
نرالک میرم مایپ  
 
.تسا ناریا یمالسا یروھمج رد یسایس ینادنز کی ،یوقت دیھان ما ھلاس 67 ردام ،نرالک میرم نم مان  
تسا  نادنز رد نیمھ رطاخ ھب و .تسا نانز قوقح شیدنا پچ لاعف کی دیھان  

 یزیچ نارادساپ هاپس .دش تشادزاب نارھت رد یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس تاعالطا ھبعش طسوت ١٣٩٩ هامرھم رد یو 
.تسا ناریا رد ناھن تلود کی عقاورد و تلود رد تلود کی  ھیبش  

.دننک یم لرتنک ار یتاعالطا و یماظن ،یداصتقا ،یسایس یاھداھن رثکا اھنآ   
 ھجنکش و یعمج ھتسد یاھ مادعا ھب ھک کیرات یناکم و نیوا نادنز زا ادج یدنب دندرب  ماندب فلا-2 دنب ھب ار وا اھنآ
. تسا فورعم  
 

دروم تعاس 1000 تدم ھب عومجم رد و راب 80 و دنارذگ یدارفنا لولس رد ار زور 194 اجنآ رد وا   
.دوب ینوناق لیکو نودب تدم نیا ھمھ ،تفرگ رارق ییوجزاب  
 

 ار شکچوک لولس ھک راب رھ .دنتشاد رظن ریز ،درکیم هدافتسا مامح زا ھک ینامز یتح ،ھتفھ تعاس 24 ار وا اھنیبرود
.دباوخب شلاب نودب و تخس نیمز یور دشیم روبجم دوب یدارفنا رد ھک یتدم مامتو تسبیم دنبمشچ دیاب درکیم کرت  
 

 ھب ،درک تاقالم شلیکو اب راب نیلوا یارب اجنآ رد ،دندروآ هاگداد ھب ار وا 2021 لیرپآ رد ،شتشادزاب زا سپ هام شش
.دزادنیب یھاگن هاگداد دانسا ھب دوب هدش هداد هزاجا ،هاگداد زا لبق زور راھچ طقف شلیکو  
 
  »ماظن ھیلع غیلبت« لیلد ھب »یلم تینما رد لالخا یارب ینوناقریغ هورگ کی تیریدم«   مرج ھب 2021 تسوگآ رد وا
 کی ناونع ھب یگمھ ،نانز لاعف رگراک ھیمس و نانز لاعف ینامیلس هراھب ،یرگراک لاعف فوئر نارھم و دیھان.دش ھمکاحم
.دندش موکحم نادنز ینالوط یاھلاس ھب هورگ  
.دنک یم یراگنا مرج ار نایب یدازآ و ھشیدنا یدازآ ،هدیقع یدازآ یمالسا یروھمج  

 تشپ و دوب یگتخاس اھنآ ھمکاحم  میئوگیم ھک تسا نیمھ یارب .دندرک ھمکاحم یھاو تاماھتا ھب ار اھنآ لیلد نیمھ ھب 
۔دش رازگرب ،دوخ زا عافد ھئارا یارب یعقاو تصرف نودب ھتسب یاھرد  

« تسین تلادع هرابرد ییاطسو نورق دیاقع شیتفت زا رتمک یزیچ ناریا ییاضق« دنیآرف    
 هزیگنا اب اھنادنز رد تاماھتا نیرتعیاش زا یکی نیا - »ماظن ھیلع غیلبت« .تسا یداع یرما رشب قوقح کیتامتسیس ضقن

 »تراکفا هرابرد ندز فرح و تسا مارح ندرک رکف«:ھک تسانعم نآ ھب  نیا نامجرت ، تسا یمالسا یروھمج رد یسایس
.تسین ینثتسم هدعاق نیا زا مھ مردام سپ .تسا مرج  
 نخس و تمواقم اریز .مدش لیدبت ناریا یسایس ناینادنز یدازآ یارب یسایس لاعف کی ھب نم ھک دش یلیلد وا هدنورپ اما
 یرتشیب دارفا ھچ رھ ھک تسا ھتخومآ نم ھب ھبرجت نیا .تسا ملظ نیا ربارب رد یگداتسیا هار اھنت یتلادع یب ربارب رد نتفگ
 یاھراموط ھک یمدرم .داد دنھاوخ تیمھا اھنآ ھب ،تفارشاب دارفا ھمھ ھک دسر یم ارف یزور ،دنھد تیمھا ھلئسم نیا ھب
.دننک یم ضارتعا ھک یدارفا و دننک یم تیاکش ھک یدارفا ،دننک یم اضما ار تساوخرد  
 
 و نانابطیحم ،نارگامنیس ،نارعاش ،الکو دننام یناسک تسا مردام دننام یدارفا زا ولمم ناریا یمالسا یروھمج یاھنادنز
 نیا  ھک دناھتشاد یاهدیقعً افرص ای دناهداتسیا یتلادعیب لباقم رد ،دننک نایب ار تقیقح دناهدرک تأرج ھک رشب قوقح نالاعف
.دشکیم شلاچ ھب ار نیلوئسم  

  ندش ینلعو تسا مھم رایسب ناینادنز یارب ام یگتسبمھ و هزرابم .نادنز یاھ ھلیم ھن دنتسھ زیاوج راوازس دارفا نیا 
 ،تسا غیت ھبل یور رب ناریا یسایس ناینادنز یگدنز مییوگ یم یتقو و دنک یم تظفاحم ناینادنز زا ،اھنآ یاھ هدنورپ
.منزب لاثمود امش یارب مھاوخ یم نم .تسا تیعقاو ھکلب تسین نیدامن  
 
 ربماتپس زا ھک تسا ناریا ناگدنسیون نوناک هریدم تئیھ وضع نینچمھ و نایب یدازآ عفادم و ھتسجرب هدنسیون نیتبآ شاتکب

 "یلم تینما ھیلع ینابت و عمجت"  یارب و ،لاسکی ھب »ماظن ھیلع تاغیلبت« ماھتا ھب  یو .درب یم رس ھب نادنز رد 2020
 ییاھ ھینایب و دانسا راشتنا ھلمج زا زیمآ تملاسم تامادقا یارب طقف مھنآ ،دش موکحم )عومجم رد لاس شش( لاس جنپ ھب

 گرم ربخ زورید و درک ھبرجت نادنزرد مود راب یارب ار دیووک شیپ ھتفھ دنچ وا .ناریا ناگدنسیون نوناک  روسناس ھیلع



 ملق زا ناریا یمالسا یروھمج ھک لیلد نیا ھب ،دندادن ار بسانم و عقوم ھب نامرد هزاجا وا ھب تاماقم ھک ارچ ، میدینش اروا
.دسرت یم وا  
 

 ھک دنتسھ موجن یللملانیب دایپملا یالط لادم هدنرب ود رھ ھک دنتسھ زاتمم زومآشناد ود یدارم نیسحریما و یسنوی یلع
 یکی .دنوشیم یرادھگن الاب تینما اب ماندب دنب کی رد ھشیمھ و دنربیم رس ھب یھاگتشادزاب رد ھک تسا لاس ود ھب کیدزن
 نیا ماھتا .دنا ھتفرگ رارق یحور و یمسج ھجنکش دروم زومآ شناد ود رھ ھک داد شرازگ اھنآ قباس یاھ یلولس مھ زا
 اھنآ ماھتا نیا اب و دوب دھاوخ هام نمھب رد اھنآ ھمکاحم .تسا "ادخ نمشد" یانعم ھب ھک تسا "ضرالا یف داسفا" نایوجشناد
 یم رس ھب ھناملاظ تیعضو نیا رد نونکا ،ایور و دیما اب ناوج یوجشناد ود دینک روصت .دنتسھ وربور مادعا تازاجم اب
.دنرب  
 
 یگتسب ام ھب نیا ،دننک یم باسح ام یور اھنآ .دنتسھ مواقم و عاجش یسایس ناینادنز ھک تسا نیا میوگب مھاوخ یم ھچنآ
 یتلادعیب ربارب رد یفاک دارفا ھک دتفایم قافتا ینامز اھنت رییغت .مینک هزرابم اھنآ یدازآ یارب و میشاب اھنآ یادص ھک دراد
 ناریا یمالسا یروھمج رد قحان ھب ھک یناسک ھمھ یارب و یلع یارب ،اھ شاتکب یارب ،اھ دیھان یارب .دنتسیاب یعامتجا

  .دنتسھ ینادنز
.دیداد نم ھب ھک یتقو زا رکشت اب  

 


