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همجرت

رتهب ناهج تخاس یارب یراکمه
گنیپ نیج یش یاقآ بانج ینارنخس

نیچ قلخ یروهمج مرتحم سییر و نیچ تسینومک بزح یزکرم هتیمک مرتحم لک ریبد

ناهج یسایس بازحا اب نیچ تسینومک بزح هبتر عیلا یوگتفگ رد

نکپ ،2017 ربماسد لوا

، اهروشک یسایس بازحا مرتحم ناربهر

، ناتسود ، نایاقآ مناخاه،

عیلا یوگتفگ رد روضح یارب یتصرف هک ملا حشوخ رایسب نم زورما ! ریخب رهظ زا دعب

یاه نامزاس و یسایس بازحا ناربهر اب ناهج یسایس بازحا اب نیچ تسینومک بزح

و دنتسه دایز یاهراک راتفرگ ناگمه سلا، نایاپ رد . مشاب هتشاد ناهج رسارس زا یسایس

فرص یراکمه یاه همانرب دروم رد ثحب و نکپ رد عمج یارب ار شزرا اب نامز مه زاب

و رشب هعسوت هب یصاخ تیمها و هجوت ام همه دهد یم ناشن لماک روط هب نیا . دننک

. میزادرپ یم ناهج هدنیآ

رود زا هک یناتسود زا ، مدوخ مان هب و نیچ تسینومک بزح فرط زا نم ، اجنیا رد

نیچ، تسینومک بزح یلم هرگنک نیمهدزون یرازگرب نامز رد ! میوگ یم دمآ  شوخ دنا هدمآ

ام یارب ار کیربت یاه مایپ اهنآ ناربهر و یسایس یاه نامزاس ، یسایس بازحا زا یرایسب

منک. رکشت امش همه زا زورما تصرف زا هدافتسا اب مهاوخ یم نم و دنداتسرف

ات نونکا زا نیچ هعسوت زادنا مشچ و حرط نیچ تسینومک بزح یلم هرگنک نیمهدزون

یارب ناگمه اب یراکمه یارب نیچ هناقداص یوزرآ مه و درک هیهت ار 21 نرق طساوا

یگدنز رد یسایس بازحا درک. عاالم ار کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج تخاس جیورت

تفرشیپ جیورت رد یمهم یورین نینچمه و دننک یم افیا یمهم شقن روشک یسایس

یاه  نامزاس و یسایس بازحا 300 دودح زا ناربهر مرتحم راضح . دنتسه یرشب یاه  ندمت

کارتشا هب ناگمه اب ار دوخ تایبرجت متسه لیام نم . دیتسه ناهج یاهروشک زا یسایس

. مراذگب

، ناتسود ، نایاقآ مناخاه،

. ددرگ یم لا بند هناقاتشم هک تسا رشب ایور هشیمه دابآ و داش یگدنز ، زورما ات میدق زا

دوجو هب ار ناشخرد ندمت یاهدرواتسد رشب ، ندمت هعسوت خیرات سلا نارازه لوط رد

رب ،عالهو تسا هدشن فقوتم مه زگره اه یریگرد و گنجاه ، دوجو نیا .اب تسا هدروآ

یاه  هنیزه و هدرب ار ناوارف یاه جنر ناسنا ، یرامیب و نوعاط و یعیبط بالیای عاونا

، گرزب یاه هداد ، تنرتنیا عیرس هعسوت اب زورما . تسا هدرک تخادرپ مه ار نیگنس

هقباس یب اه ناسنا نیب طابترا ، یعونصم شوه و یموتناوک یاه  هراوهام ربا، تابساحم

. تسا هقباس یب مه یرشب یناهج الت کشم قمع و نازیم ، دادعت حلا، نیع رد . تسا

. تسا هتسویپ مه اب شیپ زا شیب مه ناهج یاهروشک همه رد مدرم تشونرس و هدنیآ
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ریرش تباقر رد اهنآ هک تسا نیا یکی . تسا هنیزگ ود یاراد رشب ، تیعضو نیا لباقم رد

هب دایز لا متحا هب هک راتشک و گنج هب رجنم یتح و دنتسه عفانم و تردق یارب

و دننک یم لا بند ار رصع تفرشیپ دنور مدرم هک تسا نیا رگید . دسرب هعجاف نارحب

یارب ار بولطم طیارش هک دننک یم یراکمه شلااه چ هب ییوگخساپ یارب ناهج رسارس رد

رد ار یخیرات تصرف دیاب ام . دننک یم داجیا کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج تخاس

. میهد ماجنا یرشب رتنشور هدنیآ تخاس یارب ار تسرد باختنا و میریگب تسد

نوخ نردم نارود رد اما ، تسا قرب و قرز رپ ندمت و وطالین یا هقباس یاراد نیچ تلم

یارب ،و دندرکن میلست دوخ تشونرس هب نیچ مدرم . تسا هدرب جنر ار یزوسشتآ و یزیر

قفوم و تسرد یا هداج رد رضاح حلا رد ،و دندرک ششوک و تمواقم وطالین تدم

یتیامح ، خیرات هب یهاگن .اب دنور یم ولج هب نیچ تلم قنور و ایحا یایور ققحت یارب

، هدرک دادتما 5000سلا زا شیب ینیچ ندمت و هدناسر اجنیا هب ناتساب زا نیچ تلم هک

ناهاوخ هشیمه نیچ تلم . دراد هشیر نیچ تلم قیمع یاه گر رد هک تسا یگنهرف ژن

اب هک میدقتعم ام . تسا " ناهج تلا "و"دع ناهج یگنهامه "و" هداوناخ کی ناهج "کی

مدرم ، ناهج یاهروشک همه نایم اه یریگرد و اه شکمشک ، تاضقانت و اه توافت دوجو

دیاب ناهج مدرم . دننک یم یگدنز کرتشم هداوناخ کی رد و کرتشم یبآ نامسآ ریز ناهج

کرد ار رگیدکی و دننک زاب ار شوغآ ،" هداوناخ کی ناهج "کی موهفم لصا رب دنبیاپ اب

تخاس یارب و دنهد شهاک ار الف تخا طاقن و شیازفا ار کرتشم یاه  هنیمز و دننک

. دننک تالش کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج

ار کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج تخاس راکتبا نم راب، نیلوا یارب ،2013 سلا رد

یاهروشک اب نیچ هناتسود یراکمه هک مدش هدهاشم ناوارف یدنسرخ اب نم . مدرک حرطم

رد یپ مه کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج تخاس راکتبا و هتفای شرتسگ نانچمه ناهج

هدش لیدبت تایلمع هب موهفم زا راکتبا نیا و هتفرگ ناهج تقفاوم و تیامح دروم یپ

. تسا

تخاس موهفم یارجا یارب هک مدرک داهنشیپ "ار هداج کی و دنبرمک "کی راکتبا مه نم

" هداج کی و دنبرمک ،"کی ریخا 4سلا یط . دشاب یم کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج

هدش هطوبرم یاهروشک کرتشم هعسوت ققحت یارب یراکمه گرزب مرفتلپ کی هب لیدبت

. یریش هار هب دشاب مهاب اه هراتس و اه هراتس ایرد، هب دشاب مهاب اه بآ و اه بآ . تسا

مهاب کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج تخاس یارب ناگمه هک ینامز ات هک مدقتعم نم

ار کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج تخاس زا فده ، دننک یلمع و یزیر همانرب ، دنشاب

داد. دهاوخ ققحت امتح

، ناتسود ، نایاقآ مناخاه،

، روشک ره ، تلم ره هک دشاب یم ینعم نیا زا فیرعت ، کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج

یگنهامه اب درک تالش دیاب ، تسا طبترم رگید یاهروشک و تلماه اب شا  تشونرس و هدنیآ

میزاسب قشعرپ هداوناخ کی هب نآ رد هدش گرزب و دلوتم ام هک نیمز هرک نیا یراکمه و

. مینکب تیعقاو کی هب لیدبت ار رتهب یگدنز یارب ناهج رد مدرم همه یوزرآ و

تفرشیپ دنور لوط رد . میزاسب ار تینما زا رپ و سرت زا رود ناهج مینک تالش دیاب ام

گنج اما ، دندوب یمئاد حلص لا بند هب ناسنا سلا نارازه هک نآ دوجو ،اب یرشب ندمت

کی رد ناسنا . تسا هدوب گنج دیدهت اب هجاوم هراومه ناسنا و دوبن ناسنا زا رود زگره
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هیکت رگید یاهروشک ینماان رد ناوت یمن ار دوخ روشک تینما ، دننک یم یگدنز نیمز هرک

رد دوش. لیدبت روشک نیا شلا چ هب ناوت یم مه رگید یاهروشک یارب یدیدهت ، دشاب

، دشاب یمن یفاک روشک کی ییاهنت تمواقم ، عماج و هدیچیپ یتینما یاهدیدهت اب ههجاوم

، کرتشم تینما دیدج موهفم یور دیاب ام . دشاب یمن دمآراک و تسرد مه روز هب لسوت

هب و تلا دع و فاصنا رب ینتبم یتینما بوچراهچ ، مینک یراشفاپ رادیاپ و یراکمه ، عماج

صوصخب مدرم و مینک فذح ار گنج هب رجنم یاه  هشیر ، مینک داجیا ار یراذگ کارتشا

حلص دیشروخ رون هک یروط هب ، مینک تظافح و تاجن گنج شتآ زا ار ناکدوک و نانز

. دنربب تذل شمارآ و حلص زا همه هک یروط هب ، دشخرد یم نیمز یور رب

حطس ، زورما ناهج رد . میزاسب ار هافر زا رپ و رقف زا رود ناهج مینک تالش دیاب ام

نزاوتمان هعسوت هلئسم اما ، دیسر ناتساب مدرم روصت لباق ریغ یحطس هب ینف و یداوم

و رقف ، تسا گرزب زونه بونج و لا مش هعسوت نیب فاکش ، دراد دوجو مه یفاکان و

،و تسا روهظ حلا رد مه یدج یلا تیجید دیدج فاکش دنام، یم یقاب زونه یگنسرگ

یمیدق قطنم زا رگا . دنراد رارق راوشد تیعضو رد اهروشک زا یرایسب رد مدرم نینچمه

زا رگا دنک، لا بند ار درب یم دوس مامت هدنرب و دیشاب هدنزاب وت و مشاب هدنرب نم هک

برد نتسب " هجیتن دنک، لا بند ار نارگید رب یشارت عنام و یراک هئطوت هک یمیدق شور

دوخ هعسوت ساسا و هیاپ شیاسرف هجیتن دوب، دهاوخ " دوخ هار ندرک دودسم و نارگید

دیبوخ امش مبوخ "نم موهفم هب دنبیاپ دیاب دوب.ام دهاوخ رشب مامت هدنیآ ندید بیسآ و

درب درب ، لداعتم ، ینتیو و تارپ ، عماج زاب، لوصا رب یداصتقا ندش یناهج "،و دنبوخ همه

داجیا یرشب کرتشم هعسوت یارب بولطم طیارش کرتشم روط هب دیاب . مینک جیورت ار

رد یگدنام بقع و رقف و مینک جیورت ار ناهج قنور و هعسوت کرتشم روط هب دیاب . مینک

ار رقف و سرت نودب یگدنز کرتشم روط هب دیاب . میربب نیب زا ار اهروشک زا یرایسب

هدافتسا و یسرتسد رد ار هعسوت عفانم و اهدروآ  تسد دیاب ، مینک داجیا ناکدوک همه یارب

. دشاب یناهج مدرم همه

. میزاسب ار زاب یاه رد و زاب یاه لد زا رپ و اوزنا زا رود ناهج مینک تالش دیاب ام

." دراد رگید کی اب یتاذ یگنهامه اما تسا توافتم هکنآ اب ءایشا همه ": دنتفگ یم اه ینیچ

یریگدای التو دابم نودب ، تشذگاب و ریگارف و زاب لد نودب ناسنا تفرشیپ اه، ندمت قنور

یرشب یاه  ندمت عونت و ییافوکش هب دنمزاین خیرات . تسین ریذپ  ناکما رگید کی زا لباقتم

رگیدکی لمکم ، دنشاب هتشاد دوجو یگنهامه روطب دیاب اه گنهرف و اه ندمت همه . دشاب یم

هب دنبیاپ دیاب .ام دننک مهارف یناسنا هعسوت یارب ار یونعم یورین کرتشم روط هب . دنشاب

و عناوم کرتشم روط هب دیاب ، میشاب " تسا نوگانوگ یاه ندمت ، تسا گنراگنر یایند " هدیا

هب یسرتسد اب سک ره هک میربب نیب زا ار یعقاو یگدنز رد یگنهرف یاهراوید و اهدس

. دشاب یم فلتخم یاه ندمت گنهامه یتسیزمه زا یشان یگنهرف هیذغت

نیمز هرک . میزاسب ار کاپ بآ و زبس هوک ،واب زیمت و ابیز ناهج مینک تالش دیاب ام

دارفا یخرب ، رضاح حلا رد . تسا یرشب هداوناخ اهنت حلا هب وات رشب کرتشم هداوناخ

یارب . تسا رود یایور زونه نیا اما ، دنتسه اضف رد رشب یارب دیدج یاه هناخ لا بند هب

لباق ریغ تیعقاو نیا . دننک یگدنز نیمز هرک رد دیاب اه ناسنا ، ینیب شیپ لباق هدنیآ

اب هدنیآ یاه لسن و نام دوخ یارب ار نیمز هرک کرتشم روط هب دیاب ام . تسا رییغت

دننامه ،و میشاب دنبیاپ تعیبط و ناسنا یگنهامه هدیا هب دیاب ام . مینک تبقارم تقد

، تعیبط هب مارتحا اب و ، مینک تبقارم تسیز طیحم و تعیبط زا ناج زا تبقارم

ریغ هداوناخ هک نیمز هرک زا کرتشم روط هب ، تعیبط زا تظافح ، تعیبط اب یگنهامه

، مینک نامرد ار تسیز طیحم مخز کرتشم روط هب ، مینک تظافح تسا ام ینیزگیاج لباق
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دنناوتب اه ناسنا همه میراذگب . مینک داجیا ار گنشق و گنهامه هاگتسیز کرتشم روط هب و

. دنربب تذل کاپ بآ و زبس هوک زا

، ناتسود ، نایاقآ مناخاه،

همه . تسا رییغت حلا رد مه هعسوت بوچراهچ و تسا رییغت حلا رد ناهج عاضوا ، زورما

یوزرآ ، دننک لا بند ار اه ناسنا همه تفرشیپ ، نامز رذگ اب مدقمه اب دیاب یسایس بازحا

هب ناسنا و تلم و روشک هعسوت اب ار دوخ بزح هعسوت ، دننک هدروآرب ار مدرم کرتشم

هدهع رب ار اه تیلوئسم هناعاجش ، یشیدنارود و تدمدنلب فده اب دیاب ام . دننویپب مه

و گرزب زادنا مشچ دیاب ام . میریگب رظن رد ار ایند لک مه و نامدوخ روشک مه ، میریگب

هب دیاب ام . میریگب هدهع رب ار دوخ یاه  تیرومام و میریگب رظن رد ار تدمدنلب عفانم

ییارجا یاه  همانرب و مینک لیدبت نامفادها و هدیا هب ار مدرم یاهزاین و میزادرپب مدرم

دنمزاین کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج تخاس . میزاسب تیعقاو ساسارب یصخشم

و گنهرف اب مدرم نیب قفاوت دیاب ام . تسا ناهج رسارس یاهروشک زا مدرم تکراشم

کی ناگمه اب یراکمه واب مینک ادیپ ار فلتخم یاه تلم و قطانم زا ، فلتخم نایدا

. میزاسب ار کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج

حوطس ، داعبا لقع زا دیاب .ام دشاب یم ناگمه تردق و تمکح دنمزاین گرزب یایور ققحت

یاه هار هب ، مینک یروآ عمج ار تایبرجت تایلمع رد ، مینک هدافتسا فلتخم یایاوز و

اب دیاب فلتخم یاهروشک رد یسایس بازحا . میریگب ار تردق و ورین ، مینک لا بند بسانم

طباور ساسا رب دننک یعس ، یراکمه و یگنهامه و تاطابترا شیازفا ، لباقتم دامتعا تیوقت

اه، توافت دوجو اب تاقفاوت لا بند رب ینبم بازحا نیب نیون طباور ، نیون یللملا نیب

نیب هکبش نینچمه ،و میزاسب ار رگیدکی تایبرجت زا هدافتسا و یریگدای و لباقتم مارتحا

رد . میهد لیکشت ار فلتخم حوطس و لکشاه اب بازحا نایم یراکمه و یطابترا یللملا

. مینک مهارف کرتشم تشونرس اب یرشب هعماج تخاس یارب دنمتردق یورین ، هجیتن

اب یرشب هعماج تخاس . تسا یرادرب مدق زا یشان ییاشگ هار و تایلمع زا یشان تیقفوم

وطال هار دش. ماجنا بش کی رد ناوت یمن و تسا یخیرات دنیارف کی کرتشم تشونرس

ریذپان یگتسخ یاه تالش دیاب ام ، هعماج نینچ تخاس روظنم هب دوب. دهاوخ راوشد و ین

، میراذگب رانک ار وزرآ هدیچیپ تیعقاو لیلد هب دیابن . میهد جرخ هب وطالین تدم یارب ار

. میهد تسد زا تالشار نامرآ ندوب رود لیلد هب دیابن

، ناتسود ، نایاقآ مناخاه،

تسا یبزح هکلب ، هدوب نیچ مدرم هافر لا بند هک تسا یبزح اهنت هن نیچ تسینومک بزح

رد یسایس بزح نیرتگرزب نیچ تسینومک بزح دنک. یم ششوک ناسنا تفرشیپ یارب هک

بسانتم یا هویش هب دیاب نیچ تسینومک بزح ، مدرک هراشا بقال هک روطنامه . تسا ناهج

لا بند هب تسا هداد ماجنا نیچ تسینومک بزح هک ییاهراک همه دنک. راک نآ حطس اب

یاهراک دیاب ام . تسا تیرشب هعسوت و حلص و نیچ تلم یایحا ، ینیچ مدرم هافر

هعماج تخاس یارب ینایاش شقن نیچ تیقفوم دوخ . میهد ماجنا نسحا هوحن هب نامدوخ

ار یرتشیب یاه تصرف نیچ هعسوت قیرط زا دیاب مه .ام تسا کرتشم تشونرس اب یرشب

هعماج هعسوت یوگلا و تایبرجت ، نامدوخ لمع قیرط ،زا مینک مهارف ناهج هعسوت یارب

یاهروشک یوگلا ام . میراذگب کارتشا هب رگید یاهروشک اب ار نآ و مینک فشک ار یرشب

یاهروشک هب زگره ام . مینک یمن رداص مه ار ینیچ یوگلا ، مینک یمن دراو ار یجراخ
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بزح . دننک یپک ار نیچ یاهدرکلمع و تسایس هک درک میهاوخن و میدرکن اعدا رگید

دوب. دهاوخ دنبیاپ ریز لوصا هب هتشذگ نوچمه نیچ تسینومک

س دص ابیرقت درک. میهاوخ ادا ناهج شمارآ و حلص یار ارب دوخ مهس هراومه ام واالً،

یکی دش. دلوتم نیچ هعماح دیدش یمارآان اب یا هرود رد نیچ تسینومک بزح ، شیپ لا

یلخاد گنج یگتفشآ هب نداد نایاپ نآ، هیلوا یاهزور رد نیچ تسینومک بزح فیاظو زا

روظنم هب ،1949 1921ات سلا دوب.زا نآ راتفرک مهدزون نرق طساوا زا نیچ هک دوب

28سلا یط نیچ، مدرم یارب هفرم و داش یگدنز داجیا و نیچ رد تابث و حلص ققحت

ناوارف یراکادف و هدرک هناحلسم هزرابم ینیچ مدرم زا یربهر هب نیچ تسینومک بزح

مزع و دنسانش یم ار حلص شزرا لد هت زا ینیچ یاهتسینومک ، نیاربانب درک. تیاده

درب درب و یراکمه ، هعسوت حلص، لوصا هب نیچ . دراد ار حلص زا یرادساپ تهج خسار

تخاس دنور عفاالهن روط هب دور، یم ولج هب زیمآ حلص هعسوت ریسم رد ، دشاب یم دنبیاپ

یسایس لح رد ار یا هدنزاس شقن و درب یم شیپ هب ار یللملا نیب یتکراشم طباور

ظفاح تیرومأم رد تکرش یارب ار نابحلص 36000 نیچ دنک. یم افیا یللملا نیب لئاسم

میلا عبانم و نابحلص هدمع یاشنم نیچ و تسا هدرک لا سرا دحتم للم نامزاس حلص

نابحلص 2500 زا شیب رضاح حلا رد . تسا دحتم للم نامزاس حلص تیرومام یارب

هب هجوت نودب و دنتسه حلص ظفاح یتیرومأم ییارجا تلا ح رد هقطنم تشه رد ینیچ

ال صا رد لا عف روط هب نیچ . دننک یم یرادساپ تینما و حلص زا تارطخ و اه یتخس

نیب یداصتقا و یسایس مظن ات درک دهاوخ تکرش یناهج یتیریدم ماظن هعسوت و تاح

، دریگ یم رارق نیچ هک یا هلحرم هچ ره رد دنک. تیاده رت هنافصنم تمس هب ار یللملا

همه یسایس بازحا زا ام درک. دهاوخن نیمزرس شرتسگ وای ینوم هژ لا بند زگره نیچ

تکراشم ، ایند حلص ناگدنزاس هک دننک یراکمه و یهارمه ام اب مینک یم توعد اهروشک

. میوشب یللملا نیب مظن ناعفادم نینچمه و یناهج هعسوت رد ناگدننک

تسینومک بزح درک. میهاوخ ادا ناهج کرتشم هعسوت یارب ار دوخ مهس هراومه ام ، ًامود

و هدش زوریپ مدرم تیامح هب هیکت هدش،اب سیسات مدرم نایم رد هک تسا یبزح نیچ

دوخ هجوت اقیمع هشیمه نیچ تسینومک بزح . تسا هدش رت یوق ام رس تشپ مدرم اب

اهنت هن ام . ناهج یاهروشک همه مدرم هکلب ینیچ مدرم اهنت هن ، هدرک زکرمتم مدرم هب ار

وطال تدم یارب نیچ . ناهج مدرم هافر یارب هکلب ، مینک یم تالش ینیچ مدرم هافر یارب

و یلنسرپ ینف، ینابیتشپ نینچمه مک،و دوس اب یاه ماو و ضوع بال میلا یاه کمک ین

یعامتجا و یداصتقا یاه ژه ورپ و هدرک مهارف هعسوت حلا رد یاهروشک هب ار دایز یرکف

، ناسدنهم ، نادنمشناد زا رفن نارازه ، زورما . تسا هدش یزادنا هار مه ار یتشیعم و

ح رد یاهروشک رد ینیچ نابلطواد و نانکراک ، ناملعم ، ناکشزپ ، ناصصختم ، عیانص نابحاص

هب تسد هناش، هب هناش یلحم مدرم اب اهنآ ، دنهد یم ماجنا ار یتخس یاهراک هعسوت لا

یاه حرط ساسا رب دوش. رتهب ناشیگدنز ات دننک یم کمک اهنآ هب ،و دنتسه تسد

عماج عفرم اتبسن هعماج نیچ ،2020 سلا نیچ،ات تسینومک بزح یلم هرگنک نیهدزون

، دنمتورث یتسیلا یسوس نردم یوق روشک کی هب نیچ ،21 نرق طساوا ،ات تخاس دهاوخ ار

هکلب ینیچ مدرم عفن هب اهنت هن نیا دش. دهاوخ لیدبت ابیز و ینامراه ، ندمتم االر، سمدرم

ام اب مینک یم توعد ناهج یسایس بازحا زا ام . تسا اهروشک همه مدرم عفن هب

یارب و هدرک مهارف ناهج یارب ار یرتشیب یراکمه یاه تصرف ات دننک یراکمه و یهارمه

. مینک تالش اهروشک همه کرتشم هافر و هعسوت

میهاوخ ادا اه ندمت نیب لباقتم یریگدای التو دابم یارب ار دوخ مهس هراومه ام ثًاثلا،

کمک هپت نیا مشی نداد جال هب دناوت یم رگید هپت یاه گنس ، دنتفگ یم اه ینیچ درک.
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عفاالهن ام دنک. یم دیکات یللملا نیب هاگدید رب هشیمه نیچ تسینومک بزح . دننک

یم هدافتسا اهنآ زا نیچ طیارش اب قباطم و هدرک هعلا طم ار رگید یاه تلم یاهدرواتسد

یجراخ یاهروشک زا نیچ یاه تسینومک هک تسا یملع قیقح مسیسکرام ، عقاو رد . مینک

هگن زور هب ار نآ ، هدرک یزاس  یموب ار مسیسکرام ام نیچ، تیعقاو اب قباطم دنا. هتخومآ

یملع یروئت هب ار نآ بیترت نیا هب ، هداد شیازفا نآ هب ار دوخ دیدج تارظن و هتشاد

. دشاب یم نیچ مدرم تیاده یارب و نیچ تسینومک بزح یامنهار هک میا هدرک لیدبت

و دراد یم یمارگ ار اه ندمت یاهدروآ  تسد زاب لد و مشچ اب نیچ تسینومک بزح

یم ماجنا ار اهروشک همه یسایس بازحا و مدرم اب یراکمه التو دابم ، هطبار یرارقرب

نیچ تسینومک بزح دنک. یم قیوشت ار اهروشک نایم یمدرم و یگنهرف الت دابم و دهد

لدابت و نیچ زا دیدزاب یارب ار یجراخ یسایس بازحا نامهم 15000 هدنیآ 5سلا رد

تسینومک بزح هبتر عیلا یوگتفگ هک مینک یم داهنشیپ ام درک. دهاوخ توعد ام اب رظن

یاه وگتفگ یارب عیلا مرفتلپ کی هب دوش،و یزاس  مزیناکم ناهج یسایس بازحا اب نیچ

دوش. لیدبت یناهج ذوفن و هدرتسگ یگدنیامن اب یسایس

، ناتسود ، نایاقآ مناخاه،

یتسود عون هس هک تفگ ینیچ ناتساب فوسلیف سویسوفنک ، شیپ سلا رازه ود زا شیب

بزح . ناوارف شناد اب یتسود و قداص یتسود ، راکتسار یتسود : دراد دوجو هدنزاس

تسینومک بزح حلا، هب .ات دراد یم یمارگ ار ناهج رسارس زا ناتسود نیچ تسینومک

مظنم تاطابترا روشک 160 زا شیب زا یسایس نامزاس و بزح 400 زا شیب اب نیچ

تسا لیام نیچ تسینومک بزح ، هدنیآ رد . دبای یم شیازفا زوربزور نام ناتسود هک دراد

و بزح تیریدم تایبرجت هک دنک تیوقت ار اهروشک همه زا یسایس بازحا التاب دابم

ار ژکی تارتسا لباقتم دامتعا دنک، قیوشت اه ندمت نیب وگتفگ ، دراذگب کارتشا هب ار روشک

تشونرس اب یرشب هعماج ، فلتخم یاهروشک مدرم اب یراکمه اب نینچمه .و دهد شیازفا

. دزاسب یرتهب ناهج و کرتشم

زیمآ تیقفوم ناهج یسایس بازحا اب نیچ تسینومک بزح هبتر عیلا یوگتفگ مدنموزرآ

! دشاب

. مرکشت م


