
دش مادعا زیربت رد زورید حبص شا هداوناخ و ليکو هب عالطا نودب یدمحم ميحر

یاپ هب .ميشاب علطم شا هداوناخ زين و یو ليکو ناونع هب بناجنیا هکنیا نودب زورید حبص یدمحم ميحر
یخرب اب ندش وربور اب ،شرسمھ هارمھ هب یگدنز رد هديشک جنر ناوج نیا .دش مادعا و تفر راد هبوچ
مود هبعش یضاق جنپ و دش هديشک گرم ماک هب ،یتلود بلط توھش و ربخ یب ادخ زا نادنمراک زا
هدازرفعج ،یھلا نما ،یمظاک ،)سيیر(یريما :نایاقآ یاھمان هب زیربت ناتسا یرفيک و رظندیدجت هاگداد
هب روشک یلاعناوید 27 هبعش یضاق ود ديیات اب و دندش موکحم راسگنس و مادعا تازاجم هب مانھب و
یدوز هب تسا رارق و دش ارجا یدمحم ميحر مکح یرفعج نيسح ديس و یدرجورب اضر دمحم یاھمان
.دوش راسگنس زين ییاباب یربک

ميحر هک دنتشاد لیامت ماکحا یارجا و هدنورپ نيلوئسم هک تفرگ تروص یلاح رد یدمحم ميحر مادعا مکح یارجا
ناوج نیا .دنريگب ار شناج و هتفر راد هبوچ یاپ هب مادعا ماکحا یارجا همان نيیآ فالخرب و ناھنپ تروص هب یدمحم
توھش یارب هک دش یا هیامورف یاھناسنا ینابرق .درک ايھم وا یارب ار یراجنھان هنيمز هک دش یا هعماج ینابرق
ینابرق .دنتخود مشچ یو رسمھ هب و هدرک هدافتسا ءوس یدمحم ميحر هداوناخ ناماسبان تيعقوم زا ینار
یھجوت یب ینابرق .دندوب تفص گرگ افخ رد و هدرک یفرعم مالسا و نید رھظم ار دوخ رھاظ رد هک دش ییاھناسنا
.دش دوخ فارطا یاھناسنا و هعماج

رب هک يمالسا قوقح ينابم ات دوش شالت دياب ديیامرف یم هکنیا :هک تسا نیا هيیاضق هوق تسایر زا نم لاوئس
تسد نیا تاررقم فالخرب مادعا اب .دوش نييبت يرشب عماوج يارب تسا يناسنا عيفر هاگياج هب مارتحا هياپ
هدش هدرپس یشومارف هب ناموشک ییاضق متسيس رد یناسنا عيفر هاگیاج یناجیرال یاقآ ؟؟؟؟تسا ناناوج زا
یمن شا هراچيب ردپ و ردام هب ار ناوج هزانج .دنھد یمن عالطا شا هداوناخ هب و دنزیوآ یم راد هب ار یناوج .تسا

.دوش یمن شلکوم مادعا مکح یارجا زا علطم ،مادعا هب موکحم ليکو هک تسا یناسنا هاگیاج هچ نیا .دنرپس
هب هنادرمناوجان ار اھنآ اھناسنا یلو تسين مادعا ناشقح هک دنوش یم مادعا روشک نیا رد یناناوج یناجیرال یاقآ
زا شيپ یناجیرال یاقآ .دومن رارقرب روشک رد ار تلادع ناوت یمن هتسب یاھمشچ اب یناجیرال یاقآ .دنزیوآ یم راد
نيلوئسم زا یخرب یريگ ماقتنا ینابرق موب و زرم نیا ناناوج دیراذگن و .دیريگب ار اھمادعا مامت یولج دوش رید هکنیا
ار ملکوم .منک تفایرد یخساپ هکنآ یب یلو متشون نارھت ناتسداد هب باطخ ار یا همان یناجیرال یاقآ بانج .دندرگ
یارجا زا روذعم امش و تسا یصخش قح صاصق رگا یناجیرال یاقآ بانج .دنتفرگ ار شفيحن ناج و دندومن مادعا
هک یا همان یناجیرال یاقآ .دش هتفرگ شناج هنوگنیا هک دوب یصخش قح مھ یدمحم ميحر مادعا ایآ دينتسين نآ
هب موکحم دنا هدوب هانگ یب ییاباب یربک و دمحم ميحر هک درب ديھاوخ یپ تقونآ .ديناوخب ار متشون ناتسداد یارب
.دندش گرم

،بالقنا و یمومع یاھھاگداد ليکشت نوناق حالصا نوناق 18 هدام یارجا رد :متشون نينچ ناتسداد همان رد نم       
هسالک هدنورپ رد ناتسا یرفيک یاھھاگداد مود هبعش زا هرداص 12/10/87 خروم 291 هرامش همانداد هب تبسن

21/27/1424 هسالک هدنورپ رد روشک یلاعناوید 27 هبعش زا هرداص 31/1/1388 خروم159 هرامش و ک 2/87-313
هب راسگنس و فنع هب طاول ماھتا هب مادعا تازاجم هب یدمحا ميحر -1 نيلکوم تيموکحم ندوب یعرش ريغ دراوم
هداعا تھج ار موقرم هدام لامعا یاعدتسا و مالعا آلیذ ار راسگنس ماھتا هب ییاباب یربک -2  و نصحم یانز ماھتا
:دراد یسرداد

همدقم )فلا

هاگتسد رد ناوت یم رتمک هک تسا یردان رايسب یاھ هدنورپ زا ،ديسر دھاوخ یلاعترضح رظن هب هک یا هدنورپ      
زا یسوسحم هنومن هدنورپ نیا .تسا رايسب نآ هباشم ای هنومن عامتجا رد یلو درک هدھاشم ار نآ هنومن ییاضق
باکترا هب تسد ،نآ زا یشان راشف و رقف هلمج زا فلتخم لیالد هب هک دشاب یم ییاھ هداوناخ زا یخرب تالکشم
یلصا نامھتم ،هدنورپ نیا دننام و هدنامن ناھنپ نيلوئسم دید زا ،اھنآ مئارج عقاوم زا یرايسب رد نکيلو دننز یم مرج
ناشن نيلوئسم هب ريقح هديقع هب ات .دننک یم یرادرب مليف دوخ ینوناق ريغ درکلمع زا و هدز بآ هب رادگ یب نآ
یاقآ لوا فیدر لکوم .دنا هدرک اھر گرم بالجنم رد ار دوخ هنوگنیا هک تسا هدمآ ناشتشونرس رب هچ هک دنھد
عوضوم نیا( هتفرگن رارق ینوناق یکشزپ ناسانشراک یسررب دروم نونک ات هک تسا نونج یعون راچد یدمحا ميحر
درکلمع و لامعا رب تاضق بصعت ليلد هب و )تسا روآ هھبش و هتشاد لمات یاج یعرش و ینوناق ظاحل زا دوخ
.دنا هدرک رداص شرسمھ و یو تيموکحم رب مکح ،ناشیا

تاقالم ار نيلکوم و هتفر زیربت نادنز هب 7/12/1387 خروم هبنشراھچ زور رد نيموکحم هداوناخ عالطا اب بناجنیا
ناشنامشچ زا کشا هک دندوب هتخادرپن تشذگ اھنآ رب هچنآ ییوگزاب هب زونھ دندمآ مدزن هب یربک و ميحر .مدومن
رتخد کی ناشجودزا لصاح و هدمآ رد رگیدکی مئاد دقع هب شيپ لاس 16 نيلکوم .دندوبن ملکت هب رداق .دش یراج
.تسا هلاس هدزای

زونھ ،دندوب دادما هتيمک ششوپ تحت ناشکرتشم یگدنز لیاوا :تفگ دوخ یگدنز زا یقیاقد زا سپ یدمحا ميحر
تمدخ ندنارذگ ماگنھ رد .تفر یزابرس تمدخ هب سپس .درک جاودزا هک دوب هدشن مزاع یزابرس تمدخ هب
اھنآ .دندش فالتخا راچد ميحر ردام و ردپ اب شرسمھ هکنآ زا سپ .درک یم یگدنز شردام و ردپ لزنم رد یزابرس
هنیزھ و جراخم هک تشادن طاسب رد یھآ و دوب زابرس ميحر نوچ .دندش هراوآ سپ نآ زا و هدنار لزنم زا نوريب هب
یگدنز لیاسو مامت دوش یم روبجم .دنک هيھت یراجيتسا هناخ و هدرک نيمات ار شا هداوناخ و دوخ یگدنز یاھ
ميحر .دسر یم مامتا هب یربک هیزيھج ،یگدنز مزاول شورف اب یھاتوک تدم زا سپ .دراذگب جارح عب ار شا یگدنز
جراخم هکلب ات دوش لوغشم یرگراک هب و هدرک تبيغ یزابرس تمدخ زا دوش یم روبجم تشاد هک یتالکشم اب
یشان یاھتشادزاب و تمدخ هفاضا ليلد هب ار شتالکشم یزابرس تمدخ زا تبيغ .دوش نيمات قیرط نیا زا یگدنز
نھر یارب هک مرسمھ و  نم «:تشاد راھظا درک یم هیرگ تدش هب هک یلاح رد ميحر .درک نادنچ ود ،تبيغ زا
مينک هراجا قرب و بآ نودب یا هناخ رھش نيیاپ رد میدش راداو ميتشادن دوخ لزنم ندرک هراجا یارب یفاک لوپ لزنم
یارب رواجم هیاسمھ زا قرب ميس ددع کی و مدروآ یم رگید ییاج زا ار ناميناخ بآ .دشاب رتمک شا هراجا ات
لاچخی نتشادن ليلد هب زين ناتسبات رد و .میدوب هتخورف ار ناملزنم لاچخی یتح و میدوب هديشک نامقاطا ییانشور
همھ نیا اب .دش یم دساف الاو میدرک یم فرصم ار نآ دیاب میدرک یم تسرد هک ییاذغ رھ .میدروخ یم مرگ بآ
مرسمھ .مدش یم تشادزاب تبيغ ليلد هب متفر یم ناگداپ هب یتقو و مھد همادا یزابرس هب مدوب روبجم لکشم
ام یسناش دب زا مناد یمن و درب یم رس هب کشخ نان و ندرک هیرگ اب اھنت ار بش قرب و بآ نودب هناخ نامھ رد
اب مدید یم .منک ضرق یلوپ ای هتفرگ کمک اھنآ زا ات مدرب هانپ انشآ و تسود دنچ هب هک دوب ناميگدنز رقف زا ای و دوب
هک دش ثعاب ،دح زا شيب یاھراشف و تالکشم نیا و دراد مرسمھ هب ییوس رظن موش یم هجاوم یسک رھ
اب یناور و یحور یضیرم و دح زا شيب یرقف رطاخ هب دعب هب نآ زا .موش راچد یناور و یحور یضیرم هب بناجنیا
هاگداد هب مرسمھ اب قالط دح ات راب نیدنچ .دش رتدیدش هتفر هتفر و دمآ دوجوب یپ رد یپ یاھفالتخا زين مرسمھ
یگدنز هب زاب نامرتخد ندنام رد هب رد رطاخ هب هلحرم نیرخآ رد .میدش ادج مھ زا و مھد قالط ار مرسمھ ات ميتفر
یسکات هناورپ متسناوت یتخس هب .ديسر مامتا هب تمدخ هفاضا اب نم یزابرس تمدخ .ميتشگ رب نامراب تبکن
هتخورف هک ار مرسمھ هیزيھج و لزنم لیاسو یمارآ هب .مدومن راک هب عورش و مدرک هراجا یسکات کی و مريگب ینار
ار دوخ یوردوخ یسکات کلام .مدومن یسکات اب یدیدش فداصت هک تفر یم یدوبھب هب ور ما یگدنز .مدیرخ مدوب
اکتدادنااتناشفالنلااادشادکتاکشهلتفگ
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راک تدم زادنا سپ مامت .مناسر شورفب ار لزنم لیاسو و بابسا مدش روبجم زاب و درک تیاکش نم هيلع و تفرگ
هب هکنیا ات .میدیزرل یم امرس زا ناتسمز رد یراخب نتشادن ليلد هب تاقوا یھاگ .مداد نيشام کلام هب ار مندرک
ام هب یراخب یتدم زا سپ و دندمآ قيقحت یارب زين اھنآ مريگب یراخب ات متفرگ یا همان اجنآ زا و متفر یرادناتسا
».منک هيھت کنيع متشادن لوپ تسا فيعض رايسب شیاھمشچ هک مرتخد یارب هک منک یم دای مسق ادخ هب .دنداد

:نيلکوم قوقح زا عافد و هدنورپ حرش)ب

مامت ،یصخش تارظن لامعا ای تابصعت زا غراف نوناق نایرجم هک تسا نآ،یروشک رھ رد تلادع هاگتسد هفيظو
رد لاثم ناونع هب .دنیامن رداص مھتم تيموکحم هب مکح نھربم و نقتم لیالد اب و هتفرگ رظن رد ار هدنورپ کی بناوج
رب و یوعد عطاق هک یليلد .تسا هدش بستنم یدمحم ميحر یاقآ هب هک یطاول ماھتا هب تبسن ،هدنورپ نیا
هب و هدوبن دشاب هاگداد رد طاول توبث یاھھار باب رد یمالسا تازاجم نوناق 118 ات 114 داوم رد جردنم دراوم ساسا
هب یتازاجم مادعا هک ارچ .تسا یو تايح بلس رد ليھست تھج دروم نیا رد لکوم مادعا هب مکح دسر یم رظن
ار هيضق تيعقاو لیذ رد لاح رھ هب .درادن ار راسگنس هب طوبرم صوصخم تافیرشت و هدوب راسگنس زا رتناسآ بتارم
:ميیامن یم حیرشت هدراو تاماھتا و نيلکوم زا کی رھ هب تبسن

 

یو یھانگ یب لیالد و یدمحم ميحر یاقآ هب تبسن طاول ماھتا    -1

لزنم زا نیرومام یسرزاب نيح رد .دوش یم ريگتسد یذاخا ماھتا هب 1387 لاس هام ريت رد لکوم هکنیا زا سپ
نيمھتم یمامت عورشمان یاھطابترا زا تیاکح هک ددرگ یم فشک لزنم زا زين ییوئدیو راون یدادعت ،ناشیا یصخش
دنور زا هدنورپ .دیدرگ حرطم نانآ یسنج طباور و تفع یفانم عوضوم نوچ .دیامن یم دنا هدوب رفن 33 هک هدنورپ
یاھ مليف هيھت رد یساسا یشقن یدمحم ميحر نوچ و درک یط ار یرگید ريسم و جراخ یذاخا ماھتا هب طوبرم
ار یکرتشم یگدنز یو اب زين شرسمھ هکيیاجنآ زا و دش بوسحم ،هدنورپ یلصا مھتم تشاد نجھتسم
یگديسر نيح رد زين طاول عوضوم .دیدرگ حرطم هدنورپ رد مود فیدر مھتم ناونع هب زين یو ،دنارذگ یم        
.دمآ نايم هب ییاضق

هک تسا هدومن مالعا هدربمان ،ینسحلاوبا تجح تیاکش ساسا رب هک تسا هدمآ رظن دیدجت و یودب هرداص مکح رد
لکوم هکنآ یب نآ بقاعتم . تسا هتفریذپ ماجنا زين لوخد و هدرک زواجت یو هب و هدرک تخل ار یو یدمحم ميحر
مادعا ( زیوآ قلح هب لکوم تيموکحم هب مکح ددرگ مالعا و صخشم مرج نیا تابثا لیالد و دیامن دروم نیا رد یرارقا
.ددرگ یم رداص زیربت نادنز هطوحم رد یو ندومن )

    :تسا رکذ هب مزال یدراوم صوصخ نیا رد

تازاجم لامعا رد ليھست ليلد هب یمکح نينچ رودص یلصا تلع بناجنیا رظن هب دیدرگ موقرم هک روطنامھ – آلوا
رب مکح ناوتب هک تسين یردق هب صوصخ نیا رد لکوم تيمرجم و یراکھانگ لیالد آلا و تسا لکوم گرم
یکی هک ،هدش بستنم لکوم رب تيموکحم ود تسا نایامن هرداص ماکحا رد هک روطنامھ .دومن رداص شتيموکحم
هب ناوت یمن هک تسا ییاھتازاجم هلمج زا راسگنس تازاجم هک ميناد یم یبوخ هب .تسا مادعا یرگید و راسگنس
هدش جوسنم ییاھتازاجم نينچ ،ايند یاھروشک زا یرايسب رد هکنآ ليلد هب دوش ارجا رگا و دراذگ ارجا هب یتحار
نیرت تحار مادعا لضعم نیا عفر یارب تھج نيمھ هب .تشاد دھاوخن یبسانم یللملا نيب و یلخاد باتزاب . تسا
و هبستنم ماھتا رگید زا غراف ار ماھتا نیا هچنانچ هکنیا هب آفاضم .تسا ) تايح بلس ( دوصقم هب نديسر یارب هار
انب یتازاجم نينچ هب زگرھ لکوم .دریذپ تروص صوصخ نیا رد ییازجم ییاضق یگديسر و ميیامن ضرف لکوم لاعفا
.دش دھاوخن موکحم دومن ميھاوخ رکذ هک یلیالد هب

یکی .تسا هدش رکذ هاگداد رد طاول توبث یاھھار یمالسا تازاجم نوناق مود باتک زا مود باب ،مود لصف رد – آيناث
لمع ماجنا و لوخد رب یرارقا لکوم نونکات هيف نحنام رد .دشاب یم عرش مکاح دزن رارقا راب راھچ ،توبث یاھھار زا
و یعرش ظاحل زا مھ نیاربانب .تسا دیدرت دروم شا یناور و یحور طیارش ليلد هب زين یو ندوب لقاع و هدومنن طاول
هب مکح .دیدرگ فرصنم شتیاکش زا و دش بیذکت اھدعب هک یکاش یاعدا فرص هب ناوت یمن ینوناق ظاحل زا مھ
هدرک هدھاشم ار طاول لمع هک تسا لداع درم راھچ تداھش ،طاول تابثا لیالد زا رگید یکی .دومن رداص مھتم مادعا
مليف و هدوبن دھاش رفن کی یتح هيف نحنام رد .دوش یمن تابثا طاول لداع درم راھچ زا رتمک تداھش اب و دشاب
.تسا طاول ماجنا و لوخد مدع زا تیاکح زين هدش ماجنا یرادرب

شودخم الماک مکح تمسق نیا و هدوب یرب ماھتا نیا زا لکوم هک تسا زرحم و نشور قوف بتارم هب تیانع اب لاح
.دراد یساسا داریا زين یعرش ظاحل زا و
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زا و هدومن یگديسر لکوم هيلع هلکشتم هدنورپ هب نامز نیرتعیرس رد مرتحم تاضق ات دش ثعاب هک یمھم لماع
یاتسار رد لکوم درکلمع و عوضوم تيساسح .دننک موکحم گرم تازاجم هب فنع هب طاول ماھتا هب ار یو یفرط
.ديسر ناتيمارگ رظن هب هک تسا یتامدقم نودب هک ،هدنورپ تایوتحم .دشاب یم یو طسوت تفع یفانم لامعا
رد ار دوخ ،یرفيک تيلوئسم زا رارف تھج هک یو .دوش یم انشآ مارھش مانب یصخش اب لکوم هک دراد نآ زا تیاکح
یسنج طابترا نادرم اب نز نیا هک تسا هدوب انشآ ینز اب .دنایامن یم هولج هداس و هجوم یدرف یسرداد لوط
یو یگداس زا و هدش انشآ یدمحم ميحر اب مارھش .درک یم تفایرد یھجو یسنج لامعا ماجنا لابق رد و رارقرب
یو هب و هدرک هدافتسا ءوس دنک هرادا ار شيگدنز یتسرد هب دناوت یمن و هدوب یلام لکشم راچد یگدنز رد هکنیا و
27 هبعش زا هرداص همانداد رد هچنآ فالخ رب ميحر رسمھ .دراذگ وا رايتخا رد ار شلزنم هک دنک یم داھنشيپ
ات دنک یم لوبق یراچان زا لکوم یتدم زا سپ .تشادن عوضوم نیا زا یعالطا هنوگ چيھ ،هدش رکذ روشک یلاعناوید
هب یلام کمک تلود و درب یمن رس هب یلام هقيضم رد یو هچنانچ لاح .دھد ماجنا ار لمع نیا یغلبم ذخا لابق رد
یارب دوش یم روبجم هنافساتم یلو .درک یم در ار هحورطم داھنشيپ و هدزن یلمع نينچ هب تسد دومن یم یو
یلام تيعضو زا هک یدمحم ميحر درذگ یم یتدم .دریذپب ار داھنشيپ نیا شا هداوناخ و دوخ مکش ندومن ريس
قفوم یلو دنز یم یرد رھ هب ،یلام کمک نتفرگ یارب ییوشانز یگدنز لوط رد .دوب رادروخرب یرابفسا رايسب
یا هیامرس هيھت اب دناوتب ات دنک یم ماو تساوخرد دوب طابترا رد هک یناسک و دوخ نایانشآ و ناتسود زا .دوش یمن
رد یدیدش یامرس هک یناتسمز لصف کی رد لاثم ناونع هب  .یکمک نیرتکچوک زا غیرد یلو دوش راک هب لوغشم
یم شرکف هب هک یسک رھ غارس .تشاد لوپ هب مربم زاين یراخب هاگتسد کی دیرخ تھج لکوم دوب مکاح زیربت
اب و هعجارم ) هر ( ینيمخ ماما دادما هتيمک هب راچان هب .دشن قفوم یلو .دنک هيھت ار نآ هجو دناوتب ات تفر ،ديسر
.دوش یم هداد یو هب یزاگ یراخب هاگتسد کی تیاھن رد ،نیرومام لصفم تاقيقحت و ناوارف یاھیراگن همان

هدارا لرتنک هب رداق هک ديسر اجنآ ات رورم هب و دومن لمحت یگدنز لوط رد ار یرايسب یناور و یحور یاھراشف لکوم
دوب هدرک کمک بلط اھنآ زا هک یدارفا هب و تفر هھاريب هب شنھذ و رکف مارھش داھنشيپ اب ريخا لاس رد .دیدرگن دوخ
یم هداد ینز اب طابترا داھنشيپ یتقو یلو .دندرک یمن یکمک لکوم هب ،یلام یاھ زاين صوصخ رد اھنآ .درک هعجارم
رثکا هک دندش ريگتسد رفن 31 دادعت ،نيلکوم زج هب ،هدنورپ نیا رد .دننک تخادرپ زين یدایز یھجو دندوب رضاح دش
ینھذ زرمارف ،یقرش یناجیابرذآ یرادناتسا دنمراک یلوسر اضر دمحم یاقآ هلمج زا دندوب یتلود نادنمراک اھنآ
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نامزاس دنمراک نيما عاجش یلع ،نارھب یناگرزاب تکرش دنمراک ینابرق نيسح ،یماظتنا یورين مود ناوتس
یلو .دريگب اھنآ زا یکمک دناوتب ات دومن یم هعجارم اھنآ هب لکوم هک دنا هدوب یدارفا رگید رفن دنچ و زیربت یناريسکات
ماقم و تسپ یاراد و هدوب لھاتم ناشقافتا هب بیرق تیرثکا هک هدنورپ نيمھتم رگید هب یتقو اما .دنام یم رمث یب
رد .دنتفر یم شلزنم هب و هتفریذپ ليم لامک اب اھنآ دنداد یم ار ینز هب تبسن یسنج طابترا داھنشيپ ،دنا هدوب زين
هاگداد و دنناد یم دوخ عورشمان طباور یلصا لماع ار نيلکوم و هداد هولج هانگ یب ار دوخ همھ هدنورپ رد هک یلاح
دوب روخلد و تحاران اھنآ درکلمع زا یردق هب لکوم .دیامن یم موکحم هنوگنیا ار نيلکوم و دریذپ یم ار عوضوم نیا زين
دوخ یارب و هدرک یردارب مليف اھنآ یسنج طابترا زا یناور و یحور راشف یحور یاھ راشف ليلد هب هتساوخان هک
و قالش هب دندوب درجم هک ییاھنآ .دندش ريگتسد رفن 3 دادعت هدش هتفرگ یاھ مليف هظحالم اب .دومن یم یرادھگن
هب و هدش هتشادرب ناششود زا راسگنس تازاجم یتاقافرا اب  - شرسمھ و لکوم ءزجب - دندوب لھاتم هک ییاھنآ

.دندش موکحم قالش

رفس رد ناشرسمھ ای هکنیا هب نيمھتم رارقا اب آفرص و دنتشادن ار ناصحا طیارش هکنیا هناھب هب ار نيلھاتم هاگداد
هچنآ آعقاو رگا هکيتروص رد .دنتسناد یفتنم اھنآ هب تبسن ار راسگنس تازاجم ؛دنراد فالتخا ای تسا ضیرم ای هدوب
نيمھتم رگید رگا و تسا هانگ یب لکوم هک ديسر ميھاوخ هجيتن نیا هب دريگ رارق یسررب دروم تسا هداتفا قافتا
دندومن یم یلام کمک یو هب دوخ یزاب سوھ و ینار توھش یاج هب و دندرک یمن مھارف لکوم یارب ار هنيمز
نيمھتم عورشمان تاطابترا صوصخ رد لکوم لاح رھ هب .دنز یمن یفالخ لمع باکترا هب تسد ناشیا هاگچيھ
موکحم قالش هب نارگید و راسگنس هب صوصخ نیا رد لکوم یلو .دنا هتفریذپ ار دوخ ماھتا زين اھنآ و هدرک فارتعا

و دوخ درکلمع رب طلسم هتسناوت یمن و هدش یراودا نونج راچد لکوم هکنیا دراد لمات  یاج هچنآ اما . دنا هدش
هجوت نودب هاگداد ،هنافساتم دراد یو نونج زا تیاکح هدنورپ تایوتحم هکنیا مغريلع هنافساتم نکيل .دشاب شا هدارا
ار یو قحان هب .دوش ارجا یتحار هب مکح نیا هکنآ یارب و دنک یم رداص تازاجم دشا اب ار یمکح ،عوضوم نیا هب
مادعا هب تسا هدش فرصنم دوخ تیاکش زا زين یکاش و هتفرگ رارق یو راکنا دروم هک فنع هب طاول ماھتا هب زين
ماقم نآ بناج زا مھم عوضوم نیا هب تابصعت هنوگ رھ زا یرود و تلادع یرارق رب یارب دراد اج .دنا هدومن موکحم
دوجوب هاگآ دوخان تروص هب شیارب یگدنز لوط رد هک یتيعضو اب هراچيب لکوم ،هدرکان یادخ ات دوش هجوت مظعم
.دوشن هتخیوآ راد هب تسا راوگان دادخر نیا لوئسم صاخ تروص هب تلود و لک تروص هب هعماج و هدمآ

ار ناجیابرذآ ناتسا یرفيک هاگداد مود هبعش یاضعا ،تواضق نوچمھ یتواضق ،یحطس هاگن رد لکوم لامعا دیاش
و لکوم هک ديسر ميھاوخ هجيتن نیا هب مينک هاگن یرگید دید اب هيضق قمع هب هچنانچ یلو دشاب هتشاد رب رد
نوناق تاررقم قبط لوا هلحو رد هک دنا هدش دوخ جنرغب یداصتقا تيعضو و تالداعتمان شوختسد شرسمھ
همادا یارب تامدقم نیا نوچ هک هدوب  اھنآ یگدنز یاھ هنیزھ و نکسم هيھت ،لاغتشا داجیا هب فکلم تلود یساسا
دیاش .دندناسر ماجنا هب ار نوناق فالخرب لامعا ،هدارا نودب و دوخ یبلق هتساوخ فالخ رب یو .دشن ايھم یگدنز
تفگ دیاب خساپ رد .دنز مرج باکترا هب تسد دیابن ،دشاب هتشاد رارق یلام هقيضم رد یسک مھ رگا هک دوش هتفگ
رد تنايخ ،تقرس ،یرادربھالک هلمج زا فلتخم دراوم صوصخ رد یرتسگداد مکاحم رد یرفيک یاھ هدنورپ ترثک
زا یرايسب یلصا ءاشنم هک دھد یم ناشن نيمرجم یلصا یاھ هزيگنا یبای هشیر و ییابر مدآ و لتق یتح و تناما
نيمھ هب عضو زين لکوم هدنورپ صوصخ رد .دريگ یم ار هعماج دارفا نماد هک تسا یلام یتعاضب یب و رقف میارج
یم راگزور یتخس هب .دوب ناوارف یلام تالکشم یاراد دنچ رھ دوخ هداوناخ رانک رد لاس یاھلاس وا تسا لاونم
یھجوت لباق هجو تخادرپ هب رضاح نز نت لابق رد شفارطا یاھناسنا هک دنک یم هظحالم یتقو یلو دنارذگ
نينچ هب تسد .دنھد یمن     ناشن ناشدوخ زا یلمعلا سکع هنوگچيھ لکوم یلام زاين و رقف لابق رد و دنتسھ
هدرک عنم ار نآ نوناق هک ددرگ یلمع بکترم هدش هتفگ لیالد هب انب یصخش رگا ایآ یلو .دنز یم یتسیاشان راک
هشیر ندرب نيب زا رکف هب نيلوئسم هکنآ یاج هب ام روشک رد هنافساتم ؟ددرگ ادج ندب زا شناج تسیاب یم تسا
هن لمع نیا هک دننک کاپ ار هلاسم تروص ،یمدآ ناج نتفرگ اب هک دننآ رکف هب دنشاب تنوشخ و مرج یلصا یاھ
دھاوخ نیا نآ دساف یلات و .تشاد دھاوخ دساف یلات زين تدم ینالوط رد هکلب تسين زاسراک تقوم تروص هب اھنت
.دور یم نيب زا هعماج تينما و هدش هدوزفا نامرجم دادعت رب زور هب زور هک دوب

و هدوب عرش فالخرب تاھج یخرب زا لکوم هيلع هداص همانداد هک تسا نھربم و حضاو دیدرگ موقرم هچنآ هب انب لاح
نونج هلمج زا هدش هتفرگ تاداریا هب ،هرداص همانداد ضقن ندومن مھارف اب ات میراد ار اعدتسا نیا مظعم ماقم نآ زا
 .ددرگ فقوتم راسگنس و مادعا هب موکحم نیا مکح یارجا ات ديیامرف ررقم و هدومن هجوت لکوم
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رد یو یراکھانگ رب یا هراما نیرتکچوک رگا ات درک یم تیافک ،هدنورپ نیا رد ییاباب یربک مناخ یدعب عالطا فرص
هدش نشور هک یشتآ رد .دشاب هتشاد دوجو دیدرگ موقرم هک یلیالد هب انب شرسمھ طسوت مرج باکترا و عوقو
راسگنس تازاجم هب هنصحم یانز ماھتا هب هلکوم .دشابن روصت لباق هک دريگ ار شنايبرگ یتازاجم و دزوسب دوب
تيمرجم تابثا رب یدنسپ همکحم ليلد نیرتکچوک یو هب بستنم ماھتا هب تبسن هکيتروص رد .تسا هدش موکحم
یگدنز هکنیا زا سپ هلکوم .تسا هدش دوخ ماھتا رکنم یسرداد لحارم مامت رد هلکوم .درادن دوجو هدنورپ رد ناشیا
هجاوم دارفا زا یخرب فراعتم ريغ یاھھاگن اب هک تسا هدوب شرسمھ رانک رد دنيب یم یدیدش شلاچ رد ار دوخ
(هميب هرادا دنمراک هلمج زا نادنمراک زا یخرب ،هتفر یم فلتخم تارادا هب شرسمھ اب هاگ رھ وا .دوش یم
تساوخرد اب هلکوم .دھد یم عالطا شرسمھ هب عوضوم نیا هلکوم و هتشاد وا رب رگید یھاگن )تافداصت سانشراک
)دنمراک رارصا هب هتبلا (دیايب یو لزنم هب هک دنک یم توعد یو زا و هتخیر دنمراک اب یتسود حرط ،شرسمھ
هلکوم ،هتسناد یم هکنآ مغريلع زين صخش نآ و هدروآ رد ار دوخ یاھسابل اھنت هلکوم دندوب لزنم رد ود نیا هکينامز
هکنآ نودب دنک یم یرادرب مليف هنحص نیا زا یدمحم ميحر یاقآ هک دیامن یم زواجت رب رارصا تسا لھاتم
اھدعب هک دريگ یم تروص ظاحل نیا هب لمع نیا و دشاب هدش رارق رب اھنآ نيبام یف انز دح رد یطابترا نیرتکچوک
ظاحل زا یو هک دھد یم ناشن آقيقد ناشیا لمع نیا دريگب صخش نآ زا لوپ یرادقم دناوتب یدمحا ميحر یاقآ
هب تسد ییوشانز طباور رد دوش یمن رضاح یدرف چيھ هک ارچ .تسا هدوب دیدش لالتخا راچد یناور و یحور
رارقرب هطبار ناشیا اب هک یصاخشا و هدش انز لمع باکترا رکنم اھراب لکوم ،هدنورپ نیا رد .دنزب یحيبق لمع نينچ
.دنا هدش ییاباب یربک مناخ هب تبسن انز رد عورشمان طابترا رکنم زين دنا هدرک

.تسا هدش ليمحت یو هب هک هدوب یدام یاھ راشف یور زا آلماک زين هدربمان لمع نیا هک تسا لسم و زرحم
یلو .دنا هدرک انز هک دنرادن لوبق هک دنا هدومن مالعا فلتخم تاسلج رد آحارص دیدرگ موقرم هک روطنامھ هلکوم
هنصحم یانز هب تبسن صخش یراکھانگ رب یليلد هنوگچيھ هک یعقاوم نينچ رد و دنریذپ یم ار ندش تخل فرص
تيلباق یمکح نينچ زين یعرش ظاحل زا .دومن موکحم راسگنس تازاجم هب ار صخش ناوت یمن دشاب هتشادن دوجو
یو و هدرک یھانگ یب صخش هب بستنم ار ییاوران ماھتا ميھاوخب قحان هب هکنآ رگم تشاد دھاوخن و هتشادن ارجا
.ميیامن طقاس یگدنز زا ار

و مادعا قحتسم ناونع چيھ هب نيلکوم هکنیا هب هجوت اب دراد اعدتسا مظعم ماقم نآ زا قوف بتارم هب انب لاح
رارق یسررب دروم آددجم ناشیا یماھتا هدنورپ ات ديیامرف ذاختا یبيترت .دنتسين )تايح بلس یلک روط هب (راسگنس
مئارج هلمج زا هک دنا هدز یلامعا هب تسد لقعت و هدارا نودب نانآ هکنیا و نيلکوم هزيگنا هب هجوت اب آنمطم .دريگ
.دناجنگ راسگنس و مادعا تازاجم  هب هطوبرم تاررقم بوچراچ رد ناوت یمن    یلو دیآ یم باسح هب فنع یفانم
زا لکوم ود رھ نمض رد .داد ديھاوخن ار مکح یارجا هزاجا  ،هتسیاش یميمصت اب و هدومن تدعاسم دراد نيقی
لاندهاجهنوگنااهشاهکدشادنانککویالطوهدونهوتدوختاشاندکلع
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لابند هب میارج هنوگنیا یبای هشیر اب هک دشاب .دنیامن یم کمک و یرای بلط و هدومن هبوت دوخ تسیاشان درکلمع
.مينک کاپ یمدآ ناج نتفرگ اب ار هلاسم تروص و دوبان ار لولعم هکنآ هن .ميیآرب حالصا  ددص رد و میور اھتلع

یناجیرال یاقآ

فاصنا رگا هک .دیوش دش هتخیر قحان هب شنوخ هک ناوج نیا هنالداعان مادعا رگيپ و دينک تواضق دوخ
زا لبق زور دنچ ار یدمحم ميحر .درک ديھاوخن ريقح هتساوخ ندرک ققحم رد یھاتوک ديشاب هتشاد
سپس و .دندورآرد یاپ زا ار وا و دندز قالش تدش هب تشاد قالش هب هک یتيموکحم ليلد هب مادعا
.دندرک مادعا
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