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 نارگید هاگن زا نیزاغآِ مالسا
 دنلیُه تربار رثا »دناهدید نارگید هک هنوگنآ مالسا ندید« باتک رب یرورم

 یمیرکریم ریهز
 

ِ مالسا و رخأتم ناتساب نارود رد هنایمرواخِ خیرات« داتسا ،)١٩۶۶ دلوتم( دَنلُیه تربار
 لیصحتلاغراف دروفسکآ هاگشناد یقرش تاعلاطم ۀدکشناد زا ،کرویوین هاگشناد رد »نیزاغآ
 هدوب زکرمتم یمالسا ندمت روهظ یسررب رب شیاهشهوژپ نونکات نامز نآ زا و تسا هدش
 »یمالسا یروتارپما قلخ و بارعا تاحوتف :ّهللا لیبس یف« ،شباتک نیرتهزات .تسا
 زین یشهوژپِ ینادیم یاهتیلاعف هب دنلُیه .تسا هتشون هزوح نیمه رد زین ار ،)٢٠١۴(
 .تسا هدرک تکراشم هنایمرواخ یاهروشک رد یتخانشناتساب یاهفاشتکا رد و دراد هقالع
 ،یدوهی ،یحیسم یاهراتشون یبایزرا و یسررب :دناهدید نارگید هک هنوگنآ مالسا ندید« باتک
 هتفرگ لکش نیداینب شسرپ دنچ روحم لوح )١٩٩٧( »نیزاغآِ مالسا باب رد یتشترز و
 و ناناملسم ۀرابرد یدالیم متشه و متفه یاههدس رد بارعاریغ ای ناناملسمریغ :تسا
 اهفیصوت نیا زا ناوتیم ایآ و ؟دناهدرک فیصوت هنوگچ ار اهنآ و دناهدیشیدنایم هچ بارعا
 تسخن :دنکیم لابند ار فده ود شهوژپ نیا رد دنلُیه ؟دُرب هرهب یخیرات یاهیسررب رد
 نوریب زا« یهاگن نیزاغآِ مالسا ۀرود هب بوسنم یمالساریغ عبانم رد ندشقیمع اب هکنآ
 اب رگید نایدا ناوریپ ۀهجاوم ۀبرجت هکنیا رگید و ؛دزادنیب یخیرات یاهدادیور نآ هب »مالسا
 نوتم یالهبال زا و دنیبب اهنآ نامشچ ۀچیرد زا ار ،ناملسم ِبارعا ینعی ،ناشدیدج نامکاح
 .دناوخب اهنآ

 

 ناوتیم هچنآ اب هژیوهب ،میوشیم ورهبور نیزاغآ مالسا ۀرابرد یخیراتِ یشهوژپ یاهراک اب هک یماگنه هزورما

 رارق ام یور شیپ درکیور هس ،دیمان نارگید و تْخاش فِزوی ،ِرکِب شیرنیاه لراک ،رِهیستُلگ ستانگیا ثاریم

 مالسا خیرات ۀرابرد دوجومِ یمالسا و یبرع عبانم رد یلکشم مینک راکنا یلکهب هک نیا تسخن درکیور .دریگیم

 هتشاگن مالسا ربمایپ تشذگرد زا سپ لاس ٢۵٠ ات ١۵٠ زا شیب هکنیا اب عبانم نیا هک میریذپب و دراد دوجو

 و لقن ار بلاطم دامتعالباق یشور هب ادتبا نامه زا هک دناهتشاد یهافش یتنس رد یقیمع یاههشیر ،دناهدش

 رب نیزاغآ مالساِ خیراتِ یزاسزاب هب مود درکیور ،لباقم رد .تسا هدرک بوتکم هدس هس ات ود زا دعب ماجنارس

 عیرس تالوحت و وس کی زا بارعا یهافش گنهرف اریز ،تسا دامتعایب یمالسا و یبرع عبانم ساسا
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 دامتعا یارب ییاج ،رگید یوس زا مالسا یریگلکش نیتسخن یاهههد رد یگلیبق و یاهقرف و ینید و یسایس

 یارب تسا ییاهیزاسخیرات دشاب »خیرات« هکنآ زا شیب هدش لقتنم هچنآ ،رگید ترابعهب ؛دنراذگیمن یقاب

 دامتعالباق ِهار اهنت ،درکیور نیا رد .یمالسا گرزب یروتارپماِ یتموکح و ،یعامتجا ،یسایس عفانم نیمأت

 یتخانشهکس و یتخانشهبیتک ،یتخانشناتساب عبانم زا یرادربهرهب وس کی زا نیزاغآِ مالساِ خیرات یبایزاب یارب

 ناملسم بارعا اب ههجاوم ماگنه ناناملسمریغ هک یبوتکم عبانم و نوتم هب هعجارم رگید یوس زا و تسا

ِ مالساِ خیرات هب طوبرمِ یمالسا و یبرع عبانم لکشم شریذپ نمض هک تسا نیا موس درکیور .دناهتشاگن

 دامتعالباق یاهشخب عبانم یداّقن نوگانوگ یاهشور یریگراکهب اب ناوتیم هک میشاب هتشاد رظن رد ،نیزاغآ

 ،یسایس یاهنایرج یاپدر و تفای نوتم رد ار فیحصت و شیاریو نوگانوگ حوطس ،درک صخشم ار

 صیخشت اهتیاور ینوگرگد و یریگلکش ۀوحن رب ار ناشریثأت و درک ییاسانش ار یاهقرف و ،یگلیبق ،یعامتجا

 .دنک عمج مه اب ار موس و مود یاهدرکیور هدیشوک باتک نیا رد دنلیُه .داد

 )١٩٧٧( »یمالسا ناهج نتخاس :هیرجاه« باتک رد کوک لکیام و نورک ایشیرتاپ ،دنلُیهِ رثا نیا زا شیپ

ِ یتخانشناتساب دهاوش رانک رد نیتال و ،ینانوی ،یطبق ،ینمرا ،ینایرس ،یمارآ ،یربع ،یبرع نوتم هب دانتسا اب

 و لوادتم شرازگ اب هک دندرک هئارا مالسا شرتسگ و یریگلکش زا یتیاور نیزاغآِ مالسا نارود زا دوجوم

 باتک ،نورک درگاش ،دنلُیه .تشاد یریگمشچ یاهتوافت ناناملسمِ یبرعِ یخیرات راثآ رد دوجومِ بوتکم

 هرابود ار نیزاغآ مالساِ خیرات دهاوخیمن وا .دراد وا زا رتهنانتورف ییاعدا اما دنادیم شداتسا رثا ۀمادا ار دوخ

 ،یمالسا ِیبرع نوتم هب هناداقن هاگن رانک رد دهاوخیم هکلب دنک یسیونزاب یمالساریغ عبانم ۀیاپ رب اهنت و

 نارگشهوژپ و ناگدنناوخ باتک نیا رد وا .دریگب یدج زین ار یتشترز و یحیسم و یدوهیِ یمالساریغ عبانم

 ؛دناوخیمارف یدالیم متشه و متفه یاههدس رد نیزاغآِ مالسا ۀعلاطم رد ریگارف و یاهتشرنایم یتفایهر هب ار

 یاجرب عبانم یمامت زا و دریگیم رظن رد ار هنامز و هنیمز نآ رد دوجومِ نایدا و اهگنهرف ۀمه هک یتفایهر

 و نایدا رگید زا هچ و ناناملسم زا هچ—یتخانشهکس و ،یتخانشهبیتک ،یتخانشناتساب ،یبدا و ینتم ۀدنام

 ،یدالیم ٧٨٠ ات ۶٣٠ زا ینعی ،هلاس ١۵٠ یاهرود رد مالسا ۀعلاطم یارب—هنایمرواخ رد دوجوم بهاذم

  .دنکیم هدافتسا

 .تسا هتفای ناماس یلصا شخب راهچ رد ،همانباتک و اهتسویپ زا شیپ و همدقم زا سپ ،دنلُیه باتک

 نیا رد دَنلُیه یاهدرواتسد و ،اههیرظن ،اههیضرف ،اههداد ،اهشور ،اهتفایهر ،اههنیمزسپ زا هکنآ یارب

 یاهشخب .تسا یفاک باتک موس و مکی یاهشخب ندناوخ ،میروایب تسد هب ریگارف اما یلک یکرد باتک
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 ینوگانوگ یاهنابز هب هک یتشترز و یحیسم و یدوهی ِینتم و یخیرات دهاوش لصا اب ار ام مراهچ و مود

 ۀنیمزسپ« لصف ود لماش ،»یبدا و یخیرات ۀنیمزسپ« مان اب ،مکی شخب .دننکیم هجاوم دناهدیسر ام تسدهب

 ۀنایمرواخ رد ار یناهج ،رایسبِ دهاوش رکذ اب ،لصف نیا رد هدنسیون .تسا »عبانم تیهام« و »یخیرات

 رب هدینتمهرد و ،کرتشم ،هباشم شیبامک یطیارش ،نآ رد هک دنکیم میسرت یدالیم متشه و متفه یاههدس

 نودب نیزاغآِ مالسا و بارعا تخانش ،نیاربانب .تسا مکاح روهظون و نهک نایدا و هیاسمه یاهنیمزرس ۀمه

 .تسین نکمم اهنآ زا هدنام یاجرب عبانم و نوتم یسررب قیرط زا نارود نآِ نایدا و اهتموکح رگید تخانش

 نایم یاهشلاچ و دنکیم رکذ ار هنایمرواخ رد یعامتجا و ینید و یسایس و یخیرات یاههنیمز ادتبا وا

 .دنادیم تسایس و نید ِرتشیبهچره داحتا زاسهنیمز ار )سنازیب( یقرش مور یروتارپما و یناساس یروتارپما

 و ینامزلارخآ یاهرواب ،دناهدش ساسح مدرم یاههدوت یاهرواب هب تبسن ناگبخن و نامکاح ،اضف نیا رد

 و تسا هدش لدب یتموکح و یسایس یاهتباقر رد رثؤم یحالس هب نید ،دناهدش ریگارف یتخانشماجرف

 بارعا ،بیترت نیا هب .دناهتفرگ تسد هب دندوب یتموکح ای یسایس یبصانم رتشیپ هک ار یبصانم نایناحور

 .دنتفرگ شیپ رد رخأتم ناتساب نارود بلاغ گنهرف قباطم ار تسایس و نیدِ نتخیمآرد ۀیور زین ناملسم

 رد نکاسِ نایدا رگید ناوریپ و حتاف بارعا ینعی ،هورگ ود ره یاههبرجت دنلُیه ،مود لصف رد سپس

 وا .دهدیم ناشن ار هورگ ود ره نوتم رب ههجاوم نیا ریثأت و دنکیم هسیاقم مه اب ار ،هدشحتف یاهنیمزرس

 رایسب دراوم رد هک دهدیم ناشن و دزادرپیم اهتیاور و اهروابِ یگنهرفنایم و یهافش لاقتنا هب هژیوهب

 و نایتشترز نابز زا و دناهدیرونرد ار یخیرات و ،یگنهرف ،ینید ،ینیمزرس یاهزرم یهافش یاهلقن یدایز

 نوتم و نانخس رد یناتساد و ییاور یاهتیصخش رد رییغت یکدنا اب و دناهتساخرب نایحیسم و نایدوهی

 رد ار ناملسم ِ)صّاُصق( نایوگهصق شقن دنلیُه ،ور نیمه زا .دناهدش یسیونزاب و ییوگزاب ناناملسم

 .دنادیم گنررپ رایسب اهتیاور نیا زا یددعتم یاههخسن رارکت و لیدبت اب یمالسا تنس یریگلکش

 ۀرابرد یتشترز و یحیسم و یدوهی نوتم زا یلیصفت یاهمانشناد ،هحفص ۵۶٠ زا شیب رد ،مود شخب

 هکلب تسین صاخ یاهیرظن تابثا لابند هب شخب نیا رد دنلیُه .تسا بارعا تاحوتف و ،ناناملسم ،مالسا

 .دنور راک هب رگید یاهشهوژپ رد ات دنک تسرهف و یدنبهتسد ار بارعا و مالسا اب طبترم عبانم دهاوخیم

 هب نآ رد هک ،»مالسا هب یقافتا تاعاجرا« ،مکی تمسق :تسا هتفای ناماس تمسق ود رد دوخ شخب نیا

 یعوضوم نایب نمض رد ار بارعا تاحوتف و مالسا هب یتاراشا ناوتیم اهنآ رد هک دزادرپیم یعبانم یفرعم

 ؛نیتال عبانم ؛یقرش ینایُرس عبانم ؛ینمرا و یطِبق ،یبرغ ینایُرس عبانم ؛ینانوی عبانم هلمج زا ،تفای رگید
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 دنوشیم یسررب یدراوم ،»مالسا هب هدشباسح تاعاجرا« ،مود تمسق رد .ینیچ و ،یسراف ،یدوهی عبانم و

 ساسا رب ،نتم ِنابز یاج هب ،ار عبانم وا راب نیا .دناهدش هتشاگن عوضوم نیا یسررب یارب صاخ روط هب هک

 و اهیراگنخیرات و اههماندادیور ؛اههمانتداهش ؛یاهفشاکم و ینامزلارخآ نوتم :دنکیم یدنبمیسقت عوضوم

 هارمه هب فلتخم یاهنابز هب ینوتم عوضوم ره لیذ .اههّیدر و اههیعافد تیاهن رد و ؛یسابتقا یاهشرازگ

 رابتعا ،نتم یاههاگتساخ هب طوبرم ثحابم هب نینچمه دنلُیه .تسا هدش هدروآ نتم ره یاوتحم زا یاهصالخ

 لوصف نیا رد .دزادرپیم زین نتم یاهشیاریو و شراگنِ خیرات و ،هدنسیون هب نتم باستنا تحص ،نتم

 ره زین اهتشوناپ ،دهدیم هدنناوخ هب هتخانشان یهاگ و دنمشزرا تاعالطا زا یهوبنا هک یلصا نتم رب هوالع

   .دنروآیم مهارف یشهوژپ یعوضوم هب یخنرس کی

 نامدرم ینید و یگنهرف یاهبوچراچ دشوکیم ادتبا دنلُیه ،»نیزاغآِ مالساِ خیرات شراگن« ،موس شخب رد

 ناناملسم و مالسا زا یکرد هچ نانآ دوش صخشم ات دنک میسرت هدنناوخ یارب ار هدشفرصت یاهنیمزرس

 ناگمه راظتنا زا رود ییاج زا و ناهگانهب یسایس-ینید یداهن :دنرارق نیا زا اهبوچراچ نیرتمهم .دنتشاد

 ادخِ نابوبحم و ناگدیزگرب ار دوخ شناوریپ و ،هدروآ تسدهب یاهدننکهریخِ یماظن یاهتیقفوم ،هدروآربرس

 دناهدرکیم تفایرد بارعا یوس زا هک ییاههبرض مه ات دناهدیشوکیم اضف نیا رد رگید نایدا ناوریپ .دننادیم

 زاب ار دوخ نیشیپ تردق هرابود هک دناهتشاد دیما و ،دنهد شهاک ار دیدج نامکاحِ تعفنم و دوس مه و

 نایحیسم و نایدوهی یاهخساپ و اهشنکاو زا یرتهب کرد میناوتیم مه اهبوچراچ نیا تخانش اب .دنبایب

 ار اهخساپ و اهشنکاو نیا ریثأت میناوتیم مه و میشاب هتشاد نهذ رد هزات نامکاح اب ههجاوم رد نایتشترز و

 ناوتیم هنوگچ هک دنکیم نییبت دنلیُه ،شخب نیا ۀمادا رد .میهدب صیخشت هرود نآ رد هدنامیاج رب نوتم رد

 تموکح و مالسا شرتسگ و شیادیپ ۀوحن تخانش رد هناداقن لکش هب هرود نآ هب بوسنمِ یمالساریغ عبانم زا

 یاههیعافد ،تاعیاش و اههدینش دناوتب هک دهدب هدنناوخ هب ییاهرازبا دشوکیم وا .درک هدافتسا ناملسم بارعا

 یاهلقن و تادهاشم زا هزات نید ۀرابرد ار نایدا رگید ناوریپ ۀدزباتش یاهیرواد و ،یمالک و یتدیقع

ّ در ای دییأت لابند هب هک دنکیم دیکأت شخب نیا زاغآ رد دوخ دنلیُه اما .دنک کیکفت لواتسد و دامتعالباق

 یاهدادیور رتهب تخانش رد ار یمالساریغ عبانم یدمآراک دهاوخیم طقف هکلب ،تسین یایخیرات ۀیرظن چیه

 .دهد ناشن مالسا هب طوبرم یخیرات

 ۀتخانشان یایاوز دنناوتیم یمالساریغ عبانم هنوگچ هک دهدیم ناشن هنومن دنچ ۀئارا اب شخب نیا رد وا

 .دننک حیحصت ار نامتاروصت زا رگید یضعب ای دننک نشور نیزاغآ مالسا خیرات زا ار ام یاههتسناد یضعب
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 ربارب رد ناشتسکش زا ناناملسمریغ هک دنکیم هراشا یتالداجم و تاهیجوت هب دنلُیه ،اهلصف زا یکی رد

 یضعب یارب مالسا هکنیا اب وس کی زا هک تسا بلاج .دنکیم یدنبهتسد ار اهنآ و دناهدرکیم هئارا ناناملسم

 اهنآ رب ناشناهانگ رطاخهب یباذع نوچمه هک هدوب یهلا بضغ زا یاهناشن هدشحتف یاهنیمزرس نانکاس زا

 دَنلُیه .دنتسنادیم دوخ تاجن و ییاهر ۀیام ار مالسا نایدوهی زا یضعب رگید یوس زا ،تسا هدش لزان

 اب رتشیپ هک ار یتالداجم نامه ات دندیشوک نایحیسم ،یتدیقع یاهههجاوم رد هک دهدیم ناشن نینچمه

 قیرط هب .دننک تظفاحم دوخ نید یتدیقع دودح زا ات دنربب راکهب بارعا هیلع رابنیا دناهتشاد نایدوهی

 راکهب ناناملسم هیلع رابنیا دنتشاد ناتسرپاتکی رگید اب رتشیپ هک ار یتالداجم نامه زین نایتشترز ،هباشم

 ،تسا ینامزلارخآ یاهرواب هب رتشیب هجوت مالسا اب نایتشترز و نایحیسم ۀهجاوم زا رگید یاهنومن .دنتفرگیم

 و تسا ،نایتشترز نامزلارخآ دوعوم ،َردیشوا روهظ رگدیهمت نایتشترز یارب ناملسم بارعا تاحوتف ییوگ

 اب لایناد باتک ینیبشیپ قبط هک سنازیب یروتارپما یشاپورف یارب یاهلیسو نایحیسم و نایدوهی یارب

 .دناحیسمدض نامه بارعا نونکا و دوشیم مهارف لاّجد ای حیسمدض روهظ ۀنیمز نآ طوقس

 ار یدالیم متشه و متفه یاههدس هب بوسنم نتم نیدنچ دنلُیه ،»یحیرشت مئامض« ،مراهچ شخب رد

 ار ناشیرادهگن لحم و اهنآ لواتسد عبانم و هدنادرگرب یسیلگنا هب رگید یاهنابز زا راب نیلوا یارب

 رد هک( »٧۴١ِ برع-سنازیب ۀماندادیور« ،»ییاسِدِا بوقعی ییاسیلک نیناوق« :هلمج زا تسا هدرک صخشم

 هدمآ نآ رد یدالیم ٧٢۴ لاس ات مالسا و بارعا یاهدادیور و هدش هتشون ناناملسم تموکح تحت یایناپسا

 هدرک رکذ ار یدالیم ٧۵٠ ات ٧٢۴ عیاقو یلبق ۀماندادیور ۀمادا رد هک( »٧۵۴ِ ییایناپسا ۀماندادیور« و )تسا

 ار نآ هک یاهدنامیقاب عبنم هس قیرط زا ار »ییاسِدِا سولیفوئت ۀماندادیور« هدیشوک نینچمه دنَلیُه .)تسا

 یاهلاس رد دنمانیم اموت نب ِلفاوَث ار وا یبرع رد هک ییاسِدِا سولیفوئت .دنک همجرت و یبایزاب دناهدرک لقن

 ،یدالیم ٧۶٠ ات ار یثداوح دوخ ۀماندادیور رد و هدوب ،یسابع ۀفیلخ ،یدهم رابرد مجنم دوخ رمع ینایاپ

ِ یتخانشهبیتک عبانم هب شخب نیا نایاپ رد دنلیُه .تسا هدرک لقن ،بارعا تسدهب اقیرفا فرصت نامز ینعی

 صخشم ناششراگن خیرات هک ار یعبانم هکنانچ ،دزادرپیم یرجه مکی ۀدس تسخن لاس داتفه زا هدنامیقاب

 اریز ،دراد نادنچود یدیکأت نوتم نیا تیمها رب وا .دروآیم ار نوتم و اههبیتک نتم و دنکیم تسرهف تسا

 زا سپ هک دنراد ینوتم اب توافتم یتیهام ینید رظن زا یرجه ٧٢ لاس زا شیپ هب بوسنم نوتم وس کی زا

 یاههداد و دناهدش فینصت نایوما تموکح تسخن ۀمین رد نوتم نیا رگید یوس زا و دناهدش هتشاگن لاس نآ



 
 

 
٦ 

 رگید عبانم رد هک دنهدیم ام هب »یمالسا تموکح« مان هب روهظون یاهدیدپ یریگلکش ۀوحن زا یدنمشزرا

 .دنوشیمن تفای

 هیوناث عبانم و هیلوا عبانم یواح همانباتک ود ،هشقن دنچ ۀدنرادربرد باتک ،یلصا ِشخب راهچ نیا زا سپ

 ،هیلوا عبانم تمسق رد .دناهدش تسرهف هحفص ١١۵ رد و دناگرتس یراک دوخ اههمانباتک .تساههیامن و

 ،ینیچ ،ینمرا ،یرماس یبرع ،یدوهی یبرع ،یحیسم یبرع ،یبرع ،یسلدناِ یمجع یاهنابز هب یعبانم زا

 عبانم و ،یقرش ینایرُس ،یبرغ ینایُرس ،نیتال ،یربع ،ینانوی ،یجُرگ ،کیسالک ییایپویتا ای زعگ ،یطبِق

 دناهدش تسرهف عبنم ١٣۴٠ زا شیب هیوناث عبانم ۀمانباتک رد نینچمه .تسا هدش هدرب مان یتخانشناتساب

  .تسا شهوژپ نیا رد دنلُیه راک یگرزب ۀدنهدناشن هک

 نیا هک هدروآ دوخ باتک رد دناهتشاگن ناناملسمریغ هک ار نیزاغآ مالسا اب طبترم عبانم مامتً ابیرقت دنلیُه

 نیا رد هک تشاد هجوت دیاب ،نیا رب نوزفا اما .تسا هدرک لیدبت ریظنیب یعجرم هب تهج نیا زا ار باتک

 نیزاغآِ مالسا ۀرود اب امِ لکشم« ،وا ریبعت هب .تسا دیدج زین تاعوضوم و لياسم هب هدنسیون درکیور باتک

 دیوگیم واً الثم .»تسا عبانم نآ هب تسرد یاههاگدید دوبمک زا یشان هکلب ،تسین عبانم دوبمک زا یشان

 یتنس رادثاریم نانآ هکلب ،دندز دنویپ مه اب ار ییاشگروشک و نید هک دندوبن یمدرم نیتسخن ناملسم بارعا

 و هدش تسایس دراو نامزلارخآ عوقولابیرقِ زاغآ هب رواب نآ رد هک دندوب رخأتم ناتساب نارود زا نمادزارد

  .دوب هتخاس هچراپکی ار تاحوتف و نید هجیتن رد

 هب دنلیُه راک قمع و یگدرتسگ هب ناعذا نیع رد هزوح نیا ناصصختم یضعب هک درک هراشا دیاب ،تیاهن رد

 هب طوبرم عبانم هب دنلیُه ،هنومن یارب .دناهداتفا ملق زا باتک نیا رد هک دناهدرک هراشا دودعم یدراوم

 هتخادرپن اهنآ هب لیصفتهب و هدرک ارذگ یاهراشا اهنت نیزاغآ مالسا نارودِ یبرع یاهییامُنهدنیآ و اهییوگبیغ

 زا دیابن ،نیا رب نوزفا .تسا هدرکن یسررب زین ار هرود نآ هب بوسنمِ یبرع یحیسم راعشا ،نینچمه .تسا

 یرتشیب رایسب تاعلاطم نونکات نامز نآ زا و درذگیم باتک نیا شراگن زا لاس تسیب زا شیب هک درب دای

 مالسا ندید« باتک ،همه نیا اب .تسین زاینیب اهنآ هب هعجارم زا رگشهوژپ هک تسا هدش ماجنا هزوح نیا رد

 هب دنمهقالع نارگشهوژپ و نایوجشناد دورو ۀچیرد نیتسخن دناوتیم نانچمه »دناهدید نارگید هک هنوگنآ

 .دشاب نیزاغآِ مالسا خیرات ۀزوح


