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8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87(  رد وا درک مهاوخ دقن ار رخاتم نیاتشنگتیو دزن رد انعم نّیعت و هدعاق زا تیعبت لالدتسا زا غابد شورسریسفت و ریرقت هتشون نیا رد

 هلاقم اصوصخ ،هنامزویدار تیاس بو رد ناشیا ریخا تالاقم ،هتشون نیا رد نم عبنم تسا هتخادرپ تاعوضوم نیا هب یددعتم یاه هتشون

 رب ار دوخ زکرمت لیلد نیا هب تسا”)https://www.radiozamaneh.com/287943(هدعاق زا تیعبت لالدتسا و یکپیرک ،رخاتم نیاتشنگتیو“

 نابز هفسلف زا ریسفت نیرتمهم دیدرت نودب هدرک ریسفت ارنآ یکپیرک هک یلکش هب هدعاق زا تیعبت لالدتسا هک تشاذگ مهاوخ هلاقم نیا

تسا نیاتشنگتیو یاه هزومآ مهف همزال هناکاکش لالدتسا حیحص کرد تسا رخاتم نیاتشنگتیو

نیاتشنگتیو گیودول

 ریاس و(”)https://www.radiozamaneh.com/287943(هدعاق زا تیعبت لالدتسا و یکپیرک ،رخاتم نیاتشنگتیو“ هتشون رد غابد شورس

 رظن زا ،رتقیقد ترابع هب تسا )هعماج هتخاس رب( یعامتجا یا هدیدپ نابز و انعم هک تسا هدرک نایب ار هزومآ نیا هراومه )دوخ یاه هتشون

تسا ناربراک طسوت ناگژاو ِتسبراک )تسا انعم موقم( دنکیمنّیعتم ار هژاو ءانعم هچنآ ناشیا

 داقتنا لالدتسا نیا یتسرد رب هک یماگنه زینو ؛دنک یم حرطم هابتشا ار یکپیرک هناکاکش لالدتسا ًاساسا وا هک دش دهاوخ هداد ناشن

 هک تسا ضرفشیپ نیارب ینتبم یکپیرک هناکاکش لالدتسا هک تسا نیا غابد یاعدا تسا لفاغ یکپیرک لالدتسا مهم تایئزج زا ،دنک یم

 )ریسفت هب مهف یگتسباو( یکپیرک ِضرفشیپ نیا هک دنرب یم مان ینادقتنم زا ناشیا ،اعدا نیا زا سپ تسا »ریسفت« هب هتسباو هدعاق مهف

دنا هدشن هجوتم تسرد ار یکپیرک لالدتسا دنک یم هراشا اهنآ هب ناشیا هک ینادقتنم انایحا و ناشیا دنا هدرک دقن ار

 هک دید میهاوخ اما تسا هتفرگ هابتشا )یزاب موهفم لثم( میهافم یخرب فیرعت رد ماهبا هلئسم اب ار انعم نّیعت هلئسم غابد شورس نینچمه

 میهافم فیرعت رد ماهبا اب هلئسم نیا تسا هدش حرطم یکپیرک هناکاکش لالدتسا قیرط زا هک تسا ینف و قیقد یثحب انعم نّیعت هلئسم

 نامگ لیلد مه هب و تسا هدش هجوتم تسردان ار انعم نیّعت هلئسم یکپیرک لالدتسا رد نیداینب یاه یمهفدب لیلدب غابد تسا توافتم

تسا ”یگدوناخ تهابش“ موهفم زا یقادصم زین یکپیرک »هناکاکش خساپ« دنک یم

یکپیرک هناکاکش لالدتسا

دسیون یم غابد

 عمج رگیدکی اب دیاب ،دنریگ یم رارق تمالع نیا یوس ود رد هک یددع ود لوصالا یلع هک میناد یم دیریگب رظن رد ار »+« تمالع«

 ییاهدعاق هچ لیذ تمالع نیا هکنیا هب هتسب ؛تسین ییانعم دجاو دوخ شیپ زا ینعی ،تسا هدرم تمالع ،»+« نوچ یتمالعدنوش

 لالدتسا « ساسا رب اما تسا هدوب ندرک عمج یانعم هب لاح هب ات تمالع نیا ددرگ یم رادانعم ،دوش ریسفت یوحن هچ هب و

)تسا نم زا دیکات( »دشاب هتشاد تلالد ندرک عمج رب »+« تمالع ،زین نونکاهک درادن دوجو یلیلد چیه »هدعاق زا تیعبت
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یکپیرک لوئاس

 اعدا ناشیا هچ نآ اب تسا فلاخم ًالماک یکپیرک لالدتسارد یلصا و مهم هتکن

 حیضوت رتشیب ارنآ همادا رد هک( یکپیرک هناکاکش لالدتسا یلصا هلئسم دنک یم

 یانعم هب لاحب ات ”+“ تمالع هک تسین تسد رد یلیلد هک تسا نیا )داد مهاوخ

 مدق عوضوم نیا کرد )دشاب هتشاد تلالد ندرک عمج رب ای( دشاب هدوب عمج

 نیا دیوگ یم غابد هک روطنآ دینک ضرف تسا یکپیرک لالدتسا مهف رد تسخن

 میتسناوت یم یتحار هب ،تروص نیا رد تسا هدوب عمج یانعم هب لاحب ات تمالع

 نامه زا زین نونکا مییوگب یکپیرک لالدتسا رد رظن دروم کاکش هب خساپ رد

 رگید لاح نیا رد میاهدرک یوریپ نآ زاهتشذگ رد هک منک یم یوریپ یا هدعاق

 رارق فده ار ”+“ زا صخش یلعف دربراک هک هناکاکش لالدتسا یارب یرتسب

 رد صخش هک تفگ ناوت یمن دیوگ یم کاکش اریز دنک یم تباصا فده رب یرثوم لکش هب هناکاکش لالدتسا اما تشادن دوجو دهد یم

 عمج دننامه اقیقد ۵۷ زا رتکچوک دادعا یارب لاثم روطب هک یعبات هب هن و هدرک یم تلالد عمج عبات هب هدرب یم راک هب ار”+“ هک یماگنه هتشذگ

 هن تسا ۵ اب ربارب ۶۸+۵۷ لصاح عبات نیا اساسا رب میراذگی ”عمَس“ عبات ار عبات نیا مسا( توافتم الماک رتگرزب دادعا یارب و دنک یم لمع

 نیا رب تسا راگزاس ”عمس“ عبات فیرعت اب )۵۷ زا رتکچوک دادعا یارب( هتشذگ رد ”+“ زا صخش یاهدربراک هک تسا نیا مهم هتکن )۱۲۵

دیا هدرک یمن یوریپ ”عمس“ عبات زا هتشذگ رد هک دیناد یم اجک زا دسرپ یم کاکش ساسا

 نیا لکشم دهد یم حرش ار هلئسم ناشیا هک روط نآ هک اریز تسا هتفرگ هابتشا ارقتسا تیکاکش هلئسم اب ار یکپیرک هناکاکش لالدتسا غابد

 هلئسم ،هکنآ لاح دنک ننیچ زین هدنیآ رد ای و نونکا ،تسا هدرک یم تلالد عمج رب هتشذگ رد هک ”+“ هک تسین تسد رد یلیلد هک دوب دهاوخ

 راک هب ار ”+“ هک یماگنه هتشذگ رد صخش تفگ ناوت یمن ً اساسا هک تسا نیا یکپیرک هلئسم دش هتفگ هک روطنامه تسین نینچ یکپیرک

دنک یم نایب ار هلئسم نیا حوضو هب یکپیرک تسا هدرک یم یوریپ یعیات هچ زا تسا هدرب یک

 کاکش ”۵“ ای تسا هجوم ”۱۲۵ ”خساپ ما هداد دوخ هب هتشذگ رد هک یلمعلاروتسد ساسا رب ایآ دنک یم کش نیا رد کاکش«

 راکب ار ”عمج“ هژاو هتشذگ رد هک یماگنه دیاش ؛دنک یم حرط دربراک ردریغت رب رظان هناکاکش هیضرف کی بلاغ رد ار دوخ لالدتسا

 یا هناکاکش هیضرف نینچ اب هک ما هدادن دوخ هب یلمعلاروتسد زگره هدعاقلا یلع ،تسا هدوب ”عمس“ عبات مروظنم لصا رد ما هدرب

)۱۳ ص ،]۱[ کن( »دشاب راگزاسان

دسیون یم لالدتسا نیا هب داقتنا رد وا دبای یم تسردان ار یکپیرک هناکاکش لالدتسا لاح نیا اب ،غابد

 انعم ،یکپیرک دقان ِناهوژپ نیاتشنگتیو یأر ساسارب اما ؛ریسفت و هدرم ۀناشن دراد هفلؤم ود انعم ،نیاتشنگتیو زا یپیرک یقلت ساسارب«

»ددرگ رادناج ات دوش یم هتسب راک هب ردقنآ ینابز ۀعماج کی رد هدرم تمالع کی ،رگید ترابع هب »دربراک رد هناشن« زا تسا ترابع یراد

 )۲ و تسا ریسفت هب هتسباو ءانعم هک تسا راوتسا ضرف شیپ نیا رب یکپیرک هناکاکش لالدتسا )۱ تسا هدش حرطم اعدا ود اجنیا رد

میزادرپ یم اعدا ود نیا هب ریز رد )هناکاکش لالدتسا خساپ( دنک یم نّیعتم ار انعم ،دربراک

 یلکش هب ناگژاو )فلا تسا راوتسا لصا ود رب هناکاکش لالدتسا ریخ ؟تسا »هدرم هناشن ریسفت « رب ینتبم یکپیرک هناکاکش لالدتسا ایآ

 ِ لیلد مکح رد دناوتب دیاب دنک یم نیعتم ار ) هدعاق زا یوریپ( انعم هچنآ )ب دنتسه تسردان/تسرد ندش هدربراکب یگژیو یاراد دودحم ان

دشاب تسا هدش هدرب راک هب هک یوحن هب هژاو ندرب راکب یارب صخش

 دراوم ؛تسا یدوهش و شریذپ دروم الماک فلا لصا دنتسه هدعاق زا یوریپ و »انعم« یانعم لیلحت رب ینتبم و کیروئت ریغ الماک لصاود نیا

 دیاب دناد یم ار یا هژاو یانعم یسک رگا نینچمه دوش هدافتسا اه نآ هبِ عاجرا و دربراک یارب دناوت یم هژاو کی هک دنراد دوجو یدودحمان

دربب راکب یتسرد هب ارنآ دناوتب

 ناوتیم ار صخش یاهراتفر زا یاهعومجم دنکیم هراشا هدعاق زا تقباطم موهفم و هدعاق زا یوربپ موهفم نایم یمهم کیکفت هب ،ب لصا

 اما تسا یا هدعاق اب تقباطم ًافرص یراتفر نینچ دشاب هاگآ هدعاق نآ دوجو زا صخش نآ هک نآ نودب داد رارق یا هدعاق اب تقباطم رد و لیذ

 یصخشم راتفر تمس هب ار وا هدعاقو دشاب هتفریذپ ار هدعاق صخش هک تسا هدعاق اب یتبسن هدعاق زا یوریپ تسین نآ زا یوریپ ۀجیتن

دنک تیاعر ار لصا ود نیا دیاب هدعاق زا یوریپ ۀراب رد یروئت ره هک ینعم نیا هب دنتسه کیروئت -اشیپ الماک لصا ود نیا دنک تیاده

 ار انعم و هدعاق زا یوریپ دناوتب هک دراد دوجو یتکف رگا میزادرپب )هدعاق زا یوریپ( انعم نیّعت هلئسم هب یتامدقم تاحیضوت نیا زا سپ لاح

 ار )تسا هدادن خر زونه هک( دربراک دودحمان طیارش رد هژاو تسرد دربراک مه دیاب ینعی دیامن اضرا ار ب و فلا طرش ود ره دیاب دنک نّیعتم

 یگژیو طرش ود نیا دنک تیاده تسرد دربراک زا وحن نآ هب ار صخش یترابع هب ای ،دشاب صخش لیلد ِشقن رد دناوتب مه و دنک نیعم

دراد مان انعم ندوب یراجنه

 رظن دم ار – ینهذ تالاح و دربراک هب طوبرم یاهتکف -اهادیدناک مامت وا دنک اضرا ار یگژیو ود ره هک درادن دوجو یتکف چیه دیوگ یم یکپیرک

دنک یم حرط اهنآ هیلع یقیقد یاه لالدتسا و دهد یم رارق
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 یریوصت ار انعم هدننک نیعتم لماع رگا ،لاثم روطب دنتسه ریسفت رب ینتبم ،انعم نّیعت یارب دیدناک ِتکف ناونع هب ینهذ تالاح زا یخرب

 ،اجنیا رد عقاو رد تسا ریسفت رب ینتبم دنک یم نایب ریوصت نیا هک )یا هدعاق( هچنآ هاگنآ ،دوش یم ردابتم درف نهذ هب هژاو هارمه هک مینادب

 هب زاین و )دیوگ یمن هژاو دش هدرب راکب یگنوگچ هراب رد یزیچ چیه ییاهنت هب هک اریز( تسا »هدرم هناشن« نامه هدش ردابتم نهذ هب ریوصت

 ریسفت رب ینتبم دوخ هکاریز دنک نیعتم ار هدعاق دناوت یمن ریوصت ،ساسا نیا رب دهد ناشن ار ندش هدرب راکب هنوگچ دناوتب ات دراد ریسفت

تسا

 تسا هتفرگ رظن رد زین ار دنتسین ریسفت رب ینتبم هک ینهذ تالاح یتح هکلب تسا هتخادرپن ینهذ تالاح هنوگ نیا هب اهنت یکپیرک اما

 ار هژاو یانعم هطساو یب یلکش هب صخش هک تسا یاهبرجت ،دنک یم نیعتم ار انعم هچنا دوش اعدا هک دریگ یم رظن رد ار یطیارش یکپیرک

 یفیک یگژیو چیه و تسا رگید یاه هبرجت زا زیامتم یا هبرجت نینچدیمان یکیتنامس هبرجت ناوت یم ار یا هبرجت نینچ دنک یم هبرجت

 رب ینتبم یا ینهذ تلاح نینچ »”تسا ”+“ یانعم هبرجت« ،دنک یم نیعتم ار ”+“ یانعم هچنآ رظن نیا قیاطم درادن مه یصاخ )”ایلاوک“(

 هک روطنامه اریز دناد یمن انعم هدننک نیعتم زین ار ینهذ تلاح نینچ یکپیرک دراد یهاگآ نآ هب هطساو یب لکش هب صخش و تسین ریسفت

 زا )تسا دودحم تسا نهذ هک اهنآ رتسب هک اریز( دنراد دودحم تیفرظ ینهذ یاه تلاح اما تسا دودحم ان دربراک دراوم هب رظان انعم میتفگ

)]۲[ کن( ؟دریگب رارق صخش هطساو یب یهاگآ قلعتم دناوت یم هنوگچ یفیک یگژیو چیه نودب ینهذ هبرجت نینچ رگید یفرط

 رد دیاب یفرط زا هک تسا یگژیو )هدعاق زا یوریپ( انعم دوش یم نشور اج نیا رد رگید رابکی )هدعاق زا یوریپ( انعم نّیعت هلئسم یگدیچیپ

 ان و رامش یب دراوم هدننک نیعتم دناوتب دیاب رگید یفرط زا و دشاب هژاو تسرد دربراک یارب وا لیلد دناوتب و دریگب رارق صخش یهاگآ هزوح

دشاب هتشاد دوجو یگژیو نینچ دسر یمن رظنب اما دشاب هژاو دربر اک دودحم

 لالدتسا هک تسین هنوگ نیا دیوگ یم غابد هچنآ فالخ رب دشاب انعم هدننک نیعتم دناوت یمن مه هبرجت سنج زا ینهذ تلاح ،نیاربانب

 هناکاکش لالدتسا دناوت یم کاکش دشاب )ریسفت ۀفلوم دیوگ یم غابد هک هنوگنآ ای( انعم ندوب یریسفت ضرفشیپ رب ینتبم یکپیرک هناکاکش

 ریسفت هب هک یا هناشن ره ۀرابرد ار لالدتسا نیا ناوت یم ،نینچمه درب راکب زین دنتسین ریسفت رب ینتبم هک ینهذ تالاح یارب تیقفوم اب ار

 صخش ِلیلد لاح نیع رد و دنک تلالد ) تسرد( دربراک دودحم ان دراوم رب ات دنک یم رداق ار نآ هناشن رد یگژیو هچ درب راکب زین تسین هتسباو

 دربراک اما ”دوش رادناج ات دوش یم هتسبراک هب ردق نآ ینابز هعماج کی رد هدرم تمالع کی ”هک تسا نیا غابد خساپ ؟دشاب لمع یاربزین

 دشاب تسرد دربراک هدننک نیعتم مه هک دشاب یگژیو یاراد دیاب دربراک یزیچ نینچ یارب دنک یم )راد انعم( ”رادناج“ ار یا هناشن هنوگچ

 دناوت یمن صخش یاه دربراک ۀعومجم ؟تسیچ یگژیو نیا دشاب صخش ِلیلد دناوتب مه و )دنک زیامتم تسردان زا ار تسرد یاه دربراک(

دشاب وا ِلیلد

 ۀراب رد هک یزیچ اهنت دنک راتفر هنوگ نیا زین هدنیآ یاهدربراک رد دیاب وا تفگ ناوت یمن صخش یلعف و هتشذگ یاه دربراک هدهاشم اب

 یارب لیلد هتشذگ رد صخش یاهدربراک درک دهاوخ راتفرهنوگ نیا زین هدنیآ رد وا هک تسا نیا مییوگب میناوت یم هدنیآ رد وا یاهدربراک

تسین یراجنه یگژیو دربراک لیلد نیمه هب و تسین هدنیآ رد دربراک هب مازلا

 طسوت ناگژاو دربراک نامه اهرایعم نیا وا رظن زا عقاو رد درک یرظن یدنب تروص ناوت یمن ار تسردان زا تسرد دربراک رایعم دیوگ یم غابد

 ینازیم هب« وا رظن زا یراجنه دویق ،رگید ترابع هب دراد شفن یراجنه دویق داجیا رد هنالاعف تکراشم اب نابز ربراک وا رظن زا دنتسه ناربراک

 هب تسا رتهب دراد دوجو هتکن دنچ اج نیا رد دنتسیندوجوم شیپ زا و دننکیم روهظ و زورب »دنراد لاغتشا ندیزرو لمع هب نابز ناربراک هک

میزادنایب یهاگن »دوجوم شیپ زا« و »روهظ و زورب« زا غابد فیراعت

 هطبار و تسا صخشم شیپ زا اهنآ یاه هفلؤم یمامت دنریذپانرییغت و دسجتم ،تباث ،دوجوم شیپاشیپ ینابز یاهوگلا«

ریذپان هشدخ و نشور اه هدیدپ اـب اـهنآ هناسانش تلالد

 هعلق ندیواک و مادم ندیزرو رثا رب هک دنتسه ایرد جاوما ناسب هدننکروهظ و زورب ینابز یوگلا کی یاه هفلؤم ،رگید یوس زا

) ۲۵ تشون یپ ،۱۲ص ،اهانعم و اه یزاب( »دنروآ یمربرس ،نابز یوترازه

 لالدنسا رد هک هنوگ نادب − ارهدعاق نیعت مدع هلئسم غابد هک دسر یم رظن هب )دید میهاوخ همادا رد هک یلیالد هب هجوت اب و( فیراعت نیا زا

 هب ) ۸۲ ص( یکپیرک تسا هتخیمآرد دنتسه مهبم اتاذ هک ناگژاو یخرب لولدم نّیعت یگنوگچ اب– دش هراشا نآ هب و دوشیم نایب یکپیرک

 لباقم رد اما دنتسه نیعتمان نآ یاهدربراک و تسا یمهبم موهفم ”عمج“ هک تسین نیا هناکاکش لالدتسا یلصا هلئسم هک دیوگ یم حوضو

 دنتسه قیداصم نیعت رد ماهبا یاراد ”دنلب“ ،”زبس“ ،”گرزب“ لثم ییاه هژاو دنتسه مهبم قیداصم هعومجم یاراد ًاساسا میهافم زا یخرب

 تسا صخشم الماک ،هکلب تسین یماهبا نینچ یاراد عمج موهفم امادراد دوجو ماهبا دنتسه ”گرزب“ قادصم ییاهزیچ هچ هکنیا نیعت رد

 رد لقادح– کاکش ” دیوگ یم و دنک یم هراشا رد یمهافتءوس نینچ هب زین ثحب ءادتبا رد یتح یکپیرک دنک یم هراشا یعبات هچ هب ”عمج“ هک

 )۱۲ ص( ”مینک تبحص عبات نیا ۀراب رد میناوت یم هک دنک یمن راکنا زین وتسا یعقاو عبات کی عمج هک درادن کش نیا هب -رما یداب

 نآ تلالد ۀوحن ای دربراک و عمج عبات یتسیچ رد یماهبا چیه هک اریز دنک یم زاغآ ”+“ ۀراب رد یلاثم اب ار هناکاکش لالدتسا هنادنمشوه یکپیرک

 نیّعت ثحب رد غابد ی اهلاثم اب دینک هسیاقم ار نیا( دهد یم یرست زین اه هژاو ریاس هب ار نآ ،لالدتسا یلصا هتکن تیبثت زا دعب و درادن دوجو

)تسا ”یزاب“ ”ریش“ ،”بوخ“ لثم مهبم ًاتاذ میهافم زا ییاهلاثم هک انعم
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 لالدتسا هب یخساپ ناونع هب( »دعاوق روهظ و زورب« و »ندیزرو« نایم طابترا حیضوت یارب غابد هک تسین روآ بجعت ،ینتخیمآ رد نینچ اب

 یاه هژاو یارب ار هناکاکش لالدتسا دش هراشا هک روطنامه هتبلا دنک هدافتسا نآ قیداصم نیعت و »یزاب« موهفم هراب رد یلاثم زا )هناکاکش

 ”یبآزبس“ هدعاق زا هتشذگ رد هک تفگ ناوت یم هنوگچ دیوگ یم کاکش زین ”زبس“ هژاو یارب درب راکب ناوت یم زین ”یزاب“ و ”زبس“ لثم مهبم

میا هدرکن یوریپ

 عمج ای و زاس یزاب ،زاس زبس تایصوصخ تسرهف« هک تسا نیا هلئسم غابد رظن زا درادن درادنپ یم غابد هچ نآ اب یطابترا هلئسم نیا اما

 هک روطنامه درادن هناکاکش لالدتسا هلئسم هب یطابترا –نآ یتسردان ای و یتسرد زا غراف -یزیچ نینچ تسین صخشم شیپاشیپ »زاس

 یاه هفلوم« هک تسین نیا عوضوم و )دراد یصخشم یجورخ ،دادعا جوز ره یارب عبات نیا( تسین مهبم تروص چیه هب عمج فیرعت میتفگ

 هدرک هدافتسا ”+“ زا هک یماگنه هتشذگ رد صخش هچ نآ تقگ ناوت یم روطچ هک تسا نیا هکلب تسین صخشم شیپاشیپ »زاس عمج

 هکدوب دهاوخن نیا عوضوم زین دور راکب ”زبس“ هراب رد هناکاکش لالدتسا هک یماگنه یتح عمس عبات هب هن و هدوب عمج عبات هب عاجرا

دنتسین ای دنتسه صخشم شیپاشیپ زاس زبس یاه هفلوم

 غابد هک تسا نیا اه هژاو زا یخرب قیداصم نیعت رد ماهبا هلئسم و یکپیرک هناکاکش لالدتسا نایم توافت صیخشت مدع رگید ۀجیتن هتبلا و

 عقاو ریغ“ عون زا ناشیا ریبعت هب هچرگ( ” یگداوناخ تهابش“ موهفم لیذ هناکاکش لالدتسا هب یکپیرک ”هناکاکش خساپ“ دنک یم نامگ

(یگداوناخ تهابش موهقم و یفسلف یاهشواک“ نینچمه و ۱۷ تشون یپ و ،۵ ص ،اه انعم و اه یزاب کن( دراد رارق ) ”هنایارگ

https://www.radiozamaneh.com/284136(”تسا”یزاب“ ۀلأسم دننامه هناکاکش لالدتسا هلئسم هک دنکیم نامگ وا) هنامز ویدار رد 

 لالدتسا هب ناوت یم وا رظن زا سپ درادن دوجو مه عمج موهفم زا یصخشم فیرعت درادن دوجو یزاب زا یصخشم فیرعت هک روطنامه

 عمج ای و زاس یزاب ناشیا ریبعت هب یاه هفلوم سناد نودب صخش ؛دوش یم هداد یزاب قیداصم نیعت هب هک داد ار یخساپ نامه هناکاکش

دوش یم دربراک هب قفوم )ینابز هعماج رد( اهتهابش ندید اب افرص زاس

 هک هنوگ نامه یگداوناخ تهابش موهفم اب هباشم هناکاکش خساپ هن و تسا”یزاب“ قیداصم نیعت هلئسم اب هباشم هناکاکش لالدتساهن اما

 عنام ات تسا هدرب شیپ ”+“ زا هدافتسا اب ار هناکاکش لالدتسا تقد اب یکپیرک یزاب موهفم فالخ رب ،تسین ماهبا یاراد عمج موهفم میتفگ

 دوجو ،دوجوم شیپ زا یاهوگلا هک تسا نیا لکشم یزاب موهفم دروم رد دیوگ یم غابد هک هنوگ نآ دینک ضرف دوش یمهافت ءوس نینچ زورب

 دوجو هلئسم )”+“ لاثم روطب( ناگژاو یانعم نیعت و هناکاکش لالدتسا دروم رد اما دنتسه یزاب ییاه هدیدپ هچ دنننک صخشم ات دنرادن

 هدرب راکب ار عمج لثم یا هژاو هک یسک هتشذگ یاهدربراک هک درک نیعتم ناوت یم هنوگچ هک تسا نیا هکلب تسین ییاهوگلا نینچ شادن

 هتکن نیا دییأت هناکاکش لالدتسا ندربشیپ رد یکپیرک یژتارتسا قیقد کرد و هجوت عمس یاهوگلا هن و تسا عمج »یاهوگلا« زا یوریپ

 تقد هب وا تسا هدرکن حرطم دمان یم موهفم کی »هدنزاس یاه هفلوم« غابد هچنآ رد ِشاکنک تروص هب ار هناکاکش لالدتسا یکپیرک تسا

”تسا عمج”+“ ندرب راکب زا دیحو روظنم“ دیربگب رظن رد ار لباقم هرازگ تسا هدرک یزیر یپانعم ِدانِسا طیارش بوچراهچ رد ار هلئسم

 نیا هب یکپیرک خساپ ؟دنادرگ یم قداص ار هرازگ نیا یگژیو هچ ؟تسا قداص هرازگ نیا تفگ ناوت یم هنوگچ تسا نیا هناکاکش شسرپ

 مییوگ یم هک یماگنه درک هجوت یمهم ۀتکن هب دیاب اجنیا رد دنادرگب قداص ار انعم ِدانسِا هک درادن دوجو یگژیو چیه تسا یفنم شسرپ

 تسا نیا هلئسم میتسه وربور )کیمتسیپا( یتخانش تقرعم یاهلئسم اب افرص هک دوش روصتدیابن ،درادن دوجو انعم ِدانساِ قدص یارب یگژیو

درادن دوجو ًالصا یگژیو نینچ نیاربانب دبایب انعم ِدانسِا یارب یا یگژیو دناوتیمن زینناد زیچ همه دوجوم کی هک

 انعم دانسا ِ شلاچ اب ،لالدتسا هکلب دراد ماهبا ناگژاویانعم هک تسین هنوگ نیا لالدتسا عورش و ضرف ،هناکاکش لالدتسا رد نیاربانب

 صخشم اج نیمه رد زین یکپیرک هناکاکش خساپ یلصا ۀتکن درادن دوجو انعم موقم رما هک دسر یم هجیتن نیا هب ًاتیاهن و دوش یم عورش

 هنوگ چیه هک تسین انعم نادب نبا اما )هناکاکش لالدتسا( درادن دوجو انعم ِدانسِا ۀرازگ ِقدص یارب یا یگژیو دیوگ یم یکپیرک دوش یم

 ”تسا عمج + ِندرب راک هب زا دیحو روظنم“ ۀرازگ  تسا هناکاکش زین هناکاکش لالدتسا خساپ درادن دوجو هناکاکش لالدتسا یارب یخساپ

 )درک راهظا( تفگ یصخشم طیارش تحت ناوت یم ینعی تسا ”یریذپ راهظا“ طیارش یاراد اهنت هرازگ نیا تسین ریذپ بذک -قدص ًاساسا

”تسا عمج + ِندرب راک هب زا دیحو روظنم“ هک

 « ،ناگژاو یناعم ،یقلت نیا رد« دیوگ یم هک اریز تسا هتفاین رد یتسردب ار نآ اما دنک یم هراشا هناکاکش لالدتسا تایلک هب هکنآ اب غابد

 تهابش موهفم و یفسلف یاهشواک تسا نم زا دیکأت( »تسا یناعم ییادیپ شخب ماوق یریذپ راهظا طورش هکلب دنرادن »قدص طورش

 رگید ،دوب یناعم ییادیپ شخب ماوق یریذپ راهظا طورش رگا )هنامز ویدار ،)https://www.radiozamaneh.com/284136(یگداوناخ

 هب درک تبحص”یناعم ییادیپ یشخبماوق“ هرابرد دیابنرگید هک تسا نیا هناکاکش خساپ هتکن مینادبهناکاکش خساپ ارنآ میتسناوت یمن

 رگنایب هناکاکش خساپ تفگ یزیچ انعم )یشخب ماوق( نّیعت ۀراب رد ناوت یمن هک تسا تیعقاو نیا شریذپ هناکاکش خساپ ،رتقیقد ترابع

 شخب ماوق یریذپ راهظا طورش مییوگب هک تسا ینعم یب تسا انعم ِدانسِا ندوب ریذپ راهظا هب انعم ِدانسا )بذک/قدص( نّیعت زا تفیش کی

 راهظا زا ناوت یم اهنت هکلب درادن دوجو »یناعم ییادبپ یشخب ماوق« مان هب یزیچ رگید هناکاکش خساپ بوچ راهچ رد اریز تسا یناعم ییادیپ

 تفگ نخس انعم ِدانسِا یریذپ

 خساپ هن و تسا هدش هجوتم تسرد ار یکپیرک هناکاکش لالدتسا هن غابد هک میریگ یم هجیتن ،دش هراشا اهنآ هب هک یدراوم هب هجوت اب

 تسرهف وا هتفگب ای و( دنتسه ماهبا یاراد اتاذ هک یمیهافم زا ییاه لاثم رکذ اب وا ساسا نیمه رب ار انعم نیعت هلئسم هن و ار هناکاکش

 اب دنک یم نایب ارنآ یکپیرک هک لکش نآ هب انعم نّیعت دنک یم نیعتم ار انعم ،ناربراک ِدربراک هکدریگ یم هجیتن )دنتسه هدوشگ اهنآ یاه هفلوم
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) https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.radiozamaneh.rss(

 لالدتسا نینچمه تسین میهافم فیرعت رد ماهبا رب ینتبم تروص چیه هب یکپیرک لالدتسا تسا توافتم میهافم فیراعت رد ماهبا

 -یکیتنامس ۀبرجت لثم– تسین هتسباو ریسفت هب هک یتکف یارب ناوت یم ار هناکاکش لالدتسا تسین زین »ریسفت هفلوم« رب ینتبم هناکاکش
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