
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=ن0رف نادرگناهج :نون3ام0 ،ولو-,کرام ،و&خ$ان

>
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 مەدج0 خــــaرات ه_ ه^[شهس زور رد RSفن خرلN و LMاKBسHIک اBلوج ،Gعمساق هBمس ،BCمس ماس یوگوتفگ یهسلج ورشRپ TUMم
 .تسا mnت 0mM یهتف0 یا0تسشj یi رد تف0 و دون و دصBس و راز0 ەام ید
 و ا0روتaرویک ،نادنم0mM روضح ا_ دادخر نیا لوط رد نامژپ داB[ب تم0 ه_ LMاشاs بارهس تHaیدم ا_ ا0تسشj نیا

i{دننکتکNسر ماجنا ه_ ناBد. 
 
=ن0رف ز3ارم ،ەدننکتک}i یا0یرلاN ندروآ م0 درگ ا_ mnت 0mM یهتف0

>
 �Lا0تصرف ندروآ م0ارف ~L رد LMاریا نادنم0mM عامتجا و 

�دنز و 0mM ناBم دنویپ یرارقرب و رتشRب یوگوتفگ داج�ا یارب
>

 .تسا ەرمزور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 BCمس ماس
 }�اقن 0mM شراثآ رد BCمس .تسا مادmUسمآ و نارهت ن3اس رگش0وژپ و ،روتaرویک ،شاقن ،نارهت رد ۱۳۶۸ دلوتم ،BCمس ماس
 هلاس ود jSدaزر یەرود ک� مامتا زا س� وا .دmnMمآ� م0 رد یوا�ناور و �راف تاBبدا ،هفسلف ،خــــaرات یهنیمز رد ش0وژپ ا_ ار
 رب نون3امBC 0مس راثآ و تاعلاطم .تخادرپ ناریا و ا-ورا رد شراثآ ش�امن ه_ ،۲۰۱۵ لاس رد مادmUسمآ رد سک�ار �دا�آ رد
s0 رد »بدا« موهفم در�راmM0صت یا,aاح لاح رد وا .دنزکرمتم یر$M 0 یهسسؤم ردmMردت دنل0 رد زترآ یIدنک� س. 
  

 Gعمساق هBمس
 لوغشم نون3ا وا .درک تفاaرد اBبملs ەا�شjاد زا �انشناسjا یهتشر رد ۲۰۱۷ لاس رد ار دوخ یاmUکد کردم Gعمساق هBمس
 تاعلاطم زکرم هک تسا ¥رط زا }Sخ_ هک تسا دراورا0 ەا�شjاد رد اردنی0ام LMاسjا مولع زکرم رد اmUکدقوف یەرود ندنارذگ
=نوگچ یا0ش0وژپ .دراد ەدهع رب ار نآ §ام TnMمأت نولم ترجاهم

>
�دنز ه_ }Sخ_انعم 

>
 یراد�ا»ان و تنوشخ زا ەدن3آ یmUسª رد 

 توmnب رد �LاقHaفآ و �LاBسآ رجاهم نارگراs یا0ناهجتسIز یەرا�رد Gعمساق یهماننا�ا» .دن0د� رارق �ررب دروم ار د�دش
 .تسا نانبل و
  

 LMاKBسHIک اBلوج
 ،شای0mM یا0تBلاعف U®الت زا رثأتم وا یا0ش0وژپ .تسا مر ن3اس و اBلاتیا یانوکنآ رد ۱۹۸۶ لاس دلوتم ،LMاKBسHIک اBلوج
 �Lاجه_اج ا_ ط^ترم یا0نومضم �ررب ه_ وا ی0mM راثآ .تسا کBفارگ ¥ارط یهنیمز رد یرگش0وژپ و یرگلافس M̄ع�

 .دن³س0 ارجا نا�م صتخم یا0ش[ک و ،ا0نامر ،یراتشون نوتم زا مهلم ش�ا0س[مروفرپ و دنزادرپ� هت±نردم mUسª رد ەرا�نادوخ
  
NلHفن خRS 
NلHفن خRS، 0 ،ناهفصا رد ۱۳۶۰ دلوتمmMسمآ و نارهت ن3اس دنمmUاد وا .تسا مادjاد زا ¥ارط یهتشر یهتخومآشj0 ەا�شmM 
 �وهفم 0mM یهنیمز رد زاسکسورع و ،روتامBنا ،رگرa,صت ناونع ه_ RSفن .تسا مادmUسمآ دلوتaر �دا�آ لBصحتلاغراف و نارهت
 بلغا و تسا یژولوئد�ا و ند_ ه_ هجوت ا_ Cمج ش[ک یەزات یا0تروص فشک وا Gصا یهغدغد .دنک� تBلاعف $اعم
 .دنک� رازگرب �ومع یاضف رد «Lرجت �Lا0س[مروفرپ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



=ن0رف نارفاسم« ثح^م بشما .متسBC 0مس ماس نم :BCمس ماس
>

 ماجنا ه_ ½وصخ �Gش ه_ زا شRپ هک �Lوگوتفگ ا_ »
 تروص رد اما تشاد م0Bاوخن راضح ا_ باوج و لاوس یارب }Sخ_ ،نا�ا» رد .دمآ د0اوخ رد �ومع یهضرع ه_ ،دوب ەدBسر
 .تسR& 0م هسلج نیا مامتا زا دع_ ام زا ک� ر0 ا_ ت^حص نا�ما ل�امت
 زا .تسا ەدوب ناHaج رد - هناÁادج �Gش ه_ – اBلوج و خHلTnM Nب ،مادmUسمآ رد خHلN و نم TnMب mnخا یا0لاس ¿ وگوتفگ نیا

 .م�درک تاقالم TnMلرب رد ار رگ�دک� لاسما ناتسªات یادتبا رد هک دوب ام jSاششوخ
 نیا ناNدننکرازگرب و زمر0 زا نم .منک ناBب ار نآ لوح ت^حص و ع,ضوم نیا حHط لBلد زا یاهنیمزشRپ م0اوخ� اجنیا رد
 ا� دش د0اوخ �ررب mnت 0mM یهتف0 رگ�د یا0تسشj رد �Gش ه_ دB[ش د0Bاوخ همادا رد هک �Lوگوتفگ ا�آ هک مدBسرپ هسلج
 بطاخم .دن0د رارق ثح_ زکرم رد ار �ومع نا^طاخم هجوت دروم رتشRب Gئاسم دنراد مBمصت هک ارچ دوب ÄMنم باوج ...mnخ
 TnMب رد یرتشRب Ūحار ا_ دنناوت� هک LMاسک .دوب د0اوخ ی0mM یهنحص نیا رد یاهفرح نا^طاخم رتشRب اما بشما یهسلج
 .دننک ەدافتسا Æخش فاد0ا تهج رد $اعم 0mM یا0لBسjاتپ زا و دننک تکرح یزورما یا0زرم
NلHقد ۱۵ تدم ه_ خBن0رف رفاسم ناونعه_ و&خ$ان« یەرا�رد هق=

>
 یەرا�رد نآ زا س� اBلوج .درک د0اوخ ت^حص »

 رد شتاقBقحت زا یاهچaرد ،ود نیا ه_ ش[3او ا_ هBمس همادا رد و تفگ د0اوخ نخس »وا روحم لوح LUالBخت و ولو-,کرام«
 م0اوخ همادا هسلج نیا ناونع تهج رد ناشیا0ت^حص زا یmnگهج³Bن ا_ نم رخآ رد .درک د0اوخ زا_ ام یارب ار )توmnب( نانبل
 .داد
NلHفن خRS: چ ر0 زا ل^قmnM _ل�نا نا�ز ه_ و&خ$ان زا ندز فرح م�_ د�اRS خ م0 نم رظنه_ ناطراو یهناخ رد نارهت ردBG 
 �راف و �راف ه_ ماەدناوخ و&خ$ان دروم رد لاح ه_ ات نم هک �LاmnM0چ مامت هکنیا صوصخه_ .تسەرظتنمmnغ و بBجع
sسالBلوج ؛تس0 م0 یزاوننامهم یهلئسم اما .تسا ەدوب کBراد دصق ام و تسهمانرب نیا رد ام نامهم اaهک ار یاهملا�م م 
ا^Haقت هک یاهملا�م .مaراذگ_ ÎاmUشا ه_ امش ا_  هتفرگ ل�ش نا�ز TnMم0 ه_

Ï
افطل ،اBلوج .تسا ەدوب ناHaج رد ام TnMب لاس ود 

Ï
 رÐا 

افطل و وش دراو نم یا0فرح ناBم دوب مزال
Ï

 ەدافتسا نآ �راف یەژاو زا همانرفس RSل�نا یەژاو یاجه_ هک ەد_ ەزاجا نم ه_ 
 زا «Lرع و �راف تاملs رتشRب ماهتفگ وت یارب نیا زا شRپ هک روطنام0 .تسا ەدش هتخاس »رفس« هملs یهشIر زا هک منک
 ،»TnMس« Gصا فرح هس زا و تسا ترفاسم Gصا لمع »رفس« .تسا تاملs یهشIر هک دناەدش هتخاس Gصا فرح هس
 ار رجاهم و رفاسم یهملŪ sقو ،شRپ لاس ود زا نم یارب هک تسا »رفاسم« لمع نیا لماع  .تسا ەدش هتخاس »ر« و »ف«
 .دش مهم BGخ ؛مدرک هس�اقم من0ذ رد را_ TnMلوا یارب
 هتخاس ترجاهم ا_ هک تسLUاملs مامت Gصا یهتس0 »رج0« و ەدش هتخاس »ر« و »مBج« ،»ه« Gصا فرح هس زا رجاهم

 زون0 رفس لاس تش0 زا دع_ و&خ$ان روطچ مدرک رکف نیا ه_ هک ،دندرک ادBپ تBم0ا نم یارب  Ūقو رفس و رج0 .دنوش�
 دنک� ضرف رفس رد ار دوخ زون0 ،ەدBشک لوط شترفاسم لاس ود و � هک §اح رد هطوط_نبا Ūح ا� و دناد� رفاسم ار دوخ
�دنز هن و دنراذگ� همانرفس ار ناشیا0باتک مسا ود ر0 و

>
�دنز زا شخ_ نیا و دنن±ب� رفاسم تBعقوم رد ار دوخ ود ر0 .همان

>
 

 .دنمان� رفس ؛LMالوط دنچ ر0 ،ار دوخ
 ،دور� Öم ه_ مBقتسم §و ،دراد هکم ه_ رفس دصق و&خ$ان .تسRن دصقم یهطقن ه_ اد^م یهطقن زا ک� چی0 ا0رفس نیا
�دنز لاس هس اجنآ رد

>
اددجم و ددرگØن زا_ ناسارخ ه_ اجنآ زا §و دور� هکم ه_ س×س دنک� 

Ï
 دروم رد ام .دور� ەر0اق ه_ 

 نم .د0د� ندرک ت�اور یەزاجا دوخ ه_ هک مBنز� فرح رفاسم ەاNیاج درومرد ،مBنزØن فرح رفس یهفرط ک� لمع ک�
 رد« یەزاجا دوخ ه_ رفاسم .دنک� ظفح ار دوخ تaروحم هک تسا نیا د0د� دوخ ه_ ار ەزاجا نیا هک �Gالد زا =� منک� رکف
 .د0د� »ندوب زکرم
 هقطنم Gصا نا�ز هک هتشون �راف نا�ز ه_ ار شاهمانرفس �Úا}i رد و&خ$ان .تسا مهم BGخ م0 یردام نا�ز ناBم نیا رد
 لد_ ساBقم و ەزادنا یارب Øهم عجرم ه_ رتدع_ هک تس�راف نا�ز ه_ همانرفس یا0باتک TnMلوا زا =� باتک نیا .تس«Lرع

 .دوش�
 د�دج نا�ز ه_ یراچان وت ،رجاهم ەاNیاج رد هک ارچ درک ادBپ تBم0ا رجاهم ا_ هس�اقم رد »رفاسم ەاNیاج تیزکرم« نم یارب

 .M̄ک شت�اور ەزات نا�ز رد و یزومآ«L ار د�دج نا�ز د�ا_ Ýد ح}i ار ترفس Ýاوخ_ رÐا Ūح ،M̄ک ت^حص
 تشگزا_ .تسا راs رد Ūشگزا_ هشRم0 همانرفس رد .تسا نآ زا ریذ»ان�Lادج }Sخ_ و دراد تBم0ا همانرفس رد تشگزا_ یەد�د» 
 ش3ارم رد و یردام نا�ز ه_ ار شباتک و ددرگ� زا_ ش3ارم ه_ لاس ود و � زا دع_ هطوط_نبا .تسا رفاسم ت�اور زا }Sخ_
 .دنک� }&³نم
 ».ندوب یوار تردق ،د0د� ندرک ت�اور یدازآ ام ه_ رفاسم ەاNیاج« :دوب هسلج نیا رد نم یا0ت^حص زا شخ_ TnMلوا نیا
 :ەدش لصاح دناەدناوخ ار همانرفس هک LMاتسود ا_ وگوتفگ س� زا هک تس}Sسرپ شخ_ TnMمود
 »؟تسRچ دmnMگنا�رب ناسارخ زا تکرح ه_ ار و&خ$ان هک �Lاaور«



 و&خ$ان تRصخش هک یاهنارکفنشور و یونعم یا0ەmnMگنا .دنزادرپ � رفس نیا ßیونعم ل�الد ه_ هک تسLM 0اوارف یا0هتشون
 .تسا ەدوب جح نامز نآ رد رفس Gصا لBلد هک مBنک� ت^حص LMامز دروم رد .دناشک� رفس نیا ه_ ار وا و دنک� لوحتم ار
الماs تشادرب س×س .م0د_ دنک� زاغآ ار رفس نیا و&خ$ان هک LMامز زا یرa,صت امش ه_ م0اوخ� لوا

ً
 نیا زا نم Æخش 

 .دB[ش د0Bاوخ ار ناتساد
 مامت و تسا ەدBسر ەار زا شRپ لاس دصراهچ مالسا ؟تسا هنوگچ دنک� زاغآ ار شرفس و&خ$ان هک LMامز ناریا تBعقوم اما
 .تسا ەدرکن تBبäت ار شدوخ زون0 د�دج ماظن و ەدBشا» م0 زا Ūشãرز نام�اح U®الخا و �اBس ،âامتجا ،یداصتقا ماظن

 یا0شåنج ،م�اح «Lرع نا�ز ل_اقم رد �راف نا�ز ظفح یا0شåنج ،دنراد روضح و&خ$ان یاBفارغج رد یmæکتم یا0شåنج
 دراد دوجو دادغ_ رد تسRلاm~aما تفگ ناوت� .یزکرم گرزب تردق ک� و ق}i ات لامش زا هعBش یا0شåنج لثم ناوارف Gحم
 .ناBقوجلس رتدع_ و ناa,نزغ لثم دنراد روضح یرگ�د Gحم یاÝ0اشدا» ،تفالخ نیا یه�اس رaز و نویسا^ع تفالخ مان ه_
 یاهنومن یا0تارکوروب اLM0اریا یراNزور یزور ،هل_ .تسالا_ دمآرد ا_ تارکورب ک� وا ،دراد یدنموربآ و بوخ لغش و&خ$ان
 ،âامتجا یا0دادرارق دروم رد LUالاوس .تسا ەدش هطاحا یداaز یا0لاوس ا_ وا عقاو رد ،دراد یداaز یا0لاوس وا اما .دندوب
  .هعBش یا0شåنج لثم «¥راخ یوجهطلس تردق هBلع یونعم و U®الخا یا0شåنج و م0 رانک رد âامتجا یا0راتفر
 ا�آ هک دوب وا�جنک وا ،تشادن راBتخا رد یmnMچ ا0ەدB[ش نیا زا شRب اما دوب ەدB[ش اقHaفآ لامش رد هعBش تBم�اح دروم رد وا

 .مBنک هêBشã دi گنج ه_ مBناوت � ار دنک� زاغآ ار شرفس وا هک LMامز ؟هن ا� د_اBب اTnM0مزi نیا رد دناوت� ار ا0لاوس باوج
�دنز برغ کول_ رد امش دBنک روصت

>
 ؟دوش� ەرادا هنوگچ اجنآ رد هعماج دB[یêب و دaورب ق}i ه_ دmnگ� مBمصت و دBنک� 

 ».دروآ�رد تکرح ه_ ار وا ؛لاوس«  :دوب نم یا0ت^حص زا شخ_ TnMمود نیا
 رگ�د عماوج ند�د و تکرح ه_ ار وا لدع دروم رد وا شسرپ« :منک هفاضا م0 ار دوخ Æخش تشادرب مناوت� د�اش الاح
 ».دناشک�
 وا ،دنک ت^حص یردام نا�ز ه_ د0اوخ� وا .تسا و&خ$ان تاBبدا ،منزب فرح نآ دروم رد م0اوخ� هک یmnMچ TnMموس
 ëدنزب فرح نویسا^ع تفالخ تBم�اح لد رد هعBش نویمطاف تفالخ زا ،دنک ت�اور ار هعونمم یا0ەدودحم د0اوخ�
 ؟تسRچ ا0ت�دودحم نیا ه_ وا لمعلاسکع
 ام Ūقو ەزورما لاثم یارب ؛دنک� قلخ »تاBئزج ه_ تخادرپ« ساسارب شتاBبدا یارب یاەژaو �انش�Lا^aز وا منک� رکف نم
 نا�ز ا-ورا �اBس mUسª رد .مBنک� ت^حص هنعط نا�ز دروم رد ا� ەراعتسا دروم رد هلصافال_ مBنز� فرح ت�دودحم دروم رد
 باختنا ار یرگ�د نا�ز و&خ$ان اما .تسا یوق BGخ ەراعتسا ،ناریا mUسª رد و تسا روسjاس ه_ لوادتم لمعلاسکع هنعط
 ک� رد گنس ود TnMب ەدافتسا دروم یەدام دروم رد Ūح وا ،دزادرپ� راوهناوید فBصوت ه_ و دور� تاBئزج غاi ه_ وا ،دنک�

 سدح ار و&خ$ان �اBس یهمانرب مBناوت� Ūح ام تاBئزج نیا غاTUM iفر ا_ .تRساسح زا هلحرم نیا .دنک� ت^حص انب
 یور ەدش کح یاهملs دروم رد س×س .دنک� رهش یەزاورد فBصوت ه_ عو}i و دوش� سدقملاتRب دراو وا لاثم یارب .مBنزب
 .تسا نامز نآ یهعBش و Øطاف یهفBلخ مان هملs نیا و دشخرد� دتفا� نآ یور باتفآ رون Ūقو هک دنز� فرح ەزاورد نآ
 نامز نآ رد نویمطاف یهفBلخ ه_ وا تدارا و وا تاداقتعا ه_ دوش� ەزاورد نیا �انش�Lا^aز زا و&خ$ان ناشخرد فBصوت رد

L~ ج نیا ندناوخ ا_ تسا نکمم روطچ ؟تسا نکمم نیا روطچ .دربíaBصوت و تاBس یهمانرب ا0فBک �اS رد ؟دز سدح ار 
 هملs نیا هکنیا نود_ دنز� فرح ەزاورد یور ەدشتåث مالs رب باتفآ یا0هعشا شªات دروم رد و&خ$ان ،مدز هک §اثم دروم
 mnحتم ار ەدنناوخ هملs نآ دروم رد تRساسح زا ناmnMم نیا  .دنک� ت^حص ت^یکرت نیا ندوب mnMمآرحس دروم رد .دنک ەدافتسا ار

 هچنآ درومرد شتاساسحا Ūح هن و دنک� ت^حص شmnگرد یا0سح دروم رد §و دنزØن فرح هملs دروم رد وا .دنک�
 .دن±ب�

 ا_ ار رهش وا .تسا مدق راز0 تف0 :دa,گ� شفBصوت رد دنزب فرح یرگ�د رهش تمظع زا د0اوخ� Ūقو لاثم یارب ا�
 .دزاس� را�شآ وت یارب ار رهش نیا تBم0ا ،ەزادنا ه_ شالت نیا ل�د^ت و رهش لوط رد TUMفر ەار ا_ و دmnگ� ەزادنا شیا0مدق
 .تسا د�دج یا0هفلوم TUMخاس یارب ا0ەزادنا TUMشاذگ م0 رانک ،مراذگ_ ÎاmUشا ه_ امش ا_ م0اوخ� زورما هک یرگ�د مهم دروم
 Ūقو مدرم موسر دروم رد وا لاثم یارب .هناسانش مدرم یا0ەداد و ا0ساBقم ،ا0ەزادنا لثم LUاعالطا TUMشاذگ م0 رانک صوصخه_
 ام یارب ەزات یاهفلوم ا� mUمارا» وا تاعالطا نیا نداد رارق م0 رانک ا_ .دنک� ت^حص دور� TnMیا» mUم تف0 لBن دور بآ هک
 �mUسد .تسRن ناسآ ام نامز رد شTUMفا� هک تسا یmnMچ نیا و دزاس� هفلوم ،تاعالطا نیا TUMشاذگ م0 رانک رد .دنک� مBسرت
الومعم داaز تاعالطا ه_

ً
 صخشم یا0هفلوم مBسرت یارب و صاخ M®د0 ا_ ا0نآ هکنیا یارب دوش� لد_ اa,نارا» ه_ ام ن0ذ رد 

�دولآ ل_اقم رد ەر0اق مدرم هک مBناد_ رÐا ۲۰۱۸ لاس رد لاثم یارب .دنmnگØن رارق م0 رانک
>

 هچ لBن دور ا_ ناشتåسj و او0 
 مت^حص م0اوخ� .مBشا_ هتشاد کmUشم یاەد�د» ل_اقم رد رگ�د �درم زا یاەزات لBخت مBناوت� ام دن0د� ناشG jمعلاسکع
 یا0شسرپ ساسارب منک قلخ یاهمانرفس م0اوخ� ،منک رفس نکمم mnغ یا0زرم ناBم مناوتب نم رÐا :منک مامت نیا ا_ ار



 ەار نیا زا اهنت .دنک تåث ار ساسح تاíaBج نیا ه_ مدرم Cمج لمعلاسکع و دنک ەد0اشم ار �اسح تاBئزج هک  ؛ما�اBس
�دنز زا یاەزات لBخت ام هک تسا

>
 .تفا� م0Bاوخ ،مaرادن روضح هک �Lا0نا�م رد مدرم 

=ن0رف نارفاسم ا_ هنوگچ ار نیا زورما وت :ماس
>

ß ک� هس�اقم نارهت رد ەرود نیاM̄؟ 
NلHخ ام :خBG زaخت تانا�ما یەرا�رد داBاعالطا نیا یهم0 ا_ ارچ هکنیا و لLU ناوت� هکBگرب راثآ زا مmnaالثم ...م

ً
 راتا_ نالوا زا 

 ...دنوش� ل�د^ت �Lانعم«L ه_ mUمارا» یاجه_ س� ...دراذگ_ م0 رانک ار تاíaBج نیا هک درادن دوجو یmUمارا» هک §اح رد ...مmnaگ_
 ëدنوشj ل�د^ت اa,نارا» ه_ رÐا

 اما .دن0دØن رارق mnثات تحت ار وت هک LUاعالطا ناونعه_ ؛وت زا جراخ دنوش� یmnMچ ا0 نیا هک تسا روطنیا تاقوا 3mæا :اBلوج
 .تسا ەداتفا قافتا م0 وت یارب ا0 نیا را�نا M̄ک� تقد تاíaBج ه_ Ūقو
NلHقد :خBاق

Ï
! 

 .دmnگ� یرگشسرپ ه_ م0 ار مBناوخ� نآ ا_ ار اmU0مارا» نیا هک �Lا0یژولود�ا نیا و ... :ماس
NلHقد :خBاق

Ïë 0اوخ رد ار مدرم راتفر و&خ$ان متفگ هک روطنامjچی0 نمض رد و د0د� رارق قیقد یهناسانشمدرم یا0شNەا 
الصا مدرم ا_ شتاملا�م یەرا�رد ،دنکØن ت^حص شتاساسحا یەرا�رد

ً
 باختنا وا هک تس�Gش نیا هک ارچ دنکØن ت^حص 

 ەاNچی0 وا هک تسLUاíaBج ع,ن نیا ؛تسا ەدوب وا ا_ م0 شردارب هک مBناوخ� �Lاهن یهحفص ود رد .دسI,نب ار شاهمانرفس دنک�
الثم .دنک� �ررب ەد�د» ناونع ه_ ار مدرم وا اما .دنکØن ت^حص ناشەرا�رد

ً
 قافتا نیا Ūقو دننک� ار راs نیا ەر0اق رد مدرم 

 ەدافتسا mUمارا» یەژاو زا نم هک تسا لBلد نیا ه_ .تسا ەداد خر قافتا رگ�د نآ نوچ دن³شاد ار نیا دادغ_ رد مدرم .دتفا�
 .منک�
ا^Haقت ولوپ وکرام 3mUاراs :اBلوج

ð
 وا .تسا رجات دBشخ^ب ،تسا رفاسم .تسRن تارکوروب وا هک دوجو نیا ا_ .تسا ک�دزن وا ه_ 

اعقاو Ūßنس تRصخش ود نیا م0Bاوخ_ هک §وا لBلد .درادن زاBن رفس یارب BGلد
Ï

 نامتاBبدا رد هک ...مBنک ثح_ دراو ار �Øدق 
 نیا و دندرک رفس هک ،دن³س0 خــــaرات نیا Ūنس نادرم هک ارaز .م0Bد ناشتاجن هک تسا تخس مBG 0خ هک دن³س0 مهم ردقنآ

 ەدرک� ت�امح ا0نآ زا تردق و دناەدرک ەدافتسا - یراجت ¿ا^ترا ل» – �Øدق یا0ەداج زا ...دننک رفس هک دن³شاد ار سjاش
 ناوت� هک Ýار اهنت .دنرواBب دوخ ا_ LMاتساد و دندرگرب و دننک رفس هک دوب ریذ»اننا�ما هن رÐا ...دننک روبع ا0زرم زا دن³سjاوت� و
 ناونعه_ ...مmnگ_ رظن رد ەار یادتبا زا ار وا هک تسا نیا م0د تاجن ار ولوپ وکرام مناوت� نم هک Ýار اهنت ،تفگ نخس ا0نآ زا
 مهم BGخ اmU0مارا» نیا ،تسا هتفر اجک ه_ اجک زا ،تسا ەدوب اجک و ەدرک لد_ و در ا0زرم TnMب الاs و ەدرک راs ه_ عو}i هک یرجات

 .دش »هچ« وا هک تسا نیا mnMچ نHaتمهم نیا زا دع_ و تسا تاجن یهطقن TnMلوا نیا .ما�ا و ا0نزو ،ا0هلصاف ،ا0ەزادنا .دن³س0
اقBقد .تاíaBج TnMم0 ەار زا .دندرک ەا�ن لBخت نیا یهچaرد زا یو ه_ یدامتم یا0لسj .دش تاBبدا ع,ضوم وا

Ï
 .و&خ$ان دننام 

 BGخ .دن³شگزا_ mnMنو ه_ TnMمز ق}&م نارفاسم TnMلوا ناونعه_ ۱۲۷۱ رد وا یومع و رد» ،رجات ناونعه_ ەار نیا زاغآ ا_ هج³Bن رد
sناد� مBدنز هک م�

>
الامتحا هتسª رفس را_ ا0نآ ا_ ەرا�ود وا Ūقو .تسا ەدوب هنوگچ نیا زا شRپ وا 

ً
 را_ یارب و ەدوب هلاس ۱۷ 

 یال�,ک را�رد ه_ دنناوتب ات درذگ� لاس ۴ .دنسرب TnMچ ه_ مشHIبا یەداج ەار  زا ات ،دنور� مود رفس ه_ ناخ ت�امح تحت مود
 ار وا هک تسیوحن ه_ یال�,ک زا وا ت�اور .دوش� یال�,ک تسود و تاملòید و دنام� اجنآ لاس ۱۷ وکرام .دنسرب ناخ
اعقاو هک Sک ه_ دنک� شل�د^ت و دنک� �Lادزەروطسا

Ï
  .تس0 

�دنز زا لاس ۲۴ .دن³شگرب mnMنو ه_ لاس ۲۴ زا دع_ ا0نآ
>

 mnMنو نامز نآ رد .دن³شگرب mnMنو ه_ ۱۲۹۵ لاس رد ëدBنکروصت ار نات
المع .اونج دننام .تسا �Lاaرد تردق ا_ یروهمج

ً
 و دن³شاد �Lاaرد �اظن تردق هک دوب ەدش مBسقت یروهمج دنچ ه_ اBلاتیا 

 مان ه_ IS,ننامر اجنآ رد .دوش� LMادنز اونج رد و دنک� تک}i گنج رد ۱۲۹۸ لاس رد وا .دندوب گنج رد م0 ا_ هشRم0
 .دنmnگ� رارق لولس ک� رد تسا ەد�د ار ناهج هک Sک ا_ ەدنسI,ن ک� دBنک روصت .تسوا §ولس م0 اmnMپ ود LUا�³Bسورک
 تقBقح �LاmnM0چ هچ مBنادØن .دشک� لوط لاس دنچ .دنسI,نب ار ا0ناتساد نیا ات دنmnگ� مBمصت ود نیا .ëتسا ەدننکهناوید
 نآ یوسjارف نا�ز ه_ هک هعومجم نیا یارب ناونع TnMلوا .دناەدرک �ررب ار نیا صصختم ناراز0 .هچ ا� دناەدش قارغا ا� و دنراد
�داس TnMم0 ه_ .تسا »ناهج ناBب« ەدش هتشون نامز

>ë نول دننام .دشا_ نارجات یارب دوب رارق باتک نیاG «نزو ه_ هجوت .تنل، 
 ه_ و دناوخØن ر�Hب ار ا0نآ و دسر� ا-ورا ه_ ا0راترات زا هک تسjاد هBناBب TnMلوا ناوت� ار هعومجم نیا .تسا0هلصاف و ەزادنا

 ه_ و تسا نپاژ رد درک رکف ،تفر ا�Haمآ ه_ بملs فتسHIک .دنک� دا� ا0نآ زا هتف}&Rپ و ەدBچBپ یاهعماج ناونعه_ نآ یاج
  .ولو-,کرام تاحBضوت لBلد ه_ ؛یدن0 تفگ ا0نآ
 BGخ ار نآ هک §وق لقن نHaخآ ؛دن³سRن مهم هک ،دنراد ا0 تBعقاوmnغ ا� ا0تBعقاو ا� تاBبدا نیا و ا3mU0اراs نیا هک یmnثات
 .دBناوخ_ منک� داهنشRپ امش ه_ هک تسا )ونa,لاs ولاتیا( Lóرمان یا0رهش باتک رد مراد تسود
 ر0 اما .تسا ەدش یزاسەروطسا یال�,ک یروطا~mما زا ولو-,کرام یەدش حHطم دراوم زا و ەدش د3Bات یال�,ک ا_ Ūسود رب اجنیا

اعقاو نآ رد ÄMسلف یا0قادصم هج³Bن رد و یال�,ک زا §اوس ه_ تسا «Lاوج یرهش
Ï

اصخش نم یارب اما ...تسا قیمع 
Ï

 نامر رد 



المع لاقن هک ...تسا ولو-,کرام و یال�,ک یهط_ار یەرا�رد هک تسا رهش تافBصوت M̄یبان±ب نیا
ً

 .دنک هنوراو ار تردق دناوت� 
  .تسا ام زا BGخ یارب سفن ه_ دامتعا زا Ūیاهن«L عبنم نیا
NلHم0 م0 دازرهش یارب :خTnMگ� شا§اقن زا ار شتردق و تسا روطmnد... 

�دنز دازرهش اما تسا تسرد :اBلوج
>

 دروخرب تردق ا_ ولو-,کرام هک§اح رد تسا ناشگرزب قرف نیا .دنک � کسIر ار شا
 ناشj حضاو ار هط_ار نیا ات ...مناوخ_ ار نآ مراد تسود هک تسا تمسق ک� .دسرتØن تردق زا ،تسا تاملòید ک� وا .دنک�
 ...م0د
 
 -  ۳۹ ات ۳۷ تاحفص õ ونa,لاs ولاتیا رثا »Lóرمان یا0رهش« نامر -

 د�دج نداعم فشک زا ا� ؛دننک� «mخ ا_ ا0هئطوت و ا0یراوخەوشر ،اÚ0حق زا ارم مرگ�د یارفس - :دBسرپ ولوپ وکرام زا ناخ
 Ūسدرود نام0 ه_ �Lا0روشک زا وت ؟هچ وت اما ؛ÄUشمد رادلN رHaح یا0را_ یهضرع ،رومس تسوپ یهف$ا_ یا0تمBق ،ەزوmnف
 ەزمەزم هناخ ناویا رد ار بش یا�نخ هک دنیآ� Sک i ه_ هک تسا �Lا0هش�دنا �Lوگ_ LMاوت� هک یmnMچ اهنت اما ،یدرگ�رب

 ؟تسRچ یارب ندرک رفس هم0 نیا س� .دنک�
 وت ەاNرد ه_ نم نانخس هک ار یروشک ر0 .دزو� �Øالم دا_ و ماهتسشj وت Öق یا0هل» رب .تسا بش - :داد ار شباوج وکرام
 �Lا0ه�ا» رب راوتسا یاەدک0د زا شRب Öق نیا رÐا Ūح ،M̄یêب یاهتسشj نآ رب هکنآ نوچ «¥رب زا یاهتسjاوت� ،درک� M$اح
 .دروآ� ماشم ه_ ار U®التا_ ̄«صم یوب مBسj و دوبØن «Lوچ
 ،ا0ریازجلاعمجم مامت وت ؟وت ەا�ن اما .منک� فاmUعا ار نیا .دنک� رکف و تسا هتسشj گنزه_شوگ هک تسا Sک ەا�ن نم ەا�ن -
 .درکØن U®رف ،یدوب� ن3اس م0 اجTnMم0 رد رÐا هکنآ لاح .یدرون� رد ار تو0رب یا0تشد و ا0ەوکهتشر
 لا^ند mUهب ار وا لالدتسا یهتشر د0اوخ� هک تسا نیا یارب دراذگ� یراNزاسان یانب وا ا_ ەاNر0 یال�,ق هک تسjاد� یmnMنو درم
 ترا^ع ه_ .دوب یراج گرزب ناخ ن0ذ رد ل^ق زا هک تفا�� �Lا0هش�دنا یهتشر رد ار دوخ یاج وا تاضاmUعا و ا0باوج .دنک
 ه_ �Lاهنت و توکس رد نانآ زا ک� ر0 ا� دنوش مالعا دنل_ یادص ه_ ا0لحەار و ا0لاوس هک درکØن LUوافت ود نآ یارب ،رگ�د
 ناشیا0ونن رد ،دوخ یا0شلا_ رب ەدادهBکت ،رامخ یا0مشچ ا_ و شوماخ نانآ یود ر0 لاح نیا رد .دزاد~mب ا0نآ رد واsودنک
 .دنتفگØن چی0 و دندرک� دود نm»aنع زارد یا0قپچ و دندروخ� بات
 یهتخانشان یا0هلحم رد رتشRب هچ ر0 هک )درک� روصت TnMنچ ار وا خسا» یال�,ق ا�( د0د� خسا» درک� روصت ولوپ وکرام
 رطاخ ه_ ا_ و دسانشª دوب هتشاذگ ا» رaز اجنآ ه_ ندBسر یارب هک ار �LاTnM0مزi دناوت� رتشRب ،دنک مN ار دوخ رود یا0رهش
 یهچنادBم نآ و شاهناخ ر�ورود ،شاLMاوج یەرود یانشآ ن3اما تسjاوت� دوب هتفرگرب رگنل را_لوا اجنآ زا هک یردنب ندروآ
�دنز یهتشذگ یا0ەاNلmMMم و دaود� نآ رد �دوک نامز رد هک ار mnMنو رهش کچوک

>
 .د_اaزا_ ک�ه_ک� ار شا

 شاهش�دنا درک� روصت وکرام ا� تسا ەدرک عطق هک درک� روصت ا� ،درک� عطق ار شرا�فا یهتشر ناخ یال�,ق هظحل نیا رد
ال^ق M̄یب� ار هچنآ یهم0 :ا� - ؟یور� شRپ تسا هتشگرب بقع ه_ هک یi ا_ هشRم0 - :تسا ەدش عطق نیا دننام §اوس ا_

ً
 

 ؟دراد ناHaج هتشذگ رد اهنت وت رفس :mUهب ا� - ؟یاهتشاذگ i تش�
 د0د� حیضوت هک دوش� روصت TnMنچ ا� د0د� حیضوت دنک روصت ا� ،د0د حیضوت دناوتب وکرام هک دوب نآ یارب نانخس نیا مامت
 رÐا Ūح و تسا شیور یولج رد یmnMچ ەراوم0 تسا شیوجوتسج رد وا هچنآ هک د0د حیضوت دوخ ه_ دناوتب ەرخالا_ ا�

 هتسª رفاسم یهتشذگ ارaز .دش� نوگرگد شرفس رد وا یورشRپ ا_ هتفرهتفر هک دوب یاهتشذگ دمآ� ناBم ه_ هتشذگ زا ت^حص
 ،دوش� هفاضا نآ ه_ یزور زور ر0 تشذگ ا_ هک تسRن ک�دزن یهتشذگ روظنم .دنک� mnیغت تسا ەدرک ¿ هک یmnسم ه_
=^Haغ .د_ا��زا_ ەدوبن شùلمت رد هک ار یاهتشذگ د�دج رهش ر0 ه_ دورو ضحمه_ رفاسم .تسا رود راBسª یهتشذگ ه÷ل_

>
 

 .تسا هتسشj شراظتنا ه_ ەدشjبحاصت و انشآان ن3اما مخوچیپ رد تسRن شùلام رگ�د وا ا� تسRن رگ�د هچنآ
�دنز ار یاهظحل هک دروخ�رب Æخش ه_ LMادBم رد ،دوش� دراو یرهش ه_ وکرام

>
 .دشا_ )وکرام( وا نآ زا تسا ەدش� هک دنک� 

 راBسLM ªامز رد رÐا ا� ،دش� فقوتم وا رب نامز رود راBسª یاهتشذگ رد رÐا .دشا_ درم نآ یاجه_ نون3ا وا هک تسا ەدش�
 زا دع_ .دíaگ�رب فلاخم تهج رد ار یرگ�د ەار ،دوب ەدومBپ هک Ýار TUMفرگ شRپ رد یاجه_ ،Ýارراهچ i رب ،نآ زا رتشRپ
 .تفا�� نادBم نآ رد درم نآ یاجه_ ار دوخ نون3ا زارد یراذگو تشگ
 همادا یرگ�د رهش ات ار شەار د�ا_ .دنک فقوت دناوتØن رگ�د ،تسا ەدنام رانک دوخ ضورفم Cقاو یهتشذگ نآ زا رگ�د وا اما
 صخش لاح نامز نون3ا و دشا_ وا §امتحا یەدنیآ دش� هچنآ ات ا� تسا هتسشj شراظتنا رد رگ�د یاهتشذگ هک اجنآ ات ،د0د
 .ەدرم کشخ یا0هخاش :دناهتشذگ زا �Lا0هخاش اهنت هتفاBنققحت یا0ەدنیآ .تسا یرگ�د
 - :دنک حHطم mnMن TnMنچ نیا ار شلاوس تسjاوت� ؟M̄ک ەدنز ەرا�ود ار تاهتشذگ ات M̄ک� رفس وت :دسرپ� هظحل نیا رد ناخ
 ؟«Lاaزا_ ار تاەدنیآ ات M̄ک� رفس



 نآ ه_ ،دوب د0اوخن زگر0 و ەدوبن نآ زا هک هم0نآ فشک ا_ ،رفاسم .تسا ÄMنم یاهن±یآ اج رگ�د - :دوب TnMنچ وکرام باوج و
 .درب� ەار تسوا نآ زا هک �دنا
 

 ...د�درک ناBب اجنیا رد ود ر0 امش هک �Lا0لقن تBعضو :ماس
NلHاصوصخم :خ

Ï
 ...تسا هتشونن ار شباتک دوخ ولوپ وکرام هک Ūیعضو نیا رد 

=ن0رف یەدودحم ود یارب دندش LMارد» ود ر0 اما ،هتشونن ار شباتک دوخ ولوپ وکرام و ... :ماس
>

... 
 ëتسRن تسرد نیا اما .تسا ەدش M®رعم ەدنسI,ن یو دBنک زا_ ار ولوپ وکرام یا�د»=aو رÐا مa,گ_ تفر مدا� و ... :اBلوج
 ).ددنخ�(

 ود نیا رکذ ا_ ...موش روآدا� نا^طاخم ه_ دوش قحلم ام ه_ م0اوخ_ هBمس زا هکنیا زا ل^ق متساوخ� تروص نیا رد :ماس
 م�اەدرک روصت ام ناشیا0همانرفس یا0ناتساد و تسا ەدش یرادربەرهب ا0نآ زا �LاBلاتیا و �راف تاBبدا رد هک �Gش و صخش
�دنز رد Ūیلعاف نام0 لاح رد نHaفاسم ا� ...رادهعومجم ...روتaرویک ...دنم0mM ناونع ه_ اجنیا

>
�دنز - ود ر0 - ا0نآ هک م³Bس0 

>
 

 یەزاجا ناش�ا ه_ هک یدوجوم تBعضو زا ...داصتقا زا و دناەدرک ەدافتسا تراجت زا دش حHطم هک روطنام0 ود ر0 .دناەدرک
 تاBبدا mUسª نیا رد ا0نآ §و مaراد mnMن ام زا BGخ هک تسا Ūیعضو نیا و ...تسا ەداد ار دناهتساوخ هک �Lا0نا�م TnMب تکرح
 و ەmnغ و دناەدش دقن روطچ و دناهتفرگ ل�ش روطچ هک ،ەدش هتشون ا0نیا یەرا�رد اmUکد ا0دص و دناەدرک دBلوت mnMن �Lا0لقن و
 نآ ه_ هBمس هک ̄«لص Ūیعقاو ه_ mnMگناربلBخت یا^aز یا0ربا زا م0Bاوخ� هک منک ناتەدامآ م0اوخ� لاح TnMع رد §و ...ەmnغ
 .مaورب داد د0اوخ خسا»

 نیا دراو روطچ هکنیا یەرا�رد هلمج دنچ ا_ نم .دBشخ^ب ەرا»هکت یادص نیا یارب ارم مراودBما ...هم0 رب مالس .نونمم :هBمس
 نم و م�درک تاقالم ار رگ�دمTnM 0لرب رد ام ناتسªات رد .درک حHطم ادتبا رد ماس هک روطنام0 ؛درک م0اوخ زاغآ مدش هملا�م
 هک دنداد رظن نآ ه_ عجار اBلوج و خHلN هک §اوس لوح م0اوخ� .متس0 و ەدوب هملا�م نیا زا Ūمسق هک ملاحشوخ BGخ
 یەرا�رد ا� ام ات دراد دوجو رفس یەرا�رد ی$اعم تاH�Bجت هتسد هچ رجاهم و رفاسم TnMب M̄ع� ،»هچ M̄ع� ندوب رفاسم«
 Ýام دنچ .مBنک رکف دننک� رفس ا0نآ قHaط زا مدرم هک ̄«تارم هلسلس دوجوم یا0متسRس یەرا�رد ا� رفس زا دوخ یه�Hجت
 =mnMaف یا0زرم زا اهنت هن هک ؟دراد M̄عم هچ نیا هک م�اەدرک رکف نیا ه_ .م�اەدرک ت^حص م0 ا_ ثاmnم یەرا�رد ماس و نم تسا

�دنز یا0ت[س فلتخم یا0زرم زا ه÷ل_ مBنک رذگ
>

 نرق رد هک یدن0 نارجات TnMب نم TnMشRپ تاعلاطم .مaرذگ_ mnMن اBند رد ندرک 
 اس� LMاهج عی±شã یا0نامرآ ا_ ناشتشونi و ەدرک رفس ا-ورا و اداناs ه_ دع_ هک ...دشا_� دندرک تمíaع اقHaفآ ق}i ه_ ەدزون

ûلاس تسRب رد نم Ūقو .تسا ەدروخ ەرگ ۱۳۵۷
>

 چ,ک خــــaرات ات دوب نیا یارب نآ زا Ūمسق متشاد ار هناBمرواخ ه_ رفس دصق م
 هشRم0 منک� ساسحا هک LUالاوس زا =� .مسانشª هناBمرواخ رد شیا0گنج و ا�Haمآ «mماتKس ەدزون اس� mUسª رد ار ماەداوناخ
�دش اج«L اج زا« ه_ Sک هک تسانعم هچ ه_ نیا هک تسا نیا دشا_ mnMن نارگ�د لاوس مراودBما و مدرک مرن هجنپ و تسد نآ ا_

>
« 

�دنز نآ ا_ و دشا_ هتشاد قلعت
>

 فوذحم �امت ه_ mnMن د�دج یاجنآ رد Cمج لاح TnMع رد و یدرف روصت رد هچ هک �ادام ؛دنک 
 س� زا_ دوخ ا_ ار نا�م ک� تاBعقاو اهنت هن رفاسم هک تفگ اBلوج نامهBلوا تاملا�م زا =� رد هک تس0 مرطاخ رد ؟دشا_

 ک� ات مدرگرب ماەداد ماجنا توmnب رد هک BÄUقحت ه_ م0اوخ� .درب� س� دوخ ا_ mnMن ار اجنآ یەدنیآ یا0زادنامشچ ه÷ل_ درب�
 تاقالم LMاهج مmnMلات±پاs یا0تنوشخ ا_ ا0ناسjا چ,ک هک LMامز رد م0د ناشj امش ه_ ا0زادنامشچ زا یاهتسد ا� زادنامشچ
 رد دوخ تاBلخت ه_ م0اوخ_ امش زا م0اوخ� لاح TnMع رد اما د�آ� رظن ه_ یرهشنامرآ دض LMاتساد نیا فرط ک� زا .دنک�

�دنز یەرا�رد LUاBلخت و ا0زادنامشچ و مBنک ع,جر ەرا_نیا
>

 ولوپ وکرام هک �Gش ه_ هن لقادح ،دناەدماBن رد لقن ه_ زون0 د�اش هک 
�دنز تفا_ رد مBناوت� §و ،و&خ$ان ا� هتفا� شیا0رفس یارب �Lا0لقن

>
 یا0ناتساد رد ار =�دزن ات مBنک ەد0اشم ار نیا هنازور 

  .دنmnگ� ل�ش هک مB[یêب ار LUاBلخت مBناوت� لاح TnMع رد .مB[یêب اLM0امBپ م0 و ا0تقافر
 LMاروتسر رد ا0بش هک منیêب ار نسح مان ه_ یدرم ات متفر ،توmnب رد ،هعمج رهظزادع_ ک� .درک م0اوخ عو}i ناتساد ک� ا_
 .درک� راs اجنآ رد ا0حبص .مداد ماجنا اجنآ رد ار مقیقحت زا }Sخ_ نم هک دوب �Lاج ناروتسر .تسش� فرظ ناíaم مان ه_
 TnMلرب رد ار اBلوج و NG و ماس هتشذگ ناتسªات رد نم هک دوب BGلد ناíaم .»ا^aز« M̄عم ه_ تسا }3Sارم «Lرع �ان »ناíaم« مان
  .مدرک تاقالم
امئاد هک ناصقر LMامشچ ا_ LMالضع .دنل_ دق .نسح ه_ م�درگرب اما

Ï
 .دنک� مل�ت کaراهمآ ه_ و دنادنخ� ار دوخ نز نارا�م0 

 ،لاBجا رد هک دوب هتفگ نم ه_ وا .دننک� راs نانبل رد رگراs ناونع ه_ هک ~Lویتا نHaجاهم زا یدودحم دادعت زا تسا یدرم نسح
Nاجنآ ا0حبص هک یایرلا sدرک� را i نیا .تسش� فرظ ناروتسر نیا رد ا0بش هک §اح رد .منزب Nجا یرلاBتالحم رد لا 
 رقتسم اجنآ رد M̄یطسلف شåنج ناi و تافرع iا� هک یاهلحم .تسا هفاs زا رپ هک غ,لش یاهلحم رد .تسا توmnب «Lرغ
 ەرادا LMانبل فورعم روتaرویک طسوت یرلاN .تسا هلحم نآ رد هک Ýا�شjاد و ا0هفاs گن0رف یارب تسا ناتساد زا رپ .دندوب



 Ūقو زور نآ .مدش� در نآ رانک زا ناروتسر تمس ه_ مەار رد هنازور .دراذگ� ش�امن ه_ ار LMانبل فورعم نادنم0mM و دوش�
 ه_ نم .درک �Lامن0ار ش�امن لاح رد ەا�ش�امن تمس ه_ ارم و تفگ دمآشوخ نم ه_ }�وپەاBس LMانبل لاسناBم درم مدش دراو
 راs اجنیا مان نیا ا_ Sک تفگ وا .دنک� راs اجنیا ،نسح متفگ ؟� دBسرپ  .منیêب ار نسح م0اوخ � هک مداد حیضوت یو
 .تسا روشک زا جراخ و درادن روضح یرلاN رد هظحل نآ شدوخ رادیرلاN و دنکØن
 �LاB-,یتا وا متفگ و مدش مBلسã ...مa,گ_ ار هلمج نیا متساوخ Øن هک یدوجو ا_ ...وا هک مدرک د3Bات هنا_دوم و مدرک را$ا نم
 نوmnب تعاس ک� یارب نسح مدش هجوتم رخآ تسد .دنک ناهنپ ار بجعت نیا درکن }�الت و دنام بجعتم درم تروص .تسا
 مBنک رکف نیا ه_ ام ات منک ەدافتسا ناتساد نیا زا م0اوخ� نم .منک «mص تعاس ک� د�ا_ منیêب ار وا م0اوخ_ رÐا و تسا هتفر
المع مBنک� رکف چ,ک و یداژن تG، 0,aم تa,0 ه_ هک �Gش ه_ ...مBن±ب� اmnM0چ رد هک LUاmnیغت M¥رب هک

ً
 یاmU0سTnM ªب رد 

sیغتم یا0سالmn امتجاâ 0اصوصخم هچنآ .دن³س
Ï

 TnMب LMالوط طا^ترا نیا منک رکف نآ ه_ ات ەدوب مهم BGخ هشRم0 نم یارب 
 ،مBنک ەراشا هناmUیدم و دن0 سوناBقا رد تراجت خــــaرات ه_ مBناوت� .مaB,گ� هناBمرواخ و اقHaفآ نآ ه_ ام زورما هک تس�Lا0اج
 ا0زرم TnMب راs لا^ند ه_ هک LMارگراs و ا0ەدرب و املع ،ا0نادBÄUسوم ،ولو-,کرام لثم یدارفا و نارجات یا0تکرح ه_ لاح TnMع رد
�دنز TnMب رد �Lا0لاثم ه_ مBناوت� م0 ەزورما .دناەدرک تکرح

>
اعقاو هک مBنک رکف ەرمزور 

Ï
 ەدشکBکفت یەدودحم ناونع ه_ یmnMچ 

=ن0رف یا0زرم هچ تلود-تلم یا0زرم هچ .درادن دوجو
 اما .هناBمرواخ رد �LاقHaفآ نارگراs ا� راs نHaجاهم ،منز� لاثم ک� .<

 ەوهق ،دنک� mnMمت ار ا0تلاوت هک Sک ...هک تسا نیا دراد ەژاو نیا هک �Lانعم اهنت ،مHaب� ار �LاB-,یتا مان توmnب رد Ūقو ەزورما
�دنز زا }Sخ_ �LاB-,یتا Æخش هک تسا روصت ل_اقmnغ نیا ردقنیا .درب� نوmnب ار ا0هلا�ز و دنک� تسرد

>
 و دشا_ âامتجا 

 ا_ Sک هک دوب نیا مدB[ش هک ÿMسا» رارکت ه_ متفرگ ار نسح غاi و متفر یرلاN ه_ نم Ūقو هک دشا_ هنازور تاطا^ترا زا }Sخ_
�دشفذح نیا ،تB÷لام بلس نیا ëدنکØن راs اجنآ مان نیا

 .تسا رفس یا0کسIر زا مa,گ_ م0اوخ� ...یزاس�Lرمان نیا ...<
ªسBا0ناغفا زا یراL� ³ن رد هکBجت منک � رکف نم دناەدمآ ناریا ه_ گنج ددعتم یا0ەرود یهجHتانا�ما هک دنراد !باشم یه� 
�دشلماش و مزال تانا�ما دوخ ا_ هک ترجاهم زا یروط ا� .تسا ەدش بلس ا0نآ زا ندوب رجاهم

>
 ەارم0 ه_ ار �اBس-âامتجا 

 دوجو �Lا0تروپسا» و ا0ازaو زا یاهمجح هک تسا نشور §اثم نیا mnMن دنراد LMاریا تروپسا» هک M̄یبطاخم یارب .تسا ەدرواBن
 مBناوت� .دننام_ U®ا_ یزرم یەدودحم ک� رد دنک� ناشروبجم و دنک� عنم ا0زرم TnMب هنادازآ تکرح نا�ما زا ار ناش�ا هک دراد
 .دنمانب ناهج فقس«L نادنز نmUaگرزب ار ەزغ یداaز یەدع ەدش ثعا_ هک مBنک رکف لBیاiا طسوت ەزغ راون یە$احم لاثم ه_
 بلس ا0زرم TnMب تکرح و کرت یارب M̄یمز و �LاوL»، 0آ یا0زرم زا ەدافتسا نا�ما زا ا0ناسjا زا یداaز یهتسد هک �Gش ه_

ا^Haقت راs نHaجاهم هک یدوعس ناتس"Hع ،«Lد دننام ،مaراد «Lرع یەدحتم تاراما لثم ار �Lا0اج رگ�د فرط زا .دناەدش
Ï

 دون 
 TnMنچ ه_ تسا هتسªاو تسا نآ زا §اثم «Lد ترآ هک ا0نا�م نیا سکول ل�ش و دن0د� لBکشã ار ا0روشک نیا تBعمج دصرد
 ار د�دج یا0روشک یا0تخاسرaز ات دنوش در �Lا0زرم زا یدامتم یا0لسj یارب LMاسآ ه_ امئاد دنناوتب د�ا_ هک ..�Lا0ناسjا
 نیا هک مBنک رکف نیا ه_ لاح TnMع رد د�ا_ مBنک �ررب شنaHaز یاmU0سª ه_ هجوت ا_ ار $اعم 0mM م0Bاوخ� رÐا .دننک م0ارف

 و روتmnaک و رادیرلاN ناونعه_ هک ؛تسا ەدش رپ M̄طو-ناهج LMارفاسم ا_ �Lوس زا هک تسا ەدش هتخاس تBعقاو نیا ا_ ناهج
0mMوس زا اما دنراد روضح اضف نیا رد دنمL� رفس زا اضف نیا رگ�د sا0رفس .تسا هتفرگ ل�ش نارگراL� اهنپLM 3ا هکmæا

Ï
 ماجنا ەداBپ 

 ...دنرذگ� ا0زرم زا ناشا0همانرذگ TUMفر تسد زا و ەوشر تخادرپ و قاچاق ا_ ا� دندرون� رد ار یروانهپ یاTnM0مزi و دنوش�
 زا هم0 نسح دننام اما مa,ش ورب ور نآ ا_ ی0mM رثا ع,ضوم ناونعه_ دوب نکمم هک دوب همانسانش«M̄ Lیمزرaز تBعقاو نیا و
 ماەداد ماجنا هک BÄUقحت ه_ متشاد Ūقو ،منک مامت ار مت^حص BÄMصوت ا_ م0اوخ� .دناەدش مورحم ام ا_ هنامBمص =�دزن نا�ما
 و&خ$ان TnMب یاهس�اقم داهنشRپ یارب یای0mM رثا ا� âاmUMنا ا� «Lدا M̄تم دوب نشور میارب مدرک� رکف هملا�م نیا ا_ طا^ترا رد
 و ەmnت راBسª یا0اج رد هک تسا �Lا0تBمBمص ناتساد دوش� ک�دزن «Lدا تاعالطا ه_ مرظنه_ هک �Lاج اما مرادن ولو-,کرام و
 ؛دوب توmnب رهش ق}i رد مدنارذگ ار منامز نmUaشRب هک �Lاج و مداد ماجنا نم هک BÄUقحت .دنوش� ادBپ راد�ا»mnغ و رتکaرات
 ا0لاس ¿ رد و داد� یاج دوخ رد ار هنمارا راتشک نHaجاهم هک ...دش� هتخانش M̄مرا یهلحم ناونعه_ زاغآ رد هک یاهلحمرد
�دنز یارب تخاسرaز ک� M̄مرا یهلحم نیا زا �Lوس رد الاح .دندوب هتفر اجنآ ه_ یرتشRب نامدرم

>
 ەدش تسرد راs نHaجاهم 

 و دBنک تسرد اجنآ ار ناتیا0وم دBناوت� و دراد دوجو �LاB-,یتا یاLM0املس ،تسا �Lا�نالia ناروتسر اجنآ هج³Bن رد .تسا
 فورعم یاBÄU0سوم و «Lرع BÄUسوم زا ̄«یکرت و دن³س0 هنا^ش یا0بولs و ا0اi ناBلق ،دنراد م0 هaودا اجنآ لاح TnMع رد
 LMاسک 3mæا و دسر� شوگ ه_ �LاB-,یتا BÄUسوم و دن³س0 سروب رد یاهHaجBن یاBÄU0سوم و دسر� شوگ ه_ �LاقHaفآ یا0روشک
 نانبل mnقف یهق^ط Gصا ناHaج اجنیا .دنوش� بوسحم توmnب رهش یدBع^ت هک دن³سLM 0اسک دننارذگ� تقو اجنآ هک
  .تسا
 توافتم گن0رف نیا بذج نم ،دوش� ع,جر نآ ه_ شایوسjارف خــــaرات ا_ هط_ار لBلد ه_ امئاد و تسیاەدنزارب رهش توmnب

 جاودزا �LاB-,یتا ناوج نانز ا_ و دناەدرک رارف گنج زا هک LMاوج نادرم ،تساجنآ رد یروس یەدن0انپ یراBسª هک ؛مدش



 ناتهمانرب بخ هک مسرپ� ا0نآ زا نم هک Ūقو ...دناەدرک یراتفر د_ ا0نآ ا_ ناشنا�امرفراs هک M̄یKیلBف نانز ا� ...دناەدرک
 رکف نم و درک ەراشا نیا ه_ دناوخ هک Ūمسق رد اBلوج .تسا Ýا^³شا لاوس نیا را�نا هک دندرک� ەا�ن یروج نم ه_ ...تسRچ
 L»ëا� تسد Ýاوخ� هچ ه_ تلغش رد هکنآ هن اما ...تشاد دوجو یاەدنیآ ،تشاد دوجو رمتسم یروضح رد نیا اجنآ مدرک
 ...دننام_ نانبل رد دننک شالت LMاسک هچ مBنادØن .دندرگرب دوش مامت هaروس گنج رÐا تسا نکمم دنa,گ_ دوب نکمم مدرم
 ناBم رد اما .تسا ەدرک نوmnب ار یداaز یا0یاهaروس ەدرک رتتخس ار ازaو TnMناوق Ūقو زا ۲۰۱۵ لاس زا دوخ م0 نانبل تلود
 و ...هتف0 بش تف0 ،دننراذگ_ تقو یاهفاs رد مدرم هک ل�ش نیا ه_ هچ لاح .تشاد دوجو تBمBمص ه_ U®ا³Bشا روضح ،نیا
 ار نیا د�اش هک تسا ندوب م0 ا_ زادنامشچ نآ تBمBمص منک� رکف ،هل_ .دن³شگ� رب نا�م نام0 ه_ ا0نام0 زا_ دوبن مهم
 ار تاعالطا مBنک� شالت Ūقو .دز mUمارا» و اa,نارا» TnMب توافت یەرا�رد �Lا^aز فرح خHلN .دنک راs §اقن زا �Gش هک دنک نکمم
اصوصخم ندوب م0 ا_ ندرک روصت �Lاناوت منک� رکف نم ،م0Bد رارق یmnگەزادنا یا0دحاو یاتسار رد

Ï
 فلتخم یا0نا�ز ناBم زا 

 نم ...تسRن Sک لوا نا�ز نیا لاح TnMع رد اما ...دنک راs نانبل رد دناوتب ات تسا هتفرگ دا� «Lرع یەژاو دنچ هک Sک دننام
 و دوب ناشناتسود یارب ÄUشاع تسژ نیا و دندوب ەدرک «Lوکلاخ کaراهمآ نا�ز ا_ ار ناشنت هک مد�د ار یاهaروس ناوج نادرم
 لقن دوبن رد ...ندوب م0 ا_ نیا ەار زا ...تسژ و توکس ÝاØ، Nسجت نا�ز ÝاN ،تسا BÄUسوم ÝاN هک ...نا�ز ژالs نیا ەار زا

 .دنک� داج�ا رفس مBنک روصت مBناوت� ام هک تسا یزادنامشچ ...تسا �Lاضف نیا ا� .مBن±ب� هک تسا یmnMچ نیا §اقن و
  ...مسرب LMا�ا» یدنبعمج ه_ نآ ا_ و مس~mب اBلوج و خHلN ،وت زا لاوس دنچ م0اوخ� :ماس
 هک ̄~مارتاس� - راNزور – رد ؛م�اهتسشj هک �Lاج ،منک ەدافتسا نارهت 0mM یهتفTnM 0لوا نیا رد امش لوق لقن هس زا م0اوخ�
 ام .دننک رفس ناریا ه_ دن0اوخ� هک LMاسک یارب TnMنچم0 و دوش� راوشد $اعم 0mM یاBند رد یmUشRب ناBناریا یارب رفس
 ا� LMاریا ،نادنم0mM ،منارا�م0 رد ،هنازور ل�ش ه_ ،مدش هجاوم نآ ا_ نم هک Úخ لقن نیا .مBنک تسرد �Lا0لقن م0Bاوخ�
 اجک ر0 نیا الاح ،تسا یروطا~mما زکرم نآ و دراد دوجو زکرم ک� ناشیارب را�نا هک یزاسرa,صت نیا ا_ ،روتaرویک ،LMاریا mnغ
 رتولج ا0روشک ÆMع_ زا لقادح رکش ار ادخ بخ .دن³س0 رتولج ام زا ا0نآ را�نا «Lد لاح ه_ شوخ بخ و دشا_ تسا رارق
 یا0زرم هک و&خ$ان =� .مaراد لاثم ود ام .تسا ناریا یا0زرم نوmnب و نورد TnMب Úخ لBخت ک� مرظن ه_ نیا و م³Bس0
اصوصخم .دننادØن هک LMاسک یارب ؛تسا ەدرک رتەدmUسگ ار �راف یەدشهتخانش ناهج

Ï
 نا�ز �راف هک عمج رد LMاسک یارب 

 ناشساسارب هک تسا یرفن هس زا =� وا .مBیامزآ«L ا0نآ ا_ ار �راف نا�ز روتسد ات مBنک� ع,جر و&خ$ان ه_ ام .دن³سRن
 اBلوج و خHلN ...تسا ەدرک ەدmUسگ ار اL�0اBلاتیا یەدشهتخانش یاBند هک مaراد ار ولوپوکرام ام .م�اەدرک فHaعت ار نامنا�ز روتسد
 و ولو-,کرام زا مدرم ا0را_ .دراد دوجو ا0لقن BGخ .دن³سRن =� اهنت دندرک ەدافتسا ناش�ا هک �Lا0لقن هک دندش رکذتم ود ر0
 سدقم ناشیارب و&خ$ان هک BGعامسا ب0ذم رد دن³س0 یدارفا Ūح .دناەدرک ەدافتسا شI,خ فاد0ا یارب و&خ$ان
 ام زا Æخش G^ق تسشj رد .مBناد� هم0 هک یداصتقا Ūیعضو ا_ ،م³Bس0 نارهت رد ام الاح .دراد س�دق شقن وا ...تسا
 فHaعت نآ ساسارب ا� مBجنگ� یداصتقا تBعضو زا ل�ش نیا رد ام هک تسا نیا دaB,گ� امش هک یmnMچ یهم0 ا�آ هک دBسرپ

 ناوت� لBخت ا_ ا�آ ا� مBنک زا_ دوخ یارب �Lاج LMاهج رازا_ رد مBناوتب ŪمBق ر0 ه_ هنوگچ هک م³Bس0 نیا شا�نک رد ا� مa,ش�
اصخش نم .داد mnیغت ار رازا_

Ï
 U®اتا د�ا_ LMز ر0 هک تشون فلوو اB[یجرaو Ūقو منک� رکف ،مدقتعم هنارعاش نا�ز رد بالقنا ه_ 

 ارچ ؛دش نکمم لBخت ا_ اما .دوبن کرد ل_اق داصتقا ملع ا_ M®اs یەزادنا ه_ نیا .درک mnیغت ناهج داصتقا دشا_ هتشاد دوخ نآ زا
 مدرگزا_ هملا�م نیا یادتبا ه_ م0اوخ� نم تانا�ما و ا0لقن زا یاهک^ش TnMب ،TnMب نیا رد .دمآ م0ارف شنا�ما مدرم لBخت رد هک
 �امت زا اجنآو مa,ش� یراs نHaجاهم هک مmnaگ� رارق تBعضو نیا رد ا0تقو ÝاLM« Nاریا« ناونع ه_ ام اجنیا مa,گ_ و
 ا0تقو ÆMع_ .دنرادروخرب LMاوارف تانا�ما زا ناBناریا تاقوا ÆMع_ هک §اح رد ،مa,ش� مورحم ناریا رد دوخ تانا�ما

 رات هBلع م0Bاوخ� لاح TnMع رد و م�دنب� مaBز � و مaزاس� ار نام0mM یاBند ناشیا0هناش یور هک LMاسک رب ار نامنامشچ
 نیا دBنک� رکف هنوگچ ،م³Bشاد هک یاهملا�م ساسارب مس~mب امش زا م0اوخ� .مBنک لBخت مBناوتب دوجوم تBعضو دوپ و
 م0 ا_ هک درف راهچ یەرا�رد نیا هک ارچ ،م�اەداتس�ا تشهب رد را�نا هکنیا ،م�اهتشاد م0 ا_ ناتسªات یادتبا زا هک یاهملا�م

 ناش�ا هک تسا یدرف ه_ Öحنم لBخت ا_ درف راهچ یەرا�رد نیا ،دراد دوخ رد ل_اقتم مهف زا ÄUمع نیا ،تسRن دننک� ت^حص
 نارفاسم ام زورما رÐا ،مدرگرب نآ ه_ م0اوخ� ...درک ەراشا نآ ه_ خHلN هک ̄«لاطم نیا و ا0یژولوaود�ا نیا ...دناەدوب لوغشم نآ ا_
 ام ه_ یژولويد�ا یi ک� منک� رکف ،مBشا_ هتشادن مBنک� رفس نآ ا_ هک یایژولوید�ا زا یاÝاÁآ و �رد چی0 نارجاهم ا�

 دادتما نامز طخ رد ار نیا مBناوت� هنوگچ .دaB,گ_ ەرا_ نیا رد ار ناترظن .مBشا_ نآ هجوتم ام هکنآ نود_ دش د0اوخ ەدناروخ
 نیا رد ،)۵۷ بالقنا( تشاذگ i تش� ار نآ mnMن ناریا هک Ūقو دننام رگ�د را_ ک� ؟مmnaگ_ زمرت ەرا�ود مBناوت� هنوگچ ؟م0Bد
 منک� رکف اما ؟تسRچ ەرا_ نیا رد امش رظن مناد_ م0اوخ� ،دوب ەدرک mnگ برغ ناهج ک³Bیلوپ لaر TnMبان±ب رد ناریا هک LMامز
 وت هچ ،خHلN وت یارب هچ ...مناد_ ار امش رظن م0اوخ� .دش ەدوشگ شیارب �Lاهتنا«L تالBخت نا�ما تفرگ ناریا هک یزمرت ا_

�دنز اما یاەدوبن ناریا رد هک یدوجو ا_ هک هBمس وت هچ و اBلوج
>

 ؟تسا ەدش TnMجع ناریا رد تاقافتا و ا0نامرآ ا_ وت 



NلHک :خHIسKBاLMقد منک� رکف نم ).ددنخ�( ؟Bاق
Ï

 زا ید�دج یا0ل�ش ه_ ام .مaراد زاBن لBخت ه_ ام هک تسا لBلد TnMم0 ه_ 
 رکذ ا_ ار ماهملا�م نم .مaراد زاBن mUمارا» ه_ .مBشا_ هتشاد را^خا یەرا�رد ید�دج تالBخت مBناوتب د�ا_ ،مaراد زاBن �انش�Lا^aز
 ه_ ار دنراد لاصتا تBل_اق تBعقاو ا_ Ūخس ه_ هک ÄMلتخم یا0هطقن مBناوتب ات مaراد زاBن قالخ یا0مرف ه_ ام .مدرک مامت mUمارا»

 LUاعالطا زا ناmnMم نیا هک ارچ .مBناوخØن مBنک� ەا�ن ار تنل» Gنول ا� م0Bد� شوگ را^خا ه_ Ūقو ار ا0نیا ام .مBنک لصو م0
 ه_ ام منک� رکف نم هک تسا نیا ؟دنک� لصو م0 ه_ ام یارب ار ا0نیا Sک هچ و تسا ەدننکهناوید دوش� دBلوت هنازور هک
 تافBصوت زا ؛دورØن تاBبدا یەدBچBپ یا0ه�ال ه_ هک منک رکذ م0اوخ� هک تسا «Lوخ لاثم و&خ$ان اما .م�دنمزاBن لBخت

 .تسا شسرپ نیا ه_ نم باوج نیا منک� رکف .دنک دBلوت لBخت دناوتب ات دنک� ەدافتسا ەداس
 م³Bس0 الاs لد_ و در و لاقتنا و لقن لاح رد ام ...مBنک روصت رجات ار دوخ دBیاBب هم0 زا لوا ؛متفگ نیا زا شRپ هک یmnMچ :اBلوج
 ÝاÁآ .مBناوت� هک ارچ ،مBنک� ادBپ لاقتنا و لقن نیا یارب Ýار لاح ر0 ه_ ام هک مBشا_ هتشاد دوخ ن0ذ س� رد ار نیا د�ا_ و
 نیا .تسام ع,ضوم نیا ...دوش� هتشاذگ ام شود ه_ تردق نیا ا_ هک Ūیلوئسم س×س و مaراد ار تردق نیا هک تBعقاو نیا زا
 ام و مBنادرگ� رب هناخ ه_ دوخ ا_ رفس س� زا ام هک تسRچ mnMچ نآ ؛مBس~mب دوخ زا ات تسا هملا�م نیا رد ام ششوک و شالت
 mnیغت ار ا0تردقربا تåسj ه_ نامەا��اج نیا ا_ تسا رارق هنوگچ و م³Bس0 لاقن ام ؟مBنک� ەا�ن نامەدنیآ یارب )ا0(اجک ه_
  ؟م0Bد
NلHاصوصخم :خ

Ï
 ...هک تسا نیا ،تسوت Gصا مویدم هک تاBبدا 

 نیا تس0 هک یmnMچ .امن±س زا ا� درک ەدافتسا م0 }�اقن زا ناوت� اما تسا ناBب یارب نم BCبط یەویش تاBبدا .هل_ :اBلوج
 رارق نآ رد تسا رارق یmnMچ هچ هک تساجنیا لاوس اما تسا دوجوم فرظ .درک §اخ هناش �Lامنزا_ را_ زا ناوتØن هک تسا

 تافBصوت و اmU0مارا» یهناسانشهعماج یا0قادصم .درک ەا�ن م0 نآ لوح یا0تخاسرaز ه_ د�ا_ اmU0مارا» TUMفرگ رظن رد ا_ .دmnگ
 مدرم دوجوم �Lا0تخاسرaز روطچ هکنیا TUMفرگ رظن رد ا_ هتبلا .دن0د� ناشj ش[3او ½اخ تاíaBج ه_ روطچ مدرم هکنیا و
 یوش در ا0زرم زا LMاوت� ،یراد راBتخا رد ار رجات ک� تانا�ما هک یوش� هجوتم Ūقو .دن0د� قوس ½اخ یا0تهج ه_ ار
اعقاو ،M̄ک لقتنم رگ�د �Lاج ه_ اج ک� زا ار }� ک� و

Ï
 نا�ما نیا هک }�ا_ دنسرخ د�ا_ یوش� اجه_اج ا0زرم نیا TnMب هک را_ ر0 

 ا_ هک Ūیلوئسم ساسحا .تسا روطنیا ەزما_ ِتسوپ دBفس کچوک mUخد ک� ناونعه_ نم یارب لقادح .دراد دوجو وت یارب ار
 .دنک ش�ادBپ رفن ک� د�ا_ هک تسا یmnMچ د�آ� - سح – نیا

 .دmnMگنارب ار ملBخت هک دراد ار نا�ما نیا لقادح دشا_ هتشادن هچ ر0 اجنیا نم یارب ؛مس~mب امش یهس ر0 زا م0اوخ� :ماس
  ؟تسا روطچ امش یارب مناد_ م0اوخ�
NلHددنخ�( ؟تسا ناطراو یهناخ تروظنم اجنیا :خ.( 

 ...نارهت ،تسا ناریا یا0زرم مروظنم هن ).ددنخ�( :ماس
NلHسمآ رد لاس جنپ ام :خmUتسود م0 ا_ ماد jقو اما م�دشŪ لوج - واBچ .م�دش تسود م0 ا_ دمآ نارهت ه_ - اmnMم0اوخ� هک ی 
 نآ ا_ هک مدرک ت^حص یردام نا�ز یەرا�رد نم و درک ت^حص ژالs نا�ز یەرا�رد هBمس ،دشا^ن وت لاوس باوج د�اش و مa,گ_

 صخشم ار تاهa,س نآ رد هک م�درک ت^حص تردق یەرا�رد .یوش� لئاق توافت رفاسم و رجاهم TnMب و IS,ن� همانرفس
 رد مروظنم ،مراد ار لاوس نیا دوخ زا هشRم0 نم .یرفاسم IS,نب تایردام نا�ز ه_ و یراد هگن ار تردق نیا Ūقو ات و M̄ک�
 و یزاس� م�درک ت^حص شاەرا�رد هک یژالs نیا ساسا رب ار دوخ یەدودحم امش ؛درک حHطم هBمس هک دوب یداهنشRپ ل_اقم
 ا_ نیا مسرپ� دوخ زا مBنک� ت^حص ەدشژالs نا�ز نیا تردق یەرا�رد تقو ر0 نم اما M̄ک� ا» و تسد تردق تدوخ یارب
 ولو-,کرام لولس رد نادنز رد هک درم نیا لثم ،دنراد ندرک لقن تردق ا0مدآ یهم0 رÐا و دنک� هچ نامیردام نا�ز رد نامتردق
  .مBنک� ت^حص نآ زا هک یژالs یاج د�ازفا«L دوجوم لقن نیا ه_ یmnMچ دناوتب Sک هک تسRن رتهنادنمتردق نیا ا�آ ؛تسوا ا_

الثم زا ار ا0نیا Ūقو ؟تسا روطچ وت یارب هBمس :ماس
ً

امازلا مدوخ نم ...یونش� نارگ�د زا ا� نم زا ناریا 0mM یهنحص 
Ï

 هشRم0 
 یراد ندرک هفاضا یارب یرگ�د دروم ا�آ .ماەدرک ت^حص وت ا_ شاەرا�رد لاح ر0 ه_ اما تسا §اع ناریا mnM 0mMچ هم0 ماهتفگن
  .دنوش تحار نامتسد زا نا^طاخم مaراذگ_ و مm»aب همتاخ ه_ ار ثح_ هکنیا زا ل^ق

الماs نم هک ؛تفگ خHلN هچنآ باوج رد .داد م0اوخن باوج ار تلاوس م0 نم دBشخ_� :هBمس
ً

 نHaت�Lادتبا زا =� ،مقفاوم 
 «Lرع نا�ز ه_ ناش�mUسد مدع دنmnگ� رارق ەدش رکذ یا0تنوشخ دروم هناBمرواخ و نانبل رد نارگراs مهم نیا زا هک �Lا0ەار
 دوش� ەدز داHaف ناشŪ iقو .تسا ناش�ا ه_ mnMمآ0TnMوت یا0ەژاو بلغا دنزومآ� ار «Lرع یا0ەژاو TnMلوا هک مŪ 0قو ،تسا

 اجنآ زا و تسا م�حت تلاح ه_ نامتفگ نیا هشRم0 ...دنورب اجنآ و اجنیا ،دنa,شª ار mnMچ نیا دوش� هتساوخ ا� دوش� رما و
 �ر0 بتارم هلسلس زا Ūلاح رد شتB÷لام یریذ»اننا�ما رد ار نآ را�نا دنmnگ� دا� ار نا�ز Ūقو دوش� ەداد روتسد ا0نآ ه_ هک
امازلا ەدش ژالs نا�ز منکØن رکف نم و دنmnگ� دا�

Ï
 را^جا زا هک تسا یmnMچ Ūفگ هک روطنام0 .دشا_ ع,ضوم نیا یارب Gح ەار 

 و تس0 م0 قشع و تBمBمص یارب لBم ،اق_ یارب شالت گنتا�نت رد ،تسRن ندنام ەدنز یارب اهنت �امت ه_ نیا اما .د�آ� رب



 i زا ه÷ل_ ندرک رارقرب �ومع طا^ترا و تاجاBتحا ه_ زاBن i زا اهنت هن و ندوب م0 ا_ یه�Hجت ندBشخ_ TnMکسã یارب âون ه_
 ملد هک تسا یmnMچ اهنت نیا .ندوب م0 ا_ یه�Hجت یارب مزال LUاذ دراوم �Gش ه_ .تس0 م0 تذل و LMا�ز شوخ و ÄUشاع

 .منک هفاضا تساوخ�
 ؟M̄ک هفاضا یmnMچ یاوخ� ،اBلوج :ماس
الامتحا .تسا مهم BGخ هتبلا تذل ع,ضوم :اBلوج

ً
 .مaرادن ثح_ نیا ندرک زا_ یارب یداaز تقو 

 قحلم ام یەرفن راهچ یهملا�م ه_ دBناوت� د�دوب ل�ام رÐا .م³Bس0 نونمم امش زا راBسª تسشj نیا رد روضح یارب :ماس
 .هسلج نیا رد روضح یارب منونمم .م0د رارق ناتراBتخا رد وا زا ەزاجا بسک ا_ ار هBمس =BنوmU÷لا تس� سردآ مناوت� .دa,ش
 .هBمس و اBلوج ،خHلN نونمم
 

 نا�ا»


