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 .:یعف اش نودیرفدیهش قیقر قلخ یقادف ایرج

 ناسح ر شا اک دیهش ةيفر نامرهق هگرمغیپ و قلخ کادف ایرج

 هک دو درک یاخ هاگآ و ریلد نادنزرف زا یکی ) یعف اش نودیرف (
 دوجسغ هک وا * دومن ادف شیالاو یاهنامرآ ققحت هار رد ارشتاج
 ژ رام رعد ۱۳۳۹ لاس رد دوب رکتمحز و ریقف, هد اوناخ زا یدنزرف

 هبسیلع رب ب نامی اهق.اخ هنانامرهق تازرابم نایرخ رد کو * رد دوم 5

 هدومن افرا لامفا یعقتا و تسجتکرد ها سیلایردما هب هتسباو میژر
 درک ریلذ قلخ هارمهبا ها۸ میژر ندوگنرس و هزرابم نیا هنادآ. رد
 جدسیل ایرپما هب هتسشباو میژر هیلع رب ار دوخ هزر اپم هفقو نودب
 رد هدرک ذوفد یاهدوت ناربهردکین امز یلوداد همادا يهاسا یروپمج
 ار نارسیابلقن ادیما نیا ناتسدرک « قلخ یتادف یاهکیرج نامزاس
 ناسماد هیرتهیبهچره درک قلخفوفمرد و اجیو هتمانگ اهنت
 یها۴[یدیکت اب تسن اوتلماقالب ن ابحر قیفر هدندیاملغ یمالسا یروپمج

 ناودعب ۱ ر قلخ یئادف یاهگیرچ یبالقنا و لیما طخ شیپیالقن | تق ادمو

 شمیخشت "ی اعلس هزرابم یروئت ب نیدتتمم نیتسار ناگدنهددمادا

 هسب وا نامز نیا رد *تسویپ قلخ یثادف ي اپکیرچفوفم هب و هداد
 تیوب قفس رهش رد قلع ينادق ی اهگیرچ,ناراداره رگید هارمه

 اب اهتیلامف نیا * داد همادا ار دوختیل امف راداومیامهتسه

 قلخ زرابمیاههبوتایارب نقاغتیرثکآ هنار اکشز زاسیاهتباین یاهفا
 شروی مود و لوآ هرون یااهگنج ناب رد نامحر كاک . دوب :مأوت درک
 نآزاسپ و :دومن تکرفن زقس رهش هلمج زا و ناتس درک هب رودزم شترا

  

 



 - (ب)-

 طابترارد « هتسباو میژر اربوت ناتس درک یاهرهف هبقرصت زا دعب زین
 ماجناار نامراسیاهمیجتفپ فیاظو « طبار ناونمب و نامزاس اب
 ی اذف ی اهک ایرج ررگید ناراد او زا دنچ ینت هارمه هب یو ۰ دادیم
 هرداصم لامج را هگرزب و تاچ چود ؟تایلمع دکج ماجنا و یئاسانم رد قلخ

 رپ شرورپ و شزومآ سیئر ییالقنا مادعا و زقس رپش یباس هیساکان اب
 تسکرغ زّقس رپش رد 6 : بس یتفگی امنیهام فرا هب كجن رات باترب و

 هو سسپ  میژر ی اهشروب و تابرغ ل ابندب ی لاس لقاوا رد و * تسج

 راوسآ بیقبت دروما وا هتفر ولهرهش حطس رد نآراداوم یفخم ی الکمت
 هد داز ز۲ هتطنم رد ار دوختازرابم نآ زا سپ نامجر یر تفرگ

 نان طاق همادا : یلع یگادف ی اهگیرچ ناگرمهیپ زا یکی ناونمب

 یشبیق اهر یتز 1) قلخ یفادف ی اهکیرچ ی اقفر یامسیب هپانا نایرج
 یا_هدروخرب هب شارتعا لابتدب وا ۸ نامزاس زا ( ناریا یاهقلخ
 زا|یسکی ناو هتعب نانچم* ن اب ی ییالقنا یدنبزرم .ابداقف ر نیا طلغ

 نامحر ۵ اگهنادم دا دوخت ازرابم رب یلع یمادق ی اهکیرج ن ,اگرمشیپ

 قیرطز ات دیدوگیم هر اومهش اب اییب تقادمو .یتازرابم لث امخ لیلدب
 هتفاد ین امز اس آدهادربهیپیب یرتفیب شتندوخ يهاگآ حطب ندرب ال اب
 یسعس هتف ذگ هب هناداقن و یبالقنا یدروخرب اب هشیمه وا « دشاب

 رد نامزاس رب رب در وا تایرش ندرب نیب وا رد دوجو یمامت اب دومنیم

 : 0 * دشوکب « یلوص اریغ باممن | هییتن

 و تسجیم :ةاکرش نا او ارف یروم اب یماظن تایلمع رد نادحر ث اک
 دوسخ تس دبا هگتسا یتاظحل شیگدنز ت اظحل نیرتسب هک .تفگیم هراومه

 ناسحر كاک ماجنارس « دنکیم نوخو كاخ هب ارمسیلایرپمآ نارودزم

 نسیدنچ رد تک را لابدوب «.درکنامرپبت قلخ + ۷۴۲و ریلد دنزرف نیا
 "- هرد هلاک * اگیاب رفت تایلع هلیج زا علچوک و گرزب تایلمع
 خیراترد . ناسنلوخ هنیزمام ۲ ي هاگیاپ هب هلیحتایابت و طیر

 رب* ناسیلوخ هتیزمام " هاگیاب هب تلجم هلمح نایرج رد /۹/

    

  



 چ(

 زا یرسسپظم ن ادحر دیهش ۰ دیشزتد اهش هب هراپمخشکرت تباما رثا

 هب هکوآا«دوب نای اپیب يتقادمو راکششپآ و نامیا « تراسج « تعاجع

 ناج راثن رد یاهظحل شیگدنز رسارس رد هاگچیم دیزرویم قفعاههدوت

 هک یقلختهعاد داقتعا اریز « دومنیمن دیدرت شقلخیدازآ یارب دوخ

 شسییاقن ا دنزرف نارازه نوخ راثث نودب هتساخابب ,یّچمظع ن انچ اب
 زینو هک ك اب هچ و دناموپب لمع اچ یياهتساوخ هی دناوتیمن نا زگره

 ۹ هو ویسی

 و قفمرم هراومه وا یگدنز * دهاب ی نادنزرف نیا: زا یکی
 یمارک هراونهشدای و دوُب اوخ یی را را | شخب م دنسهاوخ ارگ هراونهشد ای دهاو اقفر رگید یخبماهلا
 ما نیام

 ناصهار يزوروم هب ن نامیااب

 ریا قلخ یثادف یاپکیرچ
 ۱۳۹۲ هام دنفساا



 ی کر

 بانا زا یلیلحت" ) * تفاذگ هچ امارب * باتک موس دلج

 رب ردار ام نامزام ینوردد اتسا زا یاهیعومجم ( 1۰ لاس یلیمحت
 لماغار یدانسآ لوا یخب * دوشیم میسقَت شخب و: هبب هک « دریگیم

 یشخبودش ابیم باععت آ ن مز لئاس و عیاقو اب هطبار رد هک نومیم

 طوسبرم ۱۶ ]اسباعقنا زاسپ هب هک تسا یداتسا هب طوبوم مود
 (اهرآ )بسنم یاقفر زا ادب. هک ار یئاقفرتیعئو و دوشیم
 رارق ناتس درک رد امتامیلظنتریز هاتوک یتدمیارب و هتفگ ادج

 و هلدهدوک ز استس د تسینئومک بزح هب اهنآت یرثک | سپس و دنتف

 ۰ دوشیم وبرم دنکسویپ دنهس
 و بامعتا ز زا لبق " یر وشت هتسه *همانادتبا لوا شخب رد

 يسسل امیاروغ میمصت : ساسا رپ ی یکیژولوئدیا هزرابم حر *

 نآ لوح تسیابیم ینامز اس نورد ها ژولوئدیا هزرابم « نامزاس
 باقعفتن اوهدرگ لودع هزرابم نیا زا بععنم یاقفر هک > دوش ماجنا

 رد دشنس نیا دروم رد *تسا هدیدرگ رد - دندن افت نآ ی اجب ار
 .تسا هد ثحب بات تک لوا دلج

 یاضعا هب نامزاس یلامیا وه تیرثکا ۲ همانشخب نیا رد
 نامزاس یل اهیارومتیرثکا عناوم هکتسا هدع پاچ زین * نامز زا

 دح رد ام هگدهدیم ناشن یبوخب دنسنیا ۰ دهدیم نادن یندورب ار
 رد ۰ میدیموگ یلوما رب باطنا نیا ز زا یریگولجیارب نامناوت
 یسکاوژروبهدرخ یااهدروخرب اب و هئالوئسم ریغ.نیبمدنم هکیلاح



 ()ه)

 ارباسنا ینالیکدت توارقم و طب اوش نتش تو اذگ اپ ریز نم شیوخ

 از ِ ۰ ,دنزرک لیمحت ام نامزاس هب

 9 كننمر ان راذاوه یاقفر ۰ همان تمسق نیا رد نم رد

 نسیآ هراب رد * مباهدرک چرد زین ار اهنآ هب " نام زاس خساب *
 تسا. هدش هداد خیعوت لوا دلج رد همان

 زا سسپ هکتسا یاهلاقم رسید ی ًاهدادیور زا یفرازگ * ۰

 باسن ۹ ی زا سپ " شر آخ رگ » نیا ار دناآهتعون بععنم یاقفر باققتآ

 مزون بعد ی اقفر فرا زا یمسر روطب نونکات و دسر امتس دب

 نیب بایقنا زا سپ یعیسو روطب یمسرریغ روأعب هچرگ * تسا هدفن

 بارد یاب دنسنیا رادتنا ۰ تسا هدششخپ نامزاس راداوم یاقفر
 ار یخییث اهر ترا و هتفگ !دج ام ن نامز اسز !هک.یث اقفر ی اههاگدید
 د *تسا هجوت لباق رما نیا یارب اپنآ للد و دنتعاذگ ناینب

 هدش لیلحت و دّقن هر از رک » نیا یحورشم رولطب باتک لوا دلح

 هددهد اد ناهن نآ رد هحو زا اعم لک اسم ندوب ساسا و هیاپیب وتسا

 لرد ردقچ هک دهدیم نان یبوخب *» شر ارز رک * نیا هیلاطم «تسا

 هنئاگچب و یحلس دوخ یتسیمکر اما ریغ تکرح هیجوت یارب اقفر نیا
 ۰.تسا

  

 دروسم رد هک" مانا؟ قیفر لو "هلاقم ادتبا «مود شخب رد
 نتتسا *.تسا هدمآ تس ! هدش هداد میفوت لوا دلج رذآ شسشتیپفمو

 رد | رثآ لو تست افرم امهک دوب هدع و هس رد هلاقم
 هدرک هیهت ! ر تمسق نیا هه ام ن میدرک جرد اجنیآ

 رگید و دنتسویپ " بزح ۳ هتسب * هب 0 هک دوب

 رکذ اجنیا رد *۰تمادن دوجو راد یادپتسق هب یئوگخساپ موزل

 هلاقم) هب امخ ساب نوچ هکمیناديم مزال زین ار هلئسم نیا

 هست رپ یوپ کت رد اهنآ هک دوبهدشهتعون ینامز. (هدربمان
 یسنورد یرثا ناونعب خساپ نیا؛دندوب " .بزح همانرب یاهورین *



 (و)
 یشرازگ زگ *هبتبس ار ام عام رخآ هلاقم هرخالابو ۰ دنام یقاب
 رسسفتنم - اهفر نماد ز ا ۴ دیکیرزد یباقن | قینج هب

 : تسا هدیدرگ

 ییبیکامر ترا 1 اور شا دروم رد تورا لقاس
 سپسودنتفرگ راززق امتامینت ریز ماتوگ .یتدمیارب و هتفگ ادج
 نور ار دنتسویب نیس و هلوموک ف ًاستس د تسینومگ بزح هی
 م میماب هدرک

 نامهاریزوریپ هب نامیااب
 ناریا قلخ یگادف یااهگیرچ,

 ۱۳۹۲ هام دنفسا



 كبزولوئدیا هزرابم هراس رد

 ز تالیکمت یاقفر

 طی رشرد ,هدمآ نامزاس یل اهب اروع یرازگ رد هکیروادن امه
 یاس 1 یتالیکمت نورد لثاسم زا یرمکی اب ام نامزاس ینونک
 هم ۳ هک تسا هدیدر" هجاوم یسایس -كي ژولوئدیا لکاسم
 لاتخا راپد نامزاستایح یتح و یامعاو امتیل بن هیلک ات هدش
 دوفید املا توف تسفن رد نامزاس اس یتامی روش روظنم نیدب * ددرگ
 اتهتخاس حرام دیدب تیزر یارب ! را یفیاو « هام نیدرورف رد
 هزرایمدلتس یا ی رب و دزاس جراخ عضو نیا زا ارتالیکمت
 رگ رظن رد تا رکعت ینونک هفیطو نیرتهدمع ار كیژولوئدیآ
 تاصاهبالح 6 ینورد هایزولوتدیا هزرابم نیا ز ۰:۲! فده *تسا

رباتب -تسا هدش راجن نا هب تالیکعت هک تسا یسایس و كيروشت



 ۳ ۸ کو : ۲

 یسستسیاب هک دومن بیومت و داهنهیپ :ارزوجرظ یلاامیاروع نیا
 ۰ ۰ درهذپ ماجنا ن نآ لوح یایژونوئدی | هزرابم

 یگدنز هب نامزاس هکنآ رواننمب زین نامزاس دیدج تیزرف

 هفیظو هباثمب ! ر هایژولوئدیا لئاسم لح « ددرگ زاب دوخیداع

 یاهبتسه ۰ هفیاتو نیآ دربشیب یارب و هتفرگ رُظن رد دوخ هدمع

 *تساهدومن کایژولوئدیا هزرابم دربشیپ و یهدنامام رومأم ار
 و رتلاعف هچ زه « هيژولوئدیآ ثحابم ,کنآ یارب كیرولت هتسه
 و رستقیمع یاهتدحوب یبایتس د یارب نینچمه و دور شیپ رک قالخ
 نیارددنن اوجب اقفر هیلک هلیسو نیدب ات دن اسرینتلیکعت یاقفر عااشاب ار دوخ یااهحرط « یسایس و كایروشت تاماهبآ ندش نشور
 ماست ام ۰ دونی امن تک کر ش از امن ذ ینورد یر زولوئدیا هزرابم

 یراگن لوک ره : زی ۰ ها هتعاد یدج یدروخرب كلدس

 ی رب ار یرابنایز جیاتن دناوتیم « ثحابم نیا هجب هجوت مدع و

 » دشاب هتهاد شیبالقنا یو و ام نامزاس

 شدم نامزام یل اعیاروش هک كيژولوئديا هزراب ابم حرط
 نسیا * تفرگ دهاوخ رارق تالیکعت ی اقفر هیلک رایتخا ردوهدومن
 هک دنکيم لابند ار یقطنم لاوراثای هک تسا شخب دنچ لم اف حرط

 ماجنارس و تالیکمت یاقفر تارظن نیب زرم « نایاپپ ره ماجنارس
 یاقفر هیلک زا كيروشت هتسه» ددرگیم نشور ین امزاس عضوم
 راد هابس ۰ دننک راک حرط نیا یورتقد اب ک دی |وخیم تالیکعت

 دروس ار یعخب ره ادتبا هک تس |ترومنیاب ام هیلو | 1 یلمف

 ,رشخبهب « تمسق ره ندشنشور زا دعب و داد میهاوخ ارق .یسورب
 هنفز ا« تسسقرف درومرد ادتباهک لگدننیدب *تخادرپمیهاوخ یدعب
 نسیا رد ) دنتسرفبآ امیارب |رادوختارگن هک میهاوخیم اقفر
 تدونزآ ها لکه رهب ننه اوتبم اقفر ه راک رد عیرمت یارب دروم
 تاون نایرج رد ام ات ( دننک هدافتسا راون ات هتفرگ یبتک



۳ 

 ود اسیثای «تمسق ره زا سپس و میغاب هتشاد رارق اقفر هیلک
 مسیهاوخ رارق اقفر رایتخا رد ارنآ هک دش دهاوخ هیهت هلاقم
 * دریذب .ماجنا نآ لوح كيژولوئدیا هزرابم ات داد

 ضرسعردرثک ادح ( فلا ) دنب دروم رد ار دوختارظن -۱

 نیا هب دمناوتیم هک یذخام و یاس هنوگره اقفر - ۲

 ؟ دنیامن یفرعم امب « دننکكادک اهشحب

 تگ سسخپ یاهبییسنرپ هک میهاوخین اقفر هیلک زا ۲
 یاهدروخرب بجوم ات دننکتیاعر ار ین امز ا.. نورد كيژولوئدیا

 _ ددرگن یلوما ریغ

 هسب و حب رد عیرست یارب میهاوخیم اقفر هیلک زا
 ًابهدننکبم راک هک ینامزاستمسق ره رد « لثاسم ندناسر هجیتن

 هسن ی ًایتس 3 رما رد 0 هتعاد لاعف دروخرب رگیدمه

 هدنشابهدرک کامد تارظن نیب ام زرم ندش,رخشم و رثال اب یاهتدحو
 سس

 و سحب نایرج رد ی میهاوخیم ادح اقفر هیلک زا ۵

 یاپتیلاعف رد یلالتخا ات دنزادربب دوخ ینامزاسفیاظو هب
 ز . ای

 یاپشور و اههویش « راک تقرشیب نایرج رد اعبط م حسیفوست
 هشتسه نینچمه و ددرگیم فک تالیگمت ی ًاقفر دوخ طسوت هک یدیدج

 كسيژولوئدی !هزر ابمرم اهکدر اد یب اهحرط درومنیا رد زین هایروشت
 دود دهاوخ هتفرگ راگب ه دومندهاآرخ عیرست ار . 6 : ۱ ۹

 نورد كيزولوگدياهزر ابم مجرب دابرتهتشارف ارب

 نورد کايژولوئدیاهزر ابم مجری دابرتهتشارف ارب
 هنحم رد نذش رتلاعف هچ ره روظنمب ینامزاس
 ۰ یتسیلایریمآ دم تازرابم

 ۱/۳ كيروکت هتسه نامهاریزوریب هب نامیا اب



 ات

 : ینونک تیضو -فلا
 ًن آ بوکر ست ردق و تلود عفو -۱

 4 بلقنا دشیاهورین ریاستیعنو - ۲
 ؛ تاقبلت طیاور و مدرم یعامتجا تیعنو ۲

 و یسستسیئومک و هایت ارکمد یاهنامزاس شلقنا یاهورین

 5 مدرم اب نامهطبار

 .یژتارتسا و «ایتکات رب طیارم نیا ریثأت -

 ۰ یلک حب و همماج یودامتقا و یعادتجا تخاس -ب
 : امد مرام یتونک عتو -چ

 ؛ مينيبیم هدوگچ ار دوخ راک هم ذُ اک هتمذگ ٩

 4 دنکب دیاب یلوحت هچ ینونک تالیکمت - ۲
 اس رداک و اهرداک منو - ۲

 4 .وممک حس رد نامزاس ۳۳ ِ

 هراز اک هقبط رغبنج و ایت ارکمد شبنج اب نامزاس هطبار -
 : هلحرم نیا رد ام یلک وژتارتسا ۵

 ؛ مراد یماظن - یسایس ر اک زا یگرد ۵۳ - ۱
 مینک یهدنامزا هم رو نوح یماظن - یسایس و اک دیاب هنر اس

 ۶( نآ نامزاس - نا آ لک وولحم)

 هتوگچ 2 رس هچ هب ناتس در رد یماظن - یسایس راک ۴۳

 ٩ تسیج قطانم ریاس اب نآ هطبار ان ی



 ین

 : + امتیعقوم اه

 6 امب تبسن یبالقنا یاهنامزاس عثئو -)۱
 6 ام لباقم رد تیمک اح یریگتپج - ۲

 اب هچ و بالقنا یاهووین اب هچ « طباور ریغت ینیبشیب - ۲
 رد :هناحلسم هزرابم زاغآ تروص رد )بالقتا دنیاهورین
 ! ) رگید ی اههپبج

 دراد یفیلبت هبنج ینونک طیارش رد هناحلسم هزرابم ایآ +
 ِ ؟ ود ره اب یماظن ای

 یوزنمار مسینوتروپ | تسا رداق هناحلسم هزرابم نیا ایآ - ۵
 ار هناحلسم هزرابم مسینوتروپا هک تسه رطخ نیا هگنیاای؟دنک

 ِ .دنک یوزنم
 * اتسور و رهش هطبار و

 لوبق درومیروشت لوما اب میتفگ هجنآ قیبطت -ژ

  

 



 ناسزاس یلاعیاروش تسرشکا همان

 تسیزسکرم یاقفر هسب تالخ

 1 اقفر

     قیرط زا ات ميديهوک ام « ام یتاایگهتویغ ی اهدروخرب ۳

  

    

   

  

 می. میز ًادنایب نآ حیحم لاناک رد ار لگاسم یتایکعت حیحم هروخرپ

 ؟ رد باعش۲ ؟ترورض هرابرج: اش هک یتاغیلبت متربلع هک دوب رطاخ

 درکر ًایتخا توکس ام « دیدومنیم نااراداوه ات هتفرگ *اضعا زا و حوطس

 یا اسب نامزاس یلاعیاروغ هسلج لیکعت یاهاقت اب ات. مینیشوک و

 ,اههناپب هب اروش هسلج لیکمت اب امش هک « مینک هزرابمتامادقا

 ۰ دیدرک تفل اخم نوگانوگ

 رازسگ قسیرببط زا تالیکمت یاقفر هیلک ات میتهاد راظتنا ام

 



 اما « دنوخ علم ایاشتفیک و مک زا « *اضغا هب نامراس یل امیاروم
 هسب عجار ناتتارظن حیرم نایب سپس و * ازوع * لیکفتا "اب امهتفلاخم
 اروم و* هتعا ذگاهر اک نیا زا راک » هک لیبق نیا زا نامزانم ی اغیاروع

 ی دیدرفف یاب دوخ یتالیکمت ش عناوم رب » تساهدرک طلغ

 وباسسنا رسب ناتحیرم یراغف اپ دوجو اب اش رگید یوس یا

 هسب یتاروتس د نداد هب عورش « نامزاس یلامیاروع هب عجار ناتهاگدید

 هک دیدناسر اجنآ هب ار راک یتحو دیدومن " نامزاس تیزکرم " ناونع

 زین اریخآ و دیدرک هدافتسا هبرح نیمه زا زین ناراداوه اب هطبار رد

 ایس رییغت هنیمز رد ار یتامیصت نامز زاستیزکرم ناونع هب ز زاب
 وهدوب جراخ امعیاهتیلوئسم هزوح زا احیرم هک دیاهداد ماجنا نامزاس

 نسیارد دناوتیم نام امز اس یل امیا روش ن آبایغ رد و ینامز اس هرگنک اهنت

 ناونع هسب زاب ار دیدجتامیمصت نیا امش * دیامن یریگ میممت هنیمز

 هدشیاهدومن غالبا زین ناراداوه هب هکلب « *اضعا هب اهنت "هن تیزکرم
 ایم یتالیکدتریغ ی اهتسایس اب هک *اضعا زا یخب نآ زج هب هتبلا )
 * [ دنفلاخم

 یرسیگولج نامزاس یلاءیارودتکرح زا وسکی زا امشبیترت نیدب
 ناونعهب دوخ رگید یوس زا و دیاهتساخربتفلاخم هب نآ اب و دیئامنیم

  

 و* اضعا نیبرد اردوختارظن و دیهدیم یتالیکمت تآ روتس د تیزکرم تیرثک !

 ۰ دیئامنیم غیلبت مان نیمه هب نارادآاوه

 روم ء* اروم" لیکفت اب اه تفلاخم لیلد هب هک نونکا نیاربانب



4 

 ناوتعهیام «دنک :هئارا عمج هب شرازگ ناونفمج ار دوختارظن دن اوتیمن
 یسیاعا هیلک, اپ ار دوختارظن هک مینیبیم مال كیت ارکمد دروخرب كی
 مییامن حرطم دن راد رارق اش اب طابت را رد یتالیکوت تیمضو لیلد هب هک

 یر ۴ دنهاب هدرک دروخرب نیفرطتارظن اب زین اقفر نیا ات

 تسارهذی ,ناکما امش قیرط زا اهسامت نیا یرارقرب ناکما اعبط

 نانکما امش و دمآ نارهت هب نااتس درک لوئسم قیفر هک یتقو لشمل ایف
 هیت اجکی ارپانا هلئسم قیفر نیا و دیدومنن مار ام اب ار وا سامت

 زر دون جرطم ناتس درک رد نامزاس ناراداوم و *افعا اب
 اقفر هیلک اب ار امسامت ناکمآ هک میهاوخیم اش زا نیارباخب

 «میراذگب نایمرد اهنآ اب اردوخ تارانن مین اوتبزین ام ات هدرک مهارف

 ناسهاریزوریپ هی نامیااب
 ز اس یل اعی اروم تیرزثک |

۹/۹ 



۰ 

 تسن ًاوخن دوخ هلاس ود رمع رد ام نامزاس «دینادیم هک روطنامه

 «ددرگ تالیکعت دشر بجومو درادرب هار رس زا ار یتالیکمت و یتازر اب

 ر

 یایژولوئدیا هزراسبم نیمه نادقف * دروآ دوجوب تالیکشت نورد رد

 یسالقنا ریغ یمضوم زا و هتساوخان یباشنا یاهدع هک هدشببس زورما

 یکدنا دیاب عوضوم نیا حینوت یارب «دنیامن لیمحت ام نامزاس رب ار
  ْ ِ - تسیرگن هتفذگ هب

 (ج) قیف ر تیز کرم ی اقفرزا یکیتوعدهبءهرگنک تسهنز | سپ یدنچ
 ؛تسن ادیم نکممان تیزکرم نیب تاقلتخا لیلدب ار راک همادا ناکما هک
 «دوختااقالتخا حیغوت رد تیزکرم یاقفر * دیدرگ لیکشت * اروم * هسلج

 دارسف تا هب عجار ار دوختاراان و یمخش یاههتیلس زیچ ره زا شیب

 هسپ *اروش » فرط زا انیع نآ تر ازگ هک دنتخاس حرادم تیزکرم نورد

 تاااتخا لکع هب ار دوخ دنچ ره یتاقالتخا نینچ «تسا هدغ هداد اقفر

 طوبرم یرظن یاه یر یار اد امطق# دهدیم نان یئالیکمت یتح ایو یمخش

 «نام مز اس نوردرد یرتلورپ كایژولوئدی | هزر ابمثای ن زرادتف امام تسا دوخ هب

 » دادیم زورب دوخ طلغ اکیا رد ارتاق ًالقخا نیا

 تاقالتخا لحیارب اهنتهن ه نامزاس یل اعیاروشی اقفرور نینهزا

 درسبشیپ « ینامزاس دشرو هزرابم رما دربشیپ یارب هکلب ه تیزکرم نورد



!۱ 

 هفیظو نیرتمربمو نیرت لجاعم نیرت یساسا اركيژولوئدیا هزرابم رما

 اب رظن نیا هک+ دندومن هئارآ زین ارنآ همانرب وهدومن نییعت تیزکرم

 : * دشبیوصت (چ) قیفر فلاخم یار و قفاوم یار هد
 تسا .مپیم لئاسم هک دندوب دقتعم یگمه نامزنآ رد * روشی اقفر

 هدشیامن نفور ار لیاسم دناوتیم ملاس يژولوئدبآ هزرابمكي اهنت و

 اش هدریگب تروص یب امعنا رگا هک تفگیم ملءاک قیفر ماگنه نامه یتح

 + کتسنآ رد ام ینونک تدحو و مییوگب میناوتیم هچ نوریب طیحم رد

 .تسسین نفور تاقالتخا نیا امام میرادفالتخا هک مینادیم طقف همه

 قسفر هلیجنم « تیزکرم .یاقفرزا یخربهک یثاجن از ۰ رگید یون

 دنتسن ادیم نکممان یلبقبیکرت اب او تیزکرم راک هماد«(خ) قیفرو (ٍ)
 دنااوتیم كیژولوئدیا هزرابم درکیم نامگ هکییاجنآ زا * اروم"
 طسسیارش نآ رد هدزادنايب دوخ حیحم ریسم رد هدنیآ رد !رتاف التخا

 هد-نتفگیم نخس نآ زا امثاداقفر نیادوخهک یتسب نیز آ زارتحا یارب

 ار تسیزکرم تسناوتیم لاسکی زاسب اهنت همانساسا قبط هکنآ مغریلع
 تاضبارگ اب نآتیرتکا هک درک باغتنا ار یلمف تیزکرم «دهد رییغت
 تعاد یگنهامه (جوخ) اقفر نیا یمیخعت

 دیدج تیزکرم «دمآ رد رد یلکعب دیدجتیزکرم تکرح :دنور اما

 ناسز زاسیاقفر هب كيژولوئدیا هزرابمترورض اب بار رد یحیفوت چیه

 هیومم حرط دیاب هدوگچ وارچ هک درکن مولمم نامزاسی اقفر یاربو دادن



۹۱ 

 یسنامزاسنیاظو ماجنا نیع رد دیاب هنوگچمدنیامن ارجا ار اروع

 .دنی امن تکرع كيز ژولوئدی | هزرابم رد هئالاعف ه:قلخشینج اب هطبار رد

 یاقفر ندرک لاعف یگنوگچ رکفرد هکنی از ز | لبق (ج) قیفر دعمولعم

 تسهج نیا رد اهنآ یژردا یریگراکب و كيژولوئدیا هزرابم رد نامزاس

 ح الطما هبو هتعون یاهلاقم نارگید زاتب این هب دوخ دراد دصقه دعاب

 داقتنا دروخرب زرط نیا هب رگید یاقفر .هچ رگا *"دروآ مه رس ار هیضت

 نسسپا یبتک یاههمان هب یخساب و دعن نآ هب یپجوجت چیه اب یلوهدندرک

 ندرب زاو دند اهن یر انک هب ار ًاقفر ی اههتدون الما ایو دمت هداد اقفر

 »,سسقیو هکنیآ مغریلعم .دش مولم و دندرک یر اددوخ عمج نورد هباهنآ

 ":اروش * هیوصم حرط قبل كيژولوئدیا هزرابم رما دزبشیپ تیزکرم یساسا
 تارسن ابتفلاغم رد ار دوختارانن تیزکرم تیرثک |« تسا هدغ نییعت

 نار و وه شیب رد یتح ایو دوخ اب طیترم وضعیاقفر نیب رد * اروش*

 نور زا انلع هک یناهدناسر ییاج هب ار راک و «دنیامنیم حرنم

 .تسسیحم كيزولوئدبا هزرابم موز مدع زا هجیتن. رد و *» لیاسم ندوب

 لثاسم نیا حیرم حرطیاجب ااقفر نیا هک دوب نیا یساسا هلئسم .دننکیم

 اب هطبار رد ار یلیاسم یت الیکمت ریغ الماک تروصب» ت الیکعت نورد رد

 دسش نیا ییاه دروخرب نینچ هجیتن «دندرک غیلبت دوختسد مد قیفر ره

 نیا غلبم احیولتو *«,دندن امک لیلمت هب ار كيژونلوئدبا هزرابم راک ک

 هلاقم هیقب زاتباین هب(خ) قیفر# اهیاک نیا هدهیاجب هک دندغ رلان



۳ 

 ددرگیم نییعت تیلق | و تیرثکا و هدشی ریگ یار نآ رس رب سپس و دسوئیم

 هداد نامن لبق زا ارنآتسکع تالیکمت هلاس ود هبرجت هک دوب یدنور نیا و

 هدوب

 دوگره زا ةکنآ یارب هکدوب هتفرگ میمصت * اروش " رگید یوس زا

 ب تیزکرم .هک یاهناهام,درازگ قیرلط زا هدنک یریگولج تیز ارم اف تکرح

 ,سیومت مغریلع دیدجتیزکرم هک دیامنتراااد نآ راک رب «دهدیم * اروش

 ۸دنهداد اقفر هب زین اروش شرازگ رد هک " اروش * هسلج رد هدام نیا حیرص

 ۱ *درک یر اددوحشو ازگ ند اد زاو تسا

 دا ناراداوهتکرش رب ریاد ار دوخ داقتعا اقفر زا یخرب هو العب

 یار رد دیدجتیزکرم لو هنتهاذک ایم رد تیرکرم اب كيژولوئدیا هزرابم

 كیژولوئدیا هزرابم رد ناراداوهتکرغ هک هنابب نیا هب ءارآتیرثکا اب

 سرد اما « دناهدرک تفلاغم نآاب « تسا كيژولوئدیا هزرابم نتخاس ینلع
 دتهادرارق اهنآ اب هطبار رد یوحنب هک یناراداوه اب اهنآ طیارش نیمه رد

 اسیرت املغ هب ار دوبت الیکعت لک هب داقتنا اتدمع هک ار یلیاسم زا یخرب

 !۱هنا همیاع هک دوب نآ راک هوحن نیا هجیتن ,۰ نندومنیم غیلبت یلکع

 » دش هدنکارپ نوریب طیحم ردو ناراداوه نیب رد قیرات نیمه زا تعرسب

 ب اهنآ نتخیر ترومب اههدوت تبنج هک دوب یاضق نیمه مرگامرگ رد

 دوب مزال دزوم نیا رد * دمآ دوجوب نارادسای اب یریگرد و اهنابایخ

 سم حرم هک صومخب .«دیامن نفور ریخا عیاقو لابق رد ار دوخ عنوم نامزاس
 ۸ایز دح ات ار هلقسم نیدهاجم نامزاسلاعف عقن و عیاتو نیا رد ردم ینب

  
   

    
   



 ۱۳ سس

 ی ک دنتساوخیم نامزاس ز زا ادیدش راداوهیاقفر و دومنیم هدیچیپ

 * دهدب یلمعیاهدومنهر و هدرک دروخرب لیاس
 " دنتخادزپ هیمالعا نتفون هب دوخ نارهت ی اقفر هک دوب اجنیا رد

 . هثارا اب ناکامک تیزکرم یلوء دنداد رارق تیزکرم رایتخا رد ارنآ و

 نا ارهت رد یهدنامزاس نادقف ار دوختفلاخم تلع و درک تفلاخم دومنهر

 یهدن امز اس لق ادح زئاح دوخ راک عورشیاربام هکیتروم ید * دومن مالعا
 مس طوّرعم خیرات نآ زا یهدنامزاس زما لماکت وتفرشیب و میدوب

 نیا رد لاعف تکرغ نودب و دوب اه هدوت یتازرابمیتارپ نیا رد تکرغ

 دوس یب القنا یاقب تسن اوتیمن زین یهدنامز اسلق اد نیمه «هزر اب
 «مسیتس اوخیمن ۳و ميیتسآوهیم دپ اب کام اصوا نیا مامت اب «:دنک ظفح ار

 دادرخ۲۰ عیاقو زاسپ * دنتعاد تکرع هئالاعف اس نیا رد ناراداوه

 یتارایتخا هب هجوت. اب ن دارهت تاک اتفر «دمآ رد ید اهلکهب ًاههدوت شینج هک
 سا هیم العا نتفون هبهدوب هداد نانآ هب الیق تیزکرم نیمه هک
 .« *تسا یب القنا یتکرح هناحلسمشرعت هک دنداد دومنهر و

 "هتفر هرفط یب القنا تکرح زا یهدنامزاس مدع هتاهب هبالبق هک اهنآ »
 "ات دندرک نارهت هخاع هیم العا هیلعتاغیلبت هب عورغ رابنیاو دندوب

 میم العا دنتفگ اهنآ «دنراد هدیدوب اردوخ یلمغ یو هلئسم نیاسپ رد

 یار ار دوخلب الد زورما هب ات یلو « دراد یمایق دید نارهت هخاش

 نایرجرد یدودح ات ن اراداوه قیر ز 1 ًامو دناهد ادن حیهموتت الیکمت یاضعا

 : میا هتفرگ رارق اهنآت ارظن



۹ ۱ 

 چوسماظن یاهمیت هک داد خالطا تیزکرم هب نارهت یاروش رگیدیاوس زا
 8+ لدسم نیمه مالعا اب تسرد «داد دنهاوخ ماجنا ار یتایلمع نارهت

 ۲ .یزکرمیاقفر زا یکی )فلاخمیاركی و قفاوم یار هس اب تیزکرم
 یاپمیت هک تساوخ نارهت یاروه زا ( تعادن روضحیریگ میممت .ماگنه رد
 »نک راک اهنآ زا یکیتیلوئسمتحت .ات دهدب تیزکرم لیوحت ار یماظن

 هدش هاگآ هلئسم نیا زا هک ن نامزاس یلامیاروش یاقفر تیرثکا
 .مسعتلع ) هلئسم دنچ هب یتسهن رد هک دنتساوختیزکرم زا ۸. دندوب,

 مع «لامش هچیجیارب راکتفرغیب مدع « كيژولوئدیا هزرابم دزیمیب
 تسسیزکرم راک زاغآ زا * اروه * هی تیزکرم هناهامیاهشرازگ هئارا
 ه-لثسم دروم رد یریگ میمصت هلنجنمو ( همانربخ راک یسررب «نونک ات

 ی سل اعیاروه تیرثک | رگید یوس زا .دیوگ خساب یماظن ی اهمیت لیوحت

 :نسییعت یاهتسایس ابفلاخم ارتیزکرم مادقا نیا هکییاجنآ زا نامزاس

 تسیزکرم زا تسنادیم یماظن - یسایس نامزاسكی تخاس نینچمه و هدش
 هخاع اریز * دیامنیراددوخ مادقا نیا زا ایاضق ندم نغور اتتساوخ
 ِ هاتماس قبط ( یماظن - یسایس نامزاس ز رز | شخب کی ن اونهب نارهت

 نسب | نوچ«دز اس ًادج اهمخب ریاس ز :ا ار یماظن شخب دناوتیمن ( نامزاس

 هک هدوب نامزاستسایس رد یتارییغت هنادن نارهتتالیکعت رد تارییغت
 ۱ دنیدجتسایس ذ اهتآ قحتیزکرم و دادیم ناغشن یت الیکشت لکش رد ار دوخ

 مادقا نیا هک نامزاس یل امیاروهیاضعا تیرثکا مرجال تعادن اسار ار
 تسیزکرم !«دندوب هداد صیخغت ینامزاستابوصم اب ریاذم او تیزکرم



۱۵ 

 لیکمت ار نانمزاس یلامیاروه هداملا قوف هسلبمحیفوت ی رب ات دنتساوخ

 یسْل اب ار وه تیرثک | تامیست لب اقد رد تیزکرم یاقفر زا نت هوس

 لیوحترگید یّوس زا و هدرک تفلاخم یلامیاروهتسن اب وسکی زا نامز ا

 یاقفر زا یکی زا زا و هدناوخ یت.الیکمت ریغ لمعثی ار اهمیت ندادن

 «تسساد هدهع رب زین ار نارهت هخامتیلوئسم : لاح نیع رد هک تیزکرم

 تروص یت الیکشت ریغ راک رگا:یتح هکنیتروط رد ) درگ تیلوقسم بل

 (دفیم یل اهی اروهتیرثک | : میممت : :هب طوبرم هلقسم نیا دوب هتفرگ
 ِ ی سیقر « لکه نیرتآ هدننز هی رتشلوکسم بلس نیا یاهناهب هیو

 تساذگ ن ایم رد ناراداوه زا نت ود اب تیزکرم میت ناوتمب (خ)
0 

 *دنهل | جالطا تیزکموضع قیفر بارون نانخس انیع اتتساوخ امنآ زا و

 ياتفنو و دوب هدغ هلمح ام یمیت یاههناخ ز ۱۱ یکی هب نامز نیا رد #

 یکی نایرج نیا رد یلو هدندرب ردب ملاسق اج هلمح نیا زا هناخ نکاس

 دو ک یرتسب:یلحم رد ار وا هک دوب عزال و دوب هدید یاهمدماققرزا
 نوک رگید یمیت:هناخاثأی هب مودصم قیقر دش رارق هثد اح نیا ل ابندب

 : یارسق نارهت هخامیاق اقفر زا یکیتیل اس تحت ناراداوه زا یاهدع نآ

 .مسیتف اب عالطا بجعت لاک اب میمصت نیا زا سپ» ددرگ لقتپم هدنتخاد
 مپ مادقا امار دوفم یت الیکعت لاناک هب هجوت نودب (ع) قیفر هک
 : هتساوخاهنآ زا یت.الیکشت روتس ناونعب و هدومن اقفر نیا اب طابترا

 دعب هحفم رد سیونریز هیقب ۱



۱ ۰ 

 طباور هب شیپ اهتدمزا اقفر نیاهک :میدش هجوتم ام ن امز نینهزرد :

 هد دنکیم بانا زاتبحم یار اد وه و هاضعا اه وز :دننزیم لاناک

 "۰ دنبامفنا ر اکكرادت ردارمم همالخ و .دننکیم عمجثاناکما

 با_یسنا نیا اب هلباقم لکش نیرتحیحم هک میدرکیم نامگ اب

 هی تسینولک نیزاوم اب ریاذم و یت الیکشت ریغ ر اتفر نیاون ییاذک

 ر-یئیناکما لاناک نیمه زا و یت الیکدت حیحم تکرح رتسب رد ًاهنت

 ی اقفر تیرثکا یوس زا نامزاس یلامیاروهیاقفو زا نت ود اذل تسا
 هرابرد فرطکی زا ات دندومن ار (غ) قیفر ابتاقالمیااقت یلامیاروغ

 " قسع رگید یوس زا و دننکتبحم * اروم *تسن اب اقفر نیا تفلاخم
 . تاقالم ز زا (خ ) قیفر اما * دنیامن دزعوگ نانآ هب اربامنا هابتما

 * درک یراددوخ
 «ههسشنایب دوخ یت الیکمت لاناک رد كس هکنآ یارب مه زاب

 سانت. (خ) قیقر اب یدارفنا لکشب ) منم اقفر زا نت دنچ

 .. هنوگره هکنیاو تفگ نخسبامشنا ترورض زا دوخ نانخس رد وا و هتفرگ

 یرما ارباعشنا یاربتاناکما یروآ عمج و ناراداوه اب هطبار داجیا

 .رس رب هلفسم و تسا نشور تاقالتخ هک تفگ (ج) قسیفر «دناوخ یب القنا

 هک مینکیم نانگ ابوسا هداز دمحا دومسم قیقر تارظن در و لوبق
 1  لیق هحقم زا سیونریز هیقب

 نسش ودو دنروآ لمعب تملامم روبزم هناخ هب مودمم قیفر دورو زا هک
 » هدومن مالعا ار نارهت هخاشلوئسم وا تیلوئسپلس اهنآ هب



 سس ۹۷

 هب اهنت وتسا هیاب یب هزادنا هچ ات نانخس نیا کادنادیم زین وا دوش

 هک دنتسهیاهذع هک تفگ وا «دروخیم ییاوژروب هدرخ یتاغیلبت راک درد
 راس و دنر ادن لوبق ارتآ هک یاهدع و دنراد لوبق ار » هیحاصم * هوزج

 اقفر یمامتتارظن " هبحامم * هرابرد هک دنادیم دوخ هک مینکیم رکف مه
 یتبحمو ثحب هنوگره و تسا مامت راک هکتقگ وا * تسا هدشن نشور

 نامزاستساد یور ار یکاب بآفورحم لوقب بیترت نیدب * دعابیم دسیاز

 تساد رد ار ناتس درک و لامع هک یئاجنآ زاهک دوب دقتمم وا تسخیر
 هک تقگوا »۰ دنتسه یجارخا اقفر هیقب نیاربانب « دنریگب دنن اوتیمدوع

 تاوزج دوخ یارب یتح و دناهدرک داجیا یلقتسم یتالیکعت تخاس دوخیارسب

  ِ * دناهدومن هیهت زین یسنورد
 «نندوب هدرک نییعت دوخ هک ن ًارهت ی اقفر رارق رس رب «اقفر نآ زا سپ

 رد قسیفر نیا ابتبحم هک یلاح رد و دمآ نارهتهبمظاک قیفر*دندم این

 را گید اب قیفر نیاسامت یرارقرب زاه دوب یوورض رایسب ینونک طیارش

 تلع هک دندروآ يم هناهب اهنآ «دندرک یریگولج ن ابزاس یل اهیاروش یاقنر

 تنسرد اعدا نیا هکنیا سرفب ۰ مياهدماين اهرارق رس ام هک تساآ هدوب نآ

 لاناک اهنتهک مظاک قیفرو امسامت داجیا یارب یرگید یاهلاناک ایآ» دوب مه

 ؟تعادن دوجو تسا ناتس درک یاقفر اب امسامت

 ندنیسرات :دیاش وتسا عوق ولا بیرق باعمنا هک دسریم وظنب نونکا

 زا لسبق اتدنا مصم اقفر نیا اریز# هداد خرزین باعقناو همان نیا

 «درسیگ تروم دیابیم یت الیکمت همانساسا قبط ۸5 » اروش * هسلج لیکشت



  

   
    

  

   
   

۹1 

 یاب هجوت اب هک دناهدرک هبساحم اهنآ ای .دنیامن هٍریکی ار یاک
 زر ایم های نادقف طیارش رد« دنراد تسد رد ار یتالیکشت یاهسرها

 ۸اگآ اب ات دهن هزاجا درف ره هب تسناوخیم هک ملاسكيژولوئدیا
 و سکی :اوبامتنا راک دیامنیریگ میمصت یبامشنا نینچ دروم رد
 اره «هناهاگآ یریگ میصت كيیاجب هک دننکیم هبساحم اریز *؟دنیامن

 رتیدیلک اهنآ هکییاجنآ زا وتفر دهاوخ دوخ لوئسم لًایندب یک
 وخ اب: باسنا رد ار ورین نیرتهیب# دنراد تسا رد ارت الیکمت عضاوم

 .» تشاد دنهاوخ

 :)اقفر
 هک داد صیخعت یتسردب شیپ هام راپچ دودح رد نامزاس یلاعیاروم ۱

 شهوک# نامزاس نورد یاهییاسران وتالاکعا یمامت اب هلب اقم حیحم هار

 زد اما «تسا نامزاس نورد رد لاعف كيژولوئدیا هزرابم داجیاتهج رد

 حج سیحم لح یاجب ات دندیهوک تیلوتسم یب دارفا زا نت دنچ نایم نیا

 كرادت " اروم "هسلج لیکمت زا لبق یتح هک یتویسکارف داجیا هب هلئثسم

 «ٌتسسا هدیدرگ یضقم امیارب نانآتاکرح هزورما و دندوب هدید ارنآ

 | سیافق یتسیئومک شبنج و قلخشینج هب تبسن تیلوئسم ساسحا نودب

 ناسهآتسادب هک یت الیکشت یاهمرجا زا هدافتسا اب و دننک هرسکی ار

 هداد هئارا یدنتسم یاهتکاف ناوتیم دروم نیا رد #



    

    
    

۹۹ 

 دوس لابندب ار ناراداوهو ءاضعا زا یشخب هناروکروک تسا هد ات

 كيژولوئديا قیمع یاههشیر امطقم یتیسکرام ریغیاههویع نینچ +

 هدومن دهاوخ نشور ارنآ لاح رپب هدنیآ هک درا

 لسیمحت نامزاس هب اقفر نت دنچ نیا هک یبامعنا میدقتعم ام

 اسم «تخاس دهاوخ دراو هناحلسشینج هب ار یتخستابرض دننک

 تسسا یمجرم اهنت هک » اروش " هسلج لیکهت .داهنهیپ اب ات میدیم
 نا _گهنیامن ناوتمب و هدرک لرتنک  ارتیزکرم لاسعا دناوتیم هک

 داجیا زا «تسا هتفرگ ندرگ هب ار یتیلوئسم نینچ نامز اسیانعا
 *اروش " هسلج لیکشت زا اقفر نیا اما« مینکیریگولج یب امعنا نینچ

 اروش * «" هدیلاماروپ اروغ *» نوچمه یتاملک نایب اب و هدز زابرس

 روش یماظن - یسایس نامزاس " و *اروش یب اروغ * *تسا هدرک طلغ

 هجوت لباق و هداد ناشن ار دوخ یت الیکشت ریغ رکفت قمع *دهاوخیمن
 لسیکعت زا لبق ات هک دنروایم نابز رب ارتاملک نیا یناسک هکتسنآ

 دسیک ات تیزکرم هدننک لرتنک ناونعب * اروه " شقن رب» دیدجتیزکرم

 دن اهتفرگرارک تیزکرم رد * اروم * نیمه رظن اب هک زورما و دندرکیم

 یشالیکمت ریغ لامعا هدننک لرتنک ناگرآكي ناونعب ار " اروش* و

 | دیم نادب نیا ایآ ودننکیم دروخرب هنوگنیا تآ هبو دننیبیم دوخ

 یا_فعا رب یراذگ ریثات زج یفده هتفنگ رد نانآ نانخس هک تسین

 لابند دماقم نیاب ندیسر یارب نانآ تیامح,پلج و نامزاس یل اعیاروخ



0 

 نیا یوس زا لیست پاسنا تا هک یتابرف قدع ۴ تسا هدرکیم
 رغ هک درک كرد ناوتیم ینامز ار درو ایم در او شینجآ هب اقفر نت :

 اراداوه و یسایسیاهنامزاس یمامت نونکا + .میریگب رظنار :ردآ ار ینونک

 متکرح هنوگره «دناهتفرگ رارق تیمکاح عیسو هنایفحو مجاهنت دزوم اهنآ
 هامکی لوط رد اهشت «دوهیمبوکرس یلکغ نیرت هنایفحو هب مدرميوس زا

 دنذیدرگ ن ارابریتیمایسی اههورگ ی اضعا و نارادآوه زا نت ۳ زا شیب

 ینچرد *تسا هدوبن هیم العا شخپ زجیزیچ ؟ اهنآ ز زا یرایمب " :مرج * و

 تا شیلبت و بعر طیحم داجیا وبوکرس اب ات دفوکیم میژر هک یطیارغ
 ,هسسپ شیپ زا شیب اههدوت «دزاس مکحتسم ار دوخ تیعقوم «دوخ یمنهج
 ۱ ناسهاوخ شیپ زا.ردیب و دناهتخود مشچ یسایسیاهنامزاس

 بآا_سعن ذ | تاکرح یلوع دنتسه یب القنا و یسایسیاهن امز اس یگچرایکی و

 نسسق دنچ نیا هدنارگل الحنا« ینونک طیارش رد هجیتن رد و هنارگ

 ؟تسساذگ دهاوخ اههدوت تازرابم یور رب یفخبنایز ریثات هچ «اقفر

  

   

  

    
   

  

 تسسفخو و بعر وج داجیا در زا دراد یعس میژر ذک ورا

 تسا ییاهزیچ زا یا امزاس رد بامفتا امومخ یسایسیاهنامزا زا
 هد اسفتسا ن زا یوق یتاقیبایت ملی کی ناودم هب دناوتیم مث ۱ ک



۳۹ 

 نامز استانییعت یلوم تمادن یتیمها نادنچم تفرگیم تروص ام نامزاس زا

 تا _یبرف دعب« دنراد ام نامزاس هب ناراداوه و مدرم هک یدیما و ام

 یزسیچ نامه نیا و دهیم شرتسگ هعماج قامعا هب اربامشنا نیا برخب

 نیا هبه زا رتکاندرد * دتنآ ناهاوخ ًاهتسینوتروپ و میژر هکتسا

 نیا مالآو درد لمحت اب یب القنا یاهورین « دوب ملاسكيژولوئدي |

 رد و دسندازیم خساپ نآ هب ریذپان زیرگترورضثی ناونع هبو باسن ا

 ِ نیا هک تسا فسات یسب یاج یلو# دندوب یمن هدنمرع قلخو خیر ات هاگشیب

 . تس.د رد ار ینامزاس عضاوم هک اقفو زا نت دنچیوس زا یعقومبامسنا
 هد شل یط نآ ,یعیبط هسورپ هک ددرگیم لیمحت ام قلخ و اب یو دنز اد

 هسب دراد یعقومباسنا ارز و۰ تسین یب القنا عنوم كي زا و تسا

 ِ ناسزاسیاضعا هکلبو ناراداوه ًامنت هن هک ددرگیم لیمحت ام نامزاس

 تسیرثکا ناونعب ام هکییاج ات ۰« دنتسین علطم نارگباععنا تارظن زا

 نسیا تارظن اب ییانهآیارب میروبجم زورما نامزاس یلاعیاروغی اضعا

 نار اداوم نیا ندنانکیارب اهنآ هک مینک همجارم ناراداوه هب « .هدع
 *« ۰ دنزاسیم حرطم ناشیارب ار دوختارظنا « دوخل ابندب

 هی رو ۱ خ / قیفر زا ناراداوه زا نت ّ يه ال. ِ ( چ) قیفرو ( خ) قیفر زا ناراداوه زا نت دنچ کیماگنه-*

 قسیفر ادتبا « دننک نایبآاردوختآرظن ورردور هسلجكی رد ات دنتساوخ
 ثکسحب رد ناراداوه رارمآ ابسپسو دز زابرستسحب نیا زا ( خر )
 زاهسکیتقو یلو « دع طبف راون یوررب اههتفگ ثحب نیا رد؛درک تکرش

    



۳۲ 

 هسسورپ « نامزاس یلامیارومتابوصم مغریلع هدع نیا هک ارچ

 یارب * اروم * توعد لباقم رد و دنتخاسذقوتم اركيژولوئدیا هزرابم

 رکذنالابرد ام هک دنداد ار اهخساپ نآ « دوخ یتالیگمت دشتاکرح حینوت
 یمتاریث ًاتهچ بامقنا نیا هکتسا نشور لثاسم نیا هب هجوت اب * میدرک

 نسیازایاهدافتسا هچ مسینوتروپآ و تعاذگ دهاوخ ام ناراداوهیور رب
 لماحهک یبامشنا اریز ۰ درک دهاوخ ام قیدص ناراد اوه بلج یارب طیارغ

 و هنارکفنهور تلمخ افرم و دشابن یکیژولوئدیا هزرابم لاعف هسورپ كي

 یور رسب نآ نایز نیرتمک « دخاب ینویمکارف یاهیهاوخدوخزا یخان و

 « دروخرب نیا رد * دوب دهاوخاهنآ یاهیراک منادن و یمگردرس ناراد او
 تاکرح زا یریگولجیارب یناکما هنوگچیه نامزاس یلاعیاروشیاضعا ام

 تس درد ینامزاستاطابترا یفرط زا نوچ « .میرادن هدع نیا یتالیکمت دض

 ره ایا و دننکیم عطق ار یطابترا ره « دنهاوخب تقو ره اهنآ وتساهنآ
 دنزاسیم رارقرب اددجم ار یطابترا

 زین و نآ نیودت مدع و دوختارظن نتخاس یفخم اب رگیدفرط زا و

 بق هحفص زا سیونریز هیقب

 زا یخرب رایتخا رد اهراون ات دنهد هزاجا هک دش هتساوخثحب نیفرط

 ام هک هناهب نیا هب ) ح ) قیفر ۰ دریگ رارق دامتعا دروم ناراداوه

 اب « داد میهاوخ رارق سیلپ رایتخا رد ار راون میقتسم ریغ طباور رد

 ۰ دومنتفلاخم ادیدع رما نیا

 



۳ 

 ناسکما تقیقح رده دغعاب اهنآتارلان نیبم هک دنس هنوگره هکارا مدع

 علم ام اریخا و هدنزاسیم بلسا ام زا ار كيتارکم د دروخوب كی
 ار یلومآ ریغ و كيتارکمد ریغ دروخرب ًاقف ار زا هدع نیا هک میتهگ

 یاهتسین ایب تیزکرم تیرثکا مس | هب اسار دوخ هک دنا هدنامک ییاجب

 پل اجو دنا :هدومن نییعت نامزاسیارپ ار یدیدجتسایس و هدرک ردام ار

 یاهتسایم اب هک نامزاسیاضعا زا یمخب هب هینایب نیا هئارا زا هکنآ
 یروطن امه«اقفر * دناهدومن یر اددوخم دنرادتقلاخم اهنآ یت الیکدت ریغ
 پباسیغ رد نامز اساس نییحت نامز اس همانساسا قبط رب دین ادیب هک

 یاهتسایسیرجم افرمتیزکرم و تسا نامز زاس یلامیاروش هدهع هب هرگنک

 اقفر مامت هدنیامن ناونمب نامزاس یلاعیاروش فرط زا هدع هئارا

 هسنارس دوخ و هنتعاذگ اپریز ار لوصا نسیا تیزکرسم یلو < دشابیم

 لس ز سیم افیلبتهب تس د نآ قبطربوهد ادرییغت ار نامز اسیاهتسایس

 یاهدیم تسا یاهدندک نییعت و ساسح ر ایسب طبارش و ینونک طی ارعم اقفر

 ءدنز ادرپیم یتسینومک یاهپیسنرب و نامزاس اب تی دض هب نامزاس مانب
 یولبهمریلخ رما نیا رد دوخل اعف تکرع اب هک تسنیا اقفر مامت هفیثو
 لماح 5 یتسینومک و یب القنا یاهتنس زا و ددریگب ار اپیرس دوخ نیا

 عطقم نیا رد «دننک عافد ه تسا خیرات لوط رد قی دمیااهتسینومک نوخ

 وهجماس « یهجوت یب هنوگره و تسام شود رب یگرزبآ تیلوئسم خیرات زا
 مک هیات * دز دهاوخ ناریا یتسینومک شبدج هب ینیگنستابرف ۰

  
 



 اس ۱

 یساتس و میراد نامز ارم هک یتیلوئسم مکح هب و یب القنا هفیلو

 اسمش زا هک یتخاتش اب و ۰ میزاسیم حرطم یب القدا یاقفر اس اب ار

 یاپبپیسضرپ هک داد دیهاوخن هزاجا یک هب زگره هک مینادیم « میراد

 » دزاس دوخ یمخش و ریقح عقانم و اهیهاوخ دوخ هبعلم ار یب القنا

 نامهار یزوریپ هب نامیا اب

 نامزاس يل اعی اروهتیرثکا
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 ( نوت یاهتر ۳ راک 5 ساسی هتیلک وتیزکرم « نامزاس یلامیاروش ) : اسقفر اب یستخس

 * تسا لثاسم ابیدج دروشخرب یبالدقن ؟تسقادص برش ۰

 دشابیم نامزاس نوردرد نارحبكي زا تبحم هک تسا یتدم
 میر اودیماام)* دع دهاوخ هدیدک پاسنا هب دایز لامتخا هب هک
 نارخبابطبار رد ( درب ادشتس دب باسنا زا لبق همان نیا
 نازیم هک میئوگب دیاب البق ۰ مینادیمیرورغ ار هتکن دنچ رکذ
 دناهدرک حرطم نارهت هخاعیاتفر هکتسا بل المم افزماستاملطا

 ِ مینکر ًارقرب طابترا اقفر ریاس اب مياهتسناوتن لاحب ات نوچ
 و 1 ۹ تسیچ رسارسپ تاقالتخا ۱

 طخ و» اگدید یکی تاقالتخا ساسا مياهدينش ام هک روطنیا
نتسن اد بفلقنا هاگیاپ اب * ههبج * هلئسم یرگید و * هیحامم *



۹ 

 : *تساتسور و رهش
 ناآر اد اوهزءانعان ایم رد دیاب لئاسم نیا هک میدگتعم ا

 نسیا قیرط ز زا اهنتو :هدریگ رارق ثحب دوم یدج روطب نام

 و هستفای ار لح» ارد راظن نیرتهب مین اوتیم ام هک تساهشحب

 لشقاس نیافرم ام راتثب هتبلا ۰ میعاب شینج لق اسم یوگخساپ
 و دوشب رجنم باععنا هب هجیتن رد و ینارحب نینچ هب دناوتیمن
 و تسا .تیعاد دوجو زین 2۹ لاس زا لبق لثئاسم نیا هک ارچ

 نآاب ار دروخرب نیرتهب نامزاس ر اذگن اینبیاقفر هک میدید ام
 هچ ره م [اجسنا هب هاشپ دشن هدینک ب ءاففتا هب اهنت هند و دندرک

 تافالتخ نیا هشیر هک مینکیم رکف ام دیم اجنا تاایکعت رتشیب
 2 وا هدینوپ ام زا مه زونه هک تس | یرگید لثاسم

 سی* دراد دوجو نامزاس نوردرد هک ٩ تساپیدم لثاسم نیا یفرط زا
 تروص نیا هب ار دوخ دیاب ( ناراداوهیارب لق ٩۷ )٩لاح ارچ
 ؟ دهد نان

 رسیخ یب تان ایرج نسیا زا. ار اد اوسه نوک ارچ ۲
 1 دسناهدوب

 باشن ادب عجاب هدنکارپ تروصب یئامهمزمز شیپ اهتدم زا
 هتفرگعشضوم تدغب اهنآ آ لباقم رد (ن ۱ راداوه ) مو دنییم هدینش

 اپهنآ یمامت, اقنریاهتبحم و املاقم , اههیهلعادبب .دانتسا ابو

 لث اسم ن رآ همه هک مينیبیم الاح ها اتم یلو * میدرکیم در |

  نیارد* نیاارفولب ربخ یب ایاشت زا ن راد اوه طقن و هتشاد دوجو
 * ميناديمیرورش | ر بام دنچ رکذ دروم

 یسسایستان ایرج رگید ناراداوه « اتفر دوخ رگم : الوا
 هتسب منچ و تخانش نودب ًارچ هک دند ادیمن .رارق داقتنا درو ار

 - یوضازب * ار اهنآ رگم و دننکیم تکرحتان ایرج نیا لابندب



۷۷ 

 .ناراداوم زا نونکات ایآ «: میسرپیم اش زا لاح ؟ دندناوخیمن
 5 دیاهتخاس " شوخآ یاهزب " نامه زج یزیچ دوخ قد ام

 یلنع همانرب هب عجار نارادناوهتالاوئس دب ارج : ایناث
 نشورخساپ اقفر دوخ لمع و" ناراداوه حلسم یهدنامزاس ه هزرابم

 ان دییدرکیم تاناکما هب لوکوم ار زژیچ همه و دشیمن هداد
 ار ناراداوه هکتسا هتعاد ی همیمه نامزاس : انلاث

 رکف ( ناراد اوه ) اهنآ هکنیا و دنکب دوخ لابندب هناحولهداس

 رادروخرب مکحتسم ینورد باور و ماجسنا كي زا تالیکعت هک دننک

 و ۰۰۰۹۰ و یسسنکارپهعیاغ « مایپ یاههیملعا هب دوم عوجز )
 ارنآ ینیع دومن ودوبن نینچ هکیتروم رد همانربخی اههل اقمرس

 ۰ مینیبیم زورما ام
 ناسزاس رب یشتسیلاربیل هاگدنید نیا ارم رلنب ۳
 قسلخ شینج لگاسم رب ار یتالیکشت لئاسم هکتسا مکاح

 هکنیآا یاجب هک شبا هدشثسعاب رسما نسیآ و دن ادسیم مدقم

 نآ زا شیپ زا شیب زور ره 4 درسیگ رارق شینجتمدخ رد

 هدومن موکحم یناونع ره تحت ار طیارش نیا رد باعفنا ام

 ناراداآوسه و قلخشبتج هب تخسیاهبرش لمع نیا هک میدقتحم و
 ۰ دنزیم نامزاس

 ۱ اتقفنر

 لقاسزاریغ ( تاقالتخا نیا اب هانبار رد )لاحب ات ایآ
 "و شینج یلمع لئاسم هب یئوگخساپ لثم یرگید لثئاسم هب یتالیکمت
 : ِ ٩ دیاهدرک رکف مه نرآر اد اوه

 نسسیرتقدام زا یفخب هب ار مسیفیساپ تکرح نیا اب امش
 نادیمردار امش المع هک یرگید یششبو * دینکیم لیمحت ناراداوه



۱ 

۳۸ ۱ 

 (نیده اجم)* تو اقم یاروش * لثم یتانایرج هب دننیبیمن هزر اطا
 نآ فدا اهنآ هب ار یتازرابم همانرب و یلصا هار هک دندرگیم یسررمن لابتدپ و هدع اچ انا زا تان اهرد نیا ناراداوما هک تسا ی !دی ارش رد تسرد نیا و * دنروًآیم یور " تیلقا * »

 ومک ظیاره + رد پاستا ام 5 مینگیم دنیا رگید یاب

 ال نایاو یژاوژروپ تسنخارف رد تابلط

 هناریا قلخ یئادف یاهکیرچ# فوسفم دابرتمکختسم هچ ره

 اریا قلخ یئادف ی اهکیرچ"نیتساره ار یزوریپدب نامیا اب

 نارسیا قلخ ی :ادف ی اهکیرچ*ن ار اد وه

 ۹۰/۵/۱۸ مراد



 وسسپ خسس اسب

 هامرادن راد اوه یاققر همان ِ

 ار ) اقفر

 : موکحمام نامزاس رد ار بامعنا یتسردب دوخ همان رد امش
 رها" هک یرلان لثاسم نآ دیاهتفون هک روطنامه و دیاهدرک
 ترورسش هک تسین ییاهزیچ نآ دریگیمتروص نآ رس رب باعفنا
 یلو « میقفاوم الماک امشاب زین ام ۰ دنک داجیا ارباعفنا
 لسشاس تاقالتخا هشیر 9" دیاهتفرگ ةجيتن تیام نیپآ زا اش

 هشیرهک نیخس نیا * هدش هتعادهگن هایموپ امش زا ک یسآ يرکید

 حرطم | رها هچنآ زا ریغ یلثاسم ( « تسا و رگید لثاسمتاقالتخا
 هدیشوپ امش زا هجوچیهب » لق اسم نیا»یلو (۱) کس تنیرد ( تسا

 قسمعت یمک اب دیرد اق ۳ هب یّتح دوخ امشو هد هتغ ادپشن

 دیب ایر ارنآ باعشنا نیا یگدوگچ رد

1 

 زوطت امهدر ادندوجو رظن قلتخا هک تسین نیا روظنم - (۱)
 وهتفرگن رارق ثحب دروم یتحتاقالتخا دش دهاوخ هداد حیغوت هک

 انس آ ید زا ناوتیمن نیارباشب ه تسا هدشن یدنبزرم الما

 مداد حیضوت ار ینونک بامفنا



۳۰ 

 و "هبسیخامم طخ و ه:اگدید » لوح ارتافالتخا ساسا رگا

 هلماقالب مین ادب اتسورورپش نتسن اد بالقنا هاگیاب و هپببج هلئسم

 ه-سنوگچ و تسیچ نیفرط تارانن ۷و هک دوشیم حرطم لاوئس نیا
 لسح و رظن تدحوب ندیسر یارب نیفرط و و دوشیم یدنبزرم
 نسیا نآ زا رتمهم و دناهداد جرخب ییا ابنشوک هچ دوختانالتخا

 لحرد یراب نانچ هرجایم دروم لث اسم ایآ هک دوشیم جرم :هلئسم

 سپ رجقم اهنآ یو تفاوت مدسم هک دنراد ییتج یتونک لقاما
 ساب ریل ریس نینچت ًافالتخا س را نیاربانب دوشباعغتا

 و نیفرط

 رد ار دیسماب ما توپ ندیسر یارب اهنآن الت و نیفرطت ارظن

 رارق نامزاس ناراداوم رایتخا رد لوا هجرد رد و ناگمه ر رایتخا
 رایتخارداب دندرکیم شوک نیفرط دوب نینچ رگا عبطلاب و دنهد

 فریطب ار اهنآ نا راداوه رایتخا ردكرادم و دانسا نیا نتعاذگ

 رسگا الوسا هک میوشیمن ثحب نیا دراو لاح ) دنیامن بلج دوخ

 ادتب از ار اداوم یاقفر ردرکیم باجیا یت یتسینومک دروخرب دوب نیئچ

 ۱ زولدناده یلو ) دقریگ زر ارق كيز :ولوئدیا هزرابم نیا نایر> رد
 اهیدنبزرمز اهی راد تافالتخا زا هک لاح نیع رد دندهاد اقفر هک

 تسیاهنرد وتسین یربخ یکر ادم نیئچ زا « دوشیم تبحم روفو هب

 جرد نآرد هدنکارپ بلالدم هک دراد دوجو كیروثت هیرفن دلج دنچ
 شات هکدیا هیدنامب دمابیمن یدنبزرم هنوگچیهیایوگ و هدش

 تسا یعیبطر ایسب سپ* دهد داشتن تائالتخا لح یارب ار یاهناقدام

 نسیا یلو " تسا یرگید لثاسم تافالتخا هعیر » دنیوگب اقفر هک
 تسیچ *.رگید لقاسم *

 ی ۱ اففر

 رس رب یلما هلئم ميئرگبتسا رتهب ای یگید لقاس *
 یدشنبزرم ره زا روت حضاو هک تسا یتسینوتروپآ ر اقفر و درکلمع



۳۹ 

 وهجوت مدع لیلدب تسرد امشو ۰تس ! ینونک باسن | یایوگ یرن
 نسیا هب نآ ز | عالطا مدع لیلدب مه دیاغو هلدسم نیا دیکأت

 .دومیمهتعادهگن ناهنپ امش زا یلثاس ایوگ هک دیاهدیسر هجیتن
 2۹ ل اسزا لبق( رظن فلتخا روظنم ) لقاسم نیا * دیاهتفون ام
 ناسزاس راذگناینب یاقفر هک ۰5 میدید ام وتسا هتشاد دوجو زین

 هدشیمک پامقتا هب اهشت هن و دندرک نآ اب ار دروخرب نیرتهب
 رد ًاقفر " :دیماچنا تالیکعت رتشیب هچ ره ماجسنا هب هکلب « دعن

 یاجب اقفر نابه زا یاهدع رگا هک دینک رکف یاهظحل ابنیه ٍ
 ثحب هب ار فالتخا دروم لگاسم هکنپ یا یاجب ه لثاسم ءلح ,رد شش

 ملع « دننک شوک تاقالتخا لحتهج رد هئالاعف و نت راذگب نورد
 اپنآ رس رب نامه ایآ ؟ دمآیم شیپ هچ دنتشادیمرب یئادج
 یسپ دوخ لاثم رد اش ؟ تسما هدمآ ام رس هب زورما هک دماآیمن

 |اقفر نیب تارظن فالتخا ی دینکیم ضرف تب اث ار هلد اعم فرط

 رتشیبهچره ماجسنا هب سکع رب و دشن یگادج هب رجنم تار
 ناهاوخامقاواقفر نآ همه هک دوب لیلد نیا هب دیماجنا نامزا

 و دونسب شیذچ تالضمعم لح نامی هلئسم و دندوب دوختافالتخا لح

 دنسندومن یاهناقد امشلت ران تدحوب ندیسر یارب زین تهج نیدب
 امتدمزا امش رگا *تعشادن دوجو یدروخرب نینچ ام نایم رد یلو
 رگاودیدیندیم باععنا هب عجار هدنکارپ ترومب يياههزمز شیپ
 نا ز اد اوه لقفهو تم *اد دوجو لگاسم نیا ۸ دیاهدش يوتم نوک
 هبسب نیبعشتم ود هک دوب لیلد نیا هب * دناهدوب ربخ یپ ابامضت ز

 یاربسبپ ینورد لگاسم حرط اب هنایفخم لثاسم لح رد شوک ی
 نسیا هبا و دندرکیم نانآ بلج رد یعس یعس دوخ اب طبترم ناراداوه

 یسیاههبزمز قیر نیا زا و دندیدیم ار باعقنا كرادت بیترت
 تاد پنخیپ اب اهنآ لاح نیع رد,.دشیم هدینهباعشنا هب طوبرم

 هزر ابم نایرج رد راداوهیاقفر نداد تکرُغ رب ینبم ام هنارصم

  



 اه

 هسک دوب یگنرز نیا .دوخ ل ایخبو دندرکیمتفل اخم تیژولوئدی |
 جرم ناراداوه زا یخرب اب لئاسم هبناجکی روطب هنایفخم

 هتفرگ ناراد اوه همه نهب رد نآ راکمآ و ملاس حر یولج و دوش

 یستسینوتروب ًاراتفر زا یاهنومن نیا دوبنیگنرز نیا هث « دوغ

 زا .هک یکنآ و میدید ارنآ ه اهیتیرثکافرط زا مهالیق هک دوب
 نا سزاسن ورد هيژولوئدیآ هزرابم رد راد اوهیاققرتکرع
 نا سهاوخ ۶و در دن نانیملما دوخ رلعن تین أاقح هب دنسأرهبیم

 هوس هک میدوب قحرب ام « تسین ناراداوه یهاگآ حطس * ًاقترا

 لثاسم نایرجرد ار ناراداوه ارج هک میتفرگیم داریا اهستیوتکا
 نیاهب و دنزاسیم " وخآ زب " اهنآ زا و دنهدیمن رارق یسایس

 هارتان ایرج ل ابند هتسب مشچ هک دوب درآو داریا مه نآر اد اره :

 نامه زا هک دوب هلئسم نیا هب داقتعا ابتسرد و دنداتقایم

 رارصا هيژولوئدیا هزرابم نتفرگ رارق راک روتسد رد یادتبا
 اب بجمعت لامک اب یلو دنیامن تکرع نآ رد نارادآوه هک میدرک
 نیعرد میتسن اوتیمن ام (۲).میدغ هجاوم نیبعغنم دیدم تفگاخم

 دو هو ضنا و ش ا

 دوسب نآ دربشیپ یدوئچ و .رشبدج ی
 دوسجو اهنآ نیب لامف هيژولوئديا هزرابم و دشیمت هد اادبًّاوج
 لقاسم هبیدج هجوت نامزژاسالومآ هک دوب لیلد نیا هی« هتعاد
 لقاسم نیا یور م» نامژاس دوخ رد. هجیتن رد تعادن نینج یساسا
 رد مسسینوتروبآ دشر هنیمز نیرتیلما دوخ نیا و دشیمت تحب
 اد و شیتج یلمع لث اسم لح هب هجوت منعتسا هدوب نام اس
 هک اههدوت یتازرابم كیتارب رد تکرش مدع و یروشت هی نههمخب
 ناسسزاس رد ار یتسینوتروپ [تارظن و اهدروخرب قالوج ناکما و هدش نامزاس دشر معثعاب دنراد كيناگرآ !.ایترا رگیدکی اب
 و : * تخاس مهارف



۳۳ 

 تادسپپعت هب اهتسینومک یبالقناتنس و لوما هب تب هک لاح
 حرم ! اهنآ دارن دو «تعادیم زاب نآ راداوه نیب رد یرظن

 تسسرد مین امت لح يفايگدت راد زا ار هلکیم مینک رفت ادتبا

 راستفر نیا یلو دوب ام ررف هب نیا تدم هاتوک رد هک دوب
 نسیپ زرم راقفر هک دشاب تسن اوخیم یر ایم لق ادح یتسینومک
 تذدم ه اتوک ررم هاگنآو دنهد صیخفت ار مسیئومآ و مسیئنوترویا
 (۲) هدوبیم ام نآ زاهدنیآ و دشیم ناربج

 اقفرا ٩
 تب یاس ی نا ز ان یل ام اروم تیوتک ک اجنآ زا

 «تسسا هتعاد دوجو فالتخا ام نامزاس رد کنیا -(۳)
 نسیا زا اهتدم ات ( نامز :اسیاضعا یه ) امالوا تسا تسود»

 رد یسباسنا میدرگیمن :رکق پس یو میدوبن ۸۱گآتافالتخا
 . و داحتا ز زا دوخت اجتفوت یل» ورنیا ز | و دیآ دوجوب ام نامزاس
 :قالتخ ادوجو هک دننادیم ًاقفر هتبلا « میدارکیم تبحم دوخ ماجسنا

 . رس رب الثتمفالتخا ریت : ام واتسا یعیبلیرما نامزاس ره رد رلدث

 یزسیچ نآ فلتخا نیا یتعی میدرکیم یقلت یعیبلل ار * هبحامم *
 یالقخاهلفس لس یینرورزا هدروآدوبوب . ار باعهن ارکف هگدوبن

 ةر ام هک نام نامه دش مم یدح دیار

 نیا یا 11 در فنگ ک راس و 4 ه یا اید ار
 رگا اتقیقح و دون تحب تاقالقخا یو الم الما ط دشیریگولج هلئسم

 دروسخرب و دندرگیم تیلوئسم ساها شینج هبتبسن نییمعنم
 لثاسن آیرتلورب ل اعف كي ژولوئدیا هزرابم یاد دنتعاد هناقداص

 »۰ دينکیمن بامعنا هی راک رگرهر دوب لح لب اق

  



۲۳8 

 هسهادرب نیبعشنم یتسینوتروپا راتفر زا هدرپ نامزاس * اضعا
 ناآیرجرد امش رایثتخا رد همان نیا نتعاذگ اب مینکیم رگف تسا

 رب اربامشنا هک هدابلا لالحتا و یتسینوتروپآ یاهدروخرب نا
 حیشوتز | اجنیا رد اذل دیریگب رارق تسا هدرک لیمحت ام نامزاس
 ناسپنپ ام زادیدرک رکف ادش هک *» یلما تلع * نآ رتفیب

 یطیارغ رد ارج ديسرهب دیاغ ۰ مینکیم یراددوخ هدع یتعادپگن
 رارسق میلایرما ز زیمآرهق !دیدغ بوکرس ریز امیاههدوت هک
 و یراکمه نم رگید تقو ره زا شیب هک یطیارش رد « دناهتفرگ

 هسب هجوت اب هک یطیارش رد « تسا حرطم یبالقنا یاهورین داحتا
 یالقنا تیلامن هنیمز نیرتهب ام نامزاستارلنن تین اقحتابثا

 باتتاو هتخاس اهر ار نامزاس هدع نیا « در ن دوجو امیارب

 خسسیرات ز :ا دیاب ار رما نیاب اوج دندومن لیمحت ن دآ هب ار

 یاهدروخرب نینچ روفوج اس رگید بلقنا خیرات رد « دیریگب
 هسب ۰ دید دیهاوخ ارتیلوئسم یب دارفا نینچو هتایلا لاحنا
 دنسینک هعجارم نینل *» هرجاشم دروم لثئاسم » هراب رد هلاقم
 لالصحن !ملع یکستورت(نیپیلوتسا ناقفخ طیارش رد هنوگچ دیتیبب
 نیچ تسیئومک بزح شقن " وشام قیفر هلاقم ۰ در ًادیمرب ار یبلأ

 سچ هی و هیهارقب ار ( یبزح طابخنا ) ۰ یلمگنج رد

 نسیچتسینرمک بّژح هب یتابرض هچ " وئاتوگ ناج * نوچیراکبان
 هداز تسینوتروپآ ای یبالقنا لوآ زور زا رک چیه * دنکیم دراو
 دندشیم ارم نوییالقمآ * رج ینامز هک یر ایسب یلو * دوشیمن

 دنبايمردبآز | ار اکدنایخي اتسینوتروب | ) هابتسا جیب ابتسردب (

 نوییالقن !فوفم هب نتسویپ اب و براجت ز زا یریگسرد اب یرایسب و
 یسیالقنا روش نانچ و ونفخبیم یبالقنا نایرج نآ هب یث ؛أنغ نانچ

 اتسینوتروپ تابرغ میمرت بجوم اهنت هن هک دنروآیم دوجوب



۳۵ 

 * دنربیم شیپ هب اربلقنا هکلب دندرگیم

 نامهاریزوریپ هب نامیااب

 ۹۰ هام دادرم



 اهدادشور زایشرازرگ

    
   

  

    

  

   

      

 نی تسینآ ام لاح و هتشذگتکرح زا !ادج ام زورما تیعق او کشیب

 ! دیاب دتفایم قافتا زورما هک هچنآ زا تسرد کرد یارب نیارب

 !میهدر ارق یبایزرا و یسررب دروم«(میدسن ارذگ رسا زا هک ار یاهسورپ
 طوخز اد اقتنا کی یارب مزال داوم و حلاصم تقیقح نیا فشک هسورپ املسم

 ۷۱۰ سورپ هراومه تقیقح فشک هسورپ « دروآ دهاوخ مهارف ار نیتسار
 ۱ اک نینچ هب دناوتیم یبالقن ا یمزع و ربلد یحور اهنت . تسا ید اقتنا

 !!؛لنحل ناونعب ار شیوخ تکرح هبرجت میراد هفیظو ام . دزرو تردابم

 سرت ارپ هناوتشپ ارنآ و هدومن یدنبعمج ناریا هشاحلسم شینچ تکرح زا
 بع هبرجت رد ام یاقفر تیرشکا زین نونکا میزاسب هدنیآ یبالقن ا

 رس اب بالقن ارم! دربشیپ « هنششذگ زا نشور گرد نودب هک دننیبیم دوخ
 طخرد ار عیاقو ریس ات دشوکیم ینونک هلاقم . تسین نکمم نآ همزال

بدهلاقم هب ار یداقتنا هبناج همه دروخرب و دنک ریوصت نآ یساسا



۳ 

 ی اذف یاهکیزرچ ناایرج هک یناسکا هدمع دننادیم اقفر هک روطنامه
 تست هک دندوب یرص انع زا پکرم نداد لیکشت+ مایق زا دعب ار قلخ

 ربسص ًاتع نیا تدحو . دندش دازآ نادنز زا صاخ یعامتجا  یسایس طبارش

 "تار ظن هیلع رب نادنز رد نانیا هک دوب یاهزرابم هسورپ هجیتن

 یر اتسیسب یاهفعض یاراد دوخ هزر ابم نیا . دندنارذگ رس زا یشزج نژیب

 ..دونین هتفای نامزاس یدعب یاراد روبزم هزرابم هکنیا هلمج زا . دوب
 اور اتسیب هک یطیارش . دوبن فلتخم یاههنیمز رد:نو یاهبناح همه هزرابم

 " تسسیعم اچ هک دوب یطی ارش نانجتآ تفریذپیم ماخنان 7۲ رد کیژولوشدب ا

 رب ار کیژولوگدی ا هزر ابم دامی و هتخاس یضفتنم ار تك یژو لو دیبا 4 زراب
 ندروسم رد یتح : درگیم .دودحم هناحلسم هزر ابم یساساا یشایم یرسگیا رس

 اش یمن امز اس لاکا ای اهنکْیک ات یهسب ذاختا دنشام یلمغ لک اس
 اس نتنپنوتروپآ تا | رظن هتک نداد ناف یا رب هک دشیم دروخرب یش اجنآ

 : یناکم وین اامز طیب ارش « کنیا همالخ دریگ ر ارق هدافتسا دروم تسن اوتیم

 ..وسش اجلسم, هزر ابم . میورب رتارف دح نیا زا ات دادیمن ار نیا هزاجا

 : زا عافذ نآفیاظو نیرت یساسا ز | یکی هک دربیم رسب یاهلحرم رد زونه

 کیژولاوشدی اهزر ابمهمه نیا اب یلوا. دوب نآ یبرجت و گیروشت یاهد اینب

 هسسک یتقو ۰. دنام یقاب مامت همینازین دح نیمه ۵5 درک نیا يشورد
 با شک زا شخب گی دندوب هتسناوت طقف دندشیم دازآ نادنز زا اقفر

 . لس اسم رس رب و داد رارق یعمخ یوگتفگ و ثحب درومآ ار دوعسم قیفر

 :هدشک اوج .روطب و دودحم :دح رد کنتک ات و یزت تاوتسا لشاسم هلمج زا رگید

 : یتفق او یاههن اشن هک یتقو«اهنیا همه اب اما دوب هدش دزوخرب و ثحب

 تد سو ساسحا دح نآ ات اقفر نیا دش ادیب یس اس ان , ایش !دنز یدازآ

 "رگیدگی اب نآاریا رد هن اخلسیم: هزو ابم ن ایرج یزیزا یپ یار هک دندرکبب
 :همهودش زاب نادنز یاهرد . دنبرشنب کرتشم یریگمیمصت و رظن لدابت هب

 . ماسیق ز :! دعب ینعی ینامز تدم زا سپ و میدش .هديشک نوریب هب ام

  



۳۸ 

 نادنز نوریب رد هک زین رگید قببفر ود نونکآا دش عمج مه رود ورین نیا

 اب « دندوب هدرب یپ نامزاس یفارحنا یشم هب القتسم نامزاس نورد رد و
 اینآ نیب رد دیدج طیارش لیلحت هب عجار یشحابم ادتشبا.دندوب اهنآ

 ست درسک مالع ا نامزاس نارتخس تداوح نیا رادوریگ رد تشاد نایرج
 نیا عفر روظنم هب» تسا هدش جارخا نامزاس زا " یناقهد فرشا "

 ار رسیخ نیا و دیايب نوریب یدننام هبحاصم هک دش داهنشيپت افیلبت

 یرستشیب شرتسگ هلئسم داعبآ , هبحاصم نیودت نابیرج رد یلو دنک بیذکت

 نامزاس یر اچثحابم زونه دشیم نیودت هبحاصم هکینامز رد . درک !دیپ
 .,مزال قمعت اب هبحاصم تسا نشوز هک هچنآ و دوب هدیسرن یعطق جیاشن هب

 .هکدوب نآ تقیقح .دشن نیودت « طیارش اب سانتم یعمج ثحب و تسرد شور
 « دودنجم روطی مهشآ « یشم یرظن ینابم هتشر گسیارس رب وری تدحو

 ورسین نیا هدهع رب هچنآ « دیدج طیارش رد هک یلاح رد . دوب راوتسا
 یا سکیرج . دوب طیارش سانتم کیتک ات و همانرب نیودت ؛ تشاد رارق

 هدرک هرصاحم ار اهشآ اهشسینوتروپآ هک دنتشاد :رارق یطیارش رد یشادف
 .ناسسمزاس و زا تسیابیم اهشآو دوب هدیشاپب مه رد ار ناشنامزاس و

 هنب « دمآ نوریپ هبحاصم هگنآ زا دعب . دندرکیم داجیا ار دوخ بولطم

 هسش اهلسم شینج « نمکرت قلخ گنج نامزنآ رد ) یتازرابم داح طی ارش تلع
 هکمیدرکیم لالدتسا ( دوب ه:+ادتفا قافتا ناتسدرک لوا گنج و « برع قلخ

 هسکشآ نودب هداس روطیب « دمآ نوریب هبحاصم دش لمع هصرع دراو دیاب
 یاهتشادرب و دریذپب ماجنا یگیتکات و یتالیکشت فی اظو هب عجار یشحب

 .تسفرگ تروص یراک میسقت تکرح لوصا هب عجار « دنسرب تدحوب نوگانوگ

 . مس اهتفگ ار مزال یاهزیچنآ همه ام هبحاصم رد هک دشیم روصت نوچ

 دوخ شرتسک یگنوکچ زا یروم: نا نودب درکر اک بیترت نیدب یتدم ام نامزاس
 : دوخ یاهتفرشیپ دناوتب یبالقنا تسایس کی قبط هکنآ نودب . دشاب هتشاد

 و اسهرد اک یارب یتالیکفت صخشم همانرب هکنآ نودب « دنک یبایزرا ار



۳۹ 

 یاهرداک نایم یناسکی راک کیس هکنآ نودب دشاب هتشاد دوخ ناراداوه

 اهنآ نایم رد کیژولوئدیا هزرابم هگنآ نودب , دشاب هتشاد عویش نآ

 هرود نیا رد نامزاس یلمع تیلاعف یساسا نومضم . دشاب هتشاد نایرج

 ناتسدرکرد اهنت ناراداوه اب یریگ طابترا و تاناکما هیهت و یروآ عمج

 «راسسک یتدم زاسپ « میدوب هدش یبالقنا گیتارپ کی ریگرد ام هک دوب
 مزالو بوسلطم تفرشیپ نآ ام نامزاس هک دندرکیم هدهاشم ن نامز اس یاهرد اک

 طب ارش رد ار ام تالیکشت درگلمع یگاناوت هشیع هب اهشآ درادن ار
 این آ بولطم یزورآ اسبام تالیکشت هک دندیدیم اهشآ دندیدیم فلتخم

 مکاهنت هن هلطاف نیا تگرح دنور رد هک دندرکیم هدهاشم و دراد هلماف

 ار لشاسم نیا یربهر هک دوب نیا تسرد . دوشیم مه رتشیب هکلب دوشیمن

 ترس سظن ندرگ ز ارطمه نمض فلتخم قرطب و هداد رارق یبایزرا دروم

 اسسسهنآ تقیقح نتفای و هدنکارپ تاد اقتنا هب ندیشخب ان و نوگانوگ

 راسسکی اهیشاسران « صقاون نیا عفر یارب ار اقفر همه یعمج هدارا

 نآ رسسبا هک صقاون زا یشخب نآ یتحاو دشن نینچ لمع رد اما . دزادنا

 تحت هدم این لمعب نآ عفر یارب یدج یاهششوک لمعرد دوب هدش لصاح فوقو
 راز گرب یعمح تسشن گی هک دشاشب تیزکرم رصاتع یخرب و اهرداگ راشُ

 شسیپ دش هشفرگ رظن رد ۵٩ هام نیدرورف یارب تسشن نیا خیرات . دون

 یسخرب ارآ قافتا اب و هداد هسلح لیکشت تبزکرم تسشن نیا لیکشت زا

 راوسق یسررب دروم !ر یتالیگشت راک و هتسناد دراو دوخ رب ار تاداقتنا

 ز ! دعب هنافساتم یلو «دیشک نوریب ارنآ يعرف و یساسا تالاکشا و هداد
 نسسسسا یرازگرب مدع «دنماین لمع هب نآ عفر یارب یدج یششوک چیه نآ

 ریس ری تاافالتخ ا یيرظن هبنج رد درکیم رتداح زوربزور ار اهداضت تسفن

 اپ دوخ یدنبزرم قلفخ یشادف یاهکیرچ نایرج نامزنآ . دش رتداح هبحاصب
 تار سست نسب اتافالتخا بلاغ رد ار نامزاس یاهتسینوتروپآ

 یاسسققفر راشف تحت . درکیم نایب ینزح نژیب و هدازدمحا دوعسم قیف



ّ 

 .دنن اوتیمن هکدندیسر هجیتن نیا هب اقفر زا یخرب اهشآ تالاوئس و راداوه

 راداوه یاقفر تاداقتنا و تالاکشا « تالاوغس هب هناحلسم یشم عضوم زا

 دوعسم قیقر تارظن وا هبحاصم نیب هک دندرگیم ساسحا اهنآ . دنیوگ خساپ
 ردتخحب یتاضقانت نینچ اب دروخرب رد . دراد دوجو یساسا تافالتخا هتشرکی

 هسسیخ اهم هک دوب نانچ هیحاصم اب نامزاس دروخرب اریز دشیم غاد یمک هبحاصمشوحو لوح
 | هشحب نیا اما . تسا مطقم نیا رد قلخ یشادف یاهکیرج تارظن رولبت

 هسیعاصم لوح رد هک یاهزر ابم و دشیم حرطم یرظن هبنج زا رتشیب زونه

 ها چیه و دوب هنماد.مگ و « هدنکارپ یاهزر ابم : تفریذپیم ماحنا

 رداسک یاقفر تاداقتنا رگید ییوس زا . تشادن یلماحرپ و عطاق هحبتن

 نامزاس یشم « نامزاس عفو.« تالیکشت یشآراک مدع هراب رد ناراداوه و
 لکشب ار هلئسم رومآ نایرجهرخالاب هکنآ اش . تشاد نایرج لقتسم روطب

 ین اگمه فارتعا و اهنآ تیبصع « اهرداک راشف . درک حرطم یرت یدج

 نارآداوب یه راشف نینچمه . تسا حرطم یدج یيوخجنب هلئسم هک داد ناشش

 رشید یکی زین ناتسدرک یلمع .هبرجت نیب نا رد درگیم رتداح ار هلئسم

 رسگید راب « درکیم کمک لیاسم یدج حرط رد هک دوب یلیاسم نیرتمهم زا
 هی یگتسب یدج لئاسم لح و حرط هک دوشیم تساش وا نشور تقیقح نیا

 ناسسرج رد هک دنوب نآ تقیقح « دراد طیارش و کیتارپ یانغ و تیفیک
 تضفرشیپب ناتسدرک یاقفر تامحز و اهشالت مغریلج ناتسدرک هلاس ود تگکرح
 یاهیر اکادفو « تعاجش , یگ دنگنج مغریلع, دشیمن :هدهاشم یسوسحم ییالقن ا

 نسیا ميروآدرگ یهجوش لباق یوربن ناتسدرک دوخ رد میتسناوتن ام/اقفر

 یسکی . دریگ رارق یسررب دروم تسناوتیم هیواز دنج زا ام یارب هلئسم
 به یدوگیم لابی ار یقیاوصا ةچ و مضر ناهسرگفب ارج ظاس۲ کیا

 ناستسدرک رد فرص تیلاعف ایآ هک دشیم حرطم لکش نیاهبهلئسم نیارب انب
 گنه اشیپ هب ار ام و دنک نیمضن ار ام یبالقنا تفرشیپ دناوتیم هکتسا

 .مطب اررد لامش ههبج ندوشگ هلئسم تروص ره رد . ریخ ای دنک لیدبت قلخ
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 زین لامش عضو هک دوب هطبار نیا رد و دش حرطم ام یلک یژشارتسا اب

 مغریلع هک دش هدجاشم و تفر نیبهرذ ریز و تفرگ رارق هجوتش دروم رتشیب

 ماصجنا اجنآ رد ییاتباریز و رشوم و یدج یراک نارزاداوه ناو ارف تیمک
 ؛تس اجنیازا دمآ دوچوب درومنیا رد زین اهشحب هتشر کی و . تسا هتفرگن

 د !دسیم ناشن یشزج ت افالتخ ! ترومب ار دوخ هراومه هک یلیق ت افالتخا هک

 هدنهد لیکشت دارفا و رصاستع فوفم رتشیب ردقچ ره و دریگیم لکش مکمک
 ۳ ۰ دزاسیم زیابمتم رسکی دکی ز زا ۱ ار نامزاس

 تک

 هو هبح اصم سودت اب هطبار رد صوصخب , یرظن رظن ز ! هچ املسم

 هسک یتالاکشا رد ءافعا یمامش هزرابم رما دربشیپ:ینعی « یلمع رظن زا
 ابنامزاس یاضعا همه لاعف دروخرب مدع . دنامیهس دوب نآ دجاو نامزاس

 ده اوخ تسرد ان ام . تسا حضاو و ر اکشآ همه رب هک تسا یرمآ , دئاسم

 تسسیلوئسم میرادنپ ناسکی ار نامزاس یاضعا همه تیلوئسم رگا هک دوب
 لاسمک اب دارفا یمامت اریز دوب نامزاس هتشذگ یربهر هدهع رب یساسا
 مان هیلو | ثحب هنوگچیه یتح و یطیارش رد و یبالقن ا تین و صولغ

 دوخ , دوب طباوف هنوگره دقاف نامزاش هک یلظیارش رد « دوب هتفریذپن

 نایرجرد و یربهر نیا ات دشنشاد راظتتا و ,؛درسهس نامز اس یربهوب ار

 درسشیپ یارب ار رشوم و هیسلو ۱! یاهم اگ لق ال تسرد یهدش امز اس اب راک

 .نیا تکرح هسورپ رد هک یسقو در ادرب نآ رتشیب هج ره ماحسن ا و نامز اس

 ثاد اقا و تاضارتعا جیردتب نامزاس یاهرداک دشن هدروآرب راظتنا

 یرسبهر شوگب یهافش قرطب هج و یبشک قرطب هچ توافتم لاگشا هب ار دوخ
 :.روطن امه .دندیدیمن ار مزال یدخ دروخرب نآ ل ابق رد مه زاباو دندش اسریم

 زا هچو الاب زا هچ جیردش هبب یعمج تسشن کی لیکشت هشیدش ۱ دش هراشا هک

 ر ازگرب هتشذگ لاس هاب نیدرورف رد تسشن نیا هک دوب انب تفرگ لکش نیش اپ

 نیا هناتسآ رد دشن رازگرب تسشن نیا جدننس گنج زاغآ تلعب یلو . دوش



 ها

 ردتاداسقینا نآ یلو تسناد دراو دوخ رب ار یتاداقتن! تیزکرم تسشن

 مدماین لمع هب اهشآ عفر یارب یلمع ش ششوک چیه مه زاب و (دنام یناگیاب

 هنش رتدیدش ءاضعا و اهرداک ر اشف فرطکی زا هام ۷ بیرق تش زا دعب

 «یسشامز اس هوجو رد یددعتم لی اسم تیزکرم دوخ نورد .رد رگید فرط زا و
 سا رکذت لباق هتبلا . دمآ دوجوب راگشور « کپتکات و یتازرابم یشم

 . دوسب هدنک 1 رپ و کیت امتشیس ریغ , اهشحب »نیا هشیمه لثشم مه زاب هک

 اسب نداد , لامش ههبح الثم دراوم رد یشحابم نیب نیا رد هکشیآا هصالخ

 !. تفرگ رارق وگتفگ و ثحب دروم یکگیرچ یاهمیت داجیا : یار یفاقش

 تسزکرمو ناتسدرک یاقفر نایم رد اتدمع نامز نینانيد هک یشحابم هلمج
 :لسبق . دوب ناتسدرگ اب نآ هطبار و لامش ههبجهلتسم ء دوب هدش غاد

 دروسم رد و درک :رازگرب موادم وینلوط تسشن كي نامزاس تیزدرم یعمج تسشنزا

 دروسخرب وثحب هب « هعم اچ ظیارش و نامزاس مربم لثاسم زا یرایسب
 هب عورش صخشم اتبسن یدنبفص کی جیوردتب هک تساهسلج نیا رد تسرد ۰ تسشن

 غوسفوم دوی ةدش هتسخوب رایسبقعایم نیا رک هچنآ هنکیم یریگاکف
 تسیزکرم نورد رد یی اقفر هتشذگ راک ییسروب :رید ۰ دوی .هنشذگا راک یسررب

 هسلئتسم دنچ رب «تما دراو ان:نامزااس رب یی ریه 98۵ | ییوکژ ام یمه

 « یبالقنا یشم زا نامزام یربهر هکنیا هلمج زا . دندیزرو دیکاش یساسا
 درسبشیپ یارب و هدرک لودع , کیتکات مه یژن ارتسا مه هناحلسم هزر ابم
 اصخشم هک دندوب یدارفا و تسا هشش هتشادن یصغشم همانرب و تسایس نامزاس

 اعداو هدش تی اده یبالقنا وشع .قبط الماک ام نامزاس هک دنحشاد داقتعا

 او انس گیت ارتسا تسرد طخ و کیتکاش و همانرب هبحاصم هک دنتشاد

 هنکدوب زین یرگید تارظن هشقن هتبلا . تسا هدرک صخشم ینونک هلحرم رد

 اس ت افالتخ ا دح تروص ره رد . تفرگیم یاچ صخشم فیط ود نیا نیبام

 عج هب یلوصا دوخ زا داقتنا کی دلش رداق تیزکرم هک تفر یش اجنآ

 تسیزکرما یاضعا زا کیا ره یعمچ تسشن هسلج رد هک دش نانچ و دهد هشارا



 ؟

 نراقمدندرک هشارا رصتخم یلیخ روطب ار دوخ تارظن !درفنم و يشاهشت هب

 تیزکرم دوب هتفرگ لکش هدیا نیا تیزکرم زا یشاقفر نیس رد نامز نیمه
 و دش رازگرب تسشن لاح ره رد . درادن !ر نامزاستیاده تیلب اق روگذم

 رد و تفرگ رارق ثحب دروم اهنآ رد هک یمهم لشاسم زا یکی

 تسیرثکا . دوب لامش ههبج هلئسم دوب تسشن مهم و یسلصا و یساسا میمصت

 یاسسسسسهمشادرب اب اما دندرک تقفاوم رما نیا اب ءاضعا قلطم ابیرفت

 ههبجهطب ار زا ین اسکی شیبومک تش درب تسشن تیرثگا مه زاب یلو تو افنم
 دنتشاد ناتسدرک اب لام#

 اسب ام یعمج تسشن هک درک لوبسق دیاب ار تیعقاو نیا لاحرهب يلو

 طیارشریش ان تحش مه زاب تسشن دوخ نایرج راد دیش رازگرب مزالتاگرادن

  

 هم انعطق ماجنارس تسشس . تشاد هوحو یساوارف یگدزب اتش « یع امت!

 و دش باغتنا نامزاس یلاعیاروش روکذم تسشن رد . درکشس رداص زیش یقیق#

 ناسسمز نیا رد اما درک باختسا !ددجم ار میدق تیزگرم « اروش نیا
 یخرب یافعتسا زا تبحص يشحا دوب هدش داح ر ایسب تیزکرم یسورد یاهداش

 لس سیکشت هگشیا هب دیما اب اما . دوب نایم رد تیزکرم یاقفر زا

 نسسیپا ید اش دناوتیم تیزکرم راک رب نآ تراظن و نامزاس یلاعیاروآ
 اب تیزکرم نامه دارفا هک دش هشفریذپ مه زاب , دسنک لرتسک ار اهداشت

 مسه زاب داد هسلج لیسکشت اروش هک یاهسلج نیلوا رد دننک راک رگیدگب

 یش اهشعب,ل ابش ههبج هلقسم سومخب و یهدنامزاسب لشاسم دروم رد اهشآ رد

 میر سطم هنوگشیدب ار هلگسم نونکآا تسشن نیآ رد دارفا زا یخرب تشذآ

 همسنسوگچ ميتخفیرن ارنآ یروشت لامش تکرح هراب رد یتقو" : هک دیدرکب

 رد و دوسش تقد فرح نیا هنک هب رگا ۰ دش اب تسرد دن اوتیم تکرح نیا

 ندرب لاوئس ریز زح یزیچ نآ یانعم دریگ رارق یسررب دووبم سفشم :طیار

 د اسقتع | یلکروطب تیزکرم دارفا زا رگید یکیتسیخ ل امش هیچ ندونا
 تسسخاس رد هک يتاربیغت تسلعب و هدوب طلغ ًاتسور هب جورخ هک تش
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 مسغریلع . دومن تیلاعف دیاب رهش رد اهنش هدمآ دوحوب هعماج یداصتقا

 « دوسب هدرک بیوصت ار لامش ههبج ندوشگ هرگنک هکنآ تلعب كح ابم نیا
 نیا و درکن و دنک ذاختا تسناوتیمن یدیدج میمصت نامزاس يلاعیاروش

 حرسط نامزاس یلاعیاروش کمکب میدق تیزکرم . دششوماخ اجنآ رد ثحب

 تسیزکرم یاقفر زا نتاود بیترت نیدب و درک هیهش ار یدیدج ینامزاس
 نسییعش لامش یارب رداک یاقفر زا یاهدع سار رد هرگنک رظن ققحت یارب

 مش ام فلتخم نیوانع هب وتسشنن یاب زافلاخم یورین اما. دندش

 دشیم حرط نیا یارجا
 د..ش دقعسم اروش تسشن زا دعب هک تیزکرم هسلج نیلوا رد الشم

 کر ادست و یشاسانش هفیظو هک لگسج میت لوئسم قیفر هک دیدرگ د اهنشيپ

 لیسلد, دوش مازما ناتسدرک هب هام شش یارب تشاد ار لگنج هب نتفر یلمع

  

 ؟ دوس هسچ طیارش نآ دوشیم نشور یبوخب حرط نیا تیهام دوش هتفرگ رظن
 شسسیپومک ماجسسا یاراد هک دوب ام نامزاس شخب اهنش دیاش ی اتسدرک

 وسضع یاقفر زا رگید یاهدع و هدیزرو یاهرداک زا نت دنچ دوب یسالیکشت
 هستش اوش اهنآ و دندرکیم راک اهنآ رد هک دوب لاس ود بیرق تالیکشت

 فی اظوو طباور . دننک تیبرت !ر دمآراک راداوه یاقفر زا یاهدع دشدوب

 مهیسور لگنچ میت. وس نیا زا. دوب نیعم و صخشم یدایز دودح ات اقفر
 هک دوب یقیفر اهشتش , لگن+ لوئسم قیفر دوب فیعض رایسب یمیش هتفر

 کی طقف کمکی تسیابیم وا . دوب رما نیا دربشیپ یارب یشایبرجت یاراد

 نسیا ) ميدرکیيم !دیپ هزان امتسیابیم هک یناراداوه و یيتاليكشت قیفر
 ماضتنا هب ار هیلوا یاهیشاسانش ( دندوب هدشن هتخانش زونه ناراداوه

 هنکمیدرکیم لالدتسا ام . هوب یرورف اعقاو قیفر نیا دوجو و . دشاسریم



( 

 یسلاعیاروش وضع اهشآ زا یخرب یتح هک ناتسدرک رد ام یتالیکشت یاقفر
 (تشآ لیاسم اب ار دیدج قیفر دنناوتیم یناسآ هب دندوب زین نامزاس

 اهشدزهشاچ . درادن دوجو قیفر نیا مازعا هب ترورض هحیتش رد و هشخاس

 لسیلقت مينودهام گی هب هرخالاپ دعب و هامهس هب هام شش زا . دش مورن
 هک دنک راک لامش هخاش رد تسیابیم یقیفر ؟ دش هج نآ زا سپ . تفای
 . دنسشک راک رهش لوئسم رظن ریز تسیاپیم و دوب رهش تمسق رد نآ فی اظو
 مهرد عاضوا هک دندومن هدهاشم دنتفر لامش هب دیدج نیلوئسم هک يتقو

 یاسسسیتیلب اق یتحا و درادن دوجو ینامزاس هنوگجیه اعقاو و هدیشاپ
 رارسق دش ماجنا هک یزیرهم انرب قبط . دوبن هدش هتخانش راداوه یاقفر

 یی هرود نآ یساسا فده هک دشاب نانچنآ ام هیلوا یهدن امز اس دن

 هچجیتسرد و. دزاس هدروآرب ار ناشی اهتیلباق و رصانع و اهورین تخ ان

 زا سپ وا تیلاعف هزوح اریز . دنامیم راکیبتدم نیا یارب قیفر نیا

 فرطزا لگنج میت لوئسم قیفر هکنیا هب هجوت اب تفاییم شیاشگ هام هس
 « دوسب هدنام يقاب قیفر کی طقف و دوب هدش مازعا ناتسدرک هب تیزکرم

 تدسسسم نیا فرظ رد ات داتسرف لگنح میت هب ار قیفر نیا رهش لوئسم
 میت لوئسم قیفر باغ رد و دور شیپ مزال تعرس اب لگنج یئاسانش راک

 رس گید نتاود عالطا هب ار نیاو ددرگن فقوشم الماک یشاسانش راک لگن

 .لوشسم مادقا نیا هبتیزکرم يمسر هسلج رد . دناسر تیزکرم دارفا زا

 بارسیط زا اسصخشم قیفر سا نوچ هک لال دتسا نیا اب رهش لوتسم ۰ دش داگتنا رپش

 تستفرپ ذپ زا سپ ۰ تفرب ذپ ار داقتنا نیا ۰ دوب» دیدرک باغختنا رهش رد راک یارب تیزکرم
 نانسسیزص قیفر نوچ هک دش داهنشیپ لکنج میت لوتسم و رپش لوئسم فرط زا 4 داقتنا نیآ

 اسهنآ یلو دنک کمک اقفر هب لگنج میش رد تسا رتهب تسا راکیب العف

 (یلیلد چیه ینعم کیا هب ۱ رما نیا یارب یقطنم لیلد چیه و دنتفریذپن

 دسش یناوارف يبصع یاهدروخرب بجوم دوخ دروخرب نیا هک دندرکن هشارآ
 عنام فلتخم قرطب دشهاوخیم دارفا نیا هگنیآا زا دوب ین اشش ام یارباو
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 ام , دندرکیم جرطم تیزکرم داربفا نیمه نآ زا سپ . دشدرگ راک تفرشیپ

 لوشسم یاقفر " میناوتیمن العف یلو میراد لوبق ار هوک یلوصا رظن زا

 یار یشرازگ رد ار دوخ یزپیرهمانرب ام هک دندادیم حیضوت لامش هخاش

 قسبط تکرح زاغآ ات هک میداديم حیضوت اجنآ رد و میدرک لاسرا تیزکرم

 ام نامزاستذدمنیا رد املسم . تسا هلصاف هام ٩ اش ۸ بیرق ام همانرب

 رسگید رظن زا هچ و تارظن رظن زا هچار دوخ هیلوا تاموزیلم دناوشب دیاب
 دنیبب هبهشتاکر اد

 ره اظردد اگجییه ار دوخیعمح تسشن هسلج رد دارفا نیا نیاآاربانب

 هک لیلد نیا اب رابکی اما دندادسن ناشن لامش ههبج ندوشگفل اخم

 یسشاناوت یلو میقفاوم الوما هک لیسلد نیا اب رابکی « میرادن یروشت

 چر اهنپ لگنج لوگص قیقو مارقا یارب لوک اب رابگی ۱ مرا لعشلاپ
 لگنجمیت راک تفرشیپ زا یریگولج اب راپکی ؛ وا لمع تیلوئسم هزوح زا
 هسطساوب هسورپ نیمه رد . دندشیم عشام المع « اقفر رگید کمک قیرط زا

 نسسیا و هدش داح رتشیب هچ ره تیزگرم نورد یياهداضتاهدروخرب! . نیمه

 ناسمزاس یاسقفر و تیزکرم یاقفر زا یخرب یارب شیپ یتدم زا هک هشيدنا
 ارناسمزاس تیاده یيشاسناوت دوجوم تیزکرم هک تفرگ توث دوب هدمآ دوجوب

 تشا ذگنایم رد نامزاس یلامیاروش اب ار هلئسم نیا یاهمان یط تیزکرم یاقفر زا یکی» ررا دن

 یاقفرزانت هس یلامیاروش ه سل رد ۶ هسلج لیکشت وتادم زا دشسیب نامزاس یلاغیاروش

 زا اردو یاقتحس (فلظخم عضاوم زا و یوگ افوگ ,لفالذی یدق تیزکرم
 یاضفمهف و تاداقتنا ندین* زا سپ اروش . دندرک مالع ! نامزاس تیزگرم

 رسا نیا اما دیامنشیوعت ار تیزکرم تفرگ میمصت تیزگرم نورد طب اور

 دوسخ یافعشسا زین رگید نتارد هک دوب نکمم ینامز یتالیکشت طباوض قبط

 نشت ود ماجنارس تفرگ رد یشاهشحب درومنیا رد دننک مالعااروش هب ار
 تیرثک | هکدرک ب اختن ا یدیدج تیزکرم نامزاس و دنداد ءافعتسا زین رگید
 مه , یژت ارتسا مه هناحلسم هزرابم هب نیدقتعم ( ( رفنکی زحب ۱ نآ



 سی
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 نامزاس هب « نامزاس لیدبت و لامش ههبج ندوشگ هب و هدوب کیتک ات

 یا سهتشادرب اب مه زابا اروش ها دندوپ دقتعم و نموم « یماظن یسایس
 و سا سیرتمربم ناونغب ار کیژولوشدیآ هزرابم دارفا نیب نوگانوگ

 و هد اد رارق راکروتسد رد ارنآ و هدرک نییعش تیزکرم هفیظو نیرش لج اع

 دورب شیپ هزرابم نیا دوش دنک اهراک رگا یتح تفرگ میمصت

 بسیجع یلیخ هلم افااب نیا ) دیدج تیزکرم لیکشت زا دعب هلم افالب

 ر اکزد ینکشر اک ( دیدج تیزکرم باختنا زا هظحل دنچ زاسپ اعقاو . تسا
 بزکرم میدقن ار دوخ یافعتسا هم انربخ لوئسم . دش ز اف آ تیزکرم

 میتسه لفحم گی هکلب ميتسین نامزاسکی .ام .دهک درکیم لالدتسا وا . دومن

 تاسش ایخ یتحا و هناقدامریف یراک وا رظن هب یجراخ راشتنا هنوگره

  

 تسسا هدش ناهنب یاهنایذوم مسینوتروپآ رظن نیا هنک رد هتیلا . دوب

 طخ رادفرط ار دوخ :هراومه ناربا قلخ ی بس ادف یاهکیرج ینعی نایرح نیا

 هسلاقم رد و هدرک نیودت ارسآ "۰ هدازدمحا دوعسم " هک دنتسنا دیم یایش در

 .ادوسب هدراذگ يقاب شبنج یارب "ته اب هم هزرابم " مانب دوخ قیمع

 هک یرشا مانی دوعسم قیفر رشا نیا زین ام ينامزاس همانساسا رد

 هسلگسم نیا حرط و تسا هدش هدرب مان« تسا .خ..ف .چ سسایس رکفت داینب

 زر سین باتک نیا زا یخ " هک یدعب لالدتسا اب و میسلفحم کی ام هک

 دروسم نیداینب و یلوصا ماکحا یرسکی " دراد دوحو نوگانوگ یاهتشادرب
 ۰. دماآیم رد قیسلعت تللاح هب زیچ همهو تفریم ل اوئسریزهب قلخ ی ر۶ا دف یاهکیرچ لوبت

 هزرابمدوجو تیعق او تساوخیم هکتسا هشایذوم مسینوتروپ آ زتنامهزت نیا

 طخ اب یو استم عضوم کیا رد دناوشب ات هتخاس شودخم ار یشم طخ ود

 + ةسشک

 دهاوخن رب ناتسدرک هب هب رگید هک درک مالعا ن اتسدرگ دیدچ لوئسم

 دورس ناتسدرک هب هکنیا رب ینبم تیزکرم یاضاقت لباقم رد یتح و تشگ



 ی

 نشور ار دوخ فیلگت , ورب ناتسدرک هب دیوگب نمب تیزکرم رگا : تفگ
 جراسسخ نامزاس زا هک دوب ینعم نیا هب اجیولت هک" . درک مهاوخ

 درومرد یصخشم تسایس و همانرب نامزاس هک دوب نیا وا لیلد دش مهاوخ

 . درادن ناتسدرک هلئسم هلمحنم یلمع یاهتیلاعف

 هک یتسایس و همانرب دح رد " داد خساپ وا هب تیزکرم تیرشک !
 .نسیاز |ارتشیب و دیراد تیلوئسم امش " , دنکیم نییعت وت یارب تیزکرم

 ار دوسخ نیشیپ باوج نامه و درکن لوبق یلو تسا نامزاس لک هدهع هب

 تسیلوئسم هب نارهتآا هخاش لوئسم فرط زا دعب یمک درف نیمه درک رارکت
 باختنا اب تفلاخم نمض تیزکرم تیرشک ! دش باختنا نامزاس یرگر اک شخب
 ار دوخ هتشذگتارظن وا ایآ " هک درک لاوئس شخب نیا تیلوئسم هب وا

 روبزم درف خساپ " دراد لوبق نامزاستسایس و همانرب نادقف هراب رد

 شخب کی ناونعب ناتسدرک نیب هک,دمآ شیپ ضقانت اجنیا رد . دوب تبثم

 ینامز اس تیلاعف زا یرگید شخب ناونعب یرگراکشخب و ینامز اس تیلاعف
 عانتما ناتسدرک هب نتفر زا لیلد نآ اب وا هک دراد دوجو یتوافت هچ

 یرگر اک شخب تیلوئسم لبلد نامه رب دیکات و داقتعا نمض یلو ذیزرویم
 کسکبات دوب هدشباختنا تیزکرم فرط زا مک یرگید درف . دریذپیم ار

 تسیلاعف يسيون هیمالعا ناگرا رد دندوب تیزکرم زا هک رگید قیفر ود

 ناوارشض مجحتلعب هک یوحنب « دز زابرس تیلوئسم نیا لوبق زا دننک

 عقاوم رد و درادن یدیون هیمالعا ناگرآ هک درک مالعا تیزکرم اهراک

 اهدنی, داددنه اوخ ماجنا ار هفیظو نیا تیزکرم یاقفر دوخ یرورف یلبخ
 لالدتسا نیااب تیزکرم . تشون هیمالعا " نارهش هخاش " یارب درف نیمه
 اهنآ هب کمک يارب تفرگ میممتدناهدش نارحب راچد دارفا نیا العف هک

 نایرجادعب اما. دریذپب یلبق تیلوئسم یاههزوح زا ار اهنآ یافعتسا"

 تیعقوم زایهاگآ مدع هطساوب هن دارفا نیا تامادقا هک داد ناشن یلمع

 هب هکلب « ییالقنا راک زا تسردان یاهکرد یخرب و هعماج رد ام نامزاس
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 لالدتسا نیااب تیزکرم تروص ره رد . تسا یسامزاس راک رد ینکشر اک دصق

 تالکشم همه مغریلع تفرگ میمصت تسا تششم یمک نامزاس ینونک عاضوا هک

 هزر اسم راک . دنک لابند ار لگنج میت همانرب تشاد دوجو هک یعناوم و

 تالو_سسحت و رییغت هیقب و دربب ولج راشف وتیدج اب |ر کیژولوشدیا

 دنیدجرص انع هک یقیاظو و نامزاس یراج عاضوا هب هجوت اب ار دوخ بولطم

 - کیژولوشدب | قیقد یدنب زرم ندش نشورز ا دعب هب دنتشاد هدهعرب تیزکرم

 ارسیز . دراذگ ارچا درومب ینامزاس تیلقا و تیرشکا نییعت و یسایس

 م اگره یتسینوتروپا مواقم یورین . دش هداد ناشن لمع رد هک روطن امه

 جلف المع نامزاس هیماننرسیپ و تسایس ندوبن نشور هناهب هب ار یدج
 مینو امگی تدمرد ار دوخ راک گیروشت هتسه رادوریگ نیا رد . دیامنیم

 رس یخ | ثداوح هک دشیم عورش تسی ابیم ثحابم هزاش و دناسر نایاپ هب
 ام لامش رد هک داتفا قافتا ینامز ثداوح نیا . داشفا قافتا یعامتجا

 ضرصعم رد زین نارهت یاههناخ عضو نآ لابندب و میدوب هدش هبرض لمحتم
 تا سیش یب عفو و « نکسم نتشادن تلعب اهنآ رظن زا تفرگ رارق رخ

 لوبق یگمه تهج نیمهب , تشادن دوجو کیژولوشدیا هزرابم ناگما یتینم

 هزر ایم میناوتیمن اهشآ نتفای ناکسا و , اقفر یشاجباج ات میدرک

 هسک مه یشاهنت هب قیفر ره دش انب یلو . ميربب ولحم !ر گیژولوشدی ا
 و دنک مین هحورلتم لگاسم هراب رد !ر دوخ یاهتشادرب و تارظن هدش

 المعهک نارهش هخاش یتالیکشتریغ یاهدروخرب . دتسرفب گیروشت هتسه یارب

 نیا هک دادیم ناشن  دوب هداد نامزاس ار دوخ نویسکارف گی ترومب
 ال شم . دنرادن دوخ هنایوح ماقننا دصاقم دربشیپ زج یدصق دارفا
 تیرثک ادب ابر اشتنا هعماچ ریخا ثداوح اب هطبارر دات دش هتشوس یاهیمالع
 هب هنارس دوخ نارهشآ هخاش لوئسم اما دندرک در ار هیمالعا نیا تیزگرم

 د اسقتن | تیزکرم هسلج رد زین نآ زا سپ . دیزرو ترد ابم نآ راشتنا
 تفای راشتنا یرگید یاههیمالعا نآ زاسپ . درکن لوبق ار عطاق تیرشک !



 ی

 یارب هک یاهیمالعا لشم . تشادن نارهش هخاشفی اظو اب یبسانت چیه هک

 نیا هب تیزکرم « دش هداد زیربت نکاس دیهش راداوه یاقفر زا یکی
 لوبق دروم اما درک داقتنا نارهتش هخاش دارفا یتالبکشتریغ یاهدروخرب

 دریک بیوصت ناتسدرک یاقفر یاضهاقت هب انب تیزکرم . تفرگن رارق اهنآ
 لار. :دیوحت ار لوپ راقم نیا نانزاس را قو دنه دتسرفب اپنآ یارب ار لوپ ینیغم رام هک

 .هتشون هلاقم. نیا هکیاهظحلات مه زونهو درک یرا د دوخ یآ مامت نداد لیوحت زا وا یلو داد
 یاصههناخ تخ ادرپ شیپ یلارپ هک .دومن بیوصت تیزکرم ۰ تسا « دشن لاسرا گوپ دوشیم

 رد ارر اسکنیا رابکی طقف راد قودنص و دوش هد اد صببصخت یلوپ یاهراجا

 (اسقفر زا نت دنچ یاضاقت لباقم رد و داد ماجنا ام یاقفر اب طابترا

 هجو تخادرپ زا دنراد .وضح اهناکم نیرش نماان رد و دننکسم دقاف هک

 هک دش هداد ناشن رگید راب ریخاثداوح رد « یورو عانشم ! مرال

 ایناشو تسا ناوتان يعابنها عیاقو اب دروخرب رد دح هچ ات ام نامزاس

 ردلاس ود بیرق هک اقفر زا یکی هم انربخ ندش لیطعت اب دننک لیطعت ار

 گیرچ یاهمین ان تفرگ میمصت تیزکرم دشیم دارآ تشاد تیلاعف ذ ناتسدرک

 ارس آ رماتع همه هک دیدچ میت داجیا نمض و دنک یزیرهیاپب ار یرهش

 لاسکی بیرق هگ ار یمیث هکتفرگ میمصت دندادیم لیکشت ینامزاس یاضعا

 است دنریگ راوق ژیقر نیا رظن ریز زیش دوب هدش لیکشت لبق یدنا و

 هستشرگی هب ندز تسد و دیدج ناهدنامرف تیبرت هب رتعیرس هچ ره ناوتب

 یخربرد ار یکیرچ یایمبش ناوتب همانرب نیا قبط و تخادرپ رگید ت ایلمع

 نیا لیوحت زا نارهش هخاش لوئسم . درک داحیا زین رگید یاهرهش زا
 تار کذت زا دعب و . داد هسلج لیکشت تیزکرم . دیزرو عانتم ا میت

 یارخا هب توعد ار اهنآ دارفا نیا یتالیکشتریغ لامعا حیضوت و ررکم
 ناسنچمه اهنآ و دنتشادت یرشآ تارگذت نیا یلو دومن تیزکرم ت امیمصت
 . دنداد همادا تیزکرم تارونسد زا یچیپرس و دوخ یتالیکشت دض لامعآا هب



۱۹ 

 یسلوص | تدحو کی هب ندیسر هنادارفا نیا فده هک دش نشور رگید اجنیآ

 یسشوجم اقتنا اب اهنآ تقیقح رد . تسا تیزکرم راک رد ینکشر اک هکلپ

 تسیزکرم نیا هک دنهد ناشنب شیوخ لوقب دنتساوخیم دوخ یش !وژروب هدرخ
 ار رما نیا زین رگید لیالد هتشرگی « درادن ار نامزاس هرادا یشاناوت

 یسسیوج هناهب ددص رد اهنت دارفا نیا هک دادیم ناشنو دومنیم تب اش

 راک دربشیپ رگید یوس زااو فرطکی زا ینامز استیلاعق ندرک جلف و
 شترا لیکشت یوسب شیپ " راعش نتشون زا فرطکی زا نانیاآا الثم . دنشیوخ

 اسم ینامزاس یاهراعش وزج نونکاش راعش نیا هک هناهب نیا اب" قلخ

 دشن اشوپبار دوخ یتسینوتروپآ تیهام هکنآ یارب هتبلا ) * تسا هدوبن
 (*میرادن راعش ندوب طلغ ابتسرد هب یراک " +," دنتشونیم زنش ارپ رد

 هسک دندادیم جحیضوت و دندرکیم داقتنا یتالیکشت ری دروخرب گی ناونعب

 الت دهم رگیدفرظ زا و دوشیم یقامواس طباور رتشیب تشک

 هرابرد صخشم دومنهر هم هام لوا اب هطبار رد ارج هک دندرکیم داقتنا

 طسیارش هبساخم اب دمانربخ نیلوئسم . دشن هداد رگراک هقبط هزرابم

 زا دشتشاد روبزم هلئثسم دروم رد یصخش تارظن هکننا اب نامزاس نورد

 تتشت ثع اب نیا

 شن اب رما نیا دنتسنادیم اریز دندومش یر اددوخ شینح هب نآ هسئارا

 رد ارنآ نششون يلو دنرادن " قلخ شترا لیکشت یوسب شیپ " راعش " ندوب

 :یاهراپ هک دنتک لمحت هدنناوتیم دننادیم یتالبکشت ریغ یللمع تکارت کی

 هژر اسسیم نو رگراک هقبط شینج هطبار هب عجار ار دوختارظن .اقفر زا

 کسیرددش اب هتفریذپ نایاب " گیزولوتدی# قدم " بر نرود هن اجلسم

 را دیکشت یوسیشیپ* رامش 6 تسا لاس را ۱ رس کور اس

 »سا 8 دیش هکشاتش دا ۵ ۰ چ یاهراعش نیرتهم زا یکی ناوتسب* یلخ
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 گن وکچیم نامزاس دنتشاد داقتعا هک دندوب یناسک هلمج زا دندوب هدرک

 سا هنوگره هکنآ لیلدب اهشآ زا یکی و دراآدن تسابس و همانرب

 وئسم زا دوخ " نادجو راشف تحت " درمشیم تشایخ یتح ار یتوریب
 اینچ هنوگچ « دوب هدیزرو عانتما اهربخ میظنت دح رد یتح هم انربخ

 ظر ادارهو شینج هب یکیشکات یاهدومنهر یتحار نیدب دنوشیم رضاح یناسک

 ظ رر کم لامعا زا سپ ؟ دش هچ " نادجو راشف " نآ , دنهد هشارا

 ۱ ذتا و دوب تیزکرم دارفا زا دوخ هک نارهتش هخاش لوئسم یتالیکشت

 زکرم تیرثک ا دوخ لامعا همادا رد وا یراشفاپ و وا هب تیزگرم ررکم

 ظهر ارق رسارب سپ نآ زا-و . دومش نارهت هخاش زا تیلوئسم بلس وا زا

 [خا یتالیگشت تاطابترا متسیس رد هلیسو نیدب و-دشن رضاح تیزگرم
  

 8 ِ . دومن هاجیا

 رد 3 یفر یارب اهنت هک رگید ناواآرف یاهیراکهزیر و۰

 سا سمل لباق . دشاب رومآ هیلک نایرح رد هکنیا طرشب مهسآ یتالیکشت

 گی اهبام نامز اس یاقفر تیرثک | هک دوب راتفر و لامعا نیمه نایرج رد

 ! ره هب دنشوکیم هک دنتسه ينابلطتمرف دارفا نیا هک دندیسر هحیتن

 ارش رد و هندوگام نامو اس ییالقنا گیق آاربتفرشبپ متام هدق ک

 ههدنام نیرخآ زا ار ام نامزاس ات دنشوگیم ینونکساسح رایسب

 ناوتیم هک یشقن یافیا رد !ارشآ و دنزاس یلاخ یبالقنا یاهیش اناوت

 نر ادز اب دنک یزاب دشاوتیم لاح رههب نونکآ هک یشقن و دنک یزاب

 هراپ " نیکرچ لمد " نیا دش هتفرگ میمصت ماجنارس تهج نیمهب
 مس لمع نیا هک یجنر و درد مامش مغریلع دیاش ات دوش هدنازوس

 . دور تمالس و هویهب هب ور ام نامزاس ناوتان رگیپ دراد دوخ

 ناریا یا سیتلخ >شسسخییت 4 اهرشست ترا زا هلاقم «دتسیون :



 لوا هلاقم باقنا :هلحرش

 نارسیا قسلخ یشادف یاکیرسچ

 نادب دیاب یتسینومک نامزاسم ره هک یساساآ لئاسم زا یکی
 و دسنارذگیم ار یاهلحرم هچ ام همماچ هک تسا نیا دیوگ خساپ

 ۰ دراد رارق یاهلحرم هچ رد امفلقنا
 نانمغاد ۸ ی ر ًأتلورپ نیدحتم هک تسا .هلئسم نیدب خ ساب

 نیاردار ایراتلورپ یساسا فی اظو و دز ًاسیم صخشم 5 ایر اتلورپ
 نسیا هب ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ خساب * دزاسیم صشم هلحرم
 شل ..یدارکمد اوژروبتسا یبالقنا امبالقنا هک تسا نیا لاوئس
۰ یلم كيتارکمد اب نیون
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 راب نیلوا ۰ تعوه#اهه* ما ما رد هد ًازدمحا لوس یر:

 ید نارما قلخ یفادف یاهگمیج ۶ لا ارد و دنکیم حرطم ار رظن
 "۳داحلسم هزر ابم یروشت هراب رد * باتک رد رظن نیا تو
 یفارحتا اساسا نم رظنب هک دننکیم حرطم ار یماکحا همالخ رومب

 یسناوخمه زین دوعسم قیفر تارظن رهوج اب لاح نیع رد و تسا
 یاقف !هلحرم حب یثادف ی اهکیرچ تالیکمت رد هئافس اتم دنرادن
 هزرابم یروت هراب رد * :باتک رد هک مه هچنآ و تسا هدشن زاب

 * تسا همالخ و هتسکع اپ وتساد رایسب دوشیم حرطم * هناعلسم

 زیدرمتخم جیتوت نیمه زا اربلقنا هلحرم زا یفارخنا كرد اما
 هبات درک مهاوخیشأت نم اجقیا رد * درک هدهاشم یبوخب ناوتیم
 ات مزادرپب هدش هد اد رویزم باتک رد هطبار نیا رد هک یحیضوت

 ا_مبط « مغاب هدرک زاغآ همانرب دروم رد ار یثحب لاح نیع رد

 شه رو ریز دوغ یقلت لماک دقن هلی دناوخیمن هتعون نیا

 طقف ودهدیمن رارق یسررب دروم ار یئاادف یاهکیرچ تارظن هبناج

 ۰ دریگ رارت هچوت دروح دیاب ثحب كي زاغآ ناونمب
۵ ۷ ۰» 4 

 طتسباور) * نوچ درگ نایب نینچ ناوتیم اربلطم لک
 لماک ماجسنا كي زا تسناونیم هک ار یلم دامتقا ( یتسیلایربما

 لکع هعماج یمقاو یاهیدنمزاین اب قباطم و هدوب رادروخرب
 لسیدبت شیوخ هدگاز هب ار ام همماج و هدرب نیب زا « دریگ

 تسین تاذب مثاق دریگوماخ روص ًاجنیا رد هکیت ادیلوت " و« هدومن

 نیمه هکارا هب رداق دنهاوخن اهیابر !یزور رگا هکیروطب

 نسسهآ هب دوجوم تاجن اخر اک یمامت و " دوب میهاوخن تادیلوت

 « هدنش هر ی یروئت هراب رد * باتک هب اج ره «

 اخفچ تا راشتن زا هناجلسم هزر بم یروئت هراب رد باتک روادنم

 تسا



 00 سا

 نودسسب »ین اوتیمت ام نی ًارب ًاتبو دم :دنه اوخ لیدبت ی اههمارق

 داصتق ار ابن ًایز تارث | میهد دشر هزاجا دوخ یلم دیلوت هب هکنیا
 1 تشسا روبجم ایر اتلورب * میربب نیب زا ار دوخ همماج رامیب

 داجیا دوخیریهرب تكیت ارکمد باقت 1 یتسل ایسوس لاقن ا یاجب ِ
 * دهد دشر هزاجا كچوک دیدوت هب و دیامن

 دشو روظنم هب كيت ارکمد بالقنا «تس ! نشور الماک لئسم

 یاهسنانیگمره شوپ رگا و دنکیم, ادیب ترورف * یلم دامتقا "
 يیضحس مینز وانک دش هدیدک * یلم دامتتا " هژاو یوررب هک ار

 نسیارد ایراتلورپ سب *تسا *یگاوژروب دامتقا * نآ حیرم و كر
 و درادن یئاوژروب دامتقا دشر زج یفده اساسا بالقنا زا هلحرم

 هسسپ امرس دشر ینعب یزاوژروب دشو ینعی یتاوژروب دامتقا دشر

 هچرهر ًامفتس تسا قیرط زا طقف یگاوژروب هیامرس دشر و « یئاوژروب
 ؟راک هقبلط ییاربانب «تسا ریذپ ناکما رگرا؟هقبط رتفیب

 راستا یبوخب ار وا دهد هزاجا هک تسا نیا شفده هلحرم نیا
 دسنن اوتب دوش یی اههن اخر اک بحام 6 یلم یز او ژروب ات دننک

 نور سیب را اهپایر ا ام یتقو تا دنتسیاب ن ناددوخ ی اب یور

 نا ار میاد هاگنآ 6 دنوشن لیدیتهدازمامآ ی میدرک

 لیمکتاردوخ ی اهزت اقفر شا « تسا نشور الماک هلئسم یرآ دوش

 رارق ایراتلورپ شودرب هطبار نیا رد هک ار یفیالتو و دندرگیم
 هسب هک ار یئامزاس یلمعیاهتسایس و دندومنیم ششم دریگیم
 ۰ ار راکدیا رگا * دنتخاسیم رتنشورتسا دقتعم يماکحا نینچ
 ار رسد نیا دنتسناوتیم یبوخب رُث ؟۱ م دندادیم ماجنا یبوخ

 نیاو دندومنیمن قوت هطقن خیمهرتیایادرپیرگ * دننک هزیروشت

 دننک جیرفت ار دوختارظن هک دنتشاذگیم دوخیود رب ار هقیطوا
 هک دنومیم ۳ هزات دی امن جیورت و غیبت ار اهنآ ور
 هسلخرسم دروم رد ناریا یتسینومک شینج رد اهنآ هزات یاهفرح
 رد ان گیوعتم ۶ ار ونرک ۱ هدش هنهک ن ًأانخس رارکت «.فلقنا
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 شسسیئج زا ارنآ و هدرک *اعفا ار اهنآ كيژولوئديا ی اههشیر
 * دندودز یتسینومک

 ام بالقنا « مینک دروخرب رلتن نیا دوخ هب دیراذگب

 هک ینامز اتو میهد دشر هزاجا نامدوخ یلم دیلوت دیاب اب سپ
 مسیلایسوس یوسب میر دن قح « تسا هدرکش دشر * یلمدیلوت ۶ نیا

 نینچنیا" نامدوخ یلم دیلوت»ز |امتسینومک یتقو * میوش رابمهر
 تس دهک دنیبیم ار ایراتلورب ممآ « دنیوگیم نخسبات و بآ اب

  

 ۱ اقفرهنا دنزیم مدق رهشاگراپ رد هناقشاعیزاوژروب تس د رد
 یسسشاوژروب دیلوت نامه دینادیم هک یروطنامه یلم دیلوت نیا
 هچ « دشاب یلمیزاوژروب هچتسا یزاوژروب مهیزاوژروب و تسا
 هک ینامز ات اپنیا «یرگید یزاهژروب ره هچ اوژروب ناقهد
 | نارگراک رامثتسا هب هتسباو نادتیدوجوم دنتسه اوژروب

 یبارخهناخ هب رتدیب هچ ره ار نارگراک هک تسا نیا هب هتسباو
 و تسا ن

 دسناوتیم * كووک هتکن * نیمه ندرک رثومارف ۰۰۶۰ و دننافکب

 هتبلا» دزاسیم ایدبت یزاءژروب یاهگولوئدیا هب ار اهتسینومک

 مسه ییاهقرف ما اب اهاوژروب هک دنادیم ارنیا یتسیسکرام ره
 عسجت رم مه ناشپایشعب و دنتارکمد اوژروب اهتآ زا یضعب دنراد
 نیا ندرک شوم أرف " هریغ ول اربیل و بلط تنتلس و روت اتکید 3

 لیدبت اوژروبهدرخ.: امتسیمرانآ هب ار" اهتسینومک " مه هتکن
 اوژروسسپ اقا دیرگب هک دعاب مه یینک رگ یرآ * دزاسیم
 دیاأاع لبقف نآ عقن و در ادن ایر اتلورپ لاحب یعفنت چیه ثایت !رکمد

 نینلارنیا * دطلغیم رد مسیشرانآ هب راچان « دوشیم یزاوژروب

 حسطس هکنیا زا اهتسینرمک یتقو یلو «تسا هدرک دیکأت اهراب
 هب تسین یتسیل ایسوس بلقنا و تسا نیئاب هدلوم ی اهورین لم اکت

 نسسسیا هکتسا نیا ابراتلورپ هفیظو هک دنسریم هجیتن نیا
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 یاربهنیمز ات دهد دشر دوخ یئاوژروب دح رد ار هدلومیاهورین

 * دوش راپسهر مسسیل ایسوس یوسب هاگنآ « دوش مهارف مسیل ایسوس

 عشومهب دناهدش مسیمونوکا غلبم هطبآر نیا رد اهتسینومک نیا
 ًایراتلورپ یربهر راعش هک مه هچره و دناهدیلطلغ رد یتسیمونوکا

 مسه زاب « دننک رارکت دوختایرعن ویز رد یتشرد فورح اب ار
 * دناهدرک غیلبت اریزاوژروبزا ایر اتلورپ یورهل ابند

 ترورم نیاربانب و تسا یتاقبط هزر بم زا یاهظحل فلقنا

 يتاقبط هزرابم ریس اب هطبار رد نآ یاوتحم « نآ یگنوگچ ه نآ
 دامتقاوهدلوم یاهورین دشر حطس هب دانتسا * تسا میضوت لباق

 یدنبفم رد لماوع ساسو دشر نیا ,شقن صضخشم روطب هکنیا نودب
3 

 لسسلجت زا ندش راپسهر نودب « دوش هداد نادن ین أاقبط هزرابم

  

 ۳ :اوتیم ًاقیاع 0 ایم تیفیک ئ 6 هدلوم ی ًاهو رین تیم

 ید انتسا نیینچنیا دز اس لدب دتفگیم رارگت و یو تیس .ک و

 رذ ایر اتلورپ کت نم اب اساسا هک دسورن یچیاکن هب دناوتیمن

  

 > دب ار امتسسکراد

 هسسعومجم دناوتیمن مسیر ام زا یکرد یینچنیا «تسا داشت

 هک ار ی امخرچ و تسا رثّوم یت ًاقباح یدنب فص رد هک ار یلماوع

 هبهدریگیم تن روص یت اقبط هزرابم دوخ ناأیرج رد یدشب :فض نیا رد
 ناآوسستیم 4 يت اقرط یدنب ضفص وب * اکیا نود ای ای درو آ باسح

 هسسسلحوم هب لیت | رکمد او ژروبهلحوم زا ار هیسور بالقنا راذگ
 خساپ رد نینل ؟ داد میطوت هام دنچ طقف شرع رد « مسیل ایسوس
 زوسسسسله دنتفگیم هیسور یوف ام بقع هب دانتسا اد هک یناسک

 بی ادخبآ همتا دنیوگیم دش راپسهر مسیل ایسوس یوسب ناوتیمن

 تاسماظت هیلع د نیگالم هیلع تی اب هیلع نان اقمد يمامت قافتا

 یاسیت ارکمد-اوژزروب « یماوژروب بلقنا اجنیا ات ) یثاطسو نورق
 ءاهزتلورپهمین قافتا هبتس دیهت ناناقهد یافتا هب سپس ( تسا
 لجن آژاو یرادهیامرس هیلع « ناگدنوش رامشتسا هده قافتا هب
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 رگید اجنیا ز ظز | - نیرکتحم « اهکالوک - اتسور نادنمتورث هیلع

 راوید كي ندینک یارب شوک ۰ ددرگیم لدب یتسیل ایسوس هب بالقت 1
 یرسگید زیچ لیسوب اهنآ ندومن ادجو ود نیا نیب یوتمد نیج

 هاتیور نام دم ابیو داحتا و ایراتلورپ یگدامآ هجرد زب
 ار سیلاربیل و ۲ یر لورم و مسیمکر ام فیرحت نیرت رز
 تادا سفت -دتسآ اب هکتساقنم نادب نیا تسا نتخاسنآ نیزگیاج

 تاساظن لباقم رد یزاوژروب ندوب یقرتم هب بذاک هنارومن اد

 یاسر اتلورپ لباقم رد یزاوژروب زا عافد « یئاطسو نورق
 * * (۱) دوش یلمع یتسیل ایسوس

 یناسارایمم ار یت اقبط یدنب فم یگنوگچ نینل هک دینیبیم
 ات هب نیئل ناوریپ اما دن ادیمبلاقنا هلحرم نییعت یارب
 سین یک نیآ رث *تس ! هلثسم نیمه دنز ادرپیمن ک یاهلئس

 دامتق ام تسا هدغ هدلوم یورین دشر عنام یتسیلایریما هطلس هک

 زا یاهدشسگکاز هب ار ام هعماج دامتقا و هدرب نیب زا ار یلم
 هاب ریفت طقف نی یا تسا هدرک لیدیت یتسیل ایرپما دامتقا

 یدنب فص رد ار یتسیل ایربما ار اقن ۲ ًأرچ * تسا تیمق او

 ار بالا فدا ندوب كيت ارکمد اجنیا زا و نشهنوم نام یت اقبل
 یاسهوریت لماکت حس ندوب نیئاپ ز زا طقف و ؟ دنهدیمن نادن

 ٩تسا نیون كيت ارکمد ام بلقنا هک دنسریم ی هجیتن نیا هب هدلوم
 هک ینامز ات هک دوشیم لصاح هجیتن نیآ اعیط هک تساجنیمه و

 ات « دناهدرکن لماک ار دوخ دشر ام هعماج رد هدلومیاهورین

 یاسپ یورتسا ییاوژروب داصتقا نامه هک یلم دامتقا هک ینامز
 مین اوتیمن امتسا هدشن ت اذب مث أاق و هدرکن دشر « هدشن دنب شدوخ

 یفدهاهنت هکتساج نیمه زا و + میوخ رابصر میل اسوسیوس
 ز ادیک ات) دترم یکستوث اک و یرتلورپ بللقنا - -نیخا ۱7 دو
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 دنکیم لا بند نیون كيتارکمد بالقنا رد ایزراتلورپ هک
 یزاوژروبفده نییآ٩ اقفر هز *ثتس ۱" یلم دامتقا *یز 2اسوراب *

 زارشق نیا ۰ تسا تارکمد یزاوژروب فدهتلاح نیرتهب رد «تسا

 دیگ ی ًاسزاب « دهد دعر ار یلم دامتقا دهاوخیم مه کز اوژروب

 رامثتسا ارایراتلورپ یتسیلایربمآ یاهتمحازم نودب یئاهنت هب
 یارادودزاسرتگرزب و رتگرزب ار شیاههناخراک و اههیامرس و دنک
 یستو افت هچسپ * دنهاب " تاذب مشاق ۰ هک دوش یب اههن اخر اک

 - هدرسخ ای یلم یزاوژروب الثم ) یزاوژروب و ایراتلورپ نیب
 دشر هار نیرتهب ایآ ؟ دراد دوجو هلحرم نیا رد ( یزاوژروب
 هب هک تسین نیا ییاههناخراک نانچنآ داجیا و " یاب دا ۶

 رسب مد و دیوش رامثتسا بوخ « دینک راک بوخ میگوگب ن ًرگراک

 انما؟دهد دعر ار شیاههیامرس دناوتب ًامیزاوژروب ات دیرو این
 هزر ایم دیاضآ ۳ هظحل های یتح زگره تارکمد ل ایسوسکای *

 دف رب مسیلایسوس هار رد ار ایراتلورب یتاقبط ریزگان
 یز او ژروسبهدرخ و ار هزاووب نیرتو اوخ یروهمج و نیرت ثیت رکمد
 کنیآ زا هیسور رد مه اپیفارکسیاون ( نینل ]۰ دریب دا زا

 هگدنسریم هجیتن نیا هبتسا كتیتارکمد ارژروب هلحرم رد فلت
 فا قنا ۰۰۰۰ نیافیاظو یارجا تیروم ام ۰۰۰۰ تقوم تسوکح *

 انآ یاففا رد نیئل و »تفرگ دهاوخ هدهع رب اریزاوژروب
 "ی اهیچسنارف-ثک * دوشیم مولعم اروف هک تساجنیىه زا » تفگیم
 رارق ایر اتلورپ یسایسناربهر ربارب رد هک ار رس هلن ام

 تسوکح هب طوبرم ضعم هلئسم « دناهتخادنا رظن زاتسا هتفرگ
 ی امتموکح هلسلسكي هب طوبرم هلئسم عامعلا تحت تقوم یبالقنا
 گز او ژروب بالقن ! فی تو یلک روطب هک تسا هتفرث ؟ رارق یاهدنیآ

 هماتعطق دیوگیم یرگیدی اچ رد ای و *» داد دنه اوخ ماجنا ار

 هملکودرد ار بلقن | یدامتقا - یعامتجا هیاب هکنی | نمش هرگنک
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 نسسیمم اجیرم هزرابمیوسب ار هجوت یامت « دیامنیم فیموت
 دنکیم فوطممدی ایم لمعب نیمم یاهیزوریپ هب لین یارب هک تاقبط

 رارسق تیمها لوا هجردرد ار ایراتلورب هن ایوجر اکیپ فیاتو و
 یدامتقآ - یعامتجآ هیاب هگنیآ نمن سن ًارفنک همانعطق * دهدیم

 دیامنیم حسیرشت مگر قرس و مهم روطب لیمغت و لوط اب .از بالقنا

 حضاوریغر ایسب « نیمم یاهمیروریب هب لیث یارب هزرابم سوصخ رد

 ا_ةلام ایر اتلورپ هد ایوج راکیباذغیا"و هراب رد و دنکیم تبحص

 سس ا ۲(»۰) تشکیم ر ایتخا توکس

 فالو هراب رد ی دوخ هم انمطق رد ًاهیث ارکسب اون رگا

 یاسقفر ین دشنکیم ر ایتخا توکس ًاقلطم ایر اتلورب هد ایوج راکیپ

 ..هتسسمدقم رد ادتبا دننادب دیاب اقطنم اب دننادیم ابر اتلورپ

 نتخادرپ * هک هدناهب نیا اب ار ایر اتلورب كيت ارکمد ی اهتساوخ

 تسسلود رد هکنیا لیبق زا هدنیآ همماج لثاسم نیرت یئزج هب
 زا یاهسلئسم دوب دنهاوخ ینفلت طابترا یارادزین تاهد هدنیآ

 ق ًاسسبسیتساوخ خانه ۰ ار ایر ًاتلورپ لق ادح همانرب دیاب هک

 نسل هک یزیچ منت دنراد نایب تبسآ هقبط نیا گایت ارکمد

 5 تساجقیا ۰ (۳) تا یایت ارکمد گ ًاپتساوخ نیمه دنتپوگیست

 یروسشت هراب رد " ۸:۰ رد هک یاهمالخ حیموت نآ یقطنم هجرتن

 ۲۲ دنب : دوشیم راک#آ یبوخب تسا هدش هداد * هناحلسم هزرابم

 هبنآیلم رد هک یمغقس طیارش هب هجوت ابتلود نیا * .: درادیم

  

 نت

  

 نینل) همیسور ۰[ هلاقم نیا هدنسیون زا امدیکأت وی ( فشالقنا رد ارکمد ل ایسوسكیتک ات ودس )( ۴

 دعب هب ار "همانرب حرط " نیاتیلک هب دروخرب - (۳)
 »۰ منکیم لوکوم
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 را شآ ندرب نیب را و یلم دامتقا یزاسز اب یارب دسریم تردق

 ندرک ایهم و یبالقدا دشيااهوريت بوکرس و_یتسیلایریما يگتسباو
 ارهمماج دامتقا مامت و دنکیم یزیردمانرب مسیلایسوس هب راذگ
 ناوتیمن نیا زا رتهب یتسارب *(ع)۰۰۰۰ دریگیم دوختی ادهتحت
 یرسبهوب كيت ارکمد یروهمج ۰ داد ناغن زبس غارچیزاوژروب هب
 دامتقا *» یزاسز اب یارب هک تسا نیا شاهفیظو طقف ایر اتلورپ

 اقفرامتح ۱ دنک یزیرهمانرب یئاوژروب داصتقا نامه ینعی *» یلم

 یزاسسزاب ارتلود نیا هفیظو اهنت ام هکدرک دنهاوخضارتعا
 زا ییالقتا دشضیاهورین بوکرس هکلب مياهدرکن نایب یلم دامتقا

 راذگهنیمز ندرک انپهم و یتسیلایریما یگتسباو راثآ ندرب نیب
 منسیسرپیم * مینادیم نآفیاظو زا یئزج مه ار مسیلایسوس هب
 «دسنک لح دی اب یالقن | كم هک یاهلئسم نیرتیلما یتقو ۱ اقفر

 نسیا رد یبالقنا دش یوسف ابآ «تسا یک ادژروب دامتقا یایحا

 یگتسباو راثآ موهفد ؟ دشاب دناوتیم ایراتلورپ زج یک هلحرم
 ۳۰۰۰ یروشت هراب رد * هوزج رد اقفر البق مه ار اهتسیلایرپما

 تنسیارب ادب 0(*0) یلم دامتتا ندوب نیب زا * ۰ دناهداد حیمعوت

 نسب زا مه ار" راثآ »نیا * یلم دامتقا یزاسزاب » نامه
 انبمه * مسیلایسوس هب راذگ هنیمز " لاح نیع رد و درب دهاوخ
 ًایمدنهاب تاذب مثاق هک یئاههناخراک داجیآ و یلم داستقا دشو

 هرگراکهقبط رتدیب هچ ره رادثتسا اب اهنیا همهو ) دش دهاوخ
 ققحتم یزاوژروب هیلع ایراتلورپ یتاقبط هزرابم ندنادنورف اب
 نودسب یزاوژروب هک دشاب تحار ناتلایخ دروم نیا رد و دوشیم

 هدنسیونز ادیک ات ( ًاخفچتاراعتنا زا نانرب حک - ۹

 * 8.۲ ص هناحلسم هزر بم یروشت هراب رد - (0)
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 یسارکمد تلود»" ز ! رتهب یلیخ ار ار اهراک نیا مامت یتشادمعچ هچ چیه

 وا دوخ هدهعب تسیابیم ارنیا « درک دهاوخ یزیرهمانرب * نیون
 نیارد ایز اتلورب هک دیتخ ادرییمهلئس نیا هب اش و دیتعاذگیم

 هتوگچ « درب شیپ هب ار دوخ یتاقبط هزرابم دیاب هنوگچ هلحرم
 تیز اد رروسس اب دیاب هنوگچ و « دنک لنفح ار دوخ لالقتسا دیاب

 یوشسسسپ و هه ار یدعب ی اهماگ دیاب  هنوگچ و دی امن هزرابم

 بسلج دوخب ار اقفر هجوت لثاسم نیا رگا ۰ درادرب مسیل ایسوس
 هحم اج لث اسم نییرت یئزج » نامهوک دندشدیم هجوتم ۸ ثآ یکم

 یئعب « هدش هتفرگ زا ارطمه اهاتسور نتشاد نفلت اب هک * هدنیآ

 و میسوو دازآ لماکت رولظنمب ۰ ید امتقا - یسایسیروف تاعالما
 دن اوتیم ایراتلورپ هک تسا یزیچنآ امت یتاقبا هزر بم میرس

 گدفیم نشور هاگنآ و همان هتشآد عقوت كيت ار کمد بالقن ا كای زا

 زوسنه کیت ارکمد بالقن | هک تامدقم نیازا ۰ دیوگیم نینل ًارچ
 رادسن تاقبلم طقف هجوچیپب و تسین یتسیل ایسوس بلقنا هجوچیهب
 یاههشیر نیرتقیمع و * دندنم هقالع * بالقن ا نی | هب هک دنتسین

 یزاوژروبهحم اج مامت تغ ذگ لب اق ریغ یاهام ی و جناوخ رد یآ

 انب هک میرییم هجیتن نینچ ام * دراد رارق عودمجملا ثیح نم
 دوخاگیت | رکمدفیاظو یرتدیب روهت اب دیاب ورشیب هقبط نیارب

 نآسیب امامت 5 ار:قیالاو نیا یرتمیب تحارم ای دنک مرظم اِ

 9 یو و ددمک شیپ هبآ هب ار یروپمج میقترسم رامش دن

 مه اطلس راثآ یسررب هب یتقو اقفر هک تسا هتوگچ ًادح
 باست و بآ اب همهنیا « دنزادرپيم ام هعماج رد یتسیلایرپما

 دننیفنیم یلم یزاوژروب و یلم دامتقا یارب یناوخ هیئرم هی

 و یتاقبطیدنب فص رد ار یتسیلایرپما هطلس نیا ت اریقأت اما

 ؟دنهدسنر ارق تیام دروم هجوچیهب « ایراتلورپ یتاقبط هزرابم
 دوشیمهتف نخس یلکر وطب یایت ارکمد بلقنا ز : هک تسا هتوگچ و
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 نسیا راک روتساد رد ضعم روطب یکیتارکمد لوحت هنوگچیه اما
 لادحرد ًِر میژر ًاقفر هک یلعیارش رد مهنآ دریگیمن رارق بلقنا

 لوسحت اب * هک دناهدامآ نآ ره و دنشادیم یسایج نتابث يب

 )٩( ٩ دنزاس لوحتم ار دوخ یاهکیتکات « یسایس عاضوا
13:۷3 ۰ 

 ۳ :ایور ارد اخفچ ناراد وه ریثکت ۹۷ص همانرب حرط - 9 )٩(

 ۱۲/۳/۱۰ [ ایرو) مظاک



 هسملا دنشچ

 بالقن !هلحرم نومآریپ ًایرو) مظاک قیفر هتشون هرابرد

 هزر اسید درو هلگسم نیا رس رب هجوچیهب قیقر نیا ای ۱

 یو شوخ لوقب هک تسا نآ مه شلیلد نیرتمک «میوشیمن ای ژولوئدیا

 دیوگیم یتقو الثم *تسا هدرگن یسررب هبناج همه روانب ار امتارظن

 ام راتنب ه درادن یناوخه دودسم قیفر تاراثن رهوج اب امتارظن
 فورسمم هایتکات نامه زا زاب دهاوخیم هکنآ نمض.هنابلطتمرف روطب

 نارادارشه دزن امتارن هیلعو/دناهدرک در ار دومس اهفیا ۰
 هئالاعف دوخ هک درادن اربآ تماره لاح نیع رد , دنک هدافتسا هداس
 نسیا هک دننهفب ناراداوه ات دیامن دروخرب دوعسم قیفر تارظن اب

 قیفر تارظن دهاوخیبن هک یسک الاو تسا هدرک در ار دوعسم هک تسوآ
دنسهد نامن ام رظن اب ار شفالتخا و دفاکشب درومنیا رد ار دوعسم
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 دوخ فرح لیلد هچ هب « دشابن هنابیرف ماوع هد ًافتسا ی ارب زج رگا

 : .ُ دنک عورش هلمج نیا اب ار

 تازر بم هنوگنیا نارود میئوگیم | ایرو یتیفر هب هناقداص ام
 رسستشپ زر شو دنک یعس دیابن رید وا و هتش ذگ یایژولوئدیا

 سیموت زین ابرو ) مظاک قیفر یاقفر هب و دنک ناهنپ .دومسم قیفر
 کن فو ددزب ار شوخ فرح دنهاوخب وا زا متئارصم هک مینکیم

 هسسکآ یتقو میئوگب میتسن وضیم مه اس دز زادن اب, شیپ ار نآ و نیا

 لسماکت روظنم هب ید امتقا و یسایست ارام" « دسیونیم نرو قیفر

 اسیر اتلورپهگ تسیزیج نآ ما مامت یت ًاقبأم هزر بم جیرس و :عیسوو داز ًآ
 وا انیع و ۴ دشاب هتشاد عقوت ید ًارکمد بفلقنا کیا ی اطکبم

 ینومک نا ررابب د :اجتا نامزاس و هلدموگ تسینومک بزح ةمانرب
 فاقنا رد 0 هلوموک دننام مه وا میئوگب تقون آ و 6 هدش ذخآ

   

 یاچیار تا ام ! دهاوخیم ابمیشارق هیقرس هه ییآ اب دکل هکسیل
 نسب یخلطسته ابن نیا نا اد نامن اب بیترت نیاهبو دنزباجفلقنا

 ار یاس نار اداوه ز !یاهراپ ال امتحا هلدموکو ( ایرو) مظا؟ قیفر
 تساهدع یاهادموک س یارب رگید ساک میدن ارومیم یورب اتقوم

 . درب شیپ ی اركی :ژولوئدیا هزرابم ه ابس نیا اب یلو

 روطب :الوا ( ایرو) مل اک قیفر یتقو ات ام مهلیلد نیمه, دب ِ
 و دهدن رار5 یسررب درزم درومنیا رد ار امتارلتن « هیناج همه

 سیو یه ار دوخ راثث * هیناج همه رولجب »رتمهم نآ زا :اینات
 ذ اوتیمن هایژولوئدیا هزر بم درو هدیمز نیا اپ اب 3 دهدن

 ۱ ناوتیمن یتح ( ایرو)مظا؟ قیفر هتفون نیا زا الثم ۰ ۰ میوعب
 یایتارکمد - اوژروب « بلقنا هلحرم وا رظن هب هک تفگ نانیمابا

 زا تسسمسق نآ یتحوا ؟ ۱ رج هدروم رخ رد و ؟ یتسلاهبوس ای تسا
 دروم * هناحلسم هزرابم یروشت «رابرد *.ب اتک رد هک ار تنراررظن

 دوسش مولعم دوخ یدوخب ات دنکیمن لقن انیع « دهدیم ۸ ۳ :
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 هب ( ایرو)مظاک قیفر هکار ییاهانعم نیا بلاطم نآ هجوچیهب هک
 تسسقو ره درادن قح ( ایرو) مغاک قیفر و « هدادیمن هدرک راب نآ

 یل احهوخهدیمهفنو ؛وروف « درک هراغآ هدلوم یاهوریف هب یتسیمکرام
 قسیفر «هدشتسیمونو* | و هدلوم ی ًاهوریث راد اوه مو ۷ یآدک «دنک

 ام گنج هب یتاقباط هزرابم حالس اب یدوز نیا هب دیابن ( ایرو) مظاک

 تسسا یتاقبط هزرابم راداوه هک لیلد نیا هب ار شوخ و دیایب
 -ستیحم هدلوم یاهورین زا هک لیلد نیا هب ار ام و ایراتلورپ
 هزر ایم نتساوخفرم اقاذتا ۰ دیامن یقرعم یز او ژروب 6 مینکیم

  

 ایراتلورپ زاالبذ اساسا و دسانمیم یبوخب ار نآ دعاوق و یتاقبا
 یو درک خشم هعماج رد اراهنآهزر ًابمو تاقیاوکدوب یزاوژروب نیا

 « هزراسیم نیا رد « مه و میریذپیم ار یتاقبلط هزرابم همه هام

 ناوس-سنعب و مینکیم بیقعت ار ایراتلورب یارب تردق بسک فده
 طباور رتسب ربتازرابم همه هک میهاگآتقیقح نیا هبتسیکرام
 ,لماکت حطس طسوت یا نیرخآود هک دنب ًابیم لما3 و نیوگت«یدیلوت

 - اوژروسب ؛بالقن از ایرو ییفر رگاءهدنومیم نییعت هدلوم یاهورین
 هکدنکیم بیقعق ار هن ازجاع ده نیآ ًَمف ینوتنک هلحرم رد ایت ارکمد

 هنادازآیتاقبا» هزرابم ات دیآ دوجوب هعماج رد مسیت ارکمد نیرتشیب
 و رلدن دروم هعما+ج نیا رد ی دنک نییعت نینچمه دیاب نر روم

 یزاسزابهبیک هچ هرخل اب تسا هتسر مسیلایرپما تراسا زا هزات هک
 ( ایرو) ملاک قیفر هک ار یلم تاک" ام. ) ؟ دوشیم لوغعم دامتقا

 د-سپشفیم اریزاوژزروب طقفق نآ زا هلمافالب یگادتبا و یحّطس روأب

 نر يا ۲ (مکن رارگت
 دنک* اقتکا * ید امتقا وب یسایستاعالما هب دهاوخیم هک وا

 ؟دیامن دراو .دهاوخیب یدیلوت طباور مادک رب ار دوخ مسیمرفر نیا
 اب ایآ وتسا طلسم نآ هب مسیلایربما هکیآ یدیلوت طباور نامهرب



 نه 1۷

 مظاک قیفر هک ار بان یسارکمد نآ ام یعماج رد دوشیم # تن اهاما

 لک یر ةب میکت .اب ( ایرو) مظا؟ ,ةيفر ؟ درکرارقرب دهاوخیم ( ایرو)
 "ارد و دروایب ارنآ لما هدرکن تارج یتح هک امیاههتمون زا تمسق
 دروخرب ام تارلان ی هبئاح همه روأنب 5 دنکیم ناعنا دوخ هکیلاح

 ینحمهبام یرکف متسیسردو ام دزن ار یلم دامتقایزاسزاب ه هدرکن

 دیوگیم !اتحا رصدوخیلودمپفیم ایراتلورپ بوکرسو یزاوژروب ندنآرورپ

 و يسايستاحالما » زا یاهراپ زجیزیچ دیدج یدیلوت طباور رد هک
 ضا دوخارهاظ هدربن ناک ار یلم لک نوچ و دهاوخیمن » یدامتقا

 ناوتیمن یتاحالسا هنوگجیه اب میگوگیم ام « دمپفیمتسیل ایسوس ار

 هکیترومب مهنآ درک «ایتارکمد !اردتسباو یرادهیامرس یدیلوت طباور

 یارسب دوش لماح » یتاقبط هزرابم عیرس و عبسو ۶ دازآ لماکت
 الاودنک یزاسز اب ار یلم داصتقا دیاب تردق رد یایراتلورپ راکنیا

 دامتقا یزاسزاب نیمه اساسا ۰۶ دنامیم یزاوژروب هدهع هب راکنیا
 سیل ایسوسبپهلماقالب و عیرس راذگ هک تسایر اتلورپ تر اادن تحت یلم

 دیاب یلم دامتقا « یتسیلایریما هطلس لباقم رد * دنکیم نیمنت ار

 دوسسخ لایخ رد ( ایرو) مظاک قیفر هک هچنآفالخرب و دوشیزاسزاب

 قسیقر « درادن دوجو قشود ام روشک رد درومنیآا رد تسا هدرک روصت
 ۵ ٩ هنخسف دقتحم قلخ یئادف ی اپ؟یرچ ۰5 دنادیم ( ایرو)مظاک

 ۰ دهد ماجنا ار راکنیاتسا رداق هک دراد دوجو یایلم یز او ژروب
 ماجناارراکنیا دیابتردق رد ناقهد و ایراتلورپ تسا قشثی طقف

 اسب اور اما دنب رد اب هساب هریگیتروح راک نیا رگ و دم

 «اسیاو رازه هب امبلقنا.دنام دهاوخ یق اب یتسیل ایرپما یدیلوت
 نسیآا زا ( ایرو) ماناک قیفر و تسا کایتارکمد - ًاوژروب بالقنا لیلد
 نسسسیآ زا یکی زا هرابپ كیي هب یقان یروطب طقف لیلد كي و رازه

 تساهدرک دودحم ردقنآ ار تحب هک تا ل احفوخ و تسا هتخادرپ لگالد :

 دیاب میئوگیم ام یتقو تسا هددشب اعاسم نآ هی یشیدن آهتوک هده اب هک
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 راذگ هنیمز ات دوعیزاسز اب ایر اتلورپ تر اظن تحت یلم داصتقا

 شنوخ یلو میتسه اوژروبام « دوش مهارفمسیلایسوس هب زیمآ تملاسم
 نآ:رد است دهاوخیم ار ینیعم " یدامتقا و یمایستاعالماءطقذ هک
 * لماکت " مولعمان یجیاتن اب * یتاقیل هزرابم » مولعمان طیارف

 مین اوجیمت امدرومنیآ رد تیفر اب « میتفگ هکرواهن ام» ل اجرهب

 مهلاسب لح یارب وا ام رظنب اریز ميوشگيژولوئدیا :  هزوابم دراو
 هس».هب هکنآ یارب یلوتسا هدماین هزرابم نادیمهب كيروثت لکشم

 :امدب و دیوگیم ( ایرو) مظاک قیفر هچنآ هک میهد نانیمطا
 هک میدقتبعم ام هک میزنیم .دیک أت رگید رابکی ۰ تسین تسرد ؛دهدیم

3 
 ای

  

 رماوتسا یسایسیرما یدامتقا یرما رب هوالع سلقدا هلحرم نییعت ی

 ید :بافصو یتاقبا- هزرابم و یتاقبل.تسا یرما دوخبدوخ یسایس

 منام اهنیا همه یلو دراد یگتسب رگیدکی لباقم رد فلتخم یاهو رین
 و اتپتسایس نیا همه ریز رد هک مین روم ارف ام هک تسین نآ زا

 یورسین ناونع هب هدلوم یاهورین و یدیلوت باور یتاقبطتازرابم
 فرح هد اوم یاهورین 1 ام اج ر٩ رک ا۰دراد ورارگ عبور نیا هکرحم

 شومارف» هدلوم یاهورین!یتفگ یآ:دیوگب و درپب اروف رفذ كي مینزب
 اروفو هتفگ هچ هدلوم یاهو ریث ناراداوه هراب رد نینل هک یاهدرک

 یزاسزاب زا تبحمتقو ره و میریگبسپ ار دوخ:ةرح و مینزباچ ام
 نام یلم دامتقا هک دناسرتب ار ام زاب یکی مینک یلم دامتقا

 یاهفرطزا و میریگب سپ ار نامقرح ام زاب وتسا یگاوژروب دامتتا
 سپ دننک مولعم و دنیوگب رتنغور ار ناغیاهقرح هک میهاوعت نامثحب
 رد اساسا و ميتسين تسیکرام ام رگید تقونآ دنهاوخیم هچ ناددوخ
 رشت ادب ایرو) مظاک قیفر میرادن رارق یایژولوئدیا هزرابم نادیم

  



1۹ 

 ار سدک مع مو دنکیم یایژولوئدیا هزر ایم ی ی هوم ری

 و از او میروخن اجاهرهق نیا زا هک تسا نی یدکی مین اوتیم هک یراک
 : ورب ینکب ای ژولوئدیا هزرابم یهاوخیم رگ ا«میهاوخب

 رارسق یسررب دروم " هیناج همه روطب » ار ام تارن :الوا
 خ ههب

 » هدب حینوت هنیمز نیا رد ار دوسم ,ةيفر تارظن , ایناث
 قح هب هک دوعسم قیفر تاراتن هبتبسن ار دوخ عضوم + اشلاث

 مس سین ادب ام اب. نگ صخشم 8 تتسا ام نابر اتاپ روش ساسا و هیاب

 هناحلسمهزر بم ناراداوهذم رد ام یيژولوئدیا هزر ایم :فرم اساسا

 بوس سلسا هک دنادیم ( ایرو) مظاک قیفر دوخ نوچ هن ای دراد رارق

 اب هناحلسهزرابم یروکت ناراد اوهفص نوردرد تكیرولوئدیا هزرابم
 توافتم یروگت نیا نیفلاخم اب اهنآ كيژولوئديا هزرابم بولسا

 تساهد اتسیا  اجکرد هک دنک مولعم دیاب ( ایرو)مظاک قیفر اذل تسا
 ۰ دنکیم ایل تمس مادک زا و

 نان دوعسم قیفر تاراتن اب ار امتارلن فلتخا ه اعبار
 ۱ ۰ دمدب

 همانربو بالقنا هلحرم هراب رد ار دوخ رظن ینشورب ء اسماخ

 هتسلحرم و هلحرم نیا رد یو نیومصم ابر ات اورب رثکادح و لق ادح

 یلوتسا طوبرم وا دوخب رگید نیا هتبلا و * دهد حیضوت هدنیآ .
 یشاهلوق لقن هب دانتسا ی تشک يعس رتمک هک مینکیم هیصوق ۰

 ین ۳ ددننام مه خ اس نیا دیامن بوعرم ! ر دوکفرط نینل زا ز

 تسا هداد تساد 1 ار دوخ یر اک رگید * درک :دو آر دوس

 ن اسهار یزوریپ هب نامیااب
 اریا قلخ یشادف یاهگیرچ

 ۹1۹ هام رسیتا



 " یبالقثا شینج هب یشرازگ *
 3 داسناراداوه و *اضعا و :اهرد اک ز زا ی!هدعفر زا هرفتنم

 ( ناسا و اهقاخیفییف اهر ترا ) ۱و ریا قلخ یتادف یاهکیرج

 تسسا نکمم هاو تسا مال هد رغاح لاح رد ام زاتنب
 یر عموم و رس ؟ نیا یا رد ام ۳ اس «

 یوم شرک نیا هکتفگ ناو ار سا اما نیا را

 نآ رد قرازگ نی ابا تیمومخ نیرخمهم ه ام رظن هب اریز * دنکیم
 یدرونس . چیه رد هک دنبقارم اقیقد نآ ناگدننک میظنت هکتسا

 ارسیز *تسا ( اخرآ ) اخفچ نامه نیا « ( دنریگن صخشم مضوم
 روسطب دنچ ره دنآهدش ادج نامزاسنآ زا « اهنیا لاح رهب

 ار یگادج نیا 6 دناهدرک یعس هد ًاتفا«اب شیپ یلیالد اب و یحطس

 هن « دناهتسویب ام گرمشیپ نامزاس وب هگنب یا و دنیامن هیجوت

 هب -شخبیث اهر شترآ باقلاوت- هک تیسا نآ لیلد دوخ ام نامزاس هب

 نسیافرط زا اهن آرت و. امباختنا و *۰تسین ام لوبق یانحم

 ساق ام كولس نمح هب طوبرم دعاب یاهلکسم دیاه رتدیب اقفر

 ای طیحم رد" اهد اضت دش ر هدیئاز اسب هچ هکیرما اهشآ-ر ًاقفر



 سا : : ۷۱

 دنگدمیپ و نیآ توچوپ عید اس اب ابن آ دیدج یعمج طیحما رث لیبق

 ًاقفر نیارلن زا هک مه اریزایجمآ رصتخم نآ ابتروصتآ رد و

 نسسسیا رد اریز تسین نکمم * میهدیم تس د زا « میتسه راد
 ام هک تسا هدشن دروخرب ام یشم یخ و تارلظن اب تویسرب شرازگ

 .جیرشرت نشور ار نامدوخ عغا ورم اهنآ هب یقوگخساب نم میهاوخب

 یتیعقاو نیا «تسا طوبرم باععنا هب هک اجنآ اتالثم
 ام هکتسا دراو امب هنیمز نیا رد یداقتنا ترک ره وکسآ

 ار پاسسمهئآ هب طوبرم لگاسم ایت امتسیس و مانم روطب زونه
 حیرعتهبن اج همه روطب ار باعقنا نایرج و میاهدارکد یدنبلومرف
 ردهک زین ار یتایبدا ریدقن امه یتح اتفر نیا یلو * میاهدومنن

 تااسیرفقنرذ ۰ دنادعفرگ هدید ان یلک یوظب 6تا دوجوم درومنیا

 هک قراد دوجخو,یرابآ باعقتا زا دعب هچ و لبق هچ ام ینورد

 هیناجهیهترومب هن ز یضغم و یئزج رواعب هتبلا « باعشنا لئاسم
 - دینتسناوتیم * دنتساوخیم اقفر نیا رگا * تسا حرطم«عماج و
 یباسصنا) دناهدرک تبحم باعمتا زا و دتاهدش مدقفیب هک نونکا
 دندم ملطم نآ دوجو زا مدرم .اغرآ -یاهیئوگ هانمد اب هک

 رارسسیق دوجوم كرادم و دانسا مامت ساسآ رب ار دوخ راکنیا
 نیارد لاعف تکرش اب ات 0 یک ۵ ام هاگنآ ۰ دندادیم
 یاههزیگن ۱ و للع ندش رت نشور هب « دناهدرک زاغآ 1 هک یثحب

 داحتا هلی مضاوس و و ًاههنیمز نآساسارب ای ی مینک كمك باععما

 ۰ میئامن یسررب ار یلوما

 هبدوخ نیب رد ار اقفر نیا شرازگ مین ًاوتیم ام یلو - ۲

 یناهتمق هچ اب مینیبب ینهب * مینک دقن ا ۳۳ میر اذگب ثحب

 ار یسکاهزیچ هچ « میفلاخم متابتسق هچ اب « میقفاوم نآ زا

 رسیزگانا حب نیا ساسا « مینادیم مک ار یئاهزیچ هچ و دئاز
 هک امیاقفر اذل ۰ دشاب باءمنا هراب رد ام رظن ورد دیاب

 یهافش رواب هچ دیاب « دنتشاد رارق باعمنا نایرج رد ابیرقت



۷۳ 

 ! رد دوخت ایران و تایبرجت حیرشت رما رد یبتک رولنب چو

 ۰ 7 دنیکب دقن هب ار شزازگ نیا نآ سامسا رب دننک تکرش دروم

 لماح ماحنارس و دوشیم هیتهاذگ یعمج ثحب هب قیفر رهتارلدن

 هسسورت « یشیادیپ للع « باسنا زا نامزاسیدخب عمج راکنیا
 * دوب دهاوخ نآ ل امعا یگنوگچ نیوکت

 رتارف ۶*۰۶ شخبیت :ادر نشر و ی 1دی میلنت جورخ

 یاسمن اب اس خیرات زا یلک یحرطتسا هدرک یعساو هتفر
 . وسیت دروهنیآ رد نافسأتم توش تس ی رج يتاتقا راوی

 دناهتفرگهدید ان تسا دوجوم هک زین ار یکرادم لقادح یتح اقفر

 دوجوماگار ادم و دانسآ یامک هی ار دوخت ارلتن ات دناهدرکن یعس و

 |مومخمرما نیا ) میناوتیم ام زین درومنیا رد ۰ دنهد حیئوت
 ( دشسنراد نامزاس رد یرتشیب هقباس هک تسا یئاقفر هدهع رب

 و دور ارام و دانسا اب هطب ار ۳ ار اقفر نیا رظن راهظا

 نا راک فی ۰ یهامب نوت ی امزاس - لماکت خی رات امخشم

 جایتحاهن اروبم راک و یف !؟تمرف ب هتبلا هک تسا ریبوخ کیر وُشت

 ام نامز اس6یروثت هاگیاب 5۳ نرخ دریا کروم »اگر یلو دراد

 ۰ درک دهاوخ رت ماحتسم ار

 " شر رک نیا نر کوین یک رایتغا رد ناوخس اب رانب ار

 « روما نیا لوح « دنهاب لیام اهنآ هکیتروم رد و * داد رارق
 یسهدن امزاساهنآ اب ار ینورد «یژولوئدیا هزرابمكی اتسقم
 دسی اب یدح نآ ان ی یتروص رد طقف ار راک نیا هتبلا تا ۸

 ۰ مهم یو و و راک نیا رد ار اینا مک

 زا لسمجم و هاتوک رایسب یحرط * شرازگ " زاغآ رد -
 ۴ * م یروئت نیودت و » قلخ یگادق ی اپهکیرچ " شی ادیپ دیر

 نآاسه رد طقف عق او رد ار نامز زاس نآ قباطم هک دومیم مش



 کم ۷۳

 اتفر تداهش و یریگتسد زا لبق ینعی نآ « لیکفت لوافام دنچ
 فارسحتا ن نآ زا سپاو دنادیم حیحم یهار رد نایوپاو هد ازدمحا

 رستهب ای و رد مدع ن ویا هک دوننینزآغآ نامزاس رد

 ی ۳ توسم هثارا هناحلسم هزرابم 3 ۳ ای و میئوگب

 تان ندوب تسرد تروم و هیون حهع ام نابزاس ناراذگاینب

 هب تایرظن نیا اب يیالمم اهنآ هک تیس ! دقتعم لیلزد هچ هب اآ

 زا شش هک تسا تساد رد یلیالد د دندز تساد مه حیحم لمع
 و تفر هارجک هب نامزاس « ناراذگ ر انیب تداپش ابو یریگتسد

 ناسزاسنیا هناعلس هووایم رف اساسا یتخی لعج رد نآ دومن
 امسر ینزج قیفر ت ًارظن هک یتامز اعقاو ایا ۰ درک یلجت هنوگچ ]

 دوومتارظن نیا مقاو رد ایآ دم نلعا نامزاستارظن نا وتفب

 ناسهزا اقفر نیا رظنقباام" ةکكارچ .دنتفرگیم رازق مه *ارجاا

 «راذگن ایثب یاقنز را تداهشو یریگتسرد نام مز ينعي ۰ كلاس لیاو ۱ ْ:

 یروسسیگت ناونعب ار دوس قیر تارطن دسر هکنآ اب نامزراس

 ۳ هچ نونکا و - وب یدغفرحنم نآ آ زا لمع رد * درکیم مالعا دوخ

 قب اطممه المع ناز | هر اس اس۵03 لاس رد میئوکب هک تسا تس دن رد یلیلد

 قب امت ین رای جی لس لا اطرفا رم * اف رگهم 8 رخ ینزج قیفرت ارث
 لب « تفرگ شرف ناوخیمت ار ینزج قیفر تارظن اب نامزاس لمع

 نامزاس تم ذگ زا یلیطت میفوگیم ام ماد ۰ درک تابثا دیاب

 یلک ییلاطم اب و فن دنچ نتعون اب ن وی هنرگو می !هدرکد
 لیلحتدوخ هتشذگ زا ام هک هک درک مالعا و داد هلمیف ار هیمق
 اسم * تسین قلخ یا 33 ی امتیوج هتسیاس راذتیآ یلو ۰ "میداد

 "لس * وین یفاهتاس زاس هب ار رما نیا رد * یگنهاغیپ *
 "۰ ميراذگيماو » راکیپ "

 ین انکرظن ز ۱ داف و هجخیر ات الطماهب نیا زاسپ <

 بانتنا دیاب نونکا 1 دن اوذوب دگتهم اوگ هک دوشیم عورش
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 »میز ادرپب یتسیل ایسوسبلقن اهب دعب و مینکب ایت ارکمد اوژروب
 ًابتسا ينزج قیفر تارظن هجوتم داقتنا نیا هک دوشیمن هراشا

 قیر تار ان زا لغت *ادرب اي « دوعسم قیفر ت ارظن هجوتم

 !ن امزاس درکلمع مجوتم تاد افتنا اساسا ایاو دومسم

 راتفر هدیم نیا هب المع ه ایروشت هاگ یاب هنوگره زا رظنفرم

  

 یسن اسکهک نومنم نیا سا دوشیم حرطم یرأتن ل احرهسب 6 دنکیم

 دف و درک کیت ارکمد اوژروب بلقنا دیاب لوا 6 دتنایم ردف

 ها یتارکمد اوژروب بااقت ماجنا یارب و یتسیل ایسوسبلقنا
 زا سب ۰ ۲ دنکیمن ز ار داقتنا نیا « تسین مزال ای راتلورب یربهر

 ؟ یشحب ۴ مدح ۳ ۹ رکمد اوژروب بالقت ! نیا
 یرسیهر نودب دنیوگیم اهنآ هب هکلب -تسا كوکعم مسیل ایسوس

 . رسیغ اثأیت 3 رمداو ژروب بلاقن !ینمب لو! مددنیمه نتعادربایراتلورب

 اقذفذ هن هقبط لکعت و رگراک هقبط ن نایم رد راک و تسا نکمم

 مسهارف یارب « دننکیم روصت " ,شرازگ * ناگدنسیون هک روطنآ
  مسل اسویراذگ ینعی * یدعب مدق نتشادرب» تهج هنیمز ندرک
 تسیم* زین ایت ارکمد اوژروب بالقنا ماجنا ی ارب نینچمه هکلب

 ینارگنو * دسریمن هجیتن هببالقنا نیا نآ نودب و دراد یساسآ
 زا سپ یتسیلایسوسبالقنا مولعمان تعونرس دروم رد اقفر نیا
 بالسقن آ نیمه تسکش نوچ * تسانعم یب كيت ارکمد-اوژروب بالقن ا

 مدسع « مینکتبحمتمکش زا میهاوخن رگا و كيت ارکمد-اوژروب
 سو لثم ایر ًاتلورپ یربهر نودب « نآ یزوریب یریذپ ناکما

 ریغ رگر اک هقبط لکشت نودب هتبلا زین ایراتلورپ یربهر و تسا
 ه-دوگچ هک دورمم حب نآ هناتسآ هيمیسویم: اجنیآ و تسا نکمم

 هزر ایم یروذتاگر رب تمیخ ۲ یساسآ تحب هک مینک لکمتم ار هقبط
 ناراداوسه ام رگا -تسا نآ هب جم یئوگخساب رد هد احلسم
 تل « منکر ومارن ار نارگراک « هناحلسم هزر بم یروشت

 ا-منآ هب یسلپ بوکرس و ناغتآرج هک اجنآ ات اتسنوترویا
 ًاهنت هنرمآ نیا یلو ۰ »۰ دتنکیم ذوفن نارگراک نایمردهدقدهز اجآ

 وب ر 1
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 یارسسب هکلب 6 تسا رابنایز یتسیل ایسوس باقنا| جلامم یارب
 هاب شه اوخ رگ ۲ ی دغابیم رابگرم زین كيت ارگ کمد -اوژروب بالقن ا

 دسیاب میوعب ًاّقفر هتخپ ان یت سیل ایسوستاساحا نیا ریسا هظحل

 شوخ یتسیل ایسوسبلقنا ناربا یایراتلورپ اساسا هک مئدوگب
 ۰ دنکیم رام ابن ارکمد اوژروب بللقت ! رد تکرش اب ار

 ناربارد یاهدوت عیسو شبنج لاسجنپ ز | سب نونکا ل اخرهب

 نسسسناقگ نکس هنوگنیا رگید و دننشور شیب زا شیب تارظن همه
 قسلعت سک هچ هب تسین مولعم هک یت ین زا داقتنا و هتسیس

 ینزج قیفر ینامز را ۰ یکی هدروآرب ! ر یفده چیه « دنراد
 نسسیع رد - درگیم یر اددوخ دومسم :ةیفر مان ندرب زا هناهاگآ

 رها نیا و - دادیم رارق ارچ و نوچ دروم ار یو تارظن هک لاح
 خوسر نامز اس نوردرد یرتشیب تلوهس اب یو تارا ابن هک دعشیم ثعاب

 یستحیرلذن ره زا ناشن و مان یب داقتنا رگید زورما اما دنک
 وازا هلمافالب و * درادن هدننک داقتنا یارب مه ار ار هدیاف نی

 ۴*6 تسا نامزاس مادک ی و روظنم ی هک دوشیم هديسرپ

 هاقاقا و هریغ و هریغ و " تما طخا م ادک *

 هیب هتل او ۳ ویحایم ۴ رب اعتنا و میلننت اقفر یتقو - ۷

 یسسلچت نیلوا ناوتمب هکلپ تلکعم لحتیچ لوا مق ناونع
 و «دوخ هدنناوخ یگهظف احمک یور رب الوا دنیبیم » مسیلاربیل "
 یسکرد و " هیحاصم * میظنت طیارش زا دا یماطا یی وور ایناث

 كلچوک عمجهکیآ عبوم و دوب * هبحامم » هبتبسن زاغآ رد هک

 با سسختسشاد * هیحامم » رد هحورطم لئاسم هب تبسن هیلوا
 هم دننکیم

 تسسسسیحم هو دوب هدنام هراک همین هک یثحابیم زا ًاقفر

 امیمودوبهدنام هراکهمین یثحابم هچ دنیوگیمن یلو ۰ دننکیم
 ما جنارس و تسا هراکهمین ثحابم هک دندرکیم نامگ یناسک هچ
 الغم هدش هتفرگ یتامیمست هچ هراک همین ثحابم لکشم لحیارب

 هاگیاب هلئسم نیمه هراک همین ثحابم زا یکی هک دنیوگیم اقفر



۷۳۹ 

 زا یسپ میژر یار( د )و ) )  اقفر نیمه الثم و دوب تلود
 نیمه دوخ ماجنارس و دننخاتخیم یلم هاگیاب یوحن سن ی

 رد ثحب هدهكمک اب هتبلا هک دندع رومأم نیریااسفرط ز

 یدنب عمجو یهدنامزاس ار مایق زا سب تلود یناقبطبیکرت در هراب
 نآ زا ریغ یدنب عمج نیا زا لماح رظن رگا هک ده رارق و دننک

 هتسیحامم رد .فرشأ قیفر « .هلاقب مالعا هبحامم رد هک دوب یزیچ

 دیدجرظن و هدرک در ار دوخ یلبق ران هک دنک مالعا ادسر یرگید

 رسظن ارنآ هکنآ ای و -تسا هتفریذپ نامزاس رظن ناونعب ار
 یر رظن زا ار دوخ ینامزاستیمیت و دنک اعا دوخ یمضع
 نسیرتهب یلو « دوب هنومن كي لقف نیا * دیامن مالعا نامزاس
 .هسچ اب راک هک دمدیم نادن مه هنومن نیمه و « دوب مه هنومن
 هزراسبم یلمع نایرج ,اقفر دوخ لوقب * دش زاغآ یتسرد یانبم

 همین اهشحب هکنآ هناهب هیتسناوتیمن یسک و دیبلطیم یریگمنوم
 نیعردیلو « دشاب هعلاطم لوفغم و دملب دوخ لبم یور تسا مامت
 رد همه ای و تسا مامت همین ی هک ار یئاهشحب مه دشیمن لاح

 - درک لعا ن اگه رظن ناونعب « دنراادن غضوم ن آ دروم

 یار سبب هن هبحاصم دننکیم را ش اةفر نیا هچنآ:دالخرب
 هدشرعتنم نآهناهب هب هک ؟لب«نامز اسیوگنخس ناتْخس ب " یگوگخساپ

 ۱( ههدوت شوک ؟هباار دوخ یادص هک میتعاد : میمصت شیپ زا ام

 هصه اریز * دروآ شیپ یبوختمرف وگنخس نیا ن انخس و مس سرب
 هکار یثحابم رگ ؟۱ امسپ * دوب هدر" "فرط نیا هجوتم ار اهرظن

 و نسسیر ستهب « میدرک حرطم هیحامم رد « دوب مامت همین
 6 منید ادهثارا همیقن نیا عفر یاربا مه ار ۸ار تیر هایت رسد

 دنب یای میتفرگ شیپ رد هک یحیحمشور هب لمع رد ایآ او
 را ًر دوخ لیلحت ( دا) قیقفر و (خ )قیفر زگره ایآ ۰

 لک اسب ندمگتهانم اب اهدعب نآ ایآ دندرک ها دو
 تسیافکو لیلحت نیا اب ار دوختقفاوم « ینض روطب و نامزاس

 ابترمهک میدوبن ام نیمه ابآ ؟ دندادن نان نآ هراب رد ثحب

 



۷۷ 

 روشریث ات تحت رگید اهنآ یلو ميتساوخیم ار ناخایطت اهنآ زا
 ابار دوخ تاف)اتخا وب هتخیگنارب هبحامم ران | هک یقوش و
 هبزاب رگید یوحن هب و رگید یایارش رد ات « دندرب دای زا نآ
 ورسین ردقنآ هبحامم تفگیمن شوخ (خ ) قیفر ایآمدنروآ دای
 * میتسین نآ یهدن امزاس هب رداق انک هدر دازآ ام عفن هب

 اه سس ی شوخی ارم تایم با رد رگبجاسم یینز ایآ
 باعفت ازا یریگولج یارب قتارتلاق اب وا دوخ ایآ « تساوخیم
 هدسش هتخانشب اههدوت یارب وا مانب انب هک ین امزاستیزکرم زا یتح

 رگا * مسیلاربیل دنیوگیم نیا هب اقفر «تفرگن هرانک « دوب

 هب عجارهکاقفر نیا شور هرایرد*تسا مسیلاربیل هناغن شور نیا
 و دنیوگیم مهبم و یلک تالمج نانج « نشور و ضخقم نینچ یلئاسم
 هچمدنن ایم بوچ كلی اب ار همه « یتسیلاربیل لماک یدیق یب اب
 ۰تفگ دیاب

 هسب " میتسن اوتن ام هک دننکیم داقتنا اقفر یتقو -۸

 هندنیوگیم یتقو " مینک لمع مایت زا دعب دوخ یتسینومک فی اظو

 نیس و بي هلی هزر ابم نیا یتسیشر زد یقمج د اف

 وم اهتآ اب مه امتسا نکمم « می رادافو لمع رد

 سم نیا دوخ آسا 0 میشاب

 میدرکیم هچ تسی بیم ن ,امزنآ رد ام دنیوگب دنناوتیم نونکا مه

 لسسع دوخ ی اهر اعش هب تسیابیم « میئوگیم ًاصخشم ام

 اههدوت حلسم یهدن امز استهج رد دیاب و میدرکن هک مید رکیم

 یتعب نامز نآ زا الومعم, بیک اهر شر یاقکر * میدرکیم تکرخ

 یلودنیوگیمن ینخس دشرشتخمهبحامنوک ۸ دادرخ ۸ زورنآ ز زا الثم

 هزرابسیم زا ادج حلس دنامزاس . هک دننکیم داقتنا الک
 دنرادنار کایروشت تعاجع نآ اهنآ هتبلا * درادن ینعم هناحلسم

 *هسث احلسم لمع * هب دیاب ام زین ۵۸ دادرخ نآ رد دنیوگب هک
 نسا ن ًاففرح زا دنتساد ار تعاجه نیا رگا .یلو 6 میدزیم تس د



۷۸ 

 هک دنتفرگیم رارق لاوئس نیا درومتقونآ و دشیم هتفرگ هجیتن

 * دیدرک بسک ادعب ای ؟ دیتماد مه مقوم نامه ار رظن نیا ایآ
 رسک ا و دیدوتس ار هبحاصم همهنآ ارچسپ دیتعاد نامزنآ رگا
 قیدسسسپا دوآو ًابقآ ؟ دوب هچ نآسک هتورپ « دیدرک سک ادب

 زا سفت هک تسا نبی ! ناشللدتسا لاحربب یلو «,دنوشیمن اهشحب

 رد اههدوت اریز -تسا یچوب رامشس اب ًاههدوت حب لسم یهدنامزاس

 مسن احاسم مع ًایتآسوماق رد هد هک ) هناحلسم هررابم دوخ نایرج

 گرو اک یسایس ر اش اب ب دنوشیم اسم یهدن امز اس ( دهدیم یتمم

 ا- یسابس هررایم نایرج ین یهاظطت یامهرام داجیا ینعی تتسا

 ةهسسر نام رک یا اه ابو ۳و - کتسا ید اقتنا
 * میاهداد خساپ

 هدش رها یموس تم د اب هتس دود نیا نایم الاح

 هچ ًاصخعم و ًاقیقد دنیوگیمت یلو لو لطلغ زیچ هده دتیوگیم

 «ء؟دوب طلغ ام لیلحت ؟ دوب طلغ ام راعش هدوب طلغ ی اهزیچ

 یسطلغ یهدنامزاس ؟ دوب طلغ ام درکلمع ؟ دوب طلغ ام یروشت

 هک زیچ همه نیا دروم رد ل احرهب یلو ۰ ؟) كيم ادک ؟ میتشاد

 تییرد :هدهیم روظچ رک ا دتموگپ هک دنتیپیس مه مزال ین او ین
 ای دوب یک وریصقت « هدش قش ود هب نامزاس هک الاح و ؟۱ دعیم

 نام دوخ اهنآ ای * دنتفاد یدبس دیفق نیا رد مه ناع دوخ
 هدسمآ هک تفت وب تافارحنا س زا طقف هک دندوب یموصعم تادوجوم

 ا بال بامتا پایسآ هببآ مه لیلد نیمهب و * دندوب
 زایتمآ نام دوخ هب یتسیلاربیل الما؟ یوحن هب دعب و دنتخیریم

 نما شب نیا رد سب *» دنتسب دیمآ دیدحتالیکعت هب* رگ دنقدیم

 و ( هر اب و ؟یدوب قم یناک هچ ؟دش

 ( دنننکب دنناوتبم هنیمز نیا رد اهنآ هک .دشاب یتمدخ نیرتهب
 ارباسفنا زورما اهنآ ؟ دوب هچ نایم نیا رد اهنآ دوخ شقن

 بایسآهب ناغ دو دنیوگب هک دننکیم شومارف یلو دننکیم موکحم

« 
۵ 

  

 تن



۷۹ 

 ار نآرسگید سا نیآ .مسیل اربیل ۰ دنتخیر بآ نابلطبامعنا
 :اقفر نی ارد هبحامم ار مسیل | ربیل نیا و ندیدن ور دوخ و ندید
 دوسخ مسیل ارْبیل لیلدب تسرد اقفر نیا هکلب «تسا هدادن هنخر
 ْ ۰ دنتفرگ رارق هبحامم لباقم رد

 تا هابتسا یتح* دنسیوتیم اقفر یتقو مینکیم رکف ام
 اهراب شینج حطس رد طقف دن هک تسا یاهدش هنهک تاهابتسا «. ام
 تا سهابتشا زاتسا یرارضت هکلب « هدش دروخرب نآ هنومن هب

۴۰ 

 دناهدش هامج نیا يت ًاییز نوتفم رتشیب 7 نامز اس نیمه شش ذگ

۰ ۳ ۹ 

 لا سبند اسپنآ یلو دعد قوس شم لیلحت هب یئوگ یلک و اجب

 زا تیم ادک « صشم فرح لابتد هن , دنتسه ابیز یدنبهلمج

 (تلا) قیفر الثم هک یتاپتسبو دن وب نامزاس هتم ذگتاها ته

 ودندوب لوفشم نآ هب نامزاسلخاد رد نارگیامعنا دیوگیم انلع

 (۱)* تسا

 : طحثم ی اههدیا نآ نیلماحاب تابسانم ندیوب گنهآ#(۱)

 ره «مینک دیکات باععنا ترورض رب هطبار نیا رد « یلامدب ار
 یسمادقا ار اهراک یلمع دربهیپ یاربتاناکما یروآ عمج هنوگ
 راسکی هار نیارد ار شیوخ شات همه 6۸ اتوک نخسو می امنب ییالقنا

 تقیقح رد )* دنکیم تباث مه زابتکرح هسورپ نیآ ایآ# میریگ

 * ( ؟.دوب یدوخبدوخ نایر» ی زین بادشنا نایرج دوخ
 یاسقفر كیروثت هیردن زا .فلآ قیفر زا الاب لوق لقن

 فی اظو» زا اقفر كرد هک دهدیم نامن ییوخبو تسا هدش ذخا شترآ

 *تسه و هدوب هنوگچ * یتسینومک



۸۰ 

 تسسمین یک راز" هدننک میاننت یاقفر نیا نایم رد ایآ :

 ميهساديوگيم نخس نآ زا(3لا) قیفر هک اهدنب و تسب نیا رد هک
 هب.دنک ۶عورعش شنوخ زا ار داقتنا ه« تسین رتهپب تسه رگا وهدشاب

 فارس ستعا دوخ لاح نیع رد و« دند اد هولج ام ینّکش تالیکعت

 یارسب تاناکما یروآ عمج*لوفمم نآ زا شیپ یلیخ هک دننکیم
 اب طلغ ل احرهب ۰5 ًئ اب دناهدوب " اه راک یلمع دربشیب

 نآ ؟نییک میاننت رظن زا ی میاهدوب :فلاخم باعشنا اتکا

 اتفر تا ۳ قسا هقشهج اهآ + دتسرس ران هر یاری راک
 »+ کنیاو اهنآ ینیب :ایدرت اما :: دتمشیییست | اتو افت هتوگنیا

 ً هک تس 1 هدعشعاب دننیبیم ناهغامف كون ز ! شیب ای ار تیپ

 ایاضقهبا نرو زاو ی ن انچ کنآ اب دننهبن ار تااتخ

 ایا ۰ دیايمن ناش ی هه یو رفت نیا هک دننکیم دروخرب

 مسی اربیل یاهدومن نیرتهب زا ی ی اجرا 7 ندیدن نیا دوخ
 رس رخآ و دننکیم موکحم ار همه ل ارپیل ٩ تسن
 راه هیات هی دید ار و ناش دوخ

 تسا ینامز وار جا ۰ 0 تسروم اخرآ هب ی یتکرح
 ام " دوش فارتعا ) َن ارگید )تاهابتع ۱ هب هک تسا

 ۶ ددرگ یهویال یدوخ
 ۲۳۲ ص٩ هرامش یقروااب یر ازگ نیا تست نیرتهب امزظفب ۹ :
 (اخرآ افچ) نامزاس نتف ای تیز طی ارفمگ تس اهدشپاچ نیتمز

 * دکگیم حرطم ار

 طب هرامش یقرو اسب نستم

 یروشتهبد اقتعا مالعا ابهبن ارب ! قلخ یئادفی اهکیرچ تالیکمت

 ام0۸ لاس رد و دومن تکرح هب عورش 2۹ لاس زا هناحلسم هزرابم

 موم هک میدرک:مالعا ییاهباتک و تایرعن .و تاوزج رفتن اب
 نسیارآ ار دوخثرد و میهد همادا ار هار نیمه هک تس | نیا ام

 رسباثب * مید اد هگارا .شینج هب امسر ( طلغ ایتسرد ):+اگدید

  



۸۱ 

 شصسسسخفس ۶۷ ایت کا نووسراپ مه ی احل ی ۳

 رد * دنسانشیم عضوم نیااب ار اپنآ همه. نمینج حطس رد و دوشیم

 یفارحنا ار هتمذگ نیا و میدع ادجتالیکعت نیا زا ام ۹۰ لاس

 شسشچبف اهر شکر 7 ًاریا . قلاخ یتادف یاهگیرج 9 و میتسن اد

 امسر هکینت اهر ات ایآ ۰ میدومن تر ح هب عورش ( نا ریا یاهقلخ

 نسسیآ ۰5 ار نشور و میاهدرکن ملعا ار دوخ دیدج عضاوم

 یا-پکیرچ اب ار دوخ زرم دو -تسا یاهمانرب هچ لماح مسا
 هته ذگاب ار دوخ هلتبار الک و دن اهتشاددوجو نونک اتو یتادف

 نشور امتیوه هک ملاک ادا مین ًاوتیم 6 میاهکر کن نشور شیوخ

 * هن ام رظنب ؟تسا

 نامهاریزوریپ هب نامیااب



 ۰.۰ اقب یروگتدروتاحلسهزر ایم -۱
 مه یژت رتسا مه هناحلسم هزرابم - ؟

 هم ممه ممممم مممم یایتک ات

 ی... یناقهد درعا قیفر ابهبحامم ۲

 یسسسهیامرف سلجم رد تکرش ارچ - ٩
 ۰۰۹ تساههدوت بیرف 7 ناگربخ نی

 قسسسیفر ای هیحامم هب یهاگن 9
 و و و و 4 یسناقهد فرعا :

 ۰ هناحلسهزرابم یروشتهر ابرد ۹

 اهتسینوتروبآ و هناحلسم هزرابم - ۷
 سم مهم ممه ممد ) ۹ دلج (

 یزکرمهتیمک باطخ دروم هکیناسک - ۹٩
 دناهتفرگرارق هدوتبزح نسشاخ
 ۰۰۸۰ ۰دزنتسین قلخ یئادف یاهکیرچ

 هزرابم شوپ ریز یتاقبط شزاس ۰
 تبسم م مهم ممه خر شم هل ایرپمآ دش

 تعمیم نم مممم مد مک مسن هلاسر سس هس ۹۱

 شم کر لاربیل یزاوژروب -؟

 ۱۳۶۹ راهب

 ۱۳۶۹ یاتسبات
0/۸ 

0 ۰ 

 ۵۸ دارم

 ۵0۸ دادرم

 ۵۸ دادرم

 0۸رپم

 )هه ۸

0/0 

 ۵2۸,ید

۵۸ نیممب



 ناریا قلخ یئادف یاهکیرچ مایب ۳
 یسکیر اهر زب زورود تبسان ب
 دور اسیم زاغآرس )۹ نممب ۹

 ماسیق ) ۵۷ نمهب ۲۱و هناحلسم
 ۸۹: قلخ دنمهوکش

 اد اخفچ یاههیمالعا هعومجم ۴
 ۳ ۵۸ نمهب

 اپ یتسیل ایربم ادش هزرابم ۱

 فک شی یسبیرفم اوع

 هو و و هو ۶ هو حالس ملخ هثطوت هه ۹۹

 ۱:00 هژیو گزسد مس ۱۷

 رگراک هقبطتازرابم ب یهاگنا ۱۸

 ۹۱۹۱۱۹۹ ۵۹/۲/۱۱ بم ۳

 هیحامم هب خساپ هراب رد یئاکن ۹
 تیم یناقهد فرشا قیفر اب

 دم هیلوا یاهکمک ۳

 ای مسیل ایربمآ هطلس اب هزرابم ۱

 هو دم یبلاس رامحنا ست

 ناریا قلخ یشادف یاهکیرچ مایپ هه

 :زیفاتسرد رگل اس نیمهدز ای تبسانمب
 ون اجلسمهزر ابم زاغآرس لکه ایس

 دشننهوک# مایق . درگلاس نیموس
 ۰۰ ۵۷ نمهب ۲۲ رد قلخ

 ناریا قلخ یشئادف ی اهکیرچ همدقم ۳

 ام سه هناحلسم هزرابم باتک رب
7 

 مهم ۰۰۰۰ ییتک ات مه یژت ارتسا

 رزم )اتسا یک هچ رستفیپ یک هچ 4
۰ 

0 

0.۹/8 

0/۹



 دم و و و و و ) قارع

 یاههیماعا و اههینایب وعومجم اب ۲۵

۳ 
 ۰۶۹۹۹۵۹/۱۱ ات ۵۸/۱۱/۱۹ زا اخفچ

 ناسمزاس عضوم و *" ترافس ریخست " ۱

 کیس کر ناربا قلخ نیدهأجم ۱

 ناسسیکتمحز یبالقنا نامزاس )
 و موم مو و ) ناریا ناتس درک

 ۰:۸۰ ام قیاظو و ینونک طیارش ۷۸

 *یسایسمآر آر اک » لاس هس هماقراک ۹
 ا-متسینوتروپوهناحلسم هزرابم )
 هم مهم ما ۲ دلح

 نم ممه ام یاهراعش ۰

 همسر همانرب حرط ۹

 تارسظن نیوکت هسورپ زا یئامق ۷
 نارسسسیا قلخ یثادف یاهگیرچ

 هوم هو مهم موم ) ۹3

 ناآرس سیا قلخ یئادق ی اهکیرچ +

 ناخاشربلک هتفغآ نوخب نیمزرسرد
 همت لگدرق و یزوسو

 نامزاسیاههاگدید رب یدقن
 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ناریا قلخ نیدهاجم

 ۰ .3 ًادرخ ۳.۰ حی اقو هب یهاگن وز

 قسسیقر قلخ یئادق كيرچ مایپ ۹

 . نامرهقیاهقلخ هب یناقمد فرعا
 یر

 رد۰۰۰۰ و هلموک دروخرب هویف ۷
 ید کیژولوئدیا هزرابم

 هه ناتسب ات

 1۱ دادرم

 1۱ نابآ

1/۹ 

 1۱ نمهب

1/۹۹ 

 ٩۱ دنفسا

 ۱۲ نیدرورف

 ٩۲ دادرخ

 1۳ دادرم

 1۲ رو رپش



 رس گرم اکیرم !مسیل ایرپماوب گوم ۱
 ۵2/۹/8: : : ۱۱13۱۱۳۱۳۵۲۲۹۱۱۲۲۹۵ ناراگییرف

 تسسانمب وجفتاد یاقفر هب ۲

 0/۹ تستر 1

 رد یسسناقهد فرش قهفر ین ارتخس ی
 ۹ تن سخن داباپم

 )۰ هم کیا ینارحب ناریا عاضوا +

 ناسیرخ 6 یتسیلایرپما ض هزرابم ]

 0 هم مع راک

 ِ ریخآ باوقنا هراب رد 3
 هد هملاقم نوماریپراظنر ام ادنچ - ۷

 همدم مهم هم ۷ هرامش راک

 رد ,قوسسف هوزج )راک طخم نایرج - ۸
 ٩۰ دادرخ زا دعب یاهشروب نایرج
 یسالقنا یاهورین هب یمالسا یروهمج
 و و ودرآ جارات میر هلیموب

 زا یدودحم یلیخی هوس سا
 اتسبات مو هو هو و و و 6 6 تا میزوت ن

 ن !رسیا قّلخ ی ۶ادف ی اهگیرچ مایپ - ٩

 سمی و ادم هداون داضوب

 ؟ اهکسام هک یگنج رد نیطسلق ۱
 ۹۹ نابآ و هوم وهم هو و و داش هدز

 نارسیآ قلخ یئادف یاهکیرچ مایپ -۹۱
 زا حراسخ رد نام زاس نآلد اوههب

 ۹۱ نابآ : ودر هو هو و هم و و روعک

 نارسا قلخ یئادف یاهکیرچ مایپ - ۰

 دادرخ ۵٩

0/0 

 



 زور سس نمهمب ۲ تبسانمب

 ۱ 2 درک ر ًاتخمدوخ یروپسج

  

 ن
 : چو چو ی + عج هد هو هو هو ها ا

 ن" رصست

 رسا قلع یگادق یاهکیرچ مایپ ۳
 را رزبزورود تیسانمب
 هژر آسم زاغآرس ) 1 نا نسب ۹۱۹

 ماسسسیق ( یهود ۳۹ 3 (هن اهن

2 

 هم هم همه عج هو ) قلخ دننهوگش

 هد مو و وه و و لکه ابس هماد 4 یو - ق

 همه مهم عموم وام زورون همان :ژیو رب ۵

 دوس بزخ هرایرد هيملعا ود ب۹
 هم اس

 هود هوم ۵ ادرخ مس همان هژیو ۴

 ی ادقی یاهگیرچ اک رمشیپ ت ایامعاس ۱۸

 هو و ۱۷ لاسلوا همین رد قلخ
 | قلخ یشادف یاگیرچ مایپ ۹

 یوسلام ن 5 ادنییر یا تیساتمب

 ۱ 0 اتح درگ ر اتخمنوخ یروپسج

 ! قلخ یثادف ی !مگیرچ مایب ی

 د وسب زور شه هبادگ رجب تیسانمب

 چه ج چ نمهب ۷۱ و ۹۹ ) یشیرات

 نمهب ٩۱

 ز شنهپسب

 ۱۱ نسب
 ۹۹ یاس

 هدههترفت

 1۲ دادرخ

4 

 ده دو

1/۹ 



 یدرسسسسک نایز هبنارسیآ قلخ

  ۹ 3 ل 3

 یگن رهب دمص قیفررثا ِا تبحم هناسفا

 اهقالکو زودلوا ۲

 شورفوبل كرسب
 زابرتفک لچک -

 یاسمقلخ هب یناقعد فرش ۸. قیفر قلخ یمادق هایرچ مایب ۵

 ناریا نامرهق

 نا هدچیر یا تی اتمی ًاریا قلخ یشادق یاهکیرچ مایپ - 7
 ناربآ ناتس درک راتخم دوخ یروهسج زورلاس

 تسشادگ رزب تسس کس نآ ری ا قلع یادف یاهگیرچ مایپ ی

 ٩۲/۱۱/۱۹ رد نم 7 و ۱۹) یخیر اتگرزب زورود

 گرزبزورود تبسانمب ناریا قلخ یتادف یاهگیرچ مایپ ۱۸
 وا هنناحلس ی راغآوس ۳ ۲۹ نمهب ۱۹ یخیرات
 ۵۸/۱۱/۱۵ ( :قلخ دنمهوگ مایق ) ۵۷ نمهب ۹



 و 6 هی( ۳ رد رد 5

 یییرگ رو هنر ین لاک یی اک دنحاو سی

 هزرا سیم رد 2 سا

 دادی ورا او ژروسسیهدرخ یر 15 4 یزولونت ؛دسیا

 *تس ! یرتلورپ  نآ

 0 *ابوولوئدیا هدرایم هلاقم ز

 ":یامز اس نورد رود هل ل اجنج

ناریا قلخ ینادف یاهکیرچ : تاراشتنا زا


