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 دازنكین هللا جرق دیش قسیفر

 نامهاریزورسیپ هب ناسیااب
 ناریا قلخ یگئادق یاکیرج
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 ۰۰۰داژن یينها ۱! جرفدیهش قیقر قلخ ی ادف كيرچهم انیگدنز
 و مو هوم و همدقم

 ۹۹۱۹۰۹۰۹۹۰۰۰۰۹۹۰ تزرح و ۴* یبالقنا درام * -

 لر دوخ ینامز ًاسریسم هه چجهلوموک مینییب لاح -

 * مود تسمسق

 یک ین اقهد هلشسم و هلوموک -

 ٩ موستسمسق

 ۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دراذگیم ناتس درک یایراتلورپ بام هسیار دوخ میل نویسان یدتهم قیفر -

 ْ مر مچ تمسق

 ۰۰۰۰۰۴ هادموک دروخربزرطز | صخعم هتومن دنچ " -
 رد یرامستخمدوخ دناوتیمن هلوموک ( فلا)

 دنویپ ناریا رد یبالقنا شینج هب ار ناتس درک
 هوم مود ننزسب

 بن آریا تسینومگ بزح * یارب هلدموک ۰ (ب) سی

 یسوگهفازگ و هفلابم ییاوژروب تاغیلبت ل اور
۰ 

 و و موم و و 0: 6 ی و 91 ؟نم

 ات ناربا قلخ یئادف ی اهکیرچ تار متن | تسرهف

۲۰ 

۱۵ [ 

 ها

1۱ 

1۲ 

۹1۷ 



 دان كين هللا جرف دیپش قیفر قلخ ی ًادف كیرچ

 دیش قسسیفر « نامرهق هگرمشیپ « قلخ یئادف هایرچ
 هب مهچ ناردنزام رون رپش رد ۱۳۱ لاس رد دازن كين هللا جرف
 لثاسم هب هداوناخ یبالقنا وج ریث ات تحت یدوزب دومگ ناهج

 یسایسرابرپ و .اتوک یگدنز ی اهل اس نیتسخن »۰ دش هدینک یسایس
 ناربا نامربق یاهشلغمت احلسم و هوکشرپ ی اهد ربن اب نراقم وا

 مو ادت و ریثأتتحت « هام ةُيسباو میژر و مسیل ایرپما هیلع رب

 ,« دوب قلخ یئادف ی اپ؟یرچ هناحلسم هزرابم ههد كي

 هد اقتعا اب 0۹ ۵۷ یاهلاس رد تازرابم نیا نایرج رد

 ..-سیلع ربسپ و دوخ قلخ اب هک یاینتسگان و نینوخ نامیپ
 نت نارلزه دننام و تسج تکرعش لاعف روطب دوب هتسب مسیلایرپما
 ینیمخمسیلاایرپما هب هتسباو میژر رارقتسا زاسپ نویبالقتا زا
 اما .تفرگ رارق قراخ یتادف یاهکیرچ نامزاس اب ا.ابترا رد

 یاپکیرچ یبالقنا نئس مامت زا نانیا هک دع هجوتم دوز. یلیخ
 ییارب انب؛دنیکیم كدب هب عوردب مهنآ « ارنآمان اپنتقلخ یئادف

 تازراسبم نیگهپس جوم رب نابلانتمرف نیا هک یسماگنه

 هدرکیب ایزرا ۱ تسیل ایرپما .دش*ار میژر « دندزیم راهم اقلخ

ادج اهنآ زا ۵۸ نمهب رد. دندرکیم یتمالسیوزرآ ینیمخ یارب و



 ل
 نا سیا :؟ ارچ «تسویپ قيلخ یئادق یاهکیرچ فوقم هباو هدش

 هناحاسمهزر ابم یروگت « ایراتلورب یبااقن | یروشت اهنت هک تعاد

 یدازرا هسب ندیسر هر اهنتاو ( كيتک ات مه 4 یزتاورتسا م٩ (

 همتسا هئناحلتم ه:رارم

 ۳ 2 , : نایرج رد نرابگم هللا جرث قیفر « شیبالقنا یاهتیلامف نای

 قلع یئادف و اهکیرچ هب ۲۰ لاس رد هک یایلوسا ریغ باشن اب
 ییپعشنم هک یايمعق اوریغ ی امز ادن | مدچ هب هجوت ار ه دش :لیمحت

 سپ* تسویب نانآ هب دندرکیم مس رت » لامش هپبج * ندومگ زا
 ر هیامح تا یالمع رد تکرش و لگنج رد تک رصح هام دشنچ زا

 اب هللا جرق قسیقر ؛ تکرح نیا یدنبسج اب * جیوال * هاگس.اب
 ..هس د هجیت نیا هب بعشقم ن ایرج رب مک ام !لغ ی اهم !؟دید رد

 یسسیالقن | تق ادم ۰*۰ دیسر دم وخ تمب نب هر تک رخ نیا هک تف ای
 . درک یرای قاخ یئادف ر اپکیرچ ینمب باقنا نیتسار ناگنهادیپ فوفم اب نتسویپ رد اروا رگید رابکی قیفر

 قیفر « شریذپ ان یگتسخ 0 یبالقد ای اهتیل امذ همادا رد
 :فوسقم رد و دش مازعا ناتس درک هب ۱ ناتسبات رد هللا جرف

 واپنروب اب هلباقم رد و تخادرپ یهنم درب راک هب شنامزرمه
 هوس یسمالسا یروهمج مسی ایرپمآ ب هتسب او میزر هن ایدحو
 قلخیک دف ی اهکیرچتاضرعت : ناریآ بالقنا دیما نیا ناتس درک
 مک هللا جرُد قیر *.تسج تکرش هی ام رودزم می زر هیلع# رب
 رسا رد دنتخانشیم " ایرو کااک » مسآ هب. ار وا همه رگید
 تسکرع ناوارف رود ,تداقیر اب ناتس درک رد اهیرچ.تایامع
 یارسپتماهش و تعابش زا یقدمرس هشیمه ه؟یروطب ۰تشاد لامف
 ۱ * وب ناگر شیپ راس

 هئال اف انآ رد هلاا جرف قیفر هک تایلدع نیا زا یخرب
 رد نارسیا قاخ یتادف ی اکیر+تایلمع زا دنتر ابع تعاد تکرش
 ها گیاپ تایلمع « نارودزم ,اگیاپ لماک فرصت و هرد هلاک
 شروی اب هلباقم « دماع /اگیاپ-.ایلمع « ناسیلوخ - هنیزمأم

  

 



(-) 
 د !درخ موس ایلمع و ابو انی تایل نافیلخ یاتسور رد میزر

 تایلمع هوا فامتایلعع . ن | رمحت ایلمع « نا ردیزمز هاگیاپ رد رد

 ۱ ,اقفر هک یراذگ میم. ایادمع دنچ رد نینچمه ۰۰۰و وادنس

 کی روطبد مث "افیا ار يامتسرب شاد وا دنداد احت ۰ فوم

 ار لس مع تیلوئسم یقتیفر دن ر.دج :اگیاپ ریمم» یراذگ نیم رد

 ه۱اگیاب یهدن ام رف پیج نآ ی رد هک تشاد هدپع رب امیّقتسم

 ۰ درپمنستکالپب هاگیان اب روذ زم هدن امر و مدمنخم

    

 ۲ هللا عرف قیر ی ؟ومعرسب دازن كليد راتخم قیفرتداپع

 مز* و دون لا چرت قبفر ید ک رابم یگدن دز رد رگید ی ةطع هطقز

 و ز القا رد « رگراک هدیط خرس هر همادا رد ار وا

 ۰ دومن رت خسار نادنچ دص نارب , | یاقلع

 :.تیجردهکدرک نا هیپدیدجت شیوخ قلخ اب رگید رابکی قیفر

 یساهر هار رد و قلخ یئادف یاکیوچآ ین | رز اس یالتعا و دشر
 هعومیسم هدیگنج ده وخ دوخ نوخ ۵ رْطق نرخ ات * ن رب | یاهقذخ

 رد شیدج و هنالوگسم یاهدرون رب « ها۱ رذ نتیفر یبالقدا لاسخ

 یدومو م شاتریو باد اد یاهیحور ین از ا فادعا درب+یپتهس

 یریگیپ یبالقنا کر ! زا شنابرپد ر مارا :رهاظ و ریذپ ان ی ,گتسخ

 ه« دنازوسیم هتنیگ و قفعینت رد ار مع مابت هک دوب هتخاس
 هک.ت انجمه ه قلخ ن ام دی قیمع ی !هنپکب و یقلخ هب نامایب ی ی؛شع

 ای ًر و ! میرو ًأیم ن ابزرب ار ابرو هنلأک مان یتفو رزین رم

 ۰ مینکيم مسچم دوخ لب اقم رد یت ایموصخ نینچ

 ی اهدروخربو امتیلباق م امت هب هحوت اب هللا عرف قیفر

 یدورسب و دوب هدش تتریذپ نامزاس تیوضع شیپ هب ییبالقنا

 خسیراأت رد ماجن ارس ۰ دیارد نامزاستیوضع هب امسر تسیاببم

 نا ک ] د ار قاین هلاا جرم ,قيفقر جاخ یت اد کایرچ 1۳/۸/۱

 ناسدگرمشیب هک یماگن» » هوژب " یاهنور یریگرد رد ( ایرو
 ناگرمشییو قلخ دهاجم ناگرمشیب یهارمه اب قلخ یقادف یاپکیرج
 رودزسم نارادساپ و یقاخ دغ شترا عیسو شروی .لباقم رد هلهموک



 )در سس
 هب « * نالآ » هقابنم هب میلایرپما هب هتسباو یمالسا یروهمج
 هللا جرف قیفرکیماگنه « دندوب هدزتساد هنانامرهق یتمواقم

 داب هدنز و شیریجنز یاهگسو مسیلایرپما زیگرم یاهدایرف اب
 هرماحم هقاح دیشوکیم دوخ لسلسم شتآ اب و قلخ یئادف ی اهکیرچ

 «رودزم نیدنچ ندن اسرتکالهمب زا سپ دقاکعب دوخیاقفر یارب ار
 ۰ ديسشرتداهش هب و تقرگ رارق قلخ نانمغع د هلولگ تب اما دروم

 اب ( ایرو كا؟ ) داژنكيت هللا جرف قیفر پیترتنیدب
 و ق-سلخ یثادف كيرچثلب ناونعب شرابرپیلو هاتوک رمع نایاپ
 و منیلایرپمآ دیق زا ناربا یاقلخ یئاهر هک یتسینومک ناونعب
 رسارسیاهقلخ یتازرابم یگتسبمه و تدحو رد ار شیریجنز ناگس

 بال قیا رد ار رگراک هقیطیربهر نیمات همزال و دیدیم ناریا
 نوخ و تسن ادیم ناریا یاهقلخمامت تارز ابم رد ًامتسینومک تکرع

 بلقو دع هتخير نیمز هب یدازآ رگنسنیا « ناتس درک رد شخرس
 ورهر زیپ شهار و یمارگ شاسی * داتسیاز اب تکرحز . هعپامرپ
 ۰ داب

 ناسمهاریزوریپهب نایااب
 نارسبا قلخ یئادف یاهگیرچ

 ۹۳۹۳ لاس هام نیدرورف

 ول را را ۳



 هچ

 4۵ لکم

 بزح سوم هرگنک هدننکر ازگرب .هثیمک هب هک یخساپ رد ام
 رد هک میدش رکذتم - میداد ۱۱/۳/۹ خیرات رد ناربا تسینومک

 میدوبهدرک نایب ل امجا وب ساب نآ رد هک ار یت ۲رظن موز تروم

 تسسینومک بزح " نوتکا* درک .میهاوخ حیرشت یرتغشیب لیمفت اب
 هدید درگ رغتنم نآ سم :هرگنک دانسا و تسا هدش لیکمت رپ ناریا

 و اساس و ن اری | تسینومک بزح همانساسا ام اضومخم و تسا
 هدیحامم و همانساسآ نیا وراب رد .ار یدتهم یار ی این ارذخس

 . ميرادتساد رد نازی ا تسینوسک بزحلیکدت زا سپ ار وا
 نینچمهو سو هرگنک لیکعت زا لبق هلمافالث.تانیلبت رد

 یروشت اب نارب ری تسینودک بزح لک ریبد هیحامم و ,رگنک دانسا رد

 هدسش دروخرب یوحن اب ناریا قلخ یفادف یاهگیرب ام تالیکمت و

 دراوم یاهراپ رد ارتایمق او حینوت و ام عضاوم حیرغت هک تسا

 یعدم » ۰۰۰۰ سوم هرگنک " هیت ایب یتقو الثم ۰ دنکیم یرورض

 یناسک» قلخ یئادف یاهکیرچ یتح ۰۰۰۰ نوردرد * ایوگ هک دوشیم
 ایودندرکیم یر اد اوها* یبالقن ا مسیسک رام *» نایرج زا هک دندوب

 مسیدقتمم ام ایوگ هک دوشیم یعدم ناریا تسینومک بزح لک ریبد
 بزسسخ یلکروطب و ادعب دادبتسا ینوگنرس قم رولطب و لوا "
 یدسیقال اب بیترت نیا هبو- دوش حرطم تسی ابیم تسینوک

 ۱ هرابش تسیئتومک رد یدتهم قیفر هبحاصم -



 سس مس

 نارسسسیا قلخ یتادنی اهگیرج امیروشت و خیرات مامت لماک

 ات میوشیم فظوم شیپ زاشیب ام - درب اس او فیرحت یاوختس د
 طیارع رب قبطنم یتسیگرام و یبالقنا یروشت اهنت هب هیکت اب
 یا یتکات م»یژت ارتسا اه هناحلسم هزر بم یروشت یندی ناریاآ

 و ميهدرارق .لیلحت دروسم ار ناگدننکفیرحت نیا لمع و یروشت
 تا فارحنا مینا انعب اههدوت هب و نام دوخ, و ار اهنآ

 یشاوژروب و یرتلورپریغ یامیولسا و میهد نادن 1رآ نامکیروشت
 مینک كمك اهن :آ هب قیرطنیا زا و میئامن *ادفا ار ناغت : انیلیت

 اههدوتودنب ایت ابن دن اهدیانافرد نآ اب هک یبادرگ ز ۰۱ دیاع ات اک

 ۰ میراد نا | رد اهنآ َت ۸ تافآ زا ار

 ۶ و

 اب نونک ات و تسا ز اسون ییز> هتل غرب ا تسینومگ بزح

 مقاوهب میناوتب کنآ یارب و میرادن تم د رد یاس ناترب
 :دیاب ًاعبط میهد رارق داقتنا دروس ۱ رنآ میناج هبهیروط هب و

 تسینومک بزح"دقن تپجح نیهمب سن میماب نآ یلامعی اما رظتنم

 نسیا * هدنهد لیکعت و امورین " دقن اس ینونک عطقم رد ناریا
 را تفرو بزح لیکدت نامز ات اهنآ لیتا رپ و یروشت یبعی برزرح

 ۰ ددرگیمرب نارب ! تسینوسک بزح لیکدت نایرج رد اهنآ

 هک روطن ام« تسینومک ن ازر ایم داحتا ًاهورین نیا نایم رد
 میداد رز ؟دت ط۰۰۰۰هدننک رازگرب هتیمک " هب خساپرد الرق ا

 ره دقاف « هدوبآیرکفنغور نا امز سی یلکر وب رب هکن آ لیلدب

 دشسقاف ار یدج رقن تیپ اق ط دعابیم یبالقن | ثیت رب هنوگ

 و هدشادج رگید یاهنامز اس زا هک زرین یدارفا ریاس «تس

 دروممنی | رد ارامرظن ی هدننک رازگرب هتیمک

 و ین اتهد یلحم نامزاسی لوموک 7 : رک لقنتروم نیا هب

 رارسق اب و "تسا یرکفنغور هورگ كي تسیفومک نازرابم داستا
 دعبهحفصرد سیوئریز هیفب



 سس رپ ۲ 8 ه

 و یرو-یئت اب خم یدنبزرم لب زا سپ ار راگشیاتس | یعدسم

 لبق محقم سیون ریز همادآ

 ایوگهک درکیم الا دوخ هدنناوخ هبب همویگ لخاد رد نآ نداد

 نامزاس درومرد ام هتفگ نی هکنلاح رد -تسام فرح انیع نیا

 ی و هدمآ همدم رد هک تسا نیم تسنوما نازر ایم راحت

 نام ام اس ین ءی» دنگیم ی ۰ یرکقنغور نامزاس* هب ارنآ هک
 رد آر دوخت ارظن یتح و هدوب لوضعم هكايروشت تامل ام هب طَقف .ک

 هدوو آتسس دب گيروئت هعلاانم نیا زا اقرم شیذج :یلمع لک اس

 دانتا "هب کن اها دم هجوپیپس تفیقح نم | نایب اب ام

 گور دسیکأت زامروظنم یتح ر , موتشادنا " تسیئومک نا زراب

 لاح رد تسا هدوبن مه نام زاسنیا * ًازنعا یرکفنشور بی سید رت

 یه تراسبعثای هب یتحاو و یتسیئوبک یاهن امزاس هده رضاح
 * دعا بیارت طاحل . زا ن آری رد نویسیزوبآ یسایسی ان امر اِ

 هدلودوک لقم ینامزاس یتح درو نیا رد دنتسه یرکفنغشور اساس ا
 نسیارگاو تسا یرکفنغور دوخ ینامز اسبیکرت ظاحل زا عقاو رد
 ۰تن سا همه تیغ و رهن دعاب : یبیع اب و ین یرگتغور فیکرت

 هلتسک .تسا یتسیئومک ی اهن امز ز اس یرگ ؟ةنهو ر بیک رت لیلد نیمبآ
 * ار تسا دروم دح نیا اب اریخا هک ۷ اههدوت اب دنویب #۱

 و یساسا هلسم ینمم کای هب دریگیم رارق "» یبالقنا ؟رام

 «.تسا هدع نارگفنعور نیا مربم
 دنکیم راذهک میتسین مه و !هستس د نآ وزج لاح نیع رد

 و میدقتمم ام ات انما ۰ تسا " یناقهد یلحم ن امزاس * كي هلوموگ

 زا هداهاگآ لدموک هک داد میهاوخ نان عوضو هب هوزج نیا رد
 ٩*٩ دوریم هرفط ین اقهد هلئسم حرط



 1 سم 8 
 سمی

 اجنا » یبالقنا مسیسک و رام * خذن هب دوخ نامز اسكیت رپ

 زا ۱ رسم كرد دن ااوتب ب اهنآ كيتارب و یروشت دفن ات دناهد ادن

  دشخب انذغ * ناربا تسینومک بژحٌتیه ام

 یضیمقوم رد هک تسا یتامزاس اهنت لیوک نایم نیا رد

 نیا مار تیهاموب یدحات ۰ ری | تسینومک بز " ی

 * درب یپ * یبالقنا مسیر ام » ینهب نآ یامتهاریروشت و بزح
 تس د * یبالقنا مسیسآ ر رام » هب هلدموک ه؟ مود هرگدک زا

 دید نآئایتارب رد اریروگت نیا راثآن اوتیم أاح همح دیایيیم

 0 اب مین اوتیم ناتس درک هب طوبرم لث اسم رد ًاموصخم ام

 همانرب تیهام و » یبالقن | ممیسکر ام ۷ اب ید ایز دح ای هلوموک

 هب * میوش انمآ یی یبااقنا مس سکر ار نی اید (منشیب تالیکمت و

 نالعا ربا تسینومک ۲ نرو ایکدت ز | نسب یخ ام.تیج نیمه

 ها .رملپ فرط نا ونمب ار هلوموک ز ز اب بزح نیا هي هلوموک دو رو

 زا جتنم تالیکمت و همانرب و ییالقن | مسیسکر ادم 1 نومآریپ دوخ

 مه ی رگید لیلد دوخ ییوگ نی وارب ام یلو ۰ مينيزگيمرب نآ
 تسیتودک بزح لیکعت و زر | سب یّدح هلودوک هک تس | نیا نآ و میر اد

 كل ب هب وتسا هدرک ظفح الماک ار دوخ لّقتسم تیوه زین*"ناریا"

 یسیاهنامزاس ز زا یکی زین هلوموک هرخال اب هک تفگ ن وتیم تر بم

 ریلعو تدنویبپ ناب « ۱ تسینومآ بزحآ هب :تساهددنا را اح ۸5 تس

 میینیبیم ام یتقو ۰ دناهتفرگ هدهغرب یثاهتیاوئسم زین" نیا
 نارسیا تسینومک بزح زا دوخ یحراخ طب اور رد یتح هلهموک هک

 کسب هبان اوتن ارچ دریگب میمصت هنادازآ دناوتیم و تسا لقتسم

 نسسیا هک سومخب ؟ دزتسا» وا اب لقتسكیزولوتدیا هزرابم
 ای سلخ یینجتیمقوم ان گنی اگدت هطب ار رد «؛ایژولوئدیا هزرابم

 * دشاب ناربا یبالقنا رتبنج نورد رد درک
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 0۳ سس بسی بس ه 6 مس

 هزوا بیم یارب ار عوضوم هس اموصخم رضاخ هوزج رد ی
 مسیسک راس و هلدموگ كرد یکی میاهدرک باختن دوخ- كيژولوئديا

 مسیسکر او هلهموک دروخرب یرگید « تسینومک بزح زا یی یبالقن ا

 و هلهموکكرد هرخالاب و ناناقمد هلئس اب هلیبار رد " یبالقنا

 و ناتس درک رد یلم هلکیمم هلی ار زا وا " یبالقنا مسیسک رام یب

 ار تصرف نیا ام دروم ره رد هتبلا « ناریا یایراتلورب لکمت

 ,شسیب ه]هموک كيت رب اب هطبار رد ار كيروشت ی اهشحب هک میر اد

 روطنامه" میئک یسررب هدنز و ینیع ناگمال یتح راهتآ و میربب
 نه اگایماپ فرا ناودمب ی زا یی میتفگ + ۰

 ی دقاف ۰ ۰ دارم تتدومک برم ی

 یاهراپ عدم دروم دنچ یسررب اب ام هوزج نیا نایاپ رد

 نایرجرد ار هلهموک كيروشت تاف ارحتا و تالزلزت یلمع جیاتن زا
 ۰ .میهدیم نادن ناریآ رد تع ذگ ل جنب تازر ایم

 نسسسیا هک مینکیم وزرآ رگیدر اب همدگم نی ! نایاپ رد

 هنامیمم هک یقد امیاهتسینومک ن 8( هب دوخ دح رد امتاداقتنا

 یماوژروب تاغیلبت ریث ات تحت تحتو هدنییرف ب ارسثای لابیندب میدگتحم

 ار دوخ تیعقوم ات دنک كمك دناهدمآ درگ ناریا .تسینومک بزح رد

 رد ار دوخ یبالقنا یژرتا ات دنیآرب نآ ددم رد و دنیامن كرد
 «دنهدرارق ناریا یاهقلخ و ایراتلورپ هزرابم یمدن امز استمدخ

 





 برح و ییالقنا مسیسک ام

 ٩۲/0/۲1 خجیر أاترد هک یب اوج رد ۰ هدننکر ازگرب هتییک *

 ام زا هلبجزا و داد رارق *ازپتسا دروم ار ام داد ام خساپهب

 هدودسیسحم زا * و میروآ * نوریب دوخكال زا رس" اتتساوخ
 یتادف ی اهکیرچ هتخیسگ مه زا هداوناخ نورد رد یگناخیاپهمکنسک

 هزرا سیم یشما هراب رد هیلوا تالاسر ررکم ریسفت و میدق قلخ

 یارب هک مينیبیمن مزال اجنیا رد ام ۰ میورب رتارف " هناحلسم
 دناهدرو این نوریب دوخكال زا ار ناعرس مه زونه هک نایاقآ نیا
 نوریب نادگال زا نامرس لوا نامه زاام اشضق زا هک میهدب حیشوت
 یسبایزرا هبتقد اب و میدوب نامفارطا بقارمتقد اب و دوب
 ۱۳۹۸ دادرسیم نامه رد الشم و میتخ اد رپیم سک همه و زیچ همه

 ناسمزاس نیرتیبالقنا درکیم نامگ تلهموک هک یتقو نآ ینمی
 لسیلحت و یروشت وا زا و تسا ر اکیپ نامزاسناریا رد یرسارس

 ام شینج رد نامزاس نیا هک ار یمزینوتروپآ رطخ ام درکیم ضرق
 دوسفث زا ندرک تبحم ماگنه الثم و میدشیم رکذتم دادیم عویش

 نسیا میتءونیم یتسینومک شبنج رد نآ شنیب و هدوت بزح ددجم
 یا_قفر " هک تسا یتسینوتروپا ذوفن لیلدب * اساسا شرتنگ
 یتسینوفک شینج رد ارنآ هولج نیرتک انرظخ و نیرتمخاع * راکیپ
 زا ارنامرس دنیوگیم ادب هک اهنآ یلو , * دنهدیم زورب ام

 ؟ .ص «هسن احلیمم هزرا بم یروشت هراب رد*"همدتماس

 »۰ ناریا قلخ یئادف یاهکیرچتارادتنآ



 پچ تی 5 ری مس

 مود هرگنک و 1۰ تشهبیدرآ اتتسیابیم « ٍمیرو ًامب نوریب دوخ یلال

 را تفر ات دننامب رطتنم رتشیب مهنآ زا و دننک رپملهسوک
 مزا ست تقونآ و دننیبب ۱۰ دادرخ زا سپ از راکیپ نارادندرس

 شستزرس ار اهنآهدوخ یاههتفون زا یاهراپ ارد زیمآهیانک روطب
 "یتسیلویوب " شنیب اب اهنیا هده نییبت اب هلصافالب و دنیامن

 نا سکالهب هر ابود ار ناشرس و دننک تحار ار نامدوخ ل ایخ

 ۱ هن * دنهکدب

 یا اباام

 هباقفرص اجنیا رد ام -تسا نشور هده رب ظاحل نیازا ام تیعنو
 زادک میز ادرییم »۰۰۰ هدننک رازگرب متیمک هتفگ زاشخب نیا

 یيسسشم هراب رد هیلوا تالاسر ررکم ریست " زا ده أوخیم ام

 حسیطوت حب هب دورو زا شهچپ ۰ میور رتارف " هناحلسم هزرابم

 ی اهکیرچام دزن رد ؛؟تسا نیا نآ و مینادیم مزال مز ار عوضوم كي
 مه ید ارخس سا مه هن ال هزر بم یروشت 6ن اریا قلخ ینادف

 طسی ارش 4 اب مسینینل - مسیسک رام هالاخ قاب دلو ! انامه هک « كيتك ات

 « تساس سا رودک رد نآ ی تسا و کز او ژروب و میل ایرپما تیمک اح

  مینین رام ناطما یاجب و فدارتم - وهم

 مسیسک رام ز ار نامدوخ و زیادت هکنآ یارب « دوریم

 لس یخ هک یاهدشفیرحت مسینینل - مسیسکر أم اب مسینینل

 ینغوربو هلماقااب دنتسه نآ هعاشآ و غیلبت لوغخم اهتسینوتروپ |
 میر یبالقت | رهوجهک میرروب دیک ًاترما نیارب و میهد نان

 * دنکیم زورب صضشم طیارش اب : را قلاخ یابطنا رد مسینینل

 ز - ؟ب در اد ید ایز :تهابش ام راک ظاحل نی چین
 زیامتم ی ارب هک " نآریا تسنومک بو ی : یاهورین "

 هد افتسا»یبالقث !مزیسکر ام " حالطما ز اابهخ هریو مزیسکر ام ندرک

 ۰ هننگیم

 * مین بت یتبحص درو نیا رد تسین مزال نایاقآ نی
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 مسربیمراکب ار هد احلسم هزر ایم یروشت ملا ام هکر اب ره

 هزر ایم یشم * یاتنعم هب اهنت هناو خیس دید نیارد ارنآ

 نیآنوردرد ی!هژیو ی اج یقم نیا هچرگ میراد رظن رد " هناحلسما

 2 : * دراد یروشت

 رازگرب هتینک » رظن دروم ۱ زپتسا هب ميزادرهيم الاح
 کالا ار ررکم ریسفت " : دهاوخیم ام زا هک >۰۰۰هدننک
 تارا فتنا تسرهف هب هاتوک یهاگن سررب رتارف ۳۰۰۰هیلوا

 لا ریست ین زا 1 ؛ک دهد ن ی : هیباوج نیا ناگدتسیرد

 0 هناحلسم هزر ابم یروشت ۰ میاهتفر رتارف یلیخ * هیلوا

 ۸.زوبن دم اح تعیرغ لی هح هچیپب ا درزن رد مسینینل مس مسیسکر ام

 هزاست طی ارش رد ام زین تهپخح نیمهب و تسا لسع یادنهار هکلب

 لدیدذح یبایزر او لیلحتهن اعم هزر ارم یروگت لوما رب هیگت ابهتیل

 رد کیت اجا ات و مياهدرک غیلبت و هئارا عاطوا ز دوخ

 زا اد یلو * می اهتعاذگ * ارها دروم هب ارن و

 هه دنشاب یفارآ ار ینیب عُف او لق ادح نیا میه ًاوخیمن اقفر

  

 تابثاراک دننکن ین ار همه رگا و دننکن راتفر نینچ رگا اهنیا

 یتیعق او نیا : لاح نیم رد یلو ۰ دوشیم راوشد زر بس ناغدوخ
 تراسبمب ایاو - حیضوت و حیرغت رس رب ید از راک ام هک تس
 زاسب ای و -نامزاس ناراذگن انیب تارظن - " ریسغت اوج
 هب هاتوک یهاگن + مناتماذگ هیاو | تالاسر » دیباوج لوقب
 هک دهدیم نان می هدرو دوجوب هنیمز نیا رد ام هک یتایبدا

 ی افیرحت نداد نان یارب تاحیضوت نیا زا یگرزب رز ایسب تمسق
 باحاسزر ایم یروشت زا داقتنا ماگنه امتسینوتروی هک تسا

 یارسسب میدوب ریز ؟اناام د دندرک دراو یروگت نیا سرشت رد

 رد انآ هک ار یفیرحت ادتبا تاداقتنا نیا هب یئوگخساپ

 هدنشابهتعاد ارنآ هب داقتنا لاجم ات دنرو ایم لمعب ام یروشت

 تسا هدش دایز هنیمز نیا رد امتایبداآ مجح رگا ۰ میهد ناغن



  9 ۹ ِ _ 

 ید ایزالاح هک تساهتسینوتروبا نیمه دوخ ندرگ هب نآیلما ریمقت
 ءالثم ۰ دنهدیم رارق *ازپتسا زیواتسد مه ارتایبدا نیا مجح
 بز نخ لک ر یبدهک ی !هیاپیب تاد اقتنا غب مین ًاوتیم ام ابآ

 بزس> نیا لیکعت زاسپ غلمافالبهک یاهب>امم رد"ناریا تسینومک
 رد یوهسک ار یفیرحت شیپ زا هگنآ نودب میزادرپب داد ماجنا
 هبدیوگیم وا یتقو ۹ مینک * ادعفا دهدیم ماجنا ام تارظن حیضوت

 بزح یلکروطب و ادعب » قلخ ههبج " صضخعم رواطب لوا اهنآ رظن

 يسلکروطبو ادمب » قلخ شترا " صخدم روطب و لوا « رگراک هقبط

 و ادیب« دادیتسا ینوگنرسیخشم روطب و لوا « یرتلورپ بزح
 ابک رد هک میسرپب وا زا میراچان ام " تسنومک بزح یلکرولطب
 تسلاح ابقف تل احرس نیا مامتزا ۰ تساهدع ديدار لکمع نیا هب بلأطم

 و یریب لکد نیاهیدن مهنآ - دنکیم قیبلدت تیعق او اب یدحات لو |

 زا یاهمپیج هک تروص نیا هب ینعی هدنز لکشبهکلب یتازرابمریغ

 یسنوگنرس یارب دنرفاح هک فلتخم یتاقبط *اهنم اب یی اهورین
 «.دننزيهداجلسم هزرابم هبتساد مزیلایرپما هب هتسباو تیمکاح

 ناریا تسیئومک بزح ل؟ریبد ۰تسا مدقم تسینرم بزح لیکعت رب

 زاتمسق نیا رد یتح ار هناحلسم هزرابم میلاعت یتازرابم حود
 کزرمگدر اد قیبطت میلادت نیاتیعقاو اب یدح ات هک نامهتفگ

 هزرابم ترورض اقباس " دیوگیم هد ازدم»ا دوعسم قیفر ۰ دنکیم

 كي ناونمب پز داجیا و میتفریذپیم یاک روسطب ار هناحلسم
 لب ت.روصب هداحلسم هزر ابم كنیا اما دوب حرطم خشم هایم

 ی لک رولاب اربزح داجیا ترورغ وتسا حرطم خشم هلئسم

 هووگ ره یماهزرابم نینچ رد " دیوگیم زاب و #* " ميريذپيم
 هتشاد تکرمع دناوتیم ه« تسینومک ریغ هچج و تسیئومک هچ « یبالقدا

 ظاحلزاءهزرابم رتعیسو و رتهب یهدناهزاس احل زا سب ۰ دغاب
 مه هناحلم هزرابم « ۱۸۳ ص۲ هرانشتعاددای -

 ْ: فایتک ات مه ه یژتارتسا



 ۱۱ . سس

 یاهنامز او اههورگ است داحنت ییالقنا یاهو رین تدحو

 رپشردهچ |! رهن اهل هزرابم یمم هک یتسیلایرپما دض و یبالقن ا

 رت یروفورتمربم رایسبتسا یرمآ ۰ دشنریذپب. اتسور رد هچ :
 داجیا.رگراک هقبط بزح بوچر اچ رد یزتلورپ یاهورین داحتا ز

 زور رو ستس د رد رگراک هقرط بزح داجیا ز زا لبق دحاو ی
 ی دریگیم ر ارق نویبالقن |

 لا ارتسا فدمز اغآ ن اه ز ًأوحن نیاهبهناخلسهزرابم

  نآیتلود ترد3 نتگعمهرد قیرطزا مسیل ابرپم!هطلس ینوگنرساردوخ
 نخ افرص هن دهدیم رارق نیون كيت ارکمد یروپسج یرارقرب و

 زین بزح لیکعت طبارع هناحلسم هزرابم طسب نایرج رد هچرگ بزح
 فدسه فای رد اک هقراب بزح هاجیا بیترت نیدب "۰ نوشیم مهارف

 هستعاد رارق نآ ققحت تمدخ رد هناحلسم هزرابخ هک تسین خشم
 27 تسا نرابب رد دیدج هلحرسنم هدننک صخقم هکلب « دشاب

 ن سیا رد هناحلسم هزرابم یروشت شزومآ هدیکچتسا نیا

 رسظت راپظا لوا تمسق رد یحطس و صقان رایسب یوحنب هک هنیمز

 یروسشت نیا رد ایآ یلو *تسا سکمنم ( ۵-۱ - ) لکریبد

 شترا*صخدم روانب و لوا " - ناغیا رگید یاد ود هک تسمه یزیچ

 شوم رواهب و لوا « یرتلورپ بزح یلکروطب و ادعب " قلخ

 زسین ار " تسینومک بزح یلکروطب و ادعب « دادبتسا ینوگنرس
 تا هدع هتفگ هداخلرسم هزرابم یروشت یاجک رد ۹ دنک تب اث

 ی تسینودگ بزح سپس دوش لیکعت قلخ شترا دیاب ادتبا

 مسسه هان ًاحلرم هزرآبما 6۱۵٩ ص ٩ هر ًامشتشآدد ی -

 ۰ : یایتک ات مه « ووتارتسا

 . مه هنناخلسما هژرایم ه ۱۵۲ ص٩ هرامعتعاددأی ۰

 كيتکات مه « یزت

 تسیاهسورپ بزح نامتخاس ً دیوگیم دوعسم قیفر -

 رتسا

 . هحقص رد سیونریز همادا

  



 ی سس ۱۳۷ اس : سس
 یاهدرواتس د زا یکی رگم ؟ ددرگ نوگنرس دادبتسا دیاب بزح لسیکعت زا لپق هک تساهدشرظن راهظا یروشت نیا یاجک رد

 یسایستردق لیلحت رد هناخلسم هزرابمیروُنت ْ:
 هی هتسباو یرادهیامرس ماظن هک مادام هک دوبن رما نیمه

 اعم ًارهق «. راکمآ یروتاتکید و دادنتساتساجرب .مسیل ایرهم
 نودب مهراریا تسینومک بزح هک یبلطم :تسا رومک ننیا يتموكح
 لا سیلدب امبط یلو ه تسا هدن اجنگ شدوخ همانرب رد ذخاأم رکذ

 لوسبق یلمع جیاتن تسا هتسناوقن دوخیریگیپان و مسینوتروپ
 زت نیا رگا هک دمهفب و دروآ باصهب دوخهم انربرد ! ررظن نیا
 »تسا نکمم ریغ وا همانرب رظن دروم * ناناقهد و نارگراک یبالقنا یروهمج " سپ تسا تسود

 ناگدنسیونهبز" هیلو ا تالاسر ریست " غونوم هب میدرگرب
 هبميوفيم رویج+ امظنم ام هک دومیم روطنیا 5 میئوگی هیباوج

 .دنیوگیمعورددوخ ناگدنناوخ و ناگدنونه هب امیروشت دروم رد اهتسینوتروپا هک میمد ناهن ات میدرگرب نام * هیلوا تالاسر
 ارنآ ( ۵-۱ - ) لکریبد هک تسا هدم ارد بآ زا طلغ ناریا اب .سیارش رد بزح دعب ههبج لوا « رظن نیا مينيبب لا اح

 هادیمرنن ان دوخ بزح هکنیاآ ایآ مینپبب ۹ دنریگیم *ازتسا هب
 ؟تساهرمآ رد بآ زا یا ناریا طب ارش رد تسا هزرابم زا یدید>

 : لایق هدشفم زا سیونربز همادآ

 امزادیکأت ٩ ص)»# یاهدوت شترآا نامتخاس اب رظانتم و ینالوط

 ی ز " یاهدوت شتر نامتخاس ار رظانتم ٩" دیو بماوآ ۰ ( تسا

 تسینوهک بزح لبکمت یارب ینیعم نامز ندرک نییعت* نآ بقاعتم
 ز اینیلدیاره هب بزج نیا لبکعت - یکیزیفاتم تسایرما شیپ زا
 یسلو دنودیم مهار ینامز هچ رد تفگ ناودیمن شیپ زا هک دراد

 ه.مادآ « ایراتلورپ ینومژه نیمات " یارب بزحتسا ملسم هچنآ
 ۰تسا مزا ) دی اه ( " مسیل او هلحرم ات فلقنا



 : سس مس ۳

 هک تسا هناحلسم هزرابم قیرط زا اهنت هکنیا ایآ مینییب

 طیارش رد درک مه ارف ار بزح لیکشت طیارش هلدج زا ناوتبم

 هعجارم هلدموک نیمه هیرجت هب ؟تسا هدمآرد بآ زا لغ ناریا
 ل_سیکعت ۱۳۱۲ رویرهش ۱۱ رد وا هک یبزح هک مین شرف و مینک
 روطن ًامهاعتاو هک مینک ,غرف و تسا تسینوم؟ بزح كلی انقاو هداد

 دوحوب ۱۳۲۸ لاس رد نامزاسنیا دننکیم اعدا هلدموک ناربهرهک

 ی لو ۰ درذگیم هلهموک یگدنز زا لاس هدراپچ * دعاب هدمآ

 لو قب هک ارچ دن |عالطم ه.لوهموک دوحو زا ًاههدوت هک تسا لاسجنپ

 هدننیبیم درک قلخ هناحلسم تمواقم شینج رد ار وا هلهموک دوخ
 درسکیمن تکرش هناحلس هزرابم زا لکش نیا رد هلدموک رگا اپآ

 یاقا هک دشیم یتردق نآ وا ابآ ؟تخانشیم ار وا یسک زورما

 هک میتفرگ ه>دیتن ًامورنیا زا ۰ دیوگب شدروم رد تمکح روصنم

 دوسسخ هلدموک مینک شالت هک دیاب نیا دیاب ۱ هفرظو نیرتمهپم

 تل سبیم مامت رد ام ک یئورین نآ دنک دنلب ار همانرب مجرب

 هدسمآ نونکا و میتعاد ارشراظتنا مجرپ نیا ندش دنلب یارب
 زااساسا تردق نیا )َ ۱۶ ص 6 هرامش مسهل ایسوس یوسب ( ۳۰ دوب

 ادییا ات ایآ ..تسا هدمآ نوریب هلدموک ناگرشیب شفت هن هد

 4 یتارپ یتح ایاو *"تسا هدرک هابتشا هناحلسم هزر بم یروشت

 هچ و دوب یر اکیپب هیروثت ظاحل زا هک نامزنآ هچ> ( هک هلوموک

 رج هراونه (تسا هدیورگ  یفلقنا سیکرام * دب هک نونکا
 ارتآتیناق> زین هدوب هناحلس هزراپم یروشت تخسرس نیفل اخم
 تمواقم رد شتکرش رابتعا هب هک هلهدوک ایآ ؟تسا هدرکن تباث

 نونک ات شیپ لاس رامچ زا ده لیدبت یتردق هب درک قلخ هناحلسم

 تا یه رد وا ابآ ؟تسا هدمن نوگانوگ ی اهلمع داحتا دراو

 بزح مالعا هکنآ زا لبق وا ایآ ؟ درکن تکرغ درک قلخ یگدنی امن

 ییالقن | یاهوریتریاس و اهتارکمد اب دربن اهم و اههد رد دنک
 یاس پیج تیم اخ الدمع تدحو نیا همه ایآ و ؟ درگن یر اکهه

 وه کیناک همه زا هپب> كي لیکعت ترورش هرأومه ایآو ؟ تیم ؟دن

  



| 
 ابو ؟یهادندوجو دننک ترش هناحلسم تمو قم شینج رد دنرماح

 ناتس درکرد یءالسا یروهمج میژر یااهورین تفرغیب للد زا یکی
 یسقافتا و هدنکارب لک اقف یا هپب> ر اک مک تسا هدوبن نیمه

 دوجو دحاو یهدنامرف كي اب تف اب ن دز اس هپب> ر هتفرگ تروص
 هپبج ثأی رد ار دوخ ناگرمشیپ اهنام مزاس هده رد ؟تسا هتمادن

 فرصت ایآ دندوب هداد رارق دحاو یهدنامرف كي تحت و دحاو

 نبسپا زا راب امد یمالسا یروهسجمیژر یارب هدش دازآ قطانم
 تسا طوبرم هادمیک هب هکیگ ؛اح ات همصالخ * ۰۹ رمیمن رتراوشد

 و ؟ تسین نویدم هباحلسم هزرابم نیا هب ار شتینها همه وا ایآ
 ِ واهنام مزاس اب یاههیج اتیهاب یراکمه هب :اامنپ زا شیب لقادح

 هاب هکنآ ز ۱ رهشیب ه تسا هدوبن لوففم رگید یاهتیمخع و اه وری

 اه احاسزرا ابم یروشت یتقو ارچسپ ؟ دسرب شدوخ تسینومک بزح
 "از تسا نامی ۱ تسا بزح لیکعت رب مدقم هربج لیکعت دیوگیم

 ْ ٩ دننکیم

 بزبسح لیکمت یارب ار هناحلسم هزرابم نیا هلهموک ابآ

 قسلخ تمو اقم رهرینج حلاصم رطاخب ارنآ هن ای دادیم ماجنا

 دحاو هپیج لیکمت هک میدقتم زین نونکا ۵ ار

 اب دناوتیم هک تسا یرمآ ن اتس درک رد گنج رما دربغیپ یارب

 نادقف و اهورین یگدنکارپ دهد تاجن ارتمواقم سبئج انحم كي

 .تسسا هدرک .فیعض رایسب ًارتمو قم یورین « دحاو یهدنامرف

 ردیث او زروب هدرخ ی ًاپیرادت گنت زج ینیع جناب هنوگچیه ه؟ صومخب

 هر رس رب دنر اد تکرش هن اجلسم شینج رد هک ییاهنامز اسیریهر

 - هگرتشیپ مينیبیم زور ره هکیلاح رد تسین یاههبج نینچ لیکعت
 لسع داحتا مه اب یت ًازر بم لمع لای رد . .دلتخم یاهنامز اسیاه

 ۳۹۵ روشن ارج دنهشیم ندرگ دعاو یهدنامرف هی هب و دننکیم

 زا لا ید یدحاو یهدن |هرف تحت ار اهنامزاس همهی اههگرمعیپ

 كسب ساسا رب میتاوتب ات میهن رارق اتامزاس هم ناگدنیابن
 ۰ میربب شیپ | رنج راک رضعم ی ارتسا



 ی وا سم

 ه-فداحلسهزرابم نیا تسا نشور املسم باوج ؟ دربیم تیپ درک
 رد هن دوب درک قاخ شبنج !طیارش و حلامم اب هابار رد یلکروطب
 هزراپم نیمه لا> نم« رد ذی میندبیم یو »۰ بزح لیکشت تهج

 یرابتعا نانچتسا هدوبن بزح لیکعت نآ ین آ فده هک هناحلسم

 بزسح لیکهت یارب حلام ار دوخ وا هک تسا هدیشخب هلهدوک هر

 نایرج رد رگا زین تسینومک نازرابم داحتا املسم و دنادیم

 نوسچ یشورسین * اب دوسخ یتاصعلاطم یاسهغ درسگ
 رکن هب اهیدوز نیا هب الامتحا « درکیمن دروخرب * هلهموک
 هزر ایم رد تکرش رث ارد را نینچمه و * داتف ایمن بزح لیکشت

 دوبنر ادروخرب یعیسو تاناکما نینچ زاهلوهموک درک قلخ من احلسم

 هدندروخیمرس نوگانوگ لگادبرگید ی اهن امز ارز اهکین اک ۷ امتحا
 * دندشیمن عمج وا رود

 یتیمهارگ | مه یذغا؟ بزح نیمه لیکعت یتح هک مینیبیم سپ

 تسسا یاهناخلسم هزرابم و هلوموک روضح رطاخب * هدرک ادیپ
 رسگا لاو هدز تسد نآ هب هتش دگ ل احنپ یط رد هلدموک هک

 هدرسکیم ملعا بزار شوخیزورکی تسینومک نازرابم داحتا
 ملم لاح ۰ دشیم رتمک مه ناربجنر بزح لیکدت زا یتح نآ تیمها
 نیا « دوب یعق او تسینومک بزحكي بزح نیا رگا هک دینادب
 یدیدجنارود "تسیتومک بزح لیکعت هک زین نآ ناگدنزاسی امد
 ارنی او دم آیمرد بآ زاتسرد « تسا ناریایایراتلورپ تایح رد

 » ۰۰۰۰ هدننکر ازگربهتیمک"همانهب نامخساپ رد ام
 نارسیا یتسیئومک شبنج رد "هدننک نییعت شقن " هنوگره رکنم
 " ۰۰۰۰ هدننکرازگرب هتینک"هیباوج رد یلو میدشبزح نیا یارب
 هنرگچی» بزح نیا لیکعت یارب ام ایوگ هک هدش هداد هولج نانچ

 شقن " نیبتسا قرف تسین ام رظن نیا ۰ میدعن لثاق یریث ات

 اموضخم دوخ خساپ رد ام ۰ ریثأت " نتشاد و " هدننک نییمت
 یزایسبزح نیا زا ار هلدهموک * ریثات " نیمهساحا لیلد هب
 : ۰ میاهتعاد رذح رب



 سم ۱1 -

 بزسس حج لیکمت .تسا هدر ینیب شیپ هناحلسم هزر بم یروئت

 * تسا شینج رد یدیدج هلحرم رادومن دوخ تسیئنومک

 ه-ایبار ردآن اربا تسینومک بزح لک ریبد ر .دبْل هتفگ یاب هب

 ی !هراسما زین تسینومک بزح لیکعت دروم رد ام رادن ساسا اب

 بز * لیکمت اب هلوموک دروخرب هب میز ًادربب سپس و مینکب
 ۰ " ناربا تسینومک

 نانمزاشسهک امهتفگ نیا خساپ رذ ) ۱ ی 0 ) لکریبد

 هدش هتخانش یسایس نامزاس نیرتیونت ۵۸ لاس + نیدرورف رد ام
 ابودوب ناتس درک نیمه رد هکلب ناریا رگید یاهاج رد اهنت هن

 دوسسخ ی اهگنیتیم هب ار رگراک ر ازه نیدنچ دوخ ناوخارف کای

 لیکعتر اعش هکیناسک اب ن امزاس نیآ نوردرد ام ز «  دن ادکیم

 " میدرگیمهزرابم و دندومنیم حرط مربم رافشكي ناونعب ار بزح
 ل یلد نیمهب مه ام ٩ قیفر « بوخ رایسب * 2 ۰ دهدیم باوج نیئچ

 و اأمش بثااح ز ۱۱ هقباب رد دوشن ر ایمم ندیفک شیپ میئوگیم هک تسا

 ده تسا بزح ار رد یزادن | گنسیارب یاهناهب طقف ادش لاثما

 یسک یارب ام رظنب یلو « دینکیم راختفا ناتیریگشوم نیا هب
 ۱۳ ه_-صیقم ) ۷۹۳ تا مرشیااج 4 دن ادب تسینومک و دوخ هک

 رد | پنت » تر ایع هامج نیا لقن رد ناغیا ۴

 فذدسخ ار" دوب ناتس درک نیمه .د هکلب ناریا رگیدیاهاح

 سلب نامیآ رها دهد ناعن ارتآ یلاخیاج هکنآ نودب دنکیم
 دا[ یز یخیر ات رکذت نیا ز ۱ هادموک نا ربهر زا یکی ناونع
 هشسچاب ناتس درک رد اهدرک 9 یا یرو آداب ۰ دیاآيمن ن اهعوخ

 ه.لهموک یتسیل انویسان هجپل ی هک اب نامزاب هب یق ایتعا

 یارب دیام دندرو ًآیم یور دعابیم » سراف » یرسارس نامز اسثای
 ا.سراق هب درک نارگراک نوچ دننک تب اث دنهاوخیم هک ناعهیا

 داد هرس سیو قح تسیئونک هبزح رد هلوموک تب یاب دن | نون

 ۰ تسین راگزاس



 ۰ ۹۷ اس

 نسیآ شروظنم هک دهدیم حیفوت ادعب هتبلا» ( ۹ و تسیئوم

 و میهدپ لیکدت بزح میناوتیم * اهتسیلوپوپ " ام ایوگ هک
 یلو **دهاب تسیدونک بزح كلی دناورتیمن " میهدب لیکفت رگا اب
 یزادن !گنسرلماخب ار ام هک دوشیمن نآ زا ام اهفرح نیا ممه

 نیا رد هن بلا * دنک شنزرستسینومک بزح لیکعت هار رد
 ه-ییمک میباوج رد هن ون ۱ ری تسیئوسک بزح لک ریبد هدحامم

 انآ ۰ تسا هدشن هجوت 1 فرح تیه ام هب 9۰۶۶ هدننک رازگرب

 بزح دوجو لیلد یساسا یلو لکمم ثحب هبدورو یاجب دنداد حیجرت
 رد دوخیارب « بزح نیا نامزاس و نآ داجیا طیارع « تسینومک
 نسیا زایاهداسیاهیزوریپ : دننک تک ی !هد امیاهیزوریپ ثحب
 اباممسپ دیاهدرک تفل اخم تسینومک بزح لیکمت اب امش هک لیبق

 تسیئومک بزح لیکعت اب ام« ث »۰ دیفل اخم تسینومک بزح لیست

 نایرج رد تسینومک بزح هک میئوگیم یتقو یتحا ام میتسهن فلاخم

 یتسیلایرپم !یس ایسبتردق نتکع مرد یارب هناحلسم هزر ابم شرتسگ
 نآ سسیرچ هک تسین انعم نآ هب نامفرح نیا زاب دوشیم لیکعدت

 رد وميراذگیماو رومآ یدوخبدوخ ریس هب ارتسینومک بزح لیکمت
 رشاح لاح رد ای و میت ایم یورهل اند هد یتالیگ مت هزیمز

 هجوچیهب « مینکیم مورحم نآ هدنمزر نام هزاس زا ار ایراتلورب

 یمالد - یسایس نامزاس داجیا اب ناح اح رد ام * تسین نینچ
 لوح رد هایت ارکمد - مزیل ارحن :اسیاساآ رب نیدالوپ طابمنا اب

 یروسشت رب هیکت اب ینونک 1 + لیلحت سا ارب هک یاهمانرب

 و ینآ نیدحتم و یر اخلورپ شیذج یتآ و یئآیاهفده یتسیکرام
 یتازرابم و یتالیکشت هقیو « دنک نیییت شبنج رد ار وا یتآ
 ٩ میهدیم م ًاددآ وحن نیرتپب هب ار ایر اتلورب نارکفنشور

 ر ایر اتلورپ هزرابم هک یماظن ی اس تالیکغت نی

 لوح نآ لاکما مامت رد یتسیلایربمادض و كيت ارکمد شبنج

 نیمه یاضتقم هب و لاح نیع رد دربیم شیپ هناحلسم هزرابم

 رسیاس و رگراک هقبا» اب ار طابترا ندرک رارقرب هفیغو هزرابم

  



 سس ی ۱۸ -س

 تسپچخ رد ار امنآ یژرنا و دراد دوخ لب اقس رد شکتمحز ی اههدوت

 نامز زاس نیا هدنکیم حسب یتسیل ایریمآ تلود نیشام نتسکشمه رد

 ناضکتضزو نارگراک ی اهدوت اب طابترا هالئسم یماظن - یسایس
 . *هدوفن» حالاصا اب ناریا تسینومک بزح لکریبد هبحامم رد هک ار
 یاهراپ ینامز هکیتروص نآ هب هن هدش هتفرگ دنخهیر بیدج ات

 بپ یتعب « دندرکیم حرام دوخیارب هلنوک ینون ناربهزر زا

 ۱ ا-هرپش نیمن ریقذ تالحم و اهاتسور هب نارگفنغور نتفر تروص
 بیاهس طخو ایر اکیب اهدعب هک روان آ هن و یدی لغاغم ندیزگرب

 بسح ربو اههناخر اک جن نارگفتفور نتفر رم ومب دندرک حرطم

 کاپ « اهنآ هب مکحت ای و نارگراک زا یئوگ قلمت ای دروس
 ما جن | تهج رذ قبطیورین جیسب یانمم هب ار طابترا هلئسم

 یاپت ارکمدویتسیل ایربما دش شیذچ یریهر ینعی دوخ یخیرات. هفیطو
 وریذپ انزیرگ یاهلحرم ناونمب قلخ كيت ارکمد یروپصج یر رد رب و
 رارق دوخ لباقم رد ؛ مسیلایسوسیوسب تکرح هلماقالب و گنربیب
 * دهدیم

 ناریا رد یعقاو طیارش لیلحت اب هناحلسم هزر ایم یروشت

 یبسترومصب ناریا رد تیضو دنچ یلماوع رثا رب هک داد نادن
 و نارسگراک هدوت و یبالقن ! نارکفنشو ر نیب هک تسا هدم ارد

 هداتفا یئادج یعا.تجا ظاحل رز |! سام و کس ره رد نادگتمحز

 ۴ دشنر ادنهار یرگراک لفاحم هب تسیسکر ام نارکفنشور «.تسا
 یلاخیرگرا؟ *اعنم اب یرمانع زا ابیرقت یتسینوسک ی اهن امز اس

 سسلگنا و سکر ام یاب الثم هک یئاشتسا تسا یمضو نیا * دنتسه
 اهنآ تشادن دوجو ۱۸۳۰و اهل اسرد ناع یسایست ًازرابم ز زاغآ رد

 هزر ابو دندن اوخیم یرگ راک لفاحم رد ار دوخ تال ادم یگداسد هب

 حابسات ار لذاحم نیا و دتدربیم شیپ لفاحم نیا نتم رد ار دوخ

 دوبیضو نیا * دندرکیم دحتم یبالقنا همانرب لوح یبزح نامز زا
 نا سیو عن اد« تمادسن دوجو نسینل و فن اخلپ یارب الغم مک

 رد سیفج و یرگراک لف احم اب یتحارب نامزن زا رد سور تسیسکر ام

 



 : او سس سس

 نسیلادف زا دوب رب یرگر اک ی اهن امز سو دن اد سامت یرگراک
 - لای نیلوآ یارب یتح هک تنسا یضو نیا ۰ رگراک

 نارسیا تسینومگ ب بزح ی اههفطق * ت تسادن دوجو نآ ریا * یاهتارکمد

 زاقفق ردین ارب | نارگراک ن ایم رد اتدمع رماح نرق لثاوا رد

 دسننام گرزب ی اهرپش :یرگراک یاهطیحم هب هلمافالب و دع هتسب

 : * ده لقتنم ۰*۰ « دپشم « نارهت « زیربت

 مهمهچنآ ۰ تسین اهن امز اِ و لفاحم نیا تیمک رس رب ثحب

 و رد نارگراک ر نارکفنءور نیب هطب ار دوجو هلئسم تسا

 رغرد یلو ۰ تسا هدوب یتاقبط نامزاس داحیا رذ امن یعاس

 ها | دوختیمک زا رلانفرص نارکفنغور ۰ یاهلاس رخ او |! رد اِ

 ار هزر ٌأبم نیتسضخن .اگ مه لیلد نینهپ و دندوب هرپیپ هطبار

 هاطبار نیا دشیمر | تبلا 5 درکیم نییعت هطپار یرارقرب نیمه
 ن ازر ایم داحتا ۳ یبزح ی اههزوح راک كبس * هورزج هک ووطنآ ار

 ه.-کیناسک دندوبیم هناوید  درک لح دنکيم داهنشیپ تسینومک

 " یوسنحم » ی اههنیمز داجیا رطاخب افرص و لکشم نی ۱ لحیارب

 هدسنز هبرجت یلو دندرک اد ار دوخ ناچ ًطایترا نیا یرارقرب

 رد زسین تسینومگ ن ازرابم داحتا ز هک ییاهنامزاس زا یرایسب
 ه.نوگنیا ک داویم ناشن دوب رتشیب ناب جت یتالیکعت هئیمز

 ناکمآتروص رد هن و تسا ریذپ ناکما هن اهندرکرارقرب طابترا

 نان نمهب مایق زا سپ اهیراکیپ هبرجت هکروطناده - یتقوم
 هک دوشیم » یاهفرح نویبالقنا زا ینامزاس" داجیاثعاب - داد

 ۰ داد نآ هب ار" ایراتلورپ هدنمزر داتس* مان ناوتب



 . ینامزاسریسهنوگچ ها هموگ مينیبب لاح

 دنکیميطار دوخ

 هتخومآراکیپ زا مهنآ زا شیپ هک هلوموک « مود هرگنک رد

 تسسینومک بزح لیکفت * اهتسنومک " هفیو نیرتمربم هک دوب
 نیعرد»هک درک ار هزاتففک نیا " بزح * نیا هب لین یاربتسا
 همانرب نیودت بزح داجیایارب یلما هقلح ینونک طیارف رد لاح
 دنویپهلئسم ندرک مدقم عونره " هک داد رادغه و ")» دهابیم
 ه.ناعن دنویپ و همانرب هلئسم طاقتلا یتح و همانرب نیودت رب
 ۶۷۰ دوابیم یکیتکلابد ریغ و یتسیمونوکا و دودحم كرد

 یرتلورپ نارگفنغور طابترا نامه دنویپ زا روظنم هتبلا

 ,-تفگ نیا زا شسیپ درومنیا رد هلدموک *تسا رگراک هقبط اب
 یهدرمف کنن اگنت طابترا دباب بزح نیا تایمومخ زا یکی ۳"

 نسیا * هک دوب هدوزفا و ۲۰ دشاب ناناقهد و نارگراک اب نآ

 نارگذندور زا یبزح ناوتیم ایآ ؟ دوشیم رارقرب هدوگچ دنویپ
 رارقرب " دنویپ " ناهکتهز اب بزح نیا سپس و داد لیکعت

 سیار سال ؟ ی تسا ریذب ناگم یراک نینچ ۶ دیامن

 742494 را رو تسا

۳ 

 * مود ۰ رگنک ی ااههباتطا ۳ دِ ی

 نیس دمحم ه ینیعم دیعس دیپشی اقنر دايب باتک ۳

 ۰ هلوموک تاراعتنا زا ۱۳۵۸ دادرخ هلدهموک * ادعا یمیرک



 لباس دنویپ " ویا .« لیکدت وا سپهکدوشیم نارگفنشور

 روستک أرت " ابتسا :تفرگ میمصت هلوموک ۰ دهدیم رار3 دوخ

 رد ار دوخ یلب هتفگ نیا وا ِه دنرزب مخشأ ر تخس نیمز تن ییاوقم

 یلکروطب ٌطقف دیوگیمن خساپ ارتآ ودرو ایمن راماخ هب هرگنک نیا

 ۰ مسیمونوکا - ۲۳۹۹۰ مسیاوپوب > ۱ زا دناهدوب تر أبع

 اهن آیلک یاهدر ؟لمع و هژاو ود نیا هراب رد یلک تاحیئوت هب و
 دوخ هتش ذگز أ تس اوخیمهلهموک ًامق اورگ | هکیلاح رد دنکیم * افتکا

 ی سنفور نیا هب هک یرظن ار صخشم روأعب تسیابیم دنک دافتنا

 رو-تک ارت 5 ۲ وب ار هدوت اب طابترا نودب نارکفنعور زا یبزح

 ا هرگنکرد |! ارج مک دیوگب دنک دروخرب 6 دنکیم هیبعغت ۳ ییارقم

 الوسمعم هک تس ! ینامزاس نامه نیآ هک دیسر هجیتن نیا هب مود

 با فیم هدشان ایراتلورپ * کدتسم و » و * نیدالوپ» بزح
 ۵ه-تیمک »همان خساب رد امتاداقتنا زا یکی 5 دوب لیلد نیمه

 دوب نیا شدوخ هتشذگ زا هلوموک داقتنا ی ۰۹۰۰هدننک رازگرب

 ..تسا » یرانن افرص هنماد مک و دودحم 1 داقتنا نیا هک

 زا یبزختلاما تابثا یارب هنوگچ هلهموک مینیبب لاح
 و دودمحم ی ید اقتنا اس ۳" هدوت اب دن ویپ ایی نودب ن ارکفنشور

 یرظن اجاحل زا ی مود هرگنک ز ! سپ ۵ دوخ هتشذگ زا لی هزماد مک

 . , : : ۰ دنکيم ینسدچ هنیمز

 زنست زا هن اکدوک ر ایسب یکرد اب هلددوک 5 دوب ینامز

 هنسیاا,دم دوخرب * !هودوت هب مودوت زا » یتسیمکرام و حیحم

 نامزاس " ناراذگ ن انیب * زا یکیارو امک یمیرک نیسح دمحم,الثم
 هتسب نااقس درک رد یه رد * ام داتسا » مان اب دناوخیم

 نارگید یارب * و عاری اهتاخشوخ ی ارب و هدع لوفعم ینانب

 ۰ مود هرکذگ ی ًاههم ًانعمق ین



 نیس 5 بس

 : " زین

 :دوسخ یهعتایبرجت * نیا هرمکی هلدموک مود هرگن رد

 اههدوتزا زد یراتن ینابم دنکیم یعس و دراذگیمیرانک هنبا ار

 زا دروسم نیا رد وا و دنک دقن سپس و حیفوت ار اههدوت هب

 حجم یموت رد ۰ دوشیم راک هب تساد هدشبادح و بوخ لو ا نامه
 تسقون ًادنکیم فیرحت ۳( ًاههدوت ب دون زا 2« زت یرن ینابم

 اههدوتزآا " زت مينیبب ۰ دوشیم ناس آ شیارب زت نی ! زا داقتنا
 ًاههدوتزا ینعم دنکیم فیرعت هنوگج هلدموک ار ۳ اههدولت هب

 طنمریغ و هدنکارپ تارظن دیاب « هک تس ۱ نیا ًاههدوت هب

 نیا «میروا رد . ماتنم و هدرشف تروص یو هدرآ یدنیممج ار اههدوت

 اضشسمجی مینک غیلبت اهنآ یوررب و میربب اههدوت ن ۰ ارت ارت ارظن

 هدر ًآردهدرشف تروص ن ار اههدوت تارظن رگید ر اب دی اب سپس 0

 قفحت ابنآ هب میهوکب و میربب ًاههدوت نایم ی هرابود زن و

 ۰ ۰.۰ دوشیم رارکت مادم تی اهنیب ات هسورپ نی ۰ یدحب

 دناسریم یگرخسم نیا هب ار راک دوخ راذن نیا حیموت رد هلدموک

 0 " ًاههدوت هب ًاههدوت زا سی زن تسخ رب هک دوشیم یعدم هک

 یرادهیامرسفلتخم یاهرودک مدرم زا هداس روادب " تسناوتیم
 نامه :اگنآ و تسیچ یرادهیامرس ماأتن هراب رد ناشرظن دسرپب

 مس فتنم ل اتیپ اک ی اجب و دنک مظنم و هدرشف ۳ ار تا جیل

 ال ۳ دی امن

 ار رگید هک یتسیسکو امی امنیسیروئت دن آ تخبشوخ هچ

 تسین ناشر اد هم " یاهدوت یشم * هن " یگیرچ یشم هم * من

 رد ممینیبب بوخ ۰ دنز تیم دنهوخیم 5 روطره یروشت هم همجرعجم رد

 ۸ دادرخ یمیر ؟ نیس 7 زهبدینک عوجر - #

 هلهموک تار امتن زا. زا

 ۲۰ دحام ۱ هرامش ورشیپ من 8

    



 ۳۲ س

 :!هسوک تفرگ رارث حیضوت دروم بس نیاهب هکر نیازاداقتن
 وگو :ج

 هراس رد ار دوخ رطن رت نیا زا داقتنا رد هلوموک

 ظاحل نیمپب " دیزشیم و دنکیمیدنبلومرف * یرتلورپ همانرب *
 دودنسجمتارظن هنایماع و هدانیدنیممج هک یاهمانرب اهنت

 طیارش اب مسیزینل - مسیسک ر ام قیبطت لماح هکلب هدوبن اههدوت

 دهه ب ( یدیلوت تابسانم هفه زا لبق و ) یعامتجا تابسانم و
 # ۰ تسا یبالقنایاهمانرب دشاب نیمم روفک

 هک روطنآ ۰ اههدوت هب اههدوت زا " زت اعقاو ایآ یلو
 سپسو مدرم زا هداس » یهاوخرظن " کی افرم دهدیم هولج هلهموک
 ادنب ارد تس [ههدوت هی رآ ندن ادرگزاب و یهاوخرتن نآ یدنبعمج

 تارسسلن زین دح نیمه رد یتح و اساسا هک میز ادرپمن نیا هب

 تروسص :هب ًاههد وئت هب هک ًاعدمرپ رکفنشور روصت .فالخ رس اههدوت

 رد یاهدنزونمآ رایسبی ًاهزیچ یو اح دنکیم هاگن قمحا و یماع

 .طسوت تابسافم نیا یقلت زرط و " یعابتجا تابسانم ۲ هراب
 زا "زن انانا یلو ۰ دشابیم یعامتجا فلتخم تاقبط و اهرفق

 تجارم ار ام هک تسا روس ۱ انبم نیا رب ۴" ًاههدوت هه اهر

 تا سانم * اهنآتا و یگدنز رد تکرع اب اههدوت هب

 سم رد صخقنم لک هب تم او هب هک روطنآ ار * یعامتجا

 یتسسکرام یروشت رد یلکروطب هک روطنآ هن تسا رارقرب نیعم
 نسیا هب ام ءهکتسا نیا رب ضرف هتبلا و میب ایرد ه« تسا هدمآ

 یسیالقنا یاهمانرب " میهاوخیم نوچ و میشابیم حلسم یلک یروئت
 "ییالقن ! كیتا رب " ساسا دناوتب هک میشاب هتشاد * یتسیئومک و
 ِ نسیاات ۳ اههدوت نایم هب دریگ ر ارق خم !یارش رد ام

 تاسانم نم زا ار انآكرد و مینیبب هدنز روأدب ارتابسانم

 اجنامه سا



 هوم وم سس ۲1. همس هب وجیجیسپ

 تا ام # زا ار و یر ی اآ ییک ی اکلا رم

 :ارنیا رد یبلا و " مینک لیدبت هناهاگآ هاگآ هب » یامتجا

 یروشتردهگهموک ک هوفیمت یهابتشا نآ راجد لمع رد یسک زگره

 نسیا ۹ دنکیمن شوم ارف ینعی تسا هدش التبم نآ هب ذغ اک یور و

 یهلبامهرگا و دناهدع لیکعت فلتخم یاهرشق و تاقبط زا اههدوت
 هباو دشاب هدش جر اخیرگف شنییئچ اب شسوخ هناخباتک زا هک دشاب

 نسیا مامت نمختیعق او اب دروخرب نیلوآ 6 گورب ًاههدوت نایم

 یتاشت اروطب وا تسا یفاک ۰ درک دهاوخ ردب وا نهذ زا ارکالابخ
 شا ب نتعاد یتح هک دمپفب ات دنرب رسنایئاتسور هناخ هبالکم

 یگدنزهویع رد هرسکی یرگید زا رتشیب نان هک اب و نیمز .ک

 قلعت هب دسر هچ رگید دنکیم داحیاتوافت دارفا رکفت هویش و

 یروشت رد دناوتیم مدرم زا ادج رگفذشور ۰ هقبط ود هب نتغشاد
 ۰ مهر انک رد تاقبط تیسق او رد هک انا را یو دش اب تسیلوپوب

 تاسهوت نیا همه ًاههدوت هب غاحر هدنراد ر ارت مه لباقم رد

 زا سپ یتح هک تسه ی رگفنغشور رگا د دربیم نیب زا ار ؛لیمد 5

 ای بادح ب دیابن ارنیا تسا هدن امتسیلویوب اههدوت هب عوخجر

 » اههدوت هد اههدوت زا" زت زا طلغكرد اب و كکيروشت هادتعا

 لار تا ار وا مود رک اس هلهموک بس سپ هو تسن ًز

 هدرک توعد نسینل ه سلگنا ويسک اور را یورو
 ن اتم درگ هنحصود ۰ !هموک دبد میهاوخ دون هک مسیلوپ

 زر | یماللمایب هدیگاز هند اساس 9 ,تیما الوتم ن ور

 و ًاههدوت زا ۳" زت ندوب طلغ هدیئ از هه و تسا مسیسک و أم

 رسا 5 تسا یرکفنهور یتاقبط اگیاپ ه>جیتن هکلر ۳ :اههدوت

 اطیارهشهنادیماان ار وا تاجن طیارس و هدرک هیکت یزاو ژروبهدرخ
 .دن ادیم تاقدط ه.دهتاحن

 هگنآ نودبو راکیپ.هب * ادنقا ار ینامز هکهلهموک ی هر



 ۵ سس
 طسخو یروشت رسیدروآ دوجوب هنیمز نیا رد لقتسم یرثآ دوخ

 .سکتهچ نیا زا امومخم ارتآ و تخاحیم هناحلسم هزرابم یعم
 یشم " رد شوخ لوقب ایاو یمم طخ نیا و یروشت نیا رد ایوگ

 یاربو-«دزیخبضرب هزرابم هب هدوت زا ادج رکفئدور 4 " یکیرچ
 « نارگید هک یراثآ هب ینمن روطب دوب راچان شوخفرحتابثا
 نسیلاب دنکیم رکف هک نونکآ - دروخب مسق دندوب هدروآ دوجوب
 رد هدش شودخم ییالقن ا یروگت نیا هبتبسناه یلیخ نهنذ اکیتک ات

 زا ادجرکفنغور سیدقت هب و دنکیم ور ار دوختساد مود هرگنک
 ال سوت * اههدوت هب اههنوت زا * زت رخسمت *« دزادربيم هدوت
 رکفندغور نیا ۰ تسیئ یقداصت یرمآ دعب هب مود هرگنک زا هلدموک

 اههدوتهبهجوت نودب و تسا حلسم " یروشت " هب هک هدوت زا ادج
 طباور "و» یعامتجا تابسانم » یروشت نیا هب *ا؟تا اب افرص و
 "یتسینومکو یبالقن !* امقاو همانرب و دنکیم یسروب ار * یدیلوت
 «دنزیم بزح لیکدتهب تسدوخ یمنشراکتبا هب دیامنیم میظنت ار
 تزرسخ یارب دنک رکق :ک دشاب » تسیلوپوپ ۳ ردقنآ هکنآ نودب

 زا ادج * رکفنهور هلب (تسا مزال رگراک هقبط اب » هنویپ *"
 نارکفنهور نیا ینامرهق «تسا یگرزب * نامرهق " هچ » هدوت
 مارتحاورخسمت دروم لاح نیعا رد هک مه * اهکیرچ * ینامرهق زا
 رارق هریغوهریغ و اهیاهدوت و اهیراکیپ ینمی نآ نیدقتنم

 فیرحت تیاور ربانب اهنآ رگا اریز ۰.تسا رتمیب رایسب « تعاد
 ناسالم كمك اب و هدوت زا ادج دنتساوخیم نامنیفلاخم هدش

 یور رسب ار اهراک نیا همه اهنیا دنهد تاجن ار رگراک هقبط
 » نما هتاخ » رد ار شدوخ یسک دعشاب مزال هکدآ نودب و ذدغاک

 دزيربار شنوخ *۸"نابایخ رد * و * * رارقرس* ای دنک سوبحم

 رو-تکارت " ذغاکیور اهتبآ «دنهدیم ماجنا هریغ و هریغ و
 نسسسسیمز * مه ییاوقم روتکارت نیمه اب و دنزاسیم * ییاوقم

 6 هرامش مسیل آیسوسیوسب الو سا



 ۵ | تم

 یاب دیگایب دینکیمن رواب رگا * دز دنهاوخ * مخش * ار * تخس

 سرم "هرگنک تسا یفاک هک دنهدیم یلوق ی دیزفنب ناغباپمس

 تا هاربور رب هد وگید تقوثآ دوش لیکعت رب | تسینومک

 یاضعا یزکرم هتیمک « دنکیم باهتنا ار یزکرم هتیمک « هرگنک

 زاهدنکیمنهک اههچ یمایس رتفد و دنکیم صخقم ار یسایس رتفد
 ار - تسا هدعش لیکعت شیپ زا ک >نیداوپ بزح کر لیذ ات ردص

 رد ارسنآ جیم ۷ يبزح ی اههزوح " اب و دربیم نارگراک ن
 ۰ دیوکیم ی ایم

 ؛دوعیم سیدقت قیرلبنیا مب هدوت را ادج رگفنشور هلب

 و دوشیمهتفریذپ هلهدوک فرط زا وا هتخادرپ د تخاس همانرب د

 و دوشیم هتشاذگ ناربا تسینومک بزح ی ادبگنسبیترت نیا هب
 رگیدمهیدم» » دوشیم ردام اهمایپ و ه (!هدینایب « اههمانمطق
 یمکهچ هک دنامیمالاد ء دد هشتخانت هتیلءبزح ۰ دنیوگیم كيربت

 و و رفغاک یورزا ار برزخ ی "۰ دزيو ایب برگ ندرگ هب ار لوگنز

 رگواک هةبط نایم هب یسایس رتفد و یزکرم تیمک یاضعا نه زا

 * ۵ربیب ناریا

 هرگنکیتح ۰.تسین ریگتخس دایز درومنیآ رد هرگنک هتبلا
 باختنا لوفعم نآ یاضعا هکینامز ناده رد هک تسین هجوتمأرهاظ

 هریغ و ">همانمطق ریودم و لکریبد و یسایس رتفد « یزکرم هتیمک
 داقعنا لحم ریخست یارب ار دوخ هلیساو شترا هدناهدوب هریغ و

 و یزکرمهتینک المع نآ زا سپ زور .دفچ تا هدرک هدامآ هرگنک

 رسیخ هدنزیهمنیم بقع مه ناآرب | شاخ ک 3 ييمه زا یسایس رتفد و

  فیاظو نیرتههم زا یکی دب 4 درادن یپجوت اهزیچ نیا ب ,رگنک

 ر دلو ی ایزرا و دوجوم طیار یسررب يثعي یدح هرگنک كي

 | رد هتبلا ۹ در ادن ی !هقالع هجوچیهمب دیدجی اپهکیتک ات داختا

 یاهتسایس نوچ :؟ درادیم ررفم و دنکیم رد ًاضیاهم انمطق مهن روم

 یاههمانرطقرد فلتخم یاههنیمز رد یبالقنا مسکران یسکیتک ات
 قسیقدت نونک ات تسیئودک نازرابم داحتا و هلوموک یکیتک ات
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 هجوت ابهرگنک دوشیم ذ افتا ام نیل امف طسوت نونکا مهو تسا هدش

 فلتخم یاههصرع هب رگنک ن اگددنک تکرع عیرس تمجارم ترور هب

 لئاسم یسررب « رم ! نی زا یشان ینامز تیدودحم و یلمع» نیل اف

 هراب رد همانملق ۱ "لهدیمن رارق دوخ روتس د رد ار یکیتک ات

 (۰۰۰ سوم هرگنک یکیتکات لقاسم
 هاگره « دوش هتعاذگ شدوخ ل اح تب هاگرع رکفندر ۵ هلر

 را ههدوت زا یئثادج نیا هءاگره و دوش مطق اههدوت اب یدنویپ

 6 دریگب هرخسم هب ار ًاههدوت یگدنز و تارظن و ه دنک هزیبروشت

 نسسپپ اناده هدهدیم رارق " دوخ روتس ۵" رد هک اریرما اهنت

 نیدهمه هرگنک نیا و .تسا یزاب ذغاک و یسارکوروب طاسب ندرک
 یسعرف یرومآ ناونعب ار یلمع و یکیتک ات لث اسم و درک ار راد
 .دنک یزیروی اپ دغاک یور ار یسارکوروب ات تساذگ یر انک هر

 نسیبه هب مه أم » هک دیوگیس امب یدتپم هالادبع قیفر

 بتسناجزاهقبط زرد نوقن رایعم ندیشک رعیپ میئوگیم هک تسا لیلد
 تبرسح هر رد یزادنا گنسیاربیاهناهب طقف اش لاکما د ًامش

 ایرظنب یلو ۰ دینکیم راختفا ناتیریگ عضوم نیا هی امشب .تسا
 دن" تسا مرشیاج «دنادب تسینومک ار دوخ کیک یارب

 گن یعق او تسیئومک بزح لیکدت «ار رد را ام هتبلا
 یدتهم ییفررک یلو میدرکیم مه مرش امتح مید رکیم یزاادن

 تسسا تهج نآ زا ؛ مینکیم راختفا نامتارظن هب ام هک دنیبیم

 زورسما اتو میمپفیم !رتسیئومک بزحثی یعقاو یانمم الوا هک
 دن رفاخمکدن هدر ک تب یباث دوخ نوخ راثن اب ام یاقفر زا نت اپهد

 دوسسخ زیچ همه زا یبزح نینچ لیکعت طی ارش ندرگ مهارف یارب
 لسیکعت زاغآ ن ایه زا هکنپ | هب میرختفم انیناث و پ دن رذگب

 نارگراک لباقم رد ار یبالق و نیغورد نازاسبز>تشم نامنامزاس
 ۵ندگتمم هک یدتهپم قیفر ۰ میاهدرک ز اب یبالقن | ن ارکفندور ز

 ۱۳ هحقم () هرامش تسینومگ



 ۲ ۸ سس

 تسشیم*ا رکذتز ازگرهو دننیبیم یلاملا نیب حطس رد ار لثادم
 ل فا و یللملا نیب یایراتلورپ یارب * دوخبزح * لیکوت
 هاب یر جقاو ناپح رد هکلب دوخ لایغ رد هن را 1 دنن ادیمن
 ۳ اسرد زورما ایر ات و رپ دننیبیم 6 دننکفا بر رومآ ن ر>

 تسینومک بزح لیکعت» | ور رد نارکفنغور یز دنا گنس زا هن ین 1

 یعونهب كيره هک دربیم جنر یبالق تسینومک بازحا دوجو زا هکلب

 رود هار ۰ ادیراتلورپ نابذج پوگ رسردتسا یز او ژروب زیو آ تس د

 بزحات دنچبحام ام هظحا نیمه رد نامدوخ رودک نیمه رد میورن
 یدضپس قیفر بزح شنیرخ آهک ؛ ای رااهچ لق ادح ٩ میتسه یبالق تسینوسک

 : مياهتخادن این گنستسنومک برح لیکدت لباقم رد ۱ تسا

 منی ک میهدیم حیضوت یبالقن ا نارگفندهر و ایر رب کر دو

 0 * دنتسین یعق او تسینوسک بزح ای زا زا ی ؟تروص زج

 او اوژروبهدرخ نارکفنغرر پیر ادابم هک میهدیم رادده

 دننکیم مل وارکا رب ار بزح سرتم د روخب ار یئاوژروب

 نیاهرهچ طقف ام ۰ دنرادزا اب یعق اوبزح ندرک |! ایب زا ار وا ات
 .تسا ظاحل نیا را ۳ میدیم نادن اب راتلورپ هب ار نازاسبزح

 فانمنا یکدنا رگا هک دنانازاسبزح نیا و مینکیم راختفا هک

 هاب هگنیا زا و دننک * مرش» دون راک زاتسیابیم « دنتهاد
 زر

 ین اگدناام اوو+دنر اذگب تسینومک بزجمانادن هدرک ز ار هک ین اکد

 0 ار کفن 1 نیرتهب ناونعب ای دنآهدرو آدرگ بزح رذ ک ار

 اباوژروبهدرخ رگفندور * وی ٩ دننزب اج ایر اتلورپ

 نورسسیپ بزح لیکعت رک 8 اوت دیوگیم ایراتلورب هب اوژروب
 رش *دوخ هتفگ نیا زا ماهد اد لیکدت تیارب ارد آ نم این

 یاب راتلورپ و تسا ییالق بزح نیاتفگ یک رگا و دنگیمن مه

 ی یا رم ار دوخ بزح لیکشت هفیظو یخیرات رظن زا زونه ناریا

 ًازاس یبالق بزح نیا « دراد دوخ لباقم رد ماهزرابم زا هلحرم
 « نک ۲ یی دنیوگیم وا هب

 تسیئوک بزح مالطماب نیا لیکعت ردتکرش اب هلدموک همالخ
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 ۰ تسا هدز یگرزب یر اکبیرف هبتسد نا ریا رگراک هقبط لابق ۳
 یهدن امز اسز> یزاوژروب اب دوخ دربن رد اب راتلورپ هک ادنآ ً

 هقرط مانب یز ا-تالیکعت رد یعس اب هلهموک « در ادن یرگید مالس

 نسسیا همه رطاخ هباو دنکیم یز اوژروب هب یگرزب تمدخ رگراک
 نیارد شناتس دمه و شوخ هب هکنآ هن دشان , نیگمرغ دیاب اهر 5

 ۰ دیوگب هایربت اک

  





 ی مود تمسق

 یناقهد هلأسم و هل هموک

 مسیتعون ۰۰۰۰هدننکرازگرب هتینک » هب هک یتساپ رد ام
 هب مودهرگنک زا شدوخ هتساذگ زا هلوموک داقتنا هک مید اد رکذت

 هه تلئم رد الثم تسا* یرظن افرص و هنماد مک و دودحم "۲ دعب

 تسیمهاام نامزاس ارچ ۳ هک لاوئس نیا خساپ رد هلهموک ین اقهد

 خساب »«*؟نوب لئاق مسیل ادوشف یایاقب دوجو یارب یدح زا رثیب

 مین اوتیم میوهر اجل مزال ریغ یغیدنا فرز هب میه ًأوخن رگا " دهدیم
 رسیبارسپ الوا : میهد صیخعت - درومنیا رد یساسا و یلک تلعود
 نستغادنپ یواسم و فرطکی زا مسیل ادوگذ و یروت اتکید نتفرگ

 همکنیا هب داقتعا این اث .رگید فرط زایرادهیامرس و یسارکمد

 یضاراهردامم قیرط زا -نیئاپ زا طقف یلادوثف طباور یدوبان
 ا دنیا رد ** ۰ تسا ریذپ ناکما -ناناقمد هلیسوب نیکلام

 دمدیمر ًادقه " مزال ریغ یشیدن فرز » لباقم رد هکنآ ار هلدموک

 الماک لئاسم ندن اچیپرتنشور تر ابءب اییشیدن | فرز نیابالمع یلو
 هلموک ۰ دنزیم تس د كيرات و مهبم کیروشت یاههفافل رد نمور»
 ها یتعا راچد اهاتسور رد طباور زاتعادرب رد هکتسا دقتعم

 زا شیب یتیمها ینیعم رومآ هب لیلد نیمهب وتسا هدوب یشنیب
 اس یقم ۲ هرامش ورشیپ - *

 اجنامه -
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 و ادک مینیبیم لمع رد هکیل اح رد « تسا هد ادیم دنآاهتعاد هکنآ

 یدیدوجوم هک ار دحاو هدیدبكي دوخ تایح زا هرود ود نیا رد
 یاب اجنیا ۰ دنکیم حیرعت فلتخم لش ودب دراد یعقاوو ینیع
 »۰ تسا یششكی ندید و هد+ادم هلئریم « تسین حرامم دید و شنیب

 0 یعامتجا ت ارسانم "هر ار رد هلهموک ۵۸ دنفسا رد

 هک هاد/ یمرا تاحالصا نایرج رد " : دسیونیم روامنیا ناتس درک

 و نارسنآ یزرو اه ندرک دوبان یارب اکیرمآ هعقن قبط رباساسا
 یستسیل ایرپما یاهالاک و اههیامرس رودمیارب نادیم ندرکز اب

 نانچمهاههاگارج و یزرو اهک و اهلیمز رتهب و رتشیب تمسق - دوب
 تا هد زایرایسب رد هکیروادب « دنام یق ابگرزب ن اکلامتسرد

 بام نان اقمد همهی امنیمز [رمجم ربارب دنچ قباسبابرا نیمز

 تاصمالمارا یبیمن چیه زین ندمزیب و ریّفذ نان اقهد * دوب قسن

 نسهمز یب و ریقف و طسوتس ناناتهد زا یرایسب * دندربن یخرا
 تسباثرطاخ هب هوالع هب و نیمز نتعادن اي « ندوب مک رطاخ ب

 تالومحمر از اب ندش ,قنوریجّطع اب هک یزرو ادک تال؛محم تمیق ندنام
 یاهرپع یهار راک ندرک ادبی یارب « دوب هده یلخاد یزرو امک

 ۰*۴ دنددشتس درود

 زا هک یلاس دنچ یطرد دندنام یقاب هد رد ةكيگاپنآ

 نوسصم اب ایرآ ضرعت و یدمعت زا هاگچیم درذگیم یمرآ تاحاما

 دسشاب هتعاد یتانع ۰ یئزجتاهد غاضوآ اب هک کره « دندنامن

 روزاب ایفلتخم لقاسو و !ههناهب .ب اهیایرا نیمه هک دنادیم
 یر اکمه ار اب دوخ حلسم یاههتس دور اد زا هدافتسا و یردلق و

 یدسعت و ملظ ناناقمد هبتبسن « عتلود و یرمرادنژ نیروم ام
 دمنکیم مالعا ۲ هرامش ورشیب رد هکیناخ: رد «. دنته ادیم اور

 و نسیمز هناکلام هرپب نتفرگ ) یلادوفف یعکهرهب یاب اقب»هک

 ۵۸ دنا قلخ ۱۵٩اد رد رو رش هل 4 اب همکاحم بود

 سس ت هلوموک تارامتنا
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 لسماکت و »٩لاب » زا تامالما لیلد هب (۰* و یبابرا تاموسر
 هد تقارود تاهد ینعی رد اتسور رد یرآادهیامرس دنک اتبسن
 دوسخ لالحممخاهب و رس تایح هب یم 5؟ رایسب سایقم هب و ناتس درک

 زا ین اییتغیرد :ریخا لامس ی هلدموک تازرابم ۰ دادیم دمادا
 یدوسبان یوسب ار یشکهرهب لکش نیا نابابرا ربارب رد ناناقهد
 هنیمزرد تسا نکمم (۲۱ هحفم سیونریز ) "۰تسا هداد قوس لماک
 فلقن ا!هلحرم نییعت رد نآ ر ای و هاش یمرا تاحالصا زا لیلحت
 هد (دعمضوم رییغت هلوموک" ییاقنا مسیسک رام * هب یبایتس د ار

 رد و 0۸ دسسنفسا رد ار ینیع طب اور هک تسا هد هچ یلو دشانب

 دیاب ارچ لیاحترییغت ءدنیبیم تو افتم عونودهب ۹۰ لاس هامریت
 نیا هب دحاو عمو های زا ام ینیعتادهادعم هک دوش نآثعاب

 ردآا جا همه میدوگب رابکی و دنک شخرچ ه>رد داتفهودص بیترت

 رگیدراب و تسا نیکل امتسد رد یسایستردق و نیمز اهاتسر
 سأاسسیقم هبوا»۷ هداتقارود تاهد ر د » تابساکم نیآ هک میئوگب

 1 1 ۰. دادیم ماد دوخ لالحشااهب ور ت ایح هب یمک رایسب

 زا جراسخ رد ۱ ر دوخ ثأی روشت یریگ تهج ادتبا هلهموک یاقفر

 تیجوت یارپ سپس : دننکیمن باختنا یمقاو یعامتجا تاسسانم

 .نیا اب هک روط ره ار یعق او تابسانم دوخ ثایروشت ی اهسیریگ تهج

 ینامز ٩ دنهدیمن هولج دوخیااههتشون رد دنک قیبطت یریگ عموم

 هب كیت ارکمد بالقن ا " و » یاهدوت یعم » هب نام دوخ لوقب هک
 هتسیاپ » ار یغرا هلئسم و دندوب دقتعم » رگراک هقبطیربهر

 ه,--سب دنتسنادیم * " یروشک ره رد کیت ارگمد بالقن | ید امتق
 زسسیت ار ینیع و یعقاو تابسانم دوخ یریگ عضوم نیا ی اضتقم
 لو قب يتقو و میدید الاب رد ام هک دند ادیم حیضوت روجنآ

 هب انب دنتساذگ رانک ار." یتسیلوپوپ دید نیا ناش دوخ
 زد زج ار یلادوئف طب اور ی ایاقب « ناش دیدج یریگ تهجیاضتق |
 رد و زیچ ان رایسب سایقن هب مینآ و ناتس درک هداتفا رود ت هد

 »۲ یقص ۲۳ ورشیپ
 



 مس اس

 هس یط رد هلهمو؟ تازرابم اب هزات مهشآ هک دندیدن ل اوز لاح

 - فرز " ۳ دشوگیم تهج يب هلهموک « تسا هداتف ارد ریخآ لاس

 مس سیکر ام " هر یبایتسد هب ار زیچر همه > مزالریغ یشیدن !

 دنکیم هاریگ ارش هدنن اره تیج یب وا «دمدب تبسن *» یبالقنا
 دسد ار ۳ یعامتج متجا َت ادسانم " 6« یرونق هد "اکیا اس اروگ :؟

 با سختنا ار دوخكيروشت یریگ تهج ادتبا وا و ریغ ۰ دنکیس
 یری تهج نیا اب هک یوحت ۴ ار یعا.تجا ت ًابسانم سپس ۳ دنکیم

 هلوموک یتفو ۰ دیامنیم حب رشت ه اوخیلد روطن طب ددک قیبأتت کا ثایرونت

 ود ره ناتس درک یاهاتسور یعامتحات اسان ینعب دحاو مس هلی

 .دسزگمم فوت تو افنم لک رد هر دوخت ای ] ۱! تو ًاذفیم :٩ رود

 دهاوخیوازا هک دذک شرف هیقس ار یهاهدنن أوخ ی ایخ دیاب رگید

 « دنادبتابسانم نیا زا یيبايزرآ دیدجت رد ار رییغت نیاتلع
 تایسانم نمازا جر ًاخ دنییر هک دشاب دا لایسوب دیاب وا هکلب

 رییفت اردوخ هایروت عتوم هک تسا هتناداو ار هلادرک يلماوم دچ
 مسیح وت رب ینیع تابیسانم ریوصت رد یتح راکنیا یارب و دشضد

 تس اد وجتسج نیاهبوگآو درببتسد دوخ یروشت ی ا میریگ تهج

 لا ح نیع رد و هداس رایسب هک ميياييمتسد یلئالد هب مینرب
 ۰ تسا رو آ:فسأت ریس

 یرابجا» نتفرگ هب 1رتارکمد بزح هلدسوک هک دوب یامز
 نآسکتمحز ندرک ههیب رخ نایک اتسور زا یب ابر فلتخم تاموسر

 نتدرگ سپ زا یربگولج ترم و لگنج زا هد افتسا رطاخب اتسور

 مسهقم ۷ ۴ ار ار اپ  یرابجا فک و تم ید

 ًاهنت هن 1 ناگرمغیپ 5" هک دیلابیم روسخ هاب و درنکیم

 یر ایسیرد هکایدنریگب یک يک زا زا روزب تیربک بوجثای یتحدنوادن قح

 :سیلاع تارسکدد بزح هناخاسمتادیدپت هیمالعآ - ۹

 ۱۹/۵/۱۰ خیرات هب هلهموک هیلع نآ یئوجارجام و نامکتمحز



 تست ۳ 0

 یسترا و نارادساپ هناینحو تالمح اب هلباقم هچنانچ قطانم

 ه--.ب یدپلوت راک رد دشابهتاذگ یقاب یتمرف یمالسا یروپج
 هکنیا زا رظنفرص ۰ ( اجن اه )»دن |هدرک كامک شکتمحز نآیث ًانسور

 اس -تسا هدزب قدامتامح نیا نتفون رد نامز نآ رد هلوموک

 رسم نیاهب مود هرگنک ز ُا اموخم ار ۱ ار اک نی همه * من

 رد د لوک ار هچنآ میم اوخب رگا هکیرولدب .تسا هدرک هلهموک
 امبنت طقف مینک هسیاقمتارگمد یاهراک ابتسا هدرک هنیمز نیا

 نآ ددسص رد رگید اهتارکمد هک تسا.نیا مینیبیم هک یتوا

 رسگید ات ارکمد .دننک هردروشت ار دوخ ی اهراک هک دندم [ترب

 یگدنزرب ابنآ هطلس مط و نابابرا ی میم ممق زا یر دد

 وه یسوت یتسیسکرام قوف رهاظ هب لیلد نیا اب ار نایئانسو
 رم یزرو امکر !؟دهکین اسک ۵و نت اب شی زا لا هک دید <

 ۰ ) ۱ ؟تسسعقص ۹ و رشیپ ۱ و4 راد یتیماخ ه> دشت اد ل انتسا

 ۹ مو ی کر یو هیممس تیوب هو و تن پی هرم

 ریز > 4
 » ۰ ۰ و ,

 ه لوک و ۰. ۱ رده 1 نرم 6س ی ارت ل اخر ۱

 . ی ۰.۰ )۳ 2 ه
 ی اتسور ؛ یاب هس- .اک ِر نم رد شم ۸ ف ور مز خب رشس هبماع ۱ یی رد

 یکلام ید امتقآ هلولس هک تسا

 رس و دوشیم مأمق اتسور یعامتجا تای رب هد مرمت .راتیم هت

 »+-.لطلس ک دشاب نآ بقارم یبالقنا يس مس ایس تربسق الی + دل
 یارسب یبوغخ سانسا درسیگن ارنآی ا> یرگید یشاقتدا سر

 نسسسسیمه دوسخ لم ات رد هک تسا یسارکمد ن آیرارش و
 توکهب ادتبآ ایراتلورپ سایستردق تی اذه تحت ار ناب" ًاتسدر

 هل هموک ۰ دوشیم نزمنشر یتسیل ایسوس یزرو امک هب سپس و یا ٩ام

 دن سئاکیم دافتنا یون یيتارکمد شلقنا را همانرب هب یتقو
 هدانرب نیا هک دروآ باسب مه ار تقیقح نیا هک دنکیم شومارف
 هکلپ مسیل ایرپما و یزاوژروب یسایستردق یرارقرب طیارش رد هن

 دعب هحفص رد سیوتریز هیقب

 .وسن ۱ شخیمآخ 5 دن هم
 سا ط



۹ 

 رم زا هدنالر اب تفرگ نشاررپ ًاوعد گیت اهتارکمد

 نسکرب نهد ظافلا سا ار هلدموک و تارکمد نسب ناستس درک

 هدندرکیمنهیجوت ناتس درک یایراتلورپ و یزاوژروب هزرابم ریظن
 یک یرهاد ساب میظْعَت رد 1 دوخ روصق گچ تارکمد

 نس یا تهج رد درک اطاق یورین جیسب و هدهشبادح
 ام رگ دیک هرم کر قعف ال اسع شیر اب ایا رها

 یا رب ید زور دربن هصرع هیاثمب |ارتمواقم شینج یتسی ابن

 هب ایا رد وی دو همادا لاح وه رد دیاب دکلب « میرو آرد دزوخ
 یی ور 5: " و «* میشاب هتماد رظن رد یئایراتلورب نامزاس

 یا تام و 0 هناهادآ هز مایمفمادا تمو أقم شینج

 دوجوم ینیعم ینیع طیارش رد شیتج ييا «تسا هدوبن یو همانرب

  

 چک ظ مسن

 لیق هحفم زا سیوئریز همادآ
 ی ینومژ*ه دوجو و 5 ونان اقهد تیمک اح طیارع رد

 اف او کما نم اش و دیایب رد اجابت رو باراک نور

 سام دیلوت كي هب هن دوخ لماکت رد یاد روس درخ

 یاس ترفف نیمه دوش لیدبت من اکو ریلوت هب هکلب

 ام هدش بار ی اههقن 5 هک تا یر هقبلم یربهر تحت

 نرخ ام گام ۳ ورم مچ ؟دسوس یوسب ظاحل ره زا

 یا هام لح هک هگیآ نودب دنهاوخیءثایت ار مد بالقن ا هلدموک

 یاگنیاهجم دهن ارق- دوخ اراک اروتشر دن ان اقهب قفت باز
 نا دایز اهاوژروبهدرخ ادابم هک هناکی نآ یرت زا 2

 لسیدبت كجوك دیاوت هک رز دیناولت اذایم هک ظاحل نیا زا هچ

 لمء رد دنیوگب هجره دوخ یبالقنا سارگهنيا دازوم لار و
 دیوگیمهنامیص هک تسی!وژروب رکفنشور نآ تساوخ زا شیب یزیچ
 رشته یر ال گش اج نوشت دم یارمآ نریمان تاساجم

 «.دنزی ارشقرحسک

 درک قلخ تمو اةم شینج.تمسق مود هگنک ی اههوانعلدق

 



- 

 تو کن نا و اول هک لک ار ۱5 او و ها

 هوس نرو هک مهراب هد اب تا ما دن( ای اتم
 5 هقرا- هتااداد زا ام همادا "ی دیمرفیمن اهنآ 9 زیچ

 ینعیآ تم نیا و هاوخلد 3 ۰ طالع 5 هچ- ینعی " هدوبن

 0 اراک ی و دنرادت صخشم ی انغم چیه اتسا ؟و

 | جیسب تهج رد هکمیایا ارم دفن یسرج و تینا او وک ه

 ایا ریسم رد شین>
 یا-پشبن> دنده وکب ایر ال ور 5 دوز هک تاسا هداوب نیاکرب

 ن ام هوم اشیا و ۹ میل ور ام رپ یهاگآ اب دو5

 یا نآ توان رد یخ شدتجح هب ار الو یراندور

 ۳7 ی هک 3 ی
 مسر نوش 1 ا نهی رس سم

 أ وَ

 هدوب نیارب می لوح 56 دیس راک فک یا اب
 ی یماساتند ناوح ریچیپ شلت ار ایراتلورپ نارکفنهور 1

 نایعدم احنیا و دیزهآ دوجوب یکم طی ار کوس ۱ اف نشارخ

 اهر یوم سا را اخه وو مایق هک ایر ادویه او
1 8 : 

 و یتلود هتذاب نامزاس * بو رس اوق زا یلاخ لماک روعب
 رادب هتخادنآ ناغناماد رد و یرا*ادف و 0 یقسلخ

 هو دوجوب با ینیعم ینیع طی ارش 7 0 ۰ یا

 ۰.2 ید 3 ای و هاوخلد یی اید

 ی نتیرس ند* هه را هلدوموک دوخ - + (

 یک رد ۰۴ یرگیوکرسی امد اهن اپ اپ را کیم شدم

 ید داور ار ی و مور + هنازور

 و ماین 3 دی او , كاماس حل رود ۸ لو هاو دگر ینعی ِر

 هم ااتاتما رمز نییم* و ردذتفرگ را ک سل نی ای و

 ۸ ی ناو رو کج 5 بوک رس رد او ۰ژروب
 لاو اودامخ یا ار ارد نیا روم ییاهن یو روحی 5 ی

 نامد زا ۸۱۱۹۰ نیا هب سم اب دناوتیم هدنناوخ تسین

 دعب هحفص رد سیونریز هیفب



۸ 

 نسسیمه ند دیاب ار هلدموک كيروثت عضوم رییغت ه هلب

 هزرابم زا ار دوخ دهاوخیم وا ۰ درک وجتسجیشا یلمعتاغمیازگ

 یدا_صمتقا طباور هیشاح رد و دهکب رانک هب ناناقهد یتاقبط
 : اههدوتدهاوخیمت وا « دنک مهارق .یتادیاع رمم دوخ یاارب دوجوم

 هب هاگنآ هریغ و هریغ و دنک جیسب یبالقن !گنجكي تهج رد ار
 زااتقوم ۰ دنک هیجوت ار اهتیا هده ات دنزیمتس د یفاب یووئت
 ددتبمم دوخ هب ار اهتمهت عاونا و دنکیم داقتنا شوخ هتع ذگ

 ات دناوخیم هریغ و هریغ و تسیمونوکا و تسیلوبوپ ار شدوخ دا

 هتوگژاو ار" یعامتجا تابسانم * یتح زیچ همه دناوتب ادمب
 . * دهد هولج

 یاهدانت رب نداهت شوپرس رگید تارکمد هرغالاب و
 قارطمط نیااب و یلم هزرابم هناهب هب ار ناتس درک رد یت اقبط
 ناتس درک یتوتک شیتچجید امتقا هیاپ « ۱ هک دنکیمیدنبلومرف

 ورعیپ ) ۶ "درگ رارق ام یمطق رظن راپظا دروم دناوتیمن زونه
 ه ۲ همادآ

 ,مدومب » لآهدیآ 8۶ » اوعلد یا تک ۱ درب هلدموک دوخ

 یوم هرگنک هینایب زی ًادق ازگ ی اهیدنیدلبج رد هتیلا .تسا
 هتوراو ری ملس تایمق او نیا ۱1 رویرپش ۱۱ )تسینومک بز>
 یاموریت 5: هک تس | یعدم 7 هینایب ۳و .تسا هدع هداد هولج

 .هدنژاسیمار ناری ! تسینومک بزح فوئمز رزورم امک یاد !تسیکر ام

 لد رف « ییااقدا ناتس درک ردماجنارس ۰۰۰ هکدندوب ون اهورمن

 هدرکد ازآ انآ شیپ اغیپ رد و اههدوت یوریت هب دوخ هک یتیمزرس
 "  هسندرک یر اذگوپ اب ار نازی! تسینومک بزح دننکیمتسارعاو

 مپ دوخ هیجوت یارب "تسیئومک بز> * نیا (تسام زا دیکأت )
 ۰ دراب جایتحا زیچ همه فیرحت

۱ : 

 نسیم ۸ یلم هلعسم رد یز ًاهژروب تا :یلیت بل -8

  



 ۳ ک ۳۹ مه  ۹ شوم
 اسم رمضم . هوره ج

 هچنآ *: دیازفایم درومنیا ود هلدموک ( یلم هلغسم هلاقم ۲
 یبالقنا ۹ یسایس رتغیب ۰ دهدبم لیکعت ار منرم یلما تساوخ

 هه یدامتقا یاهتساوخ زا مه یتبحم چیه و * یگدهرف اتتسا
 نسیمپب ار یلمیاهتشپن هراومه مهیزاوژروب ۰ دیآيمت نایم
 شنیوگرم طاسب یرگید هکتسا نآ ناهاوخ وا دهدیم حیضوت تروم
 یا_-پهاگتس د ندیچرب » هگهموک ترابعب ایو ( دنیچرب ار

 بلغاتیلا دنک نیپ ار طاسب نیا یزخ ۷5 ( ۳ یتلود رگدوکرس
 »یلم گنهرف * زا عافدب یسایستسآوخ نیاهب ندسسر یارب تاقوآ

 تساوخ نامهذده وتسا هلیسو یمآ نیا یلو دوعیم لسوتم زین
 رظن رد ارنآ ید امتقا یانبم دهوکیم یزاوژروب هک تسا یسایس

 ۸  لیث هحکم زا سیونریز ماد
 تسگالفا هک تسا دیعب دیوگیخ نان اتمد و نارگراک ی وا ۰.تسا

 دعکیم شیپ ار یلم متسو دشأب همماج یتاقبطیاهدادت لماح امع
 نیااب )| هن ) یتاقبلیامداید هک دیوگیم اجتیا مه هلهموک و
 دبیوگیم یت اقبالی اهد اشت نشو حلطما یاجب ۰ دیوگیدن ینعور
 ساسایلم متسل احرپب یلو تسین نشور (* شینج ید امتقا هیاب "
 رلبن رد لق ال هک مینیبیم زورما رگا *.دهدیم لیکفت |رشبنج
 یسلم.هبنج رتهیب شیئج ناتس فوک مدرم زا ییاهدغعیارب و لوا
 یفامز اودهک تسا نیا نآ لیالد نیوتدپم زا یکی یتاقبلم ات دراد
 هسلاموک و تارکمد بزح یثعب دنواد ینومژهشینج نیا رب هک
 رار سقف رما نیمه رب ار دوخیاههرکلمع و دوختاغیلیت ساسآ
 یرتلورپ و یتسیئومک نامزاسلی اعقاو هلدموک رگا دناهداد
 ار یزاوژروپ تاغیلبت بیرق ای هک یهاگآان یاههدوت هسب دوب
 یدامتقا هیاپ " دنزجاع روم تیمق ار هل رد زا ای و دنآهدروخ

 ای ار یلم هزرابم بیترت نیا هب و دادیم نان ار »۷ شب

 رد هدرسک نادنچ دم ارشبنجیوریث و تخیم ایم یتاقبام هزرایم
 ۰ دادیم تمس ناماگآ ناریا رسارسی ایر اتلورپ عف ان تهج

  



 هر

 یاهتساوخ".ابیسایس ی اتساوخ هک مادام * دنک شودخم اههدوت

 |اسیاور " و " یعامتجا تابسانم »رد بالقنا ینعی * یدامتقا

 "یبالقد ۳ تفص دشابن هارمه مت تحت معهاج نورد رد * یدیلوت
 یارسب یزاوژروب 9؟.تسین رثیب هناراگ ایر یغورد نآ لایندب

 تسحم یتقو دنکیم هد ام ۱ رآ هی اههدوت یفاقنا هزیرغ بیرذ

 میهوخیمدبال مینکیم * یتلود رگیوکرس یاهه هاگتسد ندیچرب زا
 تر سس : كل میهاوخیم ینسپ میر اذپ یرگید هاگتس اد نآ یاجب

 "ْ مینادیمن ام و مینک شیوعت یرگید یسايستردق اب ار یسایس
 اریلودعم منینکرام لما نیا هلدموک * یبالقنا مسیسکرام * ایآ

 یسنعی تسا ید امتقا طمارش هدیئاز یسایستردق مک دراد :لوبق
 جن سیعوت دیاب هلمافالبتسا نینچ رگا ؟ دراد یتاقباط هاگیاپ

 هقرط هچ یسابس تردق دتف ایمرب ۰ یمایستردق ی احب 5

 هتسپاب " دیاب هک تساجنیا رد و دومین نیزگیا> یتاقبط اب
 رد اسم یریگتهج و دعاب نشور نامیارب ,ءیپ زا " شینجید امتقا
 نسشور دنراد دوجو متستحت همما> ون هک یفلتخم تاقبطل ابق

 ر یسلکروطعب یسایسی ًاهتساوخ زا هک تا یزاوژروب لاقف ۰ دماب

 دوخ یتاخیلبت جلامب هیانب و دنزیمفرح یلگرولاب یمايسترد
 .دنکیمهناور تن ۱ ادوب مه | » ییللتنا ** تفهص موزل تروص رد

 دنک تبحم یسایستردق زا دش اوتیمن کرم تلورسپ یو رسین كسب

 تسا لیلد نیپب و دود نامت ار شایت اقباط هاگیاب هکنآ نودب

 تسی بیم یرتلورب ی +رین لی تسو ام شینج یو رد رد | شب زا هک
 ی رسبهر لمع رد دنکگیم اعدا دفاک یور مامموک بلغا هک 8 روآأدناده

 تمجرد ر یلمهلدسم و دریگ مس دب ان نان اتجب ۵ ن ارگر اک شینج

 هسیاب پ " هکنیا.۰ مالع ۶۱ ۰ابناکنآ ون ۰ دنک لخت اقبطنب یا عفاتم

 -؟ یزیچ اهنت ل ایفل >هب تسین مولعم زونه " شیچ ید امتقا

 نام مقر ادب دنکیم# یمط رزظن راهظا " شدروم رد دناوتیم

 ۱ ( ۰ دریگ ییپرد | ر یز او زروبهدرخ وهم داونروب تولایس ها ی 1



۱ 

 زا یلم متس عفر وارب اساسا هک ميزادربيمن نیا هب اجنیا رد
 وزاوژرو-سبهدرخ و یزاوژروب یخیرأت فعض لیلد هب درک قلخ
 وژروب ی ا هار
 تسکش ه؟نیا میغوت و دنکیمتکرح یریسم هچ رد هلهموک هک تسا

 نیانداد نان طقف ام هاگسم» درادن دوجو یا

 *( تسین ام رظن دروم ًادنیا ه.تسا یماد8 ۵ ری.م نیا

 زا سسپ موم هلهموک هک دوش عحا الما< هکنیا یارب

 این اور ی دتحات ایسانم 1 ۸ بس | بارم ۳ مود رکن

 "ْ ۳ درک رد یلم . هلخس و رک 7 0 ی دن نر

 هلدموک اهنآ ر رد مينيبب ات مینکیم هنجارم ( ۲ ورتیپ ۶ ی )

 :اهتساو > هچج و دنکیم همی قم ت ارکمد اسب هسنوگچ ار شدوخ

 سس مد رم نی 2 ینرمزد روررب ی ک تارکمد

 يسنومزه اب ) یریر ی ارب هی یبالقنا هوید هب زین ام" دن
 - هناریگیپ هب ام هک تسا نیا زاترابع هویع نیا ۰ میعوکیم
 یر اتخمدوخو ی سر زا : تفولترس نیت قتحاز :ًا وحت نیرت

 و یدازآ زا ناآرب ! رد للب هناد از رآ داحتا زر ۱ كيت ارکمد وخب
 یسن بیت بیتغپ ناتس درک رد هیت! رکمد هرادا یاههویش و مارک

 تسیمکاح یارب و هدرک ع افد نااشگتمحز عفانن ز ها ام

 و ناریامامت ناهگتمحز د نارگراک دنویپ و ناتس درک ناکتمخز

 تنش زییچ ۳ هر اتسا وخ نی ۰ رد ۰. مینکیم هزرابم ان 1 .بمک أاح

 رارسکت ز ۹ رظن قرص ۰ و " ری تساوخ زح

 دتیوگیم هلو هدنآما !میدزنبهامج نیا رد ۳" یب"* دا " حالطما

 تیخحم* تا یکی هدرک مالعا ت ارگمد تزح» الا هونآ اد

 هاب هکتسین یرماآ ملک ر وطب * نامکتسز عفانم ۲" زا ندرک

 یزژ او ژروبدح نیا رد ددنأن هتشاد صامتخا یر اتلورپ ناگنهادیب

 » نامگتمسزهلمح زا و مدرم مامت هدنیامن ار دوخ هراومه مه
 سا

 ۱دیمات" ناشگتمحز بزح ۲ اردوخ بزح ییاتب ینامز



 متسب (. ۱: ميیبس

 مسف ام دو.میم مولعم هک تسا تر ًابع نیا لب امت رد یل» دنادبم

 نسفانم زجتسین یزیچ یلکروااب نانکتمحز ابو مدرم ه تل
 تراسبعب یرتلوری یورین كلی *یزاوژروبهدرخ اب و یزاوژروب
 كسب رد هک دهدیم نابن و دنکیمن. * افتکا نادکتمحز عفانم یلک

 تا بسانم رد » یتارییغت هچ ینمی ناشکتمحز عفانم ساخ عطقم

 تساییاهزوح نآ تسرد نیا و و " یدیلوت طباور * و " یعامتجا
 تسا بقارم الماک هلدموک فرظطنپ | هب مود هرگدک زا اصوصخم هک

 ام هکتسا یمسیلوپوپ نامهتسرد نییآ و چ درشت دراو نآ هب هک

 هه هکوا .تسا راچد نآ هب ناتس درک هتحم رد هلوموک میتفگ
 رد ار فلتخم تاقباب ایوگ هک نوج دنکیم وحم مسیلوپوب ن ار

 «دنتسین ایر ًاتلو رپ لالقتسا هجوتمو دنزیمآی

 مسیلوپوپ * دنیبیمن ارتاقبط اساسا شوخ ناتس درک هنحم رد
 یسیل انویسات هه هاگ ار وا هنحص نیا رد هلوموک دزن رد

 ۰ دنکیم لیدبت هعتآ ود

 هب هعماج نورد

  





 موس تمسق

 باسح هب ار دوخ مسیلانویسان یدتهم قیفر

 : دراذگیم ناتسدرک ی ایر اتلورپ

 ءاگی اج#اب هلببار رد ار ینارذخس هسنتم ۵ هرامش ورشیپ

 رظنبک هدرک رشتفم " ناریا تسینومک بزح رد هلدموک تیعقوم و

 رخ سنیب تیهام هدردف لاح نیع رد و ایوگ رایسب یوحن هب ام
 ششسشسشتشسیامت هب ناتس درک رد یلم هلتسم دروم رد ار هلوموک

 بز رد دیان هلدموک هکن آ ت ایث ا  رب یدنهم قیر ۰ در اذگیم

 دنسشاب رادروخرب یا ۷ هژیو تاز زایتما * نارب ! تسینومک

 ۰. طب ار صاغ عوضوم هب هکیئاج ات دنچ ره : دنزیم ییافرح
 ندرک سیقهت شزرآ دوشیم طوبرم ناربا تسینومک بزح "اب هلهموک

 رد یسم هلن اس هلوموک د )روخرب رحن کرد ظاحل زا درادن

 بلاج رابسب یرتاورپ مسیلانرتنا زر ! نآ یقلت و ناتس درگ

 و دنکیم [ورش اجنبا زا ار دوخ راک یدتهم فیقر

 و ( ۳۰م اجنامه ) » دنوشبتسیلانویسانرتنا دیاب نارگراک ۰

 رسگراک هقبطیاحب ار هلن نیا دنکیم هیکت دنونب یور شدوخ
 ار تر ابع ود نیا فالتخا ادعب و در اذگیم تسا تسیل انویسانرتنا

 بد یاج رد تسا نکمم پ دهدیم تبسن شوخ ینیب عقاو هب

 ابدن_ناتسدرک رد ام * یلو دنشابتسیل انویسان رتنا نارگراک



 سس ی اس اس

 صخعم یایراتلورپ اب اب هکلب یلکروطب و درجم ی ایر اتلورب كي

 ناسیرگب تس د هک یاهعم اج را ا؟ هقراب اب ام ميپجاوم ساخ و

 قیفرزا دیگ ات ۲۳ص اینابف 7 میر اد راکورستسا یلم هلثسم

 * ( تسا یدتهم

 یارسپ دشاب دنهاوخیم هچ ره * درجمیایراتلورپ "
 هلی طقف یلم هلئسم " یدتهم قیفر "» سخعم ی ایر ًاتّلورپ

 یاسسیراتلورپ نیا الثم * تسمه در وا هلثسم " تسین نیز اوژروب

  

 تب تسا دانا ییررطبهسآ و دن را

 رد ةزآ زوده زاب ددنویپبآنآرب  تسینومک بزخ
 ماجنا رلماخ بیط اب ار راک نیا هک تسین ,* تسیلویسانرتنا

 ناستس درک رد یرگر اگ هک یماگنهآ*: دیوگیم یدتهم قیفر ۰ دهد
 قوقح نده لادیاپ زا زونه یو ددنویپب بزحفوقص هب دهاوخیم
 یگناب ار مین اوتیم ام «تس ! نارگن یرسا رس بزح كلی رد شآیلم
 ه.دوگچیه هک میهدب نانیملا وا هب و میئاوخب ارف روا سر

 (۲.ضقم اهئانه )* دومینن مییفت را زا تباب نی زا یقح

 تسینومکزا سپ یتحهک یخعم یایراتلورپ نیا هک دغ یاس یتقو
 *"ینیبدب" اب و هدشن ؟ تسیل انویسان رتن | تسینومک  كياز اب ندش
 دروم ردهلوموک ی اهیف اب یروشت 5 رد ۰ » سل اغتلم " ب اند هه

 تسبسسلم ناونعب » سر اف تلم » یروآت فر وحن هب یلم هلاگسم
 تسلم » یایواقلورپ هب اهدت هناو ( دوعیم هدز اج * بلاغ "
 تسسلم * یاهتسیئومک نآ هب ینیبدب اب یتح کلر " بلاغ

 دن سنئاهدد دحتم هلدموک اب تسینومک بزحفوقم رد ک » باغ

 زوسنر محرم نیا رد یتح :امنیآ یدتهم قیقر رظنب *

 یشئعی ام فوفم هب نشسویپ زا سپ و اتسید تسیل نویسان رفن

 دوشم "سیل ًانویس ًأنرخت دم "سی انویسا انرتنا ی اهتسین

 ( ۲۵ هحقص اه )
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 تشن اتو هدغ خراف درد صیخدت زا رگید هک یدتهم قیفر ۰ درگنیم

 یشفنمی ایر اتلورپ هک تس | یعیباأ درد كي نیآ هک تم | هدرک مه

 قوقح ۶ ۰ دشکیم شیپ آر نامرد هر 4 دعاب التبم نآ هب دراد قح

 ب "لّةموک ۰ دعب ده او هاربور زیچ همه دیهدب هلددوک هب هزیو

 ایوگوداراد را رارق یتسیلانویسان تاغیلبت ریث أت تحت : هک یرگراک

 !هسیلوک ۱ دم سرتن تفگ دهآوخ دسرتیم ییدرک ریغ ره زا

 ک نام ۱ وت نابز مه ) وت سنج مه ۱ متسه درک ٩ متسه مدوخ

 مسیتتآدرب عالسمهاب نمهپ م ایق زا دعب و میتفریم هسردد» مه اب

 بزح فوقمهب ناتیمطا ار درک رگراک تقونآ ۱ میدیگنم مه اس و

 ام هب مینگ تیحم قیقد مه وب را ای ًن رب ! تسینومک

 قیفر لزوخ يمنیبب * ددنویپیم .هموگ ینهی بز »نیا ن ًأتس درک
 جسیه زا یطارفا ممهل انویسان زا زج هک ار اهفر» نیمه یدتهم

 دوس یيتسيسکر ام همین هل ان "دروخب بآ دناوخیمت : یزگید زی

 یور رب دیاب هلدموک مات اس رظنب : + دنکیم نایب هنوگچ
 مین اوتیمام بسیترت نیا هب ۰ دنامب ناتسدرک رد بزح تالیکست

 پبزسس رد اش هک میئوگب نات دس در ؟ ناهکتمحز و نارگراک پ

 یورین نامه اب دامتعا لباق و یدوخ هلدموک نانم اب تسینوم
 رد وهدسمآر اب تخس یار رد هک دیراد ] اکورسیریگیپ و قدام

 هدمآ نوریب دنلبرس ین او ارف یاههشیامزآ زا اش نامشچ رپ رب

 ۱ اب تساپلاس ک دیر اد راکورس ینازرابم نام ی ۰ تسا

 یارسب امغ شیپ ادیپ رد اش هرم و دناهدرک هزرابم و یگدنز
 نویبالقنا نامه اب مه زاب امش ۰ دناهدیگنج ناتید ازآ و قوقح

 ر یسلوما عفاتم زا تس د هک دیتسه و ربور ینمادک اپ و ورشیپ

 یسطاقم رد مه ناتدوخ کیتقو یتح و دنتهادنرب امع رادیاپ
 امنآ « دیتفریم هابتشا هارب و دید ادیمن صیخمت ار ناتمفانم

 دندیسرتنودنتفگ امع هب ارتقیقح دندشن ۰ سر راجد

 یاهین آر رثخس هلسا نیا رد هک یدتهم قیفر ن هاک -

 دمی هحفم ود سیون ریز هیقب
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 ک دیتره فرط یناسک ناده اب امده دنتفیب تیلقا رد هکن | زا

 یشخبودن هد لیدبت امش یگدنز و تینهذ وگنهرف زا یعخب هب
 - دورس و دنهدیم لیکعت ار ناتدوخ زا یعخب ناتیاههداوناخ زا

 یراسج ناتس درک یاهاتسور و :اهرهش ناناو>یاپبل رب ناغعیاه

 ۰ ) ۲۲ ه>حفم ًاجن امه ( ۷ تسا

 و یثاوژروب .مسیل انویسان اب یبیرغ وحن هب هلدموک هصالخ

 گنآیارب : دنکیم هلباتم ناتس درک نارگراک رد نآ ذوفن
 هی نامدوخ من یثنخ ار یثاوژروب یتسیل انویسان تاغیلبت
 حل هکنآ یارب ۰ مینزیم تسد یتسیل نویسان تاغیلبت

 حااس زین نامدوخ میریگب یزاوژروبتساد زا ار مسیلانویسان
 « مسیل انویسان نیاهاررد و میریگیم تس د رد . ار مسیل انویسان

 یا اه سلمج یتخ اجكي رد هک دنکیم طارفا نانج یدتهم قیفذر

 درسرباو رترب داژن هب نیدقتعم یاهینارنخس رتشیب هک دیوگیم
 درک قلخ ینوئک شینج " : دروآیم رطاخ هب ار هریغ و هریغ و

  

 لب هحفمز ا سیونریز هبادآ

 - عقاو دهاوخیم و هدش * خشم یایراتلورپ " هتفیش نینچ دو+
 نامرآو یزاورپ دنلب تهج یبهک رگید یاهاجفالخرب - دهاب نیب
 هد ارگر اکربوصت دهدیم نامن دوخ زا یطارفا یتسیل ایسوس یتسرپ
 دوسجورما عقاو رد ایوگ هک دنکیم فیصوت ام یارب ار یپلبا و
 فلیل _ دمویمن باوج ینگن مالسیدرک نابز هبوا ار ان هک در اد

 مدرس هک درو ایم یدروم زا مه " صاشم " لاثمثكي و درکیم
 انا هب ار تسرد هار هلغموک یلو دندرک هابتشسا ناتس درک

 . ملا کی یتح هلدموک * دروخن ار یبیرفماوعبیرف و داد ناقن
 داباهم همانمطقهدوخ یاهتساوخ ناونعب زونم نیهب مایق زا سپ
 شنترا لیدبت روظنم هب * دوب هدمآ نآ رف هک درکیم ریثکت ار

 هیفصت یبالقنا دش رمادغ زا شترا دیاب یقلخ شترآ هب یا
 ۰.99 دود



 قرن سم مس ممومیسرد دهد سسهمهج از

 » یریهررد یپ قت | یایر اتلوروروضحر ایتع ایم هلهموکر ایتعاب تسود
 یر اد شخرید از او یلم ياهشبنح همه زا نآتی ادهو

 و۴ هلدموک هکنآ زا سپ ( تسام زا دیکات ۳۲ص اجناىه )

 فر ط زا فرط نیا هب4ث كيوعلب فلاقنا زر ۱ ار یعامتجا بلقنا

 دات "و شدوخ تسین ,هک بزح همانرب بیوصت نامز تایر اثلورب

 هک تسا هدیسر نآتبون الاح « درک ر اکن |! » تسینومک ن ازرابم

 « یسعامتجا فاقن | كی خیرات نارود مام : رد لقاال رگا دیوگب

 هزادنآ هب هک .تسا هتعاد دوجو ربتکا یعامتجا بالقنا ینعی

 تسارارق تسینومک بزح همانرب بیوت اب هک یایعامتج | فاقنا ِْ

 و یسلم یینج " جی ن اهج رد « دنکیم یربارب دریگب تروم

 دوو رد کر نآ رد وا هک یمبنج زارطمه یا » شخبید از دل
 ۰ دنک " " دوب دلب یدتهم قیفر یناک + درادن و هتشسلادن

 لا_.>رهب ٌلاتسدرک خشم ی ایر اتلورب مینک هصالخ
 .ناتس درک رد و دراد رارق یئاهژروب مسیلانویسان ری ان تحت

 یاربهلهموک یلو ۰تسا هلدهموک , تسیلانویسانرتنا رصنع اهنت

 جمسینوت :.ارکمد بزح یارب ه]لدسوک ۸٩ دوب ینامز - ۵

 5؟د هاب هتشاد تساد هباار قلخ «*ای ی ایت

 1۰ دن تمدخ یلغ ن . فلابفا د هنانتورف 6 ناتو ام

 هض

۰ 

  

 باعرار رادقاب دنن اوتیمنسزُگرم دنزخیم ناز ًادن ًامهقرفت یوسب

 ۳ دنروآتساد هب ار یاخکی وه او یربهر " نتفر کی ادا یی و

 ۰.۰ داباپ ه ه امید ۱۷ ثی اوح ناب رد هلدبوک نیموت هبیمالعا ۱

 0 زا هنانتورف یور دیک ات ) ( ۱۳۵۸/۱۰/۲۱ خیرات هب
 ی یاس دا سپ * ادعب یلو * ارت هب هلسوک زر ان بلح بلجح یارب

 هدش دعآاةتم هلوموک اره ۳ مود هرگنک ۳ یبالقنا مسیکر اب (

 و اعد | فرص رگید دراوم دتنام یلخای رب یربهر تابقا یارب هک

 هتسرف اک هبن امکی ملعا

    

 



1۹ 

 سس و نارگاک ندرک .اکآ قیرط ز زا هک و دنادکی > تسنومک

 نیا لا موک دوشیم دراو ناغ یتسیل نویسان باوخگر نینه
 رس رسب هک یرتلووب همانرب غیلبت اب هن ار ناتس درک نارگراک
 وسب هیکت اب هکلب هدش میظنت یرتلورپ انویسانرتن اساسا
 هب لاحرپب دوب هتفگ ام هبالبق هک اهن » تینهذ و گنهرف 7

 دماغ هک هلهموک ی ًاهدورس و تسآ :تمغآ یتسیل ۱ انویسأن تامهوت

 نارگراک نیا لدرب دنتسهیدرک نابز هب هک لیلد نیا هب
 دیابن یکچیه ۰ دناوخیمارف برحفوفم هب دنیفنیم تسیل انویسان
 : یو دنک کو هلوموک ندوب تسیلانویسانرتنا رد

 .دادگدیاب یکدوک نابزسپ . داثف تراکورسكدوک اب هکنوچ

 تسا هدولآ یئاوژروب مسیل انویسان هب ایراتلورپ. یتقو
 دوخبآروا هجوت مسیل انویسأت ن ًابز اب زج دناأوتیم هلدموک ایآ

 ؟ دهاوخیم" هژیو قح " هلهموک ارچ + هک دینپفیم الاح ؟ دنک بلج

 یاوب ناتس درکیایراتلورب * دراد رارق یاروف طیارع رد وا
 * نیت " وا زا دوش درآو تسیئومک بزحفوفم هب هکنیا

 ه-تلهموک هب رگیانخ رایسب یاوژروبهدرخكي دننام و دهاوخیم

 ار ناسمن ابز هد و مس اتمیم ار اپهسراف نیا هن نم : دیوگیم
 وست یم « مرادن اهنآ اب ید امتما جیه مه لیلد نیمهب مسپفیم

 هاب وت بأمخ هب و ینم لحم مه ینم نابزمه هک مسانهیم ار

 یاوژروبهدرخ نیاهب هگنیا یارب مه هلهموک و موشیم دراو بزح
 شلباقم ار نآریآ تسیئومک بزح همانساسا دهدب نیشت رگبادح
 هژسیو تار ایتخا و قوقح همان نیئآ * هب ارریپجوت و دراذگیم
 یزگرمهتیمگ ه؟ دهدیم حیفوت و یارب و دنکیم بلج * هلوموک
 ًاققو دز ادنهلهموک ی اهر اکرد یتل اخدهنوگچیه ناربأ تسینومک بزح



 هوس ال * مس ۹
 جم

 یزکوم هتیمک هب یهد شر ازگ هفیظو كي « مود هدام هرصبت قبط

 هک تسا هدش هدتخانش هلهموک یار تسینوسک بزح
 یزکرم هتینک مک هدعن هتفگشمب اریز تسا هتیلامرف مهنا

 ار شرازسگ رگا الثم و دنکیم هچ شرازگ نیا اب تسینومک بزح

 تب مجار یغوگرد مه دیام .تسا هتخاس وازا یراکهچ دید صق ان

 مه یرگید یاهفرح یزکرم هتیمک یاهلهموک ریغ یاضعا یعقاو شقن
 هدهدب یرتدیب » نیمضت"نارگن رگراک نیا هب هکنیا یارب دنزب

 یارب یدتهم قیفر هک یرگید لیلد هب میزادرپب ۷ اح بوخ
 نامدوخ نابزب لوا ۰ دراد هلهموک یارب " هژیو قح » هبلاطم
 ۵ یجارسم شوخ هب دعب و مینکیم همالخ ار یدتهم قیفر فرح

 رما نیاهکتسا نیایدتهم قیفر فرح همالخ ام رظن زا مینکیم

 نارسیایایراتلورپ اب ناتسدرکیایراتلورب میئوگیم ام هک
 مسقاوردو دنکیم یکعنم ار نکمم تالاح زا یکی طقف تسا هتسویپ

 المق رتنشور ای و تسا روطنیا البف ای و دشناب روطنیا تسا نکمم
 دیاب مهار رگید تلاح ود یلو هدشار روطنی ا هک تسا ام مفن هب

 ل یکست اب ار نامدوخ هک روطناده نونکا مه زا و درک روصت
 ود نآیارب میاهدرک هدامآ لو | تلاح یارب ناریآ تسیئومک بزح

 ِ * مینک هدامآ دیاب مهتلاح

 رد فال قناتسا نکیم هکتسا نآ یکیتلاح ود نیا

 نارسیا طاقت ریاس رد کیلاح رد دسرب هجیقن هب ناتس درک
 رد دشاب دوکر ل اح رد ایر دشاب هدروخ تسکع اسب بالقن |

 لاقتسا مالعا دراآدن قح ناتس درک یایراتلورپ ایآ تروم نیا

 ؟تسین جایتحا نااقس درک تسیئومک بزحترومنآ رد ایآ و ؟ دنک
 دسنریثشب میمصت اهتسیلایرپما تسا نکمما مود تلاح

 بزح هب دحاو ناتسرک نیا ایآ دنهد لیکعت دحاو ناتس درک كي
 ؟ درادن جایتحا ناتس درک تسینومک

 هچر اپکی یرسارستسینوسک بزحكي طقف امرگا تل احود نیارد



 ۹ سس نا

 زا دسمب ناتس درک یایراتلورپ میعاب هتعاد ناریا مامت یار

 یرسارسبزح كي زا هکتكي اب ؟ دنامیمنا هالک یب شرس لالقتسا
 لقتسم هک میر اد یناسمز ا.كي هب جایتحا ام ؟ درک دوشیم هچ

 دوخ رد نونکامه زاار بزحكي مزاول همش یرسارس نامزاس ره زا
 یایراتلورپ داتفا یقافتا یراگزور یزور رگا ات دماب هتماد
 هدسش قارو | تاعطق بحاص « رثک ًادح اب و یلاختسد ناتس درک

 رسگید رودک كي رد الاحشا یزکرم هتیمک هک یبزحكي زا یفخب
 ۰ تسسا نینچ درومنیا رد یدتهم ی اههتفگ نیع ۰ دشاینتسا

 تسینومک بزح ام یطیارف چیه تحت و تقوچیه هک تسین روطنیا "
 یسفلتخم یاهروتک اف و لماوع ۰ ميریذپب مین ًاوتن ار ناتس درک
 یسبزح هنوگچ هک دنکیم مدح 5 ی ایر اتلورپ حلامم یانبم وب

 دسناوتب ناتس درک یبالقن | شبنچ یعطقم رد دینک ضرف میز اسب

 نمک مهردزا تر ابع ابع هک هناحلسم شبنح نیا رد ام یژتارتسا هب

 ۰ار زر !تسشون رس نییعت قح بک و رگبوکرسی اهورین ندیچربا و

 ادسیپ ققحت یطیارش رد مه نیا و ۰ دشخبب ققحتتسا زیم آرهق
 كيابام هکنیا ای و دشاب 5 ۳ عاجترا ناریا هیقب رد هک دنک

 یثامنرودهک میم ابو ربور یتاقبط هزرابم ینالوط اتبسن دوکر هرود

 نهاوخت یقطنمو ز اجم « ترومنآ رد ی آ مينيبيمن شیالتعا یارب

 ادج ناریا زا | ر دوخ پاسخ ی ان اوت تروص رد ناتسدرک هک
 نی | یارب طقف 1 اهتلم یارب تعشونرس نییعت قح ام رگم ؟ دن

 ن آ زا دسید تحلمم یزاوژروب عقوم ره هک ات سر دب
 « ایراتلورپ یتاقبطهزرابم ایم حلاسم هک یعقوم | ارج ؟ دنک هدافتسا

 مةبط دوخ « دنک باجیا ار یزیچ نیت مسی ایسس و یسارکمدرمآ
 نسوز « بوخ ؟ دنک هدافتسا یثادج قح نیا ز |! یتسیابن رُ ؟ر 5

 ناتس درک تسینومک بزح یقل اح نینچ ندمآ شیپ تروم رد کس

 دنتهاذگدیک اچ هتکن نیایور .اقفرز | یضعی* داد لیکمت دیاب

 هکلب ایراتلورپ طسوت هن ناتسدرک یئادج هک دراد لامتحا ۳



 هر

 مینباو یرآ ۰ دیک ادیب للطت رگراک هقبلتساوع اب دنا زا

 ارنآ ناوتیمن و دراد دوجو ی امتحا نینچ هچ رک تسا لمتحم

 ناینب لامتحا نیا ساسا رب ار نامیزح ام اما تفرگ هدید ات

 ناسکما زا ترابع درادتیعق او نوتکا هک هچنآ ۰ میراذگیمن
 هک تسا یپیدب یهتنم ۰تسا نیمم روفک نیا رد مسیل ایسوس ققحت
 تسینومک بزحتروصت ارد « دیايب شیپ یتیعغو نینچگی هچن انچ
 دنهاوخارفاطعت | تیلباق نیا و نآ ناتس درک تالیکمت و ناریا
 هسناتسآ رد ۰ دنهدب نآ نی مد بسانم باوج عگوم هب هک تع اد

 ار ناستس درک تسینئومگ بزح دیاب هتبلا یلامتحا نینچ عوقو
 ناریا زا درک قلخ هکتسین نیا یئادجیانحم اریز داد لیکعت

 ۱ دننامبزرم رگیدفرط رد ناتس درکیاهتسینومک یلو دومب ادج
 ادنانه ار شلقن ا اد دنوریم ناشتلم اب اهنآ هک تسا نشور

 ۰ دتنک یهدن امز اس

 یرتلو رپیغیدن ًارود مقا وغةب دوخت ار امظا نیا رد هلدموک

 تس د كيابو !تسا هتخیمآ مه هب یئاوژروبهدرخيرگبا اب ار
 یاسیر اتورپ دحتم ار دوخفرطکی زا * درادیمرب ناردنم رد
 رد هسک تس | نآبقارم رگیدفرط زا « دنکیم اعا ناریا رسارس
 نسیا۰ دشاب  متسب نونکا نیمه زا ار شر أب لوک 6 | یئادجتروم

  یسیااقنا میکر ام * وب +لدیوک کینام 5 را ی : دوختفونرس

 نسییعت رد للام قح * لما دنیوگیم طقف ارچ هک دچیپیم نآ و
 * ندش ادج قح *ترابع ارچ وتسا ام لوبق دروم * دوختشونرس
 وهریغ «* سراف مسیتیوش *هب اررمآ نیا دعب و دینکیمن رکذ ار
 اقیةدار هلهموک دمق دعیمن زاغآ رد هتبلا « دادیم تبسن هریغ

 َ ۲۷ دحفم « ۵ هرامش ورشیپ
 



 سمی میسر ۳

 ل سا هک یک تسین یاهلفسم هک تفگ یتحار هب دشیم و دیمهف

 املمدریذییم قلطم روطب ار * دوختشونرس نییعت رد للم قح

 هکنیا یارب میئوگب دوب نکمم «تسا هتفریذپ زین ار یثادج قح
 مینک هف انا مه ارنیآ یدسب ی ًاههتشون رد دتفیب هلدموک ناأهد رد

 نان و درک نغور ار هلشسم یدتهم قیفر یاهین ارنخس نیا یلو
 یکاخیارب* یئادج قح » رب هلهموک یداعریغ دیکات نیا هک داد

 هاب تسا هتساوخیم و تسا هدوب شاهدنیآ یبزح ی ًاقفر هداج ندرک

 رد مر سکید لد لب و تسا ناربا رد ملدكب نم هک دیوگب اهنآ
 مه هک منک ر اتفر یروط م شاب هتشاد قح دیاب و دازآ ناتس درک

 بال قتا زا هلوموک "مک یئانمم هب هتبلا ] بلتنا راک رگا

 رسگا ۲۵ سم تم هب ریش ممستفرگ ال اب نارب رب | رد ( مای
 ساساتسا نیا * مشاب هراکدمه نم دمآدوجوب دازآ ناتس درک
 رد للم قح » لمااپاون ۳ یکم یعس هک هلدموک هن | رظن هتوک كرد

 ۰ دیامن 9 هی 0

 دوخ تشونرس نییعت رد للم قح لما هب هیکت اب ایآ یلو
 ار یر ابودنبیب تالیکعت نآ ویغرم رتشتسایس نیا ناوتیم امق او
 نی یهت رد للم قح ایآ ؟ درک هجیحوت ۵ ده ًاوخیم هلوهموک ک

 نامه ردهک دهدیم هزاجا یتسینومک نامزاسثای هب دوختمونرس
 یارجا یاربار شوخ یناهتپ دنکیم ملعا اریاهمانرب هک یلاح
 وب ار یتالیکعت هکنآ نیع رد و ؟ دیامنهدامآیرگید همانرب

 رگید بزح كي هفطن نآ نوردرد دریذپیم تسینومک بزح ناونع
 نآ--مزاس و یرتلوری نشور و حیرم همانرب ایآ ؟ دن ارورپب
 یرستلورپ نامزاسثای ایآ ؟ دنتسه اهنیمه ایراتلوری نینالوپ

 . ار راکنیا دیاب ای ینونک طیارش هب هجوت اب دیوگب درد ,قح

 هک دروآ دوجوب ینامزاس دیابسپ « درک ارراک نآ دیاب ای درک
 ۱ریخ؟دهد ماجنآ ار راکود نیا زا مادکره دروم بسح رب دناوتب

 اتلم هک دنکیم مالعا یی دوخ تغودرس نییمترد للم یح " لما رگ

 ۱ ما ۰.۹ هایم ک و ها ار و دوخ ف ازآیا زر ار دنر اد قح



 + ب 7 2 ممه می یوم ۳

 نسیا یرستاورپ نامز اسكي یارب لاح نیع رد دننک باختنا

 تاسیسانم * لیلجت اب دیاب ه؟تسه مه نشور و حیرم فیلکت

 ایراتلورپ عف اخم اب تسایس مادک هک دنک نییعت دوجوم " یعامتجا
 لمعتسایس نآ ققحت و غیلبت تهج رد هنامطاق و دنکیم قیباطت
 كيت ارکءد مسیلآرتنالمارب دیاب امتح هکار مزال تالیکعتو دنک

 نامزاس جیهیارب *هژیو قح "هنوگچی» هجیتنردو دشاب راوتسا
 رد یلدود و دیدرت دروآ دوجوب ارتسین روظنم نآ رد یلحم
 یسنکش نامزاسردآردوخ دنگیم نایب ارنآ یدتپم قیفر هک تسایس

 هدوخ ۰ رایم مامتیاوژرویههرخكی "تسا مداد نادن هلوموک
 زاب دهدیمتساد زا ادخ هب اریداقتعا یتقو :یتخ هک یثاوژروب
 یگتسیمهز فرطکی زا هلدسوک - دناوخیم ار زادن طایتحا ضم
 زا و دشنکیم تبحم ناریا یایراتلورپ اب ناتس درک یایراتلورپ

 3 منگ هچ دمآ دوجوب دازآ ناتس درک زوركای رگا دسرپیم.نرلکی

 زا و میدناوخالاب رد هک دنزیم ار یئاهفرح نآ و دیايمتقونآ
 | نا گدنونه ندوب تسینومک هجرد هب عجار ناوتیم اج نیمه
 :  ۰ درک تو اضق

 لیلددپ اعو لیلد نیرتهداتفااپو شیپ هب میز اذرپیم الاح

 یدتهم قیفر* ناریا.:سینومک بزح ندرک اپب یارب هلدموک یلسا
 ناربآارددوخ صاخ نیدجتم عارس هب تارگمد بزح " رگا دیهگیم

 مزال ار نا-مدوخ یتاقبط داحتا مهنامکتمحز ام « تسا هتفر 

 كيهب تسینومک بزح نیا ( ۲۱ هحفم | هرامف ورهعیب ۰ مسیر اد
 یاروش و تارکمد بزح لباةم رد تا هلوموک :امملا سکع انعم

 راک هنهگیبساک كبس ب اجنیا رد زاب یدتپم قیفر ۰ شتمواقم

 رگراک "ار ۱ اجنیا رد هک ناتس درک خشم ی ایراتلو رب ی رب

 نسیا هفرص و دنکیم یتگن ارسبارحكي تما هدیمان » یلومعم
 رد هک دنکیم شومارف وا ۰ دهدیم حیضوت ینیارب ار تسیئومبزح
 تسیابیم هدعانلا یلع هک تسورپور تسینومک بزح كي ار اجنیا



 سس 0

 دربب شهپ هب روشک رسارس رد تردق بسک یارب ار دحاو یاهمانرب
 هک دنکیم با ناتس درک رد دوخ * یلومعم رگراک

 :ميشابهتشاد ینیدحتم ناریا رسارس هک تسین امفرم هب ایآ
 و لا مه سراف « ناهفصا « ناتسزوخ « نارهت رد یناسک "
 ردقنآ لق ادخ "دنیایب راکرس دنتسناوتن مه را 5 ناجیابرنآ

 .تسموکح شتر :رگیدراب دنراذگن هک دنهاب ذوفن اب و دنمورین

 یاهدوتیضارتعا:یاهشبنج جوم اب کنآ نودب و تلوهس هب یزکرم
 رپس ار دوخ تایس یک زین اجنآ رد هکنیا نودب « دوشب وربور
 دیک این سیب ۰۰ دوش هناور ناتس درک یوسب دعابهدرک هالولگ

 ْ نیدعتم تسادا ارد تس د ناریآ رساترس رد نامعفانم نیمأتیارب

 ؟ تسین هدننک حناق ی االدتسا نینچ ایآ . تراذگب ید امتعا لب اق

 راوشد ناتسادرک رد یلومعم رگزاک كي ی ارب بلطم نیا لر ایآ
 دیاب هکنیا بلا ( اجنامه ۳۲۱ هحفمتسام زا هیکت ) "۹ تسا
 و دوسب درک هل شبنچ یارب نیدحتم یوجتسج رد ناریا رسارس رد

 هدسمع یتحارب رگبوک وکرسشترا دنراذگن دیاب نیدحتم نیا هکنیا

 تسین یفرح دٌنک زک رمتم درک قلخ یشینج بوکرس یارب رب ار شیاهورین

 یاج درکیم نایب ب یگد اس نیمهب ار فرح نیا یدتهم قیقر را و

 تشسشسات اا> دنیا رد هچنآ یلو دوبن وا هه مه ید اقدن مس

 شسیوخ درک * یلومعم گراک * یارب یدتپس يیفر هگتسا ما
 شسسپ ارب و دنکیم تبحم ناریآ تسینومک بزح دئاوف ۱ درد

 رد هچنآ" زر زارلادن فرص ناتس در رد " ن امعف انم " یتح هک دیوگیم

 رگسید بلاسو تسا یبز* ۰ نینچ لیکعت رد درد بم ن »ًاتس درک نو رسب

 ۱ لا اضتح درک یقلخ شینج نیدحتم نیا ارج هک تسا نیا مه

 سلم سا ایآ دنشان اب هدمآ عج ری تسینومک بزحآرد

 نعآرسب و نافمات ندینش هلدموک رگید الاح هک نید*اجم ِ
 و لا س « سزراشف  ناپنما ه ن اتسزوخ ُه نارپت ۳ رد دوشیم

 رسما نیمه دندرکیم » هلولگ-رپس ار دوخ هنیس ۰۰۰ ناجیابرذآ



 مسی ۹ بسته

 رد | زر شسسشیوگرس یوریت ما ۳ هت دناوقی رک رم تلود ددیمن ثعاب
 ۰ دنک رک رمتمن اتس درک

 ی ایر اتلو رپ* وب اتدنکیم اردوخ سدوکهم یدتهم ییفر هصالخ

 نیا مگ دنگتباث ن اتش درک رد * یاوممم رگراک " او ۷ صضدم

 و همانرب هگیتسین یعق او , تسینومک پزح ی ن ربا تسینومک بزح
 مکا>نک ممه و زیچ هبه رب هک دشناب هتعاد یمخدم تالیکعت
 لا ترکر ی تامین : همازرب زا دناوتن نآ رد یناگر |! چیه و
 نیآ همه لالخ رد " یلوضعم رگراک " نیا یارب وا ۰ دنز زابارم

 یسیزح نیا هک دمدیم ار هداس ۳ نیا وتردوت ی اهیدنب هلمج
 یزسیچ منت دیش ابن ن ارگن ه« تسا نامدوخ تسس د شرایتخا هک تسا

 یاایرأت اتلورپ" نیا * از هم ام هک تما نی ی

 ادیآ ۰ ميتکادیب ناتس درک رد ار * یلومم رگراک " ضخیم
 1 تسا نیبدب سر اف رگراک هب تبسن ناتس درک رد یلودحم دم رگراک
 هب تسا مزال هک ؟تسا نیبدب درک ریغنویبالقن | بادرک قلغ ایآ

 یارسبهژیو قحهبار نیمضت نیا حل هدرک و دوش هداد نیمضت انآ

 كي ناونعبام رونح لاس زراپچ زا ۳ هبرجت ۰ دنک لیدبت دوخ
 ناتس درک رد دوبهدش لیکمتدکریغ نارکفنغورز | اساسآ1هکین امز اب

 رتعیسو ناز او ناتس درکرد درکریغ یا ۱۳ ام اسری اسخبرجت نینچمهو

 رددرکریغ نارگراک اب درک رگراک نارازه هتاتسود شزیمآ هبرجت
 یدتپم قیفر نانخس هک یضورف ی ناغشن ناریا رسارس

 نسیب زگره * و۶۷ تسین هبايیب یلیطابا رج تسا راوتسا اهنآ رب

+ : ٍ 

 یاسپتسایس دوبو اب " :میلاوخیم ۲ ورتییرد *تسا هدرک
 ی بقعه رم نیبرد یلم ينمش د 6 یح ۱ یوم میژر یعاجترا
 ادرس درک جر اخهیدکیی یاهدرک ۰..تسا سا اب راپس نا ریآأ فلتخم

 مدرس ینمغ د دروم دوخ سابل و نابز رطاخب دننکیم ترف رم

 دوبهحفهرد سیونریزهةیقب



 رس ۵۷ سس یی

 ندوسب سراق و ندوب درک ینعی یلم لیلدب سراف و درک:نارگر اک
 هب تیسن درک قلخ زگره و هتشآدن دوجو یقالتخا هقباس ناریا رد

 زسج درکریغ یابتسینومک هب تبست اموصخم و یبالقثا نارکفندور
 رکفنهور اثای یاربهتبل ۱۰ تسآ هدادن نامت یزیچ نانیمطاود امتعا

 درسک مدرم اب ندروخ شوج تسین انمآ مدرم نابزب هک درک ریغ

 هبقلخ نیا نانیطا و دامتعا « ین ایرپم یلو تسا راوشد یکدنا
 هتشادرب نایمزا مه ار نابز منام نیا یتح یبااخن | نآ رکذنشور
 یاهاگن اب امنآ ميديسهفيمن ار اهنآ نابز ام هک ینامز «تسا

 ۸.۲ ۳ نضخشم 6 اک » نیا ۰ دندادیم ن و

 یوب اریتسیل اتویسان یرظن گنت هدهنآ و هدینک شیپ یدتهم قیفر
 همسلدموک یارب هژیو قح شرطاخ نانیطا یارب دیب و هداد.تبسن

 یاقفرریاس و یدتهم قیفر دوخ دوجوو نهذ رد زجتسا هتساوخ

 جسفر ن ًاز ادرک قلخ زورما هک یلم منس و ۵, رادن دوجو شز اسبزح
 لماحاس | دهد هولح دش "رس سم ه.ادهموک هک جن آیلخ رب دربیم

 طباور و مزیل ایرپما بل لماح هکلب تسین " سراف تلم » هطلس

 ی زر و .مسیا ایرپما رگا *تسام رودک رب یتسیلایرپما

 هب ار یسراف نابز سر افریغ ی امقلخ بو ؟رس ی ارب نآ هب هتسبأو
 ادج اپسراف با زا دیاب ار راکنیا بارح دنکیم لیمحت اهنآ

 سرافگرزبتلم زا ام اجنیا رد هکتسا ین اهلبا ایسب و درک
 تبحم" سورگرزب تلم » زا نینل ینامز هک روطن امه مینک تبحم

 لسیمحت درک قلخ هب ار یسراف نابز هک ییورین نامه * درکیم

 لبق هحفص ز | سیون ریز همادا

 رد و هوم هتل ریذپ یبوخب و دنریگیمن رارق یحاون ریاس
 تسلود هک ییاهشیانج رطاخب ار یکرت ای سراف جیه ناتس درک
 رارسسق رازآ وتیذا دروم « درادیم اور درک مدرم مب تبسن
 هژیو قوقحرکف هب هلدموک نامزنآ رد ارهال هتبلا ** دنهدیمن
 عسقنهب ینیعتایعقاو رد هک تمادن یجایتحا و دوبن دوخ یارب

 * دربب تس د دوخ ینهن یاهتساوخ



 60۸ سی سس

 ردءدرک لیمحت اپسر اق ۵سن ار یگدرف سابل مد وریث نامه دنکیم

 یارسب امتسین مزال رگید زین یزکرم تلود بوکرس یورین دروم

 لیکعت اهدرک دوخ ار تند هدوب امت ناتس درک رد هک و ریث نیآ

۵ 

  

 ؟تسا رو آ مرش ام یارب ثحب نیا ح-رط یت> اساسا دناهداد

 هلدمو ؟یتقویلو میدرگب هژر بوکرسع ًاهو رین تیلم ل ابندب میهاوخب

 "رگل انشا یوریث"دی يم یمالسا و روهمج میژر بوک رس یاهو ریث ی

 دسیتسه یبالقنا مه امع رها هک دنکیم شاخرپ نارگید هبدعبو

 هک میوشیم ریزگ ان ام تقونآ دهربپمن راکب ار حاللما نیمه ارچ

 یوویناهنآ نودب هک مینک بلج ٌیغاج نارازه هب ار هلهموک هجوت

 مدق ز | مدقدندوبن رد اق ناتسدرک یاهاتسور رد میزر نیا بوکرس
 مسه اهشاج نیا میئوگب هلهبوک هب میروبجم مه زاب و دنرادرب

 و دست | هدش جیسب ناتس درگ یلحم نارگرامشتسافرط زا ارثکا

 یورسین" ثایدن ترابع نیا هب یمالسا یرومج میژر بوگرسیورین
 یورین»زا هلهموک یتقو «تسا یموب یو رین دلی هکلب * رگل انعا

 لیخ ات دعابیم درک قلع میچ هب ثكاخ ددکیم تبحم * رگلانما

 روسلهب و دنربیم رسب نأاس دوخ نیمزرس رد هک ار ین ارگر امشتسا

 ۰ دننیپن ار دنا طبترم ناربا رد هتسب او میزر اب كين اکرا

 ه--لسلس نسب رد یدنترم قیفر نخسیور رما تقیقح رد

 " یاهتسینومک" نآ اب موس ینارنخس رد اموصضخم اسمینارتخس
 هلهموک دوروودنراد روضح ملهموگ دوخ رد هکتسا یتسیلاانویسان

 نسیآ دنراد مجب هک ظاحل نیا زا ار.ناریا تسینودک بزح هب

 رارسق داقتنا دروم دریگ وارق " اهسراف ینوم ره تحت بزح
 هبودهآوخیم * نیمنت " هک تس.نیا یارب یدتپم قیفر * دنهدیم

 یایراتلورپ*زااهنآ یاجبهکتیا و دهدیم * نانیملنا* هک تساهنآ

 یسلکتزرط رطاخب نیا دنکیب تب » یلومعم رگراک * و " ضغم
 هب یبایتس د زاسپ وفرطنیا هب مود هرگنک زا هلوموک هکتسا



 »۰ یر یخ ما

 »ی اب ال ها ناونعب ار دوخ « دوخیاههتمون ی و ن ارگراک ۲ یر ) ۳ ۱ ۵ ۸ ۳ ام >» ۹ بهر ه تساهدرک ادیب " ییالقنا مسیسکرام " نانخسرد هلهموک ناربه ه تسا | ۰۶ »۰
 ص ی هرادنو رپ نیاودنهلیم رارق باخ دروم * اهکتسز

 ِ ر ُء هی ی رگر ۳ سا رژ

  





 هلهموک دروخرب زرط زا يمخشم هنومن دنچ

 ود:+؟ هلکسم ود هب ناگادبنخب ۳ رد تسق نیا رد ام

 در اد تسیمهآ هژیوب نآ دروخرب .و درکلمع و 7 اب هادیار

 ه-لدموک تافاوحنا و اهلزلزت لمع رد مينکبیعساو میز ادرپيم
 .رد هل موک كيروشت یمگرردرس یلبع ساکمنا : لو ۱:میهد ناغن ار
 رد ٩۵۷ ندسسمهبپ مایق زا زا سی مک اح میژر تیهام لیلحت ار هطبار

 تا نیلبت : مود و یراتخمدوخ هلگسم اب نامز ا- نیا دروخرب

 برزخ هدنمد لیفت یاهو رین" ریاس و نامزاس نی زیمآهفلابم

 نیاامدمت اموصخم لو تمسق رد . تزح نیا نوماریپ " تسینوم5
 زا ینیع هبناع ده لیحت كلی ن ادّیفا هنوگچ میهد ناغن هک تسا
 هکدوعیم ثعاب نا ری رد نمهب عایق زا سپ یتلود تردق تیهاس

 شسینج اب یراتخم دوخی ارب درک قلخ,ییینج نیب دناوتن هلهموک

 یاه-سسلببا راناریا رسارسیامقلخ یتشیل ایرپما دض و كيت ارکمد
 نان ار رما نیا اموصخم مود تبسق رد و دنُک رارقرب یعق او
 تانیلیت رمنعود ن اونعب یتوگفازگ و هنلابت هدوگچ هک میمدپم
 تسینوسک بزح » رد شیاکرغ و هلدموکت انیلبت هب یشتاوژروب
.تسا هداد یگاوژروب گنر » ناریا



 ناتس درک رد یر اتخمدوخ دناوت یمن هلهموک : فلا
 . دنزب دنویپ ناریا رد یبالقنا شبنج اب ار

 یراتخمدوخ یارب هلوموک حرط هسلمف ود هدام هب یهاگن
 را تخمدوخ تموکح ۵ حر نیا نااحارط رظن زا هک دمدیم ناشن

 هدشافیصوت شیارب حرل نیا رد هک یایماسآ نوناق اب ناتس درک

 لکدرد یتح ناربآ و اهتدسقریاس رد یروت اتکید دوجو طیارش رد
 شتر اراتخمدوخ ناتس درک رد » تسا ققحت لب اق نآ یمالسا یروپمج

 هد یچ رسد یاهفرح حلسم ی ًاهورین رگید و نارادساپب هابس و

 ها یس و یشترآ دوجو ضرف مزیلتسم بلطم نیا رذ ۰ ۳۲۰۶ هدیش

 .ی نخی شتر دوجو شرف ۰تسا ناریآ قطانم ریاس رد نارادساپ

 ضرسف یتعی نارادساپ ؛ابس دوجویفرف و یروتاتکید میژرضرف
 * یمالسا یروهمج ژن دوجو

 هلهموک زین " ییالقنا مسیسکر ام * ۰ یبایتس د زر | سپ

 درک قلخ ی ًاههدوت نهذ هب دنکیم یعس ار دول ًارهز هدیدنآ نیا

 رد" ی او ژروب یروت اتکید " یرارقرب طیارف رد ایوگ هک دهد یاج

 - دوخ هب ناتس درک رد ناوتیم نآ وب یاهبرض ناونجب و ناریا

 نسیمه هک یبیجع یراتخمدوخ نآآ هب لقادح ایا و یمقاو یراتخم
 تس ددنکیمد اندیپ ناتس درک یرانخمدوخ ی رب هلهموک سن ارفنک :

 .تقاب

 یر اتخمدوخز | دوخ كرد رد هلوموک ار :اگدید نیا اساسا

 دانسارد تسا هدناجنگ ادصورس یب ًابیرقتو ینمع روطپ هراومه
- مایق» ات دنبلیکعت یگچاهس د اب اییرقت هک ۱۰رویرههسنارفنکا
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 ات « دددب ار مزال ی ًاهدومنهر و دنک ینیب شیپ ار عوقول | بیرق

 «دنامب بقع ًامتسینوتروب ًاریاس ز زا هنیمز نیا رد هلدهموک ادابم

 هزر ابم یر اتخمدوخ ققحت » دشب زاربا ثحارم اب هلدموک رظن نیا

 *اقترا یارب ار هنیمز و هداد هعنوت و < ار * یتاقبط
 ه-یاثمب و دزاسیم مهارف نام ه؟یمحز و ن ارگرا؟ لکمت ۳ ۷ یز

 "«دیايمدراو ناریا رد یئاوژروب قروت اتکید رب هک تسا یاهبرغ
 یار سب یراتخمدوخ *» راعش زا یتح هنلدموک هک تساجنیا رد و

 دنیشنیم بقعمه تا رکمد بزح " ری یارب یسارکمد و ناتس درک
 ار ناریا یارب یروت اتکید و ناتس درک یارب یر اتخمدوخ رامش و
 دراذ ؟رم نآ یاچب

 و تار کمد اب هارمه ۰ !هموک« مود هرگنک زا شیپ هتبلا

 ار یر ًاتخمدوخ حرط ینیسح نیدل ازع [یش اتسومأم و هقلخ ن ای اد

 البثم و درک داهندیب یمالسا:یروپمج میژر هب هرکاذم یارب یتح
 یساس ۱ نون اق اب ر اتخمدوخ تموکح ی اتحارم یاهدام ۹۹ ح.رط رد

 و  تسنریذپ یم )۷ سا یروهمج میژر بوجر اچ رد ار یشاوژروب الماک

 < داد رارق دییأت دروم ار داباهم همانمطق نآ زا شیب یتح

 هدر مان * یبالقناتلود " ناونعب مایق زا دعب.تلود ز | نآ

 استیکر دوب هاش

 همیکت یلم هزراأبم هب یر اتهمدوخ یارب هلهموک ۴

 لو-کوم یراتخم دوخ زا دعب هب ار یتاقبط ةرابم و دنکیم

 ی ایت اخلهزرابم ار یر اتخسدوخ نیا تپهام:؛هکیلاح رد دیامنیم
 دنگیم بم نییعت دراد نایرج نآ ققحت ز :!لبق هک

 اه راک نیا هلهموک دوغ تیعیت هن میتسن اوتیم ام ۳

 اب هارمه هلهموک هاگره ۳ ؟ب وا ۳ مسیلوپوپ » بارح هب ار

 بزج " تفگیمن و تخادن ایمن ولگ رد داب دوخ ز اسبزح ی اکرع



 تک سن و ۹ سا یج چه سس هر پچ سس
۰ 

 ْا
۰ 

 نانچ یمالس | یوم میز تیه ام تخانم دروم رد مل هبوگ

 ک دنکیم نام گز زونه زین ۱۰ رویرهش رد یتح هک تس ! مگردرس

 شسترا نیا هکتسا نآ ناتس درک گنج رد شترا ندغ ل اعف تلع

 لوقب میژر کی رز ارقتسا و . یمالما یر ۳ میدر لاوقس زادنا مچ
 دآسشنسا رد ۲ دنیبیم ار یرامهنا ابر » بولطم * ه.اهموک

 رد شسسسستر ! رتهنالاامق تکرش " مین اوخیم 1 رویرهش سن | رثنک

 یی اس ایم ؟ اکیا

 لبق هحفص زآ سیونریز هم هنادآ

 نویسزو | تان ایرچ هک نامز نآ اچ هک تسا ییاهورین بزح ام
 زا تسسیابخ هب را اههدوت یثادف د ده جم نوچ ی او ژروبهدرخ

 یز او ژروب شحوت ات هز رد هچ و دندناوخیمارف یمالسا یروهمج
 تسباث دینابک لایقنا و مسیلاربیل « مسیدرانآ هب ار نانیا

 ۰" دسندرک یوریپ یرتلورپ لقتسم یاهراعغ و امتسایس زا مق
 * ۲ ۱۲/۵/۱۱ سوم هرگنک هینایب )

 یناونع یئادف هک دنن ادیم یبرخب » اهورین " نیا املسم

 یاس هوریث زا یرایسب م ارق زا دسب ناریا رد هک تسا یلک

 یخساپرد اهورین نیا. دوخ و داهخس دوخب عورد هب * یئادمان "
 الاح یلو دندیمک ام خر ن ار رما نیا دنداد ام ان هاب 5

 امنآ یارب یئادف » ناهگان دننک ینکارپ نجل دنهاوخیم هک

 ارمدرم مک ینایوج طقذ ممنآ وا .ذومیم لیدبت دحاو نایرجثكي هب
 . دنکیمتیمن میزر زا تیامح هب

 ناآومسک درو ایب دایب 5 میزکیم دزعوگ هملدموک هب ام

 قیقر* راکیب یاههبنپ ناولپپ *؛یاهیلحت لابندب وا هکینامز
 یرامتسا نایب نیااب ۵5۸ زد ادرخ لگ او | رد دوخ هحامم رد فرش

 خسرات نایرج و درک هثارا راکیب ن ابزاس زا ار دوخ ییایزرا

 ناردمدرس دروم رد ۲ یبایزرا نا تسس یرو درد تو اد هچ اب

 زو ررد راکیپ زوریدذ ْن | رگشیاتس ایآ و دن اسرتابثا ار ا؟یپ

 دمبهحفصرد سیون ریز هیقب :
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 نیازا یکاح ۰۰۰ [: درگ ؟ قطانم یشمب هب میژر ریخآ ی اهشروس

 نآ رها یزاو ژروبهدنیآ تالکدم لح شا نامدنامرف هکتسه زین

 ندمآر اکرس ی ارب هدهمز ندرگ مهارُف یپ رد و هتشاد ران رد ار
 " نار ی رد یر اینا بابرس بولطم یروت اتکید :یبثتا و

 و نییسیدهاجم ب یتاد اقتنا. هه ار هلومو ۰ دونشاریم

 یماطا یروهسچ میزر اب ترا ۱ دطبا !ر حیضوت ر دالمه دنکیما ردص یئب

 نامههملحرم نیا رد ن اریا بلقنا یارب ملدریم نیرتیساس ! ینعی

 یتیم . یروهمج مب زر تمذخ رد شتر, 0 دریذدیم ر اهنآ لیلحب

 مسیژر ی میژر نیا ندرک نیر زگیاجوارب ! ر هنیمز ه؟اب تسیب

 شباح ندرکادج و شترآ اب لروجرب نیا و * دنکیم مهارف رپ

 ِ لب هخقسز | سیونریزهمادا ۱ ۱

 -!تهومیخرد( دندرکن راثفر خنیرات 1 رتهن امخریب و اب تکالف

 بیت و نیادب نا درکیم تک رش یاالچا یازوشسلجم تاب اهتن | یاب

 :بسسحم یثاذگ ن اگربخ سلجم و ٌطا هد نوناق رب , لاح نیع رد

 ی, اسمکیرچ امدگدوپهتم ذکر امز نا الاد ؟ب زا شیب , تماذگیم

 یسسیژزر مه میزر نیا هک میدوب درک مالغا ن اریا قلخ ی

 یارباراهیز اب بسممیخ نیا دیاب وتسا مسیلایزپما او
 هنسب اهنآ ردیباپگسورع دننرام هکنآ هن و .دومن * ادفا اههدوت
 .تسکرش سلجم ت اباختنا رد یطیارع رد هلهموک * دش لوغعم یز پی

 تاباختنا نیارد یطیار رد ا " دوجتیم مالعا شدوخ هک درکیما

 بوسک رس لوندم زونه ناربا رب اح مزد :ِ هک مینکیم تکرش شب

 هیهال»۱)* دریگب یپ ابنآ ز 3 ار رحم راکت نا کیر تازراج

 5 0۲ یامی روش سلجم تاب ًاهیناآ هراب رد هلهموک ۱ هر امش

 نکنم ۳ درو ایم تم دب هک یئارآ 0 رگف ی ایخ شوخ اب

 )َ اجن انم) «دنک» ادیب هارسلجم هب دناوتب وا هک دوشثعابنتسا

  

  

 



 ب3

 زاغازا یبالقن اریغ و یبالقن منم ایت ماست امت رد « میزر زا

 وب زا یرایسب ر هد ادیم لیکعت ار راک راک سا ۱ میژر نیا شی دیب
 درو دو-سخ ی و ی ار رمآا:نیا زین اپتسینومک نام

 تسهذغخ رد كيزتا رتس ۱ روطپ شترا میریذپب ام کنیا ۰ دن ]ودرک

 دوشیمن میق موشیبه یارب یسایس میزر جیهابو تس | مزیل ایرپپا

 ۵ ی (یکیتکات روادب ميمهفب هکنیا وتسا زیچیاپ
 ا یروهمج میزر تیبثت تپج رد الماک لوا زور نامه زا

 تاغیلبتوتبلا ع تسا یرگید زیچ تسا هدوب نآ تمدخ رد 0 هدرک

 زا |ر نشین را 2 تس  دهوکیم :ر دی یبالقد ًادض و یتسیل ایرچمآ
 سیا هیناجح همه تی امح نودب اِ آ یلو دیوشب میژر نیا تایانح

 تی اندر ازه امد نیا زا یکی هب تسناوتیم یتح میژر نیا شتر

 و اهمیورو میل ایرپما هب هتسباو شترا نیبدالتخا ؟ دنزبتسد
 یروسصت اب دریک رما یلکرولعب مزیل ایرپما هب متسباو یسایس

 ترا فرل زا هتسباو یاهروهک رد نوگ انوگ ی اهاتدوک ۰ تسپن

 ه-ببپ ندشلگاق یارب « یلو ۰ دمدیم ناعن یبوخپ ار رما نیا
 رومتهب اف رص دب ابی ندوب تسیکر ام یعدم یورین ای یفالتخا نینچ
 و نوسسییالقن اه تاغیابت اد اب و دریب هانپ دوخ لیخت پ

 رسب ار دوخ ران رودنیآ ردتسا  زالهکلب دتفیب ناراکهزا
 یورسین كب تس -سا نکمم دنک راوتسا روم آ تیعق اوو ینیع ی ًاههد 0
 رد ءدشاب هتشادن رایتخا رد (رتاغلطا نیا یی ارش رد ییالقنا

 هک یدرا وم دنو ایم ۰ دنکن رلدن راپظا تس | رتهب « تروصنیا,

 راتنراپظا هد رد اق یخستافالاءا نتش ه.ادن لیلدب ییالقن ! یاهورین

 دروسم رد تاغالطا نودب هک یبورین یلو * نتسهن اهنآباپ رد
 ی اتسا وخویلمع تالی امت لیاحت نیرخآ رد دنکیم را ران راپظا رخشم

 * دنکیم تایمق او نیزگیاج ار دوخ یپلق



 دنکیم ي# رگ هارو هفلابم ۰ ییادژروپ تاغیلبت

 زا تک :دننکرازگرب هتییک " همان هب دوخ خساپ رد ام

 تیبحم ۳3 سینومک بزح سانرب ی اهوریذ 1: هفلارم ۶ یثوگهف ازگ

 .هشارا ار یکی هنومن اهدم و اپهد ن زا اجنیا رد و میدرک

 نا راک اس س و شنیب :یلع)) هلاقم ۲ هر اش ورشیب رد * مینکیم»

 ۹ هناترب مالعا ز :ادعب 1 : دسیهنپم هلدموک ۱۹ فن ۳ دوخ

 و اب راگلورپ نیب ی اقب ط هزرابم رد هزات ی : رود تسینومگ بز

 ۰ تسا هنگ ز زاغآیزا و رروب
 ]رب هد گچ دلودیم مه رتدیب نی زا ی ,گ هدف ارگ اب

 * زهذ زو رب دوخ ز :ُا ار یر آ نینچ هلماف ابتسا هتسن اون همانرب

 هکف ریذیو هد انرب هی یور راک ال اس زا سپ هک تسا نکمد سا

 اب رد نآداوم نتف ایتیدام و ایر اتاورب فرط زا ن آ ندش

 : نآرودرمسگز اشآ دمانرب نیا هک دوم یبایزرا بقع همب تمگز اب

 امک رد » تسیئومک بزح همانرب " َ ایآ یلو تسا هدوب یاهز ات

 هق تسا هتفرگ تروص نآ ساس 1 یک ی فطر تیدام

 بم یقلع زاش " نارود * ناگدننک یو شیپ اهیپ

 یو ا رب نوت یراق ۳ یا ار و ک

 عور شیپ ) **دهدیم دیون ار ناهج و ناریا حطس رد ایراتلورب
 ) (۲ هحفم



 سم ۸

 ن رز ا داحتا » وهلدموک زا جراخ و تسیل همه لوبق دروم مه
 نارب ! یایر ادلو ورپ و در دن مه یرگید عفادم جیه" تسینومک

 هتب اهیئو ؟فازگ نیا ایآ هتسا ربخیب نآ دوجو زا یلگ روطب
 ؟تسین هیبع دوخ لجنب سانج >ا| یارب بلقتم یزا وژروب تاذنیلبت

 يا یرو؟ت تانیلبت و یزادرپ یروشت راک رد نار ؟فتشور نیا ایآ

 لجنب یالاک یارب نیز برج و ز میوقچ نار دقا ا؟ر هویش هب دوخ

 دات ی یا ز ۲ سپ رک هک دودیم رتدشیب :

 یور یشت زر ایم لایت ارب هناوت+ پ :نوگچیمآ اب تسینومک نازرابم

 »اب هک یاد مالع یا دوب هاظنرک یدنب مهرس ذغاکا

 ار قرط شبذج تا رد یاهژات نرود ۰۰۰ تسینومک

 نا ۰۰ دو ریم ناریآ رگراک ه5ةبط هک ین رود ۰ دمآ د مجوب

 رسب هک يایعامتجا. ریالقنا « دهد نامزاب ار یرگید یعامتجا

  

 شودس ست گکهرپ مچرب ۱۹۱ ریتک | ریبک بلقنا زا زر سن رگید ر یکی

 ویا ایر سرچ | ماظت یاد | ریو زارفرف | رد مسیل اییوس

 ۱ هی ۹ «ً درو آرد زارتما»

 مک ادنک نوار تتسا نکنم ین زاسک ملق زا طقف تارابع نیا
 . دوج اوت یزرم دح چیه "اه اتلیرپ تاسقم نتفرگ یزاب هب رد
 "۰ مرسلش * یو | بالقنا ریبک رما هبتناهآ رد و دسانشهدن

 جییمیم رگید زیلکا یعامتجا بلد زا یپ » دنهنسن هار
 7 ی د »تسیرمک نازرایم ۴ و رک

 یاهطق یتقو هک یاهلدمو؟ نابه ۰ دندرک بیوصت ار نادهمانرب
 رییف زا آیارب داتفا نتب دب ناتس درک هدعش دازآ هقابنم زا

 وب نییاالم و انا وقت نتخادنارب یتمب " یعامتجا تابسانمپ"
 راک اهن آیور هکین امک ب اپنیمز ندربس و نارگرامثتسا ریاس
 بلیبات ۱ ۰ لقادد نیمه را کتیا یارب یتعب دورب هرفاد دنکیم

 ۳۹۲ هحفص ۵ هرادش ورغیپ



 اس سس ۸ نو یر چپ ِ ۱1۹

 قوق رهاظب ء هناکدوک هناپب نیا هب دنز زابرس مه " یعامتجا
 ؟ یناسک دادمعت نتف ای شیازفا لاح " هک دش لسوتم یتسیکر ام ِ

 ۱هرامش ورشیپ ۳( در اد یتیماخ هچ دنراد لاذتشا یزرو ادک راکب

 : مینک > مزه * دنهاوخیم ام زا تانک نینچ ( ۱ هحقم
 ه-لهدوک یزااسبزح نایرج رد 1 ار ینیب رو>م دوخپ نیمه

 *»یدنب بلمق" ثكي بزح مالعا ان هک دنکیم نامگ هلدموک و مینیبیم

 بزح هک اتآ همه * دی آیم دوجوب شیتج نورد یاهو ررث رد دیدج

 فسلاخم هک ابنآ سم" و دنتسب ایم فس کای رد دنراد لوبق ار

 داسنتسپاسیم ب فص کاپ رد دنوغیم كیدزن رگیدمه هب دنا بزح

 لوح دنهوگیم رهن ی اف تسینومک بزح لی
 هک دنمهفیمن وا یاکرغ و هموک یایپ دنیآ درگ یدحاو "مجرب

 هد.دنک یییعت نایرح هک تس یتاقبط هزرابم شاورخرپ دور نیا

 یرگفنعور نآ اب نیا هدارا ی ورد یابیدنب حانج

 یسئادمو رسرپ" راک ن ادوخ لا هب دنریگیم میمصت زور گب

 در هاگن یگدنز یمآ ۱۵ نایرج هب یگدن ام رگا ۰

 وتاسعوت هب یورخرپ نانچمه هک نایرج نیا هک دیمفیمو هدش
 برس » لیکعت ز ! سپ زوده دز ًأتیم یسایسیاهورین ت ًاروصت

 یر ایسبرتشیبهچره یگدنکارپو یمالت بجوم زین " ناریا تسینومک

 تسسیئومک بزح 1 ندید اب ن ابرح نیا ۰ دوشیم ًاهو ریث نیا زا

 دوش نآ بجوم دوز یلیخ اسب هچ و درو ًایمن وربا هب مخ" ناریا
 ۰. دوش داحیا یی آ۸هنخر مه زاسون بزح نیمع نورد رد هک

 همان خساپ رد ۰۰۰هدننک رازگرب هتیمک تاحیفوت - 

 ۱۲/۲/۲۱ ناریا قلخ ی ادف ی اکیرچ

 زورسم اودند رکیم اعدآ رهن نیدهاأجم .؟ دوب ینامز - ین

 دمبهحفصرد سیون ریزهیقب



 ِ یخ هم دم

 .امیبرد و ۱ تسیف کس: .یآج, ریت * هه ام ل.ادرپب
 شسیپ اشهیرد و 2 2

 ید سشئب بطق نینچ جا زگر دی ] ۰ میهبیم ناتیمطا لوک هب ,اهنآ

 .دمآ دهاوخن دوجوب

 نه مکرر هب نامیآاب

 رسیا قاخ یئادف یاهکیرچ

 1۲ لاس ۰ام نسمهب

 هک
 هه 0

 دوسسجوب شیتج نورد یاهو رین ز | یدیلج ۹ یدنب بلق " تمواقم
 دنتسهاروش اِ ادمیبط هک دم ۱ روش ار "ی اهنآ و دمآ ده اوخ

 ود همالخ 1 دنمخم رگیدکم اب دنفلاخم . نآ اب هک » اهنآ 8

 ناسیرج یلو دیآیم دوجوی اه" نکشاررف " او اهییت اروم یدخب بط
 نسسسیا تسن امضن روش نسیا هک داد نان روس یسق او

 زور دا کلب دندعن كیدرب رگیدکی هر اروم لب ۱ ,اقمارد اهنت

 ییاهن ًازین : اروش لخ اد رد و دش هدوزف ا ن اهیگدنکارب و هقرفت رب

 مس دیر دنتفگیم لیربت رگیدکی هب ار ناءداعتا ینامز هک

  ندسمآ ن وریب ی ان ینحیرگبد و دیایم نيوریب یکی * دننزیم قن
 ود هبدادموک 5 هسیاقم رد نیده جم یلو در دن م۶ ار اروخ زا ۸

 ۶ ندوب تسیسکر اد یا ۱ امشآ هکدی ًا لوا دسندوپ رت قحرب

 تسیدوجوم دوخ یرسآ رس نا 3 ی ؟ رود كلی رد رد

 ۰ دنداد رارق دیدپق روم یدج روب ار دوجوم میژر







 تارامتنا تسرسپف
 نارسیا قسسسلخ یشئادق یا_مگیرچ

 ۹۳۹ راپب : ِ ۰۰۰۴ اقپ یروشتدروهناحلسمهژر ابم هم ۱

  ان مهیژتارتسا مه هناحلسم هزرابم - ؟
 ۹۱۳۹ ناتسبات دم یایتک ات

 "۸ ۰۰۰۰ یناقهد رها قیفر ابهبحامم - ۲
 ی هیامرف سلجم رد تکرش ًارچ - 4

 0 ۰ ۰۰۰۰ تساههدوت بیرف * ناگربخ *

 قسسیفر اب هبحامم هب یهاگن 6
 ۵۸ دارم یيسنافهد فرشا

 ۵۸ داذرم ۰۰۰ هناحلسهزرابم یروشتهرابرد -

 اهتسینوتروبآ و هناحلم هزرابم - ۷
 0۸ داآنرد ۳ ) ۱ دلح (

 0۸رهس ْ اةفر اب ینخس ۸
 یزکرمهدینک باطخ دروم هکیناسک ٩

 دناآهتفرگرارق هدوت بزخ نیسشئاخ

 ۸ ۰۹:۹۸ *نشک زن قلخ یشاادف ی اهکیرچ

 هزراآ[بنم شعوپ ریز یتاقبطشزاس - ۱۰
 0/۵ دی ی ۰ لایرپما دم

 ۵۸ ید ی هلابر هس ۹۱۱

۸ نسب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لارپیل یژاوژروی ۷



 ْ | یخ ْ:
 دف یاهکیرچ مایپ ۳ نر ۱

 یسخیراتكرزب زورود تبسانمب

 هزراسبم 0 زاغآرس ) ۹ نمپب ٩
 ما و هی ۲۱و( هناحلسم

 ۵ قلخ دنمه 5

 7-۱ اخن ی

 ممه خب ۵۸
 َ ۰ سمهس

 اپ یتسیلایربم ادم هزرابم ۴

 حالس ملخ هثطوت - ۲ ی ال ۱ را او
 : ْ ۰.۰ ٩ ریو دوس سس ۲

  ۱ ۵۹/۲/۱۱ هه ۴۳

 هیحامم هب خساپ هراب رد یثاکت ب۹ هیح ی
 ی يلوآ یاپکمک

۲ َ ۰ 

 اب مسیلایرپما هطل اب هزرابم ۹

 ۰۱۱۳۰2۰۰۹۰۰۰ ۲ یپلاع رانا
 ن رب قلخ یئادف ی اپکیرچ مایب هب

 : زیفاتسرد رگل ۱ ریمهد ز ابتسانمن

 وهن انلسمهزرابم زاغآرس لکمایس
 دننهوگش مایق درگلاس نیموس

 0 ۵۷ نسب ۲۲ رد قْلخ

 ناریا قلخ یئادف یاپ؟.یرچ همدقم ۲

 م سه هناحلسم هزرابم باتک :

 همدم یایتک ات هیت ارتسا
 رپ! یف میژر ود گنج و نا ! وا 2 یک هچ 4 عیع : یه

0 

 0۸ نمهب

 6۸ دنفسا

 راهب ۵٩
 تفپبیدرا ۵٩

 دادر ۵٩

 دادرخ ۵٩

 رویرپش ۵٩

 ید 9٩۹

۵۹/۱۱/۱۵ 

۹/۱/۱۹ 



 یر هو سچ

 ایا یاری ار ) قارع

 یا _هویملاعا و اههینایپ هعومجم ۵
 ۰۰۹۰۰۵۹/۱۱ ات ۵۸/۱۱/۱۹ زا اخفچ

 ناسزاه.عثوم و " ترافس ریخست * ۹
 )۱. ناریا قلخ يیدهاجم

 هی گهموک ی اه اگدید رب یدقن - 7

 نا. یکتمحز یبالقن ا نامزاسم (

 یمن دم خم مد مهم کر ) ناربا ناتس درک

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰ فی او و ینونک طیارش - ۳۸

 *یمایسمار آر اک »" لا همانراک ۹

 امتسیتوتروپ اوهناحلسم هزرابم )
 تا ۲ دسل»

 ۱۱ و ۱ ۵ و6 6 ابیاهراهش ب۰

 ۰۱ ده همانرب حرط ۱

 تارسلنن نیوکت هسو رپ زا یتانش ۲

 و و 2۹ ۰ (

 : یارسسسیا قلخ یفبادف یاپدیرچ - ۳

 ناخامربلد هتعا آنوخب نیمزرسرد
 دما لگهرق و یزوسو

 ناسسز اسیاپمهاگدید رب یدقن ب6
 ۰۰۰۱۱۰۰۰۶۰۰ نآربا قلخ نیدهابم

 ۹ 3 ادرخ ۳۰ می اقو هب یهاگن ۵

 قسسییفر قلخ یتادف كيرچ مایب ۹

 نامرپقیاپقلخ هب ین ًاقمد فرما
 و۹۱۵: و و 9 ۵ و ۰ ۱ ۱

 ن "رخ

 زد و هلدهموک دروخرب هویش ۷
 2 ۰.0۹۰ کیژولونئدیا هزرابم

 ۹1۱ ناتسبات

 ۳۹2 ] دادرم

 ۱۱ نابآ
۱ ۵/۹ 

۹.۱/۹۹ 

 دئفرآ ٩۱۹

 ۱۱ نییدرورف
 .دادرخ ٩۲

 1۲ رود رپش

  



 وب ویو ی 7 اهن عاطیحر

 باسن ازا یلیلحت)؟ تم ذگ هچامرب - ۸
 ۱۱۰۰۰۰۰۰ لو دلج *٩( لاس یلیمحت

 باعمنا زا یلیلحت)؟ تش ذگهچامرب - ۹
 ۰۰۰۹۰۰۹۹ مود دلح ٩۰( لاس یلیمحت

 بامعن ازا یلیلحت)؟ تع ذگ هچامرب ۰+

 ۹ موس دلج ٩۰( لا یلیمحت

 رد يلم ه,لکس لابق رد ام عضوم - ۱

 رواهب ناتس درکرد و یلکروطب ناریا
 ۹۹۶۹۵ 0 نصضشم

 نارک شودخمای هحماج یت اقبط لیلحت - ۲
۰ 

 و و و و و و و و و و و و هه و و هو + قلخ فص

۴۳۴ ۹۹ 

 ول را ۲ ۳

1۲ 

1۲ 

1۲ 

1۳۲ 

1۲ 

 



 رب گرم اکیرمآ مسیلایرپما ربگرم ۱

 نآراکبیرف
۱۱۹۱۱۹۰ 

0۱/۹/۲ 

 تسیسأتم هب وجشن اد ی اقفر هب مایب - ۲
 ۹۱۹ 0۱/۹ و۱ 9 و و 9 ۵ و 2 8 6 هه ۶ ۲

 رد یسناقهد؛.ةرشا قیفر ینارنخس - ۳
 )هه /۹3 در کر رک کر داباپم

 ۹ ۰ ۰۹۰۰۰۶۹۰۰ تسا ینارحب ناریآ عاخوا -

 نآایرج و یتسیل ایرپما دُم هزرابم - ۵
 0۵ : و و و ۶ راک ۳

 01۹ دادرخ َ تنم مم مهم کر ریخاآ تاعقعنا هراب رد ۱

 ۱ ۰ هلاقم نومآریپراددر اپ! دنچ ۷

 0۳/۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۷ هر مش راک

 رد قوس هوزج ۱ راک ادنم نایرجح - ۸

 ٩۰ دادرخ زا دعب یاهعروب نایرج

 یسیالقنآا یاهورین هب یمالسا یروپمج

 زد هد تیدرسگ جارات میژر لیسوب

 ۹1۰ ناتسبات اد تگ خیزوت وز

 ْ نار سیا قسلخ یئاد یاهکیرج مایپ - ٩

 ۹1۱ رم من حر ًادهع هداوناخ هب

 : راسنک امکیام هک یگنج رد نیطسلف ۰

 ۹۱ نایآ کم رک هدز

 نارسیآ قلخ یئادقف ی اهکیرچ مایب ۹

 زا حراخ رد نامزاسناراد ًاوههب
۹1۱ نابآ ری ریمی مر یمن م منم میم کر روعک



 .هب نارب ریا | یلع یئادق ی اهکیرچ مایپ -۳

 یروپیسجلاعا زور اس سپس ۲ تیسانم

 ۱۰1۰۰۷۰ نارما ناتس درک ر ًأتخمدوخ

 رب | قلخ یئادف و اهکیرچ مایپ ۴

 ی خیرات گرزب زور ود تبسانم

 ماست ) نسب ۱ , هناحلسمم

 ۰:۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ( قلخ دنمهوکش 4

 رک تک لکهایس همان هژیو ۸

 مت کر زو رون همان هژیو -.-

 هدوست سبرخ هراب رد ه_یمالعا ود ۹1۹

 6 ی نیئاخ

 )ی د ًادرخ موسس همان ه زیو __ ۹۷۲

 یشادق ی اهکیرج ناگ ۸ , تایلمع ۸

 ۰۱۹۹۱۹۱۰۱۱۱۹۰ ۳ لاسلو همین رد قلخ

 رسسیا قلخ ی ادذ یاهکیرج عایب ۹

  ت اتم ۳ ر أتخمدوخ یروهمج

 ور رزسبآ زور ۲ تعادگرزب تبسانم ةب

 ی ) نمهب ۹ و ۹۹ ( یخیرأت

 ۱۱ نمهب
 ۱۱ نمهب
 ۱۲ . راهب

۱۲/۱/۲ 

 دادرخ ٩۲

(۳/۲ 

 اهم

(۳/۱۹ 



۱ 3 

 یشئادف یاپمکیرچتاراتنا تسرهق
 یدر سس ک ناسبز هاب نآاریا قلخ

 9 ئ 7 « مپ

 یگنرهب دمم قیکر رثا ۱۱ تیخحم هناشا ۱

 ۰ از - ط ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | غالک و زودلوا ۵1

 ی سا نا ۰ ۰.۰۰ هزمح لچک و یلغو اروک - ۲

 ۹ نا 0" دری ,شورف ویل هارسب ال 1

 "۰ ۰ " 7 نیم م مک خیر زاب دفگ لک ۵

 ی اپقلخ هب یناقعد ترعا قیقر قلخ ینادف برج مایب ۰

 9۱۱ فو و آری نامرهگ
 بت رب

 نادنبیر ی۲ تیسانمب ن ریا قلخ ی مایپ - ۷
 ۹م نا رب ها درک ر ًأتخمدوخ یروممج زور اس

 .تشادگرزب.تیسانمب نا ریا قلخ یتادف یاهکیرج م ًایب ۸

 ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۳/۱۱/۱۹ رد( نمهب ۲۱9۱۹) خیر ات گرزب زر رود

 گرزسبزورود تبسانمب نا ریا قلغ یئادق ی ا؟یرچ مایب ۹

 ۲۱ و [هناحلسم هزرابم ز زاغآرس )۹۹ نمی ۹ یخیراأت

 هم 8 ] قلخ + دننهوگف م ایت ۷ نمهب





 
 

 



 ۰ ۳ ی 5 27

 ونابج طتسر دز ورم! ایراتل ورپ

 برزح ره تت هارر د : ارتش ور یراادنا ها هن ۰ ۱ ۰ 5 رو ۰ ۰ ۰ ۰

 ی اهر ۱۰ ا ۹ 3 ۰ هکلب ۰ ۹۱ ۰ ۰ ۹ ۹
 همسر شل - می ومن سس وحی وج ۰ ۲ ؛- دام همد

 1 »۰ و

 - یر سد هد دربیم
 : و 0

 تسا یزا وژر وبزی وا تاسد یعون هب
2 ۹1 : 

 نیمهر د می ورنر و د «ار * ایراتل ورپشینج ب وکرسر د

 :توتخاقت دنچ بحاصام هضصخل نیمشر د ناف ودر وشق

 فم

2 

 تسا ی دنسبرم قیفر :تبزر>

 رضاح ه وزج نتمزا

 رام

 ی یک

 را لر ار ی
 ِخ 7 رپ لو

  ناریآ قلخ ينادق یایکیرچ ؛ تاراشتنا زا


