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.تسين يزاس تكام اي يرگ هتخير اهنت ،دنوش هتخاس يملع ياه يراك فيرظ قبط دياب .تسا هديچيپ اهروسانياد ديلوت دنيآرف
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.تسا هدامآ ناريا هب هنايمرواخ كيساروژ ندمآ يارب
 ،دندوب هدرك كرامناد زا اه تكام نيا يراديرخ هب مادقا شياكرش و يكاخ ديجم سدنهم هك 1375 لاس نامه رگا هتبلا
.ميدوب هدرك ايحا ايسآ رد ار كيساروژ كراپ نپاژ و نيچ روشك زا لبق ام ،دش يم هدامآ كراپ نيا تخاس تامدقم
لبق لاس نويليم 140 ات 156 نيب هك تسا ام هدش ليسف تسود نيلوا گرزب ياه سلف زا هديشوپ كلومرام نامه سوراس وگتسا

نيا .تسا هتشاد ودرگ كي هزادنا هب يزغم ،رتم 75/2 يدنلب هب يدق و مرگوليك ١٠٠و رازه 3 نزو اب و هدرك يم يگدنز
كيساروژ كراپ دراو يتقو .تسا هدش هتخاس دوخ يعقاو هزادنا مود كي سايقم رد ناريا كيساروژ كراپ رد ندوك نامهيم
يادص و دوخ مد و رس نداد ناكت اب و دوش يم نشور شلباقم روتكژورپ رون هك تسا يروسانياد نيلوا نيا ،ميوش يم
.ديوگ يم دماشوخ ناگدننكديدزاب هب شتاوصالاركنا
.تسا يلگنج يعونصم ناهايگ عاونا زا هديشوپ سوراس وگتسا نيا ربورود
دنيوگ يم كانتشحو خاش هس وا هب نادنمشناد .دراد مان سوپوتاريسرت ،دراد ندگرك هيبش يركيپ هك كراپ نيا روسانياد نيمود
.ديسر يم رتم 5/2 هب نآ يدنلب و هتشاد نزو مرگوليك رازه 7 دودح و هدرك يم يگدنز لبق لاس نويليم 65 دودح هك
اما ،تسا هدوب نونك ات نيمز يور رد هدش فشك همجمج نيرتگرزب هك هدوب رتم 3 لوط هب كانتشحو خاش هس نيا همجمج
.تسا هدوب هساترك هرود رد دوجوم ياه تخرد عاونا ندروخ يارب روسانياد نيا يوق ياه هراورآ
.دندوب هتفرگ هابتشا يبونج ياكيرمآ ياهولافوب اب ار وا هك دش اديپ يلاح رد 1888 لاس رد روناج نيا ليسف راب نيلوا
نيا .تسا هدش هتخانش لاح هب ات نيمز هرك تاناويح نيرتگرزب زا يكي اعطق هثجلا  ميظع كلومرام نامه اي سوراساتاپآ
60 هلك كي هك دوب نزو وليك رازه 38 ات 33 ياراد وا ركيپ .تسا هتشاد يدنلب رتم 5/4 و ازارد رتم 27 ات 21 نيب روسانياد
.تسا هتشاد يم هگن دوخ يالاب رد ار يرتميتناس
يزغم ،گرزب يندب مغر هب ود ره .دندوب كيساروژ رصع نيگنس ياهروسانياد ود ره سوفولوراساراپ و سوراس وليكنآ
.دنتشاد كچوك رايسب
يارب اه تكام نيا ناگدنزاس .دسر يم كيساروژ رصع راوختشوگ تادوجوم هب تبون راوخهايگ ياهروسانياد هورگ زا دـــــعب

رتشيب ناگدننكديدزاب يارب اهنآ يگدنرد تيهام ات دنا هدز زمرق گنر اهنآ زيت ياه نادند هب اهروسانياد نيا ندوب راوخنوخ
.دنك هولج
دودح راوخنوخ كلومرام هاش نامه اي سكر سورازاناريت .تسا اناريت فورعم روسانياد ناريا كيساروژ كراپ راوختشوگ نيلوا

يكچوك رايسب ياه تسد ،رتم 5/1 همجمج لوط و مرگوليك رازه 5 دودح ينزو اب .تسا هدرك يم يگدنز لبق لاس نويليم 90
.تسا هدش يم متخ تشگنا ود هب طقف هك هتشاد
مرگوليك 230 ،دوخ ياذغ هب زاگ ره رد هتسناوت يم هك هتشاد كانتشحو ياه نادند زا رپ رتم 2/1 يوط هب يا هراورآ اناريت
.دنك ادج ينابرق نت زا ار تشوگ
.دنا هتفرگ بقل كانتشحو هجنپ يمود و توافتم كلومرام يكي سوخينونيد و سوراسولآ
داقتعا هب و هدرك يم يگدنز لبق لاس نويليم 280 وا .تسا هاگشيامن نيا ياه تكام نيرت بلاج زا يكي راد نابداب نودورتيد
زا دنلب ياه ناوختسا هليسو هب شلكش ينابداب مد و هدوب هزادنا ود ياه نادند ياراد وا.دراد رارق نارادناتسپ فيدر رد نادنمشناد
.تسا هدييور شتارقف  نوتس ياه هرهم زا كي ره
اپ ود ياراد ،هدوب ناسنا كي هراوق و دق رد يدوجوم رادجات كلومرام نيا .تساهروسانياد عون نيرت بلاج زا يكي سوراسافوليد
ناسنا كي زا يتح مين و رتم كي يدنلب اب و هدرك يم يگدنز لبق لاس نويليم 200 وليد .تسا هدوب هاتوك رايسب يياه تسد و
نيا مامت .ديسر يمن يو هراوق و دق هب يروسانياد چيه هك دوب هدنود و عيرس يردق هب روناج نيا .تسا هدوب رت هاتوك
.تسا هدش هتشاذگ اشامت ضرعم رد تشز و نشخ رايسب ليامش و لكش اب ابيز ياه تكام
يكي هنحص نيا .تسا راوخهايگ روسانياد كي ندرگ نديرد لاح رد راوخنوخ سوراسولآ تكام كراپ نيا ياه شخب زا يكي رد
طسوت يكي زا ريغ هب اهروسانياد مامت هكنيا هژيوب ،درك يم بلج شدوخ هب هدننك ديدزاب يرتشيب دادعت هك دوب يياه هنومن زا
.دنيآ يمرد تكرح هب فلتخم ياه تهج رد يداب روسرپمك كي
1375 لاس رد يكرامناد تكرش كي تكراشم اب هعومجم نيا :ديوگ يم ناريا كيساروژ كراپ لماعريدم ،يكاخ ديجم سدنهم
.دش يرادهگن يقهيب گنيكراپ رد يتدم يارب و دش ناريا دراو
170 دودح .دش تخادرپ يملع ياه شهوژپ هب نادنم هقالع زا رفن دنچ طسوت هك دوب رالد نويليم كي هعومجم نيا ديرخ هنيزه
.دش هعومجم نيا يياج هباج و يزادنا هار فرص مه ناموت نويليم
ار هاگشيامن نيلوا .دنك اديپ لاقتنا لاچوت هب هعومجم دش رارق يرادرهش زا زوجم بسك اب 81 لاس رد :دوش يم روآداي يكاخ
كراپ رد روضح يارب ناگدننكديدزاب يرهش زكارم زا دايز هلصاف ليلد هب هنافساتم اما ،ميدرك يزادنا هار لاس 2 زا سپ

ياج كي هب هعومجم دش رارق نارهت شرورپو شزومآ تكراشم اب يتدم زا سپ .دندش هجاوم يا هدمع تالكشم اب كيساروژ
نيئاپ يناهفصا يفرشا نابايخ رد عقاو ضيف غاب يادهش ييامنهار هسردم رايسب يوجو تسج زا سپ هك دنك اديپ لاقتنا بسانم
. دش يراكمه هب رضاح بياجع نيمزرس يحيرفت عمتجم زا رت
.تسا هدش هدروآ ناريا هب نآ هنوگ 11 تكام هك هدش اديپ روسانياد هنوگ رازه نونك ات يو هتفگ هب
.تسا هدش هتخاس 1989-93 لاس زا هك دنتسه اهروسانياد يعقاو داعبا مود كي اه تكام نيا

اي يرگ هتخير اهنت ،دوش هتخاس يملع ياه يراك فيرظ قبط دياب نوچ تسا هديچيپ يليخ اهنيا ديلوت دنيآرف :ديوگ يم يكاخ
. تسين يزاس تكام
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طسوت نآ يرتويپماك متسيس و دنك يم راك روسرپمك كي اب طقف هعومجم .تسا درف هب رصحنم هنايمرواخ رد اه لدم نيا
.تسا هدش يحارط يناريا ناسدنهم
.دوش هفاضا هعومجم هب اهروسانياد نيا زا يرتشيب دادعت تسا رارق هك دوش يم هتفگ

ناريذپانريخست همادا و املاپ يد

مليف رب يا هلابند تخاس زا نكمم ريغ تيرومام و رام نامشچ ، يمخز تروص نوچ يقفوم راثآ نادرگراك ،املاپ يد نايارب
نيوك ،يرناك نوش يزاب اب ناريذپانريخست قفوم مليف رب يا هلابند يدوزب تسا رارق وا .داد ربخ ناريذپانريخست شفورعم
.دنك ديلوت ايسراگ يدنا و رنتساك
هب ار وا ريسم و دزادرپ يم وگاكيش رد نوپاك لآ يگدنز تسخن ياهزور ياهارجام هب ،دراد مان نوپاك دوعص هك مليف نيا

سيلپ اب نوپاك لآ هطبار هب زين يهاگن ،ارجام نيا رب هوالع مليف نيا.دنك يم ميسرت يا هفرح رتسگناگ كي هب ندش ليدبت يوس
رد اوكاف هكنيا هب هجوتاب .تفرگ دهاوخ هدهعرب ار مليف نيا ينادرگراك ،اوكاف ناوتنآ دوش يم هتفگ.دراد نولام يميج ،يدنلريا

دياش ،تسا لاسروينوي يزاسمليف تكرش لوصحم ، يياكيرمآ ياهرتسگناگ مان اب يا هژورپ يور راك مرگرس رضاح لاح
.دربب نيبرود ولج ار مليف نيا دوخ اي دريگب رظن رد هژورپ نيا يارب ار يرگيد نادرگراك ،املاپ يد

ناراكلدب زا تيامح و دلونرآ

ياطعا مدع رب ينبم راكسا هدننكرازگرب يمداكآ ميمصت زا اينرفيلاك يلعف رادنامرف و يدوويلاه رگيزاب ،رگنيزتراوش دلونرآ
رب ينبم ار دوويلاه ناراكلدب هيداحتا داهنشيپ راكسا يمداكآ شيپ يدنچ .درك داقتنا تدشب ناراكلدب نتخانشن تيمسر هب و هزياج
راكسا يمداكآ هكنيا زا اقيمع هك تسا هتفگ دلونرآ.تفريذپن يراكلدب ياهدرواتسد نيرتهب هتشر رد راكسا همسجم كي ياطعا
ديماان ،تفرگ هديدان ار يزاسمليف تعنص رد نانآ گرزب تكراشم و تخانشن تيمسر هب ار درم و نز ناراكلدب رگيد راب كي

يزاب دلونرآ .دوش يمن هتخاس ناراكلدب نودب يمليف چيه و درادن انعم ينشكا نامرهق چيه اهنآ نودب هك تسا دقتعم دلونرآ.مدش
25 يط راكسا يمداكآ.تسا ناراكلدب ييامنرنه نويدم ار ... و يقيقح ياه غورد ،روتانيمرت دننام شياه مليف زا يرايسب رد
ار راكسا ياه همسجم دادعت ،هدنيآ ياهلاس يط دراد دصق و هدوزفا دوخ يميدق ياه هتشر هب ار ديدج هتشر ود اهنت هتشذگ لاس
.دهد شهاك

رتائت رد تيلاعف و روپ يسودرف

Hamshahri Newspaper http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/8404...

3 of 7 25/12/08 07:47 PM



شيامن .درك يراكمه رگشرازگ كي ناونع هب ناينامحر دمحم ينادرگراك هب زنف شيامن ييارجا هورگ اب روپ يسودرف لداع
هنارت ،ييوتسرپ زيورپ .دنتسه دتيانويرتسچنم ميت بصعتم نارادفرط زا يگمه هك تسا يسيلگنا هداوناخ كي هرابرد زنف

اب شيپ زور دنچ روپ يسودرف .دنهد يم ليكشت ار شيامن نيا نارگيزاب ،روپريصن باتهم و يياضر بيبح ،يتسوديلع
طبض هعومجم نيا يادص قاتا رد ،تسا لابتوف شرازگ هب طوبرم هك ار شيامن نيا زا يياه شخب ،رهش رتائت رد روضح
طبض زا دعب .تسا ويدار رگشرازگ هك دنك يم افيا ار هداوناخ رتگرزب ردارب شقن زنف شيامن رد زين ييوتسرپ زيورپ .درك
طبض رهش رتائت يادص قاتا نيا رد ار دوخ هب طوبرم ياه تمسق زين ييوتسرپ ،روپ يسودرف شرازگ هب طوبرم ياه تمسق
ديدج لصف زاغآ ات همانرب نيا شخپ و درب يم نتنآ يور ار دون همانرب تمسق نيرخآ هتفه نيا هبنشود روپ يسودرف لداع .درك
موس هكبش زا شخپ يارب هامرويرهش لياوا ار همانرب نيا ديدج يرس وا تسا رارق.دش دهاوخ فقوتم رترب گيل ياه تباقر
.دنك هدامآ

ناتسراميب رد زيمم يضترم

مه نامداي و مينك يم تسد هب تسد ار اهنآ زا يدايز دادعت ،هتسب شقن اه سانكسا يور هك يحرط هب هجوت نودب زور ره
ينامسج فعض تلع هب هامدادرخ 23 زا ناريا كيفارگ ردپ ،زيمم يضترم .تسا يسك هچ شالت لصاح اه حرط نيا تسين
هتشر رد 1344 لاس و دش دلوتم 1315 رويرهش مراهچ ،زيمم يضترم .تسا يرتسب ناتسراميب رد ينامرد يميش زا يشان
سيراپ ينيئزت ياهرنه يلاع هسردم يداليم1968 لاس .دش ليصحتلا غراف نارهت هاگشناد يابيز ياهرنه هدكشناد زا يشاقن
و راك و راك ؛تسا هدرك راك زيمم نونك ات نامز نآ زا و داد كردم وا هب يلخاد يرامعم و نيرتيو و هفرغ يحارط هتشر رد
2 و شيامن 14 سابل و هنحص يحارط ،يگنهرف و يبدا هيرشن نيدنچ يرنه تيريدم ،وا موادم تيلاعف لاس 45 لصاح.راك
.تسا هدوب يرلاگ دنچ و نيدنچ و يشاقن و يحارط هرابرد باتك شش فيلات ،هاتوك مليف هس تخاس ،ييامنيس مليف

ناوخشيپ
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تسپ نتگنشاو
يلاع ناويد نز يضاق نيتسخن  ،رناكوا يد اردنس يافعتسا عوضوم هب اردوخ لوا سكع و ربخ تسپ نتگنشاو همانزور
افيا يقوقح يواعد نيرتمهم رد زاس تشونرس يشقن دوخ يار اب بلغا دراد لاس 75 هك رناكوا.تسا هداد صاصتخا اكيرمآ
.دنا هداد بقل اكيرمآ نز نيرتدنمتردق ار وا ،نارظان يخرب هك تسا ور نيمه زا ،تسا هدرك

زوين برع
.تسا هداد صاصتخا قارع رد يناتسيس يمظعلا هللا تيآ ناگدنيامن زا يكي ندش هتشك هب ار دوخ لوا رتيت زوين برع همانزور
هب ،روشك نيا تلود هب ناملآ ناملراپ دامتعا مدع يار عوضوم هب دوخ لوا سكع نداد صاصتخا اب نينچمه همانزور نيا
بيطخ ،يناجنسفر يمشاه هللا تيآ تساوخرد زا يرگيد ربخ رد همانزور نيا .تسا هتخادرپ ناملآ رد يسايس تالوحت يسررب

.تسا هداد ربخ تدحو ظفح يارب نارهت هعمج

اووال
،ردورش دراهرگ هب ناملآ ناملراپ دامتعا مدع يار عوضوم هب ار دوخ لوا سكع و رتيت زين اووال نابز هسنارف همانزور
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يوس زا يلحم تاباختنا رد تاركومد لايسوس بزح تسكش يپ رد ميمصت نيا.تسا هداد صاصتخا روشك نيا مظعاردص
تروص رد هك دنكب ار سلجم لالحنا تساوخرد دناوت يم ناملراپ زا دامتعا مدع يار نتفرگ زا سپ يو.دش هتفرگ ردورش
.دوش يم رازگرب ماگنهدوز تاباختنا نآ بجوم هب و دريگ يم ماجنا روهمج سيئر تقفاوم

هربيلاسنرپ
دوخ لوا سكع و ربخ ناونع هب ار نآ زا يشان تامدص و ناراب ديدش شراب عوضوم نيتناژرآ پاچ ،هربيلاسنرپ همانزور
و امرس يبونج هركمين رد ،تسا ناتسبات لصف رضاح لاح رد هك يلامش هركمين فالخرب هك تسا ركذ هب مزال.تسا هديزگرب
.تسا هدرك دراو ناهج قطانم و اهروشك زا يرايسب هب يدايز تامدص ناتسمز لصف نديسر ارف ببس هب اسآ ليس ياه ناراب

ابيز نهذ
.ديريذپب هاگنآ و هديجنس نشورو كاپ شنم،ميلس لقع اب ،ديونش يم ار هچنآ

تشترز

.نكزيهرپ ، تسين دوخ يگدنز زومر و رارسا ظفح هب رداق هك يسك اب ترشاعم زا
نوطالفا

.ديتسه زيچ همه كلام،يوق هدارا نتشاد اب
هشوپ روتكيو

.ميزاس دوخ دوجو مكاحارركف،هتسويپ هك رتهب هچ سپ.دراد يروآ تريح تردق ،ام دوجورد لقع
هتوگ

هكبش
.دينك اشامت 2 هكبش ييامنيس ياه مليف هراونشج همانرب رد ار نايل لشيم ييامنيس مليف ديناوت يم 23:45 تعاس دودح بشما
يرگيد تمسق زين 21 تعاس .دش دهاوخ شخپ لوا هكبش زا ،22:15 تعاس دودح زين يندنامداي هب ياهزور يناريا هعومجم
.دوش يم شخپ 2 هكبش زا هايس هيلاوش يجراخ هعومجم زا
.دزادرپ يم ييوگشيپ هب ييالط هدنرپ كي اب يدرم ،تمسق نيا رد
هدوب يرتخد عقاو رد هدنرپ نآ دوش يم مولعم ماجنارس .دوش يمن قفوم يلو ،دروآ تسد هب ار هدنرپ نآ دهاوخ يم ناج سنرپ
...و تسا هدش مسلط وداج رثا رب هك
يناريا هعومجم راركت 14 تعاس دودح نينچمه زورما .دينك اشامت 3 هكبش زا ار نارفسمه يناريا هعومجم زا يرگيد تمسق
.دوش يم شخپ 2 هكبش زا نانابليف
تسيلابتوف هك شداماد زا ار شرتخد قالط دراد دصق هرواشم زكرم هب هعجارم اب لابتوف يللملا نيب رواد كي تمسق نيا رد
هب ار دوخ هتسناوتن زونه و دنك يم يزاب لابتوف ،مود هتسد رد تساهلاس شداماد هك تسا نيا مه شراك ليلد و دريگب تسا
هرواشم زكرم يلو ،هدمآ هرواشم زكرم هب مهافت مدع مكح ذخا يارب ،تسا رواد هك رتخد ردپ .دناسرب لابتوف گيل لوا هتسد
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...و دنك فرصنم هتفرگ هك يميمصت زا ار يو ،يا هشقن اب دريگ يم ميمصت

اه يندناوخ
ايند نابز تفه هب يناريا ياه هنارت
زا نم هنارت هعومجم نيا .دوش يم رشتنم و همجرت ايند هدنز نابز تفه هب يناريا رعاش تخبناوج  هنارت ياهرعش هعومجم
نيا .تفرگ دهاوخ رارق نادنم هقالع سرتسد رد نيورآ رشن طسوت يدوزب هك تسا هتفرگ مان ما هديچ هويم تفه نامز تخرد
تخبناوج هنارت .تسا يسور و يناملآ ،يوسنارف ،يسيلگنا ،يبرع ،يكرت ،يسراف ياه نابز هب يياه هنارت لماش هعومجم
.درك دهاوخ رشتنم يدوزب زين ار درادن ثيعبت رعش و مدايص تقو نودب هك يتقو ، مره ياه هعومجم
)ع(يلع ترضح ياه تواضق
)ع(نينموملاريما ياه هنوگ رب كشا ياه هرطق ناونع اب يناتساد هعومجم رد )ع(يلع ترضح ياه تواضق ،راب نيلوا يارب
.دمآرد فيلات هتشر هب ينالصا اضردمحم ملق هب
،دوب هديسر پاچ هب ناوجون و ناكدوك يركف شرورپ نوناك رشن طسوت هدنسيون نيا زا هك يگدنز هب تشگزاب باتك زا دعب
هضرع رازاب هب ينالصا اضردمحم طسوت يفرعو يمالسا قوقح هب اكتا اب )ع(نينموملاريما ياه هنوگ رب كشا ياه هرطق

.دش دهاوخ
باتك نيا .ديسر دهاوخ پاچ هب رهم هروس رشن طسوت هك تسا ينالصا اضردمحم رگيد باتك ناونع ريوك هلال نينچمه
.تسا هدش هتشون يناشاك هديپس يگدنز صوصخرد
يدلج هس ياهزنط
.دنك يم هدامآ راشتنا يارب ازجم دلج هس رد هربخ هچ هنوخ نيا وت ناونع اب ار دوخ بوتكم ياهزنط - هدنسيون - يعيفش مارهش
وت ياهزنط هعومجم يياهن نيودت هب ،دش رشتنم رهم هروس رشن طسوت هك يشحو برغ يدلج جنپ هعومجم زا سپ هدنسيون نيا
.تسا يياهن يزاس هدامآ لاح رد زين موس و مود دلج و هديسر مامتا هب نآ لوا دلج العف هك تسا مرگرس هربخ هچ هنوخ نيا
هصق نينچمه يعيفش .دتفا يم قافتا هناخ كي رد هك تسا يعياقو هدنريگرب رد ،هدش هتشون ناناوجون يارب هك روكذم هعومجم
هعيرشلا مداخ يدهم دمحم ديهش يگدنز هب ناتساد نيا ،دراد ناتساد يحارط تسد رد ار ديهش كي يگدنز زا يدنتسم
.دزادرپ يم
نيكم هردنآ زا يرگيد باتك
دهاوخ رشتنم ناريا رد ديراورم رشن طسوت راب نيلوا يارب يدوزب - سور هدنسيون - نيكم هردنآ هتشون ، دوب رظتنم هك ينز
باتك نيا .تسا هدرك اضما رشان اب ار رثا نيا يسراف همجرت دادرارق يگزاتب - هسنارف نابز مجرتم يمسبت ناساس رتكد .دش

ات دوش يم دنم هقالع و دزادرپ يم يواكجنك هب لاسنايم ينز يگدنز هرابرد هك تسا يناوج زابرس يارجام يا هحفص 200
اب لبق اهلاس هك دونش يم ار نز نيا يگدنز يارجام تسا هدش دراو اتسور كي هب هك ناوج زابرس نيا .دنادب ار وا يگدنز زار
زياوج نونكات ،دوب رظتنم هك ينز باتك .تسا هدنام رادافو وا هب زونه اهلاس تشذگ زا دعب و تسا هتسب دنويپ يناوج زابرس
دهاوخ يبدا لبون هزياج تفايرد هدنيآ ياه تخب زا يكي نيكم هردنآ دنراد هديقع يبدا نادقتنم .تسا هدرك دوخ نآ زا ار يددعتم
يگدنز كي يقيسوم و )1384 ثلاث رشن( يوسنارف همانتيصو ياه باتك نونكات يمسبت رتكد همجرت اب ،هدنسيون نيا زا .دوب
هسنارف روشك هب يوروش تموكح نامز رد  ،هسنارف نكاس سور هدنسيون نيكم .تسا هدش همجرت يسراف هب )1383 ديراورم(
.تسا زكرمتم يوروش تموكح رد يگدنز زا يو تايبرجت رب رتشيب وا راثآ هيامنورد و درك ترجاهم
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