
 :کرتشم هیعالطا

 !مینیشنب ناگدشدازآ نشج هب ،یسایس ناینادنز همه یدازآ تساوخ اب

 ریما ،یرایهلا زاناس هارمه هب نارهت رد رگراک یناهج زور عمجت ناگدش تشادزاب زا زیرگنر هفطاع و یریما هیضرم ،۱۳۹۸ نابآ مراهچ هبنش هاگماش
 رکشین نارگراک تاضارتعا اب طابترا رد هک یرگراک لاعف نایل�ق هدیپس و ماگ یتنرتنیا هیرشن هیریرحت تئیه یاضعا زا درف یدمحم نیسحریما ،یلقریما

 ندرپس اب و تقوم روط هب دنچره هک ار ینادنز نازیزع نیا یدازآ .دندش دازآ تقوم روط هب نیگنس یاه هقیثو دیق اب ،دوب هدش ریگتسد هپت تفه
 چیه یب ناش یدازآ هک ،ار یرگراک – یعامتجا لاعف شش نیا تقوم یدازآ .تفرگ نشج دیاب یرگا و اما چیه نودب ،دنا هدش دازآ نیگنس یاه هقیثو
 همه و یرگراک شبنج نالاعف ،ناریا رگراک هقبط هب دیاب ،تسا هدوب یمالسا یروهمج یاه نادنز رد نانآ یرادیاپ و تماقتسا نوهرم یا ههبش
 ،دنا هدوب یللملا نیب و یلخاد یاه هصرع رد هدش هجنکش نازیزع نیا تمواقم یاسر یادص ،نانآ ندوب ینادنز تدم رد هک ینارگ شالت و ناگدنشوک
 ره هب ار ناشیرادیاپ و تمواقم یادص و دنداتسیا یمالسا یروهمج نامیخژد لباقم رد ناج مچرپ اب هک یدنبرد نازیزع .تفگ شاب داش و کیربت

 شرتسگ ،یرگراک تاضارتعا و تاباصتعا موادت رگا دیدرت یب .دنداد ساکعنا هعماج نورد هب نیوا و کچرق فوخم یاه نادنز نورد زا نکمم قیرط
 ،زیرگنر هفطاع .میدوبن زین نانآ تقوم یدازآ نیمه دهاش نونکا ام ،دوبن ینادنز نازیزع نیا یندوتس و هنانامرهق تمواقم و یضارتعا یاه شبنج
 یرادیاپ و تمواقم دامن زا یشخب نونکا ،دنداتسیا یمالسا یروهمج نارگبوکرس لباقم رد ناج مچرپ اب هک یرگید نازیزع نآ همه و نایل�ق هدیپس
 یاه شبنج موادت رگا هک ،ددرگ دیکات رما نیا رب هرابود دراد اج .دنتسه ام هعماج ناشکتمحز و نارگراک هنابلط قح شبنج رد یسایس ناینادنز
 نالاعف ،یسایس یاه نامزاس غیرد یب و هبناج همه ششوک رگا ،دوبن یمالسا یروهمج یاه نادنز رد نازیزع نیا هنانامرهق تمواقم و یضارتعا
 رب دیاب ،ور نیا زا .میدوبن زین نانآ تقوم یدازآ دهاش زگره ام ،دوبن نادنز زا نوریب رد نانآ تمواقم نداد کاوژپ رد یزاجم یاه هکبش و یعامتجا
 .تفگ دازیرم تسد نانآ رب و تشاذگ جرا ناش یرادیاپ و تمواقم نیا

 اب تدم نیا یط و ریگتسد هتشذگ لاس هام ید رد هک هپت تفه رکشینعاجش رگراک ،یشخب لیعامسا هک میربن دای زا .تسین ارجام مامت نیا اما
 یناموت نویلیم ۷۵۰ نیگنس هقیثو اب هبنشکی زور دوب رارق هک لیعامسا .تسا نادنز رد زونه ،تسا هدوب هجاوم یناوارف یمسج و یحور یاه هجنکش
 یاپ ردپ روضح نودب لاسما رهم لوا هک ،شا یلوا سالک رتخد و تسا راتفرگ یمالسا یروهمج نارگبوکرس لاگنچ رد زونه ،دوش دازآ تقوم روط هب
 ،هپت تفه زرابم رگراک رگید رفین�خ دمحم مینکن شومارف .تسا راظتنا رد و گنت لد وا ندیشک شوغآ رد و ردپ یدازآ یارب زونه ،تشاذگ هسردم هب
 نارگ هجنکش لاگنچ رد نانچمه ،ماگ یتنرتنیا هیرشن هیریرحت تئیه وضع رگید ،یدمحم لسعو رگراک یناهج زور ناگدش تشادزاب زا ،یجان ادن

 .دنراتفرگ و ریسا یمالسا یروهمج

 دیعس ،یبیبح دمحم زونه مینکن شومارف .تسا هار زاغآ نیا اما ،تفگ شابداش ناگمه هب دنلب یادص اب دیاب ار ینادنز زیزع شش نیا تقوم یدازآ
 ،ییایرآ نیمسای ،یهاشبرع هرینم ،زرواشک ناگژم ،نایلالج بنیز ،یرظن دمحم ،هداز میظع رفعج ،یدبع لیعامسا ،یدورگنل یتشهب دومحم ،دازریش
 عافد ،نارگراک تابلاطم زا عافد مرج هب یرگید نادرم و نانز و نارتخد و نایوجشناد زونه .دننادنز رد یرگید و ناملعم و هداز نیسح الیل ،ابیکش مایپ
 ریقحت و بوکرس و تناها اب هنازور و دندنب و نادنز ریسا ناریا شکتمحز یاه هدوت عفانم زا عافد و نانز قوقح زا عافد ،یسایس یاه یدازآ زا
 .دنا هجاوم یمالسا سروهمج نانابنادنز

 و نایب یدازآ زا عافد ،یعامتجا و یدرف یاه یدازآ زا عافد مرج هب هک ینادرم و نانز همه ،ینادنز نارگراک همه یدازآ یارب دیاب ،تسا هار زاغآ نیا
 و لماک یدازآناهاوخ راوتسا یمزع اب هزرابم نیا رد و درک شالت ،دنا هدش ینادنز و ریگتسد ناریا شکتمحز یاه هدوت و نارگراک عفانم زا عافد ،هشیدنا
 .دوب یسایس ینادنز همه طرش و دیق یب

 ناینادنز یرادیاپ و تمواقم داب هدنز
 یسایس ناینادنز طرش و دیق یب یدازآ تساوخ اب یناگمه ضارتعا یادص داب نینط رپ

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

۱۳۹۸ نابآ ۶
۲۰۱۹ ربتکا ۲۸

 هتسه و (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
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