
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 .تسا هدرک کرت ار ام انورک یرامیب ھب التبا رثا رب ٨/٢/٢٠٢٢ رد یزردوگ تیآ قیفر ھک میدش ربخ اب فسأت تیاھن اب
 و تفای تراھم یراکشوج رد یناوجون زا ،دمآ ایند ھب یرگراک یسایس هدوناخ کی رد یزردوگ تیآ قیفر
 یگدنز لاس دنچ زا سپ وا .تسویپ یبالقنا نامزاس ھب اجنآ رد و تفر اکیرمآ ھب دوخ صصخت لیمکت یارب
 .تشگزاب ناریا ھب کردم ذخا نودب یھاگشناد یاھسروک رد تکرش و اکیرمآ رد
 نایرج رد .داد ھمادا دوخ یتسینومک تیلاعف ھب زین ناریا رد ینتشاد تسود رایسب و عبط خوش قیفر نیا

 قیفر نیا .داتفا نادنز ھب ناھفصا رد زین وا ،یمالسا یروھمج ناراک تیانج طسوت اھتسینومک یریگتسد و بوکرس
 قوف خیرات رد و دیدرگ دازآ ،لاس ھس زا سپ تیآ قیفر .دومنن المرب ار اھنآ زار و درکن تنایخ دوخ یاقفر ھب هاگچیھ
 ھب ار وا نتفر تسد زا مغ و میئوگیم تیلست دنمشزرا قیفر نیا یاقفر و ناتسود ،هداوناخ ھب ام .تفگ دوردب ار یگدنز
 .میئامنیم لیدبت ناریا رد مکاح یرادھیامرس ھیلع هزرابم یورین

******
 شبنج تدحو تھج رد
 داجیا یارب ناریا یتسینومک
 میشوکب تسینومک بزح
 100 زا ھک ناریا یتسینومک شبنج
 روضح ھنالاعف ھعماج رد لبق لاس
 ھب یصخشم عطاقم رد و ھتشاد
 ،تسا ھتفای تسد زین یئاھتیقفوم
 تدحو ھب ھتسناوتن نونک ات ارچ
 دحتم و ھتفای تسد لمع و یروئت

 زا سپ شبنج نیا ھکنیا دوجو اب ؟دوش
 بزح ،جنرغب و ینالوط ی هرود کی
 لاس 90 دودح رد ار ناریا تسینومک
 نییعت هاگنزب کی رد ،درک داجیا لبق
 یشالتم الماک بزح ،یخیرات ی هدننک
 ریگیپ ششوک  مغریلع .دش دوبان و
 یتسینومک شبنج فلتخم یاھشخب
 تدحو تھج ینالوط تدم نیا رد
 نیا .دراد ھمادا یگدنکارپ زونھ یلو
 تساوخ نیا ققحت ھک تسا ینعم نیدب
 .دنتسھو هدوب وربور یگرزب عناوم اب
  رد دیاب ارنآ یاھھشیر ھک یعناوم

 اھتسینومک ناما یب بوکرس -1
 یتسیشاف و دبتسم یاھمیژر طسوت

  ناریا رب مکاح
 ھقبط زا لماک یئادج هرود کی -2

 هرابود دنویپ ندوب تخس و رگراک
 نآ اب

 شرتسگ و ھنخر ،نآ زا یشان و -3
 رد یئاوژروب هدرخرکفت هویش
 یتسینومک شبنج

 .درک وجتسج
 یلصا لماع هاگ چیھ میژر بوکرس
 ھقبط اب یتسینومک شبنج دنویپ رد

 و هدوبن بزح داجیا و رگراک
 یاھنامزاس تیرثکا .دشاب دناوتیمن
 شیپ رد اب دنتسناوتیم یتسینومک
 یتسیسکرام و تسرد تسایس نتفرگ
 طیارش رد ار گرزب لضعم ود نیا

 نینچ یلو .دننک لح نینوخ و تخس
 .دشن

 ار جنرغب هداعلا قوف لضعم نیا للع
 لک رد ،نآ           ً            لح هویش رد  اساسا دیاب
 وجتسج یتسینومک شبنج یاھورین
 نیا ھک تساھلاس ،یدام طیارش .درک
 مدع تلع .دراد و ھتشاد ار یگدامآ
  تدحو هار ندوب تسب نب رد تدحو
 لح هویش و رکفت هویش رد ھکلب تسین
 .تسا نآ
 یاج رد دیاب ار تلع لیلد نیا ھب
 دوخ تلع نیا .درک وجتسج یرگید
 نھپ ناریا ھعماج لک هرتسگ رد ار
 :دروآیم دوجو ھب لالخا و هدرک
 .یزاوژردوب هدرخ راشقا

 زا دعب ناریا یزاوژروب هدرخ
 هدرخ .تسا نیرتدادعت رپ ایراتلورپ
 طیارش تلع ھب لک رد یزاوژروب

 تیعقوم و شایداصتقا صاخ
 و اھراشف و ھعماج رد شالزلزتم
 رطخ و میژر طسوت الاب زا تاقیعضت
 ،ایراتلورپ فرظ رد ندش باترپ
 دوخ ،لزلزتم ،جازم یمد مد رایسب

 .تسا کلسم بساک و ور ود ،هاوخ
 ملاع زکرم ار دوخ اوژروب هدرخ
 عفانم اب ار زیچ ھمھ و درادنپیم
 زا .دنکیم یبایزرا دوخ یصخش
 ظاحل ھب مسینومک و ایراتلورپ

 و تسا رازیب رکفت هویش و یداصتقا
   .لباقت رد زین ناریا میژر اب
 یازرقف و برخم یاھتسایس رثا رد
 ،ناریا یمالسا یروھمج میژر
 یزاوژروب هدرخ عیسو یاھشخب
 و تسا ندش ھیزجت لاح رد بترم
 فرظ رد نآ یاھشخب نیرتیناتحت
 مامت و دوشیم باترپ ایراتلورپ

 نیا نورد ار شاسوحنم تایصوصخ
 رد اوژروب هدرخ .دشاپیم ھقبط
 ھب ،یتسینومک شبنج نورد
 ھک دوشیم لیدبت “یبان تسینومک“
 یاھیروئت ،مارآ مارآ و ماگ ھب ماگ
 لاؤس ریز ار مسیسکرام لومش ناھج
 ،دنکیم گنرمک ار نآ ،دشکیم
 نوچ ار یتسینومک نینھآ طابظنا
 و داقتنا زا هژیو ھب و دوجیم شوم
 .دراد یصاخ ترفن دوخ زا داقتنا
 تدحو تساوخ یتاقبط طیارش نیا رد
 .دماجنا یمن تدحو ھب ،دوخ یدوخ ھب
 زا تقیقح فشک ،تسردان تارظن دقن
 ھک یرکفت هویش دشر ،تایعقاو نورد
 رد ار یبالقنا رییغت یاھھنیمز دیاب

 ھب ناریا تسینومک بزح داجیا تمدخ
 رب نداتسیا اب اھنت ،دروایب دوجو
 نماد ،نآ یور نداد مل ھنو مسیسکرام
 یسایس کیژلوئدیا هزرابم ھب ندز
 دربراکب اب و ،هدنزاس و قالخ
 یروئت قیفلت رد کیتکلاید مسیلایرتام
  .تساریذپ ناکما ،صخشم طیارش اب
 تحو قیمع تساوخ دوجو اب هزورما

 زا یھجوت لباق شخب رد یبلط
 رد ھک ،یتسینومک شبنج ھعومجم
 ،دراد دوجو روشک زا جراخ و لخاد
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 لباق تیعورشم تسا ھتسناوتن زونھ
 تسد ھب رگراک ھقبط نایم رد یھجوت
  .دنروآ
 تیرثکا ھک تسا یلاحرد اھنیا ھمھ
 شبنج لاعف یورین زا یھجوت لباق
 تالالدتسا ،تاحیضوت اب ،یتسینومک
 ھک دنا هداد ناشن ،دوخ تاراھظا و
 ار لضعم نیا زا تفر نورب هار
  .دنسانش یم فرح رد لقادح
 لضعم نیا لح یارب ار دوخ کرد ام
 ھصالخ ریز تاکن رد ،هداعلا قوف
 ناریا یاھتسینومک ھیلک زا و هدرک
 درخ و کرد اب ھک میھاوخ یم
 ،میدقتعم ام .دنرگنب نادب ییھناداقن

 مھارف ار تدحو ھنیمز داقن درخ
  .دروآ دھاوخ

 ناھج ناونع ھب مسیسکرام شریذپ -1
 ،رگراک ھقبط ینیب

 عارتخا و فشک ھنوگ رھ زا رودب
 نم کیروئت تاحالطصا
 ھقبط یئاھر یروئت ،یدروآرد
 ،سکرام طسوت ھک ،ار رگراک
 ھست وئام و نیلاتسا ،نینل ،سلگنا
 یامنھار ،دنا هدش یدنب عمج نود
  .میھد رارق دوخ لمع

 زیمآرھق ینوگنرس تھج هزرابم -2
 یمالسا یروھمج یراد ھیامرس
 ،ناریا

 تامھوت ھنوگرھ زا رود ھب    
 ،یراکشزاس و یبلط حالصا

 میژر زیمآرھق ینوگنرس
 ردص رد ار یمالسا یروھمج
 ھک یمیژر .میھد رارق دوخ ھمانرب
 یاھنرسنک ھب لماک یگتسباو رد
 نانآ قلطم ینابیتشپ اب و یلمارف

 یم ھمادا ار دوخ نیگنن تایح
 .دھد

 ماظن یئاپرب تھج هزرابم -3
 ورف زا دعب ھلصافالب یتسیلایسوس
 یراد ھیامرس ماظن و تلود یشاپ
 ،ناریا

 رارقتسا ،یراد ھیامرس ھعماج لیدب
 نیا زا زین ناریا .تسا مسیلایسوس
 ویتانرتلآ رھ .تسین ینثتثم هدعاق

 نیرتھب رد و ھناعجترم یرگید
 ھب موکحم و یفارحنا تلاح
   .تسا تسکش

 ھقبط تلود یئاپرب تھج هزرابم -4
 یروتاتکید نومضم اب رگراک
 ،یرتلورپ

 نامتخاس ظفح نیمضترد تیقفوم    
 بالقنا زا سپ ،مسیلایسوس
 تلود داجیا ورگ رد ،یتسیلایسوس
 .تسا ایراتلورپ یروتاتکید
 داجیا نودب یتسیلایسوس بالقنا
 یروتاتکید تلود ھلصافالب
 ھب موکحم کش یب ،ایراتلورپ

 یروتاتکید لامعا .تسا تسکش
 تسکش یزاوژروب تیلقا رب

 یسارکمد نیرتعیسو و هدروخ
 .ناشکتمحز و نارگراک یارب
 ھب ناریا رد ایراتلورپ یروتاتکید
 بالقنا یارب ار طیارش دوخ ھبون

 .دزاسیم مھارف یتسینومک یناھج
 ندرک یعامتجا تھج هزرابم -5

 یبالقنا نایرج رد دیلوت رازبا
 ،یئاروش ماظن ندرک

 ھیامرس ماظن رد دیلوت رازبا     
 تیکلام رب ینتبم یراد
 راد ھیامرس تسد رد ،یصوصخ
 مظن نیا رد ،دیلوت فدھ و .تسا
 بسک یارب دیلوت ،یعامتجا

 ماظن رد .تسا دوس رثکادح
 عفر ،دیلوت فدھ یتسیلایسوس
 ناسنا یونعم و یدام یاھزاین
 دعاسم طیارش داجیا و یقرتم
 یالاب زاف ھب راذگ تھج یداصتقا
 ماظن رد .تسا مسینومک
 ھب دیلوت رازبا ،یتسیلایسوس
 اذل و ھتفای لاقتنا هدلوم یاھورین

 تیادھ وترپ رد نآ هرادا لکش
  .تفرگ دھاوخ رارق اھاروش تلود

 هزرابم ھب ھفقو یب ندز نماد -6
 و داقتنا لکش رد ،کیژولوئدیا
 تارھاظت ھیلع ،دوخ زا داقتنا
 ھب یزاوژروب هدرخ کیژولوئدیا

 یتاقبط نمشد نیرتگرزب ناونع
 .ھقبط نورد رد رگراک ھقبط

 ییھعماج یتسیلایسوس ھعماج    
 نیا تایصوصخ زا .یتاقبط تسا

 و دیلوت ،رکفت ھصرع رد ھعماج
 هدرخ رکفت هویش دیلوتزاب
 هویش لباقم رد تسا یئاوژروب
 زا داقتنا و داقتنا .یرتلورپ رکفت

 رکفت هویش لماکت روتوم دوخ
 رکفت هویش رب ھبلغ و یرتلورپ

  .تسا یئاوژروب هدرخ

 ققحت یارب یدام طیارش ،هزورما
 یرتلورپ یعامتجا مظن کی
 دح نیرتالاب ھب ناریا رد )مسیلایسوس(
 عاضوا رییغت .تسا هدیسر دوخ غولب
 یگدامآ یورگ رد ینونک یرابفسا

 نآ لح دیلک ام و تسا ینھذ طیارش
 تھج یتسینومک شبنج تدحو رد ار
 ساسا رب ناریا تسینومک بزح داجیا

 یتسینومک شبنج .مینیبیم قوف ھتکن ۶
 ھتکن شش نیا ھیاپ رب دناوتیم ناریا
 ،دندرگیم یقلت یاھیاپ تاکن ھک
 هزرابم موادت نایرج رد و دنک تدحو
 رد تبثم و قالخ یسایس کیژولوئدیا
 ار دوخ ،ھعماج تالوحت نتم
 لباقم رد رتدنمتردق و رتراوتسا
  .دھد نامزاس یزاوژروب

 تکرح اب ، ھنابلط تدحو یھاگن اب ام
 رد تدحو یارب ،کرتشم تاکن زا
 قیمع تساوخ اب و لمع و یروئت

 قالخ هزرابم کی رد تکرش
 گنھرف اب ،یسایس کیژلوئدیا
 نیا رد ار دوخ یئامیپھار ،یرتلورپ
 ھیلک تساوخ اب و هدرک زاغا ریسم
  .میھارمھ بلط تحو یاھورین

 2022 ھیروف

 
 
 
 

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  



 ٨ هرامش – ١۴٠٠ نمھب ٢١                                                                                                                           نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

3 

 یاھداضت لاگنچ رد نیئارکوا
 یتسیلایرپما
 یاپورا رد تسیروشک نیئارکوا

 رتمولیک ۶٠٣٧٠٠ تعسو ھب یقرش
 .تیعمج رفن ٠٠٠۴١٣۵۴ و عبرم
 ھیسور یبرغ بونج رد روشک نیا
 )ندعم ٨٠٠( نداعم .دراد رارق

 ،نھآ لیبق زا بایان اھاگ و راشرس
 و لکین ،هویج ،گنس لاغز ،زنگنم
 زیخلصاح رایسب هایس کاخ ،مویناتیت
 ھقطنم کی رد نتفرگ رارق و
 ھک تسا هدیدرگ ثعاب کیژتارتسا
 هژیو ھب و ،مود یناھج گنج زا دعب
 زا یرایسب ندش ادج زا سپ
 یوروش زا یقرش یاپورا یاھروشک
 رب تیمکاح رس رب اھتردقربا ،قباس
 ور نایاپ یب یلادج ھب روشک نیا
 زاگ زا ٪١۶ نآ رب هوالع .دنروآ
 ٢۵( اپورا ھنایلاس جایتحا دروم
 یرادیرخ زاگ ھیسور زا ھک )روشک
 زا ،یناسر زاگ یاھھلول طسوت دوشیم
 رب تیمکاح اذل .درذگیم نیئارکوا
 یژرنا تینما نیمضت و نیئارکوا
 ھجرد تیمھا زا اھروشک نیا یارب
 .تسا رادروخرب لوا

 ۶٠٠ رد نیئارکوا تختیاپ ،فیک
 اذل .دراد رارق وکسم یرتمولیک
 رب اکیرمآ هژیو ھب برغ تیمکاح
 روط ھب ار ھیسور تینما ،نیئارکوا
 .دربیم لاؤس ریز لماک

 زا نیئارکوا ،تاییعقاو نیا یانبم رب
 یھرگ زکارم زا یکی ھب لبق اھتدم
  .تسا هدش لیدبت یتسیلارپما یاھداضت

 نیئارکوا شکتمحز مدرم تازرابم
 ھب یتسیلایرپما روشک ٧ زواجت ھیلع
 هزات یوروش ریھامج داحتا کاخ
 ھحفص رد مھ زونھ ،هدش سیسأت
 ناشکتمحز .دشخردیم ناھج خیرات
 رس ھب رقف رد ،ینغ رایسب روشک نیا
 بئاصم زا اھنآ یئاھر و دنربیم
 ھیلک تشونرس اب یللملانیب و یلخاد
 هرگ یدازآ یارب ناھج ناشکتمحز
 .تسا هدروخ

 لیلحت رد تسا یششوک ریز ھتشون
 و ھقطنم یلعف صخشم عاضوا
 .ور شیپ ھیلوا یاھماگ یسررب

 ھب ندش کیدزن ای و ندیسر یارب
 یاھداضت تکرح یگنوگچ و تیعقاو
 و طیارش ،تسیرورض ،دوجوم
 یسررب ار داضت بطق رھ تاناکما
 :مینک

  :اکیرمآ
 دننامھ ،اکیرمآ یجراخ یاھتسایس
 تیعضو زا  ،یرگید روشک رھ
 تأشن نآ ینورد یسایس – یداصتقا
 .دریگیم

 رالد درایلیم رازھ ٢٨ اب اکیرمآ
 روشک نیرت ضورقم ،یتلود ضرق
 اکیرمآ ھجدوب زا یئالاب مھس .تسایند
 یب ،زورما ھب ات یلاوتم نایلاس یط
 نیمأت ضارقتسا طسوت و هدوب ھناوتشپ
 :ددرگیم و هدیدرگیم

 دودح ٢٠١٩ رد اکیرمآ ھجدوب رسک
 نیا اب دشیم غلاب رالد درایلیم ٩٨۴

 لاس ھب تبسن نآ یماظن ھجدوب دوجو
  .1تفای شیازفا درایلیم ٧٣١ ات لبق
 رازھ ۴٫٧ اکیرمآ ٢٠٢٠ ھجدوب
 ھجدوب یرسک .دوب رالد درایلیم
 رازھ ١²١ ھب لاس نیمھ رد اکیرمآ
 یماظن ھجدوبو و دیسر رالد درایلیم
 .تفر الاب رالد 2درایلیم  ٣٨٧ ات

 رازھ ۶ اکیرمآ ٢٠٢٢ لاس ھجدوب
 درایلیم ١٨٠٠ یرسک اب ر الد درایلیم
 سلجم میدقت )ھجدوب ٪٣٠( 3یرالد
 .دش انس

 یرالد درایلیم ٧۶٨ یماظن ھجدوب
 هدش میظنت نینچ اکیرمآ ٢٠٢٢ لاس
 :تسا

 شیازفا لماش اکیرمآ یماظن ھحیال«
 یارب دزمتسد یدصرد ٢.٧

 یتشک و اھامیپاوھ دیرخ و ،نازابرس
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 ھلباقم یاھ یژتارتسا نینچمھ و یاھ
 نیچ و ھیسور نوچ ییاھروشک اب
 .تسا

 رالد نویلیم ٣٠٠ لماش ھجدوب نیا
 و نیارکوا ھب یتینما کمک یارب

 روشک نیا یتینما یاھورین زا تیامح
 حرط یارب رالد درایلیم ۴ نینچمھ و
 رالد نویلیم ١۵٠ و اپورا یعافد
 .تسا کیتلاب یتینما یراکمھ یارب

 ھلباقم یارب هدش ھتفرگ رظنرد ھجدوب
 حرط رالد درایلیم ٧.١ لماش نیچ اب
 ھینایب و مارآ سونایقا یگدنرادزاب

 و ،ناویات زا عافد زا هرگنک تیامح
 عافد ترازو تیعونمم نینچمھ
 هدش دیلوت تالوصحم دیرخ زا اکیرمآ
 هرامش - داصتقا یایند( تسا نیچ رد
 )۶۵٣٧ ھمانزور

 تردق دوشیم ھظحالم ھک نانچ
 ھن و تسا یمجاھت اکیرمآ یتاحیلست
 زا اکیرمآ یعافد تردق .یعافد
 جراخ ھب شایمجاھت تردق اب شدوخ
 شیب یاراد اکیرمآ .دراد سکع تبسن
 فلتخم طاقن رد هاگیاپ ١٠٠٠ زا

 زا شیب زور رھ رد ھک تسا ناھج
 یداصتقا تردق زا رالد درایلیم کی
 اھنآ یاھحالس .دعلبیم ار اکیرمآ
 و دنتسھ یمجاھت اساسا و رتشیب
 فیعض رایسب اھنآ یعافد تردق
 .تسا

 تلع ھب زین اکیرمآ یمجاھت تردق
 یاھیئاسران ،شداصتقا یگتسکشرو
 رایسب هزرابم و تمواقم و یعامتجا
 روشک نیا شکتمحز مدرم هدرتسگ
 و یلخاد برخم یاھتسایس ھیلع
 بعر رھاظ روخرد یئآراک ،یجراخ
 .تسین شایماظن زیگنا

 ھک دراد یعس اکیرمآ تھج نیمھب ھب
 یاھروشک دوخ یللملانیب مجاھت رد
  .دنک نادیم دراو ار وتان زا یرتشیب

 ھک تسا یتیعضو نینچ رد
 اکیرمآ ینت ٩٠ یماظن یاھھلومحم
 ٨۵٠٠ ،دوشیم نیئارکوا دراو
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 رد تایلمع هدامآ یئاکیرمآ زابرس
 رد ناملآ و دندرگیم نیئارکوا
 یگدامآ ،اکیرمآ مجاھت زا ینابیتشپ

 ھب زابرس ۵٠٠٠ لیسگ رد ار دوخ
 اھزور نیا رد .درادیم مالعا نادیم
 ھب زین یئاکیرمآ نازابرس زا یدادعت

 فدھ اب ازجم یاھهورگ تروص
 .دنوشیم ناملآ دراو نیئارکوا

 :ھیسور

 و تلصخ تلع ھب نیچ دننامھ ھیسور
 مجاھتم اتاذ ،دوخ ھنرادھیامرس تیھام
 ھب تردق ربا ود نیا نونکا یلو تسا

 کی لباقم رد نتفرگ رارق تلع
 ظاحل ھب ،مجاھتم یاسآ لوغ فیرح
 دوخ ھب یعافد تلاح یماظن – یسایس
 .دنا ھتفرگ

 ٢٠٢٢ لاس یارب ھیسور ھجدوب
  .تسا رالد درایلیم ٢٨٠اب ربارب
 زا تسا ترابع لاس نیا رد اھھنیزھ
 رسک ھجیتن رد .4رالد درایلیم ٧٢٩
 درایلیم ٧١ لاس نیا رد ھیسور ھجدوب
 دشابیم رالد

 لاس نیا یارب ھیسور یعافد ھجدوب
 رالد درایلیم ۴١٫۵ زا تسا ترابع
 لاس زا رتمک رالد درایلیم ٩ ینعی
 تسا هدش نییعت  شیپ

  ھیسور یماظن ھجدوب ھک نیا دوجو اب

 

 اکیرمآ یماظن ھجدوب زا ھبترم ١٨٫۵
 رد و تسین هدنکارپ اما ،تسا رتمک
 و تسا زکرمتم شفارطا و شدوخ
 رایسب نآ روشک زا رود یاھ هاگیاپ
 نیا زا شیب اکیرمآ یلو .دنتسھ کدنا
 نیع رد .تسا هدنکارپ ایند رد تبسن

 نیرتگرزب ھیسور  ینیمز یورین لاح
 .تسایند ینیمز یورین نیرتدنمتردق و
 یورین یئاھن لیلحت رد اھگنج رد
 زراب ھنومن .تسا هدننک نییعت ینیمز
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 ھب اکیرمآ هدرتسگ یئاوھ مجاھت نآ
 یورین تشونرس و ناتسناغفا و قارع
 .تسا روشک ود نیا رد نآ ینیمز

 ھیسور رانک رد وتان وضع یاھروشک
 ،ناتسھل ،یناوتیل ،ینوتیل ،ینوتسا(
 ،ینامر ،ناتسراجم ،یکاولسا ،کچ
 ،ورگن ھتنوم ،یساورک ،ینوولسا
 )ناتسراغلب و یلامش ھینودقم ،ینابلآ

 ظاحل ھب ھیسور یلو دنلاعف ریغ
 نیئارکوا فارطا رد یاھقطنم
 یورین رازھ ١٠١ اب .دراد روضح

 اب و  هداد ششوپ ار نآ فارطا ،حلسم
 ۶٠ و یماظن یورین رازھ ۶٠

 ار دوخ گرزب رونام یگنج یامیپاوھ
 نیئارکوا یاھزرم و ھمیرک رد
 یاھروشک یلو ..تسا هدرک رازگرب
 رود هار زا دیاب ناملآ لثم وتان لاعف
 ھتخانشان ابیرقت یاھقطنم رد و دنیایب
 نیا زا .دنوش هدایپ یکیتکات ظاحل ھب
 یارب ھیسور یرادھیامرس ھتشذگ
 و دگنجیم دوخ تینما و تیدوجوم
 ھب نیئارکوا دورو زا تسا ممصم
 یرادھیامرس یلو دنک یریگولج وتان
 ھب رتعیسو رازاب بسک یارب اکیرمآ
 روما رد دھاوخیم و دیآیم اج نآ

 .دروآ دوجو ھب لالخا ھیسور

 یداصتقا ظاحل ھب مھ ھیسور ھجیتن رد
 و ینیمز یورین ظاحل ھب مھ و
 و یاھقطنم یطیارش و تیعقوم
 یرترب ،دگنجیم نآ رد ھک یحور
 .دراد

 نیا رد ھک زین یرگید یاھروتکاف
 ،دشابیم رایسب تیمھا زئاح تبسانم
 یاپورا .تسیبرغ یاپورا و نیچ

 رد ھک یدام عفانم تلع ھب یبرغ
 طیارش و دراد ھیسور اب تابسانم
 رد یراذگ ھیامرس رد ھک یدعاسم
 یعضوم تسا مھارف شیارب اکیرمآ
 رب لاح نیع رد و دراد لزلزتمً      الماک
 ھیسور اب دروخرب یگنوگچ رس
 نآ رب هوالع .دنراد یتوافتم عضاوم
 رس رب اپورا ھیداحتا یاھروشک
 و دادعت لیبق زا یرایسب لئاسم
 رد یئاکیرمآ یاھاگیاپ یگنوگچ
 زا ھک یئاھمیرحت ای و ناشروشک
 ھتشگ لامعا اھنآ ھیلع اکیرمآ بناج
 اب یندشن لح و داح یاھداضت تسا
 .دنراد اکیرمآ

 :نیچ
 یللملانیب حطس رد نیچ داصتقا

 داصتقا نیرتدشر رپ و نیرتافوکش
 یداصتقا ظاحل ھب نیچ .تسا ناھج
 یاھرازاب رب ھبناج ھمھ یمجاھت رد
 نیچ .تساکیرمآ هرطیس تحت

 یتسیلایرپما بیقر نیرتکانرطخ
 ظاحل ھب و تساکیرمآ مسیلایرپما
 زا بتارم ھب یئایرد یماظن تردق
 .تسا رترب اکیرمآ

 رد ینونک عاضوا رد ھیسور و نیچ
 دناهداتسیا مھ رانک رد اکیرمآ لباقم
 ربا ھس وزج اھنآ یود رھ یلو
 رد و دنتسھ یناھج رترب تردق

 یمھم یاھداضت اھھنیمز زا یرایسب
 ھلأسم رس رب هزژیو ھب نیچ .دنراد
 زا نشور روط ھب نیئارکوا
 دنکیم عافد ھیسور یاھتساوخرد

 اکیرمآ ھیسور عوضوم

 ١٣٠٠٠ کنات
 دنورف

۶١٠٠ 
 دنورف

 ھناماس
 یکشوم

٣٨۶٠ 
 دنورف

١٣۶۵ 
 دنورف

 لنسرپ
 یماظن
 و لاعف
  هدامآ

٠١۴٠٠٠١ 
 رفن

١۴٠٠٠٠٠ 
 رفن
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 نیئارکوا ھب ھیسور ھلمح قفاوم یلو
 .تسین

 یروشک ھس ھیسور و نیچ ،اکیرمآ
 رابگرم تباقر نیع رد ھک دنتسھ
 یدیلوت یورین و اھرازاب بسک تھج
 رد ھیسور رگا .دنجاتحم مھ ھب ،ناھج
 ھب نیچ و اکیرمآ داضت ،دشابن نادیم
 رگا و ددرگیم یھتنم یناھج گنج
 و نیچ داضت ،دشابن نیب رد اکیرمآ

 نیمھ و ددرگیم داح تدش ھب ھیسور
 ھنحص رد نیچ رگا ھک تسا روط
 مھ ھب تردق ربا ود نیا لداعت دشابن
 گنج ھطرو ھب ار ناھج و دروخیم
 رھ لاح نیع رد .دناشکیم یمومع
 لباقم رد اھتردق ربا نیا ھس
 ھب ناھج تعسو ھب یمیظع “یالویھ“
 یرگراک بالقنا و رگراک ھقبط مان
 .دنراد رارق

 ریغ یاھداضت نیا کرد اب طقف
 یتابث یب و ینوزومان و یکیتکلاید
 مکاح تردق ربا ھس نیا نیب ھک یلداعت
 ماگ و ینونک تیعضو میناوتیم تسا
 .مینک کرد ار نیئارکوا هدنیآ یدعب

 لیام و رداق ھجو چیھ ھب اکیرمآ
 ینالوط یشیاسرف گنج کی ھب تسین
 هدوسرف عیرس وً      الماک اریز دوش دراو
 ظاحل ھب ار نآ نیچ و ددرگیم
 .دروآیم رد اپ زا یسایس و یداصتقا

 اب یئاھن یریگرد ھب لیام زین ھیسور
 تروص رد اریز .تسین اکیرمآ
 دناوتیمن رگید ،اکیرمآ لماک فیعضت
 رونام نیچ و اکیرمآ داضت نیب رد
 دشر یارب ار یدعاسم طیارش و دھد
 روط نیمھ و .دنک مھارف دوخ داصتقا
 ربا ود ھب تبسن نیچ عضوم تسا
 .رگید تردق

 و ادص و رس رپ یلادج نونکا
 رب تیمکاح رس رب هدننک بوعرم
 ھیسور و اکیرمآ نیب نیئارکوا
 دنھاوخ یعس اھنآ .تسا ھتفرگرد
 ار بیقر یئاھرونام یارجا اب درک
 دننک ینیشن بقع ھب روبجم ،دنناسرتب
 دنروآ تسد ھب ار یمھم تازایتما و

 .دش دنھاوخن یئاھن یریگرد دراو یلو
 ھب ھسنارف دننام ھب یئاھروشک

 دنھاوخ نادیم دراو یجنایم تروص
 یئاھتسشن اب ینونک ھلئسم و دیدرگ
 مدرم یارب هدننک ھتسخ و ینالوط
 ھلأسم .درک دھاوخ شکورف ناھج
 ، اپورا ،اکیرمآ یارب نیئارکوا

 دھاوخن لح هاگچیھ نیچ و ھیسور
 و نیئارکوا هزیگنا اب اھنآ یلو .دش
 رس رب موس یناھج گنج یادص ورس
 ھب ھحلسا رالد اھدرایلیم ،نآ
 ات تخورف دنھاوخ رگید یاھروشک
 ار دوخ “تینما“ دنناوتب اھنآ
 تاجناخراک و دننک “نیمضت“
 اھدرایلیم ھحلسا هدنزاس یللملانیب
 ناشکتمحز دیلوت و راک لصاح رالد
 .درب دنھاوخ امغی ھب ار ناھج

 داحتا ای و اھتلود مصاخت و یریگرد
 ،نیئارکوا ھلأسم رس رب اھنآ
 تسا یداحتا و مصاخت ،یریگرد
 رب ھک برخم و ھنایوجدوس ،یعاجترا

 ناھج شکتمحز یاھهدوت عفانم ھیلع
 یلعف عاضوا رد اما .دنکیم لمع
 نییعت قوقح ظاحل ھب و یللملانیب

 و اکیرمآ تامادقا ،اھروشک یهدش
 رد یئاپورا یاھروشک زا یخرب

 ندرک ھکت ھکت و ندرک ھلوزیا تھج
 ینعی ھیسور زکرم ھب ندش کیدزن و
 راکشآ ندنکفا هرطاخم ھب و وکسم
 چیھ زا اذل .تسا ھیسور تینما

 رادروخرب یییللملانیب تیناقح
 دنب اب هاگچیھ نیئارکوا لضعم .تسین
 ای و یتسیلایرپما یاھتردق تسب و
 اھنآ تدم دنلب ای و هاتوک یاھیریگرد
  .دش دھاوخن لح

 بالقنا نایرج رد ،نیئارکوا لضعم
 رارقتسا یارب یرادھیامرس دض
 زا یرادروخرب اب ،مسیلایسوس
 و نارگراک غیرد یب ینابیتشپ
 لح یللملانیب حطس رد ناشکتمحز
  .دش دھاوخ

 

 

 

 
 
 
 
 عضوم و  ناملعم تازرابم
 ھب تبسن یمالسا یروھمج
  شناد
 رد ناریا رد شرورپ و شزومآ
 و یسایس- کیژولوئدیا یاھانگنت
 تیعضو ،یبھذم یزاوژروب یتینما
 ھک دنارذگیم رس زا ار یراب تبیصم
 طیارش ،یلعش تیعضو ،نآ زا یشان
 ناملعم یتینما و یعامتجا ،یتشیعم
 تلود ھتخیسگ راسف مجاھت زا زین

  .تسین ناما رد مکاح
 نیمکاح یژولوئدیا لماک کرد یارب
 یئاھراتفگ ،شناد و شزومآ ھب تبسن
 یروھمج ماظن یرکف ربھر زا ار
 :میروایم یمالسا

 زا یکی یصاخ یکریز اب ینیمخ
 یروھمج ھیلع لعفلاب یاھرطخ
 مدرم راکفا ندش یملع ار یمالسا
 نادرم تلود ھب بترم و تسنادیم
 هاگشناد رطخ« :دادیم رادشھ نینچ
 .تسا رتالاب ییھشوخ بمب رطخ زا
 دش ادیپ تکلمم نیا رد داسف ھچ رھ
 هاگشناد رد ھک دوب یصاخشا نآ زا
 ھچ رھ ...دندوب هدرک لیصحت
 نیرتدب هاگشناد .رتدب رتصصختم
 یھابت ھب ار ام ھک تسا یزکرم
 ملع ھک تسا نیا شروظنم ».دشکیم
 یروھمج میژر ،ددرگ ییهدوت یتقو
 وا .دناشکیم یدوبان ھب ار یمالسا
 داتسا زا ،تفگن شدوخ زا ار نیا
 ھتشون رلتیھ .دوب ھتخومآ شایخیرات
 ِ         یملع حطس رد تاغیلبت ھچ رھ« :دوب
 اھهدوت ساسحا ھب و رتنیئاپ
 تبسن نامھ ھب ،دشابرتکیدزن
 ».تسا رتھبناج ھمھ شاتیقفوم
 – “نم هزرابم“ – رلتیھ فلدآ(

 )یناملآ باتک ١٩٨ ھحفص

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 ھک تفگ مھ نمض رد ینیمخ ھتبلا
 هژیو نادنمشناد ھک یمالسا هاگشناد
 تیبرت ،نیمکاح فادھا تمدخ رد
 .تسیرورض ،دنک
 فرص اب نونک ات خیرات نآ زا
  هدیدرگ یعس ،ناموت درایلیم نارازھ
 ار ناشکتمحز هژیو ھب مدرم رثکا ھک
 یارب و دنناچیپب تافارخ دوپ و رات رد
 یشزومآ تناناکما مامت یزیچان تیلقا

 دوخ نارکفنشور تیبرت تھج ار
 یزاوژروب ھتبلا .دندنب راک ھب ھتخورف
 و دید نینچ یاراد اھروشک مامت

 ملعاکیرمآ یزاوژروب .تسیتسایس
 نآ نتخیر و متا بمب نتخاس یارب ار
 یکازاکان و امیشوریھ یلاھا رس رب
 یروھمج و دراد مزال نپاژ رد
 و متا بمب نتخاس یارب یمالسا
 نردم رازبا ماسقا و عاونا و کشوم
 نیا ھب ھک یییشزومآ متسیس .ھجنکش
 نیمکاح فرط زا دنکن تمدخ فادھا

 )نیملعم( شانیلماع . ددرگیم درط
 رارق درگیپ تحت و بوکرس
 مامت رد یژولوئدیا نیا .دنریگیم
 یروھمج تلود تیمکاح خیرات لوط
 و ھتشگ لامعا نونک ات یمالسا
 .ددرگیم
 رد ،ناریا روھمج سیئر ،یسیئر
 لاس یمسر زاغآ نیئآ رد ھبنش زور
 روشک سرادم ١۴٠١ یلیصحت

 اب داضت رد دراد یراتفگ ً      ارھاظ
 :تفگ وا .ینیمخ عضاوم
 لحم و سدقم یھاگیاج ھسردم
 اھهاگتسد ھمھ ....تسا یزروھشیدنا
  شرورپ و شزومآ ھب دیاب اھداھن و
 ....دنشاب نآ تمدخ رد و دننک کمک
 شزومآ زا رقف تلع ھب دیابن سک چیھ
 ... زیزع زومآ شناد دای ...دنامب زاب

 ھک ...مرادیم یمارگ ار یدنل یلع
 تداھش و راثیا بتکم ھتخومآ شناد
 »....تسا
 یبیرف ماوع زج یزیچ ماع راتفگ نیا
 سیئر نیا یلمع تامادقا .تسین

 شرورپ و شزومآ دروم رد روھمج
 نامھ شرورپ و شزومآ رداک و
 تسوا ناتوسک شیپ یلمع تامادقا

 زین ناوجون یدنل یلع یراکادف
 رد مکاح یشزومآ متسیس ھب یطبر
 .درادن ناریا
 و برخم یژولوئدیا نیا زا یشان
 ،تشیعم ،مدرم هدوت یارب زیتس شناد
 نیا رد ناملعم یعامتجا طیارش و راک
 نما ان و رتینارحب اھنت ھن ،ھھد راھچ
 یارب لمحت لباق رگید ھکلب ھتشگرت
 .تسین یگدنز
 کیناگرا ناردپ نوچمھ ناملعم
 یرکف ناردپ ،نایوج شناد و ناکدوک
 اھنآ رثکا دننامھ و دنانانآ یشزومآ و
 عاونا تحت و رگراک ھقبط زا یوزج
 یروھمج میژر یاھمتس و اھراشف
  .دنراد رارق یمالسا
 یخیرات یرکف نارگراک نیا هزرابم
 ١٢ زا شبنج نیا .دراد ھلاس هد دنچ
 شیازفا یارب ھک ١٣۴٠ تشھبیدرا

 ھلمح اب و دش رازگرب ایازم و قوقح
 یولھپ میژر یتینما یاھورین و سیلپ
 و یمخز و ھتشک نآ دارفا زا یدادعت
 نیملعم عیسو تکرش ات دندش ریگتسد
 ١٣٩٨ نابآ و ١٣٩۶ لاس شبنج رد
 .تسا ھتفای شیالاپ ماگ ھب ماگ
 یگنھامھ یاروش تساوخرد ھب
 ،ناریا نایگنھرف یفنص یاھلکشت
 زا نیملعم یضارتعا جوم نیمجنپ

 ٩ ھبنش زا نونک ات شیپ لاس راھچ
 نمھب ١٢ ھبنش ود زور ات نمھب

 ناریا رھش ٢٠٠ زا شیب رد١۴٠٠
 یرساترس باصتعا تروص ھب
 رد ملعم رازھ اھهد تکرش اب ناملعم
 رازگرب فلتخم تاعمجت و اھنابایخ
 ھب مدرم عیسو ینابیتشپ اب ھک دش
 هارمھ سرادم نازومآ شناد هژیو
 لوط ھب زور تاباصتعا نیا .دیدرگ
 و یھدنامزاس رد ھک دیماجنا

 نانز نآ موادت و ندرک هزیلاکیدار
 یاھتسجرب و یساسا شقن ملعم
 .دنتشاد
 :زا تسا ترابع ناملعم تساوخ
 و عمجت ،باصتعا قح یئاسانش -１

 .لکشت
  یدنب ھبتر حرط یارجا -２
 قوقح یزاس ناسمھ نوناق -３

 ینادنز ناملعم یدازآ -４
 ھمھ یارب ناگیار شزومآ -５
 یزاس یصوصخ ھب نداد نایاپ -６

 شزومآ هزوح
 و لغاش نایگنھرف دمآراک ھمیب -７

 ھتسشنزاب
 ،یموق( ضیعبت ھنوگ رھ عفر -８

 زا )یتاقبط و یبھذم ،یتیسنج
 یشزومآ ماظن راتخاس
 قح یاھورین یلغش تینما داجیا -９

 سیردتلا
 ھک دوب یییساسا یاھتساوخ اھنیا
 یاھلکشت یگنھامھ یاروش طسوت

 یاھھینایب رد ناریا نایگنھرف یفنص
 تروص ھب تاباصتعا رد و فلتخم
 اھینارنخس رد ای و اھراعش
 رد .تسا هدیدرگ حرط یتساوخرد
 ار ھفلؤم دنچ قوف یاھتساوخ
 دزاسیم نشور
 ناملعم تساوخرد زا یشخب -１

 ھب .تسا یتشیعم و یفنص ناریا
 نیا زا یشخب رگید نایب
 ،تایح ھمادا یارب اھتساوخرد
 شناد ھب تمدخ رد یئاناوت ھمادا
 یاھلسن ھمادا یئاناوت و نازومآ
 اھتساوخرد نیا .تسا هدنیآ

 رگید یاھشخب عفانم ابً       اقیمع
 هدش ھیدنت مھ رد ناریا یرگراک
 ماھتا ھنوگ رھ اذل .تسا

 و نان یارب هزرابم و یرگیفنص
 زا ای ،شبنج نیا ھب تشوگ
 نآ یورشیپ یاوتحم ندیمھفن
 یتسینوتروپا کرد زا ای و تسا
 یارب ندز هدنگ یاھفرح و
 .شبنج نیا یاپ ریز ندرک یلاخ
 ھک دش روآ دای دیاب لاح نیع رد
 رھ ،یمالسا یروھمج میژر رد
 ھیلع صلخ یفنص ضارتعا ھنوگ
 و لکشت رھ داجیا و  نیمکاح
 لرتنک زا جراخ لقتسم ئاکیدنس
 یروھمج میژر یاھهاگتسد
 داجیا رد شیپ ھب یماگ یمالسا
 ناریا رگراک ھقبط گرزب تدحو
 اھتسینومک ھک نیا نیع رد .تسا
 دنتسھ داضت رد مسیلاکیدنس اب
 زورما طیارش رد یلو
 و نامزاس رھ ھب اھتسینومک
 شوخ ھتسباو ریغ یرگراک هورگ
 زورما طیارش رد .دنیوگیم دمآ
 رایعم ار یئاروش هرادا ناریا
 نداد رارق یگدنام بقع و یقرتم
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 یاھهورگ و اھ نامزاس و
 دوخ زونھ ھک ار لقتسم یرگراک
 لکشتم اروش بلاغ رد ار
 بقع“ بسچرب اب ،دناهدرکن
 یخیرات ظاحل ھب“ و “هدنام
 یلمع ،ندز بسچرب “ھتشذگ
 تسیاهویش  و یعاجترا تسا
 اھتسیکستورت .یتسیکستورت
 یلو دننکیم رگراک رگراک بترم
 ار نآ شبنج نیا تیرثکا یفن اب
  .دنیامنیم فیعضت
 نیا یورشیپ یاوتحم ام -２

 لکشت مان اب ھن ار اھتساوخرد
 “اروش“ ھملک نیلوا ھک ناملعم
 یمان اقافتا ھک ،دوشیم عورش
 یبای لکشت عون اب قبطنم تسا
 ھطبار زا ھکلب ،اھنآ
 یتاقبط هزرابم اب اھتساوخرد
 اعدا نیا .میباییم رد ،نارگراک
 عورش اروش اب اھنآ مان نوچ ھک
 یفنص اھنآ هزرابم سپ دوشیم
 ھکلب تسین یتسیلاکیدنس و
 کرد کی ،تسا یتاقبط
 نیا زا یتسیکستورت - یتسیلوپوپ
 .دھدیم ناشن ار هزرابم

 زاغا اروش اب دناوتیم داحتا کی مان
 و ارگ یفنصً      الماک یلو ددرگ
 لکشت کی مان .دشاب یتسیلاکیدنس
 یلو ددرگن زاغآ اروش اب دناوتیم

 .دشابن یتسیلاکیدنس و ارگیفنص
 یفنص تساوخ رھ لاح نیع رد
 .تسا یتاقبط تساوخرد کی زین
 تساوخرد نآ تیھام ھب یگتسب

 .دراد یفنص
 عفر اھتساوخرد نیا زا یکی  -３

 یبھذم ،یتاقبط ،یتیسنج ضیعبت
 رد تساوخرد نیا .تسا یموق و
  یماگ دنتسھ یتشیعم ھک نیا نیع
 ،تسا ھنوگ نیمھ .دناهداھن رتارف
 شزومآ ،ینادنز ملعم یدازآ

 تساوخرد نیا .ھمھ یارب ناگیار
 نازومآشناد و ناکدوکً       اساسا
 و دریگیم فدھ ار یدی نارگراک
 تساوخرد .تسا اھنآ تمدخ رد
 و عمجت ،باصتعا قح یئاسانش
 یانعم ھب یلغش تینما و لکشت
 کیتارکمد یاضف کی داجیا
 دادعتسا ندرک روراب یارب
 زا ناھوژپ شناد و ناکدوک
 .تسا ھعماج تسد ورف تاقبط

 تیھام و تلصخ نینچ یانبم رب
 نیا ھک تسا یقرتم و ورشیپ
 زا یقرتم یشخبً       اساسا ،تازرابم
 بوسحم نارگراک یتاقبط تازرابم
 غیرد یب ینابیتشپ زا و دوشیم
 تاقبط نازومآ شناد و یدی نارگراک
 .تسا هدیدرگ رادروخرب ،تسد ورف
 نامھ یمالسا یروھمج میژر ناملراپ

 رب و دوب مولعم شیپ زا ھک روط
 اب ،میژر رب مکاح یژولوئدیا یانبم
 تفلاخم ناریا ناملعم تساوخرد
 تسام یارب ار یئاھ حرط .درک
 ندز لوگ و ایاضق ندرک یلام
 ھک داد رارق زیم یور ناملعم
 نم رھظا اھنآ یعاجترا یاوتحم
 یمن یعقو نآ ھب یلک و تسا سمشلا
  .دراذگ
 میژر تیمکاح ھھد راھچ لوط رد
 ،یمالسا یروھمج یرادھیامرس
 یلماکت لحارم ناملعم شبنج
 زجب .تسا هدرک یط ار یاهدنزرا
 یکیتکات زونھ ھک یئاھملعم کدنا

 ناشیاھتبحص رد دننادیم مزال
 یاھورین ،یتینما یاھورین« دنیوگب
 ،دیتسھ ام نارادارب امش یتاعالطا

 دیدوب ام نادرگاش ،دیتسھ ام نازیزع
 تبحص امش اب تیندم نابز اب ام
 ھقبط زا رشق نیا لک ،».مینکیم
 رد ھھد راھچ ھبرجت رد رگراک
 یبھذم – یرادھیامرس راتخاس
 اب هزرابم و لباقت یمالسا یروھمج
 ار یتاعالطا و یتینما یاھورین
 طقف یاھتساوخرد زا و ھتخومآ

 ،یفنص یاھتساوخرد ھب یفنص
 و ھتفای لماکت یتاقبط و کیتارکمد
 زا درفنم و ناملعم طقف یهزرابم زا
 ھب رگراک ھقبط رگید یاھشخب
 یاھشخب اب وسمھ یتاقبط هزرابم
 .تسا هدش هدرتسگ ھقبط نیا رگید
 ضارتعا و باصتعا یاھزور رد
 نارگراک زا یرایسب ناملعم هدرتسگ
 و باصتعا رد ناریا تاجناخراک
  .دندوب تارھاظت
 رداق و لیام یمالسا یروھمج میژر
 تساوخ نیرتکچوک ندروآرب ھب
 میژر نیا .دوب دھاوخن نیملعم یساسا
 ھتشون نیا یادتبا رد ھک روط نامھ
 و شزومآ ینوخ نمشد ،دش هدروآ
 .تسا یقرتم و ورشیپ ناراگزومآ

 ناونع ھب نیملعم یاھتساوخ
 راتخاس رد ھعماج یرکف نارگراک

 یارب .تفای دھاوخ ققحت یتسیلایسوس
 و دحتم دیاب راتخاس نآ یزوریپ
 .دنوش لکشتم
 رس ھب یطیارش رد ناریا نونکا
 اب دنناوتیمن شانیمکاح ھک دربیم
 و دننک تیمکاح دوجوم طیارش
 تیمکاح اب دنناوتیمن شاناشکتمحز
 یبالقنا طیارش .دننک یگدنز ینونک
 یلو تسا مھارفً      الماک ناریا رد
 شیب یتسینومک یاھنامزاس ناربھر
 یدازآ یارب یئوج هار و رکفت زا

 نامزاس یولبات رکف رد ،رگراک ھقبط
 نیا ناریا یایراتلورپ ایآ .دنتسھ دوخ
 ؟؟؟دیشخب دھاوخ ار ناربھر
 
 
 
 
 
 
 
 ار یرگراک یفخم یاھھتسھ
 !دیھد نامزاس
 مظن“ رد یتسینومک مظن اب و
 !دیوش لکشتم “یتسینومک
 
 یاھمرن و تسایس ،یژولوئدیا ھچ اب

 ؟دش لکشتم دیاب ینامزاس
 
 :کیژولوئدیا ظاحل ھب -١
 کی زا یشخب ناریا رگراک ھقبط
 یالاو رما .تسا یناھج دحاو ھقبط
 هزرابم یھدنامزاس ینعی ھقبط نیا
 رگید اب یگتسبمھ رد زیمآ رھق
 یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 تلود و راتخاس ندنیبوک مھرد تھج
 یئاپرب ،ناریا دساف یزاژروب

 رد ایراتلورپ یروتاتکید و مسیلایسوس
 یزاوژروب زا یرشق چیھ اب یراکمھ
 .تسین نکمم
 ھقبط رما طقف مسیلایسوس یئاپرب
 راتخاس نآ رد ھک تسا رگراک
 ھیلک ،رگراک ھقبط رب هوالع یعامتجا

 و یدازآ ھب زین هدید متس ناشکتمحز
 رین تعیبط ،دنسریم هافر و یزورھب
 و ددرگیم دازآ ناسنا رامثتسا دیق زا

 تھج یللملانیب حطس رد طیارش
 رتهدامآ یناھج مسینومک یئاپرب
 یارب رگراک ھقبط .ددرگیم
 ققحت تھج زیمآ تیقفوم یھدنامزاس
 اترورض شاتدم دنلب یژتارتسا

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
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 کیولوئدیا تارھاظت اب تسیابیم
 ھک دوخ فوفص رد یزاوژروب
 هدیدرگ رھاظ ریز روص ھب هزورما
 ار یگدنز و گرم یهزرابم ،تسا

  .دھد نامزاس
 مسیلانویسان -١
 یاھتسیکستورت :مسیکستورت -٢
 .یفخم یاھتسیکستورت و ینلع
 تاغیلبت لثم :نایع مسینومک دض -٣

 تانایرج.رگراک ھناخ یتسینومک دض
 یژولوئدیا دوجو ھک یفرحنم
 زا یدازآ و دننکیم یفن ار یرتلورپ
 لیبق زا دنیامنیم غیلبت ار یژولوئدیا
 .اھتسیکستورت زا یشخب

 رد ھک یتسینومک دض تانایرج -۴
 یدنوخآ میژر ھیلع هزرابم ششوپ

 .تسا هدرک یفخم ار دوخ
 کانرطخ رایسب تاشیارگ اھنیا
 ھقبط نورد رد یزاوژروب یژولوئدیا
 تخرد ھنایروم لثم ھک دنتسھ رگراک
 نورد زا ار رگراک ھقبط روانت
 یدوبان و فعض ھب ار نآ و دنوجیم
  ..دنناشکیم
 تاشیارگ نیا اب مئاد هزرابم نودب
 رگراک ھقبط ،یزاوژروب دساف
 ورشیپ ھقبط کی تروص ھب دناوتیمن
 شقن ھب ناشکتمحز یمومع شبنج رد
 یھار نیا .دیامن لمع دوخ یخیرات
 و مخ و چیپ رپ ،خالگنس رپ تسا

 دناوتیم رگراک ھقبط یلو .ینالوط
 مظن اریز دیامن یط ار هار نیا
 ندومیپ یارب ار نارگراک ،ھناخراک
 میژر متس .تسا هدرک طبظنم  هار نیا

 یارب ار نارگراک ،یرادھیامرس
 هدامآ خالگنس رپ هار نیا اب ھلباقم
 یاھنیزھ چیھ زا و تسا هدومن
 مادام راک لاح نیع رد .دسارھیمن
 هار ندومیپ یارب ار ھقبط نیا ،رمعلا

 ھچ رھ .تسا ھتخاس زھجم ینالوط
 شقن زا نارگراک یتسینومک یھاگآ
 مومس نیا تارطخ و دوخ یخیرات
 تبسن نامھ ھب ،دور رتالاب کلھم
 راتخاس رتھدنبوک و رتعطاق ،رتعیرس
 دنھاوخ ناریو ار یرادھیامرس ماظن
  .درک
 
 :یسایس ظاحل ھب -٢
 برخم یسایس تانایرج نیرت هدمع
 و رگراک ھقبط تدحو نورد زا ھک
 ،دشاپیم مھ زا ار یرگراک شبنج
 :زا دنترابع

 ھب روبجم ار نارگراک ھک یطخ -فلا
 نادرمتلود اب رکاذم زیم یاپ نتسشن
 تیعضو زا تاجن هار و دنکیم
 محر ھب رد ار نارگراک کاندرد
 ام .دنیبیم نادرمتلود لد ندروآ
 یضعب تاکرح رد ار طخ نیا رھاظت
 ھپت تفھ یرگراک شبنج رد نارگراک
 ینشور ھب میناوتیم کارا یوکپھ و
 .مینک هدھاشم

 قیوشت نیع رد  ھک یشیارگ -ب
 زا یلو ینابایخ هزرابم ھب نارگراک
 رد یرگراک یاھراعش ندش هزیلاکیار
 ار نآ و دسرتیم نابایخ رد و تاعمجت

 ار یفخم شیارگ نیا .دنکیم ھفخ
 و اھتسیتمکح رتشیب
 یگدنیامن ینلع یاھتسیکستورت
 .دننکیم
 ،کانرطخ تاشیارگ نیا اب لباقت رد
 اب دنکیم یعس ھک دراد دوجو یشیارگ
 یرگراک لاکیدار یاھراعش قیوشت
 ،ینابایخ تازرابم و تاعمجت رد
 نیا .دھد لماکت ار ھقبط نیا یھاگآ

 نوزفا زور لماکت ناھاوخ اقیمع طخ
 عافد رد رگراک ھقبط یھاگآ
 شرتسگ ،دوخ یتابقط کیژولوئدیا
 و ھقبط نیا لکشتم هزرابم
  .تسا نآ ینینل یباینامزاس
 
 :ینامزاس ظاحل ھب -٣
 شیارگ ود ناریا یرگراک شبنج رد
 رد رگراک ھقبط یبای نامزاس رد
 :دناهداتسیا مھ لباقم
 ھقبط تسا دقتعم ھک یشیارگ -١
 تالکشت داجیا یارب دیاب رگراک
 لثم .دنک هزرابم دوخ ینلع و لقتسم
 یاھاروش داجیا یارب هزرابم
 یرگراک لقتسم یاھاکیدنس ،یرگراک
 ،شیارگ نیا .یرگراک دازآ لفاحم و
 نیا رد ار یرگراک لقتسم لکشت رھ
 عفن ھب ناریا خیرات زا ھھرب

 رگراک ھقبط یرسیارس یھدنامزاس
 یرورض الماک یلو .دنکیم یبایزرا
 و اکیدنس رد ھک تسا یتایح یتح و
 شیارگ اب زین یرگراک لفاحم
 هزرابم یتسیمرفر و یتسیلاکیدنس
 .دوش
 نوچ ھک تسا دقتعم ھک یشیارگ -٢
 راعش ھپت تفھ نارگراک زا یشخب
 زا ،دناهدیشک شیپ ھب ار یئاروش هرادا
 ینلع لفاحم و اکیدنس داجیا خیرات نیا
 یتسیلاکیدنس فارحنا کی یرگراک

ً       اساسا شیارگ نیا .دوریم رامش ھب
 دیلوت طیارش ینوگمھان ھک تسین رداق
 ینوگمھان نآ زا یشان و ناریا رد
 فلتخم یاھشخب رد نارگراک طیارش
 نیا رد یھاگآ ینوگمھان ،دیلوت
 ھخسن کی .دنک کرد ار اھشخب
 یلچک عون رھ یارب مھ ھک دچیپیم
 مھ و ناطرس یارب مھ ،تسا بوخ
 .مشچ دید
 
 ھب قیمع دامتعا اب یتسینومک مظن
 لاس هاجنپ و دص زا شیب براجت

 حطس رد و ناریا رگراک ھقبط
 و اھیروئت تروص ھب ھک یللملانیب

 ،سکرام لومش ناھج یاھیدنبعمج
 نودھست وئام و نیلاتسا ،نینل ،سلگنا
 زا تکرح اب ،دناھتشگ نیودت
 یسررب رد کیتکلاید مسیلایرتام
 لامعا اب ،ناریا و ناھج عاضوا
 رد نینل ریذپان ھشدخ یاھمرن

 ار دوخ تیلاعف ،تالیکشت نامتخاس
 .تسا هداد ھمادا نونک ات و هدومن زاغآ
 کیروئت یاھدرواتسد زا تکرح اب ام
 یریگراک ھب اب ،هدرب مان ناربھر
 داقتنا یاھظحل ،کیتکلاید مسیلایرتام
 هزرابم لماکت رد ار دوخ زا داقتنا و
 و رگراک ھقبط ھب تمدخ رد دوخ
 اھر ،نآ یالاو کیارتسا فادھا
 وئام قیفر لوق ھب .درک میھاوخن
 ،نتفرگن تسد ھب مکحم :نودھست
 نیا ام .تسا نتفرگن تسد ھب نامھ
 و میاھتفرگ تسد ھب مکحم ار اھ مرن
 .میراد یرتلورپ دھعت نآ ھمادا یارب
 ورشیپ و لاعف ،هاگآ نارگراک زا ام
 مظن“ رد لکشت اب ،میبلطیم
 ماجسنا و تدحو یارب  ،“یتسینومک
 ھیلع یرگراک شبنج و رگراک ھقبط
 یزاوژروب هدرخ یفارحنا تانایرج
 و شالت نیرتالاب ،ھقبط نورد رد
 .دنناسر رمث ھب ار دوخ ششوک
 ندش لکشتم رد مادقا نیلوا ام رظن زا
 یاھلولس داجیا “یتسینومک مظن“ رد
 طخ اب یتسینومک یفخم یرگراک
 .تسا یتسینومک مظن یشم
 تیاس رد ار ام ھمانساسا دیناوتیم امش
   :دینک ھعلاطم یتسینومک مظن
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 .دننکیمن توکس نارگراک

29.1.2022  
 ناریا رد رگراک قیفر کی زا یاھمان
 هدیدان اھنآ قوقح ھک ینارگراک ایآ
 ؟!دننکیم توکس دبا ات ،دوشیم ھتفرگ
 کیبآ نامیس ھناخراک/یدوتاوآ
 .دش هدیشک شتآ ھب نیوزق دابآرظن
 یلامتحا تاراسخ و تافلت زا نونکات
 هدشن رشتنم یشرازگ یزوس شتآ
 زونھ یزوس شتآ نیا لیلد .تسا

 نیا نارگراک یلو تسین نشور
 رظنب و دنتسھ یضاران ھناخراک
 ھک ینارگراک دعب ھب نیا زا دسریم
 یفالت ،دننکیمن تفایرد ار دوخ قوقح
 ،یتموکح نایامرفراک زا ار دوخ قح
  .دنریگیم ھنوگنیا

 
  زیزع ... قیفر
 رد تفگ دیاب یرگراک شبنج دروم رد
 شرتسگ و یراکیب داح رایسب طیارش
 ناما یب ینارگو رقف رتشیب ھچرھ
 یاھ ھصرع رد نارگراک تازرابم
 ار یتوافتم الماک جوا دیلوت نوگانوگ
 . تسا هدرک زاغآ
 دنویپ ینونک یاھ یگژیو زا یکی
 یدی نارگراک .تازرابم رتشیب ھچرھ
 زاغآ هدنھد ناشن ھک.دشابیم یرکفو
 تخانش حطس نتفر الابو تدحو
 رتشیب ھچرھ موزل کردو یتازرابم
 شک تمحز ورگ راک یاھ هدوت
 تیفیک ءاقترا رگید دروم دشابیم
 زا مک مک ھک تسا تازرابم حطسو
 لاح رد باصتعا نصحت افرص تلاح
 زیمآ تنوشخو رھق لکشو ندمآ رد
 زا یکی الاب رد تسا نتفرگ دوخب
 دینکیم هدھاشم ارنآ زراب یاھ ھنومن
 تیمھا لباق رایسب ی ھتکن
 .تسا ھجوت لباق ھک .یاهداعلاقوف

 رھ رد م درم یمومع تاضارتعا
 رھ رد مدرم تسا نزرب و یوک
 دنیآیم درگ لیلد رھب یا ھشوگ
 یعمج تاضارتعا جوم امش ھلصافالب
 دوخ امش هاوخان هاوخ ھک ار یدرفو
 دنیبیم ھنیع ھب دوب دیھاوخ اھنآ زا یکی

..... 
                ً                هداد حیضوت لصفم  البق ھک روطنامھ 

 ارنآ یاج نایم نیا رد ھچنآ تسا هدش
 منیبیم یلاخ ینونک طیارش رد لقا دح
 امزیراک یربھر کی دوجو مدع العف
 دنمتردق .ینومژھ یارب یرورض و
 عاضوا تفرشیپ اقفر .تسا یتسینومک
 یارب اردوخ .دبلطیم ام زا یبالقنا
 شبنج نیا یربھر ندروآ تسدب

 و دش دحتم دیاب مینک هدامآ میظع
 اب یتاقبط نمشد ھب .یکلھم تابرض

 مینک دراو یرتلورپ مظن کی داجیا
 شیپ یرارمتسا تروصب خیرات
 ھتشذگ زا دیاب دوشیمن رارکتو دوریم
  .تخومآ

 نارگراک دنمتردقو نیتسار مزر هدنز
 ناشک تمحزو
 دھاوخ ریگیپ .نیزرابم نآ زا یزوریپ
 دوب
 یتسینومک یاھ دورد نیرتھب اب 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ھقیدصرتکد مناخ زا ىا هدورس
  یقمسو
 زا سپ زور کی یقمسو ھقیدص مناخ
 .دش تشادزاب رعش نیا راشتنا

 
 ،تسام نان لوپ نیا
 قشمد یاھ ھناریو رد ھک
 کی فازگ یاھوزرآ رانک رد
 ،زابرامق
 ...دوش یم نفد
 نابایخ رد ینز
 نان صرق کی ھب

 دشورف یم ار دوخ
 یدرم کرتوس نآ
 ار ینان هدرگ
 دیابر یم یرباع تسد زا
 ھنسرگ ام
 رھش نیا تبرغ یاھ ھچوک رد
 مینز یم ھسرپ
 میناد یم و
 یفیثک یاھ تسد ھک
 ار ام نان
 تسا هدوبر نام یاھ هرفس زا
 ، تسام نان لوپ نیا
 ناھنپ یاھ نالاد یوت رازھ رد ھک
 دوش یم درز کیک
 ! دادیب طاسب نییزت یارب
 ، ام نان لوپ
 تسا یئاھ کشوم
 دسر یم لیئارسا ھب ھک
 ھکنآ زا رت دوز
 ، نان و بآ
 ! دسرب "رھا" و " ناقزرو " ھب
 ! نک هاگن
 ھلولگ یاھ ھکوپ نیا
 ، کنات یاھ ھشال نیا
 ، تسام نان لوپ
 تسا ھتخیر صمح یاھ نابایخ رد ھک
! 
 ، تسام نان لوپ نیا
 قشمد یاھ ھناریو رد ھک
 زابرامق کی فازگ یاھوزرآ رانک رد
 دوش یم نفد
 ، تسام نان لوپ نیا
 بلح یاھ ھچوک رد ھک
 اھ هزانج مشچ شیپ
 دوش یم ھنیزھ هدنزاب کی یارب
 ! دوب ھتخاب یزاب زا لبق ھک یا هدنزاب
 ، ام نان لوپ
 تسا داسف و غورد یاھرذب
 دوش یم هدیشاپ نیمز رب ھک
 شیدنا ماخ یرگزرب دیاش ات
 ار دوخ چوپ یاھوزرآ
 دنک ورد نآ زا
 ، ام نان لوپ
 وس رھ رد ھک تسیئاھ مزیھ
 دزورفا یم شتآ

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 دزوس یم شتآ رد و
 ، ام نان لوپ
 تسیئاھ گنفت
 ھتفرگ ھناشن ار هابتشا یاھ فدھ ھک
 تسا
 ، ام نان لوپ
 تسا رھشوب یمتا هاگیاپ
 نامکاح تھافس رمع کی رابغ ھک
 تسا ھتسشن نآ رب
 ، ام نان لوپ
 تسا ییاھ جاب
 ھیسور و نیچ یاھ بیج رد ھک
 ! تسا هدرک مرو
 ، ام نان لوپ
 تسا ینارادرس دزم
 دننک یم راد ھب ار اھرس ھک
 ، دنزود یم ار اھ بل و
 ریصقت یگنسرگ دنمھفن ناگنسرگ ات
 ! تسیک
 ، ام نان لوپ
 تسا یربنم
 تسا ھتسشن نآ رب ھلبا یظعاو ھک
 ، دزومآ یم ام ھب و
 تسا دنوادخ ریصقت یگنسرگ
 ، یگنسرگ
 ! تسا یجنم کی روھظ تراشب
 میناد یم ام و
 تسام ریصقت نیا
 تسا ھتسشن ربنم رب یھلبا ھک
 تسام ریصقت نیا
 تسا ھتسشن دنسم رب یرس هریخ ھک
 ، میناد یم ام
 ریوزت و غورد یاھرذب لوصحم
 توکس و سرت یاھراخ و
 تسین یطحق زج
 ، نازابرامق ار ام نان لوپ
 تردق و تسایس یاھ ھناخرامق رد
 دنا ھتخاب
 نونکا
 ، ینادنزرف و میا هدنام ام
 ناوج و زبس یاھ وزرآ اب
 کزان کریت اب یا ھناخ و
 کزان ردقنآ
 دزیر یم ورف یندیزرل ھب ھک
 ، هدنز ام و

 مینام یم نآ یاھراوآ ریز
 ا! ناھ
 ، میزیخرب باوخ زا ھک ادرف
 ار ام
 ار ام نادنزرف و
 زین ار ام ھناخ و
 .دنا ھتخاب
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 زا "یدمحم سگرن" ھمان نتم
 :نیمارو کچرق نادنز

 
 یاھلولس رد ھک یزور ۶۴ تدم رد

 دش هدوشگ میارب یا هدنورپ مدوب ٢٠٩
 و ھمکاحم ،یگدیسر دروم باتش اب و

 یراتفر ھک تفرگ رارق مکح رودص
 ،تاررقم و نوناق فالخ رسارس
 یقالخاریغ و یناسناریغ و عورشمان
 .دیآیم رامش ھب

 
 یاھلولس ھب دورو زا دعب تعاس ١٢

 یبتک ھمان ٢٠٩ دنب رد یدارفنا
                ِ          قالش ھبرض داتشھ  مکح یارجا
 یریزعت سبح هام ٣٠ ،یریزعت
 روتسد ھب و ماکحا یارجا طسوت

 ھب روپریصن یاقآ ارسداد تسرپرس
 هامرذآ لوا ]نآ زا سپ[ .دش غالبا نم
 طسوت سدقم یارسداد مود ھبعش رد
 یارب یدارم یجاح دومحم سرپزاب
 .مدش ماھتا میھفت دیدج هدنورپ

 
 و حیضوت چیھ نودب هام ید موس
 نامھ ھب عافد نیرخآ یارب یعالطا

 یعافد چیھ ھتبلا و مدش هدرب ھبعش
 لیکو روضح تساوخرد و مدرکن
 ٢۵ رد متشادزاب ھظحل زا ھتبلا .مدرک
 سرپزاب روضح رد ابتک هام نابآ

 و سامت تساوخرد ینیسح اضریلع
 نآ اب ھک ،مداد ار لیکو اب تاقالم

 .دشن تقفاوم
 

 رد و لیکو ھب یسرتسد نودب هرخالاب
 رد و مدوب تاقالملا عونمم ھک یلاح
 سامت زا زور لھچ تدم ھب عطقم نآ
 و یحارط هدنورپ ،مدوب مورحم ینفلت
 و تفرگ رارق یگدیسر دروم باتش اب
 رد ھک یلاح رد هام ید ٢٢ خیرات رد
 مالعا قبط و مدوب هدش اھر لولس
 ییوجزاب ھنوگ چیھ تاعالطا ترازو
 بالقنا هاگداد ٢۶ ھبعش ھب ،متشادن
 .مدش هدرب ھمکاحم یارب

 
 نارومام نایم رد ھکیلاحرد هاگداد رد
 نودب ،مدوب اھنت تاعالطا ترازو
 فرظ لیکو روضح و هدنورپ ھعلاطم
 رد[ .مدش ھمکاحم ھقیقد جنپ تدم
 هاگداد نیا رد ھک مدرک مالعا ]اجنآ
 زا سپ هاگداد یار .مرادن یعافد چیھ
 و دش غالبا هام ید ٢۵ ینعی زور ود
                           ً      و رظن دیدجت تساوخ رد متشون  ابتک
 ھب ار نآ و مرادن یار ھب میلست
 .مسانشیمن تیمسر

 
 ھب هدنورپ نیا رد هرداص یار قبط
 ٧۴ و نادنز هام ود و لاس تشھ

 ،نارھت رد تماقا عنم ،قالش ھبرض
 یسایس یاھھورگ رد تیوضع عنم
 رد ھناسر ھنوگرھ فیقوت ،یعامتجا

 و یتارباخم یتح و یعامتجا ھکبش
 .مدش موکحم ملیابوم طبض و تبث
 تھاجو دقاف هدنورپ نیا ھب یگدیسر
 ،ھناراک بیرف یا هژورپ و ینوناق

 دایقنا تحت و افخ رد ھک دوب ھناملاظ
 ھب و یتینما دنب لولس رد نم سبح اب
 و ھعماج زا نم یادص ندیرب دصق
 و عافد قح زا لماک تیمورحم
 .دش ماجنا ضارتعا

 
 ندوب ساسایب و ھناضرغم ھچنآ
 هدنورپ نیا مکح یگدیسر و تاماھتا

 ندش ھتخانش مرجم دنکیم رتنشور ار
 هزیاج یارب ندش دیدناک لیلد ھب نم

 للملانیب وفع یفرعم ھب لبون حلص

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  
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 طسوت اھنت ھن ھلاسم نیا .تسا ژورن
 ٢٠٩ دنب رد تاعالطا ترازو هدنیامن
 ھیلع یجراخ ھئطوت ار نآ و دش مالعا
 دنتسناد ناریا یمالسا یروھمج ماظن
 لباقریغ و زیگناتھب یمادقا رد ھکلب
ص  لوا رطس رد ھیجوت  یار مود ھحف  ِ                

 بالقنا هاگداد ٢۶ ھبعش طسوت هرداص
 .تسا ھتفرگ رارق دیکات دروم

 
 و ھییاضق هوق سییر زا نم لاوس
 ادیدناک مالعا ایآ ھک تسا نیا ھیرجم

 حلص هزیاج تفایرد یارب نم ندش
 ھب ژورن للملانیب وفع طسوت لبون
 و ھنابلطحلص یاھتیلاعف بجوم
 ھیلع یمادقا بناج نیا یرشبقوقح
 نادنز لاس ٨ قحتسم و ماظن تینما

 زور ۶۴ ھک هدوب قالش ھبرض ٧۴
 اھر و سبح یتینما دنب یاھلولس رد
 .مدوب هدش

 
 یاھداھن ھب نم ]فرح[ نایاپ رد

 زا ناھج یرشبقوقح و بلط حلص

 ناملراپ نینچمھ و للملانیب وفع ھلمج
 یار نیا رودص ھک تسا نیا اپورا
 یروھمج فافش عضوم رگنایب
 نابلطحلص بوکرس رد ناریا یمالسا
 تسا ناھج رد ھکلب ناریا رد اھنت ھن
 بوکرس نیا ھب تبسن دیابن ناھج و
 مشچ و ضامغا نابلطحلص نایرع
 .دنک یشوپ
 یدمحم سگرن
 ١۴٠٠، نمھب ۴ ھبنشود
 نیمارو کچرق نادنز

 
 

 !یوش دحتم ناھج یایراتلورپ
 

 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ
 

 !میھد نامزاس رگراک ھقبط اب یتسینومک شبنج دنویپ رد ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
 

مینک اشفا ار مسیکستورت و مسینویزیور ،ناریا نیتسار تسینومک بزح داجیا تھج رد  
 

میئادزب دوخ فوفص زا ار یزاوژروب هدرخ یراکلغد  
 

 


