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گنهرف خیرات سرد

تموکح کبس هئارا اب هنیدم رد الم سا ربمایپ ار یم ال سا هعماج یندمت یاه تخاس ریز ، دش زاغآ هنیدم هب هکم زا ناناملسم ترجه اب الم سا ندمت اساسا
یاه ندمت با یراوجمه و دش زاغآ یم ال سا یاه نیمزرس شرتسگ هرود هک مود هفیلخ نارود زا صوصخ هب نیدشار یافلخ نارود رد ، داهن داینب یم ال سا
هنادجم یاه تالش و دندرک یط هار نیا رد ار ین ال وط یاهنرق اهنآ ، دندمآ رب اهنآ یندمت یاه هفلئوم بذج و تخانش ددص رد ناناملسم تفرگ تروص گرزب

رصع هک دوشیم نا یامن یرجه مراهچ نرق رد اه نرق نیا تامحز لصاح ، دندرک یروآ عمج رگید یاهندمت زا ار مولع ینعی یندمت روتکاف نیرتمهم ات دندرک
هب ور یم ال سا هعماج تمظع ، یللملا نیب تاکرحت و یم ال سا هعماج یلخاد الت ضعم هب هجوت اب مراهچ نرق زا سپ . تسا یم ال سا ندمت و گنهرف یی طال
ندمآرب و مهن نرق عورش اب ، دندرب رس هب یندمت و یسایس یاوزنا رد ناناملسم ار ین ال وط یاهلا س اما دیماجناین الل حمضا هب لوفا نیا هچرگا . تشاذگ لوفا
تفرشیپ لا ح رد ناناملس م هک ینامز . دمآ دوجو هب الم سا یندمت خیرات رد یددجم شزیخ هیکرت رد ناینامثع و ناریا رد نایوفص ینعی ردتقم تیمکاح ود

یسایس هعس وت و تیعمج شیازفا و سناسنر هب ندیسر و یطسو نورق زا برغ راذگ اب . دوب یطسو نورق راتفرگ برغ یایند دندوب یداصقا و یسایس یاه
، دوبن ناشی ندمت یاه زاین یوگخساپ و یفاک رگید ناشینیمزرس عبانم و تاناکما دوب هدزناش نرق اب نراقم هک ناشیناتساب عبانم هب تشگزاب و یداصتقا و
" دش ببس ار الم سا ناه ج دوکر راب نیمود هک یرما " دنا هدیمان رامعتسا ار هدیدپ نیا هک دندش رو هلمح قرش ناهج هب ناشیاهزاین نیمات یارب نیا ربانب

سرد رد دربراکرپ تاح ال طصا و ناگ ژ او

یا هعومجم یهاگ ، تقو ندناسانش و نامز نییعت یانعم هب یهاگ ، دوش یم فیرعت ، نآ زا ام راظتنا هب هجوت اب هک تسا یهجو دنچ ناگ ژ او هلمج زا : خیرات
، تسا رظن دم ناگتش ذگ خیرات نامه ریخا عون نیا رد ، هتفرگرب رد ار تلم کی یندمت یاه تیفیک رگید و تیوه و اه درواتسد و هتشذگ هک تسا ییاوتحم

خیرات ، دراد هنوگ ود خیرات . دوش ماجنا دوجوم دهاوش و کرادم و دانسا رب ینتبم هک هتشذگ یاه دادخر یسررب ینعی خیرات یدنب عمج ناونع هب نیا ربانب
و دانسا ساسا رب هک تسا یخیرات نامه نآ رگید عون ، دوش یم دانتسا نآ هب رتمک هک هدش لقتنم ام هب لسن هب لسن تروص هب و ناگتشذگ زا هک یهافش

. دنیوگ یم زین یملع خیرات نآ هب و دوش یم لا بند کرادم

دنک یم زیامتم نارگید زا ار یا هعماج ای درف هک ( تاداقتعا ) اه رواب و اه شزرا و اه تنس و موسر و بادا هعومجم : گنهرف

تسا نآ ندش ریذپ هعماج و یعامتجا مظن ناونع هب نآ شریذپ و گنهرف ندش ینغ و یلا عت لصاح : ندمت

----------

: همجرت تضهن نارود رد مولع همجرت و یملع زکارم

الم سا ناهج یتختیاپ زا دادغب همجرت تضهن رخاوا رد ، دش ببس نومام ار نآ هعسوت اما ، دش هداهنانب دیشرلا نوراه دهع رد نآ ساسا اچ رگا : همکحلا تیب
. داد رارق ریثات تحت زین ار همکحلا تیب قنور مادقا نیا ، داتفا هکس زا مادقا نیا اب عقاو رد و دش هتشادرب

رد ینامتفگ لباقت داهن نیا یساسا درکاک ، دندش داجیا وا طسوت یرجه مجنپ هدس زا مود همین رد یملع زکارم نیا ، ماظن هجاوخ مان زا هتفرگ رب : اه هیماظن
دوب روباشین و لصوم ، دادغب رد اه هیماظن نیرت فورعم ، ینس رکفت شرتسگ و دوب هیلیعامسا تارکفت لباقم

دندرک یم باتک عیزوت و یرادهگن هک یمومع یاه هناخباتک : ملعلا راد

دندرک یم باتک عیزوت و یرادهگن همجرت تضهن هرود رد رکذلا ردص زکارم هعومجم نیا : اه ناتسرامیب و دجاسم ، سرادم

مولع یدنب میسقت

کی

دراد راکورس هدام ملا ع اب هک یعیبط مولع ، تسا ینهذ هک تایضایر ، دوش یم لماش ار اه نهذ زا جراخ و تادرجم هک تایهلا : ( یرظن تمکح ) یرظن

ندم تسایس ، لزنم ریبدت ، الق خا : ( یلمع تمکح ) یلمع

ود

هطساو ملع و یلصا فده ینعی دننکیم میسقت تساه نآ فده هچنآ هب هجوت اب ار مولع

هس

یم ال سا ریغ و یم ال سا مولع هب یدنب میسقت

. ار یم ال سا ریغ مولع ، لقتسم یاه هتسناد رگید و ، دنهد یم لیکشت ار یم ال سا مولع نید ایلوا و ربمایپ یاه هتفگ زا هتفرگرب یاه هتسناد

راهچ



یعرش ریغ و یعرش مولع

جنپ

ثیدح و لا جر ملع نوچمه یلقن و ، هفسلف نوچمه یلقع : یلقن و یلقع مولع

----------

یم ال سا ریغ و یم ال سا مولع

و قنور ثعاب ناناملسم الم سا هب دورو زا سپ و دنا هدمآ دوجو هب رگید یاه ندمت رد هک دنتسه یمولع یم ال سا ریغ مولع زا روظنم دش هتفگ لبق ثحبم رد
: زا دنترابع مولع نیا دنا هدش اهنا هعسوت

دیشرلا نوراه هرود رد هک سدیلقا هسدنه لوصا باتک قیرط زا و تسا ینانوی نآ ساسا دیآ یم باسح هباه ندمت یارب هیاپ مولع هلمج زا : تایضایر ، کی
نیرتمهم هلمج زا دندوزفا نآ هب ار یا هدنزرا ثحابم نآ اب ییانشآ زا سپ ناناملسم هتبلا تفای هار یم ال سا ندمت هب دش همجرت رطم فسوی نب جاجح طسوت

و قرش ندمت نایمار یا هدنزیمآ مه رد شقن دنهلا باسحلا ب قیرفتلا عمجلا شباتک رد ناشیا ، درب مان یمزراوخ یسوم نب دمحم زا ناوت یم یناریا نادیضایر
ت سا ریز حرش هب تامدخ نیا هک دندومن یضایر ملع هب ناناملسم ار یا هدنزرا تامدخ : نینچمه ، درک افیا برغ

دندش لح لباق یضایر الت داعم زا یرایسب یسدنه ثحابم هب ملع نیا دورو اب هک ربج ملع ندروآ دوجو هب

تسا هدوب تیاهن یب ات کی زا یسیون ددع شور نآ زا شیپ هک تایضایر رد رفص مقر داجیا

یفنم دادعا حرط

ناگدص ناگهد ناکی نامه ای یهد هد لکش هب یسیونددع شور

کشزپ ود یاه باتک نایمنیا زا دریگ یم همشچرس نانوی ندمت زا ناناملسم یکشزپ یاه هتسناد نیرت یلک ، دوشیم هدیمان زین بط یم ال سا ندمت رد ، یکشزپ
دنا هتشاد یرتشیب دربراک سونیلا ج و طارقب ینعی ینانوی فورعم

ینتبم هک سونیلا ج یندب راتخاس هیرظن هلمجزا ، دنتخاس دراو ود نیا تایرظن رب یساسا تاداریا یکشزپ ثحابم اب ناشییانشآ همادا رد یم ال سا ناکشزپ اما
هفاضا نآ هب ار نوخ یویر شدرگ و یا هچیهام تاضابقنا ینعی رگید لماع ود و هدرب لا وس ریز ار تسا ندب رد نوخ شدرگ رب بلق تیلماع و تییمها رب

رد یرگید یساسا لماع ار دوش یم عتاس مشچ تمس هب ایشا زا هک یرون و دندومنن هدنسب مشچ طسوت ندید هباهنت ایشا ندش هدید باب رد هکنیا ای دندومن
هب تسا هدوبن یقرش یاه نی مزرس یطیحم تسیز و یمیلقا طیارش اب بسانتم هدش ناونع یاه یرامیب عون بتک نیا رد نینچمه دندرک ناونع هلسم نیا
ار ینامرد یاه شور یقرش یاه یرامیب عاونا تخانش نمض یم ال سا ناکشزپ دوب هدشن داهنشیپ اه یرامیب نیا یارب ینامرد شور بتک نیا رد روظنم نیمه
رگید زا اه ناتسرامیب رب مکاح یشاقن و یرامعم عون ، اه یحارج عاونا تخانش ، یحارج االت رازبا فشک ، دندومن عادبا ییوراد ناهایگ طسوت صوصخ هب

دوب یکشزپ ملع تامدخ

هرهب نانآ تایرظن و نیمجنم زا ناشتامادقا یارب ماکح هک لکش نیا هب دوب تسایس هزوح رد رتشیب ییادتبا نارود رد نآ دربراک ، موجن ای یسانش هراتس
تسد برغ زا هک یباتک نیتسخن دش لصاح اهندمت رد قیرط نیا زا یدایز یملع ثحابم هدوب برغ ندمت زا نآ هشیر هک ملع نیا تایح همادا رد یلو دندربیم

ییانشآ زا سپ ، دش همجرت دیشرلا نوراه ریزو یکمرب دلا خ ییحی طسوت و دیشرلا نوراه نارود رد هک دوب سویملطب رثا یتسجم باتک دیسر ناناملسم
تفر لا وس ریز هک سویملطب یموجن تایرظن هلمج زا دندومن دراو سویملطب باتک رب یناوارف تاداریا یسانش هراتس یا هییاپ ثحابم اب یم ال سا نیمجنم
نیا یانبم دیخرچ یم نآ رود دیشروخ هلمج زا تارایس مامت و دوب یسمش هموظنم زکرم نیمز نیمز نآ رد هک دوب وا یسمش هموظنم یروحم نیمز ثحبم
موجن هزوح رد ناناملسم تایرظن هعومجم هب ، تسا هدوب یلصف تارییغت ندرک حرط یماسا نیمجنم هک یساسا لا وس ، دوب زور و بش شیادیپ رب هیرظن

دندرب هرهب تایرظن نیادزا یروحم دیشروخ هیرظن رد کینرپوک و رلپک دش تابثا دعب ، دنیوگ یکینرپوک شیپ تایرظن

دوب ملع هب ناناملسم تامدخ رگید زا زین اه رالب طسا عاونا و ینش یاهتعاس یموجن یاه میوقت عاونا

ندمت هب تشاد یبرغ هشیر هک ار ملع نیا و دنتشون ار لیحلا باتک دنا هترگ مان رکاشونب و دنا رکاش نادنزرف هک دمحم و نسح ، دمحا : لیحلا ملع ای کیناکم
دندرک دراو یم ال سا

رد یلو تشاد دوجو تیلهاج نارود رد ینغ مرف اب یبرع راعشا زین نآ زا شیپ هچرگا دوب نآرق تایآ طبظ و تبث ترورض زا دعب برع تایبدا عورش : تایبدا
تایبدا رگید تایبدا و دوب هدیدرگ نودم برع تایبدا زا شیپ لا س دصورازه دور یم رامش هب الم سا ندمت هزوح رد تایبدا نیرت نهک هک یسراپ بدا صوصخ

. هدوب رت هتسجرب دعب هب نایوفص نارود زا صوصخ هب هیثرم و هحیدم تایبدا نیا رد ، دوب هدروخ دنویپ راهطا همئا حدم و یبهذم نیماضم اب هک دوب یکرت

نانآ دوب یهافش لکش هب یخیرات میهافم لا قتنا هک اجنآ زا یلهاج بارعا نایم رد ، تفرگ توق قرش ناهج رد یلو دش درط برغ ندمت زا هچ رگا : خیرات
موزل و الم سا ربمایپ ندمآ دعب . دوشیم ساسحا و کرد ال ماک هلا س دصناپ هرود کی رد بوتکم خیرات رد هلئسم نیا . دنتشادن نامز یگتسویپ زا یتسرد کرد
هریس نانآ هب هک دنتشون ار ناشیا یگدنز شور و هار یا هتسد ال ثم دندش داجیا ساسا نیمه رب زین یسیون خیرات یاه کبس ناشیا تایح زا ناگدنیآ یهاگآ
یدقاو یزاغم لثم دنتفگ یم سیون یزاغم نانیا دنتشونیم ار الم سا ردص یاهگنج رگید یهورگ ، ماشح نبا و قاحسا نبا یاه هریس لثم دنتفگ یم سیون



نامز زا رد نآ یملع لکش رد خیرات اما و دعس نبا تاقبط لثم دندش یم هدیمان سیون تاقبط هک دنتخادرپ یم هباحص و ربمایپ باسنا هب رگید یهورگ ،
. هدرک یم خیرات یراگن کت یترابع هب ای تسا هدوب سیون عیاقو هک دش زاغآ فنخموبا

دندوب یم ال سا هتسجرب ناناد یفارغج هک یرختسا و یدوعسم ندمآ ابدعب هب یرجه مراهچ نرق زا یلو دراد برغ ندمت رد هشیر زین ملع نیا : ایفارغج
اکیرما فشک هب نیمه قیرط زا هک دوب نیمز تیورک یکی اه یبرغ هب ناناملسم طسوت هلقتنم لئاسم هلمچ زا . دش هدوزفا ملع نیا هب یدنمشزرا تاع ال طا

. دنتفای تسد قرش یایند هب و دندش رود لحاوس زا نآ هطساو هب هک دوب امن بطق لا قتنا یدعب و دندیسر

اب هفسلف تاذ هک اجنآ زا و مدرم رب اسیلک هرطیس لیلد هب یطسو نورق ینعی اپورا خیرات زا نیا هرود رد یلو دراد یبرغ تارکفت رد هشیر ملع نیا : هفسلف
درب هانپ هیشاح هب هعماج نتم زا هفسلف اسیلک رترب تردق لیلد هب لباقت نیا رد و دیدرگ زاغآ ود نیا نایم ضراعت تشاد راکورس اه هدیدپ یگنوگچ و ییارچ

دیدج کبس شناد نید یزیمآ مه و یفسلف راکفا نتفرگ اب قرش ناهج رد یفرط زا و دندوب هناگیب طارقس و وطسرا راثآ اب یبرغ راکفا یدامتم یاهلا س و
: دش یم هئارا لکش ود هب هک دش هضرع ایند هب یم ال سا هفسلف

تسا شنادرگاش و وطسرا هب بستنم هک ییاشم

تسا یدرورهس نیدلا باهش خیش هب بستنم هک قرش ای یقارشا و

ار اهنآ سم و نهآ هب نآ ندوزفا اب هک دندوب یا هدام یپ رد هک ایمیک یرگید و یناوج ریسکا یکی ، هدوب دنمشزرا زیچ ود لا بند هب هراومه رشب : ایمیش ای ایمیک
. دش لیدبت یمیش ملع هب ییوداج تلا ح نآ زا هلئسم نیا نایح نبارباج ندمآ نامز زا اما ، دنک لیدبت طال هب

----------

یم ال سا یاه نیمزرس هرادا

رد صوصخ هب هعسوت هرود زا اما . دش یم ماجنا رتهب افلخ نارود تبسن هب اهنآ تیریدم ، تشادن تعسو یم ال سا یاه نیمزرس نوچ هللا لوسر هرود رد
ماجنا یم ال سا یاهنیمزرس رد ار یتامادقا ناتساب ناریا یر ساال ناوید شور زا هدافتسا اب و ریما ترضح داهنشیپ هب . درک توافت تیریدم هویش ، رمع هرود
هزادنا و یحاسم هس ، ناسکی یریگ هزادنا یاه دحاو داجیا ود ، اهنآ یارب نارادنامرف باصتنا و رت کچوک یسایس یاه دحاو هب اه نیمزرس میسقت کی ، دنداد
ساسا رب مظنم یلوپ دحاو کی داجیا جنپ ، لوسر ترضح ترجه رب ینتبم دحاو خیرات نییعت راهچ ، االت یا یاه دمآ رد زا یهاگآ روظنم هب اهنیمزرس یریگ
نامه ای ناوید فلا ، دش فیرعت یم ال سا یاه روشک یارب یرادا نامزاس هس عومجم رد و ، دریگب لکش اهنآ ساسا رب یراجت الت ماعم هک رانید و مهرد

لا وما ندرک تسرهف شا هفیظو و دوب ناوید نیتسخن و نی رتمهم هک افیتسا ای جارخ ناوید لثم ، دوب رتافد ندرک وپد یراب یلحم الح طصا رد هک هناخترازو
، تفرگ هدهع رب مهوار مدرم نایم عیزوت لکش و هف ال خلا راد هب لا سرا یگنوگچ لا وما نیا یروآ عمج هوحن اه دعب هک دوب یم ال سا یاه نیمزرس یاه ییاراد و
راد هب تاع ال طا و رابخا لا قتنا نآ هفیظو ، دوب هاشداپ شوگ و مشچ نامه ، دیرب ناوید ود ، درک یم هرادا ار ترازو نیا کلا مملا یفوتسم ای جارخلا بحاص
یم هملظم هب ماع راب رد هاشداپ ، ملا ظم ، زیخ لصاح یاهنیمز رب تراظن ، عاطقا ناوید راهچ ، لوقنم لا وما زا یرادهگن ، لا ملا تیب ناوید هس ، دوب هف ال خلا

اهنامزاس هب دارفا دورو یادتبا رد ینعی ، هدوب یبستحم یعون شراک ، تاقفن ناوید شش ، دوب ناود نیا راک مدرم یمومع تایاکش هب یگدیسر ، تسشن
اهنآ یزاسزاب و اه انب رمع نییعت ، هینب اال و رئامعلا ناوید ، تفه ، دشا ب هتشاد ردقچ تسیاب هک دش یم باسح زین ناشراک نایاپ رد و دشیم تسیل ناشلا وما
زا ناشمهس اه گنج زا سپ ات تشاد دوجو اهگنج رد رضاح نازابرس و نایماظن تسرهف نآ رد شیج ناوید ، تشه ، یزاس رهش و هار ال ثم تشاد هدهع رب ار

ناوید هد ، دنوش هاگآ ناشتشونرس زا موزل عقاوم رد ات دنداد یم هئارا ناوید نیا رد ار نازابرس تسرهف نامه ، ضرع ناوید هن ، دوش صخشم لا ملا تیب
، یم ال سا یاه نیمزرس فلتخم طاقن هب اهنآ لا سرا وهفیلخ یاهنامرف صوصخ هب رابرد و یرادا یاه همان میظنت ، ندرک لا سرا و نتشون ، لسرت و ءاشنا

یلو دش یم ماجنا یراجت یاهناوراک دوس قیرط زا یم ال سا یاه نیمزرس هرادا نیتسخن نارود رد و نآ زا شیپ ات تسا هدوب ییاز دمآ رد زا یلکش : جارخ ، ب
دوب هدش حتف هزات زیخ لصاح دمآ رد مهنآ و دش فیرعت ییاز دمآ رد دیدج هویش نارادزرم و نانکراک نایماظن دزمتسد تخادرپ ترورض هب انب افلخ نارود رد
فلکم اهنآ یلو تفرگ رارق نیشیپ نابحاص رایتخا رد اه نیمز سپ ، دوبن نآ طیارش اما . دریگ رارق نایماظن رایتخا رد تسیاب اه نیمز نیا نوناق هب انب اما

، تشاد مان جارخ هک دنزیرب تلود باسح هب ار ناشدمآرد زا یمهس هن ساال دندش

یم لقاع دوب یم درم تسیاب تشاد مان بستحم درک یم هرادا ارنآ هک یصخش و یم ال سا نیناوق حیحص یارجا رب تراظن ، دوب یتراظن داهن کی : هبسح ، ج
رد یشورفمک رب تراظن ، تادابع یارجا ، اه تمیق ، هعماج یمومع الق خا ، اه رازاب ، اه نامتخاس ، اه هار رب تراظن وا فئاظو . تشاد یم داهتجا و دوب

... و الت ماعم

. دوب یم ال سا یاه نیمزرس نتفرگ تعسو مه نآ تلع هک دندش داجیا نامزنآ رد نامزاس هس نیا

یم ال سا ندمت دوکر لوا هرود

رد قنور دهاش الم سا ندمت ییافوکش رصع ینعی ترجه مراهچ نرق ات دنتشاذگ داینب هنیدم رد ار یم ال سا هعماج یاه تخاسریز هک ، الم سا ربمایپ هرود زا
ینوریب للع ب و دوکر ینورد للع فلا . دید هنوگ ود ناوتیم ار دوکر نیا هک تشگ لوفا راچود الم سا ندمت یا هرود زا اما . میا هدوب یندمت ثحابم

و ندوب یار دوخ یانع هب : دادبتسا کی ، تشاذگ یم رثا یندمت هزوح رب اهنآ جیاتن و دش یمهتفرگ ناناملسم لخاد زا هک تسا یتامیمصت روظنم : ینورد للع
عماوج رد تفگ تسیاب خساپ رد ؟ دشاب راذگ ریثات اه ندمت دوکر رب دناوت یم دادبتسا هنوگچوهک تساجنیا لا وس ، نارگید رظن زا نتفرگن هرهب و یگماکدوخ
نآ هب بیسآ نیرتمک . تشاد ار هعماج نآ رد تفرشیپ راظتنا ناوت یمن رگید دریگ یم لکش دبتسم یاورنامرف رظن یانبم رب تامیمصت مامت هک یدادبتسا
یمامت یدادبتسا عماوج رد هک اجنآ زا و تسا یعامتجا یاه یدازآ و نیناوق هب مارتحا لوصحم یندمت هعسوت اساسا . تسا یدرف قوقح نتفر نیب زا هعماج



ندمت رد . میشاب یمن عماوج نی رد یندمت هعسوت دهاش زگره تسا دبتسم یاورنامرف رظن ریز هک یسایس و یعامتجا یداصتقا هلمجزا تفرشیپ یاه هفلئوم
تسایس هک هیواعم نارود صوصخ هب ، دش رهاظ یوما دادبتسا نایوما هرود رد دوب یعامتجا تلا دع رب ینتبم ناشیا تموکح شور هک ربمایپ نامز زا الم سا
تضهن لا ثم روط هب میا هدوب دادبتسا نیا دهاش ناریا رد تح و نایسابع هرود رد نآ زا سپ و داد نادنز و هجنکش هب ار دوخ یاج بیقر لمحت و ارادم

. تف رگ لکش یراجاق ناهاش دادبتسا لباقم رد تیطورشم

نایم تورث ندش تسد هب تسد یارب یتح و تشذگ یداصتقا تلا دع و تاواسم یانبم رب ربمایپ تیکاح نارود . دوب یوما یا هدیدپ زین نیا : یزودنا تورث
دتسناد یم تردق و تورث هب ندیسر یارب یهاگیاج ار تف خال دنسم نایوما هک اجنآ زا اما . دمآ دوجو هب تاکز و سمخ نوچمه یماکحا ارقف و نینکمتم

. داد یندمت تفرشیپ هب ار دوخ یاج نایفارطا و نامکاح نایم تورث تشابنا و یبلط هافر

دوش رهاظ یناسنا راتفر رد رگا و ، مییوگ یم رجحت نآ هب دشاب هشیدنا و رکف هزوح رد رگا ، دهد یم خر هزوح ود رد ؛ تفرشیپ مدع و دوکر : ییاتسیا
دوخ یسایس تایرظن یانبریز ار هللا باتک انبسح : لوا یهورگ ، دش ندمت و گنهرف رد ییاتسیا ثعاب الم سا ناهج رد یلک نایرج هس . دوش یم هدیمان دومج

رانک ار نآرق و دنداد رارق انب ریز دوخ یسایس تایرظن یانبم ار انرابخا و انثیداحا انبسح : مودهورگ . دنتشاذگ رانک ار ترتع و هریس ال مع و دنداد رارق
دندز مقر یم ال سا هعماج رد ار ییاتسیا هورگ هس نیا . تسین نکمم شمهف نآرق ال صا دنتفگ یم هک دندوب یهورگ موس نایرج . دنتشاذگ

روظنم : یبیلص یاهگنج . دنام یاج هب یم ال سا ندمت رب نآ تارثا و داد خر الم سا ناهج زا جراخ رد هک تسا یتاقافتا ینوریب لماوع زا روظنم : ینوریب للع
. دوب یبهذم و ینید یاه هزیگنا نآ کیدزن تلع . رود تلع و کیدزن تلع ، دنتخادنا هار هب ناناملسم هیلع رب بهذم یحیسم ناییاپورا هک تسا ییاهگنج
حتف . پاپ ناتسد رد تردق زکرمت و یحیسم یاه روشک رد پاپ ذوفن شیازفا ، رود تلع . دوب نایحیسم هاگترایز هک میلشروا و سدقملا تیب یزاس دازآ ینعی
یارب اه هیلا وش تالس . ریغص یایسا رد یقوجلس ناکرت تفرشیپ زا یریگولج . ناکلا ب هریزج هبش رد نانآ ذوفن زا یریگولج و ینامثع ناکرت طسوت هینطنطسق
رگید یاه کاخ هب دوب روبجم و دوب ندش گرزب لا ح رد هک ییاپورا یاه روشک رب یعامتجا و یسایس تیمکاح عون . میلشروا یهاشداپ بسنم هب ندیسر

. دورب

اوزنا یعون و دراذگب رثا هنایمرواخ نامدرم یگنهرف و یرکف ماظن رب دیدرگ ثعاب و دوب نرقود هک اهنآ نامز ندوب ین ال وط لیلد هب اتدمع اهگنج نیا تارثا
و دندش قیرزت یم ال سا یاه روشک هب یحیسم هزره نانز زا یریثک دادعت اهگنج نیا رثا رب ، دنک داجیا اهنآ رد یندمت هعسوت هب تبسن یتوافت یب و یبلط
نیا موادت اب ، دش رتشیب یم ال سا یاه روشک رب هسنارف تلود یسایس و یراجت ذوفن یبیلص یاهگنج رثا رب ، دندرب نیب زا ناناملسم نایم رد ار یرواگنج هیحور

. تفر نیب زا نیملسم یملع راثآ زا یرایسب اهگنج

مدرم ماع لتق نمض ناریا صوصخ هب اه روشک نیا هب دورو اب هک دندوب یم ال سا یاهروشک قرش رد درگنابایب هیاسمه : شش و دونورازه رد الن وغم موجه
دنتشاذگ یاج رب زین ار یرایسب یاهیناریو

هیکت اب طوقس نیا ، دشاب ... و ایلا تیا و لیسیس تمس هب ناملسم ربعم دوب رارق . دش حتف ناناملسم طسوت هک تسا ییایناپسا عقاو رد سلدنآ : سلدنا طوقس
و یگراوخیم نیا اب ... و دندناشک یگراوخبارش هب ور دارفا و دندروآ یم رد صقر هب سلدنآ نادیم رد ار نایورابیز ینعی ، دش عورش یگنهرف لئاسم رب

. دنداد همتاخ قطانم نآ رد ناناملسم تیمکاح هب یگدز ترشع

---

الم سا ناهج ددجم شزیخ

یلو میا هدوب یندمت لئاسم رد ییافوکش دهاش نانچمه یم ال سا ندمت دوکر هرود ات دمآ یم باسح هب ندمت و گنهرف یی طال رصع هک یرجه مراهچ نرق زا
رد دنمترد ق تلود هس روهظ هطساو هب مهن نرق لیاوا ای متشه نرق رخاوا زا و دنتشاد رارق یسایس یاوزنا رد ناناملسم نرق راهچ تدم هب ، ندمت دوکر زا دعب

تفرگ قنور یم سال ندمت رگید راب دنه و هیکرت ، ناریا

و افرع زا یکی هک دنشاب یم یلیبدرا نیدلا ی فص خیش ناوریپ عقاو رد اهنآ ، دیآ یم شوپ هنیمشپ یانعم هب یفوص زا ژه او نیا : ناریا رد هیوفص : فلا
هرود ات . دندرک باختنا ار یفص خیش ، شنادیرم دهاز خیش زا سپ و دش انشآ ین ال یگ دهاز خیش اب شدارم نتفای یارب وا ، دوب ینید مولع گرزب نادنمشناد
نیب زا ار اه ولنویق قآ تموکح و دنک مجسنم ار دوخ ناوریپ دوب هتسناوت هک لیعامسا هرود زا و دندرک یمن دورو یسایس ثحابم هب نایوفص ، دینج خیش
جات یوفص هاشداپ نیتسخن ناونع هب یرجه جنپودصهن لا س رد و دیامن حتف ار زیربت تساوت لیعامسا هاش . تفرگ لک ش یسایس ثحابم هب نانآ دو رو ، دربب

تموکح یادتبا رد . ( هتفای تیمسر نار یا رد شیپ لا س ل هچود صناپ دودح ام بهذم سپ ) دوب ناریا رد عیشت بهذم ندومن یمسر وا مادقا نیلوا . تشذگ
هب لیدبت بهذم ینس نای نامثع و هعیش نایوفص نیب یرکف داضت . برغ رد ناینامثع یر گید و قرش رد ناکبزا ، تشاد دوجو هدمع لکشم ود ، لیعامسا هاش

هاش رب ینامثع میلس ناطلس یرترب تلع دمآ رد اهنآ فرصت هب زیربت و ناجیابرذآ زا ییاهشخب نآ رثا رب هک دش یرجه تفهودصهن لا س رد ناردلا چ دربن
هتشذگ تلا ح هب ناریا یاهزرم و دندش هدنار نوریب ناینامثع ، دش لقتنم نیوزق هب زیربت زا تختیاپ ب سامهط هرود رد . دوب مرگ سالح زا هدافتسا لیعامسا
تفرگ قنور ینید تایبدا ، یبهذم ثحابم هب بسامهط هاش هق عال لیلع لیلد هب و دش داجیا نیوزق رد یدایز ی اه انب ، یرنه هعسوت ظاحل زا . تشگرب

، د ندش جارخا ناریا ردانب و ریازج زا اه ییاپورا هناگ ود تسایس زا هدافتسا اب سابع هاش هرود رد . ( تسا بسامهط نیمه هرود لوصحم مشتحم هدیصق )
یریظن یب یرامعم و دش لقتنم ناهفصا هب تختیاپ ، دش زاغآ ییاپورا لود اب تراجت ، تفرگ رارق راک روتسد رد یجراخ تسایس ، دش هناخ پوت هب ز هجم ناریا

سبح ت سایس سابع هاش گرزب تاهابتشا زا یکی یلو ، دوب نایوفص ییافوکش و تمظع رصع هرود نیا هص خال روط هب . دیدرگ داجیا ناهفصا رد
و یگنادرم هیح ور رابرد نانز اب ناگدازهاش ینیشنمه یترابع هب درک یلا خ هدومزآ راک نادرم زا ار یوفص تلود لمع نیا هک دوب رابرد رد ناگ دازهاش
میلس ناطلس هرود رد . دوب مود دمحم ناطلس طسوت هینطن طسق حتف نامز زا ناینامثع یریگ تردق دنور ، هیکرت رد ناینامثع . تفرگ نانآ زا ار ییوجگنج
لوا میلس ناطلس راتفر عون رطاخ هب . دمآ رد فرصت هب ماش هقطنم و هیروس زا ییاهشخب نیا ربانب تفرگ شیپ رد ار ینامثع یاه زرم شرتسگ تسایس ، لوا
دمآ دوجو هب هیکرت رد یدایز یاهانب هرود نیا رد . درک ی فرگش تفرشیپ میلس ناطلس هرود رد ینامثع ندمت اما . محر یب یانعم هب دنداد زووای بقل وا هب



رد ، تفرگ تروص ناشندمت رد زین یبدا تفرشیپ یسراف و یبرع یکرت یاهنابز رب هاش نیا طلست لیلد هب . رخاف یاهان ب اب دجسم هاجنپودصراهچ هلمجزا
هب رابرد تاروما یراذگاو نامیلس ناطلس هابتشا اما . دندوب لئاق نادنمشناد و نیخروم و ناناد یفارغج هفس فال ابدا ، ابطا یارب یا ژه یو تیمها نیا رابرد
و لزا ، اردناسکلا یسور یوناب نارود صوصخ هب ، دوب ناگدازهاش نایم داضت دمآ دراو تسایس نیا رثا رب ینامثع تلود هب هک یبیسآ . دوب ارسمرح نانز

. درک تردق فعض هلحرم نیلوا دراو ار ینامثع تلود هلئس م نیا ، دش یم ماجنا ارسمرح ط سوت زین نارادمتی وال بصن


