
:يربخ تسشن رد يديشمج/حورشم

ليكو هب يباراد ارآ لد مادعا مكح يارجا
دوب هدش هداد عالطا يو ردپ و
هب هراشا اب هيئاضق هوق يوگنخس :سراف يرازگربخ
رد يعنم همان نيئآ رد :تفگ يباراد ارالد مادعا مكح يارجا
هعمج و درادن دوجو هعمج زور رد مادعا مكح ييارجا
هب زين يو مكح ييارجا عوضوم و تسين تائانثتسا ءزج
.دوب هدش هداد عالطا لبق زا يباراد ردپ و ليكو

طبترم يريوصت شرازگ ●
-------------------------------

 

زورما حبص هيياضق هوق يوگنخس يديشمج اضريلع ،سراف يرازگربخ يسايس راگنربخ شرازگ هب

هزرابم صوصخ رد يربھر مظعم ماقم نامرف زورلاس نديسرارف هب هراشا اب يربخ يتسشن رد هبنش هس

نينچمھ و اھ همانرب و دنتشاد صوصخ نيا رد يا هسلج هوق هس نارس :تفگ يداصتقا دسافم اب

.تفرگ رارق يسررب دروم هسلج نيا رد دنھدب ماجنا هوق هس رھ دياب هك يتامادقا

شيب هك دش يسررب مھم هدنورپ 250 ،87 لاس رد يداصتقا عمتجم رد طقف و هيياضق هوق رد :دوزفا يو

دادرتسا رد زين لایر نويليرت مين ود نينچمھ و ميتشاد يدقن يازج اھ تساوخ رفيك رد لایر نويليرت 12 زا

.ميا هتشاد

هوق سيئر رفس :درك حيرصت سورالب روشك هب يدورھاش ...ا تيآ رفس هب هراشا اب هيياضق هوق يوگنخس

لماش همانتقفاوم ود رفس نيا رد هك زين يياضق ياھرفس ياتسار رد سورالب روشك هب هيياضق

رايسب رفس ،رفس هجيتن رد و ديسر نيفرط ءاضما هب يئاضق تدذاعم و ناموكحم هلدابم همانتقفاوم

.دوب يبوخ

راھظا يمالسا ياروش سلجم رد مرج عوقو زا يريگشيپ هحيال بيوصت صوصخ رد يديشمج

156 لصا 5 دنب ساسارب هك ارچ ديسر بيوصت هب سلجم رد يمھم رايسب هحيال هتشذگ هتفھ :تشاد

و نآ هيھت زا لاس 7 دودح و دوب هدش هيھت هيياضق هوق رد مرج عوقو زا يريگ شيپ هحيال يساسا نوناق

.ديسر بيوصت هب سلجم رد ناگدنيامن بوخ يأر ابً اريخا هك تشذگ يم تلود هب لاسرا

هوق سيئر ار اروش نيا تساير هك دراد وضع 17 مرج عوقو زا يريگ شيپ يلاع ياروش :داد همادا يو

.تشاد دھاوخ هدھعرب روھمج سيئر لوا نواعم نآ سيئر بئان و هيياضق

يدايز تيمھا زا هك زين يرگيد راتخاس هحيال نيا رد نينچمھ :درك ناشن رطاخ هيئاضق هوق ييوگنخس

نيا رد هك تشاد ميھاوخ مرج عوقو زا يريگ شيپ نامزاس ام هك هدش ينيب شيپ تسا رادروخرب

.دوش يم ليكشت زرا قاچاق اب هزرابم داتس و ردخم داوم اب هزرابم داتس ود نامزاس

هك تشاد ترورض يمالسا بالقنا زا سپ و يساسا نوناق زا سپ راتخاس نيا :درك هفاضا يديشمج

هب هك تسا هديسر يمالسا ياروش سلجم بيوصت هب زين مھم هحيال ود هتبلا دريگب لكش لبق اھ تدم

.دش دھاوخ لاسرا نابھگن ياروش هب يدوز

هك تسا هتفرگ اج يمالسا تازاجم هحيال رد هحيال ود نيا تشاد راھظا هحيال ود نيا صوصخ رد يو

.دشاب يم ناناوجون و لافطا هب طوبرم ياھ تازاجم و سبح نيزگياج ياھ تازاجم لماش

سبح هب مھتم هكنيا ياج هب نيزگياج ياھ تازاجم هحيال رد :درك ناشن رطاخ هيياضق هوق يوگنخس

دريگ يم رارق يساسا روحم 4 ردً اتدمع هك تسا هدش هديد سبح يارب نيزگياج تازاجم دروم 45 دورب

.تسا يعامتجا تيمورحم و هنازور يدقن مئارج ،ناگيار و يمومع تامدخ ،يدقن مئارج لماش هك

هك تسا ناناوجون و لافطا ياھ تازاجم هحيال ديسر بيوصت هب يرگيد مھم هحيال  :داد همادا يديشمج

هك تسا لاس 18 و 15 و 15 ات12 ، لاس12 ات7 زا فلتخم ينس ياھ هورگ ياھ تازاجم هحيال نيا رد

.تسا هدش هديد يديدج تازاجم ماظن اھنآ يارب

فيط هس لماش لاس 12 ات 7 دارفا ياھ تازاجم :تفگ ينس ياھ هورگ نيا ياھ تازاجم صوصخ رد يو

زا ،دشاب هدش بكترم يريزعت مرج دارفا هك دوب دھاوخ يتروص رد اھ تازاجم نيا هتبلا دنتسھ تازاجم

هب اھنآ يراذگاو و اھ هداوناخ زا دارفا ندرك ادج ،بيدات يارب نيدلاو زا  دھعت نتفرگ اھ تازاجم نيا هلمج

.دوب دھاوخ لافطا هب يضاق تاركذت نينچمھ و بيدات يارب ريغ

اھنآ هلمج زا هك دش دھاوخ ليكشت هژيو طيارش اب اھ هاگداد نيا هتبلا :دوزفا هيياضق هوق يوگنخس

.دوب دھاوخ يضاق رانك رد رواشم روضح

رثكادح و يبتك دھعت لماش دارفا هنوگ نيا مئارج :درك حيرصت لاس 15 ات 12 دارفا صوصخ رد يديشمج

.دوب دھاوخ تيبرت و  حالصا نوناك رد يرادھگن لاس كي ات 3 زا تازاجم

ينوناق تازاجم هك يمئارج رد دارفا هنوگنيا :درك ناشن رطاخ لاس 18 ات 15 دارفا مئارج صوصخ رد يو

دش دنھاوخ موكحم سبح تازاجم لاس هس ات ود دشاب الاب هب لاس 25 ات 15 زا نالاسگرزب يارب اھنآ

.دنوش يم موكحم هعفنملا ماع تامادقا و يدقن ييازج تخادرپ هب يئزج دراوم رد هتبلا

صاصق و دح هك يمئارج  تازاجم هك تسا هدمآ نوناق نيا 90 هدام رد :داد همادا هيياضق هوق يوگنخس

.دش دنھاوخ موكحم يريزعت تازاجم هب دراد دوجو يا هبش اھنآ لقع و دشر رد رگا دشاب

و ميا هديسر هجيتن نيا هب عجارم زا ءاتفتسا و يھقف تاعلاطم ساسارب ام هتبلا :درك هفاضا يديشمج

زا يرت نيياپ حطس رد ينالقع دشر و كرد ظاحل زا صاخشا هك يتروص رد عجارم زا تائاتفتسا قبط

.دنك رظن فرص يصاصق و يدح ياھ تازاجم زا دناوت يم يضاق دنشاب فراعتم فرع

هوق فياظو زا يكي تاباختنا ندش كيدزن اب :درك ديكأت تاباختنا نامز هب ندش كيدزن هب هراشا اب يو

هب عورش يدوز هب اھارسداد و اھ هاگداد رد بعش نيا هك تسا صاخ ياھ هاگداد ليكشت هيياضق
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.درك دنھاوخ تيلاعف

اھدزمان ناسكي يرادروخرب نيمضت روظنم هب 63 و 62 هدام رد :درك حيرصت هيياضق هوق يوگنخس

نيا هك دش دھاوخ ليكشت روشك ريزو روتسد هب روشك ترازو رد تاغيلبت نويسيمك مان هب ينويسيمك

و رايتخالا مات هدنيامن اي روشك لك ناتسداد ،رايتخالا مات ناگدنيامن اي روشك ريزو زا لكشتم نويسيمك

.دوب دھاوخ يو رايتخالا مات هدنيامن اي اميس و ادص سيئر

تسا يأر شورف و ديرخ ،مرج نيلوا :تفگ و هدرمشرب ار تاباختنا هب طوبرم مئارج زا يدادعت يديشمج

،لاس 5 ات كي زا سبح تازاجم تاسلج تروص رد بلقت ،دراد لاس ود اي كي زا سبح تازاجم ياراد هك

يرگيد اي و يلعج همانسانش اب يأر ،لاس ود ات هام هس سبح تازاجم هك تاباختنا رما رد ديدحت

ءارآ شرامش رد بلقت ،لاس 5 ات كي سبح تازاجم ندرك دايز و مك ،لاس هس ات هام 6 سبح تازاجم

5 ات كي سبح تازاجم درادن روضح هك يسك همانسانش اب نتفرگ يأر ،لاس 5 ات كي سبح تازاجم

زوجم نودب يأر قودنص رھم ندرك زاب ،يدقن يازج و سبح تازاجم يتاباختنا دانسا و قاروا لعج ،لاس

.تشاد دھاوخ لاس 2 ات هام 6 تازاجم تاباختنا رما رد تلاخد و لاس 2 ات هام هس سبح تازاجم

يرباص اناسكر و رادزيلاپ هدنورپ تيعضو صوصخ رد يراگنربخ لاوئس هب خساپ رد هيئاضق هوق يوگمخس

هب اذل دوش يم رداص هدنورپ نيا يأر هام تشھبيدرا ناياپ ات تسا هتفگ رادزيلاپ هدنورپ يضاق :تفگ

.دش دھاوخ رداص هدنورپ يأر يدوز

هدش لاسرا رظن ديدجت هاگداد راھچ هبعش هب هدنورپ نيا يرباص اناسكر هدنورپ صوصخ رد :دوزفا يو

و الكو نوناك ،تاعالطا ترازو زا يناگدنيامن هك هتفرگ تروص تقو نييعت زين هدنيآ هتفھ يارب و تسا

.تشاد دنھاوخ روضح هسلج نيا رد زين يناتسداد

قطانم زا يكي رد يراذگ بمب دصق هك يتسيرورت هورگ يريگتسد هب هراشا اب هيياضق هوق يوگنخس

دندش ريگتسد هك دنتشاد ار شيرجت رد يراذگ بمب دصق هورگ نيا  :تشاد راھظا دنا هتشاد ار نارھت

.دندش يم تيادھ زين يتسينويھص ميژر و اكيرمآ تلود يوس زا يتسيرورت هورگ نيا هتبلا

هك روطنامھ :درك حيرصت ناكدوك مادعا فقوت يارب يبورك يوس زا هينايب رودص هب هراشا اب يديشمج

هتفگ يلئاسم تاباختنا مايا رد لاح رھ هب تسا هداد خساپ ار لاوئس نيا ًاريخا هيئاضق هوق سيئر

.دننكب رظن راھظا هك ميتسھ لئاق ار قح نيا اديدناك رھ يارب ام اذل دوش يم

ياھ نيبرود بصن رب شرورپ و شزومآ مادقا رب ينبم يرگيد راگنربخ لاوئس هب خساپ رد همادا رد يو

اي دراد تيعقاو مناد يمن اذل مدينش حبص زورما ار عوضوم نيا :درك ديكأت هنارتخد سرادم رد هتسب رادم

تسا يلاح رد نيا و دھدب ماجنا لرتنك يارب يگنھرف تامادقا سرادم ناريدم هك منك يم داھنشيپ ،هن

.دشاب هتشادن زين يلكشم دناوت يم اذل درادن دوجو دراوم هنوگ نيا نوناق رد هك

رگا هك تسا نيا سيلپ هفيظو :درك ديكأت يدرجم ياھ هناخ يروآ  عمج صوصخ رد هيياضق هوق يوگنخس

فياظو تسا دوھشم مرج قيادصم زا عوضوم نيا رگا و دنك يگديسر درك دروخرب يدوھشم مرج هب

راك نيا ماجنا قح سيلپ دشابن دوھشم مرج قيداصم زا عوضوم نيا رگا يلو دشاب يم صخشم سيلپ

.درادن ار

عماج هحيال مان هب ار يا هحيال :تفگ يقوقح نارواشم زكرم و الكو نوناك مادقا هب هراشا اب يديشمج

و الكو نوناك هب يياھن رظن راھظا يارب نونكا  مھ و هدش هيھت هحيال نيا هك ميراد راك روتسد رد تلاكو

يتايئزج يلو تسين يفالتخا زكرم ود نيا مادقا لصا رد و تسا هدش هئارا يقوقح نارواشم زكرم

.تسا حرطم

مالعا هيياضق هوق هكنيا ليلد هب ًاريخا يرباص اناسكر هكنيا رب ينبم يراگنربخ لاوئس هب خساپ رد يو

رد :درك حيرصت تسا هدرك مھ ينديماشآ باصتعا هب مادقا هدركن اذغ باصتعا يو هك تسا هدرك

اذغ باصتعا و ينامسج لكشم يرباص هك دوب هتفگ يناتسداد تنواعم هتشذگ زور ود يرباص صوصخ

.درادن

لاس 17 مرج باكترا نامز رد يو :درك ديكأت يباراد ارآ لد مكح ييارجا صوصخ رد هيياضق هوق يوگنخس

اب عوضوم دنوش شالت هك دندوب هداد روتسد صوصخ نيا رد هيياضق هوق سيئر و تسا هتشاد نس

مد يايلوا دوش يم يا هناسر تاعوضوم نيا هك ينامز اذل تسا نيمھ مھ ام ليم و دوش لح شزاس

.دننك يم مكح ييارجا رد تجامس

ءزج هعمج و درادن دوجو هعمج زور رد مادعا مكح يارجا رد يعنم همان نيئآ رد :داد همادا يديشمج

.دوب هدش هداد عالطا لبق زا يباراد ردپ و ليكو هب زين مكح ييارجا عوضوم و تسين تائانثتسا

رب ينبم يروتسد هيياضق هوق سيئر ايآ هكنيا رب ينبم سراف يرازگربخ راگنربخ لاوئس هب خساپ رد يو

و حلص رب ينبم يدورھاش ...ا تيآ تاروتسد :تفگ دنا هدرك رداص راسگنس و مادعا ماكحا يخرب فقوت

مكح فقوت هب روتسد تروص نيا رد هك دشاب هتشاد دوجو مكح رد يلاكشا هكنيا رگم تسا شزاس

.دنھد يم

رد هدنورپ نيا :تشاد راھظا نيمن يميلس هدنورپ تيعضو نيرخآ صوصخ رد هيياضق هوق يوگنخس

.دش دھاوخ رداص يدوز هب زين هدنورپ نيا يأر و تسا حرطم هاگداد

هاگداد هسلج درك ديكات يرباص اناسكر رظن ديدجت هاگداد هسلج يرازگرب دروم رد هيياضق هوق يوگنخس

تاسلج و .تسين صخشم زونھ نآ زور يلو دوش يم رازگرب هدنيآ هتفھ يرباص اناسكر رظن ديدجت

.تسين ينلع الومعم رظن ديدجت هاگداد

رفن كي و هدش راسگنس تشر رد اريخا رفن كي هكنيا رب ينبم يراگنربخ لاوئس هب خساپ رد يديشمج

رد يلو مرادن يعالطا دوش راسگنس رفن كي تسا رارق هكنيا  :درك حيرصت دوش راسگنس تسا رارق مھ

راسگنس زا هبوت تلع هب هدنورپ نيا هب طوبرم ،نز و دوب هدش راسگنس درم كي هتشذگ لاس هام دنفسا

تساهدشاھ
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.تسا هدش اھر

و نيناوق ام :درك ديكأت يباراد ارآ لد مكح ييارجا رد فلختم يياضق نالوئسم هيلع مادقا صوصخ رد يو

ساسارب و تسا يمالسا ام نيناوق هك ارچ ميھد يمن رييغت يللملا نيب تيعضو زا رثأتم ار دوخ تاررقم

و فرع رگا ام يارب دنك داھنشيپ اي تلاخد صوصخ نيا رد يتلود رگا اذل درك ميھاوخ لمع زين نآ

.دوب دھاوخ رثا يب ام يارب دشابن نيناوق ساسارب

يتياكش صوصخ نيا رد دنا هدش مرج بكترم هدنورپ نيا تاضق هكنيا :درك هفاضا هيياضق هوق يوگنخس

.درك ميھاوخ يگديسر دوش هئارا يتياكش رگا يلو هتفرگن تروص

يدودحم دراوم رد سيلپ الوصا :درك ناشن رطاخ سيلپ طسوت اھوردوخ فيقوت صوصخ رد يديشمج

هك يتروص رد و ينف هنياعم ،همان هميب نتشادن لماش دراوم نيا هك دنك فيقوت ار اھوردوخ دناوت يم

دناوت يم سيلپ دشاب هدش يلاوتم راب هس تروص هب يصخشم مئارج بكترم لاس رد وردوخ اي هدننار

يياضق عمتجم رد زين ياھ  هدنورپ نونكات و تسا درگيپ لباق دشاب نيا زا ريغ رگا دنك فيقوت ار وردوخ

.تسا هدش ليكشت

:تفگ اھ هلغش ود يندب تيبرت نامزاس سيئر هدنورپ هكنيا رب ينبم يراگنربخ لاوئس هب خساپ رد يو

.دنتسھ حرطم زين يندب تيبرت نيلوئسم اھ هدنورپ نيا رد و هدمآ هدنورپ دص هب بيرغ

نيا :درك ديكات ريبك ريما هاگشناد هدش ريگتسد نايوجشناد هب هراشا اب ناياپ رد هيياضق هوق يوگنخس

اھنآ زا رفن 5 نارھت يناتسداد تنواعم عالطا ساسارب هك دندوب رفن تفھ يريگتسد نامز رد نايوجشناد

.دش دنھاوخ دازآ هتفھ نيا ناياپ ات

پ /مايپ ياھتنا
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