
 شبنج یارب نآ تیمها و دئوس رد یرون دیمح یریگتسد هرابرد کرتشم هیعالطا

یهاوخداد

 تمس اب و یسابع راعتسم مان اب وا .دوب تشدرهوگ نادنز رد ۶۷ ناتسبات رد یسایس ینادنز نارازه راتشک هدش هتخانش نیلماع زا یکی یرون دیمح
 نیرتشیب .دوب گرم تأیه وزج (یمالسا یروهمج هیئاضق هوق یلعف سیئر ) یسیئر میهاربا نوچ یناراکتیانج رانک رد تشدرهوگ نادنز رد رایداد
 .تسا هتفرگ تروص نیوا نادنز زین و نادنز نیا رد ،کانلوه یاهمادعا

 زا دعب و تسا هداد همادا هیئاضق هوق و تاعالطا ترازو اب نوگانوگ راعتسم یماسا اب دوخ یراکمه هب زین یشک لسن نیا مامتا زا دعب یرون دیمح
 .تسا هدز بیج هب یتفگنه تورث و هدش تراغ و تراجت دراو یتموکح و یتاعالطا یدایا و هاپس نارادرس زا یرایسب نوچمه یتدم

 رد ،ناتسداد روتسد هب و تصش نینوخ ههد ناگ هدربردب ناج و ناینابرق زا یا هراپ تیاکش اب دوش دئوس دراو تشاد دصق هتشذگ هتفه هکینامز وا
 تقوم تشادزاب رد وا نامزنآ ات و دننک هیارا ار دوخ کرادم و دانسا هک هداد تصرف هامکی نایکاش هب رهش نیا ناتسداد .دش ریگتسد ملهکتسا هاگدورف

 .دوب دهاوخ

 نابایخ و هچوک رد رفن اه هد لتق ماهتا هب هک تسین ینابایخ یناج شکمدآ کی یرون دیمح .تسا یهاوخداد شبنج یارب یتیقفوم درف نیا تشادزاب
 یهاگآ کانلوه تیانج نآ ره�م هب رس رارسا زا یرایسب هب هک یسک .تسا۶۷ ناتسبات نینوخ راتشک نیلماع زا یکی وا .دوش یم همکاحم و ریگتسد
 نازیزع نآ یاه هداوناخ ینونکات باوج یب تالاوئس رب یخساپ و ۶۷ ناتسبات راتشک هناخکیرات رب یوترپ عقاو رد ینلع هاگداد کی رد وا همکاحم .دراد
 کانلوه میمصت نیا رد یرگید تاماقم هچ ،ینیمخ زا ریغ هب ؟دش یهدنامزاس یا هسورپ هچ رد ناینادنز ماع لتق هکنیا هب فوقو .تسا ناشفناج
 هلمج زا ؟دنا هدش نفد ناشن و مان یب یاه ناتسروگ نیمادک رد ناشیاهرکیپ ؟دندشراتشک ،۶۷ ناتسبات رد ناینادنز زا دادعت هچ ؟دنا هتشاد شقن
 کیتامتسیس تایانج هیلع یهاوخداد شبنج اه شسرپ نیا رب یخساپ لابند هب اه لاس نیا یمامت یط ناریا یهاوخداد شبنج هک دنتسه یدراوم
 یم نایاپ نآ اب هن و هدش زاغآ یرون دیمح یریگتسد اب هن شبنج نیا .تسا هتشاد موادت یتسیشاف میژر نیا تیمکاح لوط مامت رد یمالسا یروهمج
 ناینادنز ،ناگدربردب ناج هوبنا و روشک لخاد رد ناگتخابناج و یسایس ناینادنز یاه هداوناخ و نارواخ ناردام ،هتشذگ یاه ههد مامت رد .دریگ
 یاهوگتفگ یاه شیامه و لانوبیرت ناریا نیدامن هاگداد ،هجنکش و مادعا اب هزرابم و یسایس ناینادنز زا عافد یاه هتیمک و اه نمجنا ،قباس یسایس
 و ۶۰ ههد تسخن یاه لاس رد هژیوب تایانج نآ نوگانوگ داعبا هرابرد یرگنشور و یهاوخداد شبنج موادت و ظفح رد یرثؤم شقن ... و نادنز
 .دنا هتشاد ۶۷ ناتسبات

 یرایسب نوچمه ای و دنک موکحم تدملا لیوط سبح هب و همکاحم ار راکتیانج نیا دوب دهاوخ رضاح دئوس یرتسگداد هک تسین صخشم زونه
 تامادقا و لخاد رد ناریا میژر لماوع هناراکتیانج تامادقا دوب دنهاوخ رضاح ،دوخ یداصتقا و یتینما ،یسایس عفانم یاتسار رد ،یبرغ یاهتلود
 سینا ندرک دازآ .دننک هضواعم ناریا رد شیوخ ینادنز نادنورهش یخرب اب ای و دنتسرفب سپ ناریا هب ار اهنآ و دنریگب هدیدان ار جراخ رد نآ یتسیرورت
 لماوع یریگیپ مدع ،ناملآ رفوناه رد یناتسرامیب زا (هیئاضق هوق قباس سیئر ) یدورهاش دنوخآ نداد یرارف ،ناملآ رد یباراد مظاک ،هسنارفرد شاقن
 ناشن همه و همه ،شیرتا نیو رد شنارای و ولمساق نامحرلادبع رورت لیماع نداد یرارف زین و نیلرب رد سونوکیم ناروتسر یتسیرورت هعجاف یلصا

 و اهروشک نیا یمومع راکفا ندرک ریگرد اهنت .دنراد ناریا یمالسا یروهمج اب هلماعم یارب یا هدننکزئمشم تیفرظ هچ یراد هیامرس لود هک دنهدیم
 ای و دراد زاب ییاه هلماعم نینچ زا ار اهنآ دناوتیم یهاوخداد شبنج هنماد شرتسگ و رشب قوقح نیزاوم نیرت ییادتبا زا عافد رد هاوخیدازآ یاهداهن

 .دنک داجیا عنام اهنا شزاس ربارب رد

 ماقم چیه ،سپ نیا زا راذگب .دناباتب کانلوه تایانج نآ رب یرون اددجم ات دنک هدافتسا تصرف نیا زا یهاوخداد شبنج هک تسا نیا تسا مهم هچنآ
 تشهب هب لدب نایناج نیا یارب دیابن نیمز هرک زا یا هطقن چیه .دنک رفس و راذگ و تشگ تحار لایخ اب دنکن تئرج یمالسا میژر رگتراغ و راکتیانج
 هخرچ زا یلطاب رود ،مکاح ناراکتیانج نوچمه دهاوخیم هن و دراد یریگ ماقتنا دصق هن ،یهاوخداد و تقیقح یوجتسج رد شبنج نیا .دوش نما

 .دنک دیلوتزاب ار مادعا و هجنکش و تنوشخ

 دنبیاپ یناسنا نیزاوم هب اقیمع ار دوخ و دراد یدنبزرم رشب قوقح ضقن و مادعا و هجنکش عون ره اب هناعطاق مینک یم عافد نا زا ام هک یشبنج
 یم هن و مینک یم شومارف هن" هک میهدیم رس ادن یمالسا یروهمج یشک ناسنا نیشام ناینابرق هوبنا و نارواخ ناردام نوچمه نیاربانب .دنادیم
 !تفگ میهاوخن نخس نایناج نابز هب هاگچیه مینک یم مالعا ام هک تسا لاکیدار و نردم و هدش هتخانش نیزاوم نیا هب مکحم داقتعا اب!" میشخب

 یهاوخداد شبنج داب رت هدرتسگ هچ ره
 یمالسا یروهمج یراد هیامرس میژر داب نوگنرس
 مسیلایسوس داب هدنز ،یدازا داب هدنز

۲۰۱۹ ربماون ۱۵

 (تیلقا ) نایئادف نامزاس ،رگراک هار نامزاس ،تسیتمکح – یرگراک تسینومک بزح ،ناریا تسینومک بزح ،تسینومک نایئادف داحتا :ناگدننکاضما
 تیلقا هتسه و

 تسینومک بزح

 هتسیاش ،ناریا یرگراک

 تسین یدامتعا هنوگچیه

 زکرم رد ییاج و

 درادن تسینومک و پچ یاهورین یراکمه

 بزح یزکرم هتیمک مایپ

 هب ناریا تسینومک

 ندیسر ارف تبسانم

 لاس زاغآ و زورون

١٣٩٨

 یزکرم هتیمک هیعالطا

 ناریا تسینومک بزح

 سرام ٨ تبسانم هب

۲۰١٩ نز یناهج زور

 یزکرم هتیمک هیعالطا

 ناریا تسینومک بزح

 شیامن تیموکحم رد

 ریز تافارتعا ملیف

 هجنکش

 هتیمک هناخریبد هیعالطا

 ەراب رد هل هموک یزکرم

 حرط هب طوبرم ربخ

 یسایس نیفلاخم رورت

 قارع ناتسدرک رد

 یزکرم هتیمک هیعالطا

 ناریا تسینومک بزح

 شروی دروم رد

 هب رگبوکرس یاهورین

 زاوه دالوف یباصتعا نارگراک

 یزکرم هتیمک هیعالطا

 ناریا تسینومک بزح

 زور رذآ ١۶ تبسانم هب

 (١٣٩۷) وجشناد

 یزکرم هتیمک هیعالطا

 اب ناریا تسینومک بزح

 هنادحتم هزرابم همادا

 دازآ ار یشخب لیعامسا

 !مینک

 یزکرم هتیمک هیعالطا

 ناریا تسینومک بزح

 ربماون ۲۵ تبسانم هب

 اب هزرابم یناهج زور

 (۲۰١٨) نانز هیلع تنوشخ

 یزکرم هتیمک هیعالطا

 اب ناریا تسینومک بزح

 یگتسبمه یورین

 نارگراک ،یتاقبط

 !میزاس دازآ ار هدشریگتسد

اه هینایب و هیعالطا

لاسرا
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