
 
 
 

 ��اه� ب�ا� ��دا
�د� ب� �ا�� راد�� ��دا و �����ادها�� ب�ا� ا��ح آن� 

 
 

+ارب� ا�جاد /ا�� �ا�� ا�� ت'�ر را در &�ا��ده. �ا�� $د�د راد�� ��دا ا���#ه ا� شد ب�ا� ��ش � ا�� ��د
�� ا�� �ا�� �. ت��ا ��ان /� دهد +.ا/ا �- ب�ر�� او�0. . /� +�د +. با �- �ا�� آ���� &,�� روب�و ا

:9ا�� +�د ب78. /��7ت ا�ا�� د���� را از ش��ه ب�&�رد با &,� و ت�3�4 آن 2ادر ���1 ا�� ت'�ر را 
�د :ا=� ب. >�ر ���ده /�9 ��� /��7ت +���� ا�� �ا�� را ب�ر�� /� +�د . ب�ا� وب آش7ار /� �ازد�

 با >�ا:� $د�د آش7ار شده /��7ت� +. ش9ار� از آ��ا در �ا�� �8,2 ه3 و$�د داش� و ش9ار� د���
���دان د�د :��. ا� &,�� �ا�. ا��8 &@اها و ��? <��� ها . ا� .+ ��ب. >�ر +�8، ادAا� ا�� ��د آن ا

��  . در ه� دو ور���ن �ا�� راد�� ��دا 
 

 : در �Fح.و D,ات ش�87 ��دان �34 : �-
��ع با ��اه� ب� ��ح� ها� (  ��� ها ا�دازه �اب� �دار�د  1�� �)ار#� و ا��&%$�  #ا�� آ!�ار  �اهد ا�

�ث(  �+ ,%-+ �� ��� 11 �4�5 در ��ح� ا��&%$� #ا�� 3در روز !-�1 !د ا�ا ب/ا� تا+%د ب/ آن ا!اره 
 .) #ا�8 ��7اوت11آ�ده با 

�-@? ژور�ال%$�7 ب$%ار دراز �دهت%7/ها ا�دازه �اب� �دار�د و >اه بدون   2 ���< A% : Bدر رواب C-ت C�ا)8ا
DE57ا�%ا�و ب/ ��در H%ا�د ا�G7ار اDFارات �&�ا�ان ب/�7ا�%ا�� در باره ورود ب� آبDا� ا�/ان ب� زور  �ر� ا#(

 .) 1�4�5ت /7%�M ��ح�،( �K(ب ا#Iاه Hا#داران 
�H �-%N%/و� ��E +-د  3 �E&+ دادNاده >� #�ت%8ر  1/ از ت�ت%7/ دراز و ز Oث� . و 
 ب-اب/�� #�7ن ها و �Kدار 5ا� ه/  1/ و H/ و  ال� ب�دن �E$R اردFاه/ا RالQ ��ح�  ا�%� +G$ا�� د  4

 . ها� �خS&7 ��ح� !�O �اب� �دار�د
 ال� ه$� در ب�VN 5اها� د��/ #@/ها ح�7 در 5ا�� +� با�د 5دا در حال� +� در ب�VN 5اها #@�ر   5

 .) ه/ +دام�#@/ آ / #�7ن ها را با ت%7/ #�7ن ز�/: �Kا�$� +-%د( با!-د ب� ه, X$1%ده ا�د
در !/ح ت�[%&� ح/)�  (\/اح� ��ح� اب7دا�� ا#� و RالQ آن در د#� \/اح بدر�7# �Dار �Gده ا#�  6

��: ا� ��1دن \/ح و \/اح ��اه +-%د ب����(. 
 

 :ب��ه ب�دار� ��7دن از �Gا� �Fح.: دو
1  I& �� ب/اح�7 با #/ B #� � #ا�� 5د�د راد�� )/دا  �ش آ�د�د �� ت�ا�دبت%�/� +� �� >��د : �داش � 

� آ��� H%ام  �ش آ�د�د در ا�� ت%�/ ز�اد� وب(>� ا#�E� در  �ر �M  و  1/ ا�&� روز ت�N�_ !�د 
`5/�  . �%$�#ا�� 

�-@?بخC ها� #�%د �ا�ده در ��ح� : ��Fد /ا�ده ها  2 �ت-Dا .  GX, ��از ه, �%$�ز�1ا!-ا �7 �دارد ب-اب/�
 .دا 7� ��ح� ا#�و�a>� ا�� #�%د�ا�ده ها از ر�خ� ا�

�� در زبان و ��ح� آرا�� ا#� ::��  3�E� �&�G� �Gح O�G�در ا�-جا )BK از �b/ د�دار� ����E ها�� . 
,%-+ �� :را ذ+/ 

� آ��� .  ��ح� را از �b/ د�دار� �از�1ا +/ده ا#�،ب/ا� ه/  1/ دو بار ��!7� �دا: �دا/ �دا 31E�
�� دهد +� ه/  1/ دارا� ���� ��ا�8د>� ه, در آن د�ده �� !�د X/ا + e%خGد ب8ود� ت-E!ا�-ده ه��  �

��ع را ب� او >�!8د +/د��ن !�اه� ه, ه$� و 4زم �%$%�M ور#�� �ب/ا� .  ه/ بار و در ه/  1/ ا�
 .ارائ� �دا با�د راه >/ا)%�� �-ا#H Q%دا +/د

7� +ا�O"ذ+/ �1ارت : / � +ا/? 32� +ارب/ ا�-7/�� ب/اح�7 ه/  �ا�-ده و. از ����E ها� رو!� ح�G ا#�"
��ع رو� ل%-M �ا ��� با�د +&%M +-د�� M� 7/ در بارهG%د +� ب/ا�  �ا�دن بED( ��ت�/ار آن د#� +, . 

7�  �ا�-ده ا#�(/<. 
33 L1/ها در ��ح� ا�&� ا#�: تار�  Mت Mت O�و #ا��  1/ ذ h�/ ذ+/ تار��د �Gا\(�ات� . ح �%-X

7� دا &� داده �� !�د و �و �� ا�جا�د  در ��حات ا�&� ت-Dا ب� دراز !دن ��ح� نآوردن آ�4�EN در 
�� +-د  ت�/ار �(ل اور الEان ها� ا\(�ات�� را ازح�� /H واحد. 

 



در !Eار� از ��حات �@الQ #�7ن +-ار� هEان �@الQ #�7ن ا�&� : ت�7ار �A� &,� در �- �Fح.  4
�ث( در بازد�د از ��ح� . ا#�"j-ار!-1" �&, و )/هDX اول #�7ن ا�&� �%-ا در �7 در Q&@� �# �4�5 

ب-ا� �ادب�د ب/ا� د�ا�ا در ها�د Hار�E&%( ،l در باره �Dا5/ت از �E&%( M$از (#�7ن +-ار� ت�/ار !ده ا#� 
� X%د�ان ). ا�/ا��، ده )/�ان ��#� در �Eا��Gاه� در آلEان%Eه �%� QجNال تE+ ح� >8ارش ها� دردر�� 

 .!ده ا�دد�ده �� !�د و  1/ها� #�7ن ا�&� در #�7ن +-ار� ت�/ار �D5  8%ان و ا�/ان تا ��ح� ورزش
 
�� با ���� ها�  1/� در و�` )E� �&Nدتا ب/ا� ت8�%�  1/ ب� +ار �� رو�د حال آ: O7A ها� &,��  5

�� ت�ان از ��� ا#�7اده  1/� +/دا#�7اده از �M د�د ژور�ال�7$%  C�و وب ا�د. 
 
در دا O ب-/ با�4 ��ح� در واR` �-�ا�Dا� بخC ها �ا ��حات د��/ �/ در حال حا: ��Aان بخQ ها  6

IXا�ده !ده \�ر� +� با و�5د دا!7� 5ا� +ا)� در ��ح� ا�� �-�ان ها +� +&%د ورود ب� ��حات د��/ ه$7-د 
 .آ�ده ا�دE5` /وف ر�8 در ب-/ حبدون ب/5$��7 +ا)� و با 

 
 Oث� �� ب/ � از �-او�%-nEا"ه�� . >/ ز�اد� �1ا!-د د#� +, 5ا�Gان با�4 ��ح� �%$� ا"آ!-ا�� با %-X

 .ل%-M ها�� �4�EN در Hا�%� ��ح� 5اداده �� !��د
 

 �%Eان ب/ ا#اس وزن و ا�17ار  و اه�-� A%ها ب� ه Cو بخ �ب� \�ر +&� در و�` )N&� ت�ز�` �-او�
 .ژور�ال%$�7 آ�Dا �%$�

 
.� :ب. روز �,�دن: 

��رد آورد�ثال ها� �خ7&�� �� ت�ان در  �� آن در ز�ان . ا��/7ED� در  1�4�5بازد�د در روز H-جG-�1 ا�ا 
 #ا�� ا#� �Gخe !ده تازه 5در حال� +� �7%ج� باز� ���ان و MX �8د�M ب� . #�7ن ورزش د�ده �� !�د

#�7ن �ا �1ا�د در بح�1ح� �M ات�اق ورز!� . ت/��  1/ ورز!� ��ح� ح�ا�� از H%/و� H/تpال ب/ ه&-د دارد
روز +/د و >/�� +ارب/ان ب� آن ب� �-�ان �M ر#ا�� �/5` � دا!� �ا با�د آ�/ا در ز�ان �-ا#Q بورز!� 

 .ا�E7اد �خ�اه-د +/د
 

� ا#� �ا!� از �E�با!د �1E+ O-#/Hد �@الQ >�!� ها� ��ح� �4�EN  %&� د�/ ب� د�/ ��ض �� !��د +� 
 Oث���ارد �ادق �%$� در ه/ 5ا  ول؛ه���7 ب�دن ب/�ا�� ها �ا!� از "��اه تازه"�ا �Eع در ه���� �� ا�

 .ه���7 ب�دن �@&Q را ب� ���� �-OK7 +/دب�  �ا�-ده در �-�ان ب-د� ��ح� د �ه, +� ه$� با
 

 �4�5  1/ها� ا�&� �/ب�ط ب� دو تا #� روز C%H ه$7-د و ح �7�M 3در #ا�� ا��&%$� در روز !-�1 
 . 1/ 5د�د و�5د �دارد

 
 #ا��، ب/  (ف !��Eb� �+ �&1R O �$�1 در د#7/#� ب� با��ا�� �@الQ دا!�، ا+-�ن  N( ,7$%#&�:آرش��

دل%O ا�&� آن با�د Rا�دتًا ا#1اب +�G از #ا�� 1R&� ب� #ا�� )N&� .  +ا�ً( از ه, >$%خ�7 ا#� و ب� روز �%$�
� آر!%�� ب/ ا#اس �ام  1/��ار. با!د%-X ��ا# O�ان در ��ح� R/ار ا�ا !ا�$�7 ب�د تا O1R از \/اح� +ا

��DGد #ا�� . ��%/د SN�+$ا�� +� با و�1R �%N&� #ا�� راد�� )/دا آ!-ا ه$7-د #/�Nًا �H �5�7/ا+-د>� و 
�� .!��د 5د�د در هEان ��اه اول 

 
 :���و � ��7دن از �2اAد ت�3�4 &,�ها� ا��S :�8ار

�%� ب� و�D5 ب/ �7ED/ دا�7$� ا 1ار  !د +� ت%, ��5�7  �اه%,� بازد�د +-�ز #اادر روز ها� ��7اوت ا>/   1
ارت1اط با  �ا�-ده و v5ب او با�د ب/  1/ها�  >��ا ت[�ر ب/ ا�� ا#� +� ب/ا� ب/R/ار �. ا�/ان و�5د دارد

�  1/ د�%ا . ا�/ان ت�%� +/د ح�7 ا>/  1/ها� �D, روز �اد�ده >/)�7 !�د�/7ED��ث( در روز اول �4�5 
�ا ��ح� اول راد�� )/دا تEام روز ا��  1/ را در 5ا� دوم R/ار داد و در ح�Vر �دام ح$%� در داد>اه ب�د ا

 .ا 7[اص داد ب/�7ا�%ا�� ندر باره �&�ا�ا��ض ت%7/ ا�&� را ب� اد�ا� S5 ه�ن 
 
ب� ب� راد�� آ�/��ا و در #ا�� . در ت-b%, ا�� ��ح� 5ا�  1/ ا�&� و �ح�ه �/�� آن �%8 با�د تp%%/ +-د  2

 .+ا�( !ا e در �در بK%�  1/ها 5ا� �� >%/د#�  1/ اول ب[�رت 
 



 �ا ب%ا�د " 1/ها� د��/"  1/ها�� +� �ا با�د ز�/ �-�انب/ا� در ��ح� ا�&�  " (�� ا 1ار"�-�ان   3
 " (��  1/ها" دار�, ه, " 1/ ها� ا�&�"ه, در بخC ب-د�  1/ها �ا .  >%x +--ده ا#�"انD 1/ها� 5"

 . تK$%, ب-د� با�د #اده و #/را#� و بدون ت�/ار با!د. "ا 1ار و >8ارش ها� D5ان"ه, 
 
�@الQ >��7 !ده در ا�� �Kد ب� #ا�� )ار#� راد��   4 �X/<)/دا ��ا +&%ات آن در باره #ا� ب/�� >/دد ا

 در ا�-جا ) BK�M ���7 را ا!اره �� .از E5&� در باره تK$%, ب-د�  1/ها.  ه, �ادق ا#�ا�� راد��ا��&%$� 
ب/ ا#اس بازد�د از  (-د�  1/ها ب� د�E&Iا#�، داد>اه، 5-جال، د�ال�گ، ز�ارت، ه$�7 ا� و ح�Kق\�K1 ب: +-%,
�1-ا� ژور�ال%$�7 �ح%ح� �دارد)  3�4�5 در ح��� A%�7ن . ه# M� ت�ا�د �-�ان �� �ب/ � از ا�� �-او�

� در آورد� واNRا �[داق �-�ان ها �ا بخC با!د ول� �-او�-� �ثO 5-جال و ز�ارت و ح�7 ه$�7 ا�� �
 .ا#�

 
 

T�� :دان د�د :��. ا��� : 
ه ب/ آن و�(. تEام آ��n >�7%, ب/و!-� �Gان �� دهد +� �O�G ا�&� #ا�� راد�� )/دا )Kدان د�د ح/)� ا� ا#�

و در!� د��/ )Kدان د�د   ر�8تدر ت-b%, و �-�ان ب-د� و ا�7خاب \/ح و ��� و ح�7 زبان و ب$%ار� ��ا
�17ادر �� +-د تا ب/ #ا�� د�د حا+, . >اه ب%7G/ ه��دا#�ح/)� ا� >اه +7E/ و  ����� >/ا�C ت1&��د� را ب� ذه

 . >/ا�C ب� �M +ار ژور�ال%$�7 5د�
 

RابO ذ+/ " ا!7/اl را��ان"ب� �-�ان #اده ت/�� ����E از آ�BK( �n در Fاه/ ��ح� د�ده �� !�د �-�ان 
? +ارب/ان ب/ا� ��V�� در ل%$� ا�O%E ها�  �د ب$%ار� از #ا�� ها�  1/� و z%/  1/� با ت�G�. ا#�

ا�ا ه%�nدام �� از را��ان ب�دن آن ح/)� �� ز�-د . راه ارت1اط با  �ا�-د>ان را ب/ا�  �د ه�Eارت/ �� #از�د
� در!� %-X دو و �� ا>/ ب�8-د آن را--+ ���Kا�$� +-%د با #ا�� (. ب� �حابا در G%Hا�� ��ح�  �د درج 

# ���Eج�  )ا�� ها� راد�� آزاد� +� ا�� ا!7/اl در Hا�%� ��ح� آ�ده ا#�تا5%�� در 
 

 /7G%Hها در ��ا Cو بخ �با�د ا)8ود +� ا�� . � راد�� )/دا �N&�م �%$�ح!اره +/د�, +� وزن و ا�17ار �-او�
 `� .ا#�)Kدان د�د ح/)� ا� ت1N%/ د��/� از و

 
�� ر#د �&� ا�&� در ا�� ز�%-� �� ب� ت�ل%د +--د>ان  1/ در راد�� ب&�� ب� تD%� +--د>ان #ا�� و  /b� ب�

�N-� در حال� +� در راد�� ب/ا�  1/ ب� روز�ا�� ��اران ت�%� �� !�د در #ا�� +ار . �@الQ آن ب/ �� >/دد
%8 ب� ا�دازه راد�� ب� د�د و ح$ا#%� در حال� +� #ا�� �. ب� د#� ا)/اد z%/ روز�ا�� ��ار #I/ده !ده ا#�

 . ها� ژور�ال%$�7 �%از دارد
  

 :� �ج. <���
��ع در +�تاه �دت و تا ه/ . #ا�� راد�� )/دا در حال حا�/ �M #ا��  1/� ���7 ب� �دا #��� �ا�

با�د در \/اح� #ا�� و ��ع +ارب/د آن با!د ز�ا�� +� !خ[%�  1/� #ا�� ���7 ب�  1/ها� راد�� 
 .+-د" ت/ب%�"  �د را  � ت/N�S !ده با!د و ب/ هEان ا#اس  �ا�-دهب/و!-�

 
� راه حO 5دا!دن #ا،در �%ان �دت�/7Dب �-�7�/7 و �ر#ا�� ا M� دن آن ا#� ب� �-�ان! OK7$�� از راد�� و 

�� �/)ا ر#ا�� د#� دوم ب/ا� +$ا�� +� ��)? �Gده �ا ��E !��د +� ا 1ار و ب/�ا�� ها� راد�� )/دا را 
�-Gدب� . 

 
� ا#��E�ا>/ واNRا R/ار ا#� #ا�� راد�� )/دا از راد�� تvp�� !�د �� ت�ان . ا�ا راه حO ها� �%ا�� ه, 

� ا#�7اده  (�R از E� �<a�و ��ث( با >Eاردن ( ب/ا� ه��� دادن ب� #ا�� با +�E �/ف و�R و ا�/ژ� ا�
 . ه, H/دا ��7-ا#Q ب� ت�ل%د   ( �/1�M ��/ در ه/ !%��

 
� !%�ه )N&� ه, �D, ا#� از E5&� ا�-�� %ا�� +/دن ب�VN ا��ل #اده ب/ا� ه�E ر،ز ت�ل%د  v<�/1!�7 ا

 .ه%A ب/�ا�� ا� �/)ا �دا �1ا!د ب&�� با �7-� هE/اه با!د +� �X%ده ا� از آن را ارائ� +-د
 



ب/ا� وب ��7اوت و #/ا�جام با�د ب� ا�� ���7 #اده ا!اره +/د +� زبان راد���� با زبان ��ارش و آ�D, ��ارش 
. ه/ ��ع تجد�د #ا 7ار در ا�� #ا�� ب� #�E ح/)� ا� !دن ��E ت�ا�د ب� �$ال� ربان ب� ت��5 بEا�د. ا#�

 .زبان ا�17ار ه/ #ا��  1/� ا#�
 
 

 :�����ادها
  \/اح� �جدد #ا�� راد�� )/دا با ت��5 ب� تEام 5-�1 ها� ح/)� ا�، +ارب/د� و ز�1ا!-ا �7  1
 
2    M� ا#�7اده از              Q|ال@� ,%|b--7/�|� در +|ار ا�7خ|اب و ت�ان ا|D5 ار و آ!-ا با زب|ان و�� �� ت%, با تج/ب� روز�ا

� روز�ا�� ��ارا�� با�د ح$اس ب�  1|/ و زب|ان  1|/� با!|-د و ب|ا ��!|7� ب|/ا� وب و ا#|�7اده           . ب/ا� #ا�� %-X
 . (ق از ��� آ!-ا

 
��!|7ار� �%|$� و با�|د ب|/ا� #|ا�� �@ال|Q         /�ت��5 ب� ا�� ا�O +� ه/ �@&Q راد���� ل8و�ا �@&Q ا�-7�/7            3

 .!��د" و�/ا�C"و ه, " ا�7خاب"ه, 
 
ب|ا ت�5||� ب|� ت-|�ع #|ا�� ه|ا�  1||/�      . ح|vف #|ا�� ا��&%|$� و ا 7|[اص دادن تE|ام �%||/و ب|� #|ا�� )ار#|�          4

ا��&%$� ب� ��E� /b ر#د #|ا�� ا��&%|$� راد�|� )|/دا بخ|[�ص در و�|` )N&|� اش  �ا�-|د>ان ز�|اد� دا!|�7              
7�       . با!د!v< Oراه ح ��/7Dد ب�ا! �Fاه/ا +�1Eد �%/و ه, ا5ازه ��E دهد ا�� #ا�� ب� �ح� )Nال +ار +-د ب-اب/ا�

 . ب/ا� ب�1Dد و�` #ا�� )ار#� با!دواز  %/ آن د#� +, در �%ان �دت و �/ف تEام �%/
 
5                       /|+ 8|+/E7�دن �%|/و ب|/   ارز�اب� �جدد از تEام ��حات و حvف ��حات +, اهE%|� ت|/ و +|,  �ا�-|ده ت|/ و 

�/ح&� ا#� +� �� ت|�ان ب|� ا)|8ودن �|�حات د��|/ اR|دام +|/د                . X-د ��ح� ا�&�   �. ت-Dا �H از اK7#/ار در ا�
 .در و�` )N&� دادن �b, و ا�1Vاط و ا#7ح�ام ب� �@الQ و ��حات �7ED/ از ت-�ع و تNدد آ�Dا#�

 
�ا�%�7ر +/دن �داوم �%8ان و ت-|�ع  �ا�-|د>ان و +|ارب/ان از \/�|? #|       6   O|ث� و    Red Sheriff  ا�� ه|ا�� 

Qال@� �%Dاس آن در !%�ه ا�7خاب و ت�Nا�. 
 
 
 
 

�����: 
 

�د ��� >�ا:� �Fح.� 
radiofarda.com 

 
�|�ارد  ا�|&   �  Hا��اه ا�-�7�/7 #ا 7ار � �SN ها  �ب/ر# O� ا#|�  � �N7|دد � و )/�| � راد�� )/دا ا>/ �X !|ا

 �  ت|O%�G  � !��د هE/اه با ه, و ب� \�ر NE5| � ذ+/ ��اد )- +� در ز�/ ب� �-�ان �eK �ا ا�/       � ��ارد �ا�ا تEا
.  +-|د  � ب|� +|ارب/ الK|ا �|    � بN|د � ه$7-د +�  وب #|ا�� در ب/ |�رد �خ|$� و در ا#|�7اده ه|ا     �ده-ده روح واحد  

��ارد ت-Dا تp%%/ ا�� #ا 7ار +& � . ا#� �هدف از ذ+/ ا�
 

  :� +�8 و �9ا�Sد/ان
�ان الEان ها   �-ا�/ و X%د   � وب #ا�� و \/اح    � +& �Eا��       ,b-|��خS&7 و ا�7خاب ر�j ب� !|دت آ!|��7 و �|ا  
 �%از�-|د ا�ج|اد ح|� ا\E%-|ان در �خا\|Q ا#|� و       � و �|M #|ا�� ب|ا ه|دف ا\|(ع ر#|ا�      ��M ب-�اه  1/ . ا#�  

      Gان بخ-%E\ح� و ا ��Kدار ا�جاد ا��     |� �|H Mا��|اه ا\|(ع    �|�  ت�ا�|د +%�%|� و در5|�  +%   � ب� �خا\Q ا#� +|� 
� +-   �ر#ا�%%Nا +ارب/ ب/ا    . د   را ت�ده --+ �N5ا/��@&|Q ا#|� +|�        � � +$Q ا\(ع �%از �-د ا\E%-ان �|ا)7� از ا�|

 /1  `1-�� N1-� �            ��|       � ا#|� Rاب|O ا\E%-|ان و ب|ا �1|ات +|� ا�|� �1|ات در تE|ا ,G|X �|ب ��|ا #|/و� ��ا5|8ا #|ا � 
 Hا��|اه Rاب|O   �ار ت�ل%|د  ده|د +|� ا 1|   � +|� ب|� +|ارب/ ا\E%-|ان �|     #� ا�از تD%�  1/ تا ا�G7ار آن تاب` �1ات      .  �رد  

 . ا\E%-ان و RابO ر�5ع ا#� 



� H|/دازد ا�|O   � +|� ب|� \|�ر �|ام ب|� ت�ل%|د  1|/ �|        � ح/)� ا�در �H Mا��اه  1/ )  ح� �1ات    �الKا(  ��رد   ا�
ED� .  لحاظ !�د � ا#� +� با�د در \/اح�

 Hا��|اه  � #|ا 7ار �اوت ه|ا  ت|�ان ب|� ت�|   � آ�/��ا و راد�� )/دا � � ، �دا  � )ار# � # � ب � �Kا�$� #� Hا��اه ب    با
      H /��اه د��اH )/دا با دو ��ب/د  �راد  .z�&!ها� j1ات ، ر��ت-|د و ب|  � ، �دم  � |Eb� � |&+ �   ارد  ت�|اوت�|� از 

 .Hا��اه #�م با دو Hا��اه د��/ ا#� 
 
 

- A  ن ب�د� � ب|�  � )ار#| � #| � ب| � وب #|ا�� ب|  �تK|$%, ب-|د  :   /^�34  � و ت�^3�1 ب�^د  �دم و$�د 
�ث|O  � و �| /G�X �|��E� M||اH     � \/اح|  � ت�ان از RالQ آن ب|/ا      � � � راح7  �-b, ا#� +� ب�    �حد 

 .روز�ا�� ا#�7اده +/د 
�خا\Q ب� \�ر �ا  �د آ>اه �@الQ ا�&� ب� ��رت  �#�7ن ب-د  - � را � و )/�| � +� GX, و ذه

 � �|�ح� در دو #|ا�� ب|   �)Vا.  ��ح� �تGخ%e و از ه, تE%%8 دهد و ا#�7اده �-ا#Q از )Vا         
 � �|�ح� تp%%|/  �   ا�|& table ا�|دازه   ��/��ا �اب� و در با ه/ د�R ��ح� ا         آ � و �دا  � # �ب

E��   ر .  +-د�� �7�    دا�(/< /b� )/دا با �د در �د در ��در راد table |&+ �    ده ا#|� و|! _|K� 
�|     � ب� �دم �1ات ��حات و  ��     �ب� ���  M|E+ 7/ �|�ح�G|%ب �|X /ا .  +-|د  � ه|E� ۱۰۲ �در� 

 . ا#� �  ال� )Vا از�تEام ��ح� از دو \/ف H/ و �ار
 � ��ح� اول از �M )/م و �%H �Eا�%� از �M )/م د��/ ا#�7اده � �در تا�%د ��رد �E%� O1R با4      -

�ا�� �Gخe �%$7-د �ه/ +دام از �%�E ها ه, ب� \�ر  اص دارا. +-د  CK� M�  . 
 اهE%|||� � دارا� ا�|||&��-|||�.  R|||/ار �|||دارد � �-ا#|||Q  و در �ح|||O د�|||د �-ا#|||1 ��-|||� در 5|||ا -

�       � 4زم �%$� و در v��     7E$Rار5ا��/7�X�|+ ار >/)�7 +� ب|ا/R scrollاز د#|7/س  |ارج   �  ا 
� ا#|� +|� ب|�    � �/#|�م و ب|� ح|ال7   � �-� ه|ا ه|/ دو در 5|ا   �در دو #ا�� ��رد ذ+/ 1R&.  !�د  �

�|M #|ا�� �/5|` ت|ا ح|د ا��|ان با�|د ب|� ا�|�ل             .  د�د�Gان را دارد   ا�b7ار GX, +ارب/    �\�ر #-7 
 .#ا�� و)ادار با!د وب �+(#%M \/اح

  
 #�7ن ��اه تازه  ب|ا  ت|[��/   �ب� \�ر �ثال ت[��/ #از .   هاheader ��ق ا0_اده بد  �>�ا: -

 و � ا�/ا�| � 5|اده ا � �GH وا�� و +ا�%�ن ها� ز�ا��  ب%C از ه/ X%8 ب� \/اح   �+/دن GX, ها  
� ت[��/ #از  .  !1اه� H%دا +/ده ا#�      �Hا+$7ا�%-X�      د|+ A%|و�5 در ه A%ام از �|�حات   را ب� ه

�حابا از ر�j و #�Nا#�7اده  ا)$ار >$%خ�7 و ب.  ت�ان �ا)� � آ�/��ا ��E و �دا  � # � ب �ب � 
 � ر��| � ا#|� +|� �|�ح� را ب|� �Nج|��         �در ز�ده و v5اب �Gان دادن ��ح� از ا!�ا4ت ب8ر>|          

 .!1%� +/ده ا#� 
 
�ا�� �ر��9ا�. ا�8  -  .      � از  �د H/#|%د +|� X|/ا     ت�ان ا�� #�ال را  �با �b/ ب� دو Hا��اه د��/ 

�ا�� ر��| � و �دا� #� ب� ب �ه/ دو #ا��  1/    CK� ع�� M� ا از��/� هE|/اه ب|ا   – � آب| – � آ
 ا#|�7اده +|/ده ا�|د ؟ X|/ا و ب|� X|� دل%|O از        � و #�%د و آن ه, ب� \�ر  -ث|     �  ا+$7/ �ت� �ا�� ها  

 �ت/+%||Q ه||ا اول%||� ر�||j  ب||� �-||�ان � و زرد +||� در +7||اب ه||ا� و �||ا آب||� و �||ار�ج� آب||+%||Qت/
�  �ج$�7 ا�د ؟ � روح بخG%دن ب� ��ح� �ار� !��د ب/ا��@&�ب �-�ان 

 
 ��ح� اول و بK%|� ��|� ه|ا ه|/ +|دام از      � +� ��� ها�ب� \�ر .  در ت9ام �Aا��� �94 �ب -

     |� �%N1/               . +--|د    �ا�دازه  اص  �د ت�ت|[�  M|� ث|ال ا�|دازه� O$|�%H و  ۱۱۲*۱�۰ب|� �-|�ان  
 .ا#�  O$�%H �۱۱*۱۷۰ �ت[��/ ز�/

 
-    Q^8� ���'^اده از تF ^� �|�ح� در H �E$|Rخ|C    � +|� هE|�اره در ح|ال ح/+|� ا#|� در ب|ا4      ا

 � +|دام #|ا�� �17N|/  1|/    �ب|� را#|real .      7 و�-دوز �د�ا H&%|/ و       �ز�ده آن ه, در +-ار دو ل�>�      
   و �||ا )&||C ا#||�7اده +||/ده ا#||� ؟ آ�||ا ا#||�7اده از ت||[او�/     animated gifدر �||�حاتC از    

  4زم ب�ده ا#� ؟�ر ��حات ب� را7#�7ح/l د
 
 � 5$7ج� و آر!|%�  1/��|اران و در �|�حات دا &|    � د+�E ها  � +� در \/اح    د+9. ها  �>�ا: -

 +|�  �  !ده در حالbevel ب� Fاه/ ب/5$�7 و     �ا#�7اده از د+�E ها   .  ��DGد ا#�      � 1/ ب�  �ب  
 \/احان ب|� ا#|�7اده از   � >vرد و ب� \�ر �ام تEا�� X-د #ال ��از �-$�خ !دن ا�� ��ع \/اح 

 . آورده ا�د �  روsolid �الEان ها



 
ا�|� �|�ار X|$1%ده ب|�       .  +|ار+/دش �N&|�م �%|$�        �+|� ب|� را#|7      ��9 را�� �Fح.     ���ار ر��  -

 و � ب|%� �|�ار ر��|   � +|� ه|%A )ا�|&� ا   � +�MX و ب|8رگ و �|ا�-b,  1|/ ه|ا ب|� ح|د             ���� ها 
 .��� ها �%$� 

 
̂^ا ا�̂^داز boxو$̂^�د   -  � 5||ا�ب||� را#||7.  و  ||ارج از Rال||Q در ز�||/ �||�ح�  ه آزاد ار�̂^ال ��̂^ام ب

/7Dح� و�5د �دا!�7 ا#� ؟� ب/ا�ب�� �  R/ار >/)7� ا�
 
-  f7/ �|�ح� ا)|8وده                        ��ام / ح�G|%ب|�دن ب S|&5 �||د +|� ب�د� ب� #|ا�� 5د�|د راد�|� )|/دا  |�ش آ

� ا#�7اده +--د>ان از ا�� ت�-%M ا�د FrontPage  و ��html آ��زان . ا#� �/7G%ب  . 
 
 را در ا�جاد ارت1اط ا��ا +-د و بار  �د را ب|/ تE|ام ا5|8ا      � +� با�د �CK الEان ا�&      �ا�� ��0<� -

 وR|ار ا#|7ح�ام و  ر#|ا��    � ت|�ان #|-�%-  � �| � )ار#| � #| � ب| � ب| �با ��اه ب� ل�>�. #ا�� ب%��-د   
 . #/ ��ح� و ل�>� در�ا)� +� راد�� )/دا )اRد ا�� ��ا�O ا#� � ب�دن را از \/اح�ح/)� ا

 
 


