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      ٢٠٢٠ ربماسد ٢۵ ھعمج                       نیالنآ نمرج ناغفا      
       

 دروم رد ٔهرصبت
 یک هرت راتسور روتکود مانب یسایس یانیبان کی

 
 ناتسناغفا انایرآ تیاس ھیمالعا رب یا هرصبت یک هرت راتسور روتکود 2020 ربماسد 21 خیرات ھب

 ھتخاس رامعتسا زیرنوخ هورگ زا ءایح دقاف ھلاقم نیا رد .دشاب یم یبایزرا و ثکم لباق ھک ھتشون

 ھنارختفم ار ھھایس نیا ناتسناغفا انایرآ ۀدنامرد تیاسو ،تسا ھتفرگ تروص ینابیتشپ نابلاط  مانب

 و یئالما طالغا زا و ددرگ یم ثکم نومضم نیا طاقن یضعب یور لیذ رد .تسا هدرپس رشنب

 :دنکیم رظنفرص نآ یئاشنا

 

 زا دیاب ".هدش عافد یکلم مدرم یگدنز قح زا شا ھلاقم رد" ایوگ ھک دسیون یم یک هرت یاقآ – 1

 نابلاط زور رھ ھک تسنیا ھن رگم ؟دیا هدرک عافد مدرم مادک یگدنز قح زا امش ھک دیسرپ اقآ نیا

 هانگ یب ۀدنشاب نارازھ بمب رتوم و یکپسچ یاھبمب و راجفنا و راحتنا قیرط زا زیرنوخ و یشحو

 .دنناشن یم مغ میلگ ھب ار هداوناخ نارازھ و دنناسر یم تکالھ ھب ار ناتسناغفا یاطخ یب و

 ؟هدرک نیئاپ هدرپ رگم امش نامشچ

 

 ھبرح ھب یسایس فلاخم یناشیپ ھب یجراخ تارابختسا ھپات ندیبوک" :دیازفا یم یک هرت یاقآ – 2

 ھک دوشیم ءوس هدافتسا یتقو ھبرح نیزا .تسا هدش لدب ناناغفا نایم رد یسایس تاشقانم لومعم

 دوخ زا عافد رد لیلد تفایرد یارب و دنک یقالخا تلذ و یدوبمک ساسحا فلاخم ربارب رد دقنم

 و برغ تارابختسا ۀداز نابلاط ھک ددرگ ضرع دیاب اقآ نیا تمدخ ".دوش لاچبرد و هراچیب

 تماقا لحم و رواشپ یاروش و ھتیوک یاروش رگم .ھتفای شرورپ اھنآ نماد رد و تسا ناتسکاپ

 نابلاط ،داتفا قیوعت ھب ھحود تارکاذم ھک لبق زور دنچ نیمھ ایآ ؟تسا رگید ۀرایس مادک رد نابلاط

یکاولپخ             لالقتسا  
                            www.esteqlaal.net                           
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 رگم ؟دندناتسکشن رمک ناخ نارمع و یشیرق یاپ رد و دنتفرن ناتسکاپ ھب یمالغ قاثیم دیدجت یارب

 زا الاح نیمھ نابلاط رگم ؟دنرادن یناتسکاپ تروپساپ دنیآ یم و دنور یم ھحود رد ھک ینابلاط

 یور رکف " :ھک دوب ھتـفگن ندنل رد یا ھبحاصم رد وھتوب ریظنیب نانچمھ ؟دننک یم ھیذغت ناوخ

 یدوعس ارنآ فرصم ،دنتشاد هدھع ھب اھیئاکیرما ارنآ تیریدم ،دوب اھسیلگنا زا نابلاط ندروآ راک

 !یمرش یب یھز ."مدرک ءارجا ار حرط و مدروآ مھارـف ارنآ بابسا نم و دنتخادرپ اھ

 

 دنیوگ یم ارنیا ".تسا یحراخ زواجتم قرف رب ھتوس کی بلاط" :دسیون یم یک هرت یاقآ – 3

 ،ناتسکاپ یسوساج نامزاس تسد رد شدلوت ودب نامھ زا بلاط ھک تسنیا تیعقاو !رادخاش غورد

 نابلاط تسد ھب یسوساج یاھنامزاس نیا ھک ار یا ھتوس .تسا مھ زونھ و دوب اکیرما و سیلگنا

 بلاط ھک تسنیا ھن رگم .یبنجا قرف رب ھن و دوش یم دراو ناتسناغفا هانگیب مدرم قرف رب ،دنا هداد

 بلاط .دشک یم ار دوخ ناشیکمھ و نانطومھ نکال ،دنک یم حلص اراصن و رفاک اب لوپ لدب رد

 دنک یم راسگنس ار نز و دنز یم نینچمق و هرد ،قالش و ھتوس اب ار مدرم زور رھ تسد ھب ھتوس

 یم زور رھ بلاط ھک یعیاجف زا ھک دشاب روک دیاب مدآ نامشچ .دنکش یم رمک یبنجا یاپ رد و

 .دشوپب مشچ دنیرفآ

 

 .تسا یلاقتنا تموکح کی رارقتسا نامرا رد دوخ نومضم رگید یاج رد یک هرت یاقآ – 4

 یاوسر دنچ و نیدبلگ و نابلاط دننام دوخ نارکون نآ رد ات تسا ناتسکاپ تساوخ یلاقتنا تموکح

 و ناتسکاپ نکال .دزاس لیدبت دوخ یاھ ھبوص زا یکی ھب ار ناتسناغفا و دزاس اجباج ار رگید

 .دور یمن ناتسکاپ تیمومیق رد یھاگچیھ ناتسناغفا .درب دنھاوخ روگب ار نامرا نیا شنارکون

 

 ھک یطیارش رد بلاط حلسم تمواقم زا عافد نم رواب ھب" :دننک یم داشرا نینچ یک هرت یاقآ – 5

 رد یقوقح و یقالخا هدعاق چیھ تیاعر ھب مزلم ار دوخ یجراخ یاوق و تسا لاغشا ناتسناغفا

 رجحتم نابلاط ایآ ھک دیسرپ اقآ نیزا دیاب الاح ".تسا ترورض کی ،دنادیمن ناتسناغفا مدرم ربارب

 نیا ھک تسنیا ھن رگم ؟دنناد یم مزلم یقوقح و یقالخا دعاوق نیرت یئادتبا ھب ار دوخ راکتیانج و

 تسنیا ھن رگم .دننک یم راتشک و تیانج زور رھ و دنا هدرک نیگنر نآ ناھانگ یب نوخ اب ار کاخ

 و یبھذم مسارم ھب و ناریو ار ھسردم و بتکم و کچلپ و لپ و دجسم و ھناخ زور رھ نابلاط ھک

 رد "مارک" نابلاط 2020 یم هام 18 خیرات ھب ھک دیدرک شومارف .دننک یم باترپ بمب نارق متخ
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 رد ھک دیروایب دای ھب .دندرک ناریو ار ھنزغ یمالسا تفاقث زکرم یراجفنا داوم زا رپ رتوم کی

 تکلمم نیدنچ و ایزینودنا ،یدوعس ناتسبرع رد ناھج ناناملسم عامجا راب نیدنچ ریخا یاھلاس

 نیب عامجا ھب زیرنوخ نابلاط نکال .دندرمش مارح ناتسناغفا رد ار گنج و تفرگ تروص رگید

 ؟یک هرت یاقآ تسیچ یقوقح و یقالخا ۀدعاق نیا .دندرکن نیکمت ناھج ناناملسم یللملا

 

 دعب رگا : طرش الب و عطاق ھن تسا طورشم عافد نیا اما" :دسیون یم ھمادا رد یک هرت یاقآ – 6

 کی زا ار ناتسناغفا و دش تباث ھیاسمھ یاھ روشک ای روشک ذوفن ھلومحم بلاط گنج نایاپ زا

 لاح نیرد .دوشیم بلس یو زا تیامح ،داد رارق رگ ید زواحتم ھطلس ریز رد و دازآ زواحتتم

 تفگ دیاب ھطبار نیا رد ".دننادرگ یم ور یو ز ا دنتششااد ارق بلاط بقع رد گنج رد ھکیمدرم

 مدرم .تسین یگدنز ھب رداق بابرا نودب بلاط و تسا ھتفخ بلاط داھن رد یشنمرکون و یرکون ھک

 ،رجحتم بلاط .دنا هدرک ھبرجت 1990 ۀھد رد ار بلاط دادبتسا و ملظ و قامچ و بوچ ناتسناغفا

 مدرم یاھ ھناش رب رگید راب ھک تسین رداق ادبا یئاطسو نورق راکفا اب تسرپ یبنجا ،شنمرکون

 شرورپ شیوخ ۀظفاح رد نات ناراطقمھ و امش ار لایخ نیا و باوخ نیا .دوش راوس ناتسناغفا

 .درادن لابق رد یدوس ھک دیھدن

 

 ھباثم ھب بلاط دوجو تیعقاو ھب لاس تسیب زا دعب اکیرما !یلب" :دسیون یم یک هرت یاقآ – 7

 و دش هداد رکذت الاب رد ھکنانچ ھک تفگ دیاب یک هرت یاقآ ھب ".دش میلست حلص و گنج ھلماعم فرط

 شرورپ و دلوت اکیرما و سیلگنا ،ناتسکاپ نماد رد نابلاط ،تسا دوجوم زین رگید دنس اھ دص

 کمک ار اھنآ ینامز .دننک یم لمع دوخ عفانم قباطم دوخ نارکون اب سیلگنا و اکیرما .دنا ھتفای

 رب زاب دتفا مزال رگا ار اھنآ یرگید تصرف رد و هدرک زیجأت ار اھنآ رگید تقو کی رد و دننک یم

 نیدبلگ ،قحلاایض ،هاش اضر ،یفاذق ،مادص ،سیلگنا و اکیرما ھکنانچ .دننک یم بصن تردق ۀکیرا

 یا هدع موزل تروص رد بیترت نیمھ ھب .دیشک ریز ھب تردق زا زاب و دناسر تردق ھب ار هریغ و

 زا و درک قلخ شدوخ ھک ار نابلاط دھاوخ یم کنیا و .تسا هدرک بصن تردق ھب هرابود ار

 اریز ،دنادرگرب تردق ۀکیرا رب رگید راب ار اھنآ دھاوخ یم دوخ عفانم بسح رب ،تخادنا رب تردق

 ھتشاد رایتخا رد یمرادناژ ایسآ ۀشوگ نیا رد سیلگنا و اکیرما ات دنک یم باجیا ھقطنم عاضوا

 تسکش ھب و دراد رارق تیرشب تساوخ و نامز اب لباقت رد ینابلاط راکفا و نابلاط نکال .دشاب
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 ۀداعا یارب اھنآ یاعد و هدیدرگ مل پمرت تسکش زا دعب نابلاط یاھشوگ کنیا .تسا ھجاوم یمتح

 .دنا هدوزفا دوخ تایانج نازیم رب ھک تسورنیزا .دشن باجتسم زین پمرت تحص

 

 اب ار ناتسناغفا مدرم عومجم ،یلم و یبھذم تادقتعم" :دنھد یم ھمادا نینچ یک هرت یاقآ – 8

 رد مدرم تیامح ھب دنا ھتسناوت یعمج راتشک و اھ نامدرابمب مغرلا یلع نابلاط .دھدیم دنویپ نابلاط

 ترفن نابلاط زا مدرم ھک تفگ دیاب اقآ نیا ھب ".دننک میاق لورتنک ناتسناغفا ورملق زا یمین زا شیب

 لاس نیمھ نایرج رد اھنت .دنھد یم ماجنا ربکا هللا مان ریز ار یتیانج رھ ھکنانچ ،دنا رازیب و دنراد

 بیرخت ناتسکاپ نامرف ھب تسا مدرم لام ھک ار تکلمم تاسیسأت زا دص رد 16 دودح یدیشروخ

 دندرک ناریو ینزغ رد ار ریق کرس کی و ار مارالد ریق کرس نیسپ یاھ زور ردً الثم .دنا هدرک

 دنب نیظفاحم .دنتخاس مدھنم تارھ و روغ نیب ار کرس نیدنچ و روغ رد ار نالک لپ کی و

 دندش بکترم تکلمم فارطا و لباک رد ار رگید تیانج کی و رازھ و دندناسر لتق ھب ار ناخلامک

 هدش بکترم نابلاط ھک کانلوھ و میظع تایانج نیا اب ایآ .دندناشن نوخ ھب ار هداوناخ نارازھ و

 ھب دیاب یک هرت یاقآ .دشاب ھتشادن نادجو زا یناشن چیھ ھکنیا رگم دنک یم عافد اھنآ زا یسک ،دنا

 بناج ایآ ،دندش هراوآ نابلاط گنج رثا رب ھک ام نطومھ رازھ اھھد دنملھ گنج رد ھک دروایب دای

 ریز ناتسناغفا ورملق مین ھک دنک یم اعدا یک هرت یاقآ یتقو ؟تلود رتچ ریز ای و دنتفر بلاط

 نینچ رگا .دشاب نابلاط لورتنک ریز ھک دھدب ناشن ار تیالو کی لقا دح ،تسا نابلاط لورتنک

 شکشیپ نابلاط ھب ناتسناغفا تلود .دنزرو یم ءابا روشک رد تارکاذم ۀمادا زا نابلاط ارچ تسین

 نیا نابلاط نکال .میھدب ماود ار تارکاذم میناوت یم دیھاوخب امش ھک ناتسناغفا یاجک رھ رد ھک درک

 زا ھنالدزب و ھنادزد ھکلب .دنرادن لماک طلست روشک یاج چیھ رد اریز ،دندرکن لوبق ار عوضوم

 یرگید خاروس رد و دنراذگ یم زیرگ رد یاپ و دننک یم یلاتق و لتق ،دنوش یم ردب یخاروس

 .دنوش یم ناھنپ

 

 ناونع ھب ار بلاط عومجم رد مدرم ھک تسنیا نم روصت" :دنیامرف یم یک هرت یاقآ ریخا رد – 9

 یک هرت یاقآ ھب ".دنریذپیم یبھذم و) ناتسکاپ یلامتحا ذوفن عفد طرش ھب( یلم یاھ شزرا عفادم

 و ناتسکاپ تمدخ رد نابلاط المع و تسین یلامتحا نابلاط یالاب ناتسکاپ ذوفن ھک درک ءاقلا دیاب

 زا ھکنانچ .دشاب یم امروشک یلم یاھشزرا اب حیرص تفلاخم رد نیا و دنراد رارق ناتسکاپ نایماح

 نردم ھحلسا و طیاسو لیاسو تاناکمااب نابلاط کیرحت خن رس ،ددرگ یم نشور الاب تاحیضوت
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 ھلآ زج  کیرحت نیا و دش یم لیومت ناتسکاپ و سیلگنا و اکیرما تسد ھب نونک ات زاغآ زا زور

 لقتسم هدارا دوخ زا ینابلاطرازبا دشاب دناوت یمن یرگید یزیچ رامعتسا تسد رد یناج یب یا

 داجیا یارب ماشآ نوخ ناباصق نوچمھ  روزم رامعتسا عفانم نیمأت رطاخب ینابلاط رازبا .دنرادن

 هدرک شوپور ار رامعتساروزم هرھچ نابلاط مانب کسام تحتات .دنا هدش ھتخاس سرتو  بـُعر

  .دنشاب

 یقرت و تفرشیپ عنام ھک تسا حضاو ناگمھ ھب ھکارچ  دپسچ یمن نابلاط ھب تبثم یضورفم چیھ

 ،یسارکومد  میلگ  دنتسناوت ناتسناغفا رد نابلاط لیمحت اب ھکارچ .دنشاب یم ناتسناغفا ام ھعماج

 ار تکلمم ) یسایس مالسا صوصخب ( ینابلاط رازبا اب رامعتسا .دننک عمج ار رشب قوقح یدازآ

 و داد لیزنت یتاھد  ھعماج ھب ار ناتسناغفا یرھش ھعماج .درب بقع ھب اھ خسرف 1990 ۀھد رد

 حیرص صن فالخرب  یردارب و توخا مصخرد ار یردارب و توخا ،نیتسار مالسا فالخرب

 یعامتجا رومارد رامعتسا تسد ات دندرب نیبزا یسایس  مالسا اب ار مالسا .دندرک لیدبت ینآرق

  ینابلاط رطخ زا ار ھعماج ات دراد شالت تسودنطو و یلم ناسنا رھ اذل   .دشاب دازآ ریقف عماوج

 هولج دواد ار تولاج یبیرفماوع اب ات دنا فظؤمرامعتسا ناگتشامگ اما  .درادھگن رود یرامعتسا

 کی حطس ردً انیقی ،دنیب یمن ار تایعقاو ھمھ نیا یک هرت یاقآ یتقو ھک تفگ دیاب نایاپ رد .دنھد

 تایانج ھمھ نیا دناوت یمن یسک رگید یدنچ و وا زا ریغ اریز .تسا هدرک لزنت یسایس یانیبان

 .دراگنا هدید ان ار نابلاط

 

 یوگ دنلب ھب ،نابلاط اب شناھنپ و ادیپ طباور اب ناتسناغفا انایرآ تیاس ھک درک ناشنرطاخ دیابً انمض

 ھک هداد رارق یناسک تمدخ ھب ار دوخ نویبیرت نایب یدازآ ۀناھب ھب .تسا هدش لیدبتزین هورگ نیا

 جنر نیماضم تلق زا تیاسبو نیا ناگدننادرگ ھک ارچ  .دننک یم تیانج و دنزیر یم نوخ زور رھ

 تسشن عافدب ءایح زا رود ار )وقس ھچب( سیلگنا هدش ھتشامگ ،حادم یلیلخ ھکیوطنامھ ،دنربیم

 .تسا ھتخادرپ یک هرت راتسور حادم ھب ،یلیلخ داتسا یاجب رابنیا
 

 نایاپ
 
  
   


