
يولوم رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد مرتحم  تسایر 

مارتحا مالس و  اب 

راکورس تخـس ،  مه  دیاش  دشاب ،  هداس  ناحتما  دیاش  میوش  یم  رادـیب  باوخ  زا  زور  ره  یتقو  میهد  یم  سپ  ناحتما 
ییاه هظحل  همه ي  هظحل و  نیمه  ناـحتما  یناحتما ،  هگرب  سرد و  سالک و  هب  دوش  یمن  هصـالخ  اـمتح " ناـحتما 

میشک یم  سفن  هک   تسا 

انورک روضح  اب  نونکا  دوب  مهارف  شیپ  هام  هس  ات  هک  یقوقح  دروخ ،  یم  مقر  هنوگچ  راـگزور  يادرف  دـناد  یمن  یـسک 
تسین نهپ  رگید  زورما  دنک  لاحشوخ  ار  یعمج  تسناوت  یم  هک  يا  هرفسو  هتسبرب ،  تخر 

ياهورین لکشم  لح  هراب  رد  هاگشناد  نیلوئسم  ریاس  یلاعترـضح و  تامحز  تمه و  زا  ینادردق  نمض  مینک      ؟  هچ 
مینک :  نایب  ناتیمارگ  روضح  ار  یبلاطم  میتسناد  ضرف  دوخ  رب  تسین  هدیشوپ  ام  رب  هتبلا  هک  یتکرش 

هب هفاضا  یلام  راب  ناموت  نویلیم  دودح 530  يزیچ  هناهام  ابیرقت  دنفسا 98  يادتبا  زا  قوقح  يدصرد  شیازفا 15  اب 
کی دودـح  يزیچ  هب  نیدرورف 99  رد  قوقح  يدـصرد  شیازفا 15  اب  مقر  نیا  هتبلا  هک  تسا  هدـش  لیمحت  هاگـشناد 

دسر یم  ناموت  نویلیم  دص  دایلیم و 

یمن میشاب  هتشاد  اهنآ  هب  یتخادرپ  ناموترازه  دصناپ  نویلیم و  کی  هنایهام  رگا  هک  یتکرـش  يورین  رفن  يارب 131  اما 
؟ مینک هچ  میناد 

...هدع کی  یتخبدب  نارحب و  تیریدم  تخادرپ ،  ییاناوت  عرش ،  نوناق ، 

یلوپ و اه ،  تکرـش  اب  دادرارق  ندـش  هتـسب  راک و  ماجنا  نودـب  دـهد  یمن  هزاجا  دـنب و  یم  ار  ام  ياـپ  تسد و  نوناـق 
مینک و هفاضا  دصرد  يراک 30  چیه  ماجنا  نودب  ار  اه  قوقح  دـهد  یم  هزاجا  نوناق  نیمه  اما  مینک   تخادرپ  یقوقح 

.مییامن تخادرپ  زین  تسا  هتشادن  دوجو  هک  ار  یتیریدم  قح  یتح 

دننامه دوش  یم  مه  یتکرـش   ياهورین  اب  هکنیا  امک  تسین ،  اه  تیعقاو  زا  رارف  يارب  یبساـنم  هلیـسو ي  نوناـق  سپ 
يراک رود  اهنآ  ياربو  دومن  دروخرب  دندرب  شیپ  ار  هاگـشناد  هب  طوبرم  روما  يراک  رود  اب  همه  هک  هاگـشناد  ءاضعا  ریاس 

.دومن تبث 
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ياذغ مزیه ،  اب  میدوبن و  اهام  زا  کی  چیه  هک  هاگـشناد  سیـسات  يادتبا  زا  هک  ییورین  هب  دیوگ  یم  ام  هب  عرـش  مادـک 
همکاحم تخادرپ  تروص  رد  نوچ  مینک  تخادرپ  وت  هب  یقوقح  میناوت  یمن  مییوگب  درک  یم  عیزوت  خبط و  ار  هاگـشناد 

.دش میهاوخ 

دصرد تخادرپ 5   " اعطق دراد   دوجو  هاگـشناد  يارب  هفاضا  یلام  راب  هام 98  ) دنفسا    ) دصرد تخادرپ 15 ییاناوت  رگا 
.دنک هناهب  ار  تخادرپ  ییاناوت  مدع  هجدوب و  هناهب ي  دهاوخب  هاگشناد  هک  تسین  یغلبم  زین 

هتشذگ ياه  لاس  يانبم  رب  هنایهام و  هاگـشناد  هک  تسا  نیا  یفنـص  ياروش  اضعا  ناونع  هب  ام  داهنـشیپ 
دصناپ نویلیم و  کی  غلبم  دوشن ) تخادرپ  تسا  لیطعت  رویرهـش  دادرم و  وریت  ياه  هام  فلـس  رگا  الثم  )

ات دیامن  رومام  هژیو  تروص  هب  مه  ار  يدرف  هتبلاو  دیامن  تخادرپ  یتکرـش  ياهورین  هب  قوقح  ناموت  رازه 
تمسزا قوقح  تخادرپ  تروص  رد  ات  دوش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  طسوت  يراکیب  قوقح  تخادرپ  ریگیپ 

باسح هب  رـسک و  اهنآ  قوقح  زا  صاخـشا ،  هب  هاگـشناد  طسوت  یتخادرپ  غلابم  یعامتجا  نیمات  نامزاس 
یلام لکـشم  تقوم  تروص  هب  ناوت  یم  مه  يا  هدـعاسم  تخادرپ  اب  هکنیا  نمض  .ددرگ  درتسم  هاگشناد 

دومن لح  هاگشناد  فلتخم  ياه  تمسق  رد  ار  دوخ  ناراکمه 

هام هس  يارب  اـمزا  کـیره  قوقح  رگا  هک  منک   ناـیب  هنوگ  نیا  ار  هلاـسم  عوضوم ،  رتهب  كرد  يارب  ناوت  یم  مناد  یمن 
نیا هب  مینک  یم  شهاوخ  اذـل  دـش  میهاوخ  هجاوم  یگداوناخ  یلام و  ياه  نارحب  اـب  اـم  همه ي  اـنئمطم " دوش  عطق 

.دییامرف دروخرب  نارحب  نیا  اب  لکش  نیرتهب  اب  دیزرو و  مامتها  هجوت و  هژیو  تروص  هب  هیضق 

                                                                                           

ناوارف رکشت  دورد و  اب                                                                                                        
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