
* نارهت یتلایا سنارفنک نیتسخن

 ت$$موک$$ح راو$$شد ط$$یار$$ش رد ۱۳۲۱ ها$$م ر$$هم ۱۷ خ$$یرا$$ت رد نار$$هت یت$$لا$$یا س$$نارفن$$ک نیت$$سخن
 هکب$$$ش دو$$$ب هت$$$سناو$$$ت دو$$$خ ت$$$یدو$$$جو$$$م لا$$$سک$$$ی ی$$$ط بز$$$ح .د$$$ش راز$$$گر$$$ب ه$$$نایفخ$$$م و ی$$$ماظ$$$ن
 یاهد$$$ع و د$$$هد شرت$$$سگ ا$$$هنات$$$سر$$$هش و ا$$$هنات$$$سا زا یمه$$$م شخ$$$ب رد ار دو$$$خ ی$$$نا$$$مزا$$$س
 روض$ح هدن$یام$ن ۱۲۰ س$نارفن$ک ن$یا رد .دروآدر$گ دو$خ فوف$ص رد ار رف$ن راز$ههد زا زواجت$م
 .دندوب هدش توعد اهناتسرهش زا اهنآ رفن ۳۳ هک دنتشاد

 :درک رداص همانعطق اهنآٔ هرابرد و دومن ءاضما ار ریز یاهشرازگ سنارفنک
 ؛ینامزاس شرازگ
 ؛همانساسا و همانربٔ هرابرد شرازگ
 ؛بزح یکیتکات یشم طخ
 .یلام شرازگ

 هداد ماج$نا نآ تاغیلب$ت و مسی$شا$ف هیل$ع بز$ح ه$ک یرا$بتیق$فو$مٔ هزراب$م تب$سان$مه$ب س$نارفن$ک
 .تفگ کیربت بزح هب و درک یدنسرخ زاربا دوب

 نار$$$یا مدر$$$م یوری$$$ن ز$$$ج ی$$$یوری$$$ن چی$$$ه ه$$$ب یکت$$$م نار$$$یأ هدو$$$ت بز$$$ح ه$$$ک د$$$ش ر$$$کذت$$$م س$$$نارفن$$$ک
 .درک دهاوخ و دنکیم هزرابم هک تسورین نیا هب ءاکتا اب و تسین

 یل$$صا یا$$هراع$$ش نار$$یا ی$$ضرا تی$$مام$$ت و لالقت$$سا ظف$$ح راع$$ش ر$$ب هوال$$ع بز$$ح ٔه$$ما$$نر$$ب رد
 :دیدرگ حیرصت ریز حرشهب بزح یجراخ و یلخادٔ هزرابم هب طوبرم
 ؛»دیوش دحتم ناروهشیپ ،نارکفنشور ،ناناقهد ،نارگراک«
 .»دییامن هزرابم ناریا روشک رامعتسا هنوگره هیلع رب«

 ه$$ب ی$$سای$$س قوق$$ح نداد د$$یدر$$گ ه$$فا$$ضا بز$$ح ٔه$$ما$$نر$$ب یا$$هت$$ساو$$خ ه$$ب ه$$ک یدراو$$م هلم$$جزا
 .دوب روشک نانز



 :تفرگ رارق بیوصت دروم ریز حرشهب هلحرم نآ رد بزح یساسا یاهتساوخ
 ؛دشاب مدرم عیسو یاهرشق هدنیامن هک کیتارکمد تموکح لیکشت ــ۱
 نی$ناو$ق وغ$ل ـ ت$سا هد$ش ل$ئا$ق نار$یا مدر$م یار$ب ی$سا$سا نو$نا$ق ه$ک ی$یا$هیدازآ یار$جا ــ۲
 تا$باخت$نا نو$نا$ق حال$صا .۱۳۱۰ ها$م دادر$خ نو$نا$ق هلم$جنآ زا ها$شا$ضر نا$مز کی$تارک$مدِد$ض
 ؛نانز هب یسایس قوقح نداد و
 د$یر$خزا$ب ،نا$ناق$هد نی$ب ها$شا$ضر ی$صاصت$خا کال$ما و هص$لا$خ کال$ما ضو$عال$ب میسق$ت ــ۳
 ؛ناناقهد نایم اهنآ ضوعالب میسقت و یبابرا کالما
 .یرگراک یاههیداحتا نتخانش تیمسرهب ،نارگراک یارب راک تعاس ۸ نوناق ندنارذگ ــ۴

 ٔهبع$ش لیکش$ت ه$ب میمص$ت و دوم$ن ا$هردا$ک ک$یژو$لو$ئد$یا تی$بر$ت موز$ل ه$ب ی$صا$خ ه$جو$ت س$نارفن$ک
 .تفرگ بزح تاغیلبت ٔهبعش مانهب یصاخ

 یردنک$$$سا ساب$$$ع نآ ر$$$ید$$$م ه$$$ک »ت$$$سای$$$س« ه$$$ما$$$نزور یا$$$جه$$$ب ه$$$ک ت$$$فر$$$گ میمص$$$ت س$$$نارفن$$$ک
 یرگ$$$$ید نا$$$$گرا ه$$$$ما$$$$نزور ،دو$$$$ب هد$$$$یدر$$$$گ جار$$$$خا بز$$$$ح زا دو$$$$خ ی$$$$بز$$$$حری$$$$غ شور تب$$$$سان$$$$مه$$$$ب
 .دوش هتفرگ رظنرد بزح یزکرم ناگرا ناونعهب

 .درک یزیریپ ارنآ نامزاس بزح تقوم ٔهمانساسا بیوصت اب سنارفنک

 باخت$$$نا یت$$$لا$$$یا شیتف$$$ت نویسیم$$$ک و رف$$$ن ۱۵ زا ب$$$کر$$$م نار$$$هت یت$$$لا$$$یا ٔهتیم$$$ک س$$$نارفن$$$ک رد
 و دن$ک م$هار$ف ر$تدوز ه$چر$ه ار ی$بز$حٔ هرگن$ک لیکش$ت ل$یا$سو د$یدر$گ رو$مأ$م یت$لا$یا ٔهتیم$ک .د$ش
 .دهد ماجنا ار یزکرم ٔهتیمک فیاظوً اتقوم

 یروئ$$$$$$ت ه$$$$$$ب ز$$$$$$هجم یو$$$$$$جراکی$$$$$$پ بز$$$$$$ح ــ ر$$$$$$گرا$$$$$$ک ٔهقب$$$$$$ط ینل$$$$$$ع بز$$$$$$حٔ هدو$$$$$$لا$$$$$$ش ق$$$$$$یر$$$$$$ط ن$$$$$$ید$$$$$$ب
 .دش هتخیر یتسینینل ـ یتسیسکرام
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