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ثب ًپبى ام ٕٞىبكاٖ كٚاثٚ ػٕٛٔي ٔٙبٛك ؿٚامؿٜ ٌب٘ٝ ُلوت 
ٚ افٌب٘ٝ للثب٘ي وبكُٙبى ٚاعـ آٔبك ٚ اٛالػبت

لطفا عٌَاى صفحِ هَرد عالقِ تاى را تِ کارپَضِ رٍاتط عوَهی از 
.ٍ جایسُ تگیریذ طریق ساهاًِ تریذ ارسال ًواییذ



ایٌن کاًالِ ٍلی تا کاًال ّاي تلگرام کلی تفاٍت دارُ، دم ّوطَى گرم کِ تا آخر تَي کاًال هًَذى ٍ 
left ًذادى تا ها آرام تاضین .

.یاد ٍ خاطرُ ایطاى ّوارُ جاٍداى ٍ ًاهطاى ّوارُ درخطاى تر قلة ٍ رٍح ایراًیاى ٍ پٌِْ گیتی ایراى



ثٝ ٘بْ ؽـا 

ٝ ٞبيي ٔؼـٚؿ آٖ ام ٟٔلثب٘ي .ؿاك٘ـ كا ؽٛؿ ربي ٕٞيِٝ ، ٞب ؿًٚتي  تل آكاْ لّجٕبٖ ُٙيـَ٘ ثب وٝ اًت وّٕ
ٝ ٞبي ام پل .اًت تٟلاٖ ايٙزب .ٔي م٘ـ ْ ٞبي ام پل . م٘ـٌي ؿغـغ   .ُـٜ تٕبْ ٚ ٘بتٕبْ وبكٞبي ٚ وبك آؿ
 ثب ، ًبػت ٞبي ػملثٝ .كًٙـ ٔي پبيبٖ ثٝ مٚؿتل ُجٟب ٚ ُٛ٘ـ ٔي ُلٚع مٚؿ ؽيّي ٞب ٓجظ :اًت تٟلاٖ ايٙزب
  .ٌقك٘ـ ٔي تٙـ تٙـ  آؿٟٔب ٍ٘لاٖ ٍ٘بٜ ام فلاك ثلاي ٚ ا٘ـ ُـٜ ػزيٗ ٞب صِٓ
 ؿك ،  ٞب ٔبُيٗ ٓـاي وٝ ُٟلي . ؽٛة ٞٛاي عٌلت ؿك ٕٞيِٝ ٚ تىبپٛ ؿك ٕٞيِٝ ُٟلي :اًت تٟلاٖ ايٙزب

 كٚم ٞل ٌِٕـٜ وـاْ ؿ٘جبَ ثٝ ؿا٘ٙـ ٕ٘ي وٝ ٔلؿٔب٘ي ٚ ميجب ٞبي اتٛثبٖ ثب ُٟلي . ُٛؿ ٕ٘ي لٜغ اي ِغظٝ آٖ
  . ... ٞٓ ثؼـ كٚمٞبي ٚ ثؼـ كٚم ٚ ٕ٘ي وٙٙـ پيـايَ ُت تب ٚ ُٛ٘ـ ٔي ثيـاك ؽٛاة ام
  . آؿٔي كٚاٖ ٚ كٚط ثٝ صٌجـ ٔي ًؾت وٝ اًت ٞبيي ٚاهٜ آٖ ام ٟٔلثب٘ي ، وٛتبٜ ٔزبَ ٚ ُّٛغي ايٗ ؿك

  . ٕٔىٗ ٚ ٔب٘ـ٘ي يبؿ ثٝ اي تزلثٝ كا ميٌتٗ ٟٔل ثب ٚ . ثـا٘يٓ ٟٔلثب٘ي آغبم كا ٟٔل
ًلؿثيل



ثبمؿيـ ٔؼبٖٚ ٚميل ٘فت ٚٞيبت ٕٞلاٜ ام ٔلون 
ا٘تمبَ ٘فت ًيـي آثبؿاٖ

ٛلاعي ٚ ًبؽت ُبكهك ٓٙؼتي تًٛٚ 
وبكوٙبٖ ٜٔٙمٝ فبكى 

ؽلٚد ٔٛفميت آٔين ثنكٌتليٗ ٔٙيفِٛـ ايلاٖ ام 
ؿَ ؽبن ؿك ٜٔٙمٝ تٟلاٖ

ٌبْ ٘ؾٌت ٜٔٙمٝ تٟلاٖ ؿك ًٛآح ٔغِٕٛٝ 
٘فتي پي ام ٞفت ًبَ

َ ُلق ؿك عٛمٜ اس اى اي  ثلتلي ٜٔٙمٝ ُٕب
ُلوت

ًلٚيي وِٛيًٙ ٚ فِٛيًٙ ثنكٌتليٗ ٔؾنٖ ٘فت 
ؽبْ وِٛك ؿك ٜٔٙمٝ آفٟبٖ

 صٟبكٔيٗؿك اكائٝ ٔمبِٝ ٟٔٓ ػّٕي ٜٔٙمٝ تٟلاٖ 
وٙفلا٘ي ايٕٙي ٚ ٔـيليت ثغلاٖ

ثبمؿيـ ٔـيلػبُٔ ام ٕ٘بيٍِبٜ وبكؿًتي 
فلم٘ـاٖ

اخببر فرٌّگي



تمـيل ام آماؿٌبٖ ٔٙبٛك ثٝ ٔٙبًجت ًبِلٚم 
ثبمٌِت آماؿٌبٖ ثٝ ٔيٟٗ اًالٔي 

َ ُلق ،ؽٛمًتبٖ ، ) ٔٙبٛك ؽّيذ فبكى، ُٕب
(ُٕبِغلة ٚ آفٟبٖ 

٘فلًبػت ؿٚكٜ آٔٛمُي ؿك 520ثلٌناكي ٞناك ٚ
ٜٔٙمٝ ؽّيذ فبكى

ثبمؿيـ ٌٔئِٛيٗ ثٟـاُت ٚ ؿكٔبٖ ٘فت ٞلٔنٌبٖ ام 
ٔلاون الٕبكي ؽّيذ فبكى

كاٜ يبثي وِتي ٌيل ّٔي پٍٛ ٜٔٙمٝ ٔلوني 
ثٝ ٌٔبثمبت رٟب٘ي ثّغبكًتبٖ

اخببر ٍرزضي

وٌت ٔمبْ ؿْٚ تيٕي ُٙبي ٔٙتؾت ُلوت 
ؽٜٛٙ ِِٛٝ ٚ ٔؾبثلات وِٛك ؿك ٌٔبثمبت 

ٚكمُي پباليَ ٚ پؾَ



٘بيت لٟلٔب٘ي ٌٕٞلاٖ رٙٛثِلق ؿكٌٔبثمبت 
تيلا٘ـامي اًتبٖ ولٔبٖ

ًبَ  26ثلٌناكي كلبثت ٞبي تيلا٘ـامي ثب٘ٛاٖ ميل 
ثٝ ٔينثب٘ي ٜٔٙمٝ غلة

ٌٔبثمبت ٔٛفميت فلم٘ـٕٞىبك ٜٔٙمٝ ؽّيذ فبكى ؿك 
وِٛكي ٚ ثيٗ إِّّي وبكاتٝ

لٟلٔب٘ي ٜٔٙمٝ تٟلاٖ ؿك ٌٔبثمبت تيلا٘ـامي 
ثب٘ٛاٖ

ؿكؽَِ ٚكمُىبكاٖ ٜٔٙمٝ ُٕبَ ؿك ٌٔبثمبت 
پباليَ ٚ پؾَ

فتظ لّٝ آكاٌبتي تًٛٚ ٕٞىبك ثٟلٜ ثلؿاك ٜٔٙمٝ 
ُٕبِغلة

ؿؽتلاٖ ثـٔيٙتٖٛ ثبم ُلوت ؽٜٛٙ ِِٛٝ ٚ 
ٔؾبثلات ٘فت لٟلٔبٖ ُـ٘ـ

افتؾبك آفليٙي ثب٘ٛي ٘ٛرٛاٖ ٜٔٙمٝ ٔلوني ؿك 
ٌٔبثمبت ٚكمُي ٚماكت ٘فت 

٘مَ ٔٛحل وِتي ٌيلاٖ ُبٞلٚؿي  ؿكوٌت 
ٔمبْ ٘بيت لٟلٔب٘ي ُلوت



سبل 29 :سببمِ
خليج فبرس هٌطمِ عوليبت كبرهٌذ :سوت

 ٌٔئِٛيت پقيل وبكتبٖ ؿك ُلايٚ ؿكٕٞٝ :پيبم
 ٚ عٌبى ثٌيبك ٘فت ٓٙؼت ؿك وبك ميلا ثبُيـ
 .٘ـاكؿ ٚرٛ اُتجبٞي ٞيش ربي ٚ اًت ٟٔٓ

 ؿك وبكتبٖ ؿك كا ؽٛؿ ؿيٗ ٚ ّٕٔىت ٕٞضٙيٗ
  .ثٍيليـ ٘ظل

ٝ ؽب٘ٝ ؿك ُت يه :خبطرُ  ثٝ ٟٔلآكاٖ تّٕج
 .ثٛؿيٓ فؼبِيت ثٝ ِٔغَٛ ُجىبكي ُيفت ٓٛكت

ٝ ُت 3 ًبػت ٚ حجت كا ٔلثٛٛٝ اكلبْ  ثلاي ٘يٕ
 تأييـ ٚ ولؿيٓ اكًبَ تٟلاٖ ؿك ٔلوني وٙتلَ
 وٙتلَ ام ثؼـ، ِغظبتي .ٌلفتيٓ ٞٓ كا آٖ اكًبَ

 ٔٗ .٘لًيـٜ ُٕب اكلبْ وٝ ٌلفتٙـ تٕبى ٔلوني
 اَٚ ٔٛ٘ـٜ، لٓ ػٛاكٗي تٛ ٌفتٓ ايِبٖ ثٝ ٞٓ
 ُٕب ؿًت ثٝ تب وٙيـ پلؿاؽت كٚ ػٛاكٕ ثبيـ

 تٕبى ٓجظ ٚ ؽٙـيـ وّي ٕٞىبك اٖٚ .ثلًـ
 تب ايٙزب ؿك ٕٞىبكا٘ٓ ثميٝ ٚ ٔٗ ٌفت ٚ ٌلفت
. ٔي ؽٙـيـيٓ ؿاُتيٓ ٓجظ

هبُ 9 ٍ سبل37 :سببمِ
لرستبى هٌطمِ حراست كبرهٌذ :سوت

 ؽـٔت ٚ ثبُيـ ؿاُتٝ ؿًٚت كا وبكتبٖ :پيبم
  .ؿٞيـ ا٘زبْ ٓبؿلب٘ٝ

ٝ ؽب٘ٝ 63 ًبَ :خبطرُ ُ ثبثب تّٕج  ٔب .ُـ ثٕجبكاٖ پ
 ثٝ وٕه ثلاي كفتيٓ ٞٓ ٓجظ ٚ ثٛؿيٓ ُت وبك

 ُٟيـ) ٕٞىبكاٖ ام يىي ثب ظٟل .ٕٞىبكاٖ ًبيل
 غقا ِٚي ثؾٛكيٓ ٘بٞبك كفتيٓ (ؿكؽِبٖ ًيـرؼفل

 ٞٓ ثب ثيبك ؿٚؽ پبكس  ثلٚ ٌفت ايِٖٛ .٘جٛؿ
 ؿكام ٕٞٛ٘زب ؿك ٚ ؽٛكؿيٓ كٚ ؿٚؽ .ثؾٛكيٓ

 ثٝ ٞلوٌي .ُـ للٔن ٚٗؼيت ؿٚثبكٜ .وِيـيٓ
 ُـْ ثّٙـ ٞٓ ٔٗ .ثٍيلٜ پٙبٜ تب ٔي كفت ًٕتي

 ٚ ٌلفت  كٚ ؿًتٓ ؿكؽِبٖ ُٟيـ وٝ وٙٓ فلاك
 ٌفت .أٗ ربي يٝ ٔيلْ ٌفتٓ ٔيلي؟ وزب ٌفت

 ؽالٓٝ .ٕ٘ي افتٝ اتفبلي ٞيش ٘ؾٛاٞـ ؽـا اٌٝ ٘لٚ
 ثبالي ام ٞٛاپيٕب ٚ وِيـيٓ ؿكام ٕٞٛ٘زب ٘فل ؿٚ ٔب

 ٞيش ؽُٛجؾتب٘ٝ ٚ كفت ٚ ولؿ ػجٛك ٔب ًل
.ٍ٘لفت ٓٛكت ثٕجبكا٘ي

سبل38 :سببمِ
 للٌذري ضْيذ ًفت اًتمبل هركس حراست هسئَل :سوت

لرستبى هٌطمِ
 ؿك ٚ ؿٞيـ ا٘زبْ اعٌٗ ٘غٛ ثٝ كا وبكٞب تٕبْ :پيبم
.ثبُيـ ٔٛفك أٛك ٕٞٝ

 ؿيٍل ٘فل ًٝ ٚ ٔٗ .ثٛؿ ثٕجبكاٖ ٚ رًٙ اٚايُ :خبطرُ
 ؿك ؽٛؿٔبٖ ًجه ثٝ ًٍٙلًبمي ِٔغَٛ ٕٞىبكاٖ ام

ٝ ؽب٘ٝ ُ ثبثب تّٕج  وٝ ولؿْ كُٚٗ كا ٔٛتٛكْ ٔٗ .ثٛؿيٓ پ
 ؿفؼٝ يه .ثيبكْ وبكٔبٖ ثلاي ًٚيّٝ يىٌلي ٚ ثلْٚ

 فٙي ثبالي ام ٞٛاپيٕب تب ؿٚ ؿيـْ ٚ ُـ للٔن ٚٗؼيت
 ؽبٍٔٛ كٚ ٔٛتٛك ٕٞٛ٘زب .ٌٞتٙـ علوت عبَ ؿك ٔب

 .ٌلفتٓ ًٍٙل ٚ وِيـْ ؿكام مٔيٗ كٚي ٚ ولؿْ
ٝ ؽب٘ٝ ٔغٛٛٝ ثيلٖٚ ٞٛاپيٕب ؽـاكُٚىل  ثٕجبكاٖ كا تّٕج

 ايٗ .ِ٘ـ ٚاكؿ افلاؿ ٚ ؿًتٍبٜ ٞب ثٝ آًيجي ٞيش ٚ ولؿ
  .اًت ٔٗ ؽبٛلات ثٟتليٗ ام يىي

غالهعببس هحوذضبّي
سبل33: سببمِ

تكٌسيي ارضذ برق هٌطمِ لرستبى: سوت
.ؿٞيـ ا٘زبْ ٓبؿلب٘ٝ ؽـٔت :پيبم

 ثٛؿْ تّفٗ ٚ تٍّلاف پٌت، ٚماكت وبكٔٙـ ٔٗ :خبطرُ
 ثٝ ا٘تمبِٓ كٚم ٞيضٛلت .ٌلفتٓ ا٘تمبِي ٘فت ٚماكت ثٝ ٚ

 ثٌيبك ثبثت ايٗ ام ٚ ٕ٘ي وٙٓ فلأٍٛ كا ٚماكتؾب٘ٝ ايٗ
.اًت ٔب٘ـٜ ثبلي فٞٙٓ ؿك ٕٞيِٝ ٚ ؽُٛغبِٓ

ِ رحن يبراحوذيحفيظ الِ راكيبى ال

هرتضي ًبصرپَر

ٕٞىبكا٘ي وٝ ؿك ٔٛكػ يىمٓ ٟٔمل ٔمبٜ أٌمبَ ثمب      
ٝ م٘ـٌي وبكٔٙـي  ٚ تزلث  َ ٍ ، ؿا٘ ٝ ثبكي ام تال وِٛ
ٝ تل ثب ؽب٘ٛاؿٜ ُبٖ  كا تلن ولؿٜ ٚ م٘ـٌي كا ٕٓيٕب٘

: آغبم ٔي وٙٙـ 



 

خَضبختي  
داضتي فردي است 
كِ بيطتر از خَدش

.  تَ را بخَاّذ 
  ٍ بيطتر از تَ
.  ّيچ ًخَاّذ

.   ٍ تَ برايص توبم زًذگي ببضي



يِ سالم ٍيژُ بِ 
ّوكبراى صبَري كِ
.   ضًٌَذٓ خَبي ّستٌذ



ترآى ضذین از هذیریت ّا ٍ ٍاحذ ّایی کِ جطي تَلذ ّوكاراًطاى را گراهی هی دارًدذ ، در  
ضوي تثریك تَلذ ایطاى، زًذگی ضداد ٍ سراسدر درخطداًی    . حس خَب آخر ّفتِ یاد کٌین 

.ترایطاى آرزٍ هی کٌین

خبًن راحلِ داٍري 

ِ چي آلبي آزاد رضب رهضبًي آلبيآلبي هسعَد خَش يويخبه

ّوراُ بب آرزٍي 
بْتريي ّب   
براي تبى  



لثخٌذ ّوكاراى عسیس هٌطقِ فارس

(هععاٍى فٌی) خیراًذیص علیرضا، ( هعاٍى عولیات)ضاپَر عثاسی، ( هذیر هٌطقِ)اٍرًگی، سیاٍش (  هعاٍى هخاترات)علیرضا تقَا هٌص:  از راست تِ چپ



خَاستي تَاًستي است 
سيبٍش اٍرًگي، هذير هٌطمِ فبرس

 ؿك ايلاٖ ٘فت ٔؾبثلات ٚ ِِٛٝ ؽٜٛٙ ُلوت ٞبي فؼبِيت
 ٕٞٛاكٜ آٖ، ٔبٔٛكيت ٔبٞيت ثٝ تٛرٝ ثب وِٛك ٔؾتّف ٘مبٙ
 وٝ ؽٛة ؽبٛلٜ يه .اًت يبؿٔب٘ـ٘ي ثٝ ؽبٛلات ثب تٛاْ
 "اًت تٛاٌ٘تٗ ، ؽٛاًتٗ" ؽبٛلٜ ػٙٛاٖ ثٝ آٖ ام تٛا٘ٓ ٔي
 ِِٛٝ ؽٚ ٌٔيل ثلاي ؿًتلًي كاٜ ايزبؿ ثٝ ٔلثٛٙ وٙٓ يبؿ

 ا٘تمبَ ٔلون ثيٗ) والٞجبم اكتفبػبت ؿك ُيلام / ٌضٌبكاٖ
  ًبَ ٔبٜ ُٟليٛك ؿك (٘واؿ ٓفلي ُٟيـ ٔلون ٚ ٘ٛكآثبؿ ٘فت
 /ٌضٌبكاٖ ِِٛٝ ؽٚ ٌٔيل ثبمؿيـ ًبَ، ًبِيبٖ  .اًت 93

 ٚ پيبؿٜ ٓٛكت ثٝ فمٚ ، والٞجبم اكتفبػبت ٔغـٚؿٜ ؿك ُيلام
 ٌٔيل يه ؿاُتٗ ٚ ُـ ٔي ا٘زبْ پيٕبيي وٜٛ ٘ٛػي ثٝ

 ثٝ فبكى ٜٔٙمٝ ٕٞىبكاٖ ثلاي ٔقوٛك ٔغـٚؿٜ ثٝ ؿًتلًي
 ام ٔؾتّف پيٍيلي ٞبي ثب عتي .ثٛؿ آٔـٜ ؿك آكمٚ يه ٓٛكت

 وٝ ثٛؿ ُـٜ پيِٟٙبؿ ٔؾتّفي ٛلط ٞبي ٞٓ ًتبؿ ٕٞىبكاٖ
 للاك اِٚٛيت ؿك اي ثٛؿرٝ ٌٔبئُ رّٕٝ ام ٔؾتّف ػُّ ثٝ

 ِٔبٚك يه ٛليك ام ٜٔٙمٝ تًٛٚ ٔٛٗٛع ايٗ .ثٛؿ ٍ٘لفتٝ
 تٛٔبٖ ٔيّيٖٛ پٙزبٜ ٚ ٓـ عـٚؿ ٞنيٙٝ وٝ ُـ ؿ٘جبَ ٞٓ

 اكائٝ ثلؿاكي، ٘مِٝ رٟت اي ِٔبٚكٜ ؽـٔبت ثلاي فمٚ
 ٜٔٙمٝ ام .... ٚ ؿًتلًي كاٜ ٛلاعي ٌٔيل، پلٚفيُ

   .ُـ ؿكؽٛاًت
 ؿاُتٝ ٔغُ ام ثبمؿيـي ُـ للاك آٔـٜ ػُٕ ثٝ ٞبي ثلكًي ثب

  . ثبُيٓ

 رٌّٝ ثلٌناكي ام ثؼـ 9/6/93 تبكيؼ ؿك ٔٙظٛك ٕٞيٗ ثٝ
 ثٝ ٘بٞبك ٓلف ٚ ٘ٛكآثبؿ ا٘تمبَ ٔلون ؿك ٜٔٙمٝ ٕٞبٍٞٙي

 ٚلت ٔؼبٖٚ رّٕٝ ام ٜٔٙمٝ ٌٔئِٛيٗ ام تؼـاؿي اتفبق
 ٟٔٙـى) فٙي ٔؼبٖٚ ،(ػجـي ٟٔٙـى) ػّٕيبت

 تؼٕيلات كئيي ، (ثِىبك) ٘ٛكآثبؿ ٔلون كئيي ،(ؽيلا٘ـيَ
 ٚ (كٗبيي ٟٔٙـى) تلاثلي كئيي ،(ينؿا٘ي ٟٔٙـى)ؽٚ

 ثب ٚ كفتيٓ ٔغُ ثٝ (٘ٔل ٟٔٙـى) ًبؽتٕبٖ ٚاعـ كئيي
 رٙٛة تبثٌتب٘ي ٌلْ ظٟل ام ثؼـ ؿك ًبػتٝ صٙـ پيٕبيي وٜٛ

 كا ثؼـ ثٝ ٘ٛكآثبؿ ًٕت ام ٔقوٛك اكتفبػبت ٌٔيل وُ وِٛك،
  .پيٕٛؿيٓ

 تٙـ ٞبي ُيت ؿاكاي ٚ ًؾت كاٞي ٚالؼبً وٝ ٌٔيل تٕبْ ؿك
 آلبي وٝ مؿ٘ـ ٔي غل ٘ٛػي ثٝ ؽٙـٜ ٚ ُٛؽي ثب ٕٞىبكا٘ٓ.ثٛؿ

 يه ؽٛكؿٖ ٚ ٛٛال٘ي وبكي رٌّٝ يه ام ثؼـ ألٚم ٔـيل
 ثبيـ صلا ٌلْ، ٞٛاي ايٗ ؿك آثىي، ًجني لٛكٔٝ ٞٓ آٖ ٘بٞبك
 ٌفتٓ ٔي ٞٓ ٔٗ ثبُيٓ؟ ؿاُتٝ ًبػتٝ صٙـ پيٕبيي وٜٛ

  .٘ـاكؿ اُىبِي ثيبييـ
 ٚ ُـ ثبمؿيـ وٙبكي ٞبي ؿكٜ ٚ ٌٔيل وُ ام ايٙىٝ ؽالٓٝ

 ثٝ ؿًتلًي كاٜ ايزبؿ ثلاي ُـ ثٙبيي ثبمؿيـ آٖ تٕٔيٕبت
 ام اًتفبؿٜ ثب تٕبٔبً ٔلعّٝ صٙـ ٛي ٚ والٞجبم اكتفبػبت
 ٞٓ ٚ ُـ ًبؽتٝ ٔقوٛك ؿًتلًي كاٜ ٜٔٙمٝ، أىب٘بت
 ٘ين آٖ ام پي ٚ ثبُـ ٔي ٕٞىبكاٖ اًتفبؿٜ ٔٛكؿ اوٖٙٛ

 ُبُٔ ٔغـٚؿٜ آٖ ؿك ُيلام-ٌضٌبكاٖ ِِٛٝ ؽٚ تؼٕيلات
 ٘يٓ ٚ پش ٘ٔت ٚ ِِٛٝ پَُٛ ام ٞبيي لٌٕت تؼٛيٖ

 ا٘زبْ ُٕٞٛٙـ پيٍلا٘ي ٌناكُبت ثٝ تٛرٝ ثب (ًِٕٛيت)ِِٛٝ
 تؼٕيلات ٚاعـٞبي ٕٞىبكاٖ ثلاي آٖ ام لجُ وٝ وبكي ُـ،
  .٘جٛؿ ٞٓ تٔٛك لبثُ .... ٚ ؽٛكؿٌي ٚ ؽٚ

 تلاثلي ٚاعـ تًٛٚ ٞٓ والٞجبم اكتفبػبت ثٝ ؿًتلًي كاٜ ٔبوت
 ٔـيلٜ ٞيئت كٚيت ثٝ ٜٔٙمٝ ٔلون ؿك ٚ ُـ ًبؽتٝ ٜٔٙمٝ

 .ُٛؿ ٔي ٍٟ٘ـاكي وٙفلا٘ي ًبِٗ ؿك اوٖٙٛ ٞٓ ٚ ُـ كًب٘يـٜ
 ايٙزب٘ت ثلاي ٕٞٛاكٜ ٟٔٓ ثبمؿيـ آٖ يبؿٌبكي ٞبي ػىي
 ٚ ٕٞت ثب ٚ ؿًٚتب٘ٝ ٔغيٚ يه ؿك وٝ صلا اًت اٍ٘ين ؽبٛلٜ
 ٚ ثٛؿ ثبال ثٌيبك آٖ ا٘زبْ كيٌه وٝ ًؾتي وبك ٕٞىبكاٖ، تالٍ
 ثٛؿٜ، ا٘زبْ غيللبثُ ٜٔٙمٝ أىب٘بت ثب افلاؿ ؽيّي ٘ظل ام ُبيـ

.ُـ ا٘زبْ فبكى ٜٔٙمٝ تًٛٚ ؽٛثي ثٝ

75برف سبل 
عليرضب تمَاهٌص  هعبٍى هخببرات  

 ُجىٝ ثلق ٜٔٙمٝ ٔؾبثلاتي ايٌتٍبٜ ٞبي اوخل 1375 ًبَ ؿك
 ٚ ٔىب٘يه ٚاعـ ٕٞىبكاٖ .ثٛؿ٘ـ ؿٚؿينِٝ آٜالعب ٚ ٘ـاُت

َ ٞب ام يىي اًبًي تؼٕيل ثلاي ٔؾبثلات  صٙـ ٔؼٕٛال وٝ ؿين
 ٌٔتمل ؿٜ ُيؼ ٔؾبثلاتي ايٌتٍبٜ ؿك ، ٔي وِيـ َٛٛ كٚمي
 ؿك .ولؿ٘ـ اًتلاعت ٘ين كاؿيٛ اتبق ٕٞبٖ ٘ين ُت ٚ ثٛؿ٘ـ

 ثلف ثٛؿ٘ـ ايٌتٍبٜ ؿك ٕٞىبكاٖ وٝ ُجي آٖ ٚ ًبَ آٖ مٌٔتبٖ
ٝ ٞبي ُـٖ ُىٌتٝ ثبػج وٝ ثبكيـ ُيلام ؿك اي ثي ًبثمٝ  ُبؽ
 ٚ ُٟل ثٝ ٔٙتٟي ربؿٜ ٞبي ُـٖ ٌٔـٚؿ ، ؿكؽتبٖ

 ٚكٚؿي ؿكة . ُـ ؿٜ ُيؼ ايٌتٍبٜ ؿك ٕٞىبكاٖ ثلف ٌيلُـٖ
ٜ ٞب ٍٟ٘جب٘ي ٚ ؿينَ ، كاؿيٛ اتبق ٞبي  ثبم ثيلٖٚ ثٝ كٚ ايٌتٍب
 ٍٟ٘جبٖ ٞٓ ، آٖ مؿٖ يؼ ٚ ُجب٘ٝ ثلف ثبكٍ ثب ٚ ٔي ُٛؿ
 ُـٜ ٌيل ثلف كاؿيٛ اتبق ؿك ٌٔتمل ٕٞىبكاٖ ٞٓ ٚ ايٌتٍبٜ

 ؿاًتب٘ي ؽٛؿٍ ثلفي كٚم آٖ ؿك اؿاكٜ ثٝ ٔٙنَ ام آٔـٖ ، ثٛؿ٘ـ
 ٚ كًب٘ـْ اؿاكٜ ثٝ كا ؽٛؿْ ، پبتلَٚ ؿاك وٕه ٔبُيٗ ثب ، ثٛؿ

 اًتبؿوبكاٖ ام ٘فل ؿٚ ، كفتٓ تلاثلي كئيي ؿفتل ثٝ ٌٔتميٓ
  ، ثٛؿ٘ـ آ٘زب تلاثلي



 ًيّٙـك 6 پيٕب ثلف ٔٛتٛك ، ولؿْ پيٕب ثلف ؿكؽٛاًت
 ثب ٚ ولؿ٘ـ تليّل ًٛاك كا آٖ رلحميُ ثب ٚ ثٛؿ ثٙنيٙي

 ثٛؿ ُـٜ كٚثي ثلف وٝ ربؿٜ ام لٌٕتي كاٜ پّيي ٕٞبٍٞٙي
 ٍٔل ٘جٛؿ اي صبكٜ پيٕب ثلف آٚكؿٖ پبييٗ ثلاي . كفتيٓ كا

 ٕٞٝ وٙيٓ ؿكًت ؿاك ُيت ًٜظ تليّل پِت ثلف ثب ايٙىٝ
 ًؾتي ثٝ پيٕب ثلف ٚ ٔي ولؿ٘ـ رٕغ ثلف اي ًٚيّٝ ٞل ثب

. ُـ پيبؿٜ
 پِت ثلف ، وِيـ َٛٛ ًبػت 3 ام ثيَ ايٌتٍبٜ ثٝ كفتٗ
 يؼ مؿٜ ًلٔب ُـت ام ٕٞيٜٙٛك ٞٓ ٔب ٚ ثٛؿ مؿٜ يؼ ؿكٞب

 ٔىب٘يه ٕٞىبكاٖ وٝ ٍٞٙبٔي ٚ ؿكٞب ُـٖ ثبم ام ثؼـ ، ثٛؿيٓ
 ، ثٛؿ ربِجي ٓغٙٝ آٔـ٘ـ ثيلٖٚ كاؿيٛ اتبق ام ٔؾبثلات ٚ

 ؿًٚتب٘ي ٚ ٕٞىبكاٖ صٙيٗ وٝ ايٗ ام افتؾبك ٚ غلٚك اعٌبى
ٖ تل ثٙـٜ ًبَ آٖ ؿك ، ؿاك٘ـ  عبال ٚ ثٛؿْ آ٘بٖ ٕٞٝ ام رٛا
  . ُـٜ ا٘ـ ثبمٌِ٘تٝ ٞب آٖ ٕٞٝ

 ام يبؿي وٙٓ ٔي ٔاللبت كا ٞب آٖ ٞلربوٝ ٚ ٔلآً ٞل ؿك
  . وٙٙـ ٔي 75 ًبَ ثلف ٚ ٔبرلا آٖ

  ... ثؾيل يبؿٍ

پبزل چٌذّسار تكِ
هعبٍى فٌي/ عليرضب خيراًذيص 

 اثناكؿليك تؼٕيلات ٌٔئِٛيت ػٟـٜ ٌلفتٗ ثٝ ام لجُ ٔـت ٞب
 ٓفلي ٘واؿ ُٟيـ ا٘تمبَ ٔلون ،87 ٟٔلٔبٜ ؿك فبكى ٜٔٙمٝ

 ٔىلك ٓٛكت ثٝ ٔلون، ه٘لاتٛكٞبي ؿينَ فلًٛؿٌي ؿِيُ ثٝ
 تٛلف ٞبي آٔبك افنايَ ام ٌقُتٝ ٔٛٗٛع ايٗ .ٔي ولؿ تٛلف

 وبكٞبي ام ميبؿي عزٓ ا٘تمبَ، ٔيناٖ وبَٞ ٚ ٘بؽٛاًتٝ
 ٚ ٔىب٘يه ٚ ثلق ٚاعـٞبي ٌلؿٜ ثل كا تؼٕيلاتي تىلاكي

.ٔي ولؿ تغٕيُ اثناكؿليك

 ثلؿاكي ثٟلٜ وٝ مٔب٘ي–ثؼـ ٞب ٔـت تب ؽٛة عي ايٗ
 ثٝ ٘واؿ ٓفلي ُٟيـ ا٘تمبَ ٔلون ام ؿِٟلٜ ثـٖٚ ٚ ٚلفٝ ثي

 ثٛؿٖ احلثؾَ ٚ ُـ ٔي تزـيـ ٘ين -ُـ تجـيُ ػبؿت يه
 ٕٔىٗ وٝ وبكٞبئي ا٘زبْ ثلاي ٌلٚٞي ٚ ٔٙبًت ٞبي ثل٘بٔٝ
 كا ثلًٙـ ٘ظل ثٝ غيلٕٔىٗ عتي يب ِٔىُ اَٚ ٍ٘بٜ ؿك اًت

.ٕ٘ٛؿ ٔي يبؿآٚكي

حذس درست ٍ دليك
هعبٍى عوليبت/ ضبپَر عببسي

  ػّٕىلؿ ؿِيُ ثٝ ٘ٛكآثبؿ ٘فت ا٘تمبَ ٔلون 1392ًبَ
PSHH ثٟلٜ ٕٞىبكاٖ ام تٗ صٙـ آٖ ام پي .ٌلؿيـ ٔتٛلف 

 فِبك ؽٚ ِٚي ٕ٘ٛؿ٘ـ ٔلون ٔزـؿ ا٘ـامي كاٜ ثٝ الـاْ ثلؿاك
  .اًت ُـٜ پبكٌي ؿصبك ؽٚ وٝ ٔي كفت ٌٕبٖ ٚ ٕ٘ي ٌلفت

 وبُٔ ٛٛك ثٝ ثبك صٙـيٗ ٘ٛكآثبؿ ام ؽٚ ؽلٚري ٌٔيل
 .ِ٘ـ ِٔبٞـٜ ؽبْ ٘فت ِ٘تي ام آحبكي ِٚي . ُـ ثلكًي
 ٜٔلط ميبؿي ٘ظلات ٚ ثٛؿ ٔتٛلف ٔلون ًبػت 36 تمليجب

 ٓفلي ُٟيـ ا٘تمبَ ٔلون ؿك ايٙزب٘ت مٔبٖ آٖ ؿك .ٔي ُـ
 ٚرٛؿ ؽبْ ٘فت ِ٘تي  ٌٔيل ؿك ايٙىٝ ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ثٛؿْ ٘واؿ

 .ٌلفت ُـت ٔلون ؽٛؿ ؿك ِٔىُ ٚرٛؿ اعتٕبَ ٘ـاُت
 ثبم ٘ٛكآثبؿ ٔلون ؿك صلؽِي ٌٔيل وٝ ٔي مؿْ عـى اثتـا
 ام ثؼـ ثبيـ ثٛؿ ٕٞيٗ فمٚ اٌل ِٚي اًت ٔب٘ـٜ ثبلي

ٜ ا٘ـامي  ِٚي ٔي ُـ، ايزبؿ ٘ين اًتبتيه ٞـ يه تٛكثيٗ كا
 ثٝ لليت وٝ ُـ عبُٓ إٛيٙبٖ ٕ٘ي افتبؿ اتفبق ايٗ صٖٛ
 ٌٔئَٛ ثب ِقا .اًت ٔب٘ـٜ ثبم عبِت ؿك ٛلفٝ يه ُيل يميٗ

 ٘ظلات ٚ ٌلفتٓ تٕبى (ٌلري ٟٔٙـى آلبي) ٚلت ػّٕيبت
 كا ٔٛكؿ ايٗ ٚ ثلٚ٘ـ ٔغٛٛٝ ثٝ وٝ ُـ ٔملك ٚ ٌفتٓ كا ؽٛؿْ
 عُ ِٔىُ ، ؿاؿ٘ـ اٛالع ًبػت كثغ ام ثؼـ وٝ ٕ٘بيٙـ صه
 ؽبٛلٜ ٞٓ ٚ اكمٍ ثب تزلثٝ ٞٓ كٚيـاؿ ايٗ .اًت ُـٜ

.ٌقاُت ثبلي ػّٕيبتي ايلاؿات كفغ ام ُيليٙي

 ُـٜ ٌقاُتٝ ٔيبٖ ؿك ٘ين ًتبؿي ٕٞىبكاٖ ثب ِٔىُ ايٗ ًبثمٝ
 ؿك ٔٛرٛؿ MAN ه٘لاتٛك ؿينَ ؿًتٍبٜ ؿٚ ام اًتفبؿٜ ايـٜ ٚ

 .ثٛؿ ُـٜ ٜٔلط آٖ عُ ثلاي (ُلق رٙٛة) كفٌٙزبٖ ٜٔٙمٝ
 أب ثٛؿ٘ـ، ُـٜ ٔٙتمُ ٘ين ٜٔٙمٝ ثٝ ٚ ٘ٛ ٔقوٛك تزٟينات

 آّي ٔب٘غ ٞب، آٖ ثللي ٚ اثناكؿليمي فٙي ٔـاكن ٘جٛؿٖ ٔٛرٛؿ
.ثٛؿ ربيٍنيٙي ٛلط ارلاي

 اثناكؿليك اكُـ ٟٔٙـى پيِٟٙبؿ ثب ٚ 88 ًبَ اثتـاي ؿك
 ٔجٙبي وٝ ُـ تـٚيٗ ِٔىُ ايٗ ثل غّجٝ ثلاي اي ثل٘بٔٝ ٜٔٙمٝ،

 ٚ اثناكؿليمي ٔتؼـؿ ٞبي پُٙ ثٙـي ًيٓ وبُٔ ثبمولؿٖ آٖ،
ٖ ٞب، ؿاؽّي ٘مِٝ ثٝ ؿًتيبثي ثلاي ثللي  ٞلٌٛ٘ٝ ام اًتفبؿٜ ٚ آ
 ِٔبثٝ، ٞبي پلٚهٜ فٙي ٔـاكن ٔخُ تٔٛك لبثُ اٛالػبتي ٔٙجغ
 ثٝ ٞب پُٙ اتٔبَ ٘غٜٛ تؼييٗ ثلاي ... ٕٞىبكاٖ، فٙي ؿاَ٘

 صٙـٞناك پبمَ يه عُ ام وٕي ؿًت وٝ اي ثل٘بٔٝ .ثٛؿ يىـيٍل
  !٘ـاُت تىٝ

 ثل٘بٔٝ ايٗ ارلاي ؿكٌيل، ٚاعـٞبي ٕٞٝ ؽٛة ثٌيبك ٕٞىبكي ثب
 وِي؛ ِِٛٝ ًبيجبٖ؛ فٛ٘ـاًيٖٛ؛ اعـاث ػّٕيبت ٕٞنٔبٖ، ٚ آغبم

  تبثٌتبٖ اٚايُ ؿك .ٌلؿيـ پيٍيلي ٘ين ... ٔٛكؿ٘يبم؛ ٞبي ًبپٛكت
 ثٝ ٘ٔت ارلائي ػّٕيبت ٚ تىٕيُ أىبٖ عـ تب ثل٘بٔٝ ؿٚ ٞل 88

 ؿٚ ٚ ٔـاْٚ وبك ٞفتٝ يه ٛي ؿك ٚ ُـ ُلٚع فِلؿٜ ٓٛكت
 ٚ تـٚيٗ ؿك ؿلت عـاوخل وٝ آٖ ثب .كًيـ پبيبٖ ثٝ ُيفت
 تٔٛك ثٛؿ، كفتٝ وبك ثٝ ه٘لاتٛكٞب ؿينَ ٘ٔت ثل٘بٔٝ ارلاي

 ؿٚ ام مٚؿتل ٞب آٖ ام ثلؿاكي ثٟلٜ ٚ ا٘ـامي كاٜ وٝ ولؿيٓ ٕ٘ي
 ثلؽي ا٘زبْ ٚ آمٔبيِي اًتبكت ثبك ؿٚ ثب ِٚي .ثبُـ ٔمـٚك ٞفتٝ

 ًيٌتٓ ٘ٔت، ػّٕيبت تىٕيُ ام پي اَٚ كٚم ؿك المْ تٙظيٕبت
 ٔـاك ؿك ِ٘يٗ ؿَ غلُي ًلؿاؿٖ ثب ٚ ُـ ا٘ـامي كاٜ ثؼـ كٚم ؿك

 ايٗ ٌِ٘تٗ ثبك ثٝ ام ٘بُي ؽٛة عي .ٌلفت للاك ثلؿاكي ثٟلٜ
 ؿك عبٗل ٕٞىبكاٖ وٝ ثٛؿ لٛي صٙبٖ آٖ پيضيـٜ ٚ ِٔىُ ٛلط
  .ٌفتيٓ تجليه يىـيٍل ثٝ ٚ وِيـيٓ آغٍٛ ؿك كا يىـيٍل ٔغُ



پيطگيري از آلسايور  ّبيرٍش

 ام پيٍِيلي ثلاي اي ُـٜ تٕ٘يٗ كاٜ ٞيش بوٖٙٛت
 اؽيل تغميمبت أب اًت، ٘ـاُتٝ ٚرٛؿ آِنايٕل

ٍ ٞبي  ٔي ٔٛحل آِنايٕل ام پيٍِيلي ؿك كا ميل كٚ
  :ٙـؿا٘

 ٞبي ثبمي يب ٚ وٙٙـ ٔي ٜٔبِؼٝ ٔلتت وٝ افلاؿي
 ... ٚ وٙٙـ ٔي عُ رـَٚ ؿٞٙـ، ٔي ا٘زبْ فىلي
.ثٛؿ ؽٛاٞٙـ ثيٕبكي ايٗ ثٝ اثتال ٔؼلٕ ؿك وٕتل

 ًالٔت ؿك ًنايي ثٝ تبحيل كٚما٘ٝ ٚكمٍ ؿليمٝ 300
 ثبغجب٘ي، كٚي، پيبؿٜ .ؿاكؿ ٔغن ٚ ٞب ٔبٞيضٝ لّت،
  .ثبُـ ٚكمٍ ٘ٛػي تٛا٘ـ ٔي....ٚ ٔٙنَ ولؿٖ تٕين

 ؿاؿٖ ؿًت ام ثلاي ٔتغيل فبوتٛك تليٗ ٟٔٓ آثي، وٓ
    .ٓثُٙٛي ٔبيؼبت وبفي ٔمـاك ثٝ .اًت عبفظٝ

 غيل ٚ تزٛيني ؿاكٚٞبي وّيٝ ام ثبيـ ٔب پنُه
 تلويت ميلا .ثبُـ آٌبٜ ٓوٙي ٔي ٔٔلف وٝ تزٛيني

 آًيت يب ٚ فلأُٛي ٌيزي، ثبػج ؿاكٚٞب ام ثؼ٘ي
.ُٛؿ عبفظٝ ثٝ ٔـت ثّٙـ

٘مٛع ٔيمٜٛ ٚ ًمجني تمبمٜ      5كٚما٘ٝ عـالُ 
ًجنيزبت پٟٗ ثلي ٔخُ ثلٚوّي، . ٓثؾٛكي

.اًفٙبد ٚ وبٞٛ ثٌيبك ٔفيـ اًت

ٔمي   ٖبٔم ًبؽت آًٞٙ، ثبػج افنايَ ػٕل ٔغمن  
ٛجك تغميمي وٝ ا٘زبْ ُـ، ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـ . ُٛؿ

ٜ ٞبي ًٔٛميمي   افلاؿي وٝ ثل كٚي يىي ام ؿًتٍب
وبك ٔي ولؿ٘ـ، ؿك ا٘زبْ فؼبِيمت ٞمبي فٞٙمي، ؿك    

.ٔمبيٌٝ ثب ؿيٍلاٖ ثٟتل ثٛؿ٘ـ

 ٔي ُٛؿ ثبػج ٌٔتٕل، ارتٕبػي اكتجبٙ ؿاُتٗ
 وٝ ًلٌلٔي ٞب ا٘زبْ ثٙبثلايٗ .ثٕب٘ـ رٛاٖ ٖبٔٔغن

 كٚا٘ي ٚ فينيىي ارتٕبػي، فؼبِيت ام تلويجي
.اًت ٔغبفظ ثٟتليٗ اًت، ٕٔىٗ اًت،

ٛجك تغميمبتي وٝ ؿك ٔلون كاؿيِٛٛهيه آٔليىبي 
. رٙٛثي ا٘زبْ ُـ، ٔبٞي ؿك ٚالغ، غقاي ٔغن اًت

اًىٗ ام ٔغنٞب، ِ٘بٖ ؿاؿ افلاؿي وٝ ٔبٞي وجبة 
٘ٝ ٔبٞي وٝ ؿك  -ُـٜ ثل كٚي آتَ ٚ پؾتٝ ُـٜ

عـالُ يه ٔلتجٝ ؿك ٞفتٝ،  -كٚغٗ ًلػ ٔي ُٛؿ 
ٔٔلف ٔي وٙٙـ، ام ٔمبؿٜ ؽبوٌمتلي ؿك ٘مٛاعي    

.وّيـي ٔغنُبٖ، ثٟتل ٔغبفظت ٔي ُٛؿ

ٌبٞي ًبػت ٔضي كا ثلػىي 
، ثب ؿًت غيلٔؼَٕٛ يٓثجٙـ

،  ثب ؿًتثن٘يٌٓٔٛان  ٔؾبِف  
، ٓٓجغب٘ٝ ثؾٛكي

تب  ٓٔغن كا ثٝ صبَِ ثىِي
ػٔت ٞب ٔزجٛك ثٝ ًبؽت 

ٌٔيلٞبي رـيـ ُٛ٘ـ
.ٓتب آِنايٕل ٍ٘يلي 



ّبدي هيبحي، جَضكبر
ِ پَر، راًٌذُ   جوعِ طعيو

سبل 40: سببمِ دٍستي 

 ًبَ 40 ُـيٓ ٞٓ ٕٞىبك ثٛؿيٓ ٔغُ ثضٝ :هيبحي
  . ثٛؿيٓ ٕٞىبك ثبٞٓ

ِ پَر   . ثٛؿيٓ ٔغُ ٚثضٝ ٌٕٞبيٝ ٌي ثضٝ ام :طعيو

 ٚ ؽٛة اؽالق . ثٛؿ ؿًٚتٓ ؽٛة اؽالق :هيبحي
  . ٕٞـيٍل ثب ٔتمبثُ كفتبك

ِ پَر   . ؿاُتٙـ وٝ ٔؼلفتي ٚ ٓـالت :طعيو

 تؼٕيلات ٚاعـ ٔٗ ٚ ٌٞتيٓ ؽُٛغبَ ؽيّي :هيبحي
 ؿاُت ؿًٚت ٕٞيِٝ أب ٘مّيٝ ايِبٖ ٚ ثٛؿْ ػٕٛٔي

.وٙـ وبك ٔٗ پيَ
ِ پَر   .ؿاكْ ؽٛثي ثٌيبك اعٌبى :طعيو

  . ؿاُت ؽٛثي ٚ ٔخجت تبحيل ؽيّي :هيبحي
ِ پَر   . ميبؿ ثٌيبك ثّٝ :طعيو

                     ٘بٞبك ػٕٛٔي تؼٕيلات وبكٌبٜ ؿاؽُ كٚم يه :هيبحي
ٝ اي يه .ٔي ؽٛكؿيٓ  ام ثؼـ ٚ ثٛؿيٓ ؽليـٜ ٞٓ ٞٙـٚا٘

 ثٝ ولؿيٓ ُلٚع ٘بٞبك

گپی تا صویوی تریي دٍستاى ّوكار 
هٌطقِ خَزستاى

هٌا ّلَدي : تْیِ گسارش 

ِ پَر  ثٝ وبكي ٔأٔٛكيت ثلاي رًٙ مٔبٖ ؿك :طعيو
ٝ  كٚم .ثٛؿيٓ كفتٝ ًّٕب٘ٝ ٔؾبثلاتي ايٌتٍبٜ  ثٛؿ صٟبكُٙج

 ام كًيـٖ ٌٔيل .ٜٔٙمٝ ثلٌلؿٚ٘ٝ ٔبكٚ وٝ ٘جٛؿ ٔبُيٙي ٚ
 تب ثيب ٌفتٓ ٞبؿي ثٝ .ثٛؿ ٛٛال٘ي ربؿٜ تب ايٌتٍبٜ
 صٙـتب يىـفؼٝ كفتيٓ وٝ ٌٔيل تٛ .ثليٓ پيبؿٜ ًلربؿٜ
 تٛي وٛثيـٖ ثٝ ولؿ ُلٚع ٞبؿي .ولؿ٘ـ عّٕٝ ُٔٛه

 ثٕجبكاٖ ٚلتي .ٔلؿيٓ ٚاي اي ٔي ٌفت ٚ ؽٛؿٍ ًل
 ٚ ولؿ پبن كٚ ِجبًَ كٚي ؽبوٟبي ٞبؿي ُـ، تْٕٛ
 ٔٗ ثٛؿْ، تلًيـٜ ٔٗ وٝ ٘ىٙي فىل رٕؼٝ ػٕٛ :ٌفت
ٝ ٞبْ ٍ٘لاٖ فمٚ .ثٛؿْ تلًيـٜ اٟٚ٘ب ؽبٛل ثٝ ٚ ثٛؿْ ثض

 ؿْ وٝ ٌفت ٔٗ ثٝ رٕؼٝ عيٗ ايٗ ؿك .ٞٙـٚا٘ٝ ؽٛكؿٖ
 ٘يٌت ٞيضىي ؿيـْ ٚ ؿك ؿْ كفتٓ ٔٗ .ؿاكٖ وبكت ؿك
 ثٝ كفتٓ ٚ ثلؿاُتٓ ٞٙـٚ٘ٝ لبس يٝ .ثلٌِتٓ ؿٚثبكٜ ٚ

 ثؾٛكْ، كٚ ٞٙـٚا٘ٝ ولؿْ ُلٚع وٝ ٕٞيٗ .ثلًٓ وبكْ
 ثؼـ .ولؿ ًٛؽتٗ ثٝ ُلٚع ؿٞب٘ٓ تٕبْ ؿيـْ يىـفؼٝ
 ثؼـ .ؿاؽِّٝ فّفُ ؿيـْ ٚ ولؿْ ٞٙـٚا٘ٝ ثٝ ٍ٘بٞي

 ثتٛ٘ٝ وٝ ؿك ؿْ ثٛؿ فلًتبؿٜ كٚ ٔٗ رٕؼٝ فٟٕيـْ
 ثب وّي كٚم اٖٚ ؽالٓٝ .ثٍقاكٜ ٞٙـٚ٘ٝ ؿاؽُ كٚ فّفُ

  .ؽٙـيـيٓ ٕٞىبكاٖ





ؿًت ٔليناؿ ٔي ٌٛييٓ ثٝ 
آلبي ٔغٕـ ٔلمثبٖ 

وِتي ٌيل ّٔي پٍٛ ٚ ٕٞىبك ػنينٔبٖ 
ؿك ٚاعـ تـاكوبت وبال ٜٔٙمٝ ٔلوني  

ؿاك٘ـٜ ًٝ ٔـاَ ٛالي رٟب٘ي 
ثٝ رٟت 

ٜ يبثي ثٝ ٌٔبثمبت رٟب٘ي ثّغبكًتبٖ  كا



پسضكیاراى یاراى ضفیق پسضكاى

گپی تا پسضكیاراى هٌاطق عولیاتی صٌعت  
اًتقال ًفت ایراى

ًبَ اًت وٝ ؿك ٔلون ا٘تمبَ  30عٕيـكٗب حٙبيي ٟٔل 
ميلٔزٕٛػٝ ٜٔٙممٝ ؽٛمًمتبٖ ثمٝ    ٘فت ُٟيـ مٍ٘ٙٝ 

ثمٝ ٛمٛك   » .ػٙٛاٖ پنُىيبك ِٔغَٛ ثٝ ؽمـٔت اًمت  
٘فل ثٝ ؿكٔبٍ٘بٜ ٔلارؼٝ  250تب  200ٔتًٛٚ ٔبٞيب٘ٝ 

ٔي وٙٙـ وٝ ثيِتل آٟ٘ب ثٝ ثيٕبكي ٞبي ػٕمٛٔي ٔخمُ   
ثمب تٛرمٝ ثمٝ    )ًلٔبؽٛكؿٌي، ؿ٘ـاٖ ؿكؿ، ٌلٔبمؿٌي 

ـ ( ُلايٚ آة ٚ ٞٛايي ٝ ٔٙمـي ثمٝ    . ؿصبك ُمـ٘ ػاللم
ؿكٔبٖ ٚ ؽـٔت ثٝ ٔلؿْ ثبػج ُـ وٝ ٔٗ ٚاكؿ ايمٗ  
ْ وٕتل ؿصبك اًتلى  ٝ وبك ٝ ًبثم علفٝ ُْٛ ٚ ثبتٛرٝ ث

ٝ ٔـيٌميٗ  . ُغّي ُـْ ايٗ ٔلون ٔزٟن ثٝ ًيٌتٓ تّ
اًت ٚ ؿك ُلايٚ ٘يبم ٚ ٗلٚكي، ( پنُىي ام كاٜ ؿٚك)

ثب اكتجبٙ ثلللاكولؿٖ ثب ثيٕبكًتبٖ تؾٔٔي ٘فمت ؿك  
تٟمملاٖ ٚ ؿكؽٛاًممت ٔتؾٔممْ ٌ٘ممجت ثممٝ ٔممـاٚاي 

. «ٕٞىبكاٖ ٚ يب ؽب٘ٛاؿٜ ايِبٖ الـاْ ٔي ُٛؿ

 ؽبٛلٜ يه ثيبٖ ؿك ٓغجت ٞبيَ اؿأٝ ؿك حٙبيي ٟٔل
 ثب ٔٗ كٚم يه » :ٔي ٌٛيـ ؽـٔتَ ؿٚكاٖ ام ُيليٗ
 پـكْ ًبٍِلؿ ٔلآً ؿك ٔلون كئيي ام اربمٜ وٌت

 يىي وٝ ؿاؿ٘ـ اٛالع ٔلآً اٖٚ تٛ .ثٛؿْ ولؿٜ ُلوت
 ثٝ ٔٗ .ُـٜ ثـعبَ اثناكؿليك وبكٌبٜ ؿك پلًُٙ ام

 كا ؽٛؿْ آٔجٛال٘ي ام لجُ عتي ٚ آٔـْ ٔلون ثٝ ًلػت
 ٚ ُـٜ اًپبًٓ ؿصبك ؿيـْ .كًٛ٘ـْ ٕٞىبكْ ثبِيٗ ثٝ

 فٛكي .ثِٝ ثّٙـ ٕ٘ي تٛ٘ٝ ٚ ٔب٘ـٜ يىزب ؽِه ٕٞيٜٙٛك
 ثلاٍ ٔتٛوبكثبَٔٛ آٔپَٛ ٚ ثلللاك ٚكيـي اليٗ ٚي آي

 ثٝ ٕٞىبكْ ػ٘الت ؿليمٝ صٙـ ػلٕ ؿك .ولؿْ تنكيك
 ثب ايٙىٝ ام ٞٓ ٔٗ ٚ ُـ ثّٙـ ٚ ثلٌِت اِٚيٝ عبِت

 ؽُٛغبَ ثٌيبك ٌلفت، ٓٛكت وبك ايٗ وٓ أىب٘بت
  .«ُـْ

ايقٜ  4ػّيلٗب رؼفلپٛك پنُىيبك ٔلون ا٘تمبَ ٘فت ُٕبكٜ 
: ميلٔزٕٛػٝ ٜٔٙمٝ آفٟبٖ ٔي ٌٛيـ

ثيِتل ٕٞىبكا٘ي وٝ ثٝ ايٙزب ٔلارؼٝ ٔي وٙٙـ ثيٕمبكاٖ  » 
ٔلثٛٙ ثٝ ثيٕبكي ٞبي ٌٛاكُي، عٌبًيت، ًلٔبؽٛكؿٌي، 
.ؿ٘ـاٖ ؿكؿ، وٕلؿكؿ، ٚرٛؿ رٌٓ ؽبكري ؿك صِٓ ٌٞتٙـ

ثٝ ٘ظل ٔٗ تىِٙٛٛهي ٘مَ ثٌيبك ٔؤحلي ؿك كٚ٘ـ ؿكٔمبٖ  
ٔخالً ًبؿٜ تليٗ ؿًتٍبٜ ؿك پنُىي، ؿًتٍبٜ لٙـؽٖٛ . ؿاكٜ

اًت وٝ ؿك ػيٗ ًبؿٌي ٔي تٛا٘ـ ربٖ يه اٌ٘بٖ كا ٘زبت 
ثب يه لٜلٜ ؽٖٛ ٔي تٛا٘يٓ ثٝ كاعتي فلؿي وٝ ٔجتال . ؿٞـ

. ثٝ لٙـؽٖٛ ثبالًت كا ؿكٔبٖ وٙيٓ
ٔٗ ٚالؼب ثٝ ُغّٓ ػاللٝ ؿاكْ ٚ ام وبكْ ِقت ٔي ثلْ ٚ ٞيش 

يبؿْ ٔيمبؿ ومٝ   . ٚلت اِٚيٗ كٚم وبكْ كٚ فلأٍٛ ٕ٘ي وٙٓ
ثمٝ ًمبمٔبٖ ثٟـاُمت ٚ ؿكٔمبٖ      1370فلٚكؿيٗ  14كٚم 

ٓٙؼت ٘فت آفٟبٖ كفتٓ وٝ آ٘زب ثٝ ٓٛكت تّفٙي ٔلا ثٝ 
أٛك اؿاكي ُلوت ؽٜٛٙ ِِٛٝ ٚ ٔؾمبثلات ٘فمت ٜٔٙممٝ    

ْ . آفٟبٖ ٔؼلفي ولؿ٘ـ يىمي ام  . ؽٛؿْ كا ثٝ آ٘زب كًمب٘ـ
ِٕٟٞليب٘ٓ وٝ اٌ٘ب٘ي فٛق اِؼبؿٜ ثب اؽالق ثمٛؿ لملاك ُمـ    

ـ     7ٓجظ كٚم ثؼـ ًبػت  ام فٚق . ٔملا ًمٛاك ًملٚيي وٙم
ْ     6:30ُٚٛق ًبػت  . ًل ايٌمتٍبٜ ًملٚيي عبٗمل ُمـ

ثمبم ٓمجٛكي وملؿْ ٚ    . ٌقُت ٚ ايِبٖ ٘يبٔـ 7ًبػت ام 
ٚلتي ؿٚثبكٜ ؽٛة ثٝ ًمبػتٓ ٍ٘مبٜ وملؿْ، ؿيمـْ اي ٚاي     

ثب آها٘ي ؽٛؿْ كا ثٝ ٜٔٙمٝ . ٞٓ ٌقُتٝ اًت 8ًبػت ام 
. أب وبك ام وبكٌقُمتٝ ٚ ّٞمي ومٛپتل پليمـٜ ثمٛؿ     . كًب٘ـْ

ٚلتي ثب اٚ ٓغجت ولؿْ . ؽـٔت آٖ ثنكٌٛاك كًيـْ ؿيـْ
ٔتٛرٝ ُـْ مٔب٘ي وٝ ام ٔٙنَ ًمٛاك ًملٚيي ُمـٜ ثمٝ     
ؽٛاة ُ٘ٛيٗ ثبٔـاؿي فلٚ كفتٝ ٚ فلأٍٛ ولؿٜ وٝ ثب ٔٗ 

.للاك ٌقاُتٝ ثٛؿ

ٔٛ٘ب ّٞٛؿي/ تٟيٝ ٌناكٍ ام مٞلٜ كثيؼي

ٝ ٞمبي  . ُفبثؾَ آّي ؽـاًت ثلاي ُفبثؾِي اٍ ًٚيّ
فلاٚا٘ممي لمملاك ؿاؿٜ اًممت وممٝ يىممي ام آٟ٘ممب پنُممىبٖ ٚ  
. پنُىيبكا٘ي ٌٞتٙـ وٝ ثٝ ؿكؿ ٚ ك٘ذ ٔب كًيـٌي ٔي وٙٙـ

آٟ٘ب ٕٞيِٝ ثلاي وٕه كًب٘ي ثٝ وبكوٙبٖ ٓٙؼت ا٘تممبَ  
ٜ ا٘ـ ػبُمك وبكُمبٖ ٌٞمتٙـ تمب ثتٛا٘ٙمـ      . ٘فت ايلاٖ آٔبؿ

ُبيـ ثتٛاٖ . كٗبيت عـاوخلي ٔلارؼيِٙبٖ كا رّت وٙٙـ
ٝ اي  ٌفت ٟٕٔتليٗ ٚظيفٝ آٟ٘ب ام ٘ظل ُغّي ٚ اؽالق علف
ايٗ ثبُـ وٝ مٔب٘ي وٝ ثيٕبكي ثٝ آٟ٘ب ٔلارؼٝ ٔي وٙـ ثمب  
ؽُٛلٚيي پقيلاي ٚي ثبُٙـ، ثٝ ٓغجت ٞمبيَ ٌمٍٛ ٚ   
عـاوخل ؽـٔتي كا وٝ ٔي تٛا٘ٙـ ؿك رٟت ثٟجمٛؿي عمبَ   

آ٘ضٝ ؿك اؿأٝ ٔي ؽٛا٘يـ عبٓمُ  . ثيٕبكاِ٘بٖ ا٘زبْ ؿٞٙـ
.ٌفت ٌٚٛيي اًت ثب پنُىيبكاٖ ٓٙؼت ا٘تمبَ ٘فت ايلاٖ



ٔغٕـعٌٗ كعيٕي ويب پنُمىيبك ٔلومن ا٘تممبَ ٘فمت     
ٗ ميبكيعٌَٙي ؿك ٜٔٙمٝ فبكى  : ٚ ٔغـٚؿٜ ثؾَ ؿُٕ

اًتلى ؿك ثٟـاُت ٚ ؿكٔبٖ ٓٙؼت ٘فت ٌ٘مجت ثمٝ   »
اِجتٝ ٔٛاكؿي ٞٓ پيَ . ًبيل أبوٗ ؿكٔب٘ي وٕتل اًت

ٔيبؿ وٝ ٘يبم ثٝ ٔؼبِزٝ ٌٞت ٚ ايٗ ٕٔىٙٝ اًتلى كٚ 
٘فل  60تب  50ؿك ايٗ ٔلون ٔبٞب٘ٝ ثيٗ . وٕي ثيِتل وٙٝ

ٔلارؼٝ ٔي وٙٙـ وٝ ثيِمتل آٟ٘مب ثمٝ ٓمٛكت ًملپبيي      
تىِٙٛٛهي ٛت اٚكها٘مي ؿك ؿكٔبٍ٘مبٜ   . ؿكٔبٖ ٔي ُٛ٘ـ

عٌٙي ؽٛثٝ ِٚي يىٌلي ؿًتٍبٜ ٚ ِٛامْ ٘يبم ؿاكٜ وٝ 
أيـٚاكْ ٞلصٝ مٚؿتل تٟيٝ ٚ ايٗ ٔلون ٞٓ ٔزٟنتل ثِٝ 

» .
 4ػّيلٗب للثب٘ي پنُىيبك ؿك ٔلون ا٘تمبَ ٘فت ُمٕبكٜ  

ًبَ ًبثمٝ ثٝ  ػٙٛاٖ ِٔغَٛ ثٝ  18ثب ٜٔٙمٝ آفٟبٖ 
ؿك اثتـا ثب ػاللٝ ٚاكؿ ايٗ » . اكائٝ ؽـٔبت ؿكٔب٘ي اًت

علفٝ ُـْ ٚ ا٘تظبك ؿاُتٓ ثب ٌقك مٔبٖ ػاللٝ ثيِتلي 
ثٝ ايٗ ُغُ پيـا وٙٓ ِٚي ؿك ًبِٟبي اؽيمل ٔتأًمفب٘ٝ    
ثي تٛرٟي ثٝ ايٗ ُغُ ام ًٛي ٔـيلاٖ ًبمٔبٖ، ػمـْ  
تٛرٝ ثٝ ِٔىالت پنُىيبكاٖ ُبغُ ؿكٔٙبٛك ػّٕيبتي، 
ٜ ٞبي ٘بػبؿال٘ٝ ؿك ؽّٔٛ اػٜبي ُبيٌتٍي ٞب ٚ  ؿيـٌب

ٜ اْ ثملاي   ...  ٝ اْ كا ثيِتل ٘ىلؿٜ ثّىٝ اٍ٘يمن ٘ٝ تٟٙب ػالل
ثٝ ٘ظلْ ايٗ ُغُ ؿك ٔٙبٛك . اؿأٝ وبك ٘ين وٕتل ُـٜ

ػّٕيبتي ؿصبك ٘ٛػي كؽٛت ٚ كٚمٔلٌي ُـٜ ٚ ُبؿاثي ٚ 
ٔب ام ؿاُتٗ يه ًيٌتٓ وبٔپيٛتل . ِ٘بٙ المْ كٚ ٘ـاكٜ

عتي أىب٘مبت ٚكمُمي ٚ تفليغمي ٞمٓ     . ٞٓ ٔغلٚٔيٓ
وبُٔ ٘يٌت ٚ أيـٚاكْ تٕبْ ايمٗ ٌٔمبئُ ٚ ِٔمىالت    

أب ثب تٕبْ. كٚمي ثلٛلف ثِٝ

ايٗ ِٔىالت ٚ ًؾتي ٞب، ٔمٗ يمٝ ؽمبٛلٜ ُميليٗ ام     
ؿٚكاٖ وبكْ تٛ فٞٙٓ ثبلي ٔٛ٘ـٜ وٝ ٌفتمَٙ ؽمبِي ام   

كٚم پلًتبك ًبَ ٌقُتٝ، پلًُٙ ايٗ ٔلون . ِٜف ٘يٌت
رِٙي وٛصه ثلٌناك ٚ ام ٔٗ ٞٓ تمـيل ولؿ٘ـ ٚ كٚمي 

. «ثٝ يبؿ ٔٛ٘ـ٘ي كٚ ثلاي ٔٗ كلٓ مؿ٘ـ
ًبَ اًت وٝ ؿك ثٟـاُت ٚ ؿكٔمبٖ   25اًـاِٝ ايٕب٘ي 

ٓٙؼت ٘فمت ٔٙمبٛك ٔلومني ٚ ِلًمتبٖ ِٔمغَٛ ثمٝ       
فؼبِيت اًت ٚ ثٝ ٌفتٝ ؽٛؿٍ، ؽـٔت كًب٘ي ثٝ ٔلؿْ 
ٚ آُٙبيي ثب ٔٛٗٛػبت پنُىي ام ٕٞبٖ ؿٚكاٖ وٛؿوي 

. ام ؿاليُ ٚكٚؿٍ ثٝ ايٗ علفٝ ثٛؿٜ اًت
٘ٝ تٟٙب ثٝ وبكْ ػاللمٝ ؿاكْ ثّىمٝ ػبُمك ايمٗ ٘مٛع      » 

ؽـٔت ٌٞتٓ ٚ ٕٞيٗ وٝ ؿكؿي ام تٗ وٌمي ثيملٖٚ   
ٔيلٜ ٚ ٔٗ ثتٛا٘ٓ ام ِٔىالت ٔلارؼيٙٓ ومٓ ومٙٓ ثمل    

. ػِك ٚ ػاللٝ ثٝ ُغّٓ اٗبفٝ ٔي ُٛؿ

ٔٗ ٕٞيِٝ پلا٘لهي ٌٞتٓ ٚ تمبوٖٙٛ ٞميش تّؾمي ؿك    
ثيِتل افلاؿي وٝ . وبكْ ٘ـيـْ ٚ ٕٞيِٝ ًلعبَ ٌٞتٓ

ثٝ ٔٗ ٔلارؼٝ ٔي وٙٙـ ٔلارؼيٗ ًلپبيي ٌٞمتٙـ ومٝ   
ٝ  100تؼـاؿُٖٛ ؿك ٔبٜ ثٜٛك ٔيبٍ٘يٗ ثٝ  . ٘فل ٔي كًم

ٔٗ ؿك ٔٛارٟٝ ثب ٔلارؼيٙٓ ٞيش ٘ٛع اًتلًي ٘ـاكْ ٚ 
. «آكأَ ٕٞيِٝ ثب ٔٗ ٕٞلاٞٝ

تٕبٔي پنُىيبكاٖ ثٝ أىب٘بت ٚ ًٚبيُ رـيـي ام رّٕٝ 
ٜ ٞممبيي ٕٞضممٖٛ ُممٛن،   ٝ ٌِ٘ممتٝ، ؿًممتٍب تؾمت ٘يٕمم
ٜ ا٘ممـامي عٕممبْ     ٘ٛاكلّممت، فِممبكؽٖٛ، لٙممـؽٖٛ، كا

ٚ ٕٞضٙميٗ ثمٝ   .... ًٛؽتٍي، ثلؽمي المالْ ؿاكٚيمي ٚ    
ْ افناكي ٚ ًؾت افناكي ؿك  اًتفبؿٜ ام أىب٘بت رـيـ ٘ل
ٖ  ٘يبم ؿاك٘ـ تب ثتٛا٘ٙـ ٕٞىبكاِ٘مبٖ كا ؿك   كاثٜٝ ثب ؿكٔب

ـ    أيمـٚاكيٓ ًمبمٔبٖ   . اكائٝ ؽـٔبتي ثٟتمل يمبكي ؿٞٙم
ٝ ثبُـ .ثٟـاُت ٚ ؿكٔبٖ ثٝ ايٗ ٟٔٓ تٛرٝ ٚيوٜ اي ؿاُت

 يًٛف ماؿٜ ُٟيـ ٘فت ا٘تمبَ ٔلون پنُىيبك ِلوي ايٕبٖ
 ٔٗ أب ؿاكٜ ٚرٛؿ اًتلى ٔب ُغُ تٛ » :ٔي ٌٛيـ ثبغجبٖ

 تٛ .وٙٓ غّجٝ  اٖٚ ثل ػّٕىلؿْ ثب ٔي وٙٓ ًؼي ٕٞيِٝ
ٝ ؽب٘ٝ ؿك ٔب٘ٛك يه  ثبغجبٖ يًٛف ماؿٜ ُٟيـ ٘فت تّٕج

 ٔب٘ٛك، ػّٕيبت ؿك ايٙىٝ ربي ثٝ ٕٞىبكاٖ ام يىي ثلاي
 ٛٛك ثٝ وٙٓ، ُٚٓ فلٗي ٓٛكت ثٝ كا (ًٛمٖ) آ٘ويٛوت

 ٞٓ ٚ ٘بكاعتي ثبػج ٞٓ وٝ مؿْ ًلْ ثلاٍ ٚالؼي
.«ُـ ايِٖٛ ؽُٛغبِي

گپی تا پسضكیاراى هٌاطق عولیاتی صٌعت اًتقال  
ًفت ایراى
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ٜ اًمت       30ًپتبٔجل ٔٔبؿف ثمب   21ًبمٔبٖ ُّٔ ٔتغـ كٚم  ٝ  . ُمٟليٛك كا كٚم رٟمب٘ي ٓمّظ اػمالْ وملؿ اؽتٔمبّ ؿاكؿ، ثمٝ ٛمٛك ٚيموٜ ثمٝ      ٓمّظ ايمٗ كٚم ثم
ٖ ؿًٚتب٘ٝ ُٛؿؽِٛ٘تٚرًٙ٘جٛؿ َ ثي ٔٛلت ؿك ٔٙبٛك رٍٙي ثلاي ؿًتلًي ثٝ وٕه ٞبي اٌ٘ب ايٗ كٚم . ٔي پلؿامؿ ٚ ٕٔىٗ اًت ٌبٞي ٔٙزل ثٝ ثٝ يه آت

ٝ اًت 1982اِٚيٗ ثبك ؿك ًبَ  .ثلپب ُـ ٚ ام آٖ مٔبٖ تًٛٚ ثٌيبكي وِٛكٞب، ٌلٜٚ ٞبي ًيبًي، ٌلٜٚ ٞبي ٘ظبٔي ٚ افلاؿ ٔؾتّف اؿأٝ يبفت

ؿك ٔممل ًمبمٔبٖ ّٔمُ    « مً٘ ٓمّظ »ثلاي افتتبط، 
ٝ ٓـا ؿك ٔي آيـ( ُٟل ٘يٛيٛكنؿك) ايٗ م٘مً ام  . ث

ٜ ٞمب ًمبؽتٝ     ٝ ٞبي اٞـايي وٛؿوبٖ ام تٕبْ لمبك ًى
ٝ اي ام ًممٛي ا٘زٕممٗ ًممبمٔبٖ  ُممـٜ اًممت ٚ ٞـيمم

ً  »رٟت يبؿآٚكي هاپُّٗٔ « ٞنيٙٝ اٌ٘مب٘ي رٙم
. اًت

ٝ اًت؛  م٘ـٜ ثمبؿ ٓمّظ ّٜٔمك    »ؿك وٙبك مً٘ ُ٘ٛت
.«رٟب٘ي

. ؿك ًلمٔيٗ آًيب، ؿك٘بي ًفيـ ٕ٘مبؿ ٓمّظ اًمت   
ٝ اي  ام آكأممَ ٚ  ٔفٟممْٛ آممّي ايممٗ ٓممّظ، ؿكرمم
وبٔلٚايي اًت وٝ ؿك آٖ ٞيش ٘ناع ٚ ٗـيتي ٚرٛؿ 

ؿك٘مبي  ) ايمٗ ٕ٘مبؿ   . اٍ٘بك وٝ رٍٙي ٘يٌت. ٘ـاكؿ
،  ثؼـ ام فبرؼٝ ػظيٓ ٘بوبماوي ٚ ٞيلُٚيٕب (ًفيـ 

ـ  ؿك .ثٛيوٜ ؿك هاپٗ ام إٞيت ثيِتلي ثلؽٛكؿاك ُم
ؿؽتل ثضمٝ يمبمؿٜ   ” ًبؿاوٛ ًبؿاوي ”  1995ًبَ 

ًبِٝ هاپٙي ثٝ ػّت للاكٌلفتٗ ؿك تِؼِؼبت اتٕي 
اٚ . آٔليىب ثٝ ًلٛبٖ ؽٖٛ ٔجتال ُمـ ٚ ؿكٌقُمت  

ُٙيـٜ ثٛؿ وٝ اٌل ٞناك ؿك٘بي ًفيـ وبغقي ؿكًت 
. وٙـ ٔي تٛا٘ـ يه آكمٚي ثلآٚكؿٜ ُـٜ ؿاُتٝ ثبُـ

ًبؿاوي ٞناك ؿك٘ب كا ؿا٘ٝ ثٝ ؿا٘ٝ ؿكًت ولؿ ٚ وٙبك 
ٌقاُت ٚ آكمٚ ولؿ وٝ ثـ٘ي ًمبِٓ ٚ رٟمب٘ي آكاْ   

ًبؿاوي ؿك وٕتل ام ًبِي ؿك ٌقُمت  . ؿاُتٝ ثبُـ
ـ    ا٘زٕمٗ  . أب ؿاًتبٖ اٚ ؿك تٕبٔي ؿ٘يمب ثمبلي ٔب٘م

ًبؿاوٛ ؿك هاپٗ ثلاي كًب٘يـٖ پيبْ ّٓظ وٛؿوبٖ ٚ 
.تبًيي ُـ” ًبؿاوٛ ًبؿاوي “ثٝ يبؿثٛؿ 

ٚ ٓمممّظُمممبؽٝ ميتمممٖٛ ٔؼٕمممٛالً ٕ٘مممبؿ  
اًمممت ٚ ؿك ٛمممَٛ تمممبكيؼ   پيممملٚمييمممب

ـ   ػلٚىتًٛٚ . ٚ ؿُٚينٌبٖ اًمتفبؿٜ ٔمي ُم
وٝ ؿك فلًٞٙ غلثي اًت، كيِمٝ ؿك  ٕ٘بؿايٗ

ٗ عمبَ  يٛ٘بٖ ثبًتبٖآؿاة ٚ كًْٛ ؿاكؿ ٚ ثب اي
ؿك ٔـيتلا٘مممممٝثمممممب كُمممممـ ؿك عمممممٛمٜ 

.پيـا ُـٜ اًتٔقٞتٚفلًٞٙٞل



ٝ ؿاك ثٛؿٖ، تٛاٌ٘تٝ ثٝ ٔـاكد  6ًبَ ًٗ ٚ  62يىي ام وٌب٘ي اًت وٝ ثب ٚرٛؿ ( ٔبؿك ؽب٘ٓ ّٞٛؿي ام ٕٞىبكاٖ كٚاثٚ ػٕٛٔي ٜٔٙمٝ ؽٛمًتبٖ)ؽب٘ٓ غّٝ  فلم٘ـ ٚ ؽب٘
ٝ ومبكؿا٘ي    10ٚي ًبوٗ ؽٛمًتبٖ ٔي  ثبُـ ٚ ٛي . ػبِي تغٔيّي ؿًت يبثـ ًبَ اؽيل تٛاٌ٘تٝ ام تغٔيُ ؿك ٔمٜغ كإٞٙبيي ٚ ٞٙلًتبٖ ُلٚع وٙـ، ٚ ؿك كُمت

. ٔـيليت ؿاٍِ٘بٜ ُٟيـ صٕلاٖ اٞٛام ٚ وبكُٙبًي ٔؼبكف للآٖ ؿاٍِ٘بٜ ٔزبمي تٟلاٖ اؿأٝ تغٔيُ ثـٞـ
.آ٘ضٝ ؿك اؿأٝ ٔي ؽٛا٘يـ ٌفت ٌٚٛيي اًت ٕٓيٕب٘ٝ ثب ايٗ ٔبؿك ٔٛفك ٚ ثب اٍ٘ينٜ

كوي از خَدتبى بگَييذ ٍ ايٌكِ اًگيسُ ضموب از  
ام وٛؿوي ػاللٝ ٔٗ  اداهِ تحصيل چِ بَدُ است؟

ميبؿي ثٝ ؿكى ؽٛا٘ـٖ ؿاُتٓ أب ؿك آٖ مٔبٖ ؽيّي 
ٔلًْٛ ٘جٛؿ وٝ ؿؽتلاٖ ثتٛا٘ٙـ تب ٔـاكد ثبال تغٔيُ 

ثٝ ٕٞيٗ ػّت ٔٗ ٞٓ تب ٔمٜغ كإٞٙبيي ؿكى . وٙٙـ
ؽٛا٘ـْ ٚ ؿيٍل اؿأٝ ٘مـاؿْ ٚ ثمٝ ومالى آكايِمٍلي     

ٝ ؿاك ُـْ 22ؿك . كفتٓ أمب  . ًبٍِي امؿٚاد ولؿْ ٚ ثض
 ٓ فلم٘مـا٘ٓ ومٝ   . ٞٙٛمْ ثٝ ؿكى ؽٛا٘ـْ ػاللٝ ؿاُمت

ثنكٌتل ُمـ٘ـ ٚ ثمٝ آمٜالط ام آة ٚ ٌمُ ؿكآٔـ٘مـ      
ًمبٍِي   50ام ًٗ . تٕٔيٓ ٌلفتٓ اؿأٝ تغٔيُ ثـْ
  ْ ام كإٞٙمبيي ُملٚع   . ُلٚع ثٝ ؿكى ؽٛا٘مـٖ وملؿ

ٚ ثؼـ ام صٟبك ًبَ ؿيپّٓ ٔمـيليت ؽمب٘ٛاؿٜ ام   . ولؿْ
ًبٍِي  55ؿك ًٗ . ٞٙلًتبٖ وبك ٚ ؿاَ٘ اٞٛام ٌلفتٓ

وبكؿا٘ي ٔـيليت ؿاٍِ٘بٜ ؿِٚتي ُٟيـ صٕلاٖ لجمَٛ  
ٚ ؿٚ ًبَ ثؼـ وبكُٙبًي ٔؼبكف لملآٖ لجمَٛ   . ُـْ 
ثٝ ؿِيُ ثيٕبكي ٚ ػـْ تٛاٖ كاٜ كفتٗ ٔزجٛك ثٝ . ُـْ 

أب صيني ام ػاللٝ اْ . تغٔيُ ثٝ ٓٛكت ٔزبمي ُـْ
ـ  ؿك عمبَ عبٗمل ٞمٓ    . ثٝ ؿكى ؽٛا٘ـٖ وٓ ٕ٘ي ُم

ؽٛؿْ كا آٔمبؿٜ ٔمي ومٙٓ ثملاي ُملوت ؿك آمٔمٖٛ       
. وبكُٙبًي اكُـ

چِ تَصيِ ٍ پيطٌْبدي براي افرادي كِ اداهمِ  
ُ اًذ داريمذ؟   ٞيضٛلمت ثملاي ؿكى   تحصيل ًذاد

ٞلوٌي ٔي تٛ٘ٝ تب ٞلربيي وٝ ؿك . ؽٛ٘ـٖ ؿيل ٘يٌت
ٔٗ ثب ٚرٛؿ . تٛاَ٘ ٌٞت ؿكى ؽٛ٘ـٖ كٚ اؿأٝ ثـٜ

ايٙىٝ اٚاؽل تغٔيّٓ وٕي ثيٕبك ُـْ أمب ثمبمٞٓ ثمٝ    
ٝ اْ آال ومٓ ِ٘مـ ٚ    اؿأٝ تغٔيّٓ اؿأٝ ؿاؿْ ٚ ػالل

ٞٙٛم ٞٓ لٔـ ؿاكْ وٝ . فمٚ ُيٜٛ آٔٛمُٓ تغييل ولؿ
ؿكى ؽٛ٘ـ٘ٓ كٚ اؿأٝ ثـْ ٚ تبربيي وٝ تٛاٖ ؿاُمتٝ  
ثبُٓ تغٔيُ ٔي وٙٓ ٚ ٕٞيِٝ ثٝ فلم٘مـا٘ٓ تٛٓميٝ   
ٔي وٙٓ وٝ تب ربيي وٝ ٔي تٛ٘يـ ؿكى ثؾٛ٘يمـ ٚ تمٛ   

ٝ ٞب ًلكُتٝ ؿاُتٝ ثبُيـ .ٕٞٝ مٔيٙ

ثؾمبٛل  خبطرُ اي از دٍراى تحصيلتبى بگَييذ؟ 
ػاللٝ ثٝ يبؿٌيلي ، ؿٚكاٖ تغٔيُ ٔٗ ، ٕٞيِٝ ثلاي 
ٔٗ پل ام ؽبٛلٜ ٞبي ؽٛة ثٛؿ ، ِٚي ٞيضٛلت ؿٚكا٘ي 
وممٝ ؿك ٔمٜممغ وممبكؿا٘ي ثٔممٛكت ع٘ممٛكي ؿاِ٘ممٍبٜ 
ٔي كفتٓ كا فلأٍٛ ٕ٘ي وٙٓ وٝ ٕٞٝ ٕٞىالًي ٞب ٚ 
اًبتيـ ٚ پلًُٙ ؿاٍِ٘بٜ ثٝ ٚاًٜٝ ًٗ ثيِتلي وٝ ام 
آٟ٘ب ؿاُتٓ ٌ٘جت ثٝ ٔٗ ِٜف ؿاُتٙـ ٚ علٔت ٔمي  

ٕٞيِٝ  ٚلتي ٚاكؿ ؿاٍِ٘بٜ ٔي ُـْ ًليغ . ٌقاُتٙـ 
ٕٞىالًي ٞبيٓ وٝ ٞٓ ًٗ فلم٘ـا٘ٓ ثٛؿٖ ثٝ پيِمٛام  
ٔٗ ٔي آٔـٖ ٚ ويمف ٚ ًٚمبيّٓ كا امْ ٔمي ٌملفتٓ ٚ     

. ؿًتٓ كا ٔي ٌلفتٙـ وٝ ام پّٝ ٞب ثبال ثلْ

تحصيل ضوب چِ تأثيري در جوع خمبًَادگي ٍ  
ثمي تمأحيل    فرزًذاى ٍ ّوسر ضوب داضتِ اسمت؟ 

ثّىٝ ثبػج ُـٜ فلم٘ـا٘ٓ كا ٞٓ ثٝ اؿأٝ تغٔيُ .٘جٛؿٜ
اٌل ِٔىّي ثيٗ ٔب ثٛرٛؿ ثيبيـ ثٔٛكت . تِٛيك وٙٓ

 ٓ تمٛ اوخمل وبكٞمب ثمب     .ٜٔٙمي ٔي تٛا٘يٓ آ٘لا عُ وٙمي
    ٝ فلم٘ـا٘ٓ ِٔٛكت ٔي وٙيٓ ٚ اٌل  آٟ٘ب ِٔمىّي ؿاُمت
ٜ عُ ؿكًت ثلاي اٟٚ٘ب پيـا  ثبُٙـ ًؼي ٔي وٙٓ يٝ كا

.وٙٓ



سفر بِ غرة كطَر

ثمب  ؽبٚكٔيب٘مٝ   غبك لٛكي لّؼٝ ، ثنكي تليٗ غبك آثي
ٔيّيٖٛ ًبَ اًت؛ 65 ٔ  پيِيٙٝ

ٔتل  3140ويّٛٔتل ٚ هكفبي آٖ  12ؿكاماي ايٗ غبك 
احمل ٛجيؼمي ّٔمي     اًت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ يىي ام ٞفمت 

. ، ثٝ حجت كًيـٜ اًتايلاٖ
ٚ اٍّ٘يٌمي  يه ٌلٜٚ ام غبكُٙبًبٖ 1355 ؿك ًبَ

فلاٌ٘ٛي  ٌلٜٚ ؿيٍلي ام غبك٘ٛكؿاٖ 1356ؿك ًبَ 
ثؾِٟبيي ام غبك كا ثَٜٛ پب٘ٔـٚپٙزبٜ ٔتل ثلكًي ٚ 

. اوتِبف ولؿ٘ـ
٘ين ٌلٚٞي ام غبك٘ٛكؿاٖ ولٔبِ٘بٞي  1360ؿك ؿٞٝ 

ثؾِٟبي رـيـي ام غبك كا تمب ػٕمك ثميَ ام ًمٝ     
. ويّٛٔتل اوتِبف ٚ ُٙبًبيي ولؿ٘ـ

 109 ولٔبِ٘بٜ ٘فت ا٘تمبَ ٔلون تب احل ايٗ فبّٓٝ
.ٔي ثبُـ ويّٛٔتل

 ٞبي وٜٛ ام «ُبٞٛ» وٜٛ پبي ؿك تٍٙٛيل  وتيجٝ
 غلة ويّٛٔتلي 35 ؿك ٚ  ولؿًتبٖ ٔؼلٚف

 ًٝ  ٔيبٖ تًٙ، اي ؿكٜ ؿك «وبٔيبكاٖ» ُٟلًتبٖ
  .ؿاكؿ للاك كًٚتب

 وٝ ُـٜ عه اي ؿكٜ كاًت  ًيٙٝ ثل وتيجٝ ايٗ
 آة ام لٌٕتي ٚ ؽٛؿ ثٝ ٘نؿيه ٞبي صِٕٝ آة
 ايٗ ثٝ ٚك تٍٙي كًٚتبي وٙبك ام وٝ كا ُبٞٛ وٜٛ
.كينؿ ٔي ؿكٜ

 ثٝ كا رٙٛثي ؿُت ٚ يٛميـك كًٚتبي آة ٕٞضٙيٗ
 كٚؿ ثٝ رب آٖ ام وٕي  فبّٓٝ ثب ٚ پبٍِٙبٖ كًٚتبي
  .كينؿ ٔي لـيٓ،  ؿيبِٝ يب (ٌبٚكٚؿ)ًيلٚاٖ

 ثٝ ولٔبِ٘بٜ ٘فت ا٘تمبَ ٔلون تب احل ايٗ فبّٓٝ
. ٔي ثبُـ ويّٛٔتل 72 ًٙٙـد

 ُٟل ؿك ألٚمٜ وٝ اًت تبكيؾي ثٙبي آ٘بٞيتب ٔؼجـ
 كاٜ ٔ  ٔيب٘ٝ ؿك وٍٙبٚك .ُـٜ اًت ٚالغ وٍٙبٚك
 تبكيؾي كاٜ ًل ثل ٚ ولٔبِ٘بٜ ٕٞـاٖ، ألٚمي

ٝ اًت للاك تيٌفٖٛ ٞىٕتب٘ٝ  ٚ فلُتٝ آ٘بٞيتب .ٌلفت
 ٘نؿ ؿك ثبكٚكي ٚ ميجبيي ٚ فلاٚا٘ي ٚ آة ٍٟ٘جبٖ
 ..ثٛؿٜ اًت اكرٕٙـي ٚ ثّٙـ ٔمبْ ؿاكاي ايلا٘يبٖ

 ثّٙـي ثل وٝ ثٙبٞبيي ٕٞضٖٛ ٘ين آ٘بٞيتب پلًتٍِبٜ
 ُٓفٝ) ًىًٛبمي ٔ  ُيٜٛ ام ثلٌلفتٝ ُـٜ ا٘ـ ًبؽتٝ
 ؿك ٚ ثٛؿٜ ثبة ايلاٖ ؿُت ؿك وٝ اًت (ًبمي

 ٚ پلًتٍِبٞي ٟٔٓ ثٙبٞبي ٘ين پٌيٗ ؿٚكٜ ٞبي
 .ٔي ُـٜ ا٘ـ ثٙب ًىٛ كٚي عىٛٔتي ثٙبٞبي ثلؽي
 ٌ٘جت ًبًب٘ي ٚ اُىب٘ي ؿٚكٜ ثٝ ثٙب ايٗ لـٔت

ٝ ٞب ؛ ُـٜ ؿاؿٜ  كٚي ثل ًبًب٘ي ؿٚكٜ ٚاهٜ ٞبي ٚ ِ٘ب٘
ً ٞب  ُيٜٛ ثٙب ٔؼٕبكي ًجه .ُـٜ اًت عىبوي ًٙ

.اًت پبكتي
 100 ولٔبِ٘بٜ ٘فت ا٘تمبَ ٔلون تب احل ايٗ فبّٓٝ

  .ٔي ثبُـ ويّٛٔتل



امؿٚاد، يىي ام ٟٕٔتليٗ اتفبلبتي اًت وٝ ؿك م٘ـٌي ٞل اٌ٘ب٘ي . ٌٞتۀ اَٚ ايزبؿ ؽب٘ٛاؿٜ ٚ آٖ ٘ين ثٝ ٘ٛثۀ ؽٛؿ ٚاعـي ؿك ًًٙ ثٙبي ربٔؼۀ اٌ٘ب٘ي اًت ،امؿٚاد
م٘ـٌي ًبِٓ ؿاُتٗ تِىيُ ؽب٘ٛاؿٜ ٚ تأحيل آٖ ؿك تـاْٚ ٚ اًتغىبْ ؽب٘ٛاؿٜ، تلثيت فلم٘ـاٖ، امؿٚاد ٚ  إٞيت. ِقا ؿاكاي إٞيتي ؿك ؽٛك تٛرٝ اًت. كػ ٔي ؿٞـ

.، ا٘ىبك٘بپقيل اًتٔٛفميتٚ ؽُٛجؾتي تٛأْ ثب كٗبيت ٚ 
ْ ٞبي كاًؼ تل ٚ آكأَ ٚ إٛيٙبٖ ثيِتلي ؿك كاٜ پل پيش ٚ مؿٚاد ٔي تٛا٘ٙـ ِٔبٚكٜ اثٟلٜ ٌيلي ام ؽـٔبت ألٚمٜ ؿؽتلاٖ ٚ پٌلاٖ رٛاٖ ؿك آًتب٘ٝ امؿٚاد ثب  ثب ٌب

.ؽٓ امؿٚاد ٚ تِىيُ ؽب٘ٛاؿٜ ٌبْ ٟ٘ٙـ ٚ ؿك ٟ٘بيت ؿك ايٗ أل ٟٔٓ ٔٛفك ثبُٙـ

ٝ اي اًت وٝ تًٛٚ صٙـ تمٗ ام   آ٘ضٝ ٔي ؽٛا٘يـ ٘تبيذ پلًِٙبٔ
. تىٕيُ ُـٜ اًت ؿك ٜٔٙمٝ ؽٛمًتبٖ  ٕٞىبكاٖ ٔزلؿ ُلوت

 5٘فل ؿك ايٗ پوَٚٞ ُلوت ولؿ٘ـ وٝ ام ايٗ تؼـاؿ  10تؼـاؿ  
ـ  44تب  28٘فل آلب ٚ ؿك كؿٜ ًٙي  5٘فل ؽب٘ٓ ٚ  ؿك . ًبَ ٌٞمتٙ

ٝ ا٘ـ ٚ  ايٗ پوَٚٞ، تٕبٔي پبًؼ ؿٞٙـٌبٖ تٕبيُ ثٝ امؿٚاد ؿاُت
ٔٛا٘غ ٚ ِٔىالت ٔٛرٛؿ ثل ًل كاِٞبٖ كا ٘ين ػٙٛاٖ ولؿٜ ا٘ـ وٝ 

أب ثيِتل وبكوٙبٖ ٚٗؼيت ٔبِي كا . ؿك ٕ٘ٛؿاك لبثُ ٔالعظٝ اًت
. ٟٕٔتليٗ ؿغـغٝ ثلاي امؿٚاد ٚ تِىيُ ؽب٘ٛاؿٜ ٔي ؿا٘ٙـ

ايٕبٖ، تمٛا، پلٞينٌبكي، تؼٟـ اؽاللي ٚ وبكي، ؿا٘مَ، ؿاُمتٗ   
تفبٞٓ، ٌٔئِٛيت پقيلي، ؽب٘ٛاؿٜ، اؽالق،ُلايٚ ٔبِي، اػتٕمبؿ ٚ  

ام ... إٛيٙبٖ، ٔٛلؼيت ارتٕبػي، تؼٟـ ثمٝ م٘مـٌي ِٔمتلن ٚ    
.ٟٕٔتليٗ ٔؼيبكٞبي تِىيُ م٘ـٌي ثلاي ام وبكوٙبٖ اًت

ٝ ا٘مـ ثلؽممي        وبكوٙمب٘ي ومٝ ؿك  ايمٗ ٘ظلًممٙزي ُملوت ؿاُمت
ٝ ٞب كا وٝ ام ًٛي ُلوت ٔي تٛا٘ـ ثبػمج تٌمليغ ؿك أمل     ؽٛاًت
امؿٚاد آٟ٘ب ُٛؿ، ثيبٖ ولؿٜ ا٘ـ وٝ ام رّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ايزبؿ ف٘ب 
ٚ ٔغيٜي ٔٙبًت رٟت آُٙبيي ٚ ٔؼبكفٝ ٕٞىبكاٖ ٔزلؿ، ايزبؿ 
حجبت ٚ أٙيت ُغّي، تأٔيٗ تٌٟيالت ٞنيٙٝ كٞمٗ ٚ يمب ارمبكٜ    
ٝ ٞبي امؿٚاد،  ٌٔىٗ، ؿك ٘ظل ٌلفتٗ تِٛيك رٟت تٌٟيُ ٞنيٙ

. اُبكٜ ولؿ... افنايَ تؼبُٔ ٔيبٖ ٕٞىبكاٖ ٔزلؿ ٚ 
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  1396لغبيت ضْريَر  1395تعذاد ّوكبراى  ازدٍاج كردُ از ضْريَر سبل 

ستبد ٍ هٌبطك

تؼـاؿ ٘فلات 

ؿك ًتبؿ ٚ ٔٙبٛك ؿٚامؿٍٞب٘ٝ ُلوت امؿٚاد  96ِغبيت ُٟليٛك  95آٔبك ٕٞىبكا٘ي وٝ ام ُٟليٛك 
.ولؿٜ ا٘ـ



هحل رٍیصکارتري    ًام  گیاُرديف

گل ختوي1
، ثلِٚ٘يت، ؿكٔبٖ ِٔىالت تٙفٌي

ًلٔبؽٛكؿٌي ٚ ٌّٛؿكؿ
تبًيٌبت ًبكي ٚ ٔلون ا٘تمبَ ٘فت ٘ىب 

ْ ثؾَگل گبٍزببى2 ٝ وٙٙـٜ /آكا آالُت/ايٌتٍبٜ ٔؾبثلاتي ُٛكن صبَؽٖٛ تٔفي

ايٌتٍبٜ ٔؾبثلاتي ُٛكن صبَ ٚ آة ثبكيهٗـ ٘فؼ /ٗـ اًپبًٓ /ٌٔىٗ/ ٗـ ًلفٝآٍيطي3

كبسٌي4
/ٌُتِٛ ؿٞٙـٜ وجـ ٚ وّيٝ

ؽٖٛ ًبم
ٔلاون ا٘تمبَ ٘فت اٚكيٓ ٚ ٔلٌبٚ

گل بٌفط5ِ
ٌُٟٔ /ٗـ اِتٟبة/ٗـ ثبوتلي

فِبكُىٗ الريٓ ٚ ٔلون ا٘تمبَ ٘فت ٌُ ٌُوبَٞ ؿٞٙـٜ پل فِبكي ؽٖٛ

ػّي آثبؿ -ايٙش ٌلٌبٖ 8ٌٔيل ؽٚ  –تبًيٌبت ٌلٌبٖ لٛيٚ ٌُٟٔ ثٌيبك آ٘تي ثيٛتيه ٌّذٍاًِ ابَجْل6

كٚؿؽب٘ٝ وجٛؿٚاَ ؿك ٘نؿيىي فِبكُىٗ ػّي آثبؿتت ثل /ؿفغ ًًٙ ٔخب٘ٝپر سيبٍضبى7







پيضَ كيِٝ ٞب ثل ِِٛٝ ٞب  :ًبم اثر 
پٛيبٖ ُبّٔي  :ٌّرهٌذ عكبس

ٌٔيل ؽٚ ِِٛٝ ٘فت الريٓ ٜٔٙمٝ ُٕبَ : هكبى عكس

.بب يك كليك لحظِ ّبيوبى را جبٍداًِ هي كٌين



 
ُت ٌقُتٝ ُتبثبٖ ثٝ كٍٞقاك تٛ ثممممٛؿْ

ثٝ رّـ كٞمٍممقك أب ؿك ا٘تمظبك تٛ ثٛؿْ
ٌ٘يٓ مِف تٛ پيضيـٜ ثٛؿ ؿك ًمل ٚ ٔغممنْ

ؽٕبك ٚ ًٌت ِٚي ًؾت ثي للاك تٛ ثٛؿْ
ٕٞٝ ثٝ وبكي ٚ ٔٗ ؿًت ٌُتٝ ام ٕٞٝ وبكي

ٕٞٝ ثٝ فىل ٚ ؽيممبَ تٛ ٚ ثٝ وبك تٛ ثٛؿْ
ؽناٖ ػِك ٘جيٙي وٝ ٔٗ ثٝ ٞل ؿٔي اي ٌُ

ؿك آكمٚي ُىٛفممبئي ٚ ثٟمممبك تٛ ثٛؿْ
اٌل وٝ ؿَ ثٍِبيممـ مثبٖ ثٝ ؿػممٛي يبكي

تٛ يبك ٔٗ وٝ ٘جٛؿي ٔٙممٓ وٝ يبك تٛ ثٛؿْ
صٛ الِٝ ثٛؿ صلاغٓ ثٝ رٌتزٛي تٛ ؿك ؿًت

ِٚممي ثٝ ثبؽ تٛ ؿٚك ام تٛ ؿاغـاك تٛ ثٛؿْ
ثٝ وٛي ػِك تٛ كاٗي ُـْ ثٝ ٘مَ ٌـائي

اٌل صٝ ُٟلٜ ثٝ ٞل ُٟل ٚ ُٟليبك تٛ ثٛؿْ
 ُٟليبك 



 ٞل .ؽلًٙـيٓ ثٌيبك ٔي فلًتيـ ٔب ثلاي كا ؽٛؿ ٘ظلات ايٙىٝ ام . اًت ػنين ٕٞىبكاٖ ُٕب كٗبيت رّت « ٞفتٝ آؽل ؽٛة عي » ٕٞىبكاٖ تالٍ تٕبْ
 ٌٔيل ؿك ُه ثي .ٕ٘بييـ اكًبَ ٚ ثٙٛيٌيـ كا ؽٛؿ پيِٟٙبؿات ٚ ٘ظلات ٔب ثلاي .ِ٘ليٝ كاٜ اؿأٝ ؿك ٔبًت ٔؼٙٛي عبٔي ٚ پِتيجبٖ ، ػنيناٖ ُٕب رّٕٝ

ثي ؿكيغتبٖ ٕٞلاٞي ام ًپبى ٞٓ ثبم .ٌلفت ؽٛاٞيٓ للاك تلي ؿكًت

 اِىتلٚ٘يىي ِ٘ليٝ ا٘ـكوبكاٖ ؿًت ٕٞٝ تالٍ /ًالْ ثب
 ٚ لّٓ علٔت ثٝ ٚ ًتبيٓ ٔي كا آؽلٞفتٝ ؽٛة عي

 ثلاٍ٘ين اعٌبى ٚ ؽٛة احل ايٗ تِٛيـ ؿك ٔتؼبِي ا٘ـيِٝ
 ًؼبؿت ٚ تٛفيك آكمٚي فٙي ٚ ارلايي ػٛأُ ٕٞٝ ثلاي
 تِٛيـات ًبيل اكًبَ ام ٘ين آيٙـٜ ؿك اًت ثبيٌتٝ . ؿاكْ

  . ٍ٘قاكيـ ثٟلٜ ثي كا أٛك ايٗ اي علفٝ

 ػلٕ ٚ ًالْ /٘نؿيىي ٞبًت ؿكٕٞيٗ ؽـائيىٝ ثٙبْ
 / پلتالُٓ ٚ ؽٛة ٕٞىبكاٖ ؽـٔت ٘جبُيـ ؽٌتٝ
 ًبيل ٕٞب٘ٙـ "آؽلٞفتٝ ؽٛة عي" ثيٌتٓ ُٕبكٜ
  /اعٌبى /٘جٛؽ ام ًلُبك لجُ ٞبي ُٕبكٜ

 ؿًٚتي ٘ٛع ٟٕٔتلعي ٚامٕٞٝ يليقپ ٌٔئِٛيت
 ِ٘ليٝ ايٗ وٝ ُـٜ ثبػج تبوٖٙٛ وٝ آ٘ضٝ .ٔي ثبُـ

 ثٝ ٌ٘جت ٟٔٓ ثٌيبك ٓفغٝ ؿٚ ٌيلؿ للاك تٛرٝ ٔٛكؿ
 ٚ ( ثٛؿٜ إٞيت ؿاكاي ٘ين آٟ٘ب اِجتٝ وٝ) ٓفغبت ًبيل

 ام ًلُبك عبَ ػيٗ ؿك ٚ اكمُٕٙـ وبكي ؽٛؿ ٘ٛثٝ ثٝ
 ٔب ُيليٗ ٚ تّؼ ٚيبؿآٚكؽبٛلات ؿًٚتي ٚ ٔغجت

 ٚٓفغٝ "تِٛـ ُبؿثبٍ" ٓفغٝ ؿٚ ثٛؿٜ وبكوٙبٖ
 كا ؽٛؿ ؽـٔت وٝ ثبمٌِ٘تٝ وبكوٙبٖ ٔؼلفي ثٝ ٔلثٛٙ

. ٔي ثبُـ كًب٘ـٜ پبيبٖ ثٝ

 ثٌيبك ِغظبت ؿاك٘ـ وٝ ٚيوٌيٟبيي تٕبْ ثب ٓفغٝ ؿٚ ايٗ
 . ٔي آٚكؿ ثٛرٛؿ وبكٔٙـ ٔٗ ثلاي كا ؿِِٙيٙي ٚ ٘بة

 ؽـٔت پبيبٖ ثٝ وٝ كا ؽٛثٓ ٕٞىبكاٖ تٔٛيل مٔب٘ي وٝ
 ؽبٛلات تلؿيـ ٚ ُه ثي ٔيجيٙٓ كًيـٜ ؽٛؿ ٓبؿلب٘ٝ
ٓ تلايٙىٝ ٕٞٝ ٚام ٔي ثٙـؿ ٘مَ ٔٗ فٞٗ ؿك ثٌيبكي ٟٔ 
 ٔي وبكوٙبٖ ٔب يبؿ ٚ فىل ثٝ وٝ ٌٞت ٚاعـي ٔيجيٙيٓ

. ثبُيـ پيلٚم ٚ ٔٛفك. ثبُـ

 ٔغتلْ ٕٞىبكاٖ ُٕب ثٝ .٘جبُيـ ؽٌتٝ ٕٗٗ / ًالْ ثب
 ػىي ٓفغٝ ٔٗ ٘ظل ثٝ . ٔقوٛك ِ٘ليٝ تٙظيٓ ٚ تٟيٝ ؿك

 عي .ثٛؿ ربِت ؽيّي كيٌٕبٖ ٚ إًٓبٖ ػٙٛاٖ ثب ٚيوٜ
  .ؿاؿ ٔٗ ثٝ ؽٛثي

 ّٜٔت / ػٕٛٔي كٚاثٚ ٕٞىبكاٖ ٘جبُيـ ؽٌتٝ ٚ ًالْ
  ٔيـٜ ثٟٓ ؽٛثي عي ٚ ميجبًت ٚ ٔؼٙب پل ٕٞيِٝ ٞبتٖٛ

 ؽٌتٝ ٍٕٞي ًت ػبِي ٞٓ ثبك ايٗ ...ٔليناؿ ؿًت ....
 وٝ كٚم آٖ ام ٔٗ ) ٓفغٝ اٖٚ ٔٗ ثٙظل . ػنيناٖ ٘جبُيـ

 . ؿاكٜ لٍِٙي ٔؼٙبي ٚ ميجب ؽيّي (آماؿْ ثٙـتٛاْ ؿك
  . ُٕب آؽل ٞفتٝ ٕٞيٍِي ثيٙٙـٜ

 ٞٙلٔٙـاٖ ٚ ًبؿٜ ٍُلؿٞبي ٚ ًالْ ؿٚثبك ثؾَ.ثبًالْ
.ٞبًت ثؾَ ثٟتليٗ٘ظلايٙزب٘ت ام ٕٞىبك

 لٌٕت .اًت ربِت ٚ ؽٛة ثٌيبك ؽٛة عي ِ٘ليٝ
 ٚ ؽب٘ٛاؿٜ ؿكثبكٜ ٔي ُٛؿ اٌل .ثٛؿ ػبِي ٚيوٜ ًالْ ٚ ٌٕٞلا٘ٝ
.ُٛؿ ؿكد ثيِتلي ٜٔبِت ًالٔت

 لٌٕت ثٛيوٜ . اًت رقاة ثٌيبك ِ٘ليٝ ايٗ ٔٗ ٘ظل ثٝ
ْ ٞب ٚ ميجبًت ثٌيبك ٔبٜ ثبمٌِ٘تٍبٖ  ٘ين آٟ٘ب ؽبٛلات ٚ پيب

.اًت ؽٛا٘ـ٘ي




