکش اب دیاب

 ناوسیم یسایس افرصتازرابم هار زا هکنیا رومش اساسا و دوش ماجنا

 نآ زا یشع و درکوویان ار مسیلایرپما یسابس تیمک اه یروشک نیینچ رد

 هور ایم یداهسقا و یسایس نامزاس ناوشیم رهق هب هیگش نودب « رشمگ

 یسسلیالدهچ بسلاطم نیا یارب و . تسا نکممرییغ , دومش داجیا ار یتاقبط

 - یسسایس نامزاس یشم طخ نیا ساسا رب . تسا تیعقاو دوخ زا رتزر اب
 " تسا نآ ققعت همزال هک دیایم دوحوب یم اظن

 : توشیم نیم هشاملسم هزرابم : يساسا طوطخ

 راد هراشس ر ممد پاچ " هبحاصم " ٩ و و هحفص سا



 جب ۱

 رس سپ الماک هتسباو یزاوژروب " دیفس بالقنا " زا دعب -فلا
 . تسا بلافغ ام داصتقا

 یروت اشکید , میسیلایرپما هب هتشسباو یزاوژروب یتموکح لکش -ب
 + تن ا -۶ این

 نسیرتیل اع هبهیکن اب هزرابم هنوگره اذل , یلمع یریگهحیتن اچ سا
 دوش ماجنا دیاب یماظن هزرابم ینعیا یس ایم هرز ان لک

 ناراداوسه زا یرایسب یارب هکروطنامه و لومعم قبط اهنیا راد

 خال سسطم اب ارنآ یشزچ نژیب اهدعب و دوب حرطم هناحلسم شینح هیلوا
 هسن ایشحو یروت اتکید رد اساسا هشاهلسم هزرابم ترورف « دومن هزیروشت

 . تسا هتفهش تم وکح

 نیا " کیتکاش مهار یژنارتسا مه هشاخلسم هزرابم " نم رظنب

 روسسسیزم رشا رد اتحارم هلئسم نیا منکیم رکف نما و درادن ار داقشمعا
 را سشآ رد یخ اما « حیرص الماک تروصب هن هشافساتم یلو . تسا هدمآ

 هدرسخ رظن نیا رب" قلخ هبشرازگ رب یدقن " هنلمج زا « نامزاس ریخا

 . تسا هدش هتشفرگ

 مه  یژشارتسا مه ب هشاخلسم هزرابم ترورض جیرشت , لاح ره رد

 تروصب لسق ال و رصتخم روطب اما « تساهدنام یقاب نانچمه کیتک ان

 تسسسل اهدا :هشاعلسم یشم طخ نییعت رد هک ار یفلتخم لم وا: "شوک مر
 : مشنک نایب , دنششاد

 . .هعماج یدامتقا تبعضو و

 هعم اج یسایس تیعضو - ۲

 مس فو ) هعماج یشاقبط و یتسیلایرپمادض هزرابم تیعضو ۳

 . گشسنه اشیپ اب اههدوت هطبار تلصخ - یناور تالاح - اههدوت یتازر ابم

 ( نمشد تیعقوم و عضو

 : گنهاشیپ تیعضو - ۴

 . .مسیلایرپما و قلخ نیب داضت لح یشاهن هویش - ۵



۸ 

 داصتقف |هکمیسریم هحیتن نیا هب یدامتقا تخاس لیلحت رد ام یتقو

 یسایس هنطلس هی تسایس* هزوخ رد و تسا هتسباو دامتقا کی ام

 میریگیم هحیتن ار گنه ندوب ینالوط تقونآ , مینکیم مکح مسیلایرپم ا
 ات دادیم هزاجا امب هک تسا یلماوع وزج گنح ندوب ینالوط نیا دوخ و

 هوه.کلب , کیتکات کی ناونعب طقف هن طیارش نآ رد ار هناحلسم هزرابم

 یور سین , گنهاشیپ لعفلاب تیعفضو . مینک نییعت مه یژتارتسا ناونعب

 رد اسههدوت اب وا هطبار تلصخ و نآ لعفلاب یاهیشاناوت « نآ لعفل اب
 و؛تش اد تل اخد کیتک ان مه,یژت ارتسا مه ناونعب هناحلسم هزرابم باختنا

 لصاح جیاتن و ام قلخ یتازرابم قباوس و اههدوت دومخ و دوگر نینجمه
 یسلما لکش ناونعب هناحلسم هزرابم باختنا رد مه زاب تازرابم نآ زا

 : دومنیم ءافیاشقس هزرابم

 نودب « لماع کی ساسارپ هناحلسم هژرابم ترورف حیضوت نیارب انب

 یسلم اوع زا یکی یروت امگید . تسا تسردان رگید لماوع نتفرگ رظن رد
 . تشاد شقسن هناحلسم هزرابم لوبق رد هکتسا

 . مينکنییعت ار یساسا لماع میتساوخیم ام « دوش هتفگتسا نگمم
 ماد کیه « لماوع نیا نایم زا هک تسااج نیمه رد هتکن اقافتا

 و تس یو یگنوگچ یساسا لماع هگلی « دنشاب یساسا لماع دنناوتیمن

 نسسییعت هکتسا لماع نیا . تسا ييالقن ادض و یبالقنا یاهورین نز اوت

 ود نیا نم رد هدش دایی لماوع مابج وتسا یسالقنا یاهگیتکات هدننک

 ۰ هتتسه یسورب لی اق

 می درکیم تبحص هاش روفنم میژر کیت امتسیسبوکرس زا ام یتقو الثم

 و هاش یروت اتکید هب ار یدوخبدوخ عیسو یاهشپنج دوجو مدع یتقو ایاو

 نازاوش یگنوگچ هب تقیقح رد « میداديم تسن وا یمنهج ت افیلبت
 . میدومنیم هراشا یقلخدض و یقلخ یاهورین

 ار هسش اخلسم هزو ابم , دش لقن * هبحاصم * زا هک یتالمح نم رظتب



۸۳ 

 -تسا یزیچ نامه نیا و دنکیم نییبت هابس یروت اتکید اب هطبار رد طقف

 تسسرد عضوم نیا . تسا هدوب نآ هدنیامن نیرتهتسجرب ینزج نژیب هک

 ب تن کیژ ولوشدی | هزرابم رد ار ام عضوم , .دوخ ندوب تسرد ان تلعب

  

 اسم قیرط زا ینزح نزژیب یاههدیا هک دوشیم نآ بجوم یناش رد و دنکیم
 : ۰ دهد همادا دوخ تاأیح هب نانچمه, دوعسم قیفر مان ربز و

 هاش یروت انکید و قلخ نیب داضت ار ۵ دمع داضت " هبحاصم "۲

 ,دسیناوخب ار ۲۵ هحفم . تسا ینزج نژیب زت نامه اقیقد نیا و دنادیم

 : تسا هدش هتشون هنوگنیاآ
 , درادرارق یتسیلایریما دض هزرابم هلحرم رد ام قلخ یلب - ج"

 یسسلجتم + اش تموکح ای هزر ابم تروصب هزر ابم نیا ,. .دوب هاش یتقو ْت

۲۱ 

 + .دشیم

 ( دش لقن هبحاصم زا هک هچنآ ) روطس نيمه زا مه یرگی د تان هتبلا 3

 و دوسش هسخا درپ تایئزج هب ات تسین نآ تصرف العف اما دریک رارق ثحب دروم دناوتیم

 مینکیم رظنفرص ثحابم نآ زا تپسج نیمهیهد د رگ .یسررپ یساسا طوطخ هک تسانآ فده
 . داد میهاوخ همادا زین دراوم هیقب رد ار هویش نیا و

 رثکادح ۰ تسا تسردان اپارس هک دوشیم هثارا یئاهزت بلاطم ییا هلابند رد دا دا

 هیجوت ارنآ ناوتیم ناوارف یاهریسفت و ریبعت اب اهنت و تسا هدش نایب دب رایسب رایسب هکنیا
 : تسردان نیا ۰ دهدیم رارق قلخ راثک رد ار همکاح تکیه ینورد نویسیزوپا الثم ۰ دومن

 » دشاب هتشاد قلخ اب یکرتشم یساسا حقانم هک دریگیم رارق قلغ راثک رد یئورین یتقو ۰ تسا
 یورینزا تساوخیم طقف تشادن قلخ اب یکرتیشم عفانم چیه همآاح تئیه ینورد نویسیزوپا
 رگیدراب درسریم ریظنب ۰ دک هدانتسا هاش یرانکرب یارب عتستییی اه دوت بیرف ابو قلخ

 یسسئورد نویسیزوپآ تاوتیم لرسش كي هب اهنت ۰ دهدیم ناشن ار دوخ ینزج نژیب ه دیا

 «دمعداضت هلحرم نآ رد مینک لوق هک تسا نیانآ و داد رارق قلخ رانک رد ار همکاح تئیه
 لا باقم ردسک ره هجیتن رد و تسا هاش یزوتانکید و قاخ نیب داضت < ام هعماج

 یا_هفم دیا اب هکیناسک یارب . تویگرب یاج قلخ فص رد ۰ دریک رارق هاش یروتاکید

 قیفر هات چیم هک تسا نشور دنرا د یئانشآ كيکات مه یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم

 ۰ هدیدیمن لکش نیا هبار ایاضق دومسم



۸ 

 تالمج یسلو.. دشاب ریسفت و هیجوت لباق دوخ یدوخب هلمج نیا دیاش

 " داسسفتمره " زا اب یتوافت چیه زن نیا هک دزاسیم نشور الم اک یدعب

 لحعارم رد مسیلایرپما و قلخ داضت : تفگیم نژیب . درادن ینزج نژیب

 ه-سلحرم نیا ردالثم , دهدیم ناشن هوجو نیا زا یکی رد ار دوخ فلتخم

 نیب داضت یلحت هاش یدرف یروت اتکید و قسلخ نیب داضت ( هلحرم نآ رد ر
 . تسا هدمع داضت هجیتس رد وتسا مسیلابرپما و قلخ

 : دینک تقد تالمج نیا هب

 ,هجوچیهب تب جا ؟ دش وربور تسکش اب شینج دیشوگیم امش ینعیا- سا"
 هزر اسمهب هک يماگنه هکدنادپ دیاب قلخ . منیبشوخ رایسب هدنیآ هب نم

 یياسههویش و اهخالس همه و دنوشیم دحتم شنانمشد همه « دزيخيمرب یدج

 اسم قسلخ . دنریگیم رارق یو لباقم رد و دنهدیم لقیم ار دوخ هزرابم

 و دهد ماجنا ار يعطق هزرابم هتسباو یزاوژروب نیا اب تسپابیم هرخالاب

 قسلخ نیب ارهاظ شدوحو هک هاش و هتفرگ رارق نآ یورایور ًاقیقد زورما

 رشکیدرس يمطق هزرابم و هشفر نیب زا « دوب_هدش لشاح شیلما نانمشد و

 ( ۲۷ و ۲۶ ص۱ ۰. تسا هدش
 ةسلخ " , دینکتقد تسا هدش دیکاش نآ رب هک یروطس یور ۵ اقفر

 دشدم اجنا ار یدطق هزر بم هتسباو یزاوژروب نیااب تسبابیم هرخال اب ام

 ؟ تسا یزور هچ زورما ." تسا هتفرگ رارق نآ یورایور اقیقد زورما و

 لش اح شیلما نانمشد و قلخ نیب ارهاظ شدوجو هک هاش " هکتسا یزور
 ." تسا هدش رتکیدزن یعطق هزرابم و هشفر نیب زا « دوب هدش

 لح هک تسا یداضت « هدهع داضت « جیار و هداسفیراعش قبط , بوخ

 :دنیوگیم ار نیا الابتالمج تقیقح رد . تسا نآ لح هب طوسم یلصا داضت
 نورسیب ار هاشتسیابیب !دتبا مینک زاغآ ار یعطق هزرابم هکنآ یارب

 : منسیدنأر نوریب ار هاش ؛ دنیوگیم ار نیا الاب تالعج . میدنارسیت
 رد هستبلا ) تسا هدش زاغآ هزات یعطق هزرابم و تس اگیرم آ تبون نونکآا

 زر نامه هب مه زاب هگ دينیبیم . ( تسا هدش رتگیدزرن دیوگیم نتم

 و قسسلخ نیب دافت ندوب هدعم زنا هب ینعی « میسرسیم ینزح نژیب فورعم
 . هاش یروت اتکید



۸ ِ 

 هدروخ تسکش شبنج هک مرادن داقتعا نم « هن" هکباوح نیا یتح
 شبنج اجنآ زا . تسرد یقطنم رب هن  تسا راوتسا طلغ یقطنم رب " تسا

 رد ام نیاربانب ر تخادنا ار هاشتسی ابب !دشب ! هک تسا هدروخن تسکش

 نونکا و دوب یاهلحرم یزوریپ کیا هاش ینوگنرس و :میدش زوریپ هلحرم نآ
 قسسطنم نیا منکیمن رکف . تسا هدیسر ارف یعطق و یدح هزرابم نامز

 : .دشاب دوعسم قیفر نآ زا رگفت هویش و

 زاب دوشیم هتفگ ایراتلورپ یخیرات راشیا هرابرد هک هچنآ ۳ ِ
 : دینک تقد تالمج نیا هب . تسا نژیب تارظن لماح مه

 یسناسک هچ ميديمهفيمن ام هک دینکن نامگ « دیمهفیم هم"
 ی سیب شیپ داد خر هک ار هچنآ الماک « میداديم تاجن تراسا زا ار

 نسسیمه رد هقبط نیا یشنم گرزب و ایراتلورپ یخیرات راشیا . میدرکیم
 نانجمه دوخ هکیلاح رد « دنکیب زاب شیوخ نامیخژد یاپ زا دنب هکتسا

 دشتف ایمدوخ یاپ یاهریعنز ندرک زاب رگفب يتقو « دراد رارق تراسا رد
 هک درادسن نیا زح مه یاهراج و دشاب هديناهر تراسا زا ار همهرگید هک

 ( ۵۳ و ۵۲ هحفص )
 تان تراسا زا ار یناسگ هچ ميديمهفيمن ام هک دینکن نامگ

 رسب لاد روگذم رطس « دوشیم مولغم نآ هلابند زا هکروطنامه * میداد

 نسپا تقیقح . درادن تیعقاو نیا تسایر اتلورپ بن اج زا هناهاگآ یتکرح

 یتسیسکر امموهفم هب هناه ۱۶7 یتکرح بالقنا نایرج رد :ایر اتلورپ هک تسا
 ..تشاآادنزین یعقاو یسابس هدشپ امن چیه هکنیا ایناش وتسا هتشادشن  نآ

 دش اب تشذگ ابو راکادف

 تاسجن تراسا زا ار یناسک هچج هک ميديمهفيم ام هک دوشیم هتفگ

 یرسیذپ انهراچ و ایراتلورپ تشذگ و راشبا زا نآ هلابند رد و میدادیم
 هک دوب یرورض هلحرم کی نآ تقیقح رد ینعی دی ایم نایمب تبحص نآ

 , مین ارذگی رسا زا ارنآ هک میدوب رویجم ام و دنارذگرس زا تسیاسیم

 و مینک لامعا ار دوخ ینومژه میتسناوتیمن هک دوب یروط یخیر ات طی ارش
 ار دوخ ینزج نژیب هدمع داضت رگید راب . دوبن یاهراچ زین هار نیا رد



 « ش

 ۰. ایراتلورپ ینومژه راکنا اب یتح . دهدیم ناشن

 نامه زا مه زاب دیاآیم ینیمخ هللا تیآ هراب رد هک یتارظن - ۴

 طوسقس زا لبق ات ینیمخ هللا تیآ هک دوشیم هتفگ دروخیم بآ هاگدید

 نآ زا سسبپ یلو . تشاد هدهعب ار یتسیلایرپمادفض هزرابم یربهر هاش

 شسسیپ لاوکس نیا نونکا . دنکفا رودب ار یربهر نیا مجرپ هناهاگآ
 دف هاگجیه ام قلخ ریخا هزرابم هسورپ رد ینیمخ یاقآ ایآ : دیایم

 الماک ام رگید راشآ هدیااب نیا ام رظنب ؟تسا هدوب تسیلایرپم ا

 دراد تری اغم

 "یسلحتم" هاش اب هزرابم رد یتسیلایرپما دض هززابم هک یتقو ات

 نوشکا يلو « دنک یربهر ار هزرابم نیا تسناوتیم ینیمخ یاقآ « دشیم
 ناوشاس ینیمخ یاقآ . تسا هدش گیبدزسن یعطق و _یدج ی ۶ ۱هزر اسم ماگنه هک

 هزر ایم هشوگره « مدرک هراشا مود تمسق رد هکرواتشامه اهنیا رد . تسا

 دف یاهزر اسم ی نآ یتاقبط یاوتعم نشفرگ رظن رد نودب هاش اب

 واسه هدوش,یتسیل ابرپم ادض هزرابم نیب زوم . دوشیم یقلت یشسیلایرپما

 دوخیم شودخم ها۵ اب یشینخ یاقآ تفل اشم

 هزر اسسیم ترورف حیرشت تمسق زد هچ « دوشیم هدهاشم هک روطنامه

 الماک " هیحامم " , هعماح یلصا و هدمع داضت ییخشن رد هچ و هناحلسم

 هک دننادیم يتسينومک شینج همه و دریگیم ار یشنزج نژیب عضوم اتحارص و

 .درادرارق دوعسم قیفر عضوم یورایور و لم اکتیدض رد عفوم نیا

 - یسشتسیسکر امریغ تیاغب " بهذم " اب" هیحاصم " دروخرس تا۵

 : تسین هیجوت لباق هجوجیهب و تسا یتسینینل

 هکلب , تسین فده هجوجیهب بهذم اب هزرابم اهتسینومک یارب "
 ینعی . دنهدیم ماحنا یتاقبط هزرابم رد اک رد طقف !ر بهذم اب هزرابم

 زگره لاحرپب ناگدنوشراشتسا به دم ان دننکیم هزرابم نا ؟رامنتسا به دم اب وزن تروصرد
 ۳۳ هحفص . " دنزاآادرپیمن یبهذم دض هزرابم هب افرص

 یسلو . تسا هدش نایب دب تسا تالمج نیاآتشپ رد هک یروظنم دیاش
 داقتعا اهتسینومک . دنتسه مسینینل .- منیسکر ام دض ماکحا نیا لاحرهب

 یسسگن اگیب دوخ زا نایب بهم اریز . تساههدوت نویفا بهذم ,- دنر اد



۸۷ 

 هسب اهیشاسران و اهیشاناوت مامش نداد هلاوح اب بهذم . تسا ناسنا

 یمهت نآ لوصح لباق ینغ یاوتحم زا ار اهناسنا کیتارپ " یهلا تیشم "
 ۲ زا عن ام ؛مکحم یدس نوچ اههدوت ناهذا رب بهذم هطلس . دز اسپم

 یتسرد کردب اب « دننک کرد ار دوخ هوقلاب یاهیشاناوت اهنآ ات دوشیم
 اس اسنا ات دوشیم ثعاب همه نیا و دنبای تس ددوخ یعقاو یژرنا زا

 ها شوگشنآ ار ناهج و دنروآ تسدب تسرد یکرد دوخ لامعا زا دنناوتن

 تسه هک دسانشب هنوگنآ ار ناهح هک , دنزاسب دیاب هک دنزاس نوگرگد

 ات تسا نآ یپ رد هراومه وتسا رگفن يملع هویش کی هک مسیسکرام و
 یبهذمرکقت هظحل کی یارب دناوتیمس , تسه هک دسانشب روطنآ ار تیعقاو

 نسمشد اهتسینومک هک دراد تقیقح نیا تهج نیمهپ و . دیامن لوبق ار
 هسج « دشاب ناگدننک رامشتسا بهذم هچ « درادن يقرف نیا و دنا یهذم

 ْ: . ناگدنوش رامشتسا بهذم
 :دننیاپبن هکنآ لوا : درک یطاق رگیدکی اب دیابن ار هلئسم ود

 شل امع !هک یبالقن ا یتاقبط یوریس اب تیدض یاسنعم هب ار بهذم ابا هزرابم
 اسب هزرابم ترورض هکنیا مود و تفرگ هابتشا تسا یبهذم هفافل یاراد

 ایتسینومک یارب . درک یعادت دیابن نآ زا صخشم لگش کیا اب ار بهذم

 یکی ةیاظسب بهم اب هرارومه اهجشمومگ | تسا یرورف بهم اب دورایم
 هکنیا . درک دنهاوخ هزرابم و دناهدرک هزر اسم یژولوئدیپا لاکفا زا
 نسییعت طیارش رگید ارنیا . دریذپ تروص یمخشم لکش هچ رد هزرابم نیا

 تا مهوت مامت زا ار رگراک هقبط نهذ دیاب میئوگیم ام يتقو

 هجا یجص رگراک هقبط نوردرد تیزولوت دیآ هزراسبم زا یسقو «میئادزسب

 همهرد « مسیکوکسیم نسخس یستاقبط روش" ندرسب الاسب زا یو ۶ میم
 رد ار دوسخ هزراص نسیآ تساا نمکی ۰ تسا هتفپن به ط اسب هزراسس اپسنیا

 رهرد یلو « دشاب هدیشوپ یاهزادنا ات نآ یاوتحم هک دهد زورب یا اکشا

 قسیرطز ! هزرابم نیا ام طیارش رد . دریذپیم ماجنا هزرابم نیا تروص

 دشنتسهیتسیل ایرت ام یانبم یاراد هک یبالقنا یاههدیا یرسکی ندرک ید ام
 رد. دریذپیم تروص یتاقبط کیتارپ رادم زا یبهذم یاههدیا ندرک جراخ و

 



۸۸ 

 هبب ارنآ ات دوشیم ششوک هکلب « دوشیمن هلمح بهذم هب امیقتسم رهاظ

 ربشا یتاقبط تیلاعف هزوح نیرتب یساسا رب ات مینک لیدبت یصوصخ یرمآ

 هریغ و یگنهرف بالقن ! « شرورپ و شزومآ اب اهدعب . دراذگب هدننک نییعت

 تراوصرد ام هکتسین یتسنرد مکح نیا نیاربانب . دوشیم هزرابم بهذم ای
 ِ . مينکیم هزرابم نارگر امشثتسا بهذم اب موزل

 زامه اه " یداتس " ارتیا ) تسا هدمآ روطنیا ۶۲ هحفص رد ۶

 : [دندرک داقتنا دوخ عضوم

 |[ سبیرقت کیت ارکمد طبارش نودب یفنص هزرابم هک دینادیم یلو "

 هزرابم هب ینعیب یسایس هزرابم هب زاغآ زا سپ هلصافالب و ؟ تسانعم یب

 یدازآ یارب هزرابم هک دینآادیم . دوشیم لیدش یسارکمد و یدازآ یارب

 یبالقن ا رهمق لامع ا شی انعم هتسب او یز اوژروب هطلس طی ارش رد .یس !رکمد و

 دينکیم هظحالم . دیاآايمن دوجوب یسارگمد « دتفین رب هقبط نیا ات وتسا

 یسایسهزر ابم و یسایس هزرابم هبا یفنص هزرابم اجنیآ رد یتعرس هچ اب

 نایرج رد اقیقد و هسورپ نیمش ۵۰ دوشیم لایدبیت یم اظن هزر ابم هب

 ."؟ دیدرک. هدهاشم ریخا هلاسکیتازرابم

 « تسانعم یب ابیرقت کینارکمد طیارش نودب یفنص هزرابم هکنیا

 یشح .دنهدیم یهاوگ نیا فالخرب یخیراتتایعقاو و اهتکاف تسین تسرد

 دوجو هقبط یفنص هزرابم « هایس یروت اتکید نامه مغریلع « ناریا رد

 ۰ هتهتسسا « دوسب نآ یسلاصمفنا تلصخ هزرا بم نیا هصخشم ۱۹ 6

 یسستح « لغا شم یدنهقبط رط اب هطبار رد هزراب هژیو درس یارب یقنص هزراسب

 دهاش ام ناریا هک دنتسه گیتارگمد طیارش دوجو نود یرگراک تای اصتع |
 یروست اتکید طیارش رد هک :ار نیا , هناحلسم هزرابم . تسا هدوب نآ

 اههدیآ نا, هنکیمن راکنا دننزب تسد یسایس هزرابم هب دنناوتیم اههدوت

 مس زونه و تشاد جاور هن احلسم شینع ناراداوه زا یرایسب نایم رد هک

 مس سه هن احلسم هزرابم " یروشت زا تسرد ان گرد کی دراد جاور

 هناحلسم هزر ابم دیوگیم دوعسم قیفر یتقو تسا " کیتک ات مه 0 یژت ارتسا

 ناکما , ثودحو عوقو ناکماسپ تسا هزرابم رگید لاکشا مامت هنیمز



۸٩۹ 

 س اینآ زا کی ره شقن و رگیدکی اب هزرابم فلتخم لاکشا هطپار رس
 یفتسل اکشا هکتسا نیا رسارب ثحب . تسام قلخ یتسیلایرپما دف هزرابم

 یسش اجیهار دناوتیمن هناعلسم هزرابم نودب هزرابم یسایس افرم ایاو
 یسسسلما لکش نیا تیوقت تهج رد دیاب لاکشا نیا یمامش هکشیا و دربپ

 هزسسیلاناک يلما لکش نوردب دیاب رتشیب هجا ره ار اهورین و دتفا راگب
 . دومن

 یکی : .:دومن کیکفت رگیدکی زا دیاب ار مهم هلئسم ود نم رظنب
 یسنصهزر ایم هک تسین نیا هلگسم . تسا کیتارپ هحیتس یرگید و گیشارپ

 هک تسا نیاهلئسم هکلب « هریذپ تروص دناوتیمس ام هعماج رد زگره

 نیا یسلو « دننکیم باصتما نارگراک . تسیچ هژر ایم نی |! تیمها و هجیتن

 ثسص اب اهن هن, یتدم کی یط لقاال نیارباضب و ها
 هج ره ینادرگیور و یدرسلد ثعاب هکلب , ددرگیمن یبالقن ا لس ات شزیخ

 یی اضصع ا هزرابم هویش نیارباشب ء دوشیم هرزابم رما زا اهنآ رتشیب

 دشفب موادش ار هزرابم رما دناوتیمن دوخ یدوخب

 مسیل ایرپماو قلخ نیب داضت لح هویش میشوگیم و مینفگیم ام یتقو
 اههدوت هک تسین یضعم نادب نیا «تسا یاهدوت ينالوط گنح ام هعماح رد

 ٩ دوشیم_هچ_هجیتن بوخ یلو « دننزن یرهشا عایق هباتسد دوغ
 : هک دنکیم نیو دت یروطار دوخ یبالقنا كيتارپ و یبالقنا یشخ «یبالقنا یروسکت كی

 یار اه دنک عناق ار اههدوت دیاب و دسرب يبالقس |! صخشم هجیتن هب

 هوس اجلسم هزر ایم . دننک هدافتسا یصخشم یاههویش زا هحیتن نآ هب ندیسر

 اوست يتخ و تکست راکنا ار هزوابم رگید لاکفا ةوقو و شودح ناگما
 هش و يفنص هزرابم هب یيلکروطب هک دراد داقتعا هکلب , دنکیمن زین در

 هد اوتیمن يتسيل اپرپم ! تیمکاح_هطلس طبارش رد یسایس - يفنم هزوابم
 طرشهکلب « دهد رییغش تیمکاح و تلود اب ار اهنآتابسانم دوخ یدوخب

 . تساهزرابم یلصا هویش ناونعب هناحلسم هزرابم لوبق رد یرسییفت نیدج
 دنشکیم کرد هعماچ تکرم یاهیدنمنوناق زا گنهاشیپ هک هچنآ نیب

 اوشآو دنک نییعت ارنآ رییغت یاههویش « نآ اب قبطنم ات دراد هفیظو و
 دن ابدنهدیم ماجسا وا زا لقتسم اههدوت هک هچنآ و دنامهفب اههدوت هبآ



۹ 

 دسریم هعییشم نیا ها اهیدنمنون اق کرد اب گنهاشیپ . دش لغ اق تو افت

 و تسسسسکش مهرد ار میژر ناوتیم هناهلسم هزرابم قیرط زا اهنش هک

 گسنه اشیپ بذح زونه هک یگاههدوت یلو « دومن نوریب ار اهتسیلایرپم ا
 . ده اوخیم گنه اشیپ هک دننکیمن لمع هنوگنآ امازلا « دناهتشگن دوخ

 انج رد یتدم یارب هزر ابن زا لکش نامه رد و دننکیم باصتعا اهنآ الخم
 حسطس ياقترا گنهاشیپ فیاظو زا یکی میشئوگیم همهنیا هکنیا . دننزیم
 رد اههدوت اما . دوشیم هجیتن یلمع تقیقح نیمه زا , تسا هدوت هزرابم

 دنشویپ رتشیب هچ ره ندش قیمع و هبرجت بسک اب رظانتم هک هسورپ کی

 یرسیهرو دننکیم لوبق ار نیتسار گنهاشیپ لوقف « تسا هدوت و گنهاشیپ

 یسسسفنم هزر ایم هک تشادن هاقشما هشاحلسم هزرابم . دنریذپیم ار وا

 یسم اظن هزرابم هب هلمافالب یسابس هزرابم و یسابس هزرابم هب هلمافالب

 یدام یانبم دقافرش نیا ام هعماج رد زین یلمع رظن زا و دنوشیم یلیدبت

 هزر ایسسبم ت ایبرحت و تشاد ار داقشسما نیا هشاهلسم هزرابم اما . تسا

 فادبها هب یبایتسد و اههدوت هزرابم یاقترا طرش هک دندرک تباش ارنآ

 هزر اسپم هب هزرابم یسایس ایا و یفنص لاکشا لیدبت رد ییالقنا صخشم
 لاشم دهاش ریخا لاسکیتانایرج " هبحاصم " رد هگنیا . تسا هناحلسم

 . تسا تسردان « دوشیم هدروآ

 اهتآو داد صیخشت يتسردب دیاب ار نّوناق کی درکلمع فلتخم تال اح

 باس رپ نامسآ هب ار یگنس يتقو . درک کیکفت یتسردب رگیدکی زا ار

 تسسعبت نیمز هبذاج نوشاق زا عقاو رد « ددرگیمرب نیمز هب و مینکیم

 مسه زاب « دنکیم ریس نامسآ رد یشاسسپاوه یتقو روط نیمه . تسا هدرک
 تسلاحود , هدیدپ ود نیا یهتنم + .دنکیم تیعب ات نیمز هبذاج نوناق زا

 و تاسسپب امتم ا یتقو مه. دنشه ییمز هبذاج نوناق درکلمع زا فلتخم

 مه و دنیشنیم ورف هدوت ینافوط ی ایرد و دنوشم بوکرس یمدرم یاهشروش
 هسب یسابستازرابم و یساستارز ایه :هب تعرسب یفنص تاب امتما هک یتقو

 یسسسیشان ترورض کی زا ورد ره :# دنشوشیم لیدبت یماظن هزرابم هب تعرس
 دیاب اهناسنا هک هچنآ نیب دیاب . :نتسه نآ فلتخم تالاح یهشنم . دوشیم



۹ 

 ۰ دیش لغاق تو افت و .دنهکییم ماجشا هک هجنآ و دنشد ماهما

 هژر ایه یبس بیس هژر بم و یسایس هزرابم هب غلط ًافالب یفنص هزر اسم

 ترورسفهک دوب هسورپ لوط ز ! یعطقم رد اهنش هکلب . هدشن لیدبت یم اظن

 , داد ناشن لکش نیدب ار دوخ

 «دنشاب یيماظن تب یسایس دیاب نامزاس وضع میشئوگیم یتقو "۷

 یسایس طقف دیاب « سین اتسرد نیا هن دنیوگیم و دننکیم شرتور یاهدع

 نسسسی ادزا ؟ تسیش یمایس زا رششیب یزیج یماظن - یسایس رگم . دشاب

 رس هوالع نامزاس رداک رگا دنیبیم یررف هچ رگراک هقبطا" رتشیب
 یسکهچ هب شررض « دشاب رادروخرب یماظن یاهشراهم زا یسایس یاهتر اهم

 (۶۷ ص ۱۳٩ دسریم
 4 ناسزاس ندوب یماظن.. یسایس رما نوچمه یمپم رما هراب رد ل ال دتسا نیا

 یسسایس نامزاس 6 ظلاب تالمح هب هجوت اب تقیقح رد . تسا تسردان الماک یلال دتسا

 4 یسایس تراپم نتشادرب هوالع شا دارفا 5 ینامزاس ۰ دوشیم فیرعت نینچ یماظن

 نآسمزاس « تسین تسرد نم رطنب فیرعت نیا ۰ دنتسه زین یصاظن تراهم یارآد

 + دوشم فیرعت یصاظن- یسایس نشو یماطن - یسایس درکلمع اب یماظن- قمی

 ه-تبلا ۰ دریبمشیپ یماظت یاهکیکات هب "کتا اب اساسا ار یس ایس تادها هک ینامزاس
 ن۵وسسپ ازاد رپ هو الع نآ دارقا هک تسا نآفیاظو نیا ماجنا طرش ی تسا ملسم
 + هنشاب زین یماظن یاهبتیلباق یارآد «یسایس یابپتراپم

 داعبا «دراد یررض هچ کتیا ای و تسا.نآ زا رتشیب نیا 5 لالدتسا نیا «نمضرد

 است ار اهتسینوتروپا اب گرزب فالتخا كيو هدومن شودخم ار هلئسا یسایسو كيژولو دیا
 هسستشاد عالطا اقفر دیاش ۰ دروآیم نییاپ " ینف * لکاسم هیطوبرم فالتخا كي حطس

 اسعقاو ینمی 7 دادیم ساظن شزومآ دوخ دارفا هبزین ناربجنر بزح یتح هک دنشاب

 كلاذعم یلو ۶ دراد مه هدیاف « چیه هک درادن یررض رما نياهک تشاد دافتعا

 7 ۰ دنک دادملق ساظن-- یسایس نامزاس دناوتیم ار اهنآ نامزاس . یسکهچ

 + یرسسیک هجیتن

 اد. تستسا ندرک ذخا زوخ رد هک هچنآ نم هدیقع هب ؟ دنابیم هچ*" هبحاصم" زا
 یاسسنههتسه لیکشت یوسب شیپ * و " اههدوت حلسم یهدنامزاس یوسب شیپ" رامش



۹۲ 

 ۰ .تسا * یرگراک

 تست ریسفو و دروآیم تییاپ ار اب یسایس -- كيژولوت دیا حشاوم" هبحاصم " لک وطب
 دشیاب مراد داقتعا تپج نیمپب ۰ دزاسیم راوشد اپتسینوتروپآ اب يژولوئ دیا هزرابم رد ار ام

 وسگ زاب ار" هبحاصت * هک متسه هدیقع نیا فالخ رب نم ۰. داهن راثکب ار" هبحاصم *

  قسشسسیفر تارطن هیاپ رب * هیحاصم " یاب ۰ دنادیم یلخ یگادف یاهکیرچ *دننک

 مسه اس هناخلسم هزرابم* هوزج مه زونه تم داقتعا هب ۰ سس راوتسا و دازدمحا .دوعسم
 قنسیمه رد منکیم رکف و تسا قلم یئادف كيرچ رکفت یانبم * كيتتکات مه ء یژتارتسا
 4«. دوخ یساسا طوطخ رد * هبحاص»" نومضم و یوتحم هک ک مشاب «داد ناشن رصتخم
 *دارکاتمه < یژتارتسا مه هناحلسم هزرابب* یاههشيدنا اب لماک تیدض و لباقم رد

 رس

 ۰ ۸ رارق

 ۰ شد با 9 ۵ 1
 نامهار یزوریپ هب نامیآ اب ناویآ یاهقزخغسخپ اهر شترآ زا هلاقم « دنسیون

 ۰۹/۳/۱۳ (خر





 سو اس

 39 هقعیس هلی هم

 شب اهرخ ره یقاتبط مث یقاهبت لیلحت رف هک تسا تسرف ییا

 - ۰ ۹ یسپ س ۳

 ) مسیتتسم ریغ ای میلتسم ) فلقد ا دض اي باقدافم رد اروآ هک

 رد دسسنن اوتیم دما هک تسا یتیعقاو مهنیا یلو « دهدیم رارق

 رد تسسنکمم ینالقنا درف كي « نیا زا هتمذگ و دنریگبر أرق فص

 مسی 9 وب ا یقتعب ۵ ۵ و . یبالقنا ریغ یزولوشدیآ غلبم صاخ یطی ارش

۱۰۱ ۹ 

 «یی امت حالسا ار دوخ عضوم ه دوخب درهخوب زا سپ و دهد هعاشا ار

 تارسسظن زا عافد هب یبالقنا درف كي ندنادک رد یفلتخم لماوع
 ۸ یتاوژروبهدرخت ًایموعت «یگبرجتیب* دتنکیم تل اخد یتسینوتروپ

 ,یزاب نویس ارف هب لیم وه یبلام ضخعت * دنتسه لما وع نیا هلمج ز

 ار ةارسقا نیرت ييالتدا یتدم یارب تسنکم» لیبق نیا زا يلامخ و

 4-یژولوئدیا هزرابم رد هچنآ نیاربانب « دنک هدولآ دوخب زین

 ۰ تسا هلئسم نیا هب لماک هجوت «تسا روآمازلا یتامزاس نورد
 هزر آ[سبم دوسع ,شوک یتسینومک تالی شت هلی نورد رد دیاب

 دساپ نایرب تی ای و ملاجنح نودب ۳ اسیاضف رد كيزولوئديا

 دیاب ینورد كيژولوئدبا هزرابم ء دیوگیم وئام قیفر هک روطفآ ء

 دسسقتعم دح نآ غب ات لمازیا هب وئام» لعاب عاتقایانبم رب
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 ته ارطت هیلع یدجیاهزرابم مک زا دیاببزح » دیوگیم هک تسا

 هچنانچ یلو « دنربب یپ دوختاهابتعا هب ات دمد ناکما دناهدش

 و دشسنتسیاب دوخ هابتشا یور « دناهدش هابتشا بکترم هکیدارفا

 لدب مسیئوگ اتنآ هب داضت نیاتسنکمن هاگیآ ه دننک رتقیمع ارثآ

 نآ دوشیم هظحالم * ( داشت هراب رد - یفسلف هلاسر راهچ ) »دوش

 و عاسنقا حور « دراد دوجو وئام تالمج نیا رد هک یحور و اضف
 *تسا دوختاهابتعا حیحمت یارب درف هب نداد ناکمایاضف

 ه تسا رد تل یامق ناگوار رم لقادح هک ار

 ام لسعیامنهر ماسیق زا دعب طیارش رد هکیرثا و دنکشیم

 اسبار دوب هدش عورش نآ اب ام نامزاستکرح طظخ و دوشیم هدرمش

 «تسا هدرک هدنز ار ینزج نژیب حور هبحاصم » لسیبق زا یتد

 ماجنا دوعسم مان تحت نژیب هک تسا یراک هر ابود رارکت نیا ی

 دعب دنکیمن شوک یتحاو درامشیم دودرم ۰۰۰۰۶۰۰ هرسیغ و * داد
 اقفر * دیامن ءاقلا ار ييگنس هجیتن نینچ شبلاطم راپظا زا
 هتک کسی دیرجت هزوح رد ام تبحم «:دنماب هتعاد هجوت دیاب

 هشار | ك ویب * تسا (خ) قیفر رظن نیا لاحرهب « دوش هتفگ

 |ریصاخ یبالقنا تا روظحم و تانیعت 6 یستالیکعت بوچر اچ رد رلن

 را ینمباج بوچراچ نیا زا جراخ یطیحم رد نآ هشارا ا اب هک دیلطیم



 پا ه ۹1۹

 هک اریزسیچ قیفر هک تسین نیا بلطم نیارب انب.* تسا تو افتم

 « تسا نتدون_هنوگچ رس رب تبحم هکلب « دسیونن « تسا دقتعم

 « فارحنا یاغفا نسیع رد هک یدقن تسا هدنز اس دسقن رس رب تبحص

 لاصعف یاهدروخرب هب ار اقفر « حیرص و عطا دروخرب نسیع رد

 ربسب مکاح یبالقنا تارظن و يبالقنا_ يشم دربشیپ تهج رد قالخ و
 زاهبحامم هلصج دنچکور دیکات همهنآ یلو « دوش نومنهر نامزاس
 ی سرچ نویب مور هک نآ زا قرسیگهچیخت و (خ) قیفر فرط

 نا سمزاس رد ءااخ سامحا زجیزییچ هچ «هدش هدنز هبحاصم رد

 ءدوشیم هدنز هسبحامم رد ینزج نژیب حور ٩ دروآ دوجوب تسن اوتیم

 زا ار هسیحاصم هکنآ زج دشلب دناوتیمن یزسیچ نآ یقطنم هجیتن
 یک یطرغب یو «بوخ رایسب ] مینک فذح دوخ تار اشتنا یرس

 و دنسیدج طیارش رد ام یشم یساسا طوطخ منیشاب هتخادن اعدا

 هسیخامم رد هک تسیئاینامه هلحرم نیا رد ام ییالقن ا فی اظو

 میئوگنو میر اذگن یقاب هبحاصم زا یزسیچ هک یطرشب « هدش نییمت

 *تسا یندرک ذخا نآ زا راعش ود

 «هبحاممرد نژیب حور ندش هدشنز ماهتا اب (ع) قیفر یلو

 هیخاضم رد هک یباسا طولع نآ یاهچب دز اذگین نآياجب هچ
 ۰ دراذگیمن زسیچ چسیه ٩ هدش میسرت

 رسرب هکیثتحبو ممانیم هدنزاس ریغ داقتنا نم هک ار هچنآ

 قوسف بلاطم هب هجوت اب تقیقح رد « منکیم " نتعمون هنوگچ *
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 هبحاممهک ارسیا یساسنا طوساخ و یرسیگمنوم (ع) قیفرایآ *تسا
 بمسجعت لامک اب ؟ در اد لوبق و دنادیم ییفاقنا « دنکیم میسرت

 زیمآ ریقحت نحل ارنآ ناوتیمن هک یضحل اب وا ۰ یلبتفگ دیاب
 نم هدیقع هب ؟ دنامیم هچ هبحامم زا ۹ دیوگیم "درکن یقلت

 ِ حلسم یهدن امز اسیوسب شیپ راعشود «تسا ندرک ذخأ روخ رد هچنآ

 " هتسا یرقراک حلسم ی اههتسه لیکعشت یوسب :ثیپ و اههدوت

 دراو هبحاصم هب هک یتاماهتا همه نآ لباقم رد قیفر یتقو

 دیابالوصا » ۰۰۰۰۰۰۰ و دنامیم هچ هبحامم زا » دسیونیم درو ًآیم

 ود هجيتنلاب و دعاب هدن امتهد اتفا اب شیپ زیچ ود یکییو ران زا

 - لیکهت یوسب شیپ" ۰ » اههدوت حلسم یهدن امز اسیوسب شیپ *" رامش

 ًاجنیارد تسارتهپب * دنتسین یمهم زیچ مه " یرگر اک حلسم ی اههتسه

 اب ام هک تسا هدرک شومارف (خ) قیفرهک مهدبمه ار رکذت نیا

 یشادن یاهکیرچ ناگدنامزااب اهفت «نامتهابتخاو یق اون مامت
 راسسش ود یکی نیا زا ماهلا و حرط اب هک میدوب دیهش قلخ
 زمان مياهتسناوت « تساهنآ تهپهک یهاگدیدو"هد اتف اپ شیپ "

 رس سیغ نینچ رگا و میر ادهگن هدنز ار نامدیپشیاقفر میدن |

 ینآ هیتبسن و مینکن دروخرب تسا ییفاقنا هک هچنآ هب هفلوئس
 4 مسیئاب هتعاد ار قلخ یئادف كيرچكي .بمعت تسا یی)لقنا هک

  

 رترابرپ یثاوتحم اب و رت خیسو یداصعبا رد ار نامزاس مین اوتیم

 ۰ میهد شرارق قسلخ تمدخ رد و مینک مایحا
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 لاستع و ییالتنا یرتیگمشوم طقف ؟ دنامیم هچ هیحامم زا

 ه-یخامم رد يتزخ نژیب حور لاح نیا اب نآ یبالقنا یساسا
 طحنم ی اههمیددآ هک دشنلف اغ یلخ:یش ادف ی اهکیرج و هدش هدنز

 نیو ٩ دودی هقارا دوسحح یسقرت مانتعخ یگید یابیویب

 نیا مه ینزج نژیب یاههتفون دروم رد (خ) قیفر عفوم ایآ
 هسب تبسن قیفر هروخرب ایآ « تسا یفنم باوج رگا ؟تسا نینچ

 یسیالقنا ار هبحامم یرسیگفنوم هک تسیئ هنالوئسم ریغ هبحامم
 ( لاجنج اب میوگبتسا رتهب ) ناوارفتادیکات اب یلو « دنادیم

 (ج) قسیفر هلاقم ایآ ٩ دناوخیم نژیب حور مجت ار هسبحامم
 ؟ دیازیم شوم هک تسین یموک

 ابیرثا مهنآ « ینامزاس رشا كي هبتبسن یتمرح یب نیا

 و دسنادب (خ) قیفر درخ هکنآ نودب « تفر ینحرش هکتامخشم نآ

 یفن تهج رد « جا زا رثالاب و ندناوخ شزرا یب تهج رد زج دهاوخب

 هنوگچ , دریگب رارق دناویمن هبحاصم رد هحورطم یساسا لئاسم

 .یساسا طورطخ یتسردرب یهاوگ ار هعماجیاهتیعقاو ریس ناوتیم

 دییوک ایتسیئوتروپآ رد رب ار هیحامح ) ارنآ و تفرگ میحاسم

 الماع و میهدیم ماجنا هک یراک ) میگو تسرف ام هک دیدید«هک
 دیحاممهک دوشیم, اقلا رکفت نیا هکیلاح رد « ( میتص قحم نآ رد
 درک لوسبق دیاب !رگییمادک ؟تسا هدرک هدنز ار ینزجنژین حور

 یداستتن | جسیه هک تسیفیآ رسرب تبحم ه دوشن :هابتشا ؟تسام
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 رسب تسیحمو :درک هبحاصم هلمج آ اي نیا هبدیاسبن وناوتیمن

 كس یژولوئدیا - یساسس عظوم و یرسیگتهج یتسردان ای یتسرد رس
 هی یخ اصم هاسنآ اب نیآ دیوگیمن (خ) قیفر ) تسا هیحاصم :

 هدنز ار نژیب حور هبحامم یلکروطب دیوگیم هکلب « تسا یتسیئژیب

 تب تمرج نتعاد ساپ دقنادب دیاب اقفر نینچنه * ( تسا هدرک

 ضرد" تم رس 7" هضلک تسیت حرطم یقالخآ رظن زا یسالیکغت رنشآ

 یهاگدید زا ار هلثسم کلب ه دنکن هدنز اقفر نهن رد ار قالخا

 یا یکم تان هسب 6 دزوم ایم ویسگاض یسیفر هک ددرگحب

 ییالقنا قیفر رهشود رب رظن نسیا زا هک یتاهتیلوئسم هباو
 ارشآ دنیأن « تسام تالیکغت یتسه رد ام یتسه و هننکی رکف تسا

 م.کنیا هن« اه یتسردات زا طقف یلو هتساریپ اه یتسردان زا

 اه یتسرد هک داد هولج هگرزب ردقنآ و دوخ ید ًاقتعا ی اه یتسر دات

 ۱ دی اهنبگنرمک ایدرببنیب زا دوخ اب زین او

 مین ًاوتب ًاقفر دیه هتالوئسم و لاعف دروخرب اب مراودیمآ

 9 میربب شیپ ًأر نامیاپثحب نشوو و تسرد الماک یشور ی

 وی وچ و 9



 اهم

 هزراسیم ترورف زا هبحامم نییبت تسا دقتعم (خ) فیفر
 هلمج نیا دوخ نخستایثا یارب و تسا تسرد ان نییبت لی هناحلسم

 +: دنکیم لقن ار هبحاصم زا

 یسشاتما طوطخ دیادآ زا ییپ - تسکعم ه دینخبپ تی *

 ؛دوشيم تبحم نآ زا یلیخ اهزورتیا هک ار هناحلس هزر بم یروئت

 : ۲٩ دینک جیرفت

 تسیحم همادا یارب ارنیا اساسا و ه لیم لایک اب -ج

 رد هک لیلحت نیا ساسا رب هناحلسم هزرابم یروشت * منم مو

 هستسباو یزاوژروب « "دیفس بالقنا"زا سپ اصوصخم ام روشک

 حسیفوتودراد رارق « هدش طلسم ام دامتقا رب الماک ( روداریمک )

 لکع مسیلایرپما هب هّشسیاو یزاوژروب تیمکاح طیارش رد هک دهدیم

 مسیشافزا رتهایس راب اپهد و دادبتسا لک نیرتهایس افرم یتموکح

 هزر ابمهنوگچیه هک دنکیمگنت اههدوت رب ار عضو نانچ هک دشابیم
 یر کفنغور لف احم تلاح زا « هتفای طسب دناوتیمن یسایس افرص

 نسیرتیلاع رب هیکت اب دیاب هزرایم هنوگ ره اذل ددرگ جراخ

 | ساسا و دوغ ماجنا یاظن هژرابم یتحی « یسایس هژرایم لکع
 یروشک نینچ رد ناوتیم یایس افرمتازرابم هار زا هکنیا روصت

 « رستمک نآ زا یتحو درک دوبان ار سیل ایرپما یسایستیمکاح
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 یاسر ایم یداضقااو و این نامزاسیاوخیم رهق هب میکت نودب

 ۱ زاس یفم اه نیا سام 1 ۰ تسا تیعق او دوخ زا ردزراپ

  

 ن
 هم جیتن و » تسن آ ققحت همز ال هک دیآيم دوجوب یماظن - ینایس

 رد نتسساتا هتاحلس هزر اهاخیورشهبحامم رظن زا هک .درنگهم
 لاسقن یتح هکنآ نودب و *تسا هتفهن تموکح هن ایغحو یروت اتکید

 دمنکیم حرطم ار هبحامم هدیا نامه ایوگ هک ینزج نژیب زا یلوق

 حورهسک دنکیم رداص * ارچ و نوچ یب ".و علاق یمکح « دنک رکذ

 مسیدق زا « بوخ رایسب ۰ * و هدق هدنز هبحاصم رد ینزج نژیپب

 یارسب یلو * دسرتیم دیفس و هایسنامسیر زا هدیزگ رام دناهتفگ

 راتفر یسماع درف كي قبت هبتسین زیاج هجوچیپب. .اهتسیسکرام
 نآ یورو دربیم مسا یروتاتکید زا مادم ینزجنژیب رگا * دتنک

 .تساعسآ مب ندیسر طرش شیپ | راک ز وت اتکید گیوب ات ه دنکیم هیکت

 هباح ره دومیمن لیلد « درادنپیم یتسیلایریما دض هزرابم و بالقن ا

 . یشنزیج نژسهب دایب « میدروخ رب .د ادپتسا اییروت اتکید هملک

 مه ام و تسا یتیعقاو کروت اتکید رخآ * مینک در ارنآ و میتفایب

 * میئامنهجوت نآ هب نامدوختعادرب و ریسفت اب دیاب و میراد قح

 هسب طقف و میراذگب رانک ار ینزج نژیب !دتبا دیئايب نیاربانب

 : مینک رکف تسا هدمآ هبحامم رد هچنآ

 طسیارغرد و تسا بلاغ ام دامتقا رب الماک هتسباو یزاوژروب

 |ا-.فرم یتموگح لکش « مسیلایربما هب هتسباو یزاوژروب تیم اح
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 تا یو دوم دادبتسا لکش نیرتهایس

 ..کتسا یتیعق ]و نیا ایآ ؟تسا تسرد تالاسج نیا ایآ

 تیک اح یتاذ هکتسا يتموكح لک نآ « کروتاتکید و دادیتسا هک
 ت داوبتسا هدنب هتفگ هیحباسم رد ؟ دعابیم یتسیل ایزپما

 هبدتسب او یز او ژروب تیمک اح مساب ی اوتحم بلاق رد هک تسا لک كي

 هشنپ :اهقما رف* همع نابق اردوخ ( یاریار» ) مسیل ایرپمآ

 تشساسیهک اح :هبزال یروت انکید هک دوشیم نایب لماک حوضو وتخارم

 *«تسین ءافنم نآ زا وتسا ییلایرپما

 تیمک احز | یروت اتکید ندرک اچ و مگح نیا در نم داقتغا هب

 هدشبا نامهیروت اتکید هب ندع لئات یماخ نیعت ینمی.یتسنل بریم |

 زا لسبت یلو * دنکی دنکیم حرطم ینغورب ینزج نژیب هک تسا هدوت بزح

 راسسپظا مامت اب ( ج) قیفر هک میوگبتسمزال « یگزچتالمج رکذ
 »و بحاصم رب یدقن » هلاقم رد « دنکیم ینزجیاهزت زا هک یترفن

 دید میهاوخ * دنکیم تیعبت اههدیا نیا زاتمسق نیا رد لقادح

 نشنسم رظتب "2 دیوگیم هچ دروم نیا رد یتزج مهنهبپ یو ۶ هنوگچ

 راس اب « قلخشخبیت اهرشینچ زاتسا یاهلخرم هک صضاخشیدج
 لاخ رد " 4۳ دونیبضنم هاشیروتاتکید اب هزرایم گیوتارتسا
 ۱ و قلخدن اوتیمن ی !هدوت کیت ارکمد بالقن | ی اهر امع ندرک حرطع رضاح

 ل.تنماکت هکیلاحرل ۰ دزاس دحتم رگراک هقیطیریهر .ریز

 بالسسقنا یارب هکتسا هديسریاهلجوم ةب ام هعماچ رف یعامتجا
 مس ندیسرأأت كل اذیم و مينوييکر اهتتسپ ابیم ق اددوک شیت کمد



۹ +۱ ِ 

 و در و قلخق اهورین جیپ « بلقنا كرادت خ میرادا:هلماق القا .

 دف كیت ارکمد هزرابم هار زا یلعف طیارش ردهگنهاغیپ لم اکت

 .وسض رب ام هزرابم اجنیا رد " و »تسا لومو لباق یروت اتکید
 «ا-سیتارکمد تیهام و تسا شخبیث اهر یاهزرابم « هاشیروت اتکید

 قسلخ دض اب قلخ داضت رصانع مامت هدنریگرب رهن نو ور ا3

 تیلا)" تسین ( اهنآ دحتم یلخاد نیمجترم هنه و اهتسلرپما )
 .یسنزج راثآ زا دعیم اهنيا زا رتراکمآ تالمج + .دوبیم تمرف رگا

 یروست اتکید نونکا ام هدمعد اضتدیوگیم ینزج یلکروطیم(درک لقن
 نسیا دیاب ادتبا و ( تسا تاذب مث اق هک یزون اثکید رشوه

 یسنعی « قلخ دض اب ۱ ات درب نیب زا اریروت اتکید

 « دنسرارف " .اهتآ دحتم یلخاد نیمجترمءهنه و اهتسیل ایرپما "
 تسا یتشیلایرپما هطلس یدوپنان طره شیپ یزوت اتکید یدوباان وی

 ون دوخ ینزج هتفون و هبکبامف بلطم وذآ هسیاقپ نم رظنب
 :هاگمآدیللم قما لق ادخ *تساوک بافق اجک راه اف مکس
 یک یتموکح لگشنا رک روت اتکیذ:یلو | هنوگچ هک

 یسنعی « نآ یاوتحم یدوبان نوذب از لکم نیا یدوُبان و دنادیم

 . هک دیوگیم حوضوب یمود و دنادیم نکمم ریغ « یتسیل ایریم | تیمک اح
 یسستسیل ایرهما تیمکاح زا و تسا یماخ:نیمت یاز اد یزون انکیز

 مسیل ایرپمآ دعب « درب نیب زا. اریروت اتکید دی اب ادتبا ) تسادج

 ۶ داد هنادا-اربلطم دیاب یلو « ( ار
 هزرابم ترورم نییبت رد دوعسم قیفر هک دننآدیم اقفر همه



 هم ۱۰

 رد ار یدوخبدوخ خیسو ی اهشبنج دوجو مدع تلع هلن ه هناحلمم

 : نیا زا قیفر یاهجیتش هچ ؟ ارچ * دهدیم رارق یسررب, دروم ناریا

 ظانحل نیا زا ار ناریا و هیسور طیارس ود وا ؟ دریگیم یسررب

 نسپا اب هطیار رب یزکراک لُئاجم ه تعاد دوجر اهنآ ,رد یدوخبدوخ

 لفاحم اب دنتفای ناکما یرکفنعور لفاحم « دنتفرگ اپ اهشبنج

 ناشمملو و دندوب ظابترا رد عیسو اتبسنیاههدوت اب هک یرگر اک

 یی هاگآ و دننک تکرغ نارگر اک تازرابم رد « دننک رارقرب

 بیپ رپ *قروت ۰ و دیریپ وقبطتورب هی ار, یتجیل اپسوس
 یسهاگآ ی طاسسیقرا زد روید خ + اپشبنح نیمه

 نسممردر هنیمز نیمه رب و دنکیم دشر و هتفرگ اپ جیردتب بالقن |

 طابترا رگراک یاههدوت اب یبالقنا ورغیپ هک تسا ین امز اس لاکما

 و میقتسم هطب ار دون اب هک نویبالقنا نامزاس و دنکیم رارقرب

 رولطب (تا داره * ۱۰ مه م > م) > دوعیم لیکنت « دراد لاعق
 یطیارتمدراد هجوت هیسور طیارش هب اساسا و الوا دوعسم قیفر یلک
 دشابهتشاد نایرجنآ رد یعوخبدوخ جیسو ی اپشبنج دهدیم ناکما هک

 دمدیم رارق هجوت دروم ار هیسوربالقنا ریسم ایناسش و

 - یم وا * دهدیم ناشن یدوخبدوخ عیسو یارشبنج اب ارنآ طابترا و
 «یدامتقاتازرابم هتمرکی رثا رد هیسور رد یبالقنا ورنشیپ دیوگ
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 - لکم هبتبست ار دوخ هاگدید و دمآ دوجوب هایژولوئنیا « یسایس

 اب هنوگی هک دهدیم ناغن و دنکیم نایب مه یبالقنا ورهیپ یریگ

 ا۲-ههدوت ندناغک نادبم هب و اههدوت یخیرات تردق هب ندز بقن

 تلعیسروب .اب دوعسم قیفر نیاربانب « دیآیم دوجوب یبالقن | وی

 : طیارش تو افت .یفوط زا « ناریا رد یدوخبدوخ عیسو ی اهشینجدم ۳

 هک دریگیم هجیتن رگیدفرط زا و دهدیم ناهن ار هیسور اب ناریا

 هسلئسم ۰ تسا هیسور رد بالقنا ریسمزا تو افتم ناربا بالقن ا ریسم
 « تسا هار نداد ناغن «تسا ییالقنا یشم طخ اچنیل رد ثحب دروم

 « صاخ طیارشیاربا یبالکنا هار و یشم ذخ ندرک نشور یارب هک نیا

 ءمیوگیمن یزیچ دوخ نما * دریگ زارق رظن دروم دیاپ یئاهرایعم هچ

 و دسنکیه تبحم هیسور طیازعمزا وا ۰ تسایوگ دوم قیفر باتک
 ا ویتازرابم یاههویع هچ اب طیارش نیا رد دهدیم ناقن هدنز روطب

 ور فیپودنتف ایشرتگ و دشر اههدوت تازرابم ین امزاس لاکعا هج

 ۰ تفرگ لکمسشنازرابم نیا اب یکیتکل اید یطابترا رد هنوگچ یبالقنا
 زا اجنیا رد دیوگیم قیفر * ميدرگرب نارب یا طی ارش هب لاح

 دوسجو مدع هک دنکیمتیاث وتسینایربخ یدوخبدوخ عیسو یامشبنج

 -  ان طابترا رگیدکی اپ .یسیلپ تخس طیارش و یدوخبدوخ ی اهمبنج

 دوسجو مدعتفگ دیاب .: درادیه راپظا احیرم و دنراد ینتسگ

 وریشیپ یلمع یب و سیللپ مو ادم بوکرس زا یشان یدوخیدوخ ی اهشینج
 ) .یبیج عطق دوجسم قیفر باتک ۵ هحفضا هب دوش غوجر ) » تسا

 هبهدنکیم رکذ هطبار نیا رد دوعسم قیفر هک یلاسم مامت
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 یتموگح لکش هک یتسیل ابرپمآ تیک اح طیارخ رد هک دومیم جقنم نآ
 ابن شرتسگ دهاه ناوتیمن تسین كفنم نآ زا یروت اتکیر یفحی

 دو جوب رد گنه اعیپ دوخ شقن هکنآ :نودب*«دش اههدوت یدوخبدوخ

 ۰* دوش هتفرگ رظنرد یگاهشبنج: نینچ ندروآ

 دماغ دوخبدوخ هیسور طیارش نوچمه ناوتیمن اجنیا ۳

 یشرتسگ نینچ طیارش دوخ یضعی « دش یدوخبدوختازر ابم شرتسگ

 هسب ار عیسو یبالقنا نامزاس دوجو هجیتنلاب و دنکیمن باجیا 1

 نیاربانبءتسا لاحم هب قیلعت ه ندرک قیلعت عیسو یاهمینج دوج

 هسسپ یاهشدخ ناتچ و دنک یزاب تم ناتو دیار نتساه

 یسحطسا رد ار اپشینج نآ دوش رداق ات دروآ دراو* *میظع دس *" نآ

 :  ۰ دزادنايب نایرج هب میسو

 هسب لاح زا یتسسکرام هویعكي اب دوعسم قیفر تقیقح رد

 لاح طیارش «۸ار نییعت و تکرح ی ارب هراب ود و ددرگیم رب هتفذگ

 دوجو مدع يثعي « ددرگیمرب هتفذگ هتمذگ هب لاح زا «دریگیم رظن رد ار

 فرسسط زا یسایس یهاگآ شریذپ مدع « یدوخبدوخ عیسو ی اهشبنج

 مدع ه اههدوت نایم رد یبالقنا نارگفنهور تیلوبقم مدع « اههدوت

 نیرتلذتبمهب اهنآ ندروآ یور « اه؛دوتفرط زا هزرابم هب داقتعا

 هتمذگ رد ارنآتلع و دنیبیم ار ( یتسیلایرپما گنهرف )گنهرف

 نادقف 6 ناربهرتنایخ « اههدوت تازوابم تسکش م دنکیم یسررب
 نیا رد و هعماج رد یسایس لئاسم ندوبت یراج و یبالقنا ورغیپ.كي

 «دومیم هفخ هفطن رد تازراپم هنوگ ره هک ناقفخ طیارغ رد و ءالخ
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 ندسش عقاو رثوم و یتسیل ایرپما گنهرف یونب اههدوت ی روآ یور

 یبئابتلع ار همه ۰۰۰۰۰۰۰ هزین رس هب یگتم میژر یمنهجتافیلبت

 و بوک رس دنریگب رارق هجوت دروم هزوح ود رد دیاب هک دنیبیم

 هورشیپ یلمع یب و یتسیل ایرپما تیمک احیروت اتکید زا یشان ناقفخ
 نآ درد هتسین لکشم وا دوش هتخانش درد یاد

 یروتاتکید «نآزا یشانتارثا و ورشیپ یلمع یب هجیتن رد هکتم

 یسنهچتاغفیلبت املسم و ددرگیم اه*دوت تازرابم شرتسگ زا ال

 ار یروست اتکید نیا یلو ه دوشیم مق او رشّوم یطیارم نینچ رد وا

 نسیب زا ار یتسیل ایریم | تیک اح هکنآ رگم ه درک دوبان ناوتیمن

 یسسسپ « درک عطق ناریا زا ار مسیلایرپما ذوفن هکنآ رگم « درب

 هبارهلداعم و دوش نادیم دراو دیاب دنک رطخ دیاب یبالقنا ورغیپ

 تردسق هک یطیارش رد*: دیوگیم قیفر دوخ « دنز مه رب قلخ عفن
 هتشاداو ار یبالقن ا » نارکفنمور زایاهدع میژر هدننک بوکرس

 شسترا هدننک بوکرس تردق نیمهتسرد هک دننکن كرد ۰ هک

 هدوسست « تسا یتسیلایرهما هطلسیاقب لماع نیرتهدمع یقلخدس

 نآ ناوتیم هنوگچ ۰۰۰۰۰ دوهفق اودوخ یخیر ات تزدق هیدن اوتیمهنوگچ

 ياهترورسه هک یاهزرابم « دراد نایرج خیرات رد هک اریاهزرابم
 ِ "داد نامن وا ۰.۰۰ رم ز . ۲ یزوردپ یشیرات

 - لک ناگمای رد و اههدوت تا رام گو اگرا و تسا
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 6 دهدیمن تسا حرطم هیسر رفالثم هک یلکم هب ار كنه اغیپ یریگ

 كجبدروم اجنیا رد هچنآ «تسا مادک ام هار و ریس دید دیابسپ

 المع ار یتسیلایریما دض هزرابم ناوتیم نوک هکتسا نیا هتسا

 هکداهن انب ار ینایرج نآ ناوتیم هنوگچ « داد ناغن اههدوت هب

 تردسق رب « دوخ یعقاو عفانم رب « دوخرب « هدوت نآ ریسم رد

 هدناشک هزرابم نایرج هب و دوشفق او دوخ ریذپ انتسکع و نیگمرس

 هناحلسم لمع هار امنت « دوشیم هتفگ لاح نیع رد و ۶۰۰*۰۶۰ دوش

 هک اههدوت یخیرات یژرنا نآ هک تسا لمع نیا نایوج رد " ۰تسا

 هسسیک تسا نایورخ نیمه رد و هتفای ناأیرج جیردتب ه تسا نکاس و

  

 شسقف رب «دوخرب ینالوط هناحلسم هزرابم نطب رد + ییردتب هدوت

 ) ۸ ص ).دنکییم ادیب یهاگًآادوخ ریذپان تکش تردق رب و یخیرات

 «دسرسپ نظنب یرورض ریغ قوف بلاطم حیفوت اقفر رظنب دیام

 زا بلاطم نیمهتسردرگ ااهتنم « دوب نینچ زین مدوخ داقتعا هب

 دیدج الماک ینیبت اب قیفر هتعون رد رکا و داتفایمن (خ) قیفرملق
 هجاوم هناحلسم هزرابمترورض زا یقطنم ریغ یتحو یملع ریغ و
 بسسلطم اب ار قوف بلاطم طابترا ادتبا لاح رهب .میدوبیمن

 طیار نیا .وج ار / قیفر هلاقم ات منکیم نشور " هیحاصم *

 : ۰ مینک یسروب

 ناوستیم هنوگنیا ار اپنآ « دشابتسرد قوف نانخس رگا
 «مسیلایریم|هب هتسب اویزاوژروب تیمکاح طیارغ رد : درک یدنبعمج



۱۹۹ 

 زا رستهایس راب ارهد و دادیتسآ لگچ نیرت#ایس افرف یتمولح لکع

 هنوگچیههک دنکیمگنت اههدوت رب ار عضو نانچ هک دنابیم مسیشاف

 ل سناحتلاح زا هتفای طسب دناوتیمن یسایس افرص هزرابم

 رسب هیکت اب دیاب هزرابم بم هنوگره اذل ۰ ددرگ ج راخیرکفنغور

 یرآدوشماجنا یماظن هزرابم ینعی ه یسایس.هزر ابم لکش نترتیل اع

 و حغو نانچیروت انکید یتموکح لکش اب یتسیل ایرپما تیمکاح

 د-هلیمن اهن آتازرابم هب شرتسک ناکما هک دنکیمگنت ًاههدوت رب

 ناوتیمن هجیتنلاب * دوب یرگراک لفاحمییادیپ دهامناوتنمن و

 اجنآ رد درکر اک ه دوب.هیسور رد هک لگش نآ سم یاارگر اک جرایم رد

 و تسسف ًاییم طب یرگراک لقاحم اب ةطبار رد یسایت افرم هزرابم

 هشدوگچیه اجنیا رد یلو ه تعاد دوم یرگلاتتو و هلف احس دشر هنیسز

 لاسسشاس تلاح زا و هتقاب طس دناوتیم یسابس فرض هزوایم

 اسب دیاب *هزرابم هنوگ ره اجنیا رد اذل . رک یر اهیرگایاور

 ا.جنیا رد ۰ دوش ماجنا یسایس هزرابم لکش نیرتیلاع رب یه

 لسمع ینحی وه ییالقنا ,امع لکش نیرتد اح هب لسوت اب اید ورشیب

 هسسک ارهماهرر ایم هک ار وتیم میظع دس ن آ ندرک رادهشدخ و هناحاسم

 ۰ دنایامنب اهفدوت هب دراد نایزج خیرات رد
 ما سیلدب تب راک » لصنم نایرح ه دنشابهتعاد دایب اقفر رگا

 یگیتکل اید طابترا دوب هتست اوتن شیف ارحتا و یتسیسکر 1 رهغدید

 اه یارغ رد ورشیپ دشر ناکما مدع و ًاههدوت رب عانبوا ندمگنت

 هرخسمو فحْوم لشالد اب و دبای رد ینایس افرم هزرابم رد ار ناریا



 ی سس

 هشضبار نیا رد (ج) . قیفر :یلد ه تفرگ دقن دایب ار هلمح نیا
۹
 

۰ 

 تا ست نیا جیرعت رد یمغوک نیرتمک هکنیا نودب و دنکیم توکس

 مسکح 6 تیم ترامح نیا زا حورخم روطب شتشادرب دهد نامنو دنکب

 هک یمکح 5 هدر لولح هبحاصم رد ینزج نژیب جور هک دنکیم اس

 دوصسم قیفر باتک رایحمارهاظ )تسین راوتسایرایع» چیه رب هک
 : قیفر باتک اب ویحاص بظن مک نیا اب هطبار رد یتح یلو «تسا

 ترورض زا قفر دوخاک اهتشادرب اب هکلب « دوشیمن هسیاق» دوعسم

 * ( دریگیم رارتشجنس دروم هناحلسم هزرایم

 هسسپ ای ؟ هنمادک (خ) قیفر رظن زا اهرابعم نیا یلو

 نییعت رد هک ار یفلتخم لماوع هنوک حرط ترومب » رگید یترابع

 : تفاد نایب ناوتیم هنوگچج * دنتمار تملاقب هناهلس یمم طع

 تیعضو - ۲ ۰ هکماجید اصتقا تیعضوسصا 2 (خ) قیف ررظنب

 تماج یتاقبط و یتسیلایرمما دش هزرابمتیعضو - ۲ همماج یسایس
 اب امدوت هطیار تلخ - یناورتلاح -. اهددوت یتازرابم عو ]
 یشاپن هویش- هگنهاغیپ عنو - ۶ ( نمس تیعقوم وکنهادیپ

 ۰ مسیلایرنما و فلخ داضت لح

 تنه لماع ۵ نیا رد اییابیا هناحلس هژرایمترورف ینحب
 تاب لیطت رد ام یتقو * دیوگیم (ع)  قیفر ٩ هنوگچ «تسا
 داصتتاكي ام دامتقا هک میریم هجیتن نیا هب همماجیدامتقا

 مسیل ایرپما سایس هطلس هب تسایسهزوح رد و تسا هتسیاو

 ارهاظ ". میریگیم هجیتف ارگنجندوب ینالوط تقونآ ء مینکیم کح



۱۱ 

 یسموزل هک دنادیم هداتفا اپ شیپ و یهیدب ردقنآ ار هلئسم قیفر

 ارچ هکتسا نیا هلئس اقافتا یلو,م دنببیمن عوضوم حیرعت هب

 ؟یهاگدیدهچاب ینالوطکنج هزات و تسا مکح دوخ نیا ۴ ینالوطگنج

 نارسیا رد هناحلسم هزر ابم ترورض جیضوت رد دوسعسم قسیفر دوسخ

 واءدمد رارق یسررب دروم ار مانتیو و نیچبالقنا هک دنیبیم مزال

 یارب و »"تسا هناحلس لمع «هار اهنت » هک دریگیم هجیتن ادتبا

 ار یفالوطهگسنج یسگنوگچ « ترورض نیا رت قیمع هچ ره حیضوت

 زر سین اجنآ رد هک دهدیم نان و دنگیم یسررب مانتیو و نیچ رد

 هی الوا یماخ طیارش اپتنم ه دوب هناحلس لمع « هار اهنت

 نسیا دوتا و دنهدب لیکعت بزح داد هزاجا مانتیوو نیچ نویبالقن |

 هب زاغآ نامه زا ار یبالقن !گنج دنتسن اوت یماخ طیار# رد بازحا

 نسسیارپانب « دننک زاغآ شتراثی اب لثملایف و یعیسو سایقم

 رسگا و دوش حیرشت ناربا ضخیم طیارش رد دیاب ینالوط گدج ترور

 هکءد اد حیضوت یلکعب ار عوشوم دیايتقونآ و دش اب یرورش رما نیما

 *(تسادوعسم قیفر باتک ام رایعم نوچ ) دهندیم حیموت دومسم قیفر

 مینک رومت و مینکن یرامفاپ دایز عوضوم نیا یور رگا هزات یلو
 نامه فرحرد هطلس تحت هعماج طیارش رد یئنالوطگنج هب داقتعا هک

 دنامیم یقاب هلئسمنیا هتسا لمع رد هناحلسم هزرابم هب داقتعا

 لثمامهعماج نوچ دنتقگیم فوحرد( تفنگ رد) اهتسینوتروپ |

 رد( ماتتیوو نیچ لثم) سیل ًایرپما یدوب ان «تساهطلستحت نیچممم اج

 دعب هحفم رد هیقب



 ی

 (٩ ام ناودفب یاری ضیم ظیارف رد ةناغلنح ةزرامم هک

 زین اجنی ارد(خ) قیفر ۰ تسا هتفهن هچ رداساسا هناعلسم یشم ترور

 گنج ندوب ینالولط دیوگیم و درو ایم باصب نآ لع ار هیذق تروص

 یارتآر هناحلسم هزرابم ات دهدیم هزاجا امب هک تسا یلماوع ءزج

 مه یژت ًارتسا ناونعب هکلب ه كيتكات كي ناونعب طقف هن ه طیارش
 سس ومم یی

    

 هد احلسم هزر بم ترو رض هک تست نیا لاوئس رس * مینک نیسعت

 هزرا دم هک درک تباث دیابن رگم «تسا هتفهن هچ رد. اساسا
 هچ هب (خ) قیفرتسين مولعم هرخال اب1؟ تسمهكيتک ات هناحاسم

 .ةه سد احلسم یمغم طخ رس رب تبحص هک هبحاأصم رد ۰ دهریم بأوح زیچ

 مسی هک اختر هزرابم ٌأرچ هگتسا نیآرسرت کیس ردا و تسا

 اهنآهک ارچ * دوبن روانی | تیمق او یلو « میتعاد ناسمهیژت ارتسا اینآ و امارهاظ -تسا ریذی ناکما ینالوطیاهدوت گنج هسورب

  

  

 «دندرکیماعد !هک هج نآ هب لمع رد ینعی « دننک تسرد بزح ادتبا
 هد احلسم گنجمید اقتعا « ناریا خشم تیعق او رد , دندومنیمن لمع

 هرسسپ هجوت اب و ( ناریا رد هناحلسم یشم طخ ترورض ) بلطم نیا

 : ناققعا امازلا ,یفلوطگنجهید اقتعا رکذ اب ناوتیمن « دنتخادرب دللیکمت - یسایس راکب ادتبا هک مانتیو و.نیچ بالقن ا بر اجت
 نارسیا طیارش رد ارنآ لقادح ای داد حیضوت ار هناحلسم یشم هب
* داد حیضوت



۹۳ 
 توس هنلقس نیا ذی قیفر ارچ ه تسا كيتك ات مه و کژت ارتس ا

 + .تفرگ شیپ رد قیفر هک یقطنم نیمه اب دیراذگب یلو ؟ دهدیمن

 ۰ میهدب رارق هجوت دروم ار هس هبحاصم بلْطم

 تا یلماوع زا همحم اح یساأایس و ید امتق | تیعضو تیرگی وا

 هیحاصم هک .تسا دگتهم و دنتساد شقن هئ احلسمم یشنم طخ نییعت رد هک

 رتشیب یزیچ تیعنو نیا حیرت رد دوخ یلو ه درو ًایمن باب ارنآ

 لسیلحت رد یتقو " : دیوگیمن «تسا هدمآ هبحامم رد هچنآ زا

 دا _.منقا ثي ام دامتقا هک میسر هحیتن "نی اب ید اصتقا تخاس

 ا
 مسکح مسیل ًایرپم أ یسایس هلملس هب تسایس هزوخ رد و تسا هتسب و

 ید آسمتق | تیمضو نتفرگ رظن رد ینحی نیا رگا ۰۳۰۰۰۰۰۰۰ مینکیم

 زر میم یروت سا هدمآ زین هبحاصم رد 6 هضم اج یسایس 0

 بالقن زا سپ_امومخب ام رودک رد هک لیلحت نیآ ساسا رب هناحلسم

 اس دامتقا ربالماک ( رود آربمک ( هتسباو یزاوژزروب ۲ دیفس

 تسسسیمکاح طیارف رد هک دهدیم حیضوت و دراد رارق « هدش طلسم

 یک مسیل ایرپم | هب هتسباو یزاوژروب

 نستفرگ رظن رد اب زج مه هبحاصم رد هناحلسم یشم طخسپ

 7 اج یسایستیعغو » و » هخماجید امتقا تیسضو " لماع رود

  

 بس لطم نیب دروم نیمه رد : یبورفاق یلو ه تسا هدشن نیبعت

 (خ) قیفر هکنیا نآ و دراد دوجو, ( قیفر هتشون و هبحامم

 همسعم اجید امتق | تیعضو هناحلسم یهم ظخ نییعت رد هک هتفگ ییاب

 هدنر ًادتل !اضو هنوگچ هک دهدیمن جحیفوت وتسا عن اق «دنراد تل اخد



۱ 

 (خ) قیفر یتقو * دوشیم هداد حیفوت نیا امختنم هبحاصم رد یلو

 هزرابم داد هزاجا امبهکدوب یلماوعگنج ندوب ینالوط : دسیونیم
 ه..کلب ه كيتکكات كي ناونحعب طقف هن ه طیارش نآ رد ار هناحاسم

 » اگدیدزا هک دومیم مولعم ۰ » مینک نییعت مهیژتارتسا ناونحب

 رسسگا نیا «یژتارتسا سیس و دوشیم نیبعت كیتک ات ادتبا قیفر

 ج دوسش یقلت قیفر دید رگنایب و دشابن ضامغا لباق هابتشاكی

 ادتبا هناحلسم هزرابم یروئت ایوگ هکتفرگ هجیتن نآ زا دیاب

 0 تاوتیم هداحلسم هزرابم ایوگ و هدرک نییعت .اركیتک ات

 ها گدید ۰ دشاب رظن دروم نآ زا ایج و یژتارتسا اب طابترایب

  

 هکیلاحرد ه دنتسه مهریذپ یثادج ود نیا هک دنکیم نخور قیفر

 یثادج دموکیم اقافتا وا ه دیوگیم نخس نآ اب ریاخم دوسم قیفر

 قاوقسب ادتبا هناحلسم هزرابم الاو دهد نامن ار ود نیا یریذپ ان

 رظن نیادو رد) تسا یئزج نژیب * هناتلسم غیلبت " ناممكيتك ات
 دوسیجو نآ همدقم رد صوصخب هدوعسم قیفر باتک رد ینغور بل اطم

 اسب اساسا « دیوگیم (خ) قیفر هک یدعب بلاطم یلو ۰ ( دراد
 هیقاکیب هناحلسم قم طخ نییعص رف دوعسم قیفر ی اهر أیعم و شنیب

 داضت لح یکاهن هویش یلک و یساسا هلئسم (ج) قیفر الثم .تسا

 نسییعت رد هک دنادیم یلماع ۵ زا یکی ار مسیلایربما و قلخ نیب
 مس اک یرومتکیب تیم هکیلاح رد « دنراد تلاخد هناحلسمیعم طخ

 ءددرگ نشور هناسلسم هزرابمترورض ات دوش حیرخت و حیموت هک تسا

 نسییعت رد 9 قیفر رطن زا هک یلماع نیمراپچ و نیموس



۱۱۵ 

 لسمسم۵ زر ایم تیعضو 6 ) دننناد ( دنر اد تل اخر هناحارسد یشم طخ

 تالا حب اههدوت یتازرابم عضو ) هعماح یتاقسط و یتسیل ایریما

 ) نمشن تیعقو * و تمو فنم ًامیپ ۱ ًاههدوت هلحد ار ی لاری تک ین اور

۳ 

 >؟ نرو هحروتت قیشفر نلگ ًاسق نییآ حیرشت ی تساته انیپ عفو و

  

۸ 

 و یژتارتسا مه ناونعب هناحلسم هزرایم باختنا رد مه قوف لماوع

. ۱ , 
 هدزرا سیم تاخیا| رد مه ۶, در اد )تل هر اد تم ! اخد كیتک ات 0

 ۹ : ی َچ ۰
 یسسسمسو ۷ سس دومنیم افی ۱ شکن هزار ایم یلصا لکش نا ودنعت ین احآیم

  

۰ 
 ی مک رم امه هتبلا ) ۱- كيروشت هیرشن ۲ هتفص هب لوش

 هزر اسسبم ترورغ حینوت زد قیفر ارچتسین یخغم الماک « دش هتفگ

 یژتارتسازا «تسا هبحاضم رظن دروم هکیایشم طخ ناونعب هن احلسم

 رسظخیایآ *.یرییم مسا هزرایم یلصا لکش زا اجنیارد و كيتكات و

 ار هسیحاممترابع نامه | رچ سپ ه« تسا موهف»+ لب هس ره نیا قیفر

 تست ًأرچ هم دنر اد تو افت رگیدکی ان اهنیا رگا ؟ دربیمن راکب

 ةساکس تبع نیا دی ایآ ؟۵ زادرپ یمن هام رظن دروس دلم

 ار هلئسم قیفر زین اجنیا رد ه بلطم لما یلو 3 دوشیمن یتودخم

 6 لیقدروم لثم و دهد حیضوت ارنآ هک تسا هتسناد نآ زا رت یهمیدب

 قیفر دو ک اج هب تسمزال یو ان هتفرگ یکی نآ لح اب ار هیضق تروس

 هزراسبم ترورض حیفوت رد مینیبب ات میف اکشب ار بلطم نیا (ج)

 الو «تسیچ قوف لماوع زا كي رهشقن ه یعم طخ ناونمب هناحلسم

 برا ز ۴ ۰ ۰
 مسیمعت لاح ةمب و هدرک عورش هتعدک زا ار هت اهجابم هزر بم ترو رض



۹۱۹۹ 

 یفلتخم لماوع دیوگیم وا ۰ دنکیمتبحم هتدذگ زا هراومه « دهدیم

 طیارش,نًآردو*دندومنیم**دنتع اد تل اخر" هن ًاحلسم یمشم لطخ نیییمت ربث هک

 تسفگ ناوتیم و دنراد.تلاخد یرگید لماوع نونکآ ایآ ۰۰۶۰۰ و

 هزر ابسیم ترور الما هک دنیآ دوحوب یرگید لماوعتسا نکمم ادرف

 و دننکب یگلموح یب اجنیا رد اقفر دیاشه ؟ دننک یفن ار هناحلسم

 اضفر یلو « منکيم یسررب ار هلگسمیسطقن السم تروصعب هک دنیوگب

 لوسسلحتابثا یارب  (ع) قیفر دوخ هکلب «تسین نم ریمقت نیا

 (هاگآ دوخان كم یب )تسا هدرک ناونع یبلاطم هبحاص+ رد نژیب حور
 ردهسنراحاسم *زرابم ترورض مدعرب مکح نآ زا ناوتیم یناسآ هب هک

 * داد ینونک طیارش

 یشم طخ نییعت رد یلماوع هچ هک تسا نآ رس رب تبحم نونکا
 ایدی رکا - اههدوت یتازرابم عضو -۱ : تعاد تل اخد هن احلسم

 «.دنکیمهر اما نآ هب مه (ج) قیفر دوخ و دشاب دوعسم قیفر باتک

 رد اسسنههدوت هتیذگ رد لماوعیرسکی هب هجوت اب هک مین أدیم همه

 هدنک اریر ایسبیدوخبدوخ تازرابم و دنتشاد رارق دومخ و دوکر تلاح

 ادههدوت یناورتالاح روظنم رگا -یناور تالاح ۲0 دوب تمسو مک و
 شرسیذپ یگدامآ اههدوت عقوم نآ رد -تسا نیمه اقطنم هک - دماب

 نسیبدب یبالقنا نارکفنغور هبتپسن « دنتشادن ار یس ایس یماگآ
 سا

 و س اب هیحور « دننشادنپیم یوق ار نمغد و فیعم ار دوخ « دندوب

 هک سس نه اعیپ اب ًاههدوت هطب ار تلمخ کل و دنتشاد میلست



۱۱۷ 

 و بوسک رس ایت اگر ۱ دوب رادروخرب یپسن تابث زا نم - یمشد

 ۰۰۰۰هدندوب زکرمتم و تردق اب شاهطوبرم یاهناگرا مامت یلک روطب

 بزح طقف مدرم « تشادن دوجو یگنهاغیپ هانی عضو مراهچ لماع
 هدنتم,ادن ی هب تبسن زرین یخیارگ هنوگچیه هک دنتخ انعیم ار هدوت

 ودوب هتخادرپن دوخ زا نوریب هب زونه هدازددحا دوعسم قیقر هورگ

 نوریب هر كيتکكات مه « یژت ارتسا مه س هناحلسم هزر بم نیودت اب

 *مد اد حرش ار لماوع مامت مندمیت یعلدم نم هتبلا را داهن ی دوخ زا

 ادیم ییوگیم هطب ار نیا رد دومسم قیفر هک ار هچنآ مامت ناوتیم

 یونیگید زیچبلطم لما : تسین یاهعقانم دروم نیا رد ه داد رارق

 یسفم طخ نییعت رد » هک دندوب یلماوع اهنیا « بوخ رایسب
 رستییفک لماوع نیا هاگ ره نیاربانب ۳*۰ دنتشاد تلاخد هناحلسم

 یسلو هدرک تبعص هناحلسم یخم طخ ن ایه ز | ناوتیمن رگید « دنبای

 هسج ؟دناهدرکن رییغت نمهب ۲۱ - ۲ مایق زا دیب یرق هل ارعایآ

 هزرا-بم یارب یترورط هچ رگید سپ ۰ دناهدرک رییغت هک دننادیم

 طخ نییعت رد نونکا لقادح ای ؟ دراد دوجو قوف ظاحل زا هناحلسم

 نسییعت رد « یفم طخ نییعت رد دنناوتیمهنوگچ ه دنریغتم امئاد

 فرصت هب ه عاجترا ینوگنرسهب بالقنا یزوریپ هب دیاب هک یحار

 ایا یلو ؟ دشنک ۶ افیا شقد 6 دماجن ایب ۱و۶و6 و یسایس تردق

 دوسهسمم شیفر مان تحت ینزح نزژیب زورید « دنتسین یاهزات نانخس
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 و تفگیم نخس هناحلسم یعم طخ نییعت رد * لماوع نیا ترورض * زا

 || رسنآ هبحاصم رد نژیب عور لولحت ابثا یارب ( خا ) قیفر زورما

 تلخ دریای احنا ه> دین مهدی ریس دوعسم قیفر ۵

 هجوت۲در اد ینرورص دچ هن احلسم هزر ایم ناونعتحت ینزج نژیب زا
 ی رخ

 رسب یدقن " هل اقم دوخ رد ینزج نژیب حور ایآ دننیبب و دننک

 ؟ تسا هدعن هدنز " غبحامم

 « مسیمد خساپ صاخ هلئسم نیا هب میهاوخب هکنآ زا شیپ *

 ۰.دننکیم نییعت ار هزرابم لکش یلماوع هچ الوما مینی کیو اذگی

 دیاب شینج زا يیح» هلحرم لی رد هزرابم لکم نییعت یارب ام رظنب
 ام منآ ییوتهدمع هک داد رارق یسررب دروم ار یددعتم لماوع

 یسست افبط بیک رت و یدامتقا و یعاأامتحا تیعةوم - ۱ زا دنترادع

 یعادتحا تیعقوم ۳6 دیاميپهم هم اح هک یریسم نیمیعت 6 هعم اح

 لا. ریعا ةومش و هعم اج هدمع دات نییعت لماغ هک هعم أاج ین ایست

 یگتفای نامزاسو تردق نازیم مسیلایرهما و مکاحتاقبطتیمکاح

 هدوسنیم قلخ زرابم یاه ناسزاس و ًاهن ایرج تیفیک و تیمک ه« میر

 یسفرحت هیهور و ترادج « لرحت نازیم « اههدوت یحورتیعقوم - ۲

 لاکعشاو امتنساش - ( اهنآیدیماان و میلست هیحور ای و ) اهنآ

 اب هزراجم رد كيدزن اتبسن یخیرات هتمذُگ رد مدل ورتم هک یت ًازرابم

 و یناپج یسا یستسیعقوم - ٩ ۰ دناهتسب راکب دوخ نانمند
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 ۳م یاهقابنم

 ینزج نژهب نانخس ن ایم رییغت یم اب (خ) قیفز نانخشایآ

 هب طقف یغمذخ نییعت یارب کین آ لیل ادب دومسم هوزج ایآ و تسین

 7تسین طلغ یتحو صقات « دراد هحوت هدماج رادباپ و تباث ءلماوع

 هزراسبم ترورط حیضوت رد هک دراد ,قح انعمكیب ینزج نژیب

 طسقف وا نوچ « دنکفیدر ار یفلاتخم رادیایان لماوع هناحلسم

 راسیعم مادک اب الاو دراد رظن رد ار " شبنج زا ینیعم هلحر»

 رمتسدت درو هقاحلس *ررایم دییأت رد ار قوف لماوع ناوتیم

 سأبهیحور اههدوت رگا تفگ الغمو ادروآ بابخب یلخ ینادغر گیر

 بس اص را و درک هناحلسهزرابم دیاب « دنراد یبلط میلست و

 یلوء(درگن هناحاسم هزرابم « دنتسه یتازرابم روش رپ هیحور

 یسسنزج نژیب هویش هب لماوع نییعت ماد رد ام ( خ )قیفر ارچ

 دیوگیم لماوع نیا ندرسرب زادعب یتح (خ) قیفر ؟تسا هداتفا
 یبالقنا دض و یبالقنا یاهورین نزاوت و تیمضو یگنوگچ یساسا لماع
 ایا یبالقن |! یاهکیتک ات » هدننک نییعت مهت آ هز اتهک ت سا

 یگنوگچ دروم ردهک یتامولعم مامت تسا هتشاد دمق قیقر ایآ

 نییعت اب هطبار رد هبحام+ رس رب « تسا هدرک بسک کیت ات نییعت

 نسییعت اب هطبار رد «بوخ رایسب ؟ دنک هدایپ هناحلسم یخم طخ
 یسایستیعفو :هب هجوت ابضعم یطیارم رد هک كيتك ات نآ :اب نیا

 نسیب اوق نزاوت « .دهاب دیابیژت ارتسا رب قیطنم املنم و هعماج

 | جنیا یلو « تماد رظن رد دیاب اربالقنا دش و بالقن | یورین
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 ی اهورین نوز وتو تیعخورگم* تس | بااقنا یمم طخ نییعت رس ربتبحم

 یور زا هک تسا تباف هسورپ لوط مامت رد ییالقنا دض و ییالقنا

 ؟ درک صخعم ار بالقنا یعم طخ ناوتب نآ

 یروتا _تکید اب دربن باتک زا قوف لوق لقن هب لاحرمب

 رقآ یسضرج نزیپ هک دی ایم تسب مه هجیتن نیانآ را * میدرگ وب

 رظنرد اریروتاتکید لماعكي طقف هناحلسم هزرابم ترورض حیضوت
 ۰۰۰۰۰۰درسمییمرب ار فلقتخم لماوع (ع) قیفر دننامههکلب « درادن

 دروسسم دیاب ( خ) قیئر هلاقم زا زینیرگید بلطم یلو

 نسیا رد یتزج نژیب اب قیقر تارظن قابطنا ات دریگب رارق هجوت
 زا یسسکب یروق ادکید ۵ دیوگیم )رخ ) قیفر * دوش نشور دروم

 مادک ۰ » تعاد شقن هناحلسم هزرابم لوبق رد هک تسا یلماوع زا

 زا هکبیا یرون اتکید ؟ ام رظن دروس یروت اتکید نامه ؟ یروت اتفید

 تسهعنو " اب هطبار رد ینعی ؟ تسین كفنم یتسیل ایرپما تیمکاح

 رسب و دیاييممومفم " همماج یسایستیعفو * و " هدماجید امققا

 تسیعضو ۴ و " هدماج یتاقبط و یتسیلایرپما دض هزر ابمتیعضو *

 زا ندوبن ادجلیلدب هکیایروت اتکید ؟ دراذگیم ریثأت " گنهامیپ

 و قلخ داضت لح یتابن هویش» اب هطبار رد یتسیلایرپما تیمک اح

 دوس نواضیا وگو زیع اش ۳ مرگ رآرک* ميلایویما
 نسیا هکلب « دوبن یشع لماع ه لماع ۵ رانک رد رگید یروت اتکید

 هدربیم مان نآ زا یتزج نژیب هک تسا تاذب مک اق یروت اتکید نانه

 هک تسا یلماوع زا یکی » القتسم دوخ هک تسا یروت اتکید نامه نیا
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 ۰ » تعشاد شقن هناحاسم هزرایم ؛لوبق رد

 منی -م*م باتک رذ هک یحیرغت زا )خ ) قیفر دیايم رظنب

 هم اچ یتسیل ابریمآ دم هزر بم خو اب هطبار رد تو مه وا

 اسب ًاههدوت هلعب ار تلمخگزه امیپ تیسشو ه اه دوت ین اور تل اح

 راد را انتتیاویا ی هتفرگ تروص - نمشد تیعقوم خضو « گنهامیب

 فرم كيتكات مه و یژتارتسا مه ناونعب هناحلسم هزرابم ایوگ هک
 ونک 1 هکیلاح رد 6 هدهج نییعت هحماجیزورنآ عاضوا یسررب اب

 هند و یشم زا هن و دشیم دودحم یسررب نی اب افرص دوعسم قیفر باتک

 رد هجنآ ه: دشاب نایح ره یتخستس اوتیمت هكيتکات و یزتارتسا زا

 هبو تسا نآریا بالقن ا ی رب * ار نییعت ه تسا ثحب دروم باتک نیا

 نسییعت ردتسناوتیمن هجوچیهب رادیاپان لماوع لسیلد نسیا

 » دریگ رارق انبم هارنیا
 ادعبوهدمآ ( خ ) قیفر هلاقم رد هک یبلاطم هیقب دروم رد

 + درک ممهاوخ دروخرب

 ناسهاریزوریپ هب نامیا اب
 0/۹۲ را

 ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ زا هلاقم هدنسیون نیفر
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 هبحاصم زا ( خ ) قییفر هقن هب یرظن

 رد (خ) قیفر دقن هب ار نم هیباوج » همدقم " هک یثاقفررثکا
 یضعب « دندومن یقلت * دنت دروخرب * ارنآ « دندناوخ » هبخامن * دروم

 .دسنتشاد یاهدیقع نینچ زین (ج) قیفر هتعون دروم رد اقفر نیا زا

 كيزولوئدیاهزرابم هک دنتسه و هدوب نآ ناهاوخ اقفر زا هتس د نیا الوما
 ءزیمآ كیرحت و نیگنستان !؟ زا رودب و حیحم یارجم رد و یعقاو ینعم هب
 * دبای نایرج

 (خ) قیفر هتعون هک دنیعدم بجعت لامک اب اقفر زا رگید یضعب
 نمرظنب ۰ دننادیم » دنت " ار هیباوج همدقم یلو «تسا هدوبن * دنت *
 ره « تسه هک روطنامه اهتیقاو هب هکنیا زا لبق « اقفر زا هتسد نیا
 تیسها رتشیب دوخ نیریم تارومت هب « دنمیدنایب « راوگان و خلت دنچ
 یاهدروخرب نانچزا رودب ( خ] قیفر ی اههمون اهنآ روصت رد * دنهدیم

 هب شلوخ دح زا شیب هیباوج همدقم ضوع رد یلو « دوشیم ریوصت * دنت *
 نسیب رد البق هک دندوب مه یثاقفر هتبلا »۰ :دنکیم هولج * دنت * نامرظن

 هستفون نیاربانب * دندوب هدینک * هبحامم * اب ار ناشزرم طخ « دوخ
 نانک ید اششیاوتحم و نآ دروخرب یگنوگچ هب قمعت نودب ار (.خ ) قیفر
 هسدقمزین اقفر نیا رظن زا املسم و * دندناوخ * هبحامم * راک نایاپ

 * دوش یقلت شدوخ دح زا رتدنت دیاب الوما هیباوج
 » یدنت*همه مينیبیم « مینک هجوت اهتیعفاو نیا هب رگا یلکروطب

 هسب زین اقفر زا یاهدنیاهدروخرب هکلب « تسین هیباوج دوخ نآ زا مه
 ِ ۰ دیازفایم نآ * یدنت *

 نسم همدقم هب هکتسین نآ رب لیلد هجوچیهب قوف بلاطم « يراب
 دروخربهوحت دروم رد دوب رتهب منکیم رکف نونکا ۰ دعابن دراو یداریا
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 الوصام متشونیم و حورشم الماک ترومب مینآ هن اگادجبلاطم )ح)( قیفر

 رد قصعت اب و یگدنز هسورپ رد دوخ هک ار هچنآ هک دوب نآ نم راک فمض

 نآهسسسسپ اقیمع و ۶ موپ هتفایتساد نآ هب ( خ ) قیفر هتشون
 دناهدینارذگنرسز | ار یاهسورب نینچ اقفر هکنیا هب هجوت نودب « مدقتعم
 كردا سس داقتنا موپفم دنناوتیمن بلطم ی ندناوخ اب نیاربانب و
 دروسم رد هک دوب خآ رتتسرف دیاض « مدرک نایب تروم نآ هب « دنیامن

 وا یلنعیاهدررخرب هک متشونیمبلطم ,یعقوم ( خ) قیفر دروخرب هوحن
 یارب منانخسثرد ناکما هجیتن رد و دادیم ناشن اقفر هب ار دوخ رتشیب

 «دروسسخرب نیا زا طقف هن نم ار هبرجت نیا هتبلا ۰ دشیم رتشیب اقفر

 « ینیمخایو » نامزاس* هب تبسن لیاوا رد هک یثاهدروخرب مامت زا هکلب
 ینه ذ یگدامآ هب هجوت نودب « میتشاد لدرد ار هچنآ حالطماب و میدرکیم
 ۷ ماهدرو آ تح دب « میت+اذگ نایم رد اهنآ, اب مدرم و ناراداوه یحور و

 - منیراکب لمع رد ار هبرجت نیا میدناوتب هک دعاب
 رتهب و منکیم هدنسب هاتوک یحیضوت هب « " همدقم " دروم رد اما

 » مهدب یتالیکمت لئاسم اب :هطبار رد ار لصفم حرش منادیم
 یعدم فرطکی زا ( خ) قیفر هک دوب نیا همدقنم نآ رد نم دیک ات

 ی یژولوئدیآ .. یسایس طخ «,(( هبحامم ))لاکما نیرت یساسا » هک دوب
 دروسم ار هلمج دنچ طقف « اهدا نیاتابثا رد رگیدفرط زا و "تسا نآ

 یهدن امز اسیوسب شیب "رامش ود تفگیم زین رخآ رد و: دادیم رارق یسررب

 ۷« رد * یقرگیر اک حلسم ی اهتسه لیکعت یوسب شیپ * و * اههدوت حلسم

 . نما رظن زا نیاربانب * درک زذخا » هبحامم * زا دیاب ار اهنآ و دنتسه

  

 یاجب قیفر هک مينيبیم « هتعون نیا رد قمعت یمک ابالثم

 هدیآ دناوتب هک ار یماخ هملک « هتقر راکب 9 هبحاضم * رد هک یتاملک

 هلمج یاجب یتح یئاج رد ایو دنکیم رکذ « دیامن یغادت ار وا یئاقلا
 * دومیم ضوع موهقم هک درو ایم یاهلبج « یلما
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 نآ رسگنایب شقانت نیافرم ( داد مهاوخ حرغ نیئاپ رد ار دوخ رکفت

 ایو تسا مکاح * هبحامم » رب ینزج نژیب حور تفگ ناوتیمن رگید هک دو
 «دننکیمر ارکت ار ینزج نژیب راک دومسم مان تحت رگید راب یناسک اب ی

 يقطنمركذت كي یانبم رب :( حا) قیفر داقتعا دناوتیمن تالمج نیا ینح
 »هیحامم *» یایزولوئدیا یمایس طخیانبم رب رامش ود نآ رگم ۱ دغاب

 * ( ؟ دومیمن هداد

 هسچ « هناهاگآ هچ )كيژولوئدیا هزرابم ره هک مینک لوبق رگا
 و فد شه « هک دیسرپ دیاب « دراد یماخیریگتهج و فده ( هناهاگآ ان

 ؟دوسب هچ * هبحامم » لوح كیژولوئدیا هزر ابنم رد (خ ( قیقر یریگتیج

 ؟دنکهزر ابم ام نامزاس زرد دوجوم طلغ + اگدید اب اب تعاد دصق قیفر ایآ

 وهدش هتشفون ینزح ٩ اگدید اب » هبحامم » هک دوب دگتحم ًاعق او قیفر ای1

 هب ندز نماد اب تسازخیم قیفر اّیآ ؟ درک هزرابم دیاب هاگدید نیا اب
 ا.یقیقح رگا ؟ دیامنب كيروشت یئوجهار قلخشینجیارب « هزرابم نیا
 نسسپآ تسیابیم ادتبا « تشاد یفده نینچ و داقتعا ناینچ ( خ ) قیفر
 تا جتشون رد هکلب « * هبحامم » رد طقف هن می و ار شل انرطخ ه اگدید
 ناسغن ه هدش هتشفون * هبحامم » هب نیدقتحم فرط زا هک نامزاس کیت

 نسخس نیا )تساخیمرب هژرابم هب زین تاجتعون نآ یاههدیا اب و دادیم
 مس یعزب یئاقفر اي قیفرتسین نکمم مدقتحم هک میوگیم لیلد نادب ار
 *هبحامم" رد طقق 1 ه دنشاب یتسینزج هاگدید یاراد 6 (خ) قیفر

 ۸(, :دنی امن رکعقم

 »۰ دعشعیم هداد ناشن :اگدید نیا *» هبحامم » دقن رد لق ادح اینا :

 « درک ذخا نآ زا دیاب ار راعش ود هکنیا نتفگ اب (خ) قیفر هکیل احرد
 » شتیدم هکلب ۰ هتساخنرب هزرابم ب یماخ ٩ اگدید اب هک دنکیم مولعم

 میوگیم داقتعا نیا یانبم رب ار نخ نیا )تسا دبحامم هلمج دنچ اب
 یسلو « دشاب تسرد و دهدب لدع دومنهر یارب یر اعش دن اوتیمن یک هک
 ِ ) دشاب " یتسیتزیب * هدش داد اهرامش نیا نآ یانبم رب هک یهاگدید

 طلغ تی اهنیب ی اهویش سر . تالح هب داقتنا رد یتح (خ) قیفر اخلاث و
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 نآیور از یاهدیآ و دنکیم جراخ نتم لک را ار هلمج وآ * دنریمتس د

 مکنیا خ دنسیونیم الکم * دز ادرپیم داقتنا هب هاگنآ و دیامنيم راوس

 اس هک تسا نیا ینعم هب .«تسا هدروخن تسکش شینج نیوگیم 7 هدحاأمم ی

 رد هتفر نیم زا یدرف یروت ًاتکید نوچ « عیدش زو رخپ هلحرم نیا رد

 رد اب هکنیا الثم ( یطلغ دید اب هزرابم امقاو قیفرروظنم رگا هکیلاح

 رگام دیسرپیم دوخ زا دیاب « دوب نامزاس رد ( میدغ زوریپ هلحرم نیا
 ۸هدسیوگیم یو دوخ هک تسا یزیچ نامه ه« تسا هدروخن تسکش شینج روظنم

 ماسعا هک دندوب شینج رد یناسک نیلوا * هبحامم * هب نیدقتعم ارچسپ "
 ز !یکاح طلغ یدید یتحار طب رگا ؟ هروخ تسکع نمهب ۲۲-۲۱ مایق درک

 رد * مسیدغ زوریب هلحرم نیا رد ام و هتفر نیب زا یروتاتکید * هکنپآ
 هنهوتبنک انک :نیلو یب هبحاصم * هب نیدّقتحم ًارچ « نر آق دوجو ام نامزام

 نامه مه ینونک تلود. هاگیاپ و هدروخ تسکش نمهب ۲۱ ۲ مایق دنتفگ هک

 اپ هک ( هتسیاو یزاوژروب یسایس تیمک اهدنتفگز ابو تی قب اسمیژر» اگی اب

 یسنمم هب ار ینونک جرم و جره دیابن دنتفگ و تسا یروت اتکید ( تساجرب
 هسک دناهدش یپیدب ردقنآ زورما رگا نانخس نیا رخآ ؟تفرگ یسارکمد

 "دیحامم* هب نیدقتعم طیارش نآ رد « دیوگیم نخس نآ زا مه راکیپ نامزاس
 ارسسهاظ نیا هب (ج) قیف ردوب یف اکهدندن ار نایزربر اب نیلو !هکدندوب

 ه اقفردیوگب دادیمن هزاجآ دوخب لق ادج هاگنآ درکيم هجوت * ضقانت *

 1 ۱ دومیم هثئارآ دومسم مان تحت نژیب ی اههمیدنا مه زان

 نآ دیاب « دعاب یفارحنا هدیاثی اب هزرابم «فده. رد آ یلکروطب ْ
 هسطبار دیاب و داد نامن رثاكي رد طقف هن مهنآ «فلتخم تالمج رد ار

 دوست رارقرب هدیآلک اب ء دومیم طابنتسا هلمج نالف زا هک اریاهدیا
 طسخهئای رگنایب اعقاو ای هدشنایب هب هلمجالثم ایا « داد ییخعت ات
 هژر ًاسبم فدسه زسکا و دنکیم صخشم ار دوخ اج همه رد هک تسا یرکف

 زا دعب تسیابیم « دوب قلخشینجیارب یئوجهار « (خ) قیفر یژولوئدیا
 - یسایس اطخ « *( هیحامم )كيژولوئدیا - یسایس طخ لاکعا » تابثا
 * دادیم هئارا «تسا دقتعم نآ هب دوخ هک ار .یحیحم ی ژولوئدسا



۸ ۹ 

 هساج.دنچ زا یریگداریا زجب (خ) قیِف هتعون رد یلک روطب یلو
 یسسیاسآ رامش ود لوبق اب ادتبا وا ۰ دید ناوتیمن یزیچ ء * هبحامم "
 - یسایسافخ اب شاهزر بم هک دنکیيم مولعم دوخبدوخ « * هدحامم "

 .دعنتفگ هک روطنامه « نآ رب هوالع و * تسین " :هبحاصم " كيژولوتديا
 یسسسسیلطم مهتبثم هجو رد و دهدیمن رارق دقن دروم ار یماخ ,اگدید

 * دوغ یقلت قیف ر كيروشت یئوجهار ینحم هب هک .دیوگیمن

 نیا ضرفب مه وگا هک تسا هلنج دنچ اب هزرابم « دنامهم هچنآ سپ
 هزراسبم موزل زا ناوتیمن مه زاب « دنیامن ۶ اقلا ار یطلغ هدیا تالمج
 قسیفر هک یاهمدقم رطن دنچ نآ و درک تبحم » هبحامم *» لوحكيژولوئديا
 ار سسچ رخآ * درادن یدروم رگید «تسا هدروآ دوخ هتفون لوا رد (خ)

 فدسه هک یمق او كيژولوئدیا هزرابم هیعاح رد هلمج دنچ زایریگداریا
 هک یطیارش رد ارچ ؟ دریگیمن تروص « .دماب قلخ شینج تالطعم لح دیاب نآ
 شبنج تالضعم هب نامزام یئوگخساپ مدعتلعب :امبیاقفریژرتآ و اهدادعتسا

 تل > نالف هکنیاتابثا تهج رد :ار نامزاس نیا یژرنا « هدش هتفرگ
 انیآ ٩ ميزيگر اکی « تسین * قدوعسم * و تسا * یتسینژیب:" * هبحاصم "

 : «تسوربور اهتسیلایربما نیگنن هثطوت اب زور ره هک ام قلخ شبتچ درد
 ؟ تسیتدش لح یاهرذء یکیژولوئدیا هزرابم نینچ اب

 ۰« تسسا هدنزاس دقن رس رب تیحم * متشون همدقم رد نم هک یعقوم

 اراقفر « حیرم و عطاق دروخرب نیع رد « فارحنا یاهفا نیع رد هک یدقن

  

 هدش داقتنا ( خ ) قیقر هتمرن هب .درومنیآ رد هکنآ زا سپس #

 ناوتیمن زینار راعش ود نآ ک دیسر هجیتن نیا :هب شیدج هتعون رد وا
 فرسطوب ار ( خ) قیفر هثنون یلما بیع مه عوئومتیا یلو « .درک ذخا
 و دریگیمن رظن رد یلک هدیا اب ار تالمج طابترا مه زاب وا ۰ دنکیمن
 رتمهمو دنزیم داقتنا هبتساد « بلطم ندع هتعون طیارش هب هجوت نودب
 هتسن تسرد زیچیاجب طلغزیهچ هچ و دوبتسرد زیچ هچ دیوگیمن « نآ زا
 »ادونب
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 یسیالقن | تارظن و یبالقنا يعم دربشیپ تهج رد قالخ و لاعف یاهدروخرب هب
 دروسسخرب دیاب هک دوب نیاهب ماهراغا "دوش نومنهر نامزاس رب مک اح

 یروسط (خ) قیفر ینمی * دیامنتیوقت ار یتسرد هدیا هک دشاب یاهنوگب
 یطلغ درکلدع نانچ طلغ هدیا نالف دیوگب هک دنک داقتنا *» هبحاصم » زا

 نآاسنچ و نینچ دیاب هدیاآاو درگلمع نالف حهحصت یارب و دراد ل ایتدب و

 دا یاب فده ه تسین یتسرد فده « هلمج دنچ زا داقتنافرص هکارچ * دغاب
 ؛ متسه و هدوب دقتعم نم + منک مصالخ * دشاأب یثاهگهار

 لوح 4ایژولوئدیا هزرابم هب ندژ نماد زا (خ) قیفر فده ۹

 تسشآ هدوبن مدرم لثاسم هسب یئوگخساپ و شیثج تالنعم لح ی« » هبحأامم *

 نیا ید یبلطمتبثم هجو رد دوخ هن و لئاض نیا هب طوبرم وا دقن هن )
 ۱ ٍ ِ 1 دنکیم نایب هطبار

 نامزاس رب طلغ یهاگدید هک هدادن ناشن قیفر 4 دگن نیا تن

 ۰ درد دوخو اتسسا مک اح ام

 « دننکیم ادج دوخ طیارش زا اربلاطم دوخ دقن رد (خ) قیفر - ۲

 یتحارب « دریگب تروص مه ۰۶۹۶۶ و نیت تاجتعون اب رگا یتح دروخرب نیا
 ناوتیمزورما الثم « داد ناشن ار ۰۰۹۰۶ و نینل تاجتعون * یطلغ * دوشیم

 دشابامیدومنهر رام دناوتیمن * اههدوت حلسم یهدنامزاس * رامهتفذ

 هلمج نالف دنادیم یبوخب دوخ (خ) قیفر و )؟ روطچ طیارش نآ رد یلو (
 *عءدش ةتشون طب ارش نآ رد یماخ هلثسم هچ ی هطرار رد * هدحامم ی

 هتسین شبنجتالضعم لحیارب یماخ هاگدید اب هزرابم « هلثسم رگا
 یاربوهدغ هدنز " هبحاصم » رد ینزج نژیب حور هک قیفر ناو ارف تادیک ات

 رب ار رگید یاقفر ده أوخیم یدروخرب هویش نیئنچ اب (ج) قیفر ؟ تسیچ

 ِ ۰ دی امن جیسب » هیحامم » هیلع
 "هک متسه هدیقع نی فالخرب نا چ دینک هجوت تالمج نیا هب الثم

 داقتعادب ۰۰۰۰ دنادیم قلخ یثادف یاهکیرچ هدننک وگزاب ار " هبحامم "
 یک اج مه « یژتارتسا مه - هناحلسم هزرابم * هوزج مه زونه « نم

 راذکرد ار تالمج نیا رگید رابکی * تسا قلخ یثادف ی اهکیرچ رکفت یانبم
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 ندوسسیت ۲ یدومسم * رب ینبم واناو ارف تادیکأت و (خ) قیفر همدقم
 ؟ هدنمتموتیاهریگنآ هچ اب تالمج نیا یتسارب و دیه رارق * هیحاصم *

 هچ ؟ دوب هداد رارق دوعسم قیفر باتک لباقم رد ار » هبخاصم * یسک هچ
 وسگراب رگیف دوعسم قیفر هتشون « * هبحاصم » دوجو اب هک تفگیم یک

 لسیکمتار اهنآ رکفت یانبم رگید اب و تسین قلخ یتادف یاهکیرچ هدننک

 «دن:دیوگیم و دوریم اهن آ گنج هب تالمج نیا اب (خ) قیفر هک 1؟ دهدیمن

 * تسا قلخ یثادف یاهکیرچ رکفت یانبم مه زونه دوعسم قیفر باتک
 كل عیب و دوب هدش حرطم یثاقفر اي قیفر فرط زا! یاهدیآ نینچ را

 تیعق او ردهکء تسین یزیچ نینچرگا یلو « دنتهشاد رارق نآ نایرج فا اقفر
 قسسیفر هب تبسن ًاقفر تاساسحا زا هدافتسا یارب تالمج نیا ابآ « تسیئ

 دیابارهاظ (خ) قیفر ارنیا ؟ هدشن هتشون یماخ رظن دربشیپ تهج «دومسم
 و* درک هسیاقم مه اب ناوتیمن ارتوافتم هدیدپ ود الوصا هک دنادبرتهب

 مسسه - هئاحلسم هزرابم » باتک هر اومه هکلب « مهزونههن « ساسآ نیارب

 هدوسب دهاوخ قلخ یثادف یاهکیرچ رکفت یانیم * كيتكات مه « یژتآرتسا
 یدبسید اب هک دوش هةثارا یرثآ زورما رگا یتح * تسین حرطم یاهقباسم

 هلگسموهدومن هزیروشت ارشینج ینونک لثاسم هبن اجهدهروطب و یملع الماک
 تشگدیاب و تفگ ناوتیم مه زاب « دیامن لح ار ینونک * درک دیاب هچ *

 » تسا قلخ یئادف یاهکیرچ رکفت یانبم دوعسم قیفردتشون "مه زونه *هک
 دهاوخن یاهرذ دوعسم قیفر هتشون تیمها وشزرا زا اهنت هن.و یرثآ نینچ
 ناسسسسنچ « دومن دهاوخكمک نآ رتمیسوو رتهبثلرد هب هکلب « تساک
 اب دیاب ًاهتسینومک و در یگیم تان ی او ژروبهدرخ رکفت زا یثاههسیاقم

 ۰ دنرگنب لئاسم هب خیسو یدید
 (خ) قیفر هک تسا نسیا « تفگ ناوتیم هک یزیچ لق ادح ه رخآ رد و ا

 دودجمورمثیب كيژولوئدیا هزرابمارد ار نامز اسیژرن مینو ل امکیتدمب
 كس يژولوئدیاهزرابمه نامزاسیاروش هبوصم قسبط نونک | هچ رگاوهدرک قرصم
یدودحاتمهز اپ میرربجم « دبای نایرج دوخ یعقاوو یلصاریسم رد دناوتیم



۰ ۱۷۹ 

 * مینک فرم « تسا هتعاذگ ناینب خ) قیفر ریسم اذگ ناینب (خ) قیفر هک یریسم رد ار دوخیژرنا

 نامهاآر یزوریپ هب نامیااب

 3۰/۲/۸ را

 تسآ قلخ یگادف ی اهکیرج زا هلاقم هدنسیون قیفر



 یسناقهد فرشا قیفر اب هبحامم » ی اهه اگدید دقن

 مود هلاقم -

 اس ها صم * یا _پها گدنید زا یسخرسب لوا هلاقم رد

 مداد رارق یسررب و دقن دروم ار * یناقهد فرعا قیفر هل ام رد ۹
 »۶ ,مسنک * امفا ةئ اعلست هزرأبم ژا ار هدحامم * رد مهاوخیم یتودک

 مه

 َ ۳ رارق یسررب دروم
 هجوچیپب هتاحلسم هزرابم ز هحاصم » كرد هک تسا نیا تقیقح

 مسه « یژتارتس ۳ ۱ وفاعلس ی اب قبطنم

 كل ب نوچمه ار هناحلسم هزر بم هد ازدمحا دوعسم قیفر * * تسین کایتک ات

 یژت ارتساهب اشمب مسیل ایرپما هطلس عطق ات هک دننبیم ینالوط ی !هدوت گنج

 هلطاس هک یتقو ان دومسم لیقر هاگدید رد * دنامیم رادیاپكيتكات و

 « تساجرب ای ۷ یتسیل ایرپما یر هکیتقو اد « تسا ًاجرب اپ ها

 عیاتیاهزرابم نینچ و ۰ دراد نایرج قلخبتاج زا 8 زین هتاحلسم هزرابم

 رسا رد یتغور ةب یتخم نیا ۰ تسا ینالوطی !هدوت گنج ی اهیدنمتون اق

 * دشدیم ن امت ار دوخ هد ازدمحا دوعسم قیفر

 هزرااسبم هب عجار دوعسم قیفر یرظن متسیس یمامت * هبحاصم * رد

 مستسیس نیا ۰ ددرگیم نآ نیزگباجیرگید متسیس و هد نوگرگد نخل
 زا عافد ۰" 6 هن احلسم هزر ابمگنهرف رد ۳ | مان ؟تشسیچ رگید

 ِ تسا * هناحلسم دوخ

 دروس * هیحامم* یته ژ یلبف یديگنس و یرو ادهیپ نوجب رگا
 ترورسض هاگچیه "هبحاصم * رد ک میوشیم هجوتم « دریگ رارق هعلاطم

  



1۳۱ 

 رارسق دیکات درومكيتكات مه « یژتارتسا مه ناونعب هناحلسم هزرابم
 هکتساا اهنآ قدنام حلبم و اههدوت خیلست ترور نیا هکلب ه دریگیمب
 یئاهتسق مامت هب ۰ دریگیم رارق دیکات دروم یساسا یا هفیظو ناونعب
 اب الماک ات دینک عوجر ۰ دنکيم تبحم کنج هلئسم ی عجار »هبحامم هک

 زا یک اهلوق لقد كنم ا ۰۰۰۰ .دیرش انعآ نآ تارظن هطقن و میهافم

 هیعاصم *

 عظحلره دینادیم ؟تسام بالقنا نیمک رد مسیلایرپما دینادیم "
 مهمه رگید « یاهلیسو هچ هب هکنیا ۹ دوش زاغآ شیم اظن ضرعت تسا نکمم

 ابو دنکیم هدایپ .املجاوس رد هک ینار ًادگنفک هلیسوب هچ *تسید
 : اسب ه دنتسهیریگزابرس لوغشم اجنآ و اجنیا رد هک ینارودزم هلیسوب
 هیماظن-. یسایس یفخم ی ًاههتس د هلیسوب ی ه شتراآ نیآ زا یفخب هلیموب

 « یسننکیمسح ار رطخ نیا مه نار ادمتسایس نیرتل یخ شوخ یتح ل احرهب

 ا. مرس ریاب « دنکیم نییعت ار ام ینونک هفیظو نیرتمهم رطخ نیمه
 يربهرو تالیکعت ۰ دناهدامآ مدرم « درک جیسب رطخ نیا اب هلباقمیاوب

 مال هل ایفخم 6 دناهتخانغ مه ار هزر بم هویش ,یته كنه أوخیم

 اس زا اه ديکات ۲۶ص )* دروآ دوجوب ار * اهم اس نارات
 ۰ تسا

 مسموم هتفگ نیآ هتبلا 2 *تسامبالتدا نیمک رد مسیل ایرپسا ۳

 ب نآ زا یکاردا ناونیم » دیحامم *» لک هب عوجر اب زایی هچرُک « تسا
 رسظن رد نآ یانعم نیرتعیمو رد ارنآ ام لاح ره رد یلو ه دروآتس د
 2 ۹۹۸۰ ميريگيم

 قلخهتفرگ جو تازرابم زیمآرپق ادیدنبوکرس یب رد سیل ایرپما
 * دیمپف ناوتیم نینچ ًن یی هیحاصم * هدیاآ و دشاب نینچ رگا تی اسم

 تس دی دوخی رب یثاهدرو اتس د قرسکپ تسناوت اس قلخ هزر بم 8

 نیک نیاربانب ه تسین شوخلد تباب نیا زا املسم مسیل ایریما * دروآ
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 "لاک هطلس هراب ود و دنک دوبان ار اهدرواتس نیا اتتسا هدرک
 هدامآ او ًاههدوتهک تس نیا گنهادیب : ننشویپ ۰ دزاس ر ارقرب ار دوخ

 موس چه تر وسصم ات ۹ دوجوب ار ب ار اهفدوت لیمم ن امز اس دنک

 , ای دین تسو قم یچآ اهرپشا

 و1 ؟دنک هدامآ ار اههدوت یاهسورپ هچ رد « دیسرپ دیاب اما

 ًارچ * .؟ دومیم دلوتم یتازرابم هسورپ هچ رد « اههدوت حلسم نامزاس

 دوشترورم يت ٌازر بم صخشم هسورپ کای ن ایرج رد یاهدوت نامز اسره هک

 هک و * هیحامم * رظن ز زا ارهاظ دباییم دلوت و دنکيم لیمحت ار

 مش زر هزر سبد او و * دناهدامآ دوخ مدرم * دراد داقتعا

 یسسایس مارآ راد 4و رتخیب نیورت و غیبت ایدی نیا > تناتخانم

 * دور ولج دیاب

 مه ار هزرابم هویه یتح » مدرم دیوگیم » هبحامم » هکنیا اب
 موسچه است اد ار بالقنا ید_یب تفرسشیپ كل ًاذمحم یلو + ۷ دناهتخانخ

 لا کما وقف هکلب « یبالقنا رسپق هب لسوت اب هئا« اتسیلایرپما

 زا عافد " هدیآ انبار ود دیهن هزاجا ًاتلاجع * دئادیم زیمآ رپق ریغ

 +. میهد ناشن ار دوخ
 رد اسم قلخ اما 8 تسآ هتقرن نیب زا مسیل ایرپما هطاس زونه

 .اهتسیلایرپما یفخی« تسا هدرو آ تس دن یتاهدرو أتس د هزر ابم كي هسو رب

 ام زایاهدع « دمآ نوریب ۳ همانربخ هلاقم یتقو اقفر - *

 مسسه رکفت نیا «تسا نامتاد اقتعا فالخ هلاقم نیا هک میدرکیم رکف
 ۳ هسمانربخ هلاقم هک رظن نیا زا دوبتسرذ ۰ دوب طلغا مه و تسرد

 هرسکب كيتك ات مه « یژوت ارتسا مه - هتاحلسم هزر بم یروگت رکفت ار

 بوسچر اچ زا هلاقم +دنسیون هک رظن نیا ز ز ادوب طلغ و تشاد تریافم

 اهن امه تقیقح رد و « دوب هدشت جراخ نامزاس یلمع و یسر تاد اقتما

 و "هیحامم * «هلاقم ن نآ هب هرابود عوجر اب اقفر * در ؟ غیلبت ار

 یاهدیا لماک یگناگی دفن اوتیم 6 دتر اددوخ یور ًارف هک یاهتش

 »۰ دنبایرد ار » یحامت و ۳ هلاقم رد هدش حرطم

  



۹۳۳ 

 ارنیا نوچ نونکآ و « تسا هدرک ینیشن بّقع یعون هد راد او ل اهرهب از

 ار دوخ « تفرگ دهاوخ ه امتسمل ایریما موج نرو امتح هک دناديم

 ی اهن رو اس و تاب اب حلسم رتشیت و و ادیمهاگت حیلسم

 قوس ۳ | عافد سا زا شپ هبحاصم ۴" هک ًاعدآ نب ای 5 دنک افدآ دوخ

 امتسیل ایرپم | موجه ی او بالقنا رما تفرشیب و و دنکیم ًافد ۳ هناعلسم

 نسپا یدعب تالمج » الماک ؟تسه دنتسم « دوبی رییمآ ۲ ,قریغ لاکعا

 ) دیناوخب * دنکیم نایب م مک حوخو اب ار یا
 : اسبگنهج ی خاخ یئادف یاهگیرچ هک دیدقتمما ارس ی

 یطابتتسا نوینج سم نخس م ادک زا هجوچمپمسب ؟ دنزیخرب تلود نیا

 هدامآ مسیلابرپما یماطت موج یارب ار مدرم دیاب متفگ نم ؟ دیدرک

 مهتلود نیا ز | یناسک « موبه نیا رد.تسا نکمم هتبلا * مینک

 روضاح لاح رد هک متسین نآ*دب دقتحم نم دجوچیپب يلو ۰ ددغاب دعا

 مس دن ملمح قلخ وب اجاره یو * تخ ًادرپ يماظن هزر ابم هب دیان

 امر اید یکات )* داد نامزاس ار قلخ یماظن تمو قم دیاب « دوشیم

 هم (تسا

 ردو «هدنسیدرک طابنتسا نینچ نم نخس مادک ز زا و هجوچیهب * بوت

 رد هسک متسین دنادمم نآ هب نم  دوشیم هتفگ حوفو هب لاوشم . هلابتد

 نسیآا و ت رضأح لاح رد سپ » تخادرپ .يماظن هزرابم بی خیاب شاخ اح

 یسنونک تلود اب دیابن « ددکب لوط دهاوخب هک ردقچ ره رثاح لاح رد
 یسسلاکشا هچ رد بالقنا رما سپ. * لاوئس « تخادرپ یماظن هزرابم هب
 ود رسب هزرابم لاکما هکنیا هب هجوت اب ؟ درک دهاوخیور شیپ اساسا

 رد هک تسا نم |! یقطنم هجتین ه ریمآرپقریغ ای ء زیمآرپ اب دنعون

 ا-.جنیدع رد یورهسیشاحكی یلو *تفر دهاوخ ولج زیمآرپقریغ ل اکشا
 4« دن اوخیم ار * هبحامم * ۱: الاب روس هک یاهدنناوم تسیرو رم

 .جرسسطم ریز لیسثحب نیا طبو رد ارچ هک دسرپب دوخ ز زا دن اوتیم

 تساد مهتلود نیا زا یناسک « موجه نیا رد تسا نکسج هخیل دوشم

 * دنهابهتشا

8
 



:۱۳ 

 ار هلئسم نیا یئارچ « یدعب هلمج رد دناوتیم هدنناوخ اما

 : دب ایرد حوضو

 ً " تخادرپ یماظنآ هزرابس
 »« نکمم هک دنتسه یناسک ینونگ تلود رد هکنیا مغریلع ینعی

 دقتنم نم « دنشاب هتشاد تساد هی آ رد اهتسیل ایرپما موجه رد تسا

 تسقیقح رد و «تخادرپ یماظن هزرابم هب دیاب رضاح لاح رد هک

 *« دیگدج دیابن رضاخلاح رد هکتس | رما نیا رب یدیکأت «رما

 دقتحم نم دیوگیم ینشور هب الاب تالمج ء دوخ زا عافد هدیا اما
 هکنیا ینعی *تخادرب یماظن هزرابم هب دیاب رضاح لاح رد هک متسین

 لا رد هتبلا ) متسین ینونک تیمکاح هب یماظن ضرعت هب دقتمم نم
 تیپواقم دیاب اه یر رفت اهنآ رگا یلو « هلب * يلو * ( رضاح
 دین ًاوخب رگید رابکی ۳7 هناحلسم دوخ زا جافد * دیبا مین

 ار قّلع یماظنتسواقم دیاب و دوخیم م اظن هلدح قلخ هب اج ره یلو "

 ۰۶* داد نامزاس

 ؟تسیچ یماظن - یسایسگنهرف رد نآ صخشم ینعم « رضاحلاح نی

 » هبخامم » ؟تسیچ ینالوط یزآهدود گنجت اهجد ۲ زد محل نا ینحم
 مهم نادنچ ابثحب یارب لاح ره رد یلو * دراذگیم مپبم ار هتکن نیا
 یماظن هزرابم هب دیابن رضاحلاح رد .ارچ « نآ زا رتمپم اما «تسین
 ٩ دیرازف یگدامآ ًاههدوت اب 1[ ؟تس اههدوت معوت رطاخب ایآ ؟تخادرپ

 دزومدن اوتیم زین رگید داعبا زا تالبج نیا ع رگذت كي +

 میدرکیمهیموت یتسرد هی نارگیدک میرم لوک ۲۳ ۸ تاریک رارق دعب
 نایننکر ک هک یدارفا ار یتاقبط ن اگر | كي ن ناونع هب ۱ لود ک

 اد ینعم نیا دناوتیم یوق تلمج * تفرگ هابتخا دیابن ۸ دنتبهنآ

 ادج رگید ناسک زا ار یناسک باس هراومه ام هک دنکررابتم نمن رد

 یقلوداگتسد رس رب تبحم یتقو « ثحب نیا تروصره رد * مینکیم
 * درادن یرگید رثا چیه « ماپبآ داجیا زجم تسا ۱

 



۱۳۵ 

 ًاههدوتدر ادد اقتعا هبحامم " ه دشاب دناأوتیمن نیا *# هبحامم 7" رظن

 یربهر و تالیکشم طقف ۰ ددن ادیم زی ! ِر هزرابم هویش یتح و دناهدامآ

 + دینک تقد *تسا ریز تالمج ه نآ زا رتایوگ و * دنهاوخیم
 هزرا سیمی یارب | ِر تسیل ایرپما دض ی اهورین همه دیاب "

 اروش ته درک هدامآ « دش دهاوخ لیمحت امب املسم هک هناحلسم

 هزر اسبم نداد نامزاس « نآ زا رتمهم یلو ۰تسآ مهم اههناخراک رد

 رس تدوز « دنربیم جنر هناگود متس زا نوچ هک تسا یئاهقلخ هناحلسم

 قسلخ * دناهتشادرب حالس دوخ قح قاقحا یارب هلحرم نیا رد نیریاس زا
 ۰ دشگنجب دوخ قح یاقحآ یارب هک تسا ممصم و دنادیم وتسا لس یر
 را و نمکرت قلخ درگ مهاباد ماچ ذج «روطتیم» درک قلخ

 .سارگراکقیط عقنب «دنبزب مسیلایرپما رکیبوب اهنیا هک یاهبرخ
 موجم زا وفا داک رد یفنمیاهاروش نیا هدنحلسم امنآ یتقو ات اساسا
 تساام زا اهدیکأت - ۶ ص) ۰۳۰ دننامارد هتسباو یز اوژروب

 لیلد هچ هب «.مصم مه و دنحلسم مه اهقلخ نیا همه رگا اعق او

 قوف لاوئس لباقم رد ارچ ؟ درک یماظن هزرابم دیابن یونگ یار رد
 : میهن باوج یگچابتس د اب

 ۰ * دیدرک طابنتسا نینچ نم نخس مادک زا « هجوچیهب *
 دوسخ زا عافد * هدیاتالمج نیا رد هتبلا مه زاب « یناث رد

 دیابارتسیلایرپما دسیاهورین همه ۶ دهدیم ناشن ار دوخ * هناحلسم

 ل یمحت اب هب ادلسم هک هناحلسم هزرابم * كي یارب ۰ درک هدامآ

 هزر ایم اب قطنم نیا یاجک « اقفر : هک لاوکس نپا اثلاث و
 یاس یی دراد ین اوخهه یک ات مه « یژتارتسا مه هئاحلسم

 هزر اب درآ « هدازدمحآ دوعسم قیفر
 اب تیحامم رد انا درام هلو مسیلایریما هطلس هیلع نامآ یب

 دروسسم دتاوتیم رد یرگودف ایا زاتالمج نیا هتبلا
 + هریک رفت

                  



۱۳۹ 

 هزرا بیم هسورپ كي رد هر سا ًاههدوت حلسم نامزاس " هک

 اسم هک دش هنوگچ < دوشیم داينب یرگید ی اههویش هب هکلب « هناحلسم

 برسع قلخگنج « نمکرت قلخگنج هک یطیارش رد ات میداد هزاجا دوخب
 لاح رد هک میعاب دقتمم مه زاب ,٩ میدرک هبرجت ار درک قلخگنج و

 ؟ درک یماظن هزرابم دیابن رضاح
 یاس سیهاگدید رب یفتبم ام نامزاس رب مکاح یشم ٩ ًاقفر

 ۳ هک 6 نامزاس نیا تیزکرم دارفا یماأمت « دوبن دوعسم قیفر

 « دشناهدرک یربهر * یثم " قبط ار نامزاس دنراد اعدآ اهنآ زا یخرب
 «دراد نایرج قلخ هزرابم هکیئاج رد " : دندرکیم راک داقتعا نیا اب

 جیورتو غیلبت ه تسین یاهدوت هناحلسم هزرابم هکیئأج رد و« میگنجیم

 ین امز اس یاتسا رد ناوتیم یتح |! رثیا ۰ مينکیمیرگاشفا و

 + +تفاب

 یدسج دروخرب .مدعو یرکف مسیل ار بیل كيزا یعاتذگكرادا نیا
 حور 6 دوسنب « نآتعسو همه رد یمسیل اربیل ینعی ما ام اب

 هو نونکا و دروخ هتسهآ هتسهآ هروخكي نوچمه ار ام ن نامز اس

 زر ابم ندمیاهدوت هلحرم یلمع لق ال ای و یرظن یانمم4ك ارد نیا رد
 ابا آ زا یطلغ للماک ك اردا هکنیا ای و «تسین نشور « هناحلسم
 ردتدنیمه یلو « دراد یرگید یاج « هنیمز نیا رد ید اقتنا ثحب » دراد

 هست احلسم شینچ نورد " مسیمون دنوکا 9 «.كاردا نیا هک دوش هتفگ دیاب

 هدسهدیم و داد ناشن ار دوخ_ ام یتالیکشت تایح نوشش مامت رد هکتسا

 *بلطم هلابند هب میدرگرب نونکا
 یلما هویش ناونعب هناحلاس هزرابم « " میحامم * رساترس رد

 هسب هداجحلس هزرایم رما اساسا و * دریگیمن رارق ثحب. دروم هزرابم
 | دینکتقد - دوعبم هداد لزنت ییتکات رس | غیب

 دیاب ای دیگنج دیاب هرخلاب « دیئوگب نخس رتنغور یکدنا -س*
 .اسپ دیگنج دیاب کنیا «تسا یکیزیف اتم لاوئس نیا - ج ٩ دیگنجن

 » داباهم رد یناقهدكرعا قیفر ینارنخس هب دینک عوجر - #

  



۹۳۷۲ 

 «( تسا ام زا اهدیکات - ۷۰ص ) * درک هد امآ کنج یارب ار قلخ

 نا سسیب لکش نیدب اههدوت حیلست ترورض « رت نیئاب رد ایو
 ۰: دوشیم

 یتوجارجام زا یریگولجیارب تسا هلیسو نیرتهب حلسم قلخكي *

 اسب هچ « میدومن شممصهم و دوخ قح قاقحا یارب و میدرک گنج سا هدامآ

 هک اریز « دنوهفرمنم ام ابگنج زا شنارکون و مسیلایرپما هک
 ا.مزا اهدیکات - ۷۲ و ۲۱ ص) * دننیبیم شیپ زا ار دوخ یمتحتسکع
 ۰ ( تسا

 قیمع ناآرد رگید راب و دینک هیل اطم تقدب ار تالمج نیا ۱ ااقفر

 ه-ناحلسم هزرابم یملعیروشت اب اههدیا نیا یاجک دینیبب « دیوش
 رسیزب ار زیمآرپق راذگ اساساتالمج نیا ایآ دینیبب « دراد یزاسمه
 هگ سنج دوخ زا گنجكر ادت الوا و اههدیا نیا همه رد ۹ دربیمن لاوئس

 تروسمگ سنج دوسخ زا ریغ یاهسورپ رد گنجكر ادت و6 دوشیم یارکفت

 ۰ اس ههدوت حیلست تروم رد هک دوشیم ناونع یتحو ۹ دریذپیم

 هک اریز « دنوشفرمنم ام ابگنج زا اسب هچشنارکون و مسیلایریما
 یتسینینل - یتسیسکر ام گیروتت لما مادک * دننیبیم ار دوخ یمتحتسکغ

 دسییات ار اههدیا نیا یخیرات هبرجت مادک ؟تساههدیا نیا هناوتشب

 « كيتك اتمه ه یژت ارتسا مه - هناحلسم هزرابم زت نیمادک زا و ؟ دنکیم

 نام اب ر» دینیبب ۱ اقفر ؟ درک ار یتغادرپ نینچ طلغ هب ناوتیم یتع
 «تسا .هدرک خوسر یثاههدیا هچ ام

 ؟ دوشیمهچتقونآ « میراد ار دوخیاهدوت حلسم نامزاس ام « بوخ

 رد "هیحامم » دوخ زا ار لاوئس نیاباوج ؟ دوریم شیپ هنوگچبالقن ا

 الاسسسم رب زیق * هیحامم » متسیس ینورد تاضقانت « نمض رد و میرو ایم

 8 ۱ دیناوخب * دوشیم
 ورو---شت هک اهنآ * مزادربیم هلئسم نیرتمهم هب مراد یلب *

  



۱۳۸ 

 « .دنناهتسناد دودرم ارنآ اب و « دتاهدرک شوم ارف ار هناحلسم هزرابم

 نوناق هلئسم « امیارب رضاح لاح رد هلئسم نیرتمهم دتیوگب تسا نکمم

 لوسبق_هچ رگ « هناحلس هزرابميروثت يلو «تسا ناسومسلجم و یماسا
 تسیمهاآ رشاح لا رد دناوتیم یقرتم یشتساسا نوناق نیودت هک دراد

 نداد تهج یارب يبوخبوجر اچ زین نیودت زاسب و دشاب هتعاد یتازرابم
 حلاس ملخ هلئسم « امشینج یلما هلئسم یلو « تسا هدتیاتآ رام هب

 یگدنزو کرم نوچ « مینک دروخرب هلثسم نیا اب هنامطاق دیاب ام » تسا
 مقر سفاتس ن رف ارام ميتساوم رک اساسا وتسآ .هتفپس یآ رف شینع

 دوش نیودت یمدرم  یساسا نوناق هک میهاوخب میناوتیم « _ میرادهگن,

  

 نیم یوم

 هک میهأآ وخب میناوتیم « مینک یهدن امز اسار جلسم مدرس میتسناوت رذا و

 ه سس اتم و یتحیل ایرپم | طب آور _مامت دوخ هدام نیلوآرد یساسا نونأق

 مالاسعا ضرقنم ار هتسباو یزاوزروب و دربب نیب زا ار يتسيلايرپم !
 بوسسکرس اونآ ناوتیمتساخرب تمو اقم هب یزاوژروب نیا رگا و ۰ دنک
 *(درکدروخوب ناوتیم نوگانوگ یاهدعب رد زینتالمج نیا اب )۰*۰ * درک

 ۵ یو هتسباو یتلود 6 ناریا تلود میر اد داقتعا هک یلاح رد

 هک میراد ار" یقرتم یماسآ نوناق نیودت * راظتنا « تسه مسیل ایریما

 « نیودت زاسپ و *تسا یتاززر ابمتیمها یاراد رضاحلاح رد مه زاب هک
 نیا رگا * * تسا هدنیآ تازرابم هب نداد تهجیارب یبوخبوچر اچ "
 یتسیلایرپما طباور *» لوا هدام * نامه رد دنناوتیم هدشن حالس علخ مدرس

 "هدرسنسکپ ؟تازر ابم » نیا « دنربب نیب زا ار یتسیل ایرببا عفانم و

 یستازرابم هچ هب یقرتم یساسا نوناق «تسا نیا زا ریغ رگا ؟تسیچ
 هسب دهاوخب یز اوژروب رگا ۸ میغاب هتخاد تقد ؟ دهدب * تهج * دناوتیم

 ه« تسسا رثبنج یلما هلئس اب هطبار رد « دش هتفگ هچنآ -
 باوج «تسا ۳ هبحامم » نرکف متسیس زا یئزج هک روطس نیا رد یلو

 * نوشیم ادیپ زین لاوئسنآ

 باسقنارد نینل یاهزت زا طلغ یرادربوگلا كي اههدیا نیا
 هتسا ۵
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 * درک بوکرس ارنآ ناوتیم ه دزیخرب تمو اقم
 زا كسیتک أت مه و یزتارتسا مه هتاحلس هزرابم یروشت هک یحرط

 نیا اب دوخیاجک رد « دهدیم ام قلخ یتسیلایریما دض بالقنا دنور

 ٩ دراد تبارق حرط

 را شف یورین نوچمه اهنآ ات مینکیم حلسم ار ار اههدوت ام « یرآ
 هدناهزرابم یلما |اکشا « رضاح لاح رد دیم آتمل اسم لاکش | ۰ دننک لمع

 هب هتسباو یزاوژروب نیا رگا انایحا و « نآ هناوتشپ « حلسم یاههدوت
 لباتمرد ار و یمتحتسکع هک اجنآ زا تسا نکمم نوچ )تساخرب تمو اقم

 ار سنآ « ( دنک رظنفرمتمواقم ز ۱ ۵ دنکیم ینیب شیپ حلسم یاههدوت
 مس سه - هتاحلسم هزر ایم یروشت تاب اههدیا نی یا یاجک ۰ دنک بوکرس

 تسا هیبش یتحكيتک ات مه ۰ یژت ًأرتس

 «هسناحلسم ۳ رد *» هیحامم " هاگدید ًاقفر

 متسیس اب رتشیب یئانغآ یارب .تسا * هناحلسم دوخ زا عافد * ه اگدید

 ساسکک لو ا شخب هب دنناوتیم اقفر « * هناحلسم دوخ زا غافد » یرکف

 تا سیبوجت هربد اجنآ رد * دننک عوجر * بالقنا رد بالقنا * « هربد
 یاربو *« دنکیم نایب ار" ةناحلسم دوخ زا عافد متسیس ینابم و ینیع

 «تسام نامزاس یمسر رظد هک « هدازدمحا دوعسم قیفر تارظن رتیل اعكرد

 مه -هناحلسم هزرابم * « وا هزات هشیمه ایوگ و نادخرد رثا هب ناوقیم
 - درک عوجر دیب هب اب یمم * لمن زر ۰۱ ۷ یارتک ات مه یزژت ارتسا

 مسلم یتق امر ابیرسپ شیپ " نضعم یلعم هک ددرگیم نشور نوک
 جنس لسم یهدن امز اسیومب شیپ 76 ریس افت نیا اب ۰ تسیچ * ًاههدوت

 ةهسسسورپ كيا رد ۷ اههدوت حیلست * ینعی * هبحامم * رظن زا * اهمهدوت

 موسی لی اقم ردذ هدنیآ رد دناوجب هکنیآا فده ای زیمآرهت ریغ اناسا

 یزآ وژرونسسم یلامتحا تمواقم هکدیا ای و * دنک تمواقم اهتسیلایرپما

 ۰ دیک بتوگرس هزر ایم زپمآتمل ان یاههویش تفرهیپ لب اقم رد ار هتسب او

 هتاحلسم هزر ابم شرتسگ یاتممب * ًاههدوت حلسم یهدن امز ز اس یوسب شیپ*رگید

 ام وتس | كيورت ًارتسا و یضرعت یا ینعم زیم یار اد شرتمگ موهفم ریز ۰ تسین



۹1:۰ 

 |ا-فرمیرمآ هناحلسم هزرابم " هبحامم * یرظن متسیس رد هک میدید

 راهش ن ی ی تصور ۱ دشاسیپ ی لس نر دیترمح هب طونم و یگیتکات

 یفادف یاهکیرج یلما ر أمش ن اونعب دن اوتیمن و ربات تراش نم

 را .ید یرگیو ین را نا 0

 مشهد هئاحاسم هزر انم یروگت لوبق دروم دناوتیمن ننعم نیا تا

 ۰ دشاب كيتك ات مه « یژتارتسا

 دا .جیا یوسب شیپ " راعش ام ارچ « هک تسا رکذ لب اق هتکن نیا

 دوسخ یلصا ر اعم ناو وشمپ «تسا نشور و حیرم یرامش هک ار » قلخ,شترا

 یتح « دینک هعلاطم ار" هبحامم رگید رابکی ۱ اقفر ؟ یتهاذگ ر انک

 رد *دوسشیمن یفرگ راکب " قلخشترا » بیکرت مه رابکی طقف « رابکی

 6 میدش هناهلبم هزرابم ندش یاهدوت هلحرم درو ام هک یطی ارش رد هکیلاح

 تس اه هلئسم نیرتمربم » قلخشترا یی

 ی اههتسه* ۰. یرگر 1:59 حلسم ی اههتسه یوسب شیپ ۳ لیبق زا ی اهر اعغ

 لسسسکع اهراعش نیا رها * دنتسهتسرد ان یئاهرأامش زین 7 قذخ حلسم

 هزرابم هک یطیارش رد یلو 4 دشنکیم صخشم ار طهدوت شدنش اس صخشم

 صسخفم ( لکش لیلد هج هد 8 تمس آ هدش نآ نیش ی! هدوت هلحرم درآ و هئثاحلسم

 رٍامش ناونمب ار اهراعش نیا ناوتیم هدوگچ و ؟ یا ۳ ياتس * لک ی
 هسچ و 6 یلمع رظن زا هچ و یرظن رظن زا هچ ٩ ؟ درک حرطم ماع ینا مز اس
 لسسسکع ماعلاگشاتفگ ناوتیمن ء ام قلخ هر اپمصغم هبرجت رظن زا
 اک؟ » فرصبیک رت اینا ۰ تسا " اههتسم "» لکشب « یاهدوت یماظن

 و 2 >وت اب " یرگر ک حلسم ی اههتسه لیکشت یوسب شیپ. " رامش :

 هسچو تسا یروظنم هج هب مسیل ایربما هیلع رب قلخهگنج ی اهیدنمنون اق

 ٩ دنز اسیم یرورغ ار یرگر اک افرم و اههتسه نیا ینیع لیالد

 رج ۳ ًاههدوت حلسم مزار نیو شیب ۸ رامغ ز ۱ نم »۰ تسه

 رس سظن هک متف ایرد " هسامم * هب هرابود هو>ارم اب یلو ۰ متشاد :

 * یرگر
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 جیفوتآر عوضوم نیا رگید راب تبلا *تسا یرگید زیچ هرسکی " هبحاصم *"
 یو سبب شیپ " راامش « هنیمز نیا رذ اه یلما راعشلاح ره رد هک مهد

 »۰ دعاب دناوتیم » قلخشترا لیکمت
 ینابرج رد هک متشاد یتسرد ان كرد » قلخ حلسم یااههتسه * دروم رد

 ی مدش نآ حیحمت هب قفوم ه۰ رتشیب هعلاطم و تاثحابم

 شیب دروم دناوتیم رگید ی ءایاوز زا " هبحامم» مه زاب ) اقفر

 . تاداقتعاا اتش لا اک تیم رود *  هیخاقم * متسیس * دریگ رارق

 نآ انس رت یدح هچ ره هک دبلطیم نیا از « تسا دارد دوعسم قیفر

 ۰ مینک دروخرب
 -همادآ دوخ یسایس وزرا وتدپ امیاب اب هکنیا هر دیمآ اب

 هما ,همل قم نیا «میشاب نآ رب ا قلخ یگ ؛ادق ی اهکیرچه ار» نیتسار ناگدنهد

 ۰ مناسریم نایاب

 نامهار یزوریپ هب نامیآ اب
1/۹ 

 ناریا یاهقلخ شخبیث اهر شترا زا (ج) قیفر هلاقم هدننسیوآ



 ده

 »« نامزاسنوردرد لاجنج ایكيزولوئدیا هزرابم

 ۷۶ هم قسم

 هاربام نامزاس رد یل اجنج اسب هبحامم " اب دروخرب رفتسا یتدم

 یسکی نم « دنر اذگب هايزولوئدیآ هزرابم ارنآ مان همه را هک هداتنا

 یرتلورپ نامزاس نوردرد كيزولوئدیا هزرابم زا هک یتاهرایعم اب امخع
 ین امز اس نورد كيژولوئدي هزرابم ارنآ هجوچیهب « مراد تساد رد

 قسیفر هک یرتقیقد ترابعب ای و * لاجنج * كي عقاوب ارنآ و منادیمن

 ار كيژولوئدبآ هزرابم حالطملب نیاتیهام یبوخب و هدرب راکب (خ)

 : مهن و مسمانیم * هبحاصم ندرک *امفا ینعی « دهدیم ناغشن

 " یرتلورپ هویغ هب یرگاعفا
 ءایراتلورپ ینامز اس نورد كيژولوئديا هزر ابم کای تیموصخ نیرتمهم

 لسبیلحت و ًاههنیمز مامت هب نآ شرتمگ و هزرابم نیا ندوب هیناج همه

 « كيژولوئديا هزرابم نیا نایرج رد «تساهنآ یلماکت هسورب رد لثاسم

 چامآ, دغاب هدغ نایب هک یترومرهب و سکرهفرط زا یرتلورپریغ رکف ره
 یآسیژولوشی | * لاجنج * تیمومخ هکیلاح رد * دریگیم رارق هزرابم
 هه یخامم هیلع * یرگاففا ۰ ۰ (خ) قیفر ریبعت هب ای« ینونک

 نم رظنب هک تسا نآ لمع نادیم یگنتا و هزرابم نیا هنماد تیدودحم

  

 یلما لاناک هب كيژولوئدیا هزرابم نتخادنا تهج هب هلاقم نیا *
 نیدقتنم .هب تسا یباوج وهدش هتعون یرتلورب كيژولوئدیآ هزرابم كي
 زاراییسب دنچ لوا دلج نتم رد هک یگاجنآ زا نامزاس نوردرد هبحامم
 هسلاقم ندشیخهم یارب ام ار قوف مان هدش هدرب مسا هلاقم نیا

 ۰ میدرک باختنا
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 * *.تسا دی اشتنا لاجتج نیا هسب ناگدننز نماد فرط زا هناهاگآ

 ناسنچ نآ « دراد رارق رق هویزایم نیا روحم رد ارهاظ هک )خ خ ) قیفر
 ان سیو ماد هیژولوشدیا هزر اب ابم حالطماب نی |! ادابم کتسا بقارم

 + سچ یط هک دعد حیضوت دوخ هدنن اوخ یارب لق ال ده وخیمن 5 دنک

 هک تف اب لماکت نانچ ( نامزاس یعم طخ میوگیمن ) وا همیدنا یاهسورب
 وسسحن نیا هب اراذرشآ قیفر و " هبحامم » یاههدیا ینامز هک یو دوخ
 كسب زا یتزجافرغا ) تساهفتفرغا دیوگیم یک هچ ۰۰۰۰۰۳ - دوتسیم
 یاهکیرچ نامز اس ریبک ناربهر راختفارب هلالس هب نآتبسن هک تسا نایرج
 ها یسسسحاأاتفم سابع قیفر « :> ابن دوعسم قیفر ینعی و قلخ یادش

 تادسسیپمت نیا اب اهتسهنوتروپآ * دسریم:نایوب زیورپ ریما قیفر

 هت احیقوو ار اکشآ سپ * دنزاس هولج مک ار فرشا قیفر یاههدیا دنهاوخیم
 هدنز هدارا فرغا قیفر و تسین درف فرش قیفر  هن * دنیوگیم خورد

 نسسهن مو ادت هک یطخ 4 تسا طخ كم ف رشا قیفر ..تسا دیپش یگادف ًاهدم

 ۷۰۰۰۰ ودنکیم لصتم هتمنگ هب ار لاح هک یطخ « تسا 0۰ یثادف ی اهکیرچ

 هک تس ا هدنسر ًاجنیا ی ) ۲۳۵ صام ۵ نحامم ی یهاگن ) )

 قسسیفر و ین دوشیم ةهدنز هبحاسم نیا رد ینزج نژیب در 2 هیوگیب

 هک (جر قیفر نینچمه * درادن ارتیزکرم رد ندوب تیحالم مه فرش

 هدسنز هبحأصم رد یتزج نژیب حور * هک دوب هدرب یپ هکنآ زا دعب یقح
 ود «(هسبحامم را ) تسا ندرک ذخا روخ رد ها *تلگیم زاب و * هدش

 (ا کده عوسب شیپ )ر و ) ًاههدوت حلسم یهدنام ز اس یوسب شیپ (() راعش

 یاهرظن فالتخا ن »اگدننک داقتنا نییب « هنحاأمم زا داقتنا رد.
 فیمز نیا رد [ د ) قیفر اب ( خ ) قیفر القم ۰ دراد دوجو یدج الماک
 یسلامتساب ارش ی | لاح نیع رد یلو 1 دنر ادن لم ا؟ تقف ًاوم

 هسپیج لیگدشت اس هزراابم ردرگا * دنرو ایمن دوخ یورب و دننکیم
 وه ار رد ۰ تسا یاسر امو تسردالم اک یر اک نحو ۱۰

 ۰ تسا یرتلورپ ربیغ و یثاو ژروبهدرخ یر اک اپ يژولوئدیآ

ِ 
۱ 

۱ 
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 زرسینارراعش ود نیا یاهسورپ هچ رد «* تسا(( یرگزاک حلسم یاههتسها

 زا هسورپ نیاایآ ؟ تشناد»هناحلسم دوخ زا عافد *هیحور هدننک یکعنم
 هفیدناهب ار دوخ « یلمع نایرج رد ایو دش یطهعلاطم و رکفت قیزط
 یقسسیفر شلت و كيروثت قیمعت زا دوب یبیکرت ای و درک لیمحت قیفر
 تساءدرکن یار هسورپ نیا قیفر هک میوگیمن نم لس یئادگهار یارب

 قس سیف ر میوگیم یلو ۰ دنک یط ار یاهسورپ نینچ هک هتعادن قح ای ۶۸

 زین نونکا و درکیم حیرعت هبحامم اب دروخرب رد اقیقد ارنآتسیابیم
 هب نیاهتمنگ طلغریسم یدحات.هسووپ نیا حیرفترد قیفر یعس منکیم نامگ

 * درک دهاوخ حیحمت ار كيژولوئديا هزرابم حالطما

 درومآر* هبحامم " ز اغآ نایه زا كيژولوئدیا هزرابم حالطماب نیا

 هک دنک حیرعت ایاو دهد حیضوت یتح هکنآ نودب « دهدیم رارق موجم
 یلیاسم هچ هب و تشاد یفده هچ و دما دوجوب یطیارش هچ رد * هبخامم "
 یسسفیاطو هچ « رگیدیاهیتاسر ان تلعب لمع نایرج رد و تفگیم خساپ
 کیناک ایآ * دوبن هد امآ نآ یارب شیپ زا هک ناتفا * دیحام ۲ یودب

 ۹ اد ,اگدنناوخیارب ار هسورب نیا دنزاتیم" عیحاصم " هب

 اد ار هورپ نیا رفت تهیه هد اس ل اثم كي ابر ای1 دیدرک

 تسیتومک یادی اس رتکآ «دشیم هتفون " هبحامم * هکیتامز رد : مه
 نمهی۲۱ ۶۲ مایق زا دعب تیمکاح دروم رد امیاقفر زا یرایسب یو

 نینچزا یلمع :هجیتن * دندرکیم ندوب یلم و یتاوژروب هدرخ لیلحت یوحنب
 رد رسش | کی هب نتخات اساسا هک نداد مهاوخ نان ًادعب نما ی

 كي وولوئدیاهزر ایم هلویح هک تسا نآ هدیخحد نان دوخ و نامز اسكي لخاد

 زر سیاس رگاهک ارت متیا هدعباختن | گن و دودحم زاغآ نامه زا

 ناسزاسكی یعم طخاو دید اب راثآ نیا قیرط زا اههورگ و اهنامزاس
 اریرفارهو دراد یهاگآدوخ شیوخ دوجورب هک ینامزاس ه دنریگیم سام
 ثسبود اقتنا هب افرم دیابن « دنادیم دوخ یاههدیدنآ و اهراک رولبت

 طابتر#نودب یلکروطب و راثآ ریاس اب طابترا نودب و رثا كلي دروم رد
 ۰ دنکیم تی امح رثا نیآایامهدیا زا نامز اسنورق رق هک ین ایرج ی

 * دزادرپب
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 اقرم یگتسبا و و هدش نوگنرس یتسی ایریما تیک اح هک دوب نپآا یلیلطت

 هک دوب یثاهلیلحت نینچ هب خساپ رد *تسا دوجوم یداصتقا هنیمز رد
 ۰ار زا هکنیآ روصت اساسا ۰ 3 6 دما ۶ هبحاصم * رد هل نیا

 و یا هاگره یو و

 نآ هسب ناوتیم « دیگ ر ًارق داقتنا دروم نآ یادا طیارش زا جراخ و
 یتیم ًافرمتآ زرابم قیرط زا دوشیم مه یثاج رد رگم هک درک داقتنا

 یکدنا موج و هریغاو هریغ و دوشیمن اجنیآ هک تفرگ ؟تس دی ار تموکح

 نسل دیدپ لاوحا و عاضوا هی ید یب نیا 5 نهدیم ناهن تقد

 *دیجامم > موج ی دیو نا ای رد ره تن اپ ترا

 سس رد ار دوخ زورمآ کادهدیم ناگما و ۰ ننکیم رریفف تل ث

 ارچ ء هک دنروآ موجه نآ هب تهج نیا زا و دنهد رارق * هبحامم * پچ
 ن اور یسشسا سیف ًافرستازرابم هر زا هکنیاآ روصت هد وو+م یئوگیم

 نگممر ی 6 درک دوب اد ار مسیل ایرپمآ یسایستیمک اح یروشک ناینچ رد

 ٩ »تا

 نسیدقتدم عفنب مه .بیترت نیاب ثحب و « ناوتیمن ًاج چیه رد

 كکیزولوگدیا هزرابم نایرجفارحتا مفنب مه و دوشم مامت " ةيحاصم *

 « شینج یساسا لثاسم زا

 نم راظنب هک یوحذب ا ن تتژولوددبا هزر بم میهاوخب ۰اگ یه

 تسسپ ایی راکشیآ زر « مهنک زکرمتم " هیحامم » لوح رد « تسا طلغ

 و دو اب رس ناو نآو هک یلئاسم و ّ هیساسم * شیادیپ ۳ او
 * یریگیرظن ر ار دش ریگرد نآ اب * میهاصم» سب نآ زا هک . "اب ایرج

 !ایب ۸۳ شعب رد 5 دآ تیبهآ اي منکیم حیرشت ار طنارق نیا کن

 »مه ناشن و هد

 مال سعا طیا رش ایآ آ هک دننکیم حرطم ار لاوشس اپ ها زور ما

 مالءا ۰ هیحاوما »هاب اب هک میت و 3 ایا ٩ دوب تسرد ابتهدوعزم



 نه ۱ ۹

 ماعا خیرات ؟میدرک تیدوجوم ناعا»هبحام ای امایآ لو ۴*۰ مینک تیدوجوم
 یرسظنو دهدیم یفخم خساپ ل اوثس نیاب زین قلخ یتادف ی رچ تیدوجوب
 هک دهدیم نامن اقفر نامزنآ یاههتفون و *» هیحامم * یاوتحم عومجم هی

 تسیزکرسم زا نامزاس نتفرگسپ زاب « اقفر نیب رد با هدیا زونه

 دور ینشور هشيدنا نامزنآ رد هک یوحنب هتبلا «تسا یتسیتوتروپ |
 اگ ,تیزگرم مسیدوتروپ ! یاهفآ اب هک میدرکیم نامگ ام دیاع وتهادن

 : هبحامم » یتقو ات هک یرما + فدا + هتعادرب هنیمز نیا رد یگرزب
 7 میتسن ًوتیمن « دشیمن ر ادیدب شیتج رد نآ راثآ و دوب هدشن رشتنم

 زاغآ رد* هیحاصم * سپ - میهاب هتعاد یضفم و نغور لیلحت نآ دروم
 -تیفوجوم العا > هبحاصم * : ۵ لیدی آ هب ادعب !رهاظ هک دوبن زیچ

 دوبنزین اهنآ یتازرابمدهمانرب « نآ عبت هب و دوبت قلخ یئادق یاهکیرچ

 ه.فیظوهب مجار مه هملک كي یتح * هبحامم * مامت رد هک .تسین یفدامت

 «تفگیم ۴ هبحاصم ۴ هچنآ * لوبن ینخس دماي دوحوب زوتهش هک ینامز اس

 ناز اس ن امزنآ رد ۱ درکیم نان رگهیبحامم هک 7 یفیاظو هجوتم رثک ادح

 اهنآ لح هب و درکبم حرطم دوخیارب تسیابیم ناریا قلخ یگادق یاهکیرچ
 .نآیعناهمه « دشیم هتعون * هبحامم ۰ کالج ناصر ۰ تخادرپیم
 نسیا ساسا رب افرم وتسزال تلود و همماج زا یلیلحت هکنیا هب دنتخاد
 تسیدوجوم مالعا یتحاو ینونک فیاظو یارب یمغشم هماترب ناوتیم لیلحت

 لسیلحت نآسزسنآ رد هدسک ( عا) قیفردوخ اضق زا و درک میظنت
 رد ارهاظ هک د ) قیفر و درکیم هئارا ارتیمکاح زا یگاوژروبهدرخ
 تسیمکاح زا لبلجت نیا هک دندم یساع 6«: دوب هدیقع مه کو اب درومنیآ

 ردهچ هدنیآ يتساطخ و دوش یزیرهمانرب نآساسا رب ات دنهد ماجنا ار

 نسستفرگ سب زاب یارب شلت دروم رد هچ « لقتس تیدوجوم ملعا دروم
 ترونم قلخ یئادن یاهکیرچ هدنیآ یت ًازرابم یعم دروم رد هچ و نامزاس

 * دز

 نیت ی کفر یو اس خا) قیفر نیا نونک
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 ات یتح و اهتدم ات ریزگان « هبحاصم * هک دش هچ وتعادن دوجو هماترب

 روسطب و یلک روطب هچرگا « لاحرهب هک تسا ینامزاس دنس اهتت ه زورما
 :طاغوید» ابو مفلاخم نآ اب نم هک اقفر دید هب ای و یقان روطب و مپبم
 یاسپکیرچ همانری#هیحامم » * دراد دوخ رد یتازرابم راک یارب یدومنهر
 دوو تسا 2 وب هم ًاثوب هک ناونع نیآ هب ژورمآ 8 دوبن قلخ یمادف

 » دراد ناوآرسف صقن همانرب كي ناونعب هتبلا و دریگیم رارق عوجه

 ,ارق و « دوبن دوجومتینکاح زا هبناج همه و عماجلیلحت » هبحاصم "
 رسگا هک وب ویا رس رب تحب یتحو دوغ ماجنا هناگادج راکنیآ هک دوب

 هدرسسک حرطم * هیحاصم » ردفرغا قیفر هک هچنآ زا ریغ یجیاتن هب
 و.دن [آمیم شیوخ یصخش رظن « فرش قیفر رظن « در ادن.یعنام چیه میدیسر

 یاستسپکیرچ رظن زین یثادف یاهکیرچ رظن و هدش مالعا مهشوخ مسا هب
 مالعادیدج رظن نیا هب تبسن ار دوخ غطوم زین فرش قیفر و « قلخ یئادف
 دروسسم « هبناج همه لیلحت كي ناونعب " هبحامم " زورما یلو ۰ دنکیم
 یناسک یارب نم یلو«*تسا یقان ظاحل نیا زا املسم و دریگیم رارق موجه
 یاهداسعلا قراخ راکاریز « منزیمن فک « دنهدیم ناغن ارصقن نیا هک
 رس رب یلماثحب دننیبب دنهاوخیمن هک دناهداد ناشن طقف و دناهدرکن

 درسکیم یعس و « تشادن یماختیمها لوا هلهو رد * هبحاصم * سپ
 : دهد تس دب نآ یاهلحرم فیاظو و كيتارکمد شینج هنیمز رد یلک یکرد
 ناسمزنآ رد هک زین نآ تلع و ۰ دعاب تالکشم مامت لح یعدم هکنیا نودب
 فرط زا نامزاس زافرغا قیفر جورخ ملعا : دوب هداس یلیخ ه دش رشتنم

 و * دوبت راک رد یرگید هظحالم چیه ۰ یمومعگنیتیم ی رد نانآ یوگنخس

 نادقف لیلد و تیدوجوم مالعا طیارع مهاوخیم قیفر ود نیا زا اقیقد نم
 ات دنهد حیضوت نامزاسیارب ار یتازرابم همانرب وتیمک اح زا لیلحت

 كسیژولوئدیا هزرابماكی هب اركيژولوئديا هزرابم حالطماب نیا ناوتب
 ۰ درک لیدبت هدنیآ یاهگهار هب ینغی « یعقاو

 ردسن اوخیم " یتسینزج " ار" هبحامم*» ( جا ) قیفر زورما
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 ناسمصز نامه رد رگهبخامم * دنادیم طلغ ًانابخا و اسرات !رتنآ یاهرامش

 سی نسب و ۰ تغاد لماک فوقو نآ رب وتسنادیم ارنیا * هبحامم *
 (افدعب رگا و نامز اسكی لوق زا هن « تفگیم نخس درف كي ن ًاونعب مه

 ةدر تنگ اذیپ یماعتیسما ام ینامزاس دانسا نایم رد * هبحامم * نیا

 اتیآ۰ دودوم اه لحرم اش ار سوادکو یژیر همانرب 7 نامزاسفش لیلدب

 اس تقرت رظن رد كيژولوئديآ هزر ابم حالطماب نی | نایرج رد دیاب ار

 *دوش حیحمت یدح اد لق ال 6 :دهیاهتج | طغ نم رظحب زاغآ زا هک یونس

 هک تسا نآ « ایراتلورپ نامزاس نورد كياژولوئديا هزرابم رگید تیمومخ

 هسطب ار نیا رداو دریگیم تروص یتازر ابم فیاظو لوح اقیقد هزرابم نیا
 ها گک دهدیم ناشن یرتلورپ یاهنامزاس خیر ات قلا ۰ دریگیم هم اد

 نیرسسیب ریز اره اظ شیوخ یتالیگعت دصافم دربشیپ یارب تسار محینوتروب ۱

 ۰ ای ًادیم هب كيزژولوئديا هزرابم

 شودسب ارت قریب تسار مسینوتروبا نیا هک ييژولوخديا هزرابم
 یصازر ایسخم اهر ای میقتسم طابترا ۳ تسا نآ شتبیمومخ هراونه ه دراد

 هبار نامزاسیاهرداک و دنکییم ریس دودحم و یعرف یااههطیح ردوودرادن

 یاس سیکدت موجه یارب | ر مز زال یرکف هدیمز و دیامنیم لوفعم دوخ

 غعون نیا زا یبوخ رایسب هنومن ام ۰ دیامنیب ۳ اس ار مسینوتروپ |
 هنوگچمیدید و * میدید دوخ نامزاس رد ! ر كيژولوئدبا هزوابم مالطما هب

 و هنر سیب قیفر یشم هب هن و دندوب دقتعم دو یسم قیفر یشمهبدن هکیناسک

 مه 4" یئوجه ار" هن ایوب هدقر ادن رظن رفت یصخفمم یشم هک دندرگیمفارتعا

 یارسسب و هنیمز و نژیب قیفر یشم خب مه » و دنتخات دوعسم قیفر یشم هب

 راکمآ ار دوخ یشم کیا نود و. دنورگ مهارف دوخ یتالیکعت دماقم دربشیپ

 هزرابم دربشیپ هب امثت هن یکیزولوتدبا هزرأبم نینچ ۰ دنشاب هدوسن

 سا ار میلتوتروپ ! یتالیکمت ی اهاتدوک زا اس هنیمز فرم هکلب « دنکيمن كک
 هب مسینوتروپ | نیا هکنآ زا سپ هتبلا «تسا یرتلورپ ی اهن مز اس نوردرد
 هسنئاورتسار و هنابلط میلست یشم طخ « تفایتساد دوخ یتالیکعت دماقم

 اسم نامزاس نورد یاهتسینوتروپا هکنانچمه « دنکیم ور زین ار دوخ
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 دالما رگا ءزینام ن د امزاس ینونک كيژولوئدیا لاجنج نم رظنب ۰ دندرک
 هسب زا ددرگن لیدبت یمق او كيژولوئديا هزرابم کی ,رایرج هب و دوشت

 دنهاوخن رجنم نانزاس رب هناورتسار و هنابلطمیلست یهم طخ كي تیمک اح

 ماگوراد دوخ رد ار یفأرحن ! نایرجكی ت ًایصوصخ مامت لاجنج نیا

 هتک « دومهم نامزاس رد یفم طخ و۵ و هاگدید ود " هزرابم زاتبحم

 یسسم طخ و هاگدید وتسا * هبحاصم * ن ٍ یتم خو و هاگدید كی ارهاظ

 هبتساخرب > هبحامم " اب هز رابم هبب کس تسای |یتس طغو هاگدید « رگید

 »۱ اگدید 4 لئسپ وئیم لات هنحامم * هیلع رب هکیناسک ای یلز * تنیس آ

 ینیحم یشم طخاو هاگدیدآ خ ) قیفر الثم اپ دنراد یشیعم 0 ری و

 ندا سش ناهشپ ٩ ۸ دز اتیم 9 هدحأاصم * ها 1!ساسآ رپ دنکیم حرطم ار ۱
! 

 رس سیز « دوشیمن یقلت یلقتسم ٩» اگدید نتشاد و دوعسم قیفر رستغب

 -یسیف رهت امیلدت هب یر اد افو ی رم لق ال ءزاغآ نامه زا مه 7 هرحامم *

 هزر اسم ی ارب یشم طخ ورد ورود و ؛ اگدید ود دوجو مهوت نبا ۰ تسا دوعسم

 دوسسجو مهوت نیا هک مادام اریز «تسا یگرزبرطخ ینونک كيزولوئدیا
 0 آ قیقر * دباییمت ار دوخ یبالقن ا تمس هایژولوئدیا هزرابم « دراد

 زا ندسصمآ نوریب یارب یهار یلو « دنکیم دراو یتاداقتنا "هیحاصمهب

 دوسسچوب نامزاس رب * هیحاصم » تیمکاح رثا رب وا رظنب هک یتسب نب

 رترابفسا و (د) قیفر عضو تسا نیا زا رتدب ۰ دنکیمن هگارا « هدنآ

 ٩ هسچ زا یلو « دننکیم داقتنا همهاپنیا * ( ل ) قیفر عضو « نآ زا
 یا تیسآ ۳ هیحاصم 7 لثاسم نیرت یئزج هجوتم اهنآ داقتنا نیرتدیب

 نیس ۰ ۶ گرشدیوم داقخن ! لیمفخب ای ًاتلووپ اشیا * دن هم یمارابع ِ 0 ام 1

 لسسق اسم شوم یو ای ایا رگا 0 ی هوا انا ی ین لل ام

 ۰ ۳ 7 8 ی

 لساباقم رد هکنآ زا سپ (خ ).قیفر الفدهکروطن ایه دز ادرهب یدج

 سام ۷ ریلی یار من دی قبر ًاچان ییتسخن هلاقم ۰ ّق ؟تاداقتنا

 نداد هنسسلاوخ اب ب و نکمم لکش سرت یحطس هب ارراکنپ اه دز ادرپب

 ناسمهب اپ نااف رد * هناسلسم دوخ زا عافد * یروئت هعلاطم هب هدنناوخ
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 نآ زا یتادگهار هچ ؟ تسیچی!هزر ابم نینچ لماح ۰ دنهدیم: ماجن | باتک
 دووسسشخوسب ی هدحابم * اب هنوگنیا یتقو ؟ دی ايمتس دب نامزاسیارب

 یسعم طخ و هاگدید لباقم رد ایوگ هک دیآیم دوجوب مهوت نیا « دومیم
 رد یناسک یتسینوتروپآ یغم طخ و هاگدید نیا ناگدنراد و یتسیئوتروپآ
 عق اورد هک یلااح رد 3 دنراآد یبالقتا شم طخا و »اگدید هک دنتسهنامزاس

 (خ) قیفر زا تساوخیم لثملا یف نامزاس مامت رگا ایآ «تسین نینچ
 وی دهد نامن نآ هب یهار تسن اوتیم 77 قیفر « دنک تعاطا

 یسقتمعم ینامز .(خ) قیقر ایآ ؟تسا یمأخ یشم طخ و ه اگدید هدنر اد

 نسیا هب وا ادعب ایآ ؟تسا مکاح ناریا رد یز او ژروب هدرخ هک دوبن

 نآ رامعود هب زاب وتسا یتسینوتروپآ " هبحامم » هک دیسرن هدیقع
 تسسد زا ارش اقتعا مه راعش ود نآ هب زورما ایآ و ؟ دوبن دقتعم

 تسیامحیز اوژروب هدرختیمک اح رکف زا ینامز هک وا ایآ ٩ ها هقاوت

 یزاوژوب تیمکاح هب داقتعا یتح هک دنکیبن تباث زورما « درکیم
 هسسپ ندیطلغ رد و مسینوتروپآ لیلد زین مسیلایرپما هب هتسباو

 ؟ دوب دقتعم یتسیل ایرپماآ تیمکاح هب امیقتسم دیاب وتسا * مسینزج *

 اجکرد الاح « دورب ( ح) قیفر لابند هبتساوخیم نامزاس رگا ایآ و
 ؟ درد ..ینسصوخب یثم طخو ه اگدید )ح ( قیفر اعقاو ایآ و ؟ دوب

 هن « ميريگیمثحب نیا زا هک یاهجیتن * :(ی)قیفر عمو تسا روطنیمه
 ضوسسسسسع ار دوخ ی اهرظن ارچ هک منک داقتنا اقفر نیا هب هک تسا نآ

 یتازرابم نایرج رد یبالقنا درف كي هک تسا یعیبط رایسب « دناهدرک

 یسیالقنا درف ندوب هدنز لیلد نیا و « دهد رییغت ار دوختارظن شهوخ

 هاگدید كي قیفر ود نیا دوجو رد الثم هک منک تباث مهاوخیم یلو « تسا
 یعم ظخو هاگدید لباقم رد هک هتخادن دوجو نامزاس رد یمخشم یشم طخ و
 نا سزاس هاررب رب زورما هک یتالکشم و صئاقن مامت و ۰ دعاب یرگید
 هتک تسین نامزاس رد ینایرج چیه هک تسا نیمه زا یعان « دراد رارق
 هزرابمیروشت و مسینینل - مزسیسکر ام رب هیکت اب دنارتب عماج روطب
 روحم دیاب صقن نیمه و * دنکیخیمتقد اب ار ینوتک فیاظو « هةناحلسم



 ۳ .یففچم تر شمش یخ  
 نم .اذگ ۱ اینک ُف ۱ لص اه واد یونس ام یاد :دشس دفع ۵هادرش 0 سان نی ۹ رج َ هر خ ۱ ۳ تا ۱ ۱

 تی دیس اس 8زب ۵ 6 9 و شی سن ی , وعشم ل 3" ميس سس وضد ق طلا یو ی ا ایک دق ] 9 ًًش هک اک یک تسا یدارقا

 نسسسینچ دناهتفذد یر دا و دن اهدرکن یراک 5 تنسا نآ رد ناشتیموصحم 1 ام زور

 رارسسق رد آ : .ذوشهم ی امزاسل اف ی ًاهورین رد ی دروخرس+
 تجحسا

 3 زا سس ۸  لق !هتهونن ی ۳ هکیت امک فرط ز ی هششوس یک زسنب ک قیسح هو ۲
 ۹ کس

: 
 ت اِ مش ست رد نیا ی دوش هدن اوخ تسینوتروپ ا و دل ید هل یار موج

 هک تسیهیدب دوهبذ یو یب مبص 9 یزد :امب داقدا ای ی ی ة هک دی 1

 ت یاد دهاوخ نامز اسكی یارب یرابگرم یثا هچ یرک ها 1
 و درمبب وب ب دوخ صئاقن هی دیاب کیژو وئدیآ نو صوت ایرج رد نامزاس

 ا ب نأمز اسكی دروخرب نیرتک ازرطخ ۰ اب اهنآ لوقمم > لدص رد
 و یر یخ و رهن یاس را هک تسا نا

 هزاس یتفو ۰ ایب تلکس نیا ر یشان ت ید یتژوم نیگست رکفب

  

  

 



 ی ۹۵۴۲

     
 ٍ <*1..اده هفی» .َ

 :نعاب نامزاس رد كيژولوخدیا هز
 رد نآ ددم هب طقف و هتعادهاگن دوخرستفپ ارنآ اقفر نیا هکیلاح رد

 روضم دیابادتح یتازر ابم فی اظو ءدننکيم جنشتم ار طیحم یهافشیاهشحب
 -دشاب امكيژولوئديا هزرابم

 رد كيژولوئدیا هزرابم ناونعب نونکا هچنآ مدقتمم نم رنک هقلخ
 یرستلورب و یعقاو كيژولوئدیا هزرابمكي « دراد نایرج ام نامزاس
 * درادن نایرج یتازرابم فیاظو لوح اریز « تسین

 دوسخ ه دنزاتیم » هبحامم» هب هکیناسک هک متسین دقتعم نم
 : : هدنشاب هتشاد یمومخب یشم طخ و ۰ اگدید

 لباقم رد یغم طخودو» اگدیدود ام نامز اسرد هک متسیندقتمم نماساسا ۹

 یتمس هب «هدرک یلهزرابم نیا نونک اتهک یریسرگ او ءدنهابهتفرگر ارق مه
 امجم نوچ*دوبده اوخمیخور ایسب نامزاسیارب نآ جیاتن «دوعنهدنادک حیحم
 شیادیپ طیارم لماح دوخ هک ) مامت اب * هیحامم » هک مدقتعما
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 ۰ زر ۹ دو
 * تست !وخخم ؛ خ / قیفر

 ندوسسب طلغ « طی ارش ییرشت اب و دنک خورف نآ ی ًاهدومنهر صخشم یسررب
 نسسیا هب هاگنآ و دعب نامن یوم رولمب 3 کا و

 | هدیتاز طلغی اهنومتفر ن
 :لیژولوئدیآ هژر ابم نیا ترورض هدنز 3 ًایوگ یوحتب تسن اوتیم نآ  حیرفت
 هتفرگ شیب رد ار شور نیا سکع ًارهاظ (خ) وین ةیفر یلو « دهن ناشن ار
 ا-.یوگ و دهد ناشن لوص ا وا ۳ یی هدحاأمم " فارحنا ده اوخیم ًادکبا و

 هزرابم زا یمو میشیا بلا - دیامن حیرت | ون ! یلسع چی تن سپس

 ِ ِ ۲5 یو 3 ی 3 طی 1 7 چ ِة چیت
 و ٩ ؟ر دم ًةحم وا داشت 3 ْذب مت و ات 5 2 اچ هی کو مو هد دا# ۱

   

 | عون نیرتهبب هن هچرگ « تسا كيژولوئدي سس خا | قیفر یتقو نسیچا مش

 تاد اقتن ًآرسارس رد « دیزگرب رس رس ار * ةبخامم * زا داقتنا لکع

 ینزج نژین ورا هکت یکی 2 ۳ تباث یی وو لاو خرم ارهاظ دوخ

 یروشت زا : هبحاصم (( ان ی مود ز * تس ! مکاح ( ) هدحاصم ر) لس

 رک 2 ۰ تسا هدر ک لودع ثايتک | ی مه « یژت ًارتسا مه هناحلسم هزر بم

 زاسب « دربیم شیپ ار دوخ راک زین دودحم طوطخ نیمه اب ( خا) قیفر
 نسسیا رد وا یلو «تسا لونعم كيزولوئدیا هزرابم یعون هب تفگ دعیم
 سس ۶ ل رجیم شیپ ۱ و دروخ داقتنا نکمم لکش نیرت یحلتس مب زین هفیمز

 تاضفد ارتم باغتنا ث ک یتح و ایل یایاپ ی اعتیا ی هک ترومنیا

 نسسیپ یرهأاظ یتهابش دنکیم یعس و * * هبحاصم » تاملک زا یاهراپ

 نآ فد ارتم ای" هبحاأمم * ار » نادیتسا * هملک قیقر ًالثم ۷

 بار »هبحامم تا ی 5 دنکیم ضوع " یروت ًاتکید *

 »۰ دنک * اقلا ینزجتارظن



 تسسسرد غوسشوم سی ۳ گپ گر امس دسب  

 فبیمضت كيژولوئديآ هزرایم رد ار ام عنوم « دوخ ندوب تسورد ان لیلدب

 لسباقم ود و وحن هچ هب دیوگب هک دنیبیمن مزال رگید زاب و ۰ * دنکیب

 ی یژولوئدیآ هزو بم رد یتالکشم هچ نونک ات و دنکیمفیمضت یناسک هچ
 هد ابتف اب شیپ یاهر اک هنوگنیا زا ٩ ریخ * هدروآ دوجوب نامزاسیارب
 تسهایش ( ع] قیفر هکنآ زا سپآ - تسین یربخ ( خ) قیفر داقتنا رد

 اننت داد ناغت هنوگنیاب ینزج قیفر دیاقع اب ار ۷ یحاس + فرح

 تسهابع مدع ارهاظ هک تسا نیا نآ و دنامیم یق اب شیارب رگید راک كي
 هو دهد نافت ه وحن نیمهب هتبلا ۵ زین دومسم قیفر دیاقع اب ارنآ

 نم رظنب 2 ء دیوگب هک تسا نیا « دا هنیمز نیا رد هک یراک
 هرادق ارت اشیا یی اب (( یتک اتمه « یژتارتسا مه هناحلسم هزرابم ((ر

 را سپظا و." تسا هدمآ روبزم رثا رد اتحارم هلئسم نیا منکیم رکف و



  + * حییرم الماک توومب هن هناغساتم * + وک دنک فسات

 هبحاصم * لوفع و دوخ يلوعا هاگیاپ ارهاظ وحن نیا 1 ]

  

 یاسعنآ قالخ رب هک تسه مه لیلد نیمهب تسرد و دومیم یدنب كيتك ان

 : احلسم كيتكات » هب طقف هک زین ینزج قیفر « ( خ ) قیفر
 لسماوع هفاقاوب هدر د (خ) گقیقر هکار یلماوع نی اهمه هديشیدن ایم

 هن ادحلسم كريتکات *» ناختا یارب رتناوخمهورت عماج روطبورگید

 مهاوخیم « دننزن نمب ار ندوب *.تسینزج * بسچ رب رگا و هتسناد مزال

 یاپکیتکات ناختا رد ینعی هنیمز نیا رد ینزج قیفر راثآ هک میوگب

 زا دسیابن ام هک دراد نتخومآ یارب ياهزيچ هناحلسم هزرابم رد حیحص

 مهو تسا نآ دقاف ینزج قیفر مه هک هچن |یلو ه#مینک تلفغ اپنآ  نتخومآ
 »هبحامم" و هداد ناشن دوخ دزن رد ًارثآ ن ًادقف اجنیا رد )خ ) قیفر

 ی

  

 ٩ دن ایتسا هدمآ اتحارم را مد
 هدنکیم نایب ار زیچ همه متقگن ء » ی ًاهزیچ * متفگ ادب



 یشقن هحوجیهب + حوت ی دعوا  

 از رکمد ج اوزروب فدا هلحوم امت ود یار تا ددننک

 ی ناعلس هزرابم نیا زا ریغیدید اب رگا اقافتا * دنکیمن یفن
 ( خ) قیفر دننام میهاوخب الثم و میمهفب اركيتكات مه « یژتارتسا

 و یلکروطب 6 دنشاب اهکیتک ات هدننک نییعت دنناوتیم ۳ ار یلماوع

 راکنیا 6 مینک ناونع اهنآ كیيژت ارتسا و گیل آی توس ییهبت نویب

 قالسخ رب نماو « هنکيم فیعمت اب زولوئدیآ هزر بم رد ار ام عتوم *

 ِ منزب اجنیا رد یئاپلاثم من ذاوتیم « هنوگچ دیوگیمن هک ( قیفر

 یاهرا پ رظن نیا الف ناوتیمن ۲2 یر یی تو اب
 هیحور رییغت اب و دیدج طی ارش رد 6 دننکیم لالدتسا هک اه *» تسینزج *

 ربظن یروت اتکید یرارقرب هب نآ یئاناوت مدع و ینونک تلود عضو و مدرم
 لا یتکات داختا « لیبق نیا زا یرگید لیالد همالخ و هاسیروت اتکید

  



۹0۸ 

 ۸, ینچ ای ۰ هکِچ توپ جچ درک هزرابم یلوصا وولعپب ء .تسییُک ین هتاسلسم

 ینالوطی ًاعدوت ی دیوگیم هک ۳ رگ راک هر 25 رظف ای ًالشم ناوتیمت یدید

 ال بل نآ رد میلادوقف کتسا * هسماج ید امتق | تیضو * نآ ستخم
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۹
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 اس (ج) : قیفر همچُت ِچ ِغ

 نیمهبو در ادنتس دا رد ینزج قیفر ی امهاگدین زا یحم اج لیلحت زونه ام
 اتقیقد دیاب « دنکب یرظن راهظا درومنیا رد دهاوخیم هک سک ره لیلد

 هم سپ دانتسا و دز ادرپب شیوخ رظن دروم هنیمز رد ت رظن نآ لیلحت بی

 ,یلالدقسا یینج لیاقم نشتسا نسکسم ) ح ) قییفر هتبلا
 دنک فید و دوسخ هدرنسشرسپ لس اوسغ زا ملق ود یکی

 دوسخثحب دهاوخب « اهنآ نداد هولج رتمهم و نیریاس رب دیکات اب و
 امثحب هنوگنیا رد ۱ر یضوم نینچ ( خ ) قیفر رگا * دربب شیپ ار
 لسماوع مامت دش دهاوخ ر اجأت ماجن ارس هک منشملعم نم « دنک ذاختآ

 یشتموکح لکع انامه نآ و دنک کت لماع هاب یور و دنک فذح ار رگید

 هستسباویزا وژروب یتسیل ایرپم | تیمک اح یت 5 اذ یروت اتکید و ید ادیتسا
 .تسا



 : دیحم زر ومنیآ ٍش هقیاس
 ؟ 2 ۳

 ب َ َ
 رو! یحرط یخ ووطب بم و ۳ بلک پا ِ

  

     
   
      

     
    

 ی چ تی ءوخاصم هت : خسای هو ی

 ًاهنت وتسا رصتخم و ان رایسب راگنیا یلو ک

 ایم نامزنآ رد نامز ًاستیزکوم یاپتسینوتروپآ هب

 كسب حصم هر بی

  

  

 احیا اکو یر ۸ ار ةب لب نا هد ًابنت هاو یاس

 سا کرزب را و

 تاداسقعنا هتسب رامتخا هب منگیم یعس دعب هب اجنیا زر

 و لس سیمقت هک تسا تهجنآ ز :ا هه هتبلا نیا و مهد خساپ 0 قیفر

 طست یا هک تسا تهحن ادب هکلب منیبیمن مزال ور هحورطم ثحبم حیضوت

 هزر ادسسیم رد دیاب وب نیا: * منیبیمش اجفیا رد ارثآ لیمخت و

 سو نیس ی 0 یت ًاررءابم فی اظو و همانرب لوح کیژ زولوگدیآ

 هسش هددرگر رگ ۸ رد رتشمیب 2 مسیسکر ام هدنز حور و یب باداش

 یصس مه رگا یا ۳ آ ناحارط هک یفارحنا یاهشحب رد

 * دنهد حیضوت ار اهنآ حرط یلمع عفانم دنناوتیمن « دننک
 تسب اثده | وخیم تمسق نیا رد (خ) قیفر « مود داقتنا دروم رد

 هاش یروت اتکید و قلخ نیب داضت ار هدمع داضت** هبحاصم * هک دنک

  



    
 یر یک ففه چ دننک هری ًافاک اه ی ةوگدر رم تی 9 ی لهع و شننخ

 اش هک تمس ! یتیعق | و مهیا و دنیامن شودخم ارنآ یتسل سا ص

 ماجن او مسادی اراک همه ریخآ اس هدزن اب رد ًاصومخم هکب ناونعب

 ی رم
 ۰ ی ۰

 به ید وخ هق .سک ناآاوقعب هاش ِج ذوب هةقش

 مسلط ظفاختسا قاب دصن اب بور ازهو اپ اِ        

 و اهتیموصخ نیا نه قرجو اباجی ۰اع لب «تسا مدرم هدوت رب ناملاظ

 هسسپ ار ناکما نیا « ۴ یو دروم رف یاهدوت تینعذ نآ دوجو لیلدب

 فرحنموهدنر ادز اب شان نیا ۱۸۳۸ ت. ابالقت | لیلحت رد سکرام اه

 الوما و اهر رپ ار یتاقبط هزرابم رد یتتاغاسیاهنادناخ هدننک

 ناسیرج د یتنلطلستموکح ریس گر ودسپمخ تاچ بحرت یلگالد زا یکی

 «یدوبیتقوم و يب اهقن ! تلعب زوپمج نسکر و ؟تسآ نیمه یتاقبط هزرابم

 یاس ی اهش :ادناخ هک کنآ لاح و دومیمن لیدیت هزر بم رد یماأخ هنزو ی

 هدکيایخیرات هژیو طباور و دنراه اهنآ زا ًاههدوت هک یماختینهن اب

 نزوهزرابم نیا رد « هینگیم رارقرب هعماج نورد ی اههورگ و تاقبط اب

 تسیعق او یتخانون یاذعم هسنآ نتفرگ هدیدان هک دننکیم ادیب یماخ

 * دراد نایرح ام لباقم رد هک تسا یاهزرابم ینیع



  
 5 ی دراد ما یاقمم 1 رهیارب رد و هلحرم ره یا

 ی مه یتاف انم چیه ل > نی رد و كرد لب ًاقو مد اس لاک قیام تس دل

 هسسیلعوب هک دنشبم سر ار نقل ۰ هرخاضن  درادن 8 هبحاصم

 نکاح رازبا هیلع ار هزرابم نیا یعیبط رایسب یوحن هب وتسا ه.تساخربهزرابم هب «تسا یتسیلایرپما هطلس هجیتن اساسا هک یملاتم

  

 یاوتحم*دهدیم تروص .اع میژر ینعب دوجوم تموکح ینعی « مسیل ایرپما

 تسس دومکاح میژر هیلعرب نآ لکش و تسا یتسیلایرپما دض هزرابم نیا
 رین یقلغ دف یاهورین یاهراپ ,.داش میژر ینعیا میل ایرپما هدن امن

 دوخبد دوخ رخ تشهن » دنتسه دانت رد هاش میژر اب شیوخ عف انم لگالدب
 نسیا « یلاوخا و عانوا نینچ ردوهاگآ و لکشتم اهنیا و لکعتم ریغ و
 ییالتنا لک و و یهاگآ دقاف زونه هک قلخ شبنج زا یقلخ دغیاهورین

 دون هحْفص رد سیون حیز سر

۳
 

   



 ةاخ روش رساقم

 : لگمتم نامزاس

 نب عدح اهم

   

    

 واخ وکنآ یا
 تپ رجب اش ووشا ورچمک  نیفلاخم و

 . دش ی ااهورین « دنک هدافتسا

    

   

  

 لابق هحفص ز ا سیونریز همادا

 یه هدافتس غ ماتم هیچ ی « تسأ

  

 مه فسخ قیفو اه اچ و دندرک لس لک 9 دا هیوخ عتانس

 سه ایوگ هک یایزیف اتم ور نب ًأن و درد اهم باس ب ًأارثآ 6 3وب

 «دنسیامیییم قلخ هک یار 1 ار دوخ هار ینیعم ادیارش رد هک یئورین

 قسسلخدم رد دیاب ریزگان « دنک وسه « دوخ دماقم هب ندیسر یارب

 رد *تفریمن هرفطتیعق او نیا ندروآ باسح هب زا « دشاب هتشاد رارق

 یاتهورین زا یاهراب *تسا هدمآ شیپ ی اهراب خیرات لوط
 رارق قلخ ر انک رد اتقوم یتدم یارب نبازژ اب هزر ایم رد نیچ یقلخ دض

 ار قلخ ء دون نی مینو یزد ینومزه و یربهر رگا ملی و دندفرگ

 یرسبهروینومزه هطساوب هکنآ لاح « دندرکیم جیسب رثیوخ خف انم تهج رد

 هزر ایم نآ رد اهشيا تقوم و دودحم « یاهلحرم مک « تسینومک بزح
 رک هلیک قلخ رما رت خسار و رتشیب هچ ره دربشیپ هب « نیاز هیلع

 ات مه رومسم قیفر املسم و دنیبیم نینچنیا ار هیشق " هبحامم *

 رد یسنزج قیفر دیاقع هب ز :اب ( خ) قیفر زیرگ و دیدیم رولتیمم ار ۱
 تسا لدتسم ریغ زین اجنیا



 سس ۴۳

 يا ۴ دتنیع شیر رو شفعجخ تبسلرشب ملع اب سن وومجآ دی ؛ل !وتس عک هم ا 5[ 3 ِا هردو تک اب 3 - ا !ا ِء »

 هاش ینوئنرس شینجیدق هک دنک *اقلا او رظن نیا تساوخیم رگهبحا 1 .چ ی یا 1 ۱ یخ ۰
 ِِ ِ ِغ ی 1 -

 ]م - ٩ متالدخسا 3۹ ح ۳ گیفر تانس دی تسآ رارق دخ نوشنآ َ دُق ًایج + شش ده سس 7 ۹ و روا  ج ی و ۴

 یعف !+ ی اوتسم لر غب ذی دلش شوم رج >-مطعت یفقوش هب ناسر اک و < ارم وقف اور ۹ ی ۰ دو : ی

 شیسینجفده مک دوب دقتحم » هبحاصم *# رگا میسرپیم ه " هبحامم *

 سس دب لماک یزوریب كي 3 هدش نوگشرس هاش هک "الاح و دوب ۸ اه یقوگترس

 )خ قسیق و ین و فوشیم حرطم تسکش دروم رد ل |وثس ًاأوچیسپ ُ هدمآ

 انا
َ 

 *# تسیتوج * او وا و دویشب ۳ رگهبحاصم رم هکشآ یارب دوشیم ریزگ ان >> اد یخ

 وا :دسفکیم هدافتسا « دوشیم هداد لاوس نیمهب هک یخساپ زا هدن اوخب

 شسیانعم ه تسا هدروخن تسکش شیذج هکنیا بیرغ و.بیجع لالدتسا اب مهنآ

    

 ۰ لب یکم لب : هو اس ی
 قوس و و ظ هش 8 سی نآ مه شب رو ری وسسما ةثش زور هک تا 1

 2 سسیسخ دو چ ج هد اس هی رج میس رک گو هست یضیج شون ی عین و او ها یا یک یر وب یک ویسی ۶# یواآایم # یی کا یو <

 ۱ 8 ی ودیم ,نوضس ی ۳ ه تسا فسانن لبق دلجوم رد هآفارحتا ها و قو گیم کس سم هه ۳ ی :

 یرتنغشور كردهدنکیمن یقلت هتفای همتاخ و هدروختسکش ار شبنج ل احرهب
 رد چسیپ یاهریسفت و ریبعت نیا ات میروآیمتسدب " هبحامم» رظن زا

 بت
9 

 زا لا سیچیه هب شینج هک دنکیم مالعا اتحارم » هبحامم * الوما
 رگاو تسا ددیسرن « هدرک نییعت دوخیارب لبق هلحرم رد هک ی اهتساوخ
 ؟دی ایب تحارم نیا اب " هبحامم » رد یبلطم نینچ دوب" نکمم ایآ ءدوب تسرد «تسا * یتسینزج ۳# هبحامم » دید هک (خ) قیفریاها نیا
 هک تروص نآ هب نیا « هدروخن تسکش شبنج دیوگیم ررگا * هیحامم *
 ۰. رن «تسا هدش زوریپ شبنجیانعمب « دنکیم ادعم (خ ) قیفر
 هسسب ای و هدش زوریپ شینج هک تسا نیا زا هن « رگهبحامم ینیب شوخ
 *تسا حرطم ۷ هبحامم * رد اتحارم اهنیا منه ۰ دراد همادا شسپنج هک تسا تهج نیا زا هکلب «تسا هدیسر دوخیاهلحرم یاهتساوخ

 شور شسیپ زا شیپ وتسا بلاج اجنیا رد نآ رکذ هک یرگید هتکن

  

 



 سرور یر هپ ۹»

 ءدسک تسآ نیا « دنکيم *اعفا * هیحامم » اب ار ( خا) قیفر دروخرب

 ها
 یحلطس لکع نیا ع زا سپ 6 تمیق نیآ ,یحیونویژ یق چو نیش رذ هچ

   ه یاد هم ار رو سی هابش یتزج قیفر دراقع ویحامم " نیب اودحم چت چ

 تا

 و و هدماب قوعسع ییفر ناو ارفت اویع و نابتم نیا منکینت رکف *

 هی ار ایاخق دوعسم قیفر داگچیه هک تس : نشور * .یسیونریز رد هلادح

 دهن حیفوت هک دنیبیمن مزال یتحاو دنکیم ایکس * ودیدیمن لکش نیا

 هام سا هديدیم هلکش دچ هب و ًاپعوضوم دوعیم قیفر دئکیم 9 دف * هک

 هسک دنکیم رگف 2 نیقر هک دش ربخ اب هک ردقنیمه دیاب هدن اوخ

 هب خوضوم رک. نوخ نغلطم + هدیدیمن لکش نما هب ار تااعوضوم دومسم قیفر
 چین قیت همت فسرین مه ی او ره و ۰ ) ۱ و رس رو ۰

    
 ییژونوئدی ِص راب 8 حالطماب : نآیاوتحمتسا نیآ * هدوب لکش "ما 8

 ی شییحعش ةیجشنتخ سن ارج را مجعت 1 را تب. اب رو رگ و
۱ 

 ۱! ًا 0 ؛ افق 1 زین یاهدع ًارهاظ ۰ 3 ۱: 7۲

 قیفر زا امیمیونور یاهراب اب دناهدی د ریزگان ار دوخ « هلفات

 * دنهن م اجنا هنیمز نیا رد ار دوخ هفیظو " هبحامم » نیدقتنم ریاس و
 نور الوما ) (چ ) قیفرتست نیا رد : موس داقتنا هراب رد

 رگهبحامم یتقو * دم هکیم شیپ ار ینزج قیفر دیاقع لیلد هچ هب دنکیمن

 نسیع رد هک تسا یا یرکفنغور یورین و دوخب شاهراغآ « " ام دیوگیم
 تسسسکرش دهاع و درادن ینومژه نآ ب « ایراتلورپ هب یگتسباو

 یرسبهر مزال یتاقبط یهاگآ و لکعت دقاف هک تسا بلقنا رد یث ایر ًاتلورب

 لکهتمریغ یایر اتلورپ ره دننام اتو نیا تیضو ۰ دشابیم شینج

 هرسیخز یورین ناونعب ییاهن لیلحت رد هکتسا نآ « یرگید هاگآ ریغ و
 نسیمههب. * دنراد تساد هسب ارشینجیرپفر هک دنک لمع یتاقبط ای هقبط

 یو بالقنا رد هسنارتق الثم ی ایراتلورب عضو دوب تروم
 نسش د عقاو رد هک یزاوژروب تیامح نیا زا و تکرش نیا زا ایراتلورب
 رگاهک تسا یلوحت نیا * دربیم لوس ی ظاحل زا 6 دشابیم یو یلما

 هک دهدیم ناکما یو هب و دوشیم مامتیزاوژروب عفذب رما تیاهن رد هچ
 « دزادرپب ایراتلورپ بوکرس و رامثتسا دب « یلادوئف یاهتمحازم نودب



  
 رد جا قیفر#* یلوصا» داقمتنا دوشیمنهر اغادوعسم قیفر تارظن ابت ارظن

 تسا یفاک وا یارب * هدادتساد زا ار دوخ دعب ود زا یکی رگید اجنیا

 »یخ ًاصم" رد ٍیچ همه ارهاظ» اتم ینزج یفر رظن ن ابه نیا دیوگب هک

 هجا * در نیم رف ظقف- خ) قیفر هتبلا و دوع روصت هدش در

 اس اقلام دنکیم داجیا هک ار یگالخ وا *« یزیچتابثا هن «تسا

 یتحهک تسا نیا نآو ميرذگبو میئوگبا راک رد ید کنهزیمز نی ارد یلو

 رد ینونک هلحرم رد ار قلخ تین یربه لحن و داگآیایر اتا رگا

 یوز ابء«دن اسرب رمث ةب ار نیون ایت رک کمد سن او روب بالقتا و داریگب تس

 بال قدا نیا هلمافالب هرم هکلب « تسین شلقنا نیا نیچ؛ویم نیتسخن

 هکنآز زاسپ اهتدم ات و دوشیم یرهش یتح و یئاتسور یزاوژروبهدرخ دیاع

 .شت هغدغد یب تیکلام ینعی « دوخ هنیرید یوزرآ هب انایحا ناقهد



۹۱۹۹ 

 مک ار یاهنماج نامتخاسی ًاپحنر ماست دیاب ایر اتلورب * هدیسر شئیعز

 هکیلاح رد ء دنکب شودب ء هدمآ نوریب ییالقناکنج و بالقدا زا هزات

 + -یماج * دناهدیسر دوخ یاپتساوخ همه هب تیروفب یرتلورپریغ ت اقبل
 مس یم اج ادم هثأیب ع تسیسیم ای و ًاتلورپ ء]آهدیا هعماج ه نیو یارکسف

 8 دنویرش تموکح رد مه نان اقهد هرماح نیا رد *تس | ناناغمد لآهدیا

 سم ینامرآ نیا و دنراد ار دوخ نیمز هعطق تیکلام انایحا مه

 بت دنکیمكمک یو هب ایر اتلورپ یلو * هنیبیمن مهباوخب یتخ ن اتم
 ۱ اسیر اتلورپ ینامر آ هعماح ۰ دیايجم ی نادج تی او رد و لعع رد

 هدوخجن ۹ - علحرم مییا یتقو اد دنادیب ۱ یلو هتسا یتسهل ایسوس هرباع

 تسا نیا * دسرب دناوتیمن « یتسیل ایسوس هیماح ینعی « یدعب هلحرم هب

 رسیاس و ناناقهد هب دنکیم داداو ار ایراتلورپ هک یخیر اتترورف نآ

 عمفادم هب ات دیامنیربهر |! ِ اپتآ ء دنک مک یقلختاقیط و ًاهرشق
 5 ۰ 09 ِة «َ

 0 قاستم و ریأاقم ای ر اتو هر عفاتم اب یتاهن لیلحت رث هخ شوخ

 نیس سس مه اب دیاب یو ار نیون کیت ا رکمد تالاب ال روش * دنب اب تس هد

 زورسما هک ار یئاهشیمه * دنک مرن هجنپ واتسد شیوخیزوومآ نیداق

 هه یماج ن نامتخاسیارب یو هار رس رب یلصا عنام ادرف « هدرک دازآ

 یرای و یراکمه زا ار ایراتلورپ یهاگآ نیا یلو ۰ دش دنهاوخشلآهدیا
 تا سوال هایت : درادیمن اب هلحرم نیا ردتاقبطی ۴ اب
 تار و تفرگ مک تس د نیون كيت ارکمد هعماج رد ار یز اوژروبهدرخ

 داجیاایراتلورپ یارب یدعب هلحرم رد یزاوژروبهدرخ نیا هک .ار نگرزب
 یسسبیوخب ه تش ذگ نیچ نیون یسار ؟مد رد هچنآ لیلحت * دیدن « دنکیم

 زا سسب ه نیونكيتاركمد - اوژروب بالقنا ماجنا اب هک دهدیم نامن
 هتفرگ مک تس د هکتسا هجاوم رتکانرطخ رایسب ینانمعد اب ایراتلورپ

 ناندمش دنیا * دهدیم دابب ار يثاير اتلورپ ی اهدرو اتس د همه وب اهنآ

 یسیالقنا زا ار دوخ ناوت هدهالومآ و دندوب یلبق هلحرم دحتم و تسود
 راخیا»نآتسا نیا ۰ هتفرگ تروم ایر اتلورپ یربهر هب هک دناهدرک بسک

 »ریذپ ان زیرگ "ایراتلورپ یارب :؟یراثیا نامه * ایراتلورپ * یخیر ات



۷ 

 هک روطنآ رگ ٩۱ یتح میوگب هک مداد نآ یارب ًأر ت أاحیضوت نیا. تسه مه

 مش « مسیتک راوس مو هل یورو ا و لوا هشمح و هدرک ر رک ( خم )اییقر

 هگدز وهایمامب مسوسکر ام یتقو 5 لوشیمن لص اخ ین ادنچتو افت یمآ تیهاذخ

 هک دزومآیم ًاعب مسیر ام یتقو ه تسا هقبط ییرت ییالقت ابر ًأتلورپ

 ميس کف و + ششریج ین قیمت باس :ا شن 5 تا « اهقیل هام یی هرخآ ایر اتلووب

 هیمأخ نوردرد شغی ادیب هظحل راای ر ًاتلورپ هک دزومآیم ًامب ورد

 زا یتسینومگ هعماج یر ًأرق رب 9 و در اذگیم هزرابم نادیمب ای پ یلادوئف

 ِ و ۰ آ
 مه دف ً ز میل هک ویا ةقشه رد قو ٍط .دنهکیمت تس 3 هژوایم و :ا

 3 ِ سس 3 کا شا

۱
 ۳ 

  

  

  

 ۳ ورق
۳ 

0 : 1 1 
 ك .چجاح اچ تاأاَقبط مد گ اپن ادرم همه رد ی ایر ًاتلورسپ و مسیئگيم

 رد ار یوسستلووپ » راخیا » نیا یخبر ات ترورض و تیعق او 6 مینیبیم

 ها. گن نآ زا رتدودحم ار ثحب هطیح )خر قیفر هتبلا ۰ میب اییم

 یيسظفل ته ًابش یعون ل بند وا ۰ دوش راکشآا نآ یعق او تیهام هک در ادیم

 نی ارنف و تسا ینزج قیفر دیاقع زا شدوخ ریبعت و * هدحاصم » تالمح نیب

 ار طفل هاییآر نیا کتسا هد کن مه صخقم اضق زا «تسق
 » دنکیم رارقرب

 كسب اجنیا رد هکتعاد هجوت دیاب : مراهچ داقتنا دروم رد

 یاههامرد امومخم هک یتاقبط و اهرشق و تسا ینیمخصضع زا " هیحافم *
 ولو دتفرگتس دارد ارتشپشن راهمیو مات ریز نمهب مایق زا لبق
 لک هکتسا یتالیکشت و نامزاس نآ هنا «تمسق نیا رد ينيمخوربهر زا
 هدشابیم یو صخش هب نیل و نامه هکلب « درکیم یربهر ارتضهن
 رذ ۰۰ت اذگرستشپ ار هزرابم زا یلحارم ه درف كي ناونعب ینیمخ

 رودزسسم ناونعب هاش میزر اب یو تا زر ابم ۰ هزر ابم نیا زا یاهلحرم

 منکیمن نام نس و درک جیسب یورس تشپ ار یقلخیاهورین « مس ]لایربما

 هدید ان ارتیعقاو نیا نامیاهلیلحت ایو ام ینامزاس دانسا زا كيچيه

   



 ۹۱۹۸ : سس

 مارپ 3 ادای ان دهکیمبقع ار دوخ هک خ ) قیفر رارصا + دریک

 !ْ نفوب ۳دی سوپ ینزچتارطن هب ندیطلف رد

 18 ی اب

1 ِ 
 گ 3

 , 3 ۹ و - +
 غعسس فح سم اگن ی جفت و اه ای و یر اس یفزج یی ر 7 تا لود

ِ 5 ِ 0 !ْ - 
 يارب بیترت نیا هب و دسانشیم یتسیل اب وپمآ دج هزرابم زاهایژت ارتسا

 3 ًة : ِ ۴ /
 ٌگغااذگ مسی ًایرپمآ ود زوم هغأی اوت یو هک ث وشیحم 1کا# ساختیمها یو

 ِ هه * ِّ +1 یاع > یخ ۱ - ۰
 قسم هژرابم زا ی هزر أبم ندرک اهچ 6۸ ا ییقر سارا

 بسئاج زا؛نمهب م مایق زا لیق ل اسسزیاپ مامت رد الثم یو وا

  

 یا ِ  ۳

 و ٩ ًا دشوب هست ا رعب ۳ یک آ ردید

 هر کا اگر ِ 1 ِ
 یس قو ها تسا نیآتقث دیاب خش یرثید لطف 7 همش ۱ آی

 هناهاگآ ر یتسیلایرپم ۳ هدرایم مچرپ ینیمخ هللاتی آ میئوگیم

 لک که تمریغ و یدوخبدوخ ار هزرأبم یلبق رود *هبح امم" هدنکف ارودب

  

  

 2 و کوش رژ ً ۳۴ ۳ ۰ 0 ۵ 0 6! 4
 به ون فرط زا دغ !وخب هکنآ نودب ینیعخ , طب ارش نینچ رث دنا ی

 یسمشوت نا افت ۱ سپاه زر ایم یریمر گیم کب ۳ ۹ هک هو ۳ ی امد ۰ ۱1 ۰ 1

 جین ؟یسصج زر ک ۳ جیغ اچ چي سم: چک مس گیس و ِق ۳ ن

  

 تامعوتو تاعقوت نیاود یوگب نفس اهددوخ ای تعایماتب ٩ مسک اس هک
 دوجو ز )9 هدحاصم * هک تسه مه لیلد نیمهب و دامن عفترم شدوخ ز

 نسخ مدرم ی اهتساوخ لی اقس رد ینیمخ یعطق نتفرگ رارق یارب ینئارق
 نییا نآ وتشاد رظن رد الماک ًاجنیآ رد دیاب ز ریچاثاب یلو ۰ دیوگین

 لا... ستحا لیلد نیمهب و سا ینیمخ صخش زا * هبحامم » ثحب هکتس

 زا سپ تلود رفروم رد " هبح » رظن لاو « دهدیم اور تاون ریش
 ینسسیرت تسیل ایرپما دض دوجو یتحتسا دقتحم و تسا نشور الماک مایق
 رسخآرد* دهدیمن رآ تیهام رد یرییغت «تلود نیا نورد رد زین اقا
 ناسسه نیا ک ار دوخفورعم دنب خیجرت )خر قیفر زاب تمسق نیا
 اسب رابنیا یلو « ارتسا دوعسم قیفر تارظن فلاخم و تسا ینزج عضو



 ع

 وه ادب
 2 همون

  

 ات مکاح * وا تارظن رب ینزج نژیب حور هک متسین دقتعم و من ًادیمن هو اس ۵ ۰ ۰.۰ 1 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰

 رد ینزج قیفر « هن *تسا ژ ,اسستیفسا
 >ا يا 5 . هو ۹

 جا هیت و شییچ اچ + چپ یشوچح یا و گحخیج شن یی

          
  

 تیعضو * دو ًادد یهانگ حایم نیا

12 

            

 سی ٩ وب بو هاب رو [ ی ۵و ۶ ها اعم ۹
 هیخ ًاصماا تاورطت 3و زا سپ ا نا قیقر ه مجشنپ داقتنا دروم ی

 یا سس ) ۹ ممم ۰ <

 6 هستیم نیا ری لقال ی یلمعی ًاهدومنهر لنت یم یعس و اب شیبیشسخفن یارب

 + 1 مع تب

 . ظ دز !بهذم تیهام درووم رد یک ی اهیکوک هلسح 81 ا سپ یلو * لدق) تم لی

#۸ 

 + زرابم یفعی ۱ هزر بم نیا هکنیا " و دیوگیم هرخالاب هک دسریم یلمع
۰ : ۴ ۳ ۳7 ۹ 

 نم یعت می ا رش رکید ا رشیآ جز ریدر رزوص یعشفمم لکع .چ رد ( بعذم ای

 حلامم زین ار" طیارش * نیا میوگیم و مورهم رتشیپ نم و * "دنکیم
 زر اس سرم تودورش تروم رد ) خ )قیفر هچنآ ۰ دنکیم توبه ی انبط

 9 ۰ ۰ ۰ ی
 سر و سس نییده س اکیا زین دیوگیم ردر اک هقبطقم نورد رد كب زولوئدیا

 زر دم زا خر قیفر دودحم كرد یلر « تسا یتاقبط هزرابم

 »۸ ةنییلگ رارکت نهی رود ار یتسشرانآ تافارخ هکتسا هداد ناکمآ

 4  قیقر ۰ دیامنهولجتسیفر ایآ لمع رد هکنآ نودب

 



۹۱۷۶ 

 نیاو حور و هدام هطبار نوبماریپ ینیبن امجكي زا تسا ترابع افرمبهذم

 * دنشیپیم اج همه رد ار اپشآ اب هزرابمترورن هک « ایند نآ و ایند
 تروسسمب و دباییم یدام یلجت هعماج رد بعنم هک دنیبیمن وا

 یکنفرف ه یسایسء یداضتا دامبا هک دیايم رد یتابقامراس و ًامیسات
 دونختیلک رد بهنماب هزرابم * دریگیم دوخب یمیظع یماظن یتح هاگو

 حل اممار یاهژر ایم نینچ رگا * اج هیهرد و اهتیا همه اب هزرابم ینمی
 رد ًامومخمهک دی ايم رابب یاهعجاف هاگنآ دنکن طورشم یت اقبط هزرابم

 سسیسو دید نیااب اربهذم دیواذگب هدر اد یکرزب نایز ابرومک طیاوغ

 * میتسه بهذم معاد ام » هلمج موهفم میهاوخب هاگنآ و میریگب رظن رد
 « میتشاد ی داقدعا نینچ رگا ۰ میدخبب تید املمع رد ار (خ ) قیفر
 ار یا یناحور میتسناوتیم اج ره الثمتسیابیمن زین هاش نارود رد ایآ

 ارچ؟دنتسین بهذم هتف ای تید ام لکش نوین احور نیا رگس ؟ میدرکیم رورت

 بروستیفر میتسه ًاهنآ نمش د هکیلاح رد ه میربن نیب زا ار اینآ ام

 یسیهنم دیاقع دا وا * میاهدرک فرحنم ًأ و ثحب هک تفگ دهاوخ ( ار

 نسسشس بهذم زا » هبحامم » هک مهدیم خساپ وا هب نماو دیوگیم َنخس

 یسیهتم تالیکشت کی ردم ناونعب ینیمخ هّللاتیآ هب امومخم و دیوگیم
 عنام هدنیا هحماج رد هک دنتسین ددم رد اهتسینومک هک دهدیم نانیمطا

 تساوخیم ( خ) قیفر رگا ۰ دنوش نویناحور یبهذم و یتاغیلبت تیل اعف
 و تسا نآتسو مامت اب بهنم زا » هبحامم » ثحب هک دمهفب تسن اوتیم
 دادمیهاوخ ناکمآ وا هب » هک دهدیم نانیمطا یتیمخ هللاتیآ هب یتقو
 حل امم «"دهد جاور ین ار ملسا بهذم لکش نیرت شیالآ یب و نیرتک اب هک

 یایزاوژروبهدرخ اب هارمه دیاب هک دراد رظن رد اریا یتاقبط هزرابم
 هزرابم رد ملسا زا هنابلطتاواسم یکرد اب نآ زا یفخب هک دریگ تروم

 « نوسین احور و بهن» نیا اب » ینمغ د » ۰ دراد تکرش یتسیل ایرپمآ دن
 رد قسلخفوفم هقرفت و تتشت بجوم هک دنکیم راکشآ ار یمسیعر انا نآ
 ۰ ددرگیم یتسیلایرپما دض هزرابم

 یسسیهنم دیاقعنینز نامهب و مینک دودحم ار نامثحب دیراذگب



۹۷۹ 

 دسیق نودب مین وتیم زین ارهیرولوتدیا هژرابم یی + ای ,آ ۰ میدرگرب

 ابآ ؟ میهب ماجن یتاقبط هزر بم حل اسم امم نتفرگ رظن رد نودب و طرخ و
 هک او یبلاطم ام ار راداآوه زایاهراپ هک دنکیم هیموت ( خا) قیفر

 رج رد یثاهدر اکالب تروصب « هتدون بهذم نومآریپ تمسق نیمه رد وا دوخ
 رسگا ؟ دننک غیلبت نآ نوماریپ و دنریگ تساد رد رباعم و اپهار و أپچ

 ننیبرف فیابن, نکس ؟تسهن تسرذ شیاقخ نیا رکم ؟ ارچ »+ دهشت هرجا

 نیا " طیارش " نیا رد :تفگ دهاوخ (خ ) قیفر ؟ دیای جاور ًاههدوت
 نیامیقتسم لکم نیا هب هارد ایم یکی لک و هب راک

 » لکد * نیا و " طیارش * تیا : میوگیم مهنم و درک غیلبت ار دیاقع
 دسسهاوخ ییئات زین ام غیلبت یاوتحم و هنماد رب رما تیاهن رد هک
 | هکنیا + دوشیم نییعت یتاقبط هزرابم حل امم نامه طسوت « تعاذگ

 ناظر هل نو ۹ 1+ اقع ۱ ۱. 6 رام کیا
 شاد هک دو و یخ غیلبت ار تسیکرام دم شی رده

 ة 5

 روش را ههدوتت ابهوت دیاب ام هکنیا «.تسا پهذم اب هزرابم دوخ

 یاسنسب پا دروس دا یرایسب ر همش و مینک خفکرم رو انو 5 ی ًاههنیمو

 ٌر یسشنینن تسرد لصأ نی « یلکتلمج هنوگنیآ « تسأا بهذم اب هزرأبم

 و یتاقبط هزرابم رداک رد ًاهراک نیا همه هک دهدیمن رارق دیدرت دروم

 * نآ زا جراخ سیا دریگیم تروص یراق نیا خاش
 هاوسخان» اوخ هک ام قلخ یتسیلایرپما دشتشهن دروم رد ًاصوصخم

 یسایسیادامز اس دوجو ظاحلزاهچ « هدرک ادیپ یمپمشّقذ نآ ردبهذم

 تموم و نوش ایر لاعق روضح ظاحل زاهچو یبهذم ییالقد او

 مزال ام نامزاسیارب بهذم اب ۸ نا زا ینینل و نیتم یکرد « قلخ دم

 ناوسنع ۳ ) قیفر هک لیبق نآ ز | ین اهیئوگ یلک تغاذگ دیابن * تسا
 دش هدنامک ی راکیب نامزاس هک دنامگب یثاج.هب الثم ار ام ه هدرک

 هسک صومخب می روآ مهارف قیرطنیا زا ار قلخفوفم را ر

 شبذجرد ار یعرف یاهداضت یاهراپ هار نیمه زا دشوکیم زین مسیلایربما

 ۰ ههرگ تسیااری ادب اهیربت همهتدحو منام « هدرک لاعف قلخ

 شیپ ار ینزج قیفر یاپ هن «تمسق نیا رد ( ج) قیفر هن اتخبموخ



 .نیسسیسحت لب اق دح نیمه رد زاکشیاآ و ار دوعس+م قیفر یااپ ید و هدیمک

 ناسسسمنپ نآ و نیا رستشپ و مینزب ار نامدوخفرح تسارتهب *تسا
 * میوشن

 تالسمجب ادتبا َ ) قیفر تسق نیا رد : مشش داقتنا دروم رد
 ها یتشآ سپس و نیت دوخ و مد ًانعم شیوخ دانتسا دروم

 «ون ًاحلسم هر بم یروشت ز | دوخكردب هک : اب ارهأظ ار رظن نیا ندوب

 ی اتفمب | را تساتفم یب یفذنص هنرابم اش هلمح وا ۰ دنکیم داقتنا

 ناسشنثحب مرط دوخ هکیلاخ رد ه دمپفیم « درادن دوجو یفنم هزرابم

 سکس کلب « تسین هز رابم وا لکش نی ا دوجو ملع رب تب هک از

 ۵ سس یه نیآ رد )چ ) قیف ۶ هچنآ ممه و تم با دا هر  لید دف لمس رب

 ۳۲ وآ تمسق رد کیا زآ سپ يلو تا تنسبت لطوب ره غروضوم شب زلما دیوگیم

 زا ا زر تسمسف پا د دنکیم یشخرچ ن پک ان 6 درب شهپ تر ومنیآ ی ۱ زر حب

 دا قتنا دروم زین -تسا اهی" داتس»* عضوم نابه هک رگ یعضو

 دیسفکيم یعص وا اد دز ًادرپیم ورم هدحاأاصم اش حب د روم هاگسم هب و دشنیم رارق

 ی اس ۸ زرابم خب هلم قالب یفذص ز رابم هک رظن نیا + دنک تب ان هک

 نیسیا ر رم ۱ .تسا طلغ 6 یماظن * زر أبم ب یمأایس هزر بم و دوشیم لیدبت

 دن داد جیفوت ای * داتس" خساپ رد و یرگید یاح ۳۳

 ار راک رهتسا رتهب یلو « داد حیضوت اجنیا رد زاب دشیم « (*) دوب
 هنشنسکتسا نیا ه دنامیم اجنیا رد هچنآ * میهد ماجنا شدوخیاج رد

 هاب * هبحامم » دانتسا ندوب طلغتابثا یارب ( ج) قیفر مینیبب

 قسیفرر ایتخا رد تاداقخنا نیا نتشون ماگنهتاحیطوت نیآ ۹

 لسیلد نیا نا نیکی یآ هب یاهراشآ چیه هکنیآ یلو ۵ هدوب ( خ )

 ۷ هر ًاصم " نیدقحنم یعس 4 متفگ همدقم رد و ًالبق : روطن ًاده هک تسا

 اپنآ * دننک " هبحامم » هجوتم ار دوخ هلمح مامت هک تسا نآ العف

 را کی رگنس دنچ رد دحاو نآ رد ار دوخ ی اهورین دنهاوخیمن ارهاظ

 « دنریگب



۰ 

 ا..مهد تسناوتیم رگ ؟هیخابم * نتکيم یمالت هج « هتش ذگ ل اسکیت ازر أبم
 مسی ور رد هک شه ناشن هتش ذگ ل اسکی نامه رد ار بامتعا را هومن

 خوشز هب انابحا و سیلپ دنیب و ره و  هرماحم اب هلمافالب قیاس
/ 

 نیل ! ساز و ناتس دی ق مچ موجه اباد لود > میژر رد و تسا شش رقم

 ۰ اميچهتيمگ و

 تسفن نارگراکتاباصتعا ریظن یتابامتعا هب یتحا تسناوتیم وا

 دیاش هدندرکیم حرطم | ر یسایسیاهتساوخ زاغآ نامه زا هک دنکاد

 ض اید ارش آ تیدودت هم تممسی ادیم ) 3 ۱ ن قیف رسپ * 0 ودحم ی نیآ

 نداضفا دار و هرک هاگن یگداب نیاب. ار ةیشق دیابت رک ؟ دیوگب و دهد
 : تسچب نصطت ای ًابتعا ّر أ سپ هک َت رخ اس اخر راک خار 3 اک ال یه

 ی

 3 ف ۱ ی 7 ًاوخ

 یسسسسسا ۸ سس ک اعم ر 1 بوک رخ گ ًاوق ولع ی هم اره طی 1 م ئ سا ا و شس ۱. ده 3

 أ

  

 5 هو روت َت ار ًابریت ین و موج كر )9 ید

  

 ی و تیمی ۱ وی ۳ شیشیق رشیآ ۴ سس یفت دس زر سم نمک

 کنی ۳: دیوگب هک تسا نیا «.دنکیم هنیمز نیا رد هک یراک ًاهنت یلو

 سس دو دوشیم ظفر ا لا ته دهاش ریخآ ل اک ی تر اد ایرج ) ظطقخج اه (( و

 لیلحت اب هک دیوگیمف نخ یتسیکرام لثم (خ ) قیفر مع

    

 8 9 سم ا
+ 

 یسیهذم ی ًاومیب فلب هی هیدش رتشیب هک ار يا دهیم حمیضوت و ِگ وخس ًارظن

 نانچنآ هک ین ادیرم و دنکیم رد ام اوتف دوخ نادیرم یارب یئوگ هک تسا
 سی 4 شی وحیم لک اسم ی ا 3 و مکح طقف هک دکمه شیوخ ش ا رس وتفبیش

 دین 1 مکح نیا هب لین لیالد و بابسا

 ی سل ااطم را تسسق نا رد )خ )قیفر : متفه داقتنا دروم رد

 نآ هسشسسگکارا ددص رد " خاص " هک دهدیمتس قب یفیرعت " هبحأاصم *

 حروسطم ً خام فرط زا نامزاس وضع دروم رد هک یحب زا وا *تسین

 یتسرد راک نیا و دشکیم شیپ ار یماظن - یسایس نام امز اسفیرعت 4 وی

 ژمیروایب دایب هیحاصم رد ارثحب نیا حرط طیارش دیر اذگب * تسیوم

 ارج هک زا شیپ « دوب هدرک هبلغ نامزاس رب کتسار مسینوتروپا

 1 راوی نما ار نامزاس یلبق یعم طختحارم اب دنک

 ر رخ رج ط ک هک وب ف ای ی ًافرص ر اس ۸ ی اس ری وضع

  

 دتم رد ی

   



۹۳ 

 گ یب دواو هکنآ نودب و درک مه میدحت و دنک میکحت ناز اسنورذ

 دو ی نآ هسژال نیامزا 8 هن اهلسم هزو بم یغم طخ دوو رد یروئت

 ظاحل زا نامز نآ رد * درک هتشابنا یسایسافرمیاهرد اکزا ار نامزاس

 نیا تسپ ابی هکلب ِغ ش+ یو دو و ایتسودوک نوپآ تی | ای دشیودن یلومآ

 شد دیک أج خآ یوز ی هیحامم * 3و ددرگ ۱ امف | اهیریگ وضع

 کتیا نقگ ای " هبحاصم 7 دنکيم نامگ ی ( قیفر نیا |

 هسپ ارتحب ایوگ * :تسیت یسایس زا شیب یزیچ یماظن - یسایس رگم *

 « تسسا فرم یماظن مه و فرص یسایس مه « رز ا شیپ یزیچ یماظن - یسایس
 رک او یتسیت ی اهن اک ادجش یا و دنکیم یاهک خ ) قیفر هکنانچنآ یلو
 فسسیرعت ردالثم رگا » درک فیرعت ! رندر دمای یاهناگیشیام

 ابا ام ۰ ۳ 3
 تازراسبم نآ رد هک تسا شی ۲۴زز + من مینوکب یماظن - یسایس هزر اس

 -هزر بم زا یتو شتخ عود اب هاو و وربور ۵ ۶ یحایس هزرأبم

 ء یهدنامز ۱ ظاحل + زا هج هک تسا ینامزاس « یماظن

 كسب اسوتار هزرابب یماظن فی اظو و یسایس دی او تا رد اق لاح نیع رد
۱ 

    

 لس 6 ین ام امزاس نینچ یشم طخ هکدیا و دهد ماجنا دحاو نامزاس

 اساسا 6 يشم طخ نآ نودب ریز ه تسا یپیدب یرمآ 6 دشابیم هن احلسم

 سا هزاس میئوکب رگا «تشادنیموهفم ینا هزاس کش نیا زا نخ
 ,*اکیا 18 اس ار یسایسفادها هک تس یتامزاس " 6 یماظت

 یماظن - یسایس نامزام فیرعت هب یتحم " دربیم شیپ "یماظن ی اهکیتک ات
 فادیسها * ۱۹۲۸ لاس رد نیچتمینومک بزح ایآ « مياهدشن كیدزف زین

 درسبیمن شیپ " یماظن ی یتکات » هب هیکت اب اساسا ار دوخ " یسایس

 ناسمز نآ رد هئثاحلسم هزر بم یروشت رظن زر | ییچتسینومک بزح ایآ و

 ونک اب رگید یاج رد ( جزا قوفر ٩ دون ریم اتش یاس امز ًاسیای

 رثاد ن ارود نامه رد زیچ خرسشترآ :دروم رد وئام قیفر زا یناهلوق لقن
 خرس شترا هک دسریم هجیتن نیا هب ه شترا طبوت یسایسفیاظو ماجنا رب

  



 ۱۷۵ مس

 اب ( ج ) قیفر هتبلا « دوب یماظن - یسایس نامزاسكی نامزنآ رد نیچ
 نسشینچ هب دناوتیم « دراد " یماظن - یسایس » نازاس زا هک یکرد

 زا ه-سناحلسم هزرابم یروشت كرداب هجوچیهب یلو « دسرب مغ یجی اتن

 حسیرشت ی رب دزدسم قیفر رگا ۰ درادن قیبطت یماظن - یسایس نامزاس
 تا نآیارب « دنکیم هعجارم ابوک هبرجت هب یماظن یمایس نامزاس

 :ههتشادندوجو هژیو شقد نیا اب یلبق تابالقنا رد یهدنامزاس لکش نیا هک
 هلثتم ه تسین یماظنیاهکیتکات اب یسایسفادها دربشیپ رس رب هلئسم

 ار یسساظن و یمایسفیاظو دناوتب هک تسا یهدنامزاسلکش نآ رس رب
 * دهن ماجنا نامز اسكی طسوت

 یروسسفت هک تسا نیا اب تفگ دیاب هنیمز نیا رد هک یرگیدبلطم

 ها سلخرم مامت یارب ار نامزاس یماظن - یسایس لکش هناحلسم هزرابم
 دشر زا یينیعم طیارش رد هک دنکیم ینیب شیپ و دنادیمن یمازل ا بالقن | ۹

 ناگرا ناونعب قلخ شتر اویمایسناگرآ ناونعب بزح داجیا ناکما هزرابم
 لوطم امت رد هک تسین انحم نادب نیا هتبلا « دراد دوجو هزرابم یماظن

 لسسیکعت ار یسایستازرابم روحم و هنیمز یماظن تازرابم هلحرم نیا
 دشچاو یبزحیاهرداک زا یاهراپ هک تسین نآ ریاذم مه زاب و دهدیم
 یئاهمنامزاس نینچ هب رگید یلو « دنشاب یماظن یاهماقم یتح و ًاهتر اهم
 ۰ یماظن جن یسایس نامز استفگ ناوتیمن

 زا داقتنا هنوگنیا اب (خا) قیفر هک منکیم نامگ نم : هجیتن
 یکانرطخ هارجک هب ار ینامزاس نورد كيزولوئديا هزرابم ء * هبحامم

 ودذخآهدروآ دهاوخ رابب یمیخو جی اتن « دوشن راهم هنیآ ره هک هدناهک

 6 )خ ) قیفرفرط زا لوا هلاقم رد نآ لوبق و " هیحامم» زا را"
 )خ ) قیفر * اهتمسق ریاس در هکتسا لدتسم ریغ و قطنم یب ردقنامه

 یتکو *« دومن در مه ار رامش ود نیا رگید هلاقم رد هک درک یبوخ راک
 راک « لوبق مه و در مه« دشاب هتشادن دوجو لوبق ای دریارب یلوصا
 یراوستسا لق ال (خ) قیفرفرط زا راعمش ود نیا در یلو « تسا یناسآ



۳ 

 ناشنو تسا * هبحامم » ندیبوک مهنآ و « هتفرگ شیپ هک یهار رد اریو
 ۰*۰ دهدیم

 نامهاریزوریپ هب نامیااب

 ۱* نیدرورف

 قلخ یئادف یا ؟برچ زا هلاقم هلندیوت قیفر



۱۷۷ 

 تارافتنا تسرسهف
 َ اه یشادق یا-پکیرچ

 ۰... اقب یروگتد رو هناحلسم هزر ایم ۹

 مهیقلتارتسا مه دم اعلام هزرایخ د
 هم هم مع ممف یایتک ات

 ی. ین اقهد فرش :ْ قیفر او سام مو دا

 یسسساپ ًامرف سلجم رد تک ره ًارچ گ

 ۰:۰۰ تساههدوت بیرف ای ناگربخ 3

 قسسسسسیق و ان هدحاصم هی یهاگن از

 وهم هو مه و0 0 و وه و4 ین اققد فرش

 ۰.۰ هن احلسمهزرابم یروشتهر برد

 اهتسینوتروپآ و هناحلسم هزرابم - ۷
 مسن ممبر ) ۹ > (

 : فر اب ینخس سا ۸

 یزکرمهتیمک باطخ ك روم کیت اک ۹

 دناهتفرگرارق هدوت بزح نیشاخ
 ۰۹ ۰هم* نت 8 قلخ یئادف یاهگیرچ

 هزرابم شوپ ییز یتاقبط شزاس - ۰
 و۹۱۰ 1 یل ایرپما دم

 و و و وه و و هم هه هو هلاسر اس هی ۹۱۹

 ِ ی لاربیل یزاوژروب 1

 ا ا
 دن رسم

 ۹۱۳۶۹ راهب

 ۱۳۹ یاتسبات
0/۸ 

6 ۹ 7 

 0۸ 3 ًادرم

 ۵۸ دادرم

 ۵۸ دادرم

 0 ۸. رم

0۸ 

0/6 

 0۸ ید

 ۵۸ نمهب

 



۱۷۸ 

 ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ مایپ ۷۲

 یسخیراتگرزب زورود تبسانمب

 هزراسبم زاغآرس ) 2۹ نمهب ٩
 ماسیق ) ۵۷ نمهب ۲۱و(هناحلسم
 ممد [ قلخ دنمهوکش

 |: اخفچ یاههیمالعا هعومجم ۶

 ممد ۵۸ یمهب

 طب يتسيل ابریم ادم هزرابم - ۱

 تی یسیرغم اوع

 و و موم و 4 حالس ملخ هثطوت تگ 1

 هر میکس ٩ ژیو دوس - ۱۷

 رگراک هقبطتازر بم ی یهاگن- ۱۸

 هم 0۹/۲/۱۱ ۳

 هیحامم هب خساپ هراب رد یثاکن ۹
 و9 وهم ین اقهد فرشآ قیفر ی

 هوم موم و هو هو هیلوآ یاهکمک ۲

 ای مسیل ایربما هطلس اب هزرابم ۱
 هوم یبلاس راصحنا رل

 ناریا قلخ یئادف یاکیرچ مایب ۱
 : زیفاتسرد رگل اس نیمهدز اي تبسانمب
 ون احلسمهزر بم زاغآرس لکه ایس

 دشتنهوکش مایق . درگلاس نیموس
 مش ۵۷ نمهب ۲۲ رد قلخ

 ناریا قلخ یئادف یاهگیرچ همدقم - ۴۳

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ییتک ات مه یژق ارتسا

 رد ) تسا یک هچ رستشیپ یسک هچ -
 و نارسسیآ یقلخدض میژر ود گنج

0۱/۱/۵ 

 9۸ نمهب

 ۵۸ دنفسا

 0۹ راهب

 دادرخ ۵٩

 ۹ ید

0/۵ 

2/۹



۱۷۹, 

 مو و ) قارع

 یاههیمالعا د اههین ایب 2و عومجم ۲8

 ۰۰۰۰۰۵۹/۱۱ ات ۵۸/۱۱/۱۹ زا اخفچ

 ناسزاس عثوم و * ترافس ریخست " ۱
 و 900 6 6 ناریا قلخ نیده اجم

 هل دموک ی اهه اگدید رب یدگن ۷

 نا هکتمحر یبالقنا نامزاس

  

 و مهم و و مو هوم و و و ) ناریآ ناتس درک

 ۸۰۰۰م فیاو و یونگ طیارش س ۷۸

 *شایسپ ار اراک "ملات هسومانراک ب۹

 امتسینوتروپ ون ًاحلسم هزر بم (
 دوم و و ممه هم دمو مو 1 ۹ دسلح

 ممد ممه امیاهراعش ۰
 هوم موم مه هماترب حرط ۱

 تارسظن نیوکت هسو رپ زا یئامشس ۳۲

 نارسسیا قلخ یگادف ی اهکیرچ
 و و و و و هم و4 13 ی

 نارسسسیا قلخ یئادف یاهکیرچ ۳

 ناخاشربلک هتفغآ نوخب نیمزرسرد
 نم ممد لگهرق و یزوسو

 نا سمز اسیاههاگدید رب یدگن ۶

 نممدمهوقع نآریآ قلخ ییدفاجم
 ۰ .۵ ادرخ ۰ حیاقو هب یهاگن ۵

 یسسییقر قلخ یئادق كيرچ مایپ ۹

 . نامرهق و اهقلخ هب یناقهد فرغا
 هم

 رب و هلوموک دروخرب هویش ۷۲۷

 هم مد ۹۰ کیزولوئدیآ هزرابم

 تی راهب

 1۱ دادرم

 نابآ ٩۱

1/۹ 

 1۱ نهم

۹ 

 ٩۱ دنفسا

 ۹۲ دادرخ

 ۹1۲ دادرم

 ۱۲ رویرهش



۱۸۰ 

3 »> 1 

 رسیدم اکیرمآ مسیل ایرهمارب گرم ۹
 وو مو ممه هو هو وه ناراکبیرف

 تسسانمب وجشن ز گ اقفر ب 0 ۲

 ۹ اه گه ها رد ۹۱1۹3

 رد یسناقهد فرعغا قهفر یناآرنخس - ۲

 و 7و ع و و وه و هم و عن و و عو ه هو هه و۶ داباهم

 همدم ییرآ ینارحب ناربآ ۶عاضوا ع

 ناسیرج « یتسیلایرپما دغ هزرابم - ۵
 هو و و و و و و و هه هو مه وه هه و سن

 ۰ ی ۳

 ریخآ باععنا هراب رد
 همدم اقس نومآربیراظر اش ادنچد ۷

 دوو دم ممه مهم ۷ هرامش راک

 رد قوسسف هوزجا )راک طفم نایرج - ۸
 1۶ دادرخ زا دعب یاهشروب نایرج
 ییالقنا یاهورین هب یمالسا یروهمج
 و هدشسسیدرگ جارات میزو هلیموب

 زا یدودحم یلیخ ی اههخسن هنافساتم
 مرد سست خ تیک ییزوخ

 نارسیا قلخ یئادف یاهکیرج مایپ - ٩
 ی !دهش هداوناخ ۰

 رانک اهکسام هک یگنج رد نیطسلق ۰
 مهم مو 1م لش هد

 نارسیا قلخ یئادف یاهکیرج مایپ -۱
 زا حراسخ رد نامزاس نالد اومهب
 یر روشک

 نارسیا قلخ یئادف یاهگیرچ مایپ - ۰

"۸/۸ 

0/3 

0۹ 

06 ۰ 

06 

 دادرخ ۵٩

06/۵ 

 ۹ ناتسبأت

 نابآ ٩۱

۱
 

 ناب ٩۱



  

 : جو 2و ع هاو عده ده عج هد ع عج جو هه .
 ض ارسب

 نا رسیا قلخ یثادق ی اهگیرچ مایپ ۳

 یسسخیوات" گرزبز ورود تیسانمب

 هزرا سیم زاغآرس ) 2۹ نمهب ۹
 ما سی ۱ نیمهمب ۹۱ و ( ناسا

 هوم هم م هوم ) قلع دیشمهوگش

 ۰۰۰۰۰۶۹۶۰ لکهایس نمان هژیو < ۳

 زورون همان هژیو ۵ و و و هه جم هم و و وام
 هد و سمست سرخ هرابرد هبملعا ود - ۹۹

 ممد تم یی نیشاخ

 و مدد دونه دادرخ موس همان ةژیو - ۷۲۷

 یتادقفی اهکیرچ ناگرمغیب ت ایلمع ۱4

 همدم ۷ لاسلوا همین رد قلخ

 ریا قلح یثادف ی اهکیرچ مایپ - ۹

 سا سن ًادنبیر ی تبسانمب

 ۰۰۰۰ ناتس درک راتخمدوخیروپمج
 ناریا قلخ یئادف ی اهکیرچ مایب ۲۰

 "رزسب ززر ۲ تهادگرزب تسانسب

 وه نسهب ۲۱ و ۱۹ ) ییرات

 ا نیعهسب

1 

1/۹ 

 



 سم ۱۸۳:

 ینشادق یاپکیرچ تارا دتنآاتسربن

 یدرسسسسک ناز هب نارسیآ قلخ

   ۳« ی 5

 اکو دودلوا

۹- 
۲ 

 شورفوبل كرسپ ۲
 
0 

 زابرتفک لچک -

 یاسمقلخ هب یناقهد فرهآ قیفر قلخ یثادف كيرج مایب -

 أ ناریا نامرهق

 نادنبیر ی؟تبسانمب رد قلخ یئادق یاهکیرچ مایپ -
 ناریا ناتسادرک یاتخم دوخ یروهمج زورلاس

 تادگرزب تیسانمب نآ ی | قلخ ی :ادف یاهگیرچ ٍایپ ۹,

 ۱۲/۱۱/۱۹ رد ( نمپس ۲۱ و 1 یخیر ات گرزب ژورود
 هگرزبز ور ور تیسانمب نارب یا قلخ ی ؟ادف ی اهگیرچ مایپ »۸

 و هه اخلتم هررابم ز اغآرس ۳ 4 یهمهچب ۹۱۹ یخیر أت

 ۵ [یلغ دنمهوکع مایق ) ۵۷ نمهب ۱



 کر

 ثنلو دو دوم زا نامه زا دیز ول وکهدسیا هزرام هطیح هک تا

 قیرسط را اههوریگ و ابا ابریاد را ار ها تسا و دی سام

 یار ارم دامن نافرا تی ارقم طخو دید ال

 ۸ سل الا یر اور و لراد یه اکآ دوخ شی وخ دودو رد هک

 هام اد دام اه خادم دوخ ار هد دار اجرا

 رس اما ار یک ور تا ور و ار یر )

 شام ام نر درد هک ینابر> اب دارا نود یسلک روطب و 2

 ,درادرس 4 رنک یامحونا نخی یاه ۵4 ۱ 1

 نامزاس نورد رد لاو اب ای ول و دیبا هزرام" هلاقم را اس

 ناریا قلخ ینادف یاهکیرچ : تاراشتنا زا
 دئوسرد ناریا قلخ یئادق یاهلی رچ ناراداوه : زاریثکن

 


