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ییادف یاھکیزچ

هک تسا تسرد هلب "ددرگ دیاب دوبان یقلخ دض شترا " هک دنداد یم راعش 57 لاس رد هک دندوب قلخ

ناھدنامرف هتسد هتسد یماقم هچ روتسدب لمع رد یلو دنداد رس یا هنادرخب ان راعش نینچ اھکیرچ

!؟ ...دندرپس شتا هخوج هب ار شترا

تارزو هیصوت هب باتک نیاو دوب هتشون زورھب رایزام طسوت هک" هاوخنامرآ نایسروش "باتک راشتنا زا سپ

داھنشیپ هب سپ نا زا ؛دش هدنادرگ رب یسراف هب هناختارزو نیا راکمھ یوترپ یدھم طسوت تاعالطا

یسک یردان دومحم و تفرگ رارق تاعالطا تارزو فیلات روتسد رد ییادف یاھکیرچ باتک صخش نیمھ

. تسین هدوت بزح یماظن نامزاس قباس لوئسم یوترپ یدھم زجب

قلخ ييادف ياھ كيرچ

بالقنا يزوریپ ات سیسأت زا قلخ ييادف ياھ كيرچ هچخيرات يسررب :عوضوم

يمالسا

يردان دومحم :هدنسيون

1387 راھب :راشتنا خيرات

:لایر 100000 :تمیق

دومحم ملق هب هحفص 949 رد " " 57 نمھب ات اھ شنک نیتسخن زا قلخ ییادف یاھکیرچ باتک

رد هخسن 3000 رد یسایس یاھشھوژپ و تاعلاطم هسسوم " طسوت 1387 راھب رد یردان

.تسا هتفای راشتنا نارھت

یاقا باتک نیا هدنسیون ایا لاثم روطب ؛ تسا هدش حرط میارب یتالاوئس ،باتک هعلاطم زا سپ

هفاضا نادب ،باتک هدنسیون مان ندوبن یلاخ یارب ای و تسا یعقاو مسا کی یردان دومحم

مانب یشھوزپ ای و هتشون یلو مداد لگوگ هب ار ناشیا مان رطاخ نیمھ هب . ؟تسا هدش

لگوگ هب اددجم هدنسیون منان اب هارمھار باتک مان ریزگان ؛ دماین تسدب لگوگ رد ناشیا

هسسوم نامھ ینعی " یسایس یاھشھوژپ و تاعلاطم هسسوم "تیاس سردا هک مدرپس

:داد ناشن ار دوب هدرک پاچ ار یربط ناسحا یاھھارژک و یرونایک تارطاخ باتک هک یتلود

و دانسا ساسا رب هک اجنا زا" 57 نمھب ات شنک نیتسخن زا قلخ ییادف یاھکیرچ "باتک

هک ار دانسا نیا یمالسا یروھمج تاعالطا ترارزو ینعی ؛تسا هدش هتشون کاواس کرادم
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! تسا هتشاذگ " یردان دومحم " مانب یصخش رایتخا رد ار هتشذگ نا خیرات زا لاس 30

رایتخا رد رابکی لاس 25 رھ ار دوخ هنامرحم دانسا ،ناھج یتاعالطا یاھھاگتسد هک میناد یم

37 زا زواجتم باتک نیا رد هدش هئارا دانسا زا یخرب خیرات هکنیا دوجو اب و دنھد یم رارق مومع

نیا زونھ ارچ؛ تسا هتشذگ یھاشداپ ماظن ینوگنرس زا لاس 30 نینچمھ و درذگ یم لاس

مدع لیالد یتسارب و دریگ یمن رارق ناریا یسایس خیرات نادنمقالع رایتخا رد هندازا دانسا

! ؟ تسیچ تاعالطا تارزو طسوت دانسا نیا ینلع راشتنا

هنامرحم دانسا هدننک تفایرد ناگرا اھنت هک " یسایس یاھشھوژپ تاعلاطم هسسوم "ایا

نس لاس دنچ و تساجک دلوتم هدنسیون یردان دومحم دراد قلعت یا هناختارزو هچ هب تسا

یتقو ؟ ..... و تسا هدناوخ سرد یا هتشر هچ رد ؛ دوب هنوگچ وا یسایس تیلاعف ؛و دراد

هحفص کی هک تسین مزال ایا دسیون یم ار ییادف یاھکیرچ یا هحفص 1000 باتک هک یسک

....دسیونب ار وا ...و یملع جرادم ، اھھزیگنا هراب رد و هدنسیون دوخ هراب رد

دوب هتشون زورھب رایزام طسوت هک" هاوخنامرآ نایسروش "باتک راشتنا زا سپ نم رظنب لاح رھب

رب یسراف هب هناختارزو نیا راکمھ یوترپ یدھم طسوت تاعالطا تارزو هیصوت هب باتک نیاہ؛

روتسد رد ییادف یاھکیرچ باتک صخش نیمھ داھنشیپ هب هک ذسر یم رظنب ؛دش هدنادرگ

قباس لوئسم یوترپ یدھم زجب یسک یردان دومحم و دشاب هتفرگ رارق هسسوم نیا فیلات

. تسین هدوت بزح یماظن نامزاس

هک یدانسا لیلد هب "اھکیرچ باتک" ، دوجو نیا اب تسین نینچ هک دوش یم هداد خساپ اتعیبط

. تسا غورد و تسار زا یندناوخ یا هعومجم ییادف لسن یارب تسا هدش رشتنم نا رد

هنومن روطب .تسا یتاعالطا یرگید و یسایس هبنج یکی باتک نیا یاھ غورد ،عقاو رد

زا تیامح هب یمالسا یروھمج ناربھر هک یلاح رد ؛ دریگ یم هجیتن باتک نایاپ رد هدنسیون

" هک دنداد یم راعش 57 لاس رد هک دندوب قلخ ییادف یاھکیزچ نیا دندوب هدمآ رب ناریا شترا

رس یا هنادرخب ان راعش نینچ اھکیرچ هک تسا تسرد هلب "ددرگ دیاب دوبان یقلخ دض شترا

شتا هخوج هب ار شترا ناھدنامرف هتسد هتسد یماقم هچ روتسدب لمع رد یلو دنداد

یمالسا بالقنا ناربھر میلست اقافتا هک یشترا یاھلارنژ نیرت هدبز یناسک هچ!؟ ...درپس

هب یمیحر راسمیت هنامحر یب مادعا ماگنھ رد یسک هچ ؟ درک تسین هب رس ار دندوب هدش

؟ینیمخ محر یب نارادساپ ای و اھکیرچ درک شک رجز یعیچف لکشب اروا و درک کیلش وا مخت

زا ار دوخ هیحور ناریا شترا ؛دش زاغا لدگنس ینیمخ روتسدب هک شترا نینوخ هیوست زا دعب

....و دوشرو هلمح ناریا هب هک داد تئرج دوخ هب نیسح مادص هک دوب هنوگنیا و داد تسد

نامزاس قلخ ییادف یاھکیرچ رد ار یذوفن نانچ کاواس هک دنک یم اعدا باتک نیا هدنسیون

رد ....و دش یم لدبم کاواس هنال هب نامزاس نیا ؛داد یمن خر یمالسا بالقنا رگا هک داد

بلط تحار رومام جیھ هک دنناد یم دنراد ییانشا یکیرچ تالیکشت اب هک یناسک هک یلاح

هراومھ هک یتلک زا دوب ترابع هک یکیرچ دنب رمک دناوتب هک داد یمن تئرج دوخ هب کاواس

نا رود هب یشک ،یزلف نماض یاجب هک یگنج کجنران و دوب هدش هدیشک شا گندگنلگ

.... دیامن لمح دوخ اب هتعاس 24 ار دوب نابز ریز هراومھ هک یرونایس هشیش و دوب هدیشک

، ناریا هعماج یسیلپ یاضف و هناحلسم هزرابم تعیبط رد اھکیرچ یریذپ هبرض تلع هتبلا

ینفلت دونش ، و کتیامتسیس هدرتسگ تبقارم و بیقعت ، یمیت یاھ هناخ نوماریپ رد یذوفن

.دوب یمیت یاھ هناخ

یروھمج تاعالطا تارزو هب هتسباو هسسوم یوس زا کاواس تردق رد ییامنگرزب نم رظنب

پچ نامزاس نیرتگرزب یراگزور هک ییادف کیرچ حبش زا نانآ هک ارچ تسا مھف لباق یمالسا

نینچ تسد دانسا نایم زا رطاخ نیمھب و دنسارھ رد نانچمھ ، دش یم بوسحم هنایمرواخ

هک یصاخشا ندرک بارخ نینچمھو زادرپ یم ییادف یاھ هروطسا یزاس ناریو تھج رد هدش

رگید زورما یلاح رد . تسا باتک نیا فدھ ار دنلاعف یدنوخا میزر نویسیزوپا هھبج رد نانچمھ

زونھ ارچ تسا هتسویپ خیرات هب نامزاس نیا عقاو رد تسین دوجوم اھکیرچ نامزاس مانب یزیچ

؟دسرت یم" نامزاس نیا هدرم "زا میزر

نایئادف طسوت تسا دیما هک تسا هدش هتفگ ییاھ غورد اھکیرچ تافارتعا و دانسا شخب رد

روظنم هتبلا دوش ءاشفا زج هب زج ؛ دنشک یم سفن زونھ ناھج نیا رانک و هشوک رد هک قباس

نم . تسین راگزور نآ رد ییادف یاھکیرچ طلغ تیاغب درکلمع و رکفت ندرک یناشوپال فدھ و

؛ باتک نیا هدنسیون یاعدا هب خساپ رد یسیون رطاخ لکشب دروم دنچ رد منک یم یعس دوخ

مسیونب نادنمقالع یارب ار یتسرد تاعالطا

یارب دراد دصق تاعالطا تارزو ایوگ و دراد رارق ینویزیولت تافارتعا هعومجم رد باتک نیا هاگیاج

. دسیونب خرات دیدج و میدق یسایس بازحا
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