
نانبل و قارع رد یا هدوت یاه شزیخ اب یگتسبمه رد کرتشم هیعالطا

 رابنلت ار ناهج رسارس شکتمحز و رگراک یاه هدوت شورخ و مشخ توراب زا ییایرد داسف و یراکیب و رقف هک یطیارش و ناهج لوحتم عاضوا نطب رد
 یدازآ و راک و نان یوزرآ رد و تسا هتشارفارب دق هنایمرواخ ،دوشیم لدب ریگنماد یقیرح هب ناهج توراب رابنا هب هقرج ره هک یطیارش و تسا هدرک
 اه هقرف و بهذم و تیموق هریت یاهربا هرخالاب هکنآ یاهناشن شیپ .تسین شرادولج یمخز نارازه و هتشک اهدص .تسا هدنکفا شتآ و بآ هب ار دوخ
 هب ار مکاح یاه تردق ،دنوش لکشتم نآ لوح و دننز دایرف ار شیوخ کرتشم درد مدرم و دنوش هدز یرانک هب نانبل و قارع رد ناسنا اهنویلیم طسوت
 .تسا هدش رات و هریت دنک یفتنم ارنآ ای و دشاب یعمج هدارا نایب دناوتیم اه هقرف عامتجا دندرکیم نامگ هک یناسک مشچ هب ایند .تسا هتخادنا هزرل

 زا تنایص و بوکرس یارب و دنا هداتفا هارب همیسارس هقطنم رب مکاح یاهتردق و دادبتسا ،هیامرس ،عاجترا نارادساپ و رکف یاه قاتا هک تسورنیا زا مه
 .دنهدیم «هرواشم» و یرادلد ،یرایار رگیدمه شیوخ یمنهج هطلس

 یایشیلیم یهدنامزاس و قارع رد میژر رادفرط یمالسا بازحا و تلود زا دوخ یارچ و نوچ یب یاه تیامح اب هک ناریا یمالسا یروهمج میژر
 شقن اهزور نیا ،تسا هدش لیمحت روشک نیا مدرم یاه هدوت هب هک تسا یتکالف و رقف ببسم و یتموکح داسف و نارحب یلصا یاپکی یبعشلادشح
 رگید و اکیرمآ اب یتباین هعزانم نادیم هب ار قارع روشک ،یمالسا یروهمج میژر .تسا هتفرگ هدهع هب مدرم مایق بوکرس تیریدم رد یمیقتسم
 مهرد یایور میژر نیا .دنزیم قالش قارع هدیشک جنر یاه هدوت یمخز نت هب همه زا شیب قیرط نیا زا و هدرک لیدبت هقطنم یعاجترا یاه تردق

 دنوش کیدزن مه هب کرتشم درد لوح قطانم نیا یاه هدوت بیرقنع ات دسرتیم هک اریز دنیب یم مهاب ار نانبل و قارع ناریا یاه هدوت تمواقم نتسکش
 دربن قوش و روش اب بوکرس مغریلع ینویلیم یاه هدوت یتقو .تسین یبیرغ رما نیا دنوش لکشتم ناگدوب چیه و دزیر ورف یمامت هب مهوت یاهربا رگا و
 دایرف کرتشم درد رب هیکت اب و هلمح ناشرتافد هب ...و یبعشلادشح و هلا بزح و «لما» لاثما مکاح یاه هقرف هیلع یتقو و دنهد یم همادا ار
 ...و ینازراب و یناتسبرعو ییاکیرمآ و یناریا زا معا عفنیذ یاهتلود و نارگلاغشا هیلع یتقو ،دننکیم بلط ار تیمکاح لک ینوگنرس یتقو ،دننزیم
 مالعا ار دوخ یدردمه ناهج حطس رد هیامرس هطلس ناینابرق همه اب هکلب ناریا ناشکتمحز و نارگراک اب اهنت هن ،دنگنجیم یدازآ یارب و دنهدیم راعش
 .تسا هدش هرصاحم بیهم یاه بادرگ طسوت هک ییاهدیما .دننیرفآ یم دیما زا راشرس ییایند و دنا هدرک

 یتح و ریزو تسخن یافعتسا هدعو .دهد بیرف ار مدرم تسا هتسناوتن نونکات یتموکح هدعو چیه هک تسنآ رد یا هدوت یاه شزیخ نیا توق هطقن
 یافعتسا و اه کناب دمآرد رب تایلام نتسب ،نارادمتسایس قوقح یدصرد ۵۰ شهاک مالعا و قارع رد سردوز تاباختنا یرازگرب و یساسا نوناق رییغت

 همکاح تئیه داسف و هدرتسگ یراکیب ،قارع و نانبل رد یتوافت ره مغریلع .دزاس شوماخ ار تاضارتعا نیا هتسناوتن نونکات زین نانبل رد یریرح دعس
 هدروآ هوتس هب ار تسدورف مدرم کرتشم درد ناونعب یداصتقا تضایر تسایس و یناهج هیامرس راشف ریز ریگنماد رقف و یتاقبط شحاف فاکش و
 دیدج یتضایر یاه تسایس ذاختا هب طورشم ار نانبل هب دیدج یاه ماو نداد طرش یناهج یلام تاسسوم هک دوب اهراشف نیمه همادا رد .تسا

 رایتخا رد ار یتموکح تردق و هعماج تورث دصرد ٥٨ نادنورهش زا دصرد کی هک یا هعماج رد .تخادنا ولج هب ار ناتسدیهت شروش هک یرما .دندرک
 طقف یعامتجا یاه هکبش زا هدافتسا رب تایلام نتسب ،دنراکیب ناناوج دصرد ٣٧ ،دننکیم یگدنز رقف طخ ریز نانبل مدرم مراهچ کی زا شیب و دنراد
 .دوشیم بوسحم توراب هکشب رب یا هقرج

 دیدهت ار اهیراودیما هک تسا یبیهم یاه بادرگ رطخ رد نامزاس یب و هتخیگنادوخ یاه شبنج زا ینونکات تایبرجت اهیراودیما مغریلع و همه نیا اب
 و یبالقنا و نیب نشور یربهر کی هب نداد لکش و یباینامزاس ام هحلسا اهنت ،ناراد هیامرس یناهج یگتسبمه و مکاح تاقبط لباقم رد .دنکیم
 یاهدنیآرب دهاش ام شا هژیو یاهنارحب اب رصاعم یایند رد .تسا ناهج ناشکتمحز و نارگراک تیامح بلج و یلخاد داعبا رد یگتسبمه شرتسگ
 میهاوخ ام ایآ هک تسنآ ورگ رد زیچ همه یتلاح نینچ رد .دنهدیم خر یراجفنا لاکشا رد یعامتجا و یداصتقا یاهراشف ریز هک میتسه یا هدوت
 هب نابایخ زا و نابایخ هب باصتعا زا !هن ای مینزب دنویپ یگدنز و راک لحم هب ار نابایخ تقو عرسا رد و میوش لئان شیوخ یباینامزاس هب تسناوت
 یئاپرب و ضارتعا نیدایم و تسیز و راک لحم یاهاروش و اه هتیمک داجیا ییاناوت نیا طرش !هن ای میهد شرتسگ ار دوخ رونام تردق یمومع باصتعا
 ام یاه تصرف و طیارش هب نیا ،راک طیحم و هلحم زا ای مینکیم زاغآ "حلصلادیر" ای "ریرحت نادیم" زا .تسا تالحم رد یا هدوت تیمکاح یاهداهن
 رد لجالا برض و یا هدوت یاهراجفنا رد رنه .میوشیم بوکرس و هدوسرف تروصنیا ریغ رد میوش لکشتم دیاب ام هک تسنیا مهم .دراد یگتسب
 بسانم نابایخ هک ینامز و میشاب هدش یدعب هبرض هدامآ ام تسا هچاپتسد مکاح هقبط ات هک تسنیا مهم .تسا یباینامزاس تعرس طیارش هنوگنیا
 زج یجورخ هار یراد هیامرس تیلک هک تسنآ تیعقاو .میشاب هدرک ریخست ار راک لحم و هتخادنا تکرح زا ار یداصتقا تکرح یاه خرچ تسین

 بوکرس اب ناوتب هک تسین یرما یتایح تاموزلم نیرت هیلوا و تشیعم لوح اهنآ ندش ینوناک و یا هدوت یاه شزیخ یگدرتسگ لیلد و درادن بوکرس
 دراذگیم شیامن هب ار دوخ ترورض اج همه یرگراک یخساپ ورنیا زا .درادن هناراد  هیامرس یلح هار ینونک نارحب .تخادنا قیوعت هب ینالوط یتدم یارب
 .تسا ینونک طیارش یعقاو ویتانرتلآ اهنت مزیلایسوس .دمآ دنهاوخ هنحص هب شیپ زا رت فرژ راب ره یا هدوت یاهدنیآرب و

 !مکاح یاه تلود هیلع نانبل و قارع رد یا هدوت یاه شزیخ داب زوریپ
 !نارگراک یناهج یگتسبمه داب هدنز
 !مسیلایسوس داب هدنز

۱۳۹۸ نابآ ۱۷

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

 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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