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قالخا یوزارت رد یرایتخا باجح و یرابجا باجح

غابد شورس اب وگتفگ

 هعیش و تنس لها یاهقف زا یرایسب ،دنا هتخادرپ نآ هب ینوگانوگ یاه قفا و زادنا مشچ زا اهقف و ینید نارکفنشور هک تسا یثحابم هلمج زا نارِیا  هعماج رد زورما ،باجح

 و دنا هتفرگ توافتم یعضاوم ،باجح ربارب رد ،غابد شورس و لباق دمحا موحرم ریظن رصاعم ینید نارکفنشور و اهقف زا یخرب اما دنتسه نز ندرگ و رس ششوپ هب دقتعم

میا هدرک وگتفگ ینید رکفنشور ،غابد شورس اب طابترا نیمه رد تسین اوران یرما ،یقالخا و یعرش ظاحل هب ینونک راگزور رد نانز ندرگ و رس یوم ندناشوپن دندقتعم

 هیاپرب یرگید ماظن چیه رد هن و ناریا یمالسا تموکح رد هن ،یو هتفگ هب دنک روبجم باجح شاد هب ار نانز دناوت یمن تموکح تسا دقتعم ،نوتیز اب وگتفگ رد یو

 ،هتخادرپ یفسلف و یقالخا هاگدید زا باجح ۀلوقم هب شیوخ تالاقم رد هک اداناک نکاس ینید رکفنشور نیا دشاب یرابجا یرما دناوت یمن باجح ،یقالخا و یعرش لیالد

 یقالخا رظنم زا هک هتکن نیا ندرک ظاحل و تسا نانز دوخ یدرف باختنا هب ششوپ رما یراذگاو ،مه نآ و دناد یم روصتم ،باجح عوضوم لح یارب ار لح هار کی اهنت

تسین یقالخا یب و یتفع یب قادصم ،ندرگ و رس یوم ندناشوپن ینونک راگزور رد

تسا هدمآ همادا رد وگتفگ نیا حورشم

؟تسین یقالخا ریغ یرما و اهنآ یدنورهش قوقح اب ریاغم ،نانز هب باجح لیمحت ایآ امش رظن هب ،غابد یاقآ

 یراک دناوت یم ،شلیم مغر هب یراک هب یدرف رابجا هک انعم نیدب ،تسا یقالخا ریغ یرما و اهنآ یدنورهش قوقح شاگنا هدیدان نمضتم دارفا هب باجح لیمحت مرظن هب

 سابل نادنورهش رگا ایند یاج همه رد هک هنوگنامه ،دوش هذخاؤم دیاب تروصنیا ریغ رد ،تساور ؛دشاب فرع اب قباطم و فراعتم یسک ششوپ ۀوحن رگا دشاب یقالخا ریغ

 دننک تیاعر ار ششوپ کبس نامهب و نالف هک نیا هب دارفا رابجا ،میرذگ رد هک فراعتم دح زا دنوش یم تساوخزاب ،دنوش یمومع لفاحم دراو هنهرب ای دنشوپب فراعتمریغ

 رما نیا یمالسا یروهمج نوناق رد رضاح لاح رد دنیوگب دنراد رواب یرابجا باجح هب هک یناسک تسا نکمم  یدنورهش قوقح یفن نمضتم و تسا یقالخا ریغ یراک

 ،دشاب یقالخاریغ ینوناق رگا ،تسین لزنم یحو ینوناق چیه دشاب هنالداعریغ و یقالخاریغ دناوت یم مه نوناق اما ،میهجاوم ینوناق ِیرابجا باجح اب ام و هدش هدناجنگ

 نیشن ناملسم یاهروشک زا یریثک هب دینک هاگن ،تسا خنس نیا زا یرابجا باجح ۀصق تسا هجوم ریغ ،دنک بلس فراعتم ششوپ ۀوحن رد ار دارفا رایتخا هک ینوناق

دنرادن یرابجا باجح مان هب ینوناق ،هقطنم

 نیا رد تموکح هک دیدتقعم ایآ اما دیتسه یرایتخا باجح هب دقتعم امش

؟دشاب فرط یب ًالماک دیاب هنیمز

 نیا رد دیابن تموکح مدروآ یلبق شسرپ خساپ رد هک هنوگ نامه ،هلب

 یارجا نسح رب و دنک ظفح ار تینما دیاب هکلب ،دنک تلاخد اه هزوح

 تشادساپ نمضتم هک ینیناوق ؛دنک تراظن هعماج رد هنالداع نیناوق

 رایتخا و تینما لخم و دنا هعماج رد یلقادح ِیقالخا تابسانم

 رشتنم و دنراذگ نایم رد نارگید اب ار باجح ۀرابرد دوخ دیاقع دنناوت یم نادنورهش درپس »یمومع یاضف« و »یندم هعماج« هب دیاب ار نآ زا شیب ؛تسین نادنورهش

 اما ،دنوش رهاظ یفرع ششوپ اب قباطم دنلیام هک روط نآ دنناوت یم هعماج رد دارفا لاح نیع رد ؛دنتسین دقتعم هک یناسک هچ ،دندقتعم باجح هب هک یناسک هچ ،دننک

 یرما مه هاش اضر نامز رد باجح فشک ۀصق ور نیا زا ؛یرابجا یباجح یب مه ،تسا یقالخا ریغ یرابجا باجح مه ،رگید ریبعت هب تسین تلود ۀفیظو نیا زا شیب

 رس زا رداچ و یرسور شادرب زین وس نآ زا ،دروایب راشف نانز هب و دنک یرابجا ار فراعتم ششوپ زا شیب دیابن تلود مییوگ یم هک هنوگ نامه دوب یقالخاریغ و اطخ

 یاج همه رد ،لاح نیع رد دننک یگدنز تینما رد نادنورهش هک دنک داجیا یلاجم ًافرص و دشاب فرط یب دیاب تلود دیآ یم باسح هب یقالخاریغ یرما ،رابجا هب اهمناخ

 نآ زا شیب هن اما ،دنور یم هناشن ار نادنورهش قوقح و تینما اباحم یب هک دوش یم یناسک طسوت یدنورهش قوقح ضقن زا عنام و دنک یم هلخادم سیلپ موزللا دنع ،ایند

 فظوم تلود ،نیا رب نوزفا تسا تینما ،تشادهب ،نکسم،کاروخ ،کاشوپ ریظن نادنورهش هیلوا یاهزاین ِندروآرب هب فظوم هکلب ؛تسین هعماج قالخا ملعم تموکح

 نادنورهش یگدنز کبس نییعت ،»یتلود داشرا « نوچ یروما ویازا ؛رتشیب هن و دنک مهارف تیونعم ،گنهرف ،ه ریظن هیوناث یاهزاین ندش هدروآرب یارب یلاجم تسا

دنتسه اوران و هجومان یروما ،تلود طسوت

 رصاعم قافتا کی تیساسح نیا ای هدوب گنر رپ هزادنا نیا مه مالسا خیرات رد هک تسا یعوضوم نیا ایآ دنتسه ساسح باجح عوضوم هب تبسن هزادنا نیا ات اهقف ارچ

؟تسا
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 راگزور رد و هدوب دازآ نانز و نازینک نایم کیکفت ،باجح ۀفسلف

 نایم کیکفت و درادن یهجو هلئسم نیا هکنیا هب هجوت اب ،ینونک

 زا یلحم رگید ،نیملسم عماوج رد دازآ ریغ نانز زا دازآ نانز

دشاب هتشاد یرگید مکح دناوت یم باجح ،درادن بارعا

 یقالخا ریغ یراک دناشوپن ار دوخ ندرگ و رس یوم ینز رگا

ً اموزل ینونک راگزور رد یفرع ششوپ هک ارچ ؛تسا هدشن بکترم

تسین ندرگ و رس یوم ندناشوپ نمضتم

 اهقف رظن دم تعیرش ماکحا زا یمکح ۀباثم هب نانز باجح هک انعم نیدب ،تسا باجح ۀصق هب هجوت ناتدارم رگا دشاب هچ مالسا خیرات زا امش دارم هک نیا هب دراد یگتسب

 ،نیقیرف یاهقف روهمج دنناد یم نآرق زا سبتقم و ذختم ار نآ نانز ندرگ و رس یوم ندناشوپ اهقف هک تساه نرق درادن زورید و زورما هب صاصتخا رما نیا ،هدوب

 یتلود – یرابجا ِباجح ۀباثم هب باجح ناتدارم رگا اما دنا هتفگ نخس مه باجح باب رد دنا هتفگ نخس یعرش ماکحا رگید باب رد هک هنوگ نامه ،تنس لها و نایعیش

 لهچ ادودح یتمدق ،رصاعم ناریا رد ینید تموکح تموکح و تلود ینابیتشپ هب رهظتسم تعیرش ماکحا یارجا و دش یتلود ،نید هک هدش حرطم یتقو زا رما نیا ،دشاب

 و هزور ،زامن ،تاکز ،سمخ هب عجار اهقف هک هنوگ نامه ییادتبا نورق نامه زا ،عقاو رد دش یرابجا نانز باجح ،ینید تموکح رارقتسا زا سپ یحابص دنچ ؛دراد هلاس

 دنچ هب قلعتم هعماج حطس رد یرابجا وحن هب اهنآ یارجا یلو دنا هتفگ نخس ،هدمآ رون و بازحا ۀروس ود تایآ رد هچنآ اب قباطم ، نانز باجح ۀرابرد ،دنتفگ یم نخس جح

 نآ رد رگا دندش یم رهاظ یمومع عماجم رد باجح یب یاه مناخ ،بالقنا هب یهتنم یاه ههد رد دیریگب رظن رد ار ۵۷ نمهب بالقنا زا شیپ نارود امش تسا ریخا ههد

 هللا تیآ زا رگا ،لثملا یف دنتشادن ییارجا تنامض ،یهقف یاواتف نیا اما ،دنناشوپب ار دوخ ندرگ و رسو یوم دیاب نانز دوب دقتعم ،دیدیسرپ یم باب نیا رد یهیقف زا راگزور

 رواب ینید تموکح و هیقف تیالو هب هک ییاجنآ زا اما ،درک یم دادملق یعرش بجاو ار نانز یارب ندرگ و رس یوم ندناشوپ ناشیا ،دش یم لاؤس باب نیا رد ییوخ

 نانز ندرگو رس یوم ندناشوپ ریظن یهقف یمکح ِیورخا باقع و باوث رب افرص و تشاگنا یمن یرورض ار تموکح طسوت هعماج حطس رد یعرش ماکحا یارجا ،تشادن

درک یم دیکات

 باجح ۀلوقم هب یرظنم هچ زا باجح دروم رد نات تالاقم هلسلس رد

؟دیتخادرپ

 رد لباق دمحا موحرم ،اهقف ۀبطاق یار فالخ رب ،دیناد یم هکنانچ

 یوم ندناشوپن ییاور هب یهقف رظنم زا باجح ۀرابرد شیوخ تالاقم

 زا ،شیوخ ۀناگراهچ تالاقم رد نم تسا هتخادرپ نانز ندرگ و رس

 تیحالص هک یهقف رظنم زا هن متخادرپ باجح ۀلئسم هب یقالخا رظنم

 و هیقف کی توسک رد لباق مرادن ار باب نیا رد یهقف یار ذاختا

 رد نانز یارب ندرگ و رس یوم ندناشوپن هک تسا رواب نیا رب دهتجم

 اب یروکشا یفسوی نسح ،نویناحور نایم رد ناشیا زا شیپ هدشن یعرش مارح لعف بکترم ،دهد ماجنا ار راک نیا هک یسک و تسین اوران یعرش ظاحل هب ینونک راگزور

 ،»قالخا یوزارت رد باجح « تالاقم رد دیشچ ار نادنز معط یلاس دنچ و دش موکحم دادترا هب ائادتبا و تخادرپ یدایز ۀنیزه راک نیا تباب و درک تفلاخم یرابجا باجح

 ریغ یلعف ،ینونک راگزور رد ندرگ و رس یوم ندناشوپن هک منک لالدتسا و هدرک هماقا یقالخا ۀلدا ما هدیشوک ،»؟تسا یقالخا ریغ مادک ؛یتفع یب و یباجح یب «

تسین یقالخا

؟تسا هدش رت هتسجرب باجح عوضوم مالسا رد ارچ امش رظن هب ٬نایدا رگید اب هسیاقم رد

 یمیهاربا ریغ نایدا و یمیهاربا نایدا زا معا ،ینید ننس مومع رد شاد هاگن هدیشوپ ار دوخ و ششوپ لاح ره هب تسا هدش هراشا عوضوم نیا هب سدقم م رد نوچ

 لئاق نارگید یارب میرح و یراد شیوخ یعون ،دراد ینید ینومضم ،ندناشوپ ار دوخ و باجح تسا توافتم ،نوگانوگ نایدارد شروغث و دودح دنچ ره ،هدش حرط

 نادب نآرق ینعی ناناملسم سدقم م رد ًاقادصم و ًاصخشم نوچ لاح نیع رد ،درادن مالسا هب یصاصتخا میرح و باجح ظفح نیاربانب ،تسا جردنم نآ رد ندش

 هتخادرپ نادب مالسا خیرات و نآرق رد رگا ،رگید ریبعت هب تسا هدش هتخادرپ نادب لیصفت هب یمالسا تنس رد ، هدمآ نایم هب نخس نانز ششوپ زا نآ رد و هدش هتخادرپ

 یم نآ رد هک یا هنامز ببس هب ،یرهطم موحرم ،لباق موحرم زا شیپ ،رصاعم نارود رد دنتخادرپ یمن نادب زین اهقف اتدعاق ،دمآ یمن نایم هب یرکذ نآ زا و دش یمن

 یرهطم نانخس دنچ ره درک نییبت ار شیوخ رظنم زا نانز باجح روغث و دودح و تشون باجح هب عجار یباتک ،دوب هجاوم نآ اب هک ییاهشسرپ ببس هب اتدعاق و تسیز

 تفلاخم ،اهلاس نآ رد نانخس نیا راشتنا اما ؛تسا هدش هتفریذپ و یعامجا یرما ،نانز نیفک و هجو ِندوب هدیشوپ موزل مدع ۀرابرد ناشیا حیضوت و تسا فراعتم هزورما

دروآ دیدپ ار یرایسب یاه

 هچ باجح ثحب تسا هدنام یقاب یوبن هریس زا هچنآ و سدقم م رد

؟تسا هتشاد یتیروحم

 و تاقیقحت رب ینتبم و دنوشاکرتریما لوق زا دوخ تالاقم رد هکنانچ

 هدرک لقن »ربمایپ رصعرد یعرش باجح « رد ناشیا گنهآزارد تاعبتت

 یقلت اب ،راگزور نآ رد ربمایپ بطاخم نانز ِششوپ ۀوحن ًارهاظ ،ما

 هیبش یزیچ نانز ؛تسا هدوب توافتم باجح روغث و دودح زا ام نیزورما

 هک یا همامع و راتسد ،دنتخادنا یم دوخ رس یور رب همامع و راتسد هب

 هکنانچ ،نیا رب نوزفا تسا هدوبن باجح ِیرورض ،ندرگ و رس یاهوم مامت ندناشوپ هک تسا نیا نخس نیا ۀمزال ،تسا هدوبن ناشیا ندرگ و رس مامت ۀدنناشوپ و رتاس

 نوزفا تسا هدوب نازینک ریظن هرح ریغ نانز زا دازآ ناملسم نانز ینعی هرح نانز زییمت هب رظان و هتشاد یتیوه ناش تاذلاب و الوا ،راگزور نآ رد باجح ،هدروآ لباق موحرم
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 رد یناریا نانز و نارتخد زا یا هظحالم لباق دادعت نونکا

 ،تسا هفصن و همین اهنآ یرسور هک دینیب یم ار گرزب یاهرهش

 تیاعر لماک روط هب ار دوخ باجح دراد رواب باجح هب هک یسک

 رابجا رس زا نانز و نارتخد نیا هک تسا صخشم ،دنک یم

 رارقرب ششوپ یدازآ یزور رگا ،منک یم روصت دنا هتشاذگ باجح

تشاد دهاوخن یمالسا باجح رگید هعماج زا یشخب ،دوش

 زا یخرب ءارآ هب »؟تسا یقالخا ریغ مادک ؛یباجح یب ای یتفع یب« ۀلاقم رد دنا هدرک هتسجرب ار باجح ۀلئسم ِیتیوه ۀیوس ،مه برع نارکفنشور زا یخرب ،لباق بانج رب

 نیا ناشیا یرواد ما هدرک داهشتسا باب نیا رد روصنم یحبص دمحا ،یرباج دباع دمحم ،یوامشع نامثع دمحم ،دیزوبا دماحرصن لثم برع ِناسانش مالسا و نارکفتم

 رد دازآ ریغ نانز زا دازآ نانز نایم کیکفت و درادن یهجو هلئسم نیا هکنیا هب هجوت اب ،ینونک راگزور رد و هدوب دازآ نانز و نازینک نایم کیکفت ،باجح ۀفسلف هک تسا

 نآرق و ناسانش مالسا زا یلقا یار هتبلا نیا دیاین باسح هب یرورض یرما و دشاب هتشاد یرگید مکح دناوت یم باجح ،درادن بارعا زا یلحم رگید ،نیملسم عماوج

تسا باجح بوجو نامه اهقف یار یبلغا وحن هب ؛تساهقف و ناهوژپ

 یقالخا رظنم زا رتشیب »نآرق زا دنمشور مهف و باجح هلئسم « و »؟تسا یقالخا ریغ مادک ؛یتفع یب ای یباجح یب « تالاقم رد زین و »قالخا یوزارت رد باجح« هلاقم رد

دیهد حیضوت رتشیب هنیمز نیا رد دیتخادرپ باجح یسررب هب

 رظنم زا ینعی ،متشاذگ »قالخا یوزارت رد باجح« ار لوا هلاقم ناونع ببس نیمه هب ؛هدوب یقالخا رظنم زا باجح ۀلئسم هب خادرپ تالاقم نیا رد متمه ۀهجو ؛هلب

 یم اضتقا م زا دنمشور مهف هک ما هداد حیضوت »نآرق زا دنمشور مهف و باجح هلئسم « ۀلاقم رد ،نیا رب هوالع متخادرپ نانز ِندرگ و رس یوم ششوپ هصق ۀب یقالخا

 رد ،نیا رب هوالع میهدب تسدب باجح هلئسم ،هیف نحن ام رد و سدقم م زا یدنمشور مهف نآرب ِینتبم و میریگب یدج باب نیا رد ار یفرع یقالخا یاهدوهش هک دنک

 یزیچ رگا هک رما نیا نییبت و شیوخ ۀلدا رتشیب حیضوت تهج ،ما هدرک هدافتسا »یقالخا بوجو« و »یهقف بوجو« نیب کیکفت زا »نآرق یوزارت رد باجح « ۀلاقم

 ،رگید ریبعت هب درادن یقالخا بوجو ندرگ و رس یوم ندناشوپ هک ما هداد حیضوت هتکن نیمه رب ینتبم سکعلاب و درادن یقالخا بوجو ًاموزل ،دشاب هتشاد یهقف بوجو

تسین ندرگ و رس یوم ندناشوپ نمضتم ًاموزل ینونک راگزور رد یفرع ششوپ هک ارچ ؛تسا هدشن بکترم یقالخا ریغ یراک دناشوپن ار دوخ ندرگ و رس یوم ینز رگا

 ششوپ یدازآ هب تبسن هناطاتحم یهاگن بیترت نیا هب و دوش تیاعر مه یدح دیاب هک دنیوگ یم لاح نیع رد اما دنتسه یرایتخا باجح هب دقتعم ینید نارکفنشور یخرب

؟دراد یزرم و دح ششوپ یدازآ مه امش هاگدید رد ایآ دنراد

 رد ار دوخ ششوپ نآ اب قباطم دارفا ینعی ،تسیچ ششوپ زرم و دح دییوگ یم یتقو دشابن هعماج فرع فالخ هک یششوپ ۀوحن ؛تسا فرع زرم و دح ،ششوپ یدازآ دح

 ناوت یم یقوقحرظنم زا ، درک لودع دودح نآ زا یسک رگا ؛دوش یم هدناجنگ نوناق رد ششوپ زا یفرع کرد دشاب کالم دیاب نوناق و قوقح اجنیا دننک یم میظنت هعماج

 ۀیوس نیببت اب هصق اما دوش یم هذخاوم ،دنک لودع نیناوق زا هک یسک ایند یاج همه رد ،درادن یمالسا یاهروشک و ناریا هب یصاصتخا رما نیا ؛درک هذخاوم ار وا

 رد نانز ندرگ ورس یوم ندناشوپن ِیقالخا ییاور ۀرابرد شیوخ یار ،دینک هظحالم تخادرپ مه هلئسم یقالخا ۀیوس هب دیاب هکلب ،دوش یمن مامت هلئسم ِینوناق و یقوقح

 و مهراصبا نم اوضغی نینمؤملل لق « نانز اهنت هن ،دنتسه نادرم مه و نانز مه تایآ بطاخم ،رون ۀروس رد هک تسا لمات لباق ،نیا رب هوالع مدرک نییبت ار ینونک راگزور

 نانز هجوتم اهنت ندرک هشیپ هناقیفعراتفر و رصب ضغ و ینمادکاپ هب یقالخا ۀیصوت ینعی »نهجورف نظفحی و نهراصبا نم نضضغی تانمؤملل لق « و »مهجورف اوظفحی

 هجوتم اهنت ار هنافیفع راتفر و باجح زا ثحب اطخ هب یا هدع دنچ ره ؛تسا هدش مه نادرم هب ،هدش نانز هب هک یقالخا یاه هیصوت ،تسه مه نادرم هجوتم هکلب ،تسین

 دیاب تسا یهجومان رما ،ندرک دیکات نآ رب و فرگ غارس نانز ندوب هدیشوپ زا طقف و نداد لیلقت »یسنج ۀژبا« هب ار نانز هک تسا نیا نخس نیا ۀمزال دنناد یم نانز

دراد زاین یزاس گنهرف هب زاین ،شا ینونک یعامتجا تاصتخم اب ام ۀعماج رد هتبلا مهم نیا ؛دوش یسنج هاگن نیزگیاج درم و نز هب یناسنا هاگن

 لثم یبرع یاهروشک نیا زا یخرب رد تسارت کیدزن ام هب ناش گنهرف هک نیشن ناملسم یبرع یاهروشک هب منک هراشا دیاب ششوپ یدازآ ای ششوپ روغث و دودح دروم رد

 و تفر هعماج حطس رد هبجحم نانز ؛تسین یرابجا اجنآرد ،باجح دنوش یم رهاظ هنوگچ یمومع یاضف رد ناملسم نانز ما هدید اصخش هیکرت و یبود ،یزلام ،شکارم

 مه راک یاه طیحم رد اداناک و اکیرما رد ار ششوپ نیا هیبش دنوش یم رهاظ یمومع یاهناکم رد یفرع ششوپ اب زین هبجحمریغو ناملسمریغ نانز نینچمه ،دننک یم دمآ

دشاب نانز ششوپ زرم و دح شخب ماوق دناوت یم فرع انعم نیدب دینیب یم

 ینمادکاپ و تفع دننام ییاهراجنه هب نانز باجح الومعم اهقف هاگدید رد

 نیا زا دنک یمن تیاعر ار یمالسا باجح هک ینز و دوش یم هداد عاجرا

 راک هب یفده هچ اب تاعاجرا نیا امش رظن هب دریگ یم رارق نوریب هریاد

؟دوش یم هدرب

 نینچ نانز هک تسا دنوادخ نامرف نیا دنیوگ یم دیسرپب اهقف زا رگا

 تنس و تایاور و سدقم م زا ناشکرد اب قباطم ،دنشاب هتشاد یششوپ

 ناشیا یلصا هزیگنا ،تسا رارق نیا زا اهقف بلاغ یار انعم نیدب یهقف

 ناشیدناون ،رگید یوس زا تسا دنوادخ یهاون و رماوا یارجا مه

 باجح ۀرابرد هک نم و لباق دمحا ،یروکشا یفسوی ریظن ناملسم

 نیا نوکت ۀنامز و هنیمز و باجح ۀفسلف هدرک شالت ، دنا هتفگ نخس

 رظنم زا ار یعامتجا یهقف ماکحا رگید دیاب دندقتعم ینید ناشیدناون مومع ،لاح نیع رد دنناشنب یهقف هاگن رانک رد ار یقالخا هاگن ،هدرک نییبت ار یهقف مکح

 هب یسات نیع نیا دنوش نیزوت قالخا یوزارت رد دیاب  یبن بس ،دادترا ،راسگنس لثم یماکحا ؛درک یواکاو زین یقالخا و یتخانش تفرعم ،یخیرات ،هناسانشرادیدپ

 یاهدوهش شاگنا یدج نمضتم ینونک راگزور رد یقالخا مراکم میمتت ندش ناور نآ یپ زا و ندیشکرب ار »قالخالا مراکم ممتال تثعب ینا« و تسا یوبن تنس

 نیدب ،دننیب یم یخیراتریغ ار یهقف ماکحا ،اهقف مومع ،رگید یوس زا تسا ندیشخب ناماس اهنآ لوح ار تهاقف و تناید زا مهف و ندرک ظاحل ار اهنآ و یفرع ِیقالخا
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 عضوم هک ،لیدب عضوم دنیوگ یم نخس باجح مکح هلمج زا یهقف ماکحا مامت دروم رد یظفلا تحت وحن هب و دننک یمن رظن نادنچ اهنآ ییادیپ ۀنامز و هنیمز رد هک انعم

 اشگهر ِیناملسم تسیز ۀوحن تاموقم ِندرمشرب و یدنبتروص یارب و دنک یم ظاحل دج هب ار ینید تنس و سدقم م شیادیپ ۀنامز و هنیمز ،تسا ناملسم یاه تسیمرفر

 ییانبم فالتخا کی اجنیا رد ،دینیب یم هکنانچ دریگ یم ددم یتخانشرادیدپ و یتخانش هعماج ،یتخانش تفرعم ،یقالخا یاه هزومآ زا ، ینونک راگزور رد هدننک افوکش و

دنراد ینید تنس اب یظفلا تحت و یخیراتریغ ۀهجاوم هک اهقف روهمج و ینید یاه تسیمرفر نایم دراد دوجو

؟دوب میهاوخ نانز طسوت یمالسا باجح ندش هتشاذگ رانک دهاش ام دوش رارقرب ششوپ یدازآ یزور رگا ایآ دیراد ناریا هعماج زا هک یتشادرب و مهف اب

 قافتا نیا ،گرزب یاهرهش رد صوصخ هب هک تسا نیا مطابنتسا اما مرادن مقر و ددع نم تسا ینادیم یقیقحت ماجنا نمضتم ،نآ خساپ و تسا یبرجت شسرپ کی نیا

 لباق دادعت نونکا دنراد یم رب ار دوخ باجح ،دشاب روشک ینونک یمسر ششوپ اب قباطم ناش ششوپ دنتسین لیام یلیلد و تلع ره هب هک یا هدع ینعی ؛دهد یم خر

 یم تیاعر لماک روط هب ار دوخ باجح دراد رواب باجح هب هک یسک ،تسا هفصن و همین اهنآ یرسور هک دینیب یم ار گرزب یاهرهش رد یناریا نانز و نارتخد زا یا هظحالم

 یمالسا باجح رگید هعماج زا یشخب ،دوش رارقرب ششوپ یدازآ یزور رگا ،منک یم روصت دنا هتشاذگ باجح رابجا رس زا نانز و نارتخد نیا هک تسا صخشم ،دنک

 رد هک انعم نیدب ، تسا عرشتم و یبهذم یا هعماج نانچمه ام روشک مرظن هب لاح نیع رد دنتشادن رداچ و یرسور یا هدع مه بالقنا زا لبق هکنیا امک ،تشاد دهاوخن

 رایسب الا و ؛دشاب باجح مکح ندش یرایتخا هب فوطعم دیاب ام تمه مامت دنتسه باجح مکح هلمج زا ،تعیرش ماکحا یارجا هب لیام دصرد ۵۰ رب نوزفا ،روشک لک

 باجح یا هدع ،دشاب یرایتخا ماکحا یارجا رگا لاح نیع رد  باجح مکح هلمج زا ،ددنب یمرب تخر ام روشک نامدرم نایم زا تعیرش ماکحا یارجا یزور تسا دیعب

 نانچمه دوب دنهاوخ دقتعم لاح نیعرد ،دنراد یم رب ار دوخ باجح دنشاب راتخم رگا زین یرگید ۀدع تشاد دنهاوخرب ار دوخ باجح زین یتعامج ،درک دنهاوخ ظفح ار دوخ

تسا هتفرن نوریب یناملسم کلس و هریاد زا اموزل ،درادن باجح سک ره هک تسا نیا نخس نیا ۀمزال ؛دنراگنا یم ناملسم ار دوخ و دنرادرارق مالسا هریاد رد

بلطم نیا یراذگ کارتشا

 لوا هحفص هب تشگزاب 

رتییوت 104 کوبسیف همانایار پاچ 

طبترم

یلبق بلطم «
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