
 

 

 

 
 

 ٢٠٢٠ یرونج ١٨ ھبنش                                              ایوج یلالم زا عافد ھتیمک         

تسا هداتسا دوخ مدرم رانک رد نانچمھ ایوج یلالم  
 رد عمش نتخورفا و لگ نتشاذگ یارب لباک رد ناریا ترافس ربارب رد »ایوج یلالم زا عافد ھتیمک« نصحت :١٣٩٨ یدج٢۶

.نیارکا یربرفاسم هرایط رب ناریا روفنم میژر ھناراکتیانج ھلمح رد ام ینابرق نطومھ ١٣ یاھ سکع یاپ 	

:یتسیرورت ھلمح نیا حیبقت رد ایوج یلالم نانخس 		

«  اب یدردمھ راھظا و نیارکا یربرفاسم هرایط ینوگنرس ناینابرق زا دوب و دای رطاخ ھب ام یزورما ندش عمج زا فدھ

.تفرگ رارق ناریا راوخنوخ تلود کشوم فدھ دروم اریخا ھک تسا ناش ناگدنامزاب 	

 نوخ ھب ھکلب ناریا ناناوج نوخ ھب اھنت ھن شناتسد ھک دنربیم رس ھب یمیژر تیمکاح تحت ھتشذگ ھھد ۴ یط ناریا مدرم

.تسا هدیرفآ تیربرب و تلاھج ،تنایخ طقف شرمع لوط رد ھک یمیژر .تسا نیگنر زین ناھج و ھقطنم مدرم 	

 ھلمح دروم میژر نیا تنایخ ھنومن نیرخآ .دور یم رامش ھب میژر نیا موش یاھ تسایس نیرید ناینابرق زا یکی ام ناتسناغفا

 ام مولظم نانطومھ ناش نت هدزیس دودح ھلمج زا و دش ھتشک نت ١٧۶ ھجیتن رد ھک تسا نیارکا یربرفاسم هرایط نداد رارق

.دندوب 	

 شالت ناریا دایش و وگغورد نامکاح رگید فرط زا دوریم رامش ھب تیرشب ھیلع تیانج دوخ ھیضق نیا فرط کی زا رگا

 مدرم لاح ات دوب یم ناریا یلخاد تکرش طوبرم هرایط نیا رگا اسب ھچ .دنراپسب یشومارف ھب ادصورس نودب ارنآ ھک دنتشاد

 و یریگیپ ناھاوخ و ھتخادنا هار ھب یھاوخداد ناھج روشک نیدنچ ھثداح نیا زا دعب .دندنام یم هاگآان تیعقاو لصا زا ایند

 و شارخلد ھثداح اھ هد ربارب رد ھچنانچ ناتسناغفا رودزم و رگ ھلماعم تلود اما دندش ناش نانطومھ نوخ رطاخ ھب قیقحت

.درک رایتخا یتوافت یب کشجنگ هدزیس نوخ ندش ھتخیر لثم مھ ھلئسم نیرد دنام توافت یب ناسنا نارازھ نوخ نتخیر 	

 ماع لتق ھب تسد یاھنماخ شنمدد تلود نآ ربارب رد ھک تسا ناریا ناھاوخیدازآ یمدرم یاھ شزیخ دھاش ایند رخاوا نیا رد

 ،نیھوت ،ھجنکش عون چیھ زا و تسا هاوخیدازآ نارتخد و نارسپ زا ولمم شیاھ نادنز لاح و هدز روشک نیا دیشر ناناوج

.دندرکن غیرد اھ شزیخ بوکرس و ریقحت 	

 ییوسمھ و یگتسبمھ هدومن عافد ناریا عاجش مدرم ریگجوا تازرابم زا دنلب یادص اب ام هدید درد مدرم زا یگدنیامن ھب نم

 لسع ،اھ یتاجن یلع ،اھ یشخب لیعامسا ،اھ نایلق هدیپس یگداتسیا و روش ناتسناغفا مدرم ام یارب .مراد یم مالعا ار شیوخ

 ھن دنا ماھلا و تاھابم ھیام رگید یبالقنا و زرابم اھدص و اھیلقریما ،اھیدمحم سگرن ،اھ هدوتس نیرسن ،اھ یدمحم

 رد ھک هریغو رمتا فینح ،ناخ لیعامسا ،ماردپ ،ققحم ،هللادبع ،یزرک ،یلیلخ ،دوعسم ایض لثم کاواو عفادم نارودزم

 ھیروس رد هدش ھتشک یاھناغفا و یناریا ضرتعم اھدص نوخ لباقم رد و ھتشاد اپرب متام ینامیلس مساق لثم یراکتیانج گوس

یکاولپخ             لالقتسا  
                            www.esteqlaal.net                           

             



 ھیجوت فلتخم یاھ ھنامیپ ھب ار ناریا شکمدآ میژر تایانج ناوت مامت اب و فلتخم یاھ ھناھب ھب و هدومن توکس ھنامرش یب

.دنوش یم مرج کیرش تقیقح رد و دنیامن یم 	

 زج دروآ یمن تینما و تابث ،حلص اھنآ ھب یجراخ روشک چیھ ھک دنزومایب ناتسناغفا مدرم خلت تشونرس زا دیاب ناریا مدرم

.دنریگ تسدب ار ناش تشونرس دوخ دنشوکب ھک ناریا نادرم و نانز ناوترپ ناوزاب اب 	

 ،قارع ،نیارکا ،ھیروس ،ایبیل رد ھچنانچ هدروآین ناغمرا ھب ار یسارکومد و یدازآ زگرھ اکیرما زورفا گنج تلود خیرات

 اب ھقطنم و ناریا ،ناتسناغفا یقرتم و ورشیپ یاھورین طقف .تخادنا دھاوخ هاچ ھب ھلاچ زا زین ار ناریا میا هدید ...و ناتسناغفا

.دننک هدایپ ناش یاھ روشک رد ار تلادع و یسارکومد ،یدازآ یاھ شزرا دنناوت یم ناش هزرابم و داحتا 	

 

	

!یناھج یگتسبمھ و یعامتجا تلادع ،یدازآ داب هدنز 	

 

 


