
 همادا یمالسا یروهمج هیلع یبالقنا هزرابم :تسینومک و پچ یاهورین کرتشم هیعالطا

!مینکیم دازآ ار نامیارس�ا !دراد

 هیشاح هب و راکیب ناناوج ،یرهش ناتسدیهت .تسا هدروآرد هزرل هب ار ناراد هیامرس تموکح و یمالسا عاجترا یاه هیاپ هامنابآ یا هدوت و یبالقنا شزیخ
 و یتلود زکارم زا ،تشاد هیامرس و یمالسا تموکح زا یناشن هچنآ ره ،دش وربور نایرع ر�هق و نینوخ بوکرس اب اهنآ ضارتعا هک ینامز ناگ هدش   هدنار
 یمالسا تموکح .دمآ نوریب تیمکاح �تردق هریاد زا یتقوم تروصب تالحم و اهرهش .دنداد رارق مجاهت دروم ار یماظن زکارم و اه کناب ات یبهذم
 هب تسد تحار لایخ اب دناوتب ات دنک یربخ هنیطنرق ار ناریا هعماج درک شالت یطابترا لئاسو و نفلت و تنرتنیا عطق اب ،دید یم انگنت رد ار دوخ هک
 اههاگ هجنکش هناور و تشادزاب ار رفن نارازه و دندرک یمخز ار یرتشیب رایسب دادعت ،دندناسر لتق هب ار رفن اهدص یمالسا ناراکتیانج .دنز راتشک
 !دنریگب نشج ار ناش "یزوریپ" ات دندمآ هنحص ولج یتموکح ناناوخزجر و دروخ دیلک یزاس هدنورپ و یریگ فارتعا یامن خن یویرانس .دندرک

 نانیا .تسا راکشآ حوضو هب تشحو و سرت ،یتلود تاماقم رگید ات یناحور و یا هنماخ زا تموکح نارس یامیس رد ،اه یناوخزجر نیا مغریلع اما
 اب رابنیا ،ناگدوب چیه و ناگنسرگ لیخ ،دنرادن نداد تسد زا یارب یزیچ رگید هک یناسک .درادن نداتسیا  رس یا هدوت راجفنا نیا هک دننادیم بوخ
 هب خساپ رد هک یتموکح .دراد همادا یتموکح تاماقم هب مجاهت و ضارتعا اه بش هژیوب و تالحم و اهرهش رد زونه .تشگ دنهاوخرب رت قیمع یترفن
 رصنع و دنوخآ چیه زورما .دریگب باوج هحلسا نابز اب هک دشاب رظتنم دیاب رابنیا ،دنکیم راتشک و دربیم هحلسا هب تسد رقف و ینارگ هب ضارتعا

 ره و تسا هتفررد ناش تسد زا عاضوا �راه�م هک دننادیم بوخ نانیا .درادن ار مدرم نایم رد ندش رهاظ تارج ،ناش یناوخزجر مغریلع ،یتموکح
 .تسا یدعب یاهنافوط شر�غ رب یا همدقم اهنت "یرهاظ شمارآ"

!یبالقنا نادرم و نانز ،ناهاوخیدازآ ،نارگراک

 دیاب ام و تسا هدنام اپرس �اتقوم بوکرس اب �افرص یمالسا یروهمج .دوش زوریپ دیاب رامثتسا و دادبتسا و داسف و رقف تموکح ینوگنرس یارب هزرابم
 یتاغیلبت .مینک بیکرت ار یمجاهت و یتارهاظت ،یباصتعا ،یا هدوت هزرابم ددعتم لاکشا هک تسنآ تقو .میوش در نآ یور زا و میبوکب مهرد ار عنام نیا

 هتخیر مهرد فوفص یزاسزاب و ندیرخ تقو ،باعرا شرتسگ یارب یشالت ،تسا هتخادنا هار ناگدشریگتسد مادعا رب ینبم شیاهنوبیرت را میژر هک
 یرارکت نانخس نیا ،دنتسیا یم هلولگ لباقم رد یلاخ تسد اب هک یناسک .تسا هتشذگ هرودنیا هک میداد ناشن اهنابایخ رد ام .تسا شیوخ
 اهنادنز رد ناهج مشچ زا رود و هجنکش ریز ار ام یارسا هک میهد هزاجا اهنآ هب زورکی یتح دیابن اما .دنریگ یمن ی�دج ار طوقس لاحرد یاهیروتاتکید
 شیپ فلتخم لاکشا رد باصتعا و ضارتعا شرتسگ اب دیاب ار یسایس ناینادنز هیلک و هامنابآ ناینادنز یدازآ یارب یرسارس هزرابم .دننک ینابرق
 .میربب

 یروف یدازآ ناهاوخ و دنهد باصتعا موتامیتلوا ،دننک ضارتعا فلتخم لاکشا هب ناشنادنزرف راتشک و بوکرس جوم نیا هیلع تسا یرورض نارگراک
 .دننک گنت تموکح هب ار هصرع اه یریگجاب و اهدیدهت یاشفا اب و دنورن یتینما یاهدیدهت راب ریز تسا یرورض اه هداوناخ .دنوش ناینادنز
 و دنرادهاگن هدنز ار تموکح اب هزرابم و ضارتعا یاضف ،دننک ضارتعا فلتخم نیوانع هب زور ره تسا یرورض یبالقنا نایوجشناد و اه هاگشناد
 لباقم رد .درک گنت نارگبوکرس رب ار اضف و داد نامزاس تارهاظت و عامتجا تسا یرورض تالحم رد .دنوش ناگدش ریگتسد یروف یدازآ ناهاوخ
 .مینک دازآ اهنادنز زا ار اهنآ و مینک تیامح نامیارس�ا زا میناوتیم دوخ تاضارتعا شرتسگ اب اهنت .میهد شرتسگ ار دوخ تاضارتعا یتموکح باعرا
 نامزاس ار یرت هدرتسگ هلمح و دشکیم نوخب ار ام یارس�ا ،میا هدرک دیدرت ،میا هدش بوعرم ،میا هدیسرت ام هک دنک ساسحا نامز ره یمالسا میژر
 .میهد تصرف اهنآ هب دیابن .دهدیم

 ناش هتسیاش و یربهر شقن دیاب یرگراک ناورشیپ و نیلاعف .میئایب نادیمب فلتخم لاکشا رد تارهاظت و ضارتعا و باصتعا اب هک تسنیا ام ناوخارف
 نادنزرف نیلتاق .میئآ نادیمب رت دنمفده و رت هتفاینامزاس و رتیوق یتآ و یراج تاضارتعا یارب و میهد لیکشت یبالقنا یاهناگرا تالحم رد .دننک افیا ار
 هداوناخ ،مینک عامتجا اههاگتشادزاب لباقم رد ،مینز ضارتعا و باصتعا هب تسد ،میئایب نادیمب دحتم و ادصکی .دنهدب سپ باوج دیاب ام
 .مینک لدب نکرب ناینب یشتآ هب ار هدروخورف یاه ضغب و ترفن و میهد رارق یناسنا یدردمه و تبحم و یگتسبمه زا یا هلاه رد ار ناگتخابناج

 یسایس ناینادنز هیلک و هامنابآ شزیخ ناگدش ریگتسد یدازآ زا عافد رد یغیلبت و یسایس یاه نیپمک و ضارتعا هدرتسگ نادیم هب دیاب ار روشک جراخ
 و تایانج نیا یسایس هنیزه دناوت یم ناهج رسارس رد هدازآ یاه ناسنا یمامت و یرگراک یاه لکشت ،هاوخیقرت یاهداهن تیامح بلج .مینک لیدبت

 یوس زا هک یضارتعا تاعامتجا رد هدرتسگ تکرش هب ار روشک جراخ رد هاوخیدازآ نایناریا ام .دربب الاب یمالسا یروهمج یارب ار اه یرگبوکرس
 .مینکیم توعد دوشیم رازگرب تسینومک و پچ یاهورین

 هیلع ناهج هشوگ ره و یلیش و نانبل و قارع و ناریا رد شکتمحز مدرم و نارگراک یبالقنا تازرابم یتشونرسمه و یگتسبمه تیوقت رب رگید راب ام
 کی یاه ههبج یتسردب ارنآ و دنا هدرک تیامح ناریا رد هامنابآ تاضارتعا زا نانبل و قارع رد هتساخاپب مدرم .مینک یم دیکات داسف و دادبتسا و رقف
 طسوت نیضرتعم و نیفلاخم بوکرس ام .مینکیم شالت نآ شرتسگ یارب اسار و میهن یم جرا ار یللملا نیب یگتسبمه نیا ام .دنا هتسناد دحاو هزرابم
 .میتسه تاضارتعا نیا ناگدش ریگتسد طرش و دیق نودب یدازآ ناهاوخ و مینکیم موکحم ار عجترم و دبتسم یاهتلود

!یمالسا یروهمج یراد هیامرس میژر داب نوگنرس
!مسیلایسوس داب هدنز ،یدازآ داب هدنز

۲۰۱۹ ربماسد ۱ اب ربارب ۱۳۹۸ رذآ ۱۰

 هتسه ،(تیلقا) نایئادف نامزاس ،رگراک هار نامزاس ،تسیتمکح - یرگراک تسینومک بزح ،ناریا تسینومک بزح ،تسینومک نایئادف داحتا :اهاضما
 .تیلقا

 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

Sida 1 av 1مینکیم دازآ ار نامیارُسا !دراد همادا یمالسا یروهمج هیلع یبالقنا هزرابم :تسینومک و پچ یاهورین کرتشم ...

2019-12-16http://cpiran.org/2019/12/etelaiye/page1.html


