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 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 

 دروم داشرا تشگ ١۴٠١ رویرھش ٢٢ رد ار ینیما اسھم
 و دنناشکب نیشام نورد ھب ار وا دنتساوخیم .داد رارق مجاھت
 نیرومأم .درکیم تمواقم و دزیم دایرف اسھم .دنربب دوخ اب
 و دنناشکیم نیشام نورد یشنم دد و تنوشخ اب ار وا تشگ
 هاگجیگ یدیدش تابرض اب و دننکیم شاحورجم هار یط رد
 ھب اسھم .دننکشیم مھرد ار شاھمجمج زا یئاھناوختسا و
 شاهاتوک یگدنز ناتسرامیب رد زور ھس زا سپ و دوریم امک
 ،هداوناخ و دندناسر لتق ھب ھنھاگآ ار ینیما اسھم .دباییم نایاپ
 .دندرک رادغاد ار روشک هدیشک رجز مدرم لک و ناتسود
 ھک یلھأتم نز ،یلوسر ریلش رویرھش ١۴ رد نآ زا شیپ
 ھقبط زا ،دوب ھتفرگ رارق یرورش درم یسنج مجاھت دروم
 زور ود زا سپ  و دوشیم باترپ نیئاپ ھب نامتخاس مود
 ناناوج هژیو ھب مدرم ھثداح نیا .دھدیم تسد زا ار شناج
 نابایخ ھب مھتم تازاجم تساوخ و ضارتعا ھب ار ناویرم
 لاس ۴٠ زا شیب متس اب ھک هودنا و غاد نیا زونھ .دناشکیم
 ار ناویرم مدرم یولگ یمالسا یروھمج میژر تیمکاح
 تسد ھب اسھم کاندرد لتق ھک دوب ھتفاین نیکست ،درشفیم
 کی رگید لتق نیا رصقم .دش ھفاضا نآ رب میژر نادالج
 ،رگید لتق نارازھ دننامھ ار لتق نیا .دوبن نادجو یب رورش
 نیلوا .دوب هداد نامزاس روشک لک رب یسایس تیمکاح
 دلوت لحم زقس زا هدش هدادنامزاس لتق نیا ھیلع تارھاظت
 ار ناریا یاھرھش لک تعرس اب ھقرج نیا .دش عورش اسھم
 یرادھیامرس تیمکاح زورما ھب ات شیاھھلعش ھک دیشک شتآ ھب
 .تسا هدرب ورف دوخ نازوس و غورف رپ بیھل رد ار ناریا
 رتسکاخ ریز شتآ رب یمیسن نوچ ،اسھم کاندرد لتق عقاو رد
 .دیمد
 ،هدنبوک هاگ و نیگمھس هاگ ،جوم نوچ مدرم تازرابم نونکا
 ھتفرگ ارف ار ناریا رسارس عفادت رد هاگ و مجاھت رد هاگ
 ار تلود نورد یاھداضت ھک تسا نانچنآ شبنج تردق .تسا
 .تسا هدرک دیدشت تدش ھب
 لماکت زین اھراعش ،شبنج یریگ ھمھ و شرتسگ ھسورپ رد
 لیدبت “روتاتکید رب گرم“ ھب “یاھنماخ رب گرم“ :تسا ھتفای

 راعش و دنتفر شیپ ھب یرگید ماگ شکتمحز نامدرم .دش
 دایرف اھنابایخ رد ار “ددرگ دیاب دوبان یمالسا یروھمج“
 و رفن دص دودح راتشک ،حلسم نارگبوکرس تیعبس .دندز
 ناناوج ،مدرم زا یرامش یب دادعت یریگتسد و ندرک یمخز
 نارسفا زا یدادعت راب نیلوا یارب .دناشک مجاھت و لباقت ھب ار
 دوشیم هدید مھ رکشلرس کی اھنآ نایم رد ھک میژر ھیاپ دنلب
 .دناهدش یمخز و ھتشک زین یجیسب یدایز دادعت و هدش ھتشک
 و تشادرب شیپ ھب یماگ مھ زاب )درم و نز( ناناوج شبنج
 یاو“ :دز دایرف و درک حرط ار هدنیآ هزرابم هویش یعون ھب
 رد ،زیربت رد راب نیلوا راعش نیا “میوش حلسم ھک یزور ھب

 نآ یپ رد .دش هدادرس یلغاومعردیح و ناخراتس رھش
 ،مشکیم ،مشکیم“ :دنداد راعش فلتخم یاھرھش ناناوج
 “تشک مرھاوخ ھکنآرھ
 ھک دروآ دوجو ھب ار یاهدرتسگ و زاب یاضف نانچنآ هزرابم
 و هدش رامثتسا یاھورین ھک یراعش اددجم ھھد راھچ زا سپ

 ناتسدرک زا یلو راب نیا ،دندوب شرظتنم ھعماج شکتمحز
 و دومن دازآ ار ھتفھن یاھیژرنا ،درک نیگآرطع ار اضف
 رھش زا ،یبالقنا ناتسدرک زا .دروآ دوجو ھب دننام یب یشھج
 هدنز“ :دش هدز دایرف روانھپ ناھج تعسو ھب یراعش ،جدننس
 “مسیلایسوس داب

 یعطقم رد هردناوید و ھیونشا لثم اھرھش زا یضعب سپس
 رارق رب ار رارف نایماظن و تفرگ رارق مدرم دی رد هاتوک
 ھب یماظن یاھهاگرارق جدننس لثم یئاھرھش رد .دنداد حیجرت
 زا رارف زج یراک یماظن یاھورین و دش هدیشک شتآ
 ادخ ات دناهدرب شروی شرا ھب مدرم .دنتشادن دوخ یاھهاگرارق
 .دنشکب ریز ھب ار شاملاظ ناگدنب و
 دنتساخرب ضارتعا ھب زین ناگدنسیون و نادنمرنھ زا یرایسب
 مدرم بناج رد و دنداد افعتسا دوخ راک زا زین یدادعت و
 ضارتعا ھب زین دنمرنھ نانز زا یرایسب .دنتفرگ عضوم
 یحایر نویاتک ھلمج نآ زا .دنتشادرب رس زا یرسور
 هدرک یزاب ربمایپ فسوی ملیف رد ار اخیلز شقن ھک یدنمرنھ
 ینیما اسھم هداوناخ ھب یرسور نودب یریوصت رد ،دوب
 .تفگ تیلست
 هدیمل یاھھیال ھک تسا ینافوت و هدرتسگ نانچنآ تازرابم نیا
 .تسا هدروآ تکرح ھب اشخب زین ار ھعماج هدنام بقع و
  .دناھتسویپ نویضارتعا ھب زین نایرازاب زا یشخب
 ،نآ یرادیاپ و شرتسگ ،ریخا تازرابم ندوب ھناقحم 
 یاھاکیدنس ،یقرتم رصانع و ناشکتمحز یللملانیب یگتسبمھ
 ھب ناگدنسیون و نادنمرنھ ،یرشب قوقح تاسسؤم ،یرگراک
  .دروآ هارمھ ھب ار ناھج تعسو
 ،ھلاس دص دنچ نارود نیا رد و گرزب ناھج نیا رد
 تروص ھب ار یعامتجا هدیدپ رھ دنکیم یعس یزاوژروب
 رایتخا رد دوس یارب و تیمکاح لامعا ،ذوفن تھج یرازبا
 .ار مدرم ریخا تازرابم ھلمج زا .دریگ
 ،ناملآ رد زلوش ،ھسنارف رد نورکام ،اکیرمآ رد ندیاب یاقآ

 مھلاثما و دحتم للم نامزاس هدنیامن ،لیئارسا نارادمدرس
 حاسمت کشا مدرم تازرابم و ینیما اسھم لتق یارب
 یارب “مدرم تازرابم“ رازبا اب دنھاوخیم اھنآ .دنزیریم
 اب ماگ ھب ماگ ام مدرم .دنزودب یھالک ناریا رد دوخ عفانم
 یاھرام نیا ،دوخ شناد لماکت و هزرابم قیمعت و شرتسگ
 دنھاوخ رتشیب و دنسانشیم ار متس و رامثتسا ناگدنیامن ،یمس
  .تخانش
 زین ریخا تازرابم راداوھ ای و دنھد لیکشت یاھورین
 یھشوگ رھ رب یعامتجا یاھهدیدپ ھمھ لثم .دنتسین ھچراپکی
 ینویلیم تازرابم رگید نایب ھب .تسا هدروخ یتاقبط رھم نآ
 یاھهورگ یتاقبط تیھام ،ریخا یاھزور رد نیضرتعم
 .تسا ھتخاس الم رب ریظن یب تیفافش اب ار فلتخم
 نیا دنراد یعس ،تسا ناشداھن رد تنایخ و شزاس ھک یاهدع
 ار نآ مد و رس ،دنزاس رثا یب نیمکاح یارب ار میظع شبنج
  :دنھد لیلقت صخشم تساوخ کی ھب و دنربب
 راب ریز ھک دنراد قح ،دننک ضارتعا ھک دنراد قح مدرم"
 ،یداقتعا و شور و شنم رھ اب ھک دنراد قح و دنورن روز

 ١۴٠١ رھم و رویرھش یاھهام شبنج دروم رد یتاکن
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 نایلوتم زا ھناھاوخریخ .دننک باختنا ھنادازآ ار دوخ ششوپ
 فقوتم ار نانز رب یرابجا ششوپ لیمحت ھک میھاوخیم رما
 تلم تساوخ و تلادع ،یدازآ فلاخم ھک ار ینوناق و دننک
 )یمالسا ناریا تلم داحتا بزح ھینایب زا( ."دنھد رییغت ،تسا
 ناریا میژر ھیلع مدرم ھک یریظن یب یناشف ناج و شالت ایآ
 ھصالخ ششوپ یدازآ تساوخ ھب طقف ،دنھدیم زورب دوخ زا
 ھنازجاع تساوخ اب ار ششوپ یدازآ میژر رگا ینعی ؟دوشیم
 لح ناریا مدرم ھلأسم ،دنک لبقت هورگ نیا ھنایارگ سامتلا و
 ؟تسا هدش
 .تسین ناریا مدرم تیرثکا ھب تنایخ زج یئارگ لیلقت نیا

 تاماقم ،یگزویرد و یئارگ لیلقت نیا لباقم رد مینیبب لاح
 :دننکیم لامعا نیزرابم ھیلع ار یتسایس ھچ میژر
 ھس رد ھک تفگ یماظتنا هدنامرف یکلم نالیگ هللا تزع رادرس
 "نارگشاشتغا و شابوا لذارا" یوس زا یتاکرحت ھتشذگ زور
 و جیسب ،سیلپ عطاق دروخرب" اب ھک هداد خر ناتسا حطس رد
 زور ھس ضرع رد ھک درک رارقا و .تسا هدش ھجاوم "هاپس

 ناشرفن ۶٠ ھک تسا هدرک تشادزاب نالیگ رد ار رفن ٧٣٩
 .دنتسھ نز
 ناریا تلم داحتا بزح“ و دراد یاھناعبس دروخرب نینچ میژر
 .دنکیم یگزویرد نینچ “یمالسا
 حرطم ار یئاھتساوخ بوخ تین اب ھعماج زا یئاھهورگ
 ورین مدرم یتازارابم تکرح ھب دناوتیمن اھنت ھن ھک دننکیم
 و ناگشیپرنھ زا یدادعت .دیامنیم زین ھیلخت ار نآ ھکلب دھد
 میژر حلسم یاھورین ھب یاھینایب رد امنیس ناراکردنا تسد
 ھب ار اھنآ و “راذگب نیمز ار تاگنفت“ دنھدیم زردنا
 .دننکیم قیوشت تلم شوغآ ھب تشگزاب
 تلم شوغآ ھب هاگچیھ دوجوم طیارش نیا رد یماظن یاھورین
 شوغآ رد دلوت ودب زا اھورین نیا اریز .دندرگ زاب دنناوتیمن
 ینمشد زین اھنآ و دنادیمن دوخ زا ار نانآ تلم و هدوبن تلم
 زج یزیچ طیارش نیا رد تساوخ نیا .دنراد تلم اب یتاذ
 یمالسا یروھمج میژر ھک یطیارش رد .تسین ینکارپ مھوت

 یاھورین زا یئاھشخب تقو نآ ،دنک راکشآ شزیر ھب عورش
 زا یرگید هرھچ ناشدوخ تاجن یارب دننکیم یعس حلسم
 یدیدج نیمکاح بوکرس مرھا ھب لیدبت و دنھد ناشن دوخ
 .دنوش

 نابلط تنطلس
 و مدرم نیا یارب یباوخ ھچ یولھپ اضر مینیبب لاح
 .تسا هدید ناشتازرابم
 ٢۴ خیرات ھب لانویسانرتنیا ناریا اب ھبحاصم رد یولھپ اضر
 ار زورما شبنج امش ھک نیا ھب باوج رد ٢٠٢٢ ربماتپس
 یاھتسیلایرپما ینعی[ نایناھج« :دیوگیم دینیبیم ھنوکچ
 مدرم ھب ار ناشخساپ دیاب ]...هریغ و یئاپورا ،یئاکیرمآ
 نامدای ادرف ام نوچ .دننکب نشور ھشیمھ یارب راب کی ناریا
 تاظحل نیا رد ھک تفر دھاوخن ناشدای مدرم ....تفر دھاوخن

 ».درکن یسک ھچ و درک یھارمھ اھنآ اب یسک ھچ ریطخ
 هدنیآ تیمکاح یارب ،راد ھب ھن و تسا راب ھب ھن ھک زونھ
 تسا ھتفرن نامدای .تسا هدش یتسیلایرپما ناھج نماد ھب تسد
 ظفح رازبا نیلوا« :تفگ شیاھھبحاصم زا یکی رد وا ھک
 ھحلسا ھک دنتسین یناسک نیمھ رگم ؟دوب دنھاوخ ایک تکلمم
 نیمھ ینعی .دنایماظتنا یاھورین نیمھ ،تسا ناشتسد
 شخب رد هاپس یاضعا نیمھ ینعی اھیجیسب نیمھ ،اھیشترا

 دوشیم روآ دای اھنآ ھب ھناردپ هزورما و »شاحلسم و یماظن
 رد رتشیب ھک یئاھنآ رگا یلو دراد یاهژیو شقن شترا« ھک
 ساسحا یلو دناهدرک یراکمھ ماظن اب لاح ھب ات بوکرس شقن
 وگباوج مدرم لباقم رد ادرف و تسا ینتفر ماظن ھک دننکیم
 قحلم مدرم ھب دنناوتیم .دنربب ماظن نیا زا دنناوتیم ،دنتسھ
 ».دنوشب
 

  
 ھب وا اریز .دشاب ھتشاد یدروخرب نینچ دراد قح یولھپ اضر
 حلسم ناشکتمحز و نارگراک زا هدنیآ ماظن رد یتاقبط ظاحل
 زا .دسرتیم دننکیم یرادساپ ھناحلسم ار دوخ عفانم دوخ ھک
 ار ناشکتمحز هدنیآ نارگبوکرس وا ماظن نیمھ رد و لاح
 یزورما نارادساپ هاپس و شترا رد ار اھنآ و دنیبیم کرادت

 عورش ار یدزد الاح زا تنطلس نارادفرط .دنکیم وجتسج
 ،یگدنز ،نز “ ینعی “یدازآ ،نایژ ،نژ“ راعش ،دناهدرک
 رفن ھس ود و دندرک لیدبت “یولھپ نایژ ،نایژ“ ھب ار “یدازآ
 youtube یاھوئدیو مامت رب .دندز دایرف ار نآ ناتسدرک رد
 طبض دوخ مان ھب ار شبنج دانسا و دندیبوک ار ناشدوخ رھم
 .دناهدرک
 ،دنک حالس علخ ار عاجترا یاھورین دیاب ،دنکیم مایق ھک یتلم
 رد رما نیا ۵٧ مایق رد .دمزرب ھناحلسم و دیامن حلسم ار دوخ
 شبنج یارب کدنا ھبرجت نیا و .تفرگ تروص ھفطن
 .تساھبنارگ رایسب یزورما

 :نیدھاجم نامزاس
 نیدھاجم نامزاس ،مدرم ریخا تازرابم لماکت و شرتسگ اب

 .تسا ھتشگ نابیرگ ھب تسد ریذپان جالع ینارحب رد قلخ
 زا ناناوج هژیو ھب دنرادن ینادنچ داقتعا مالسا ھب رگید مدرم
 نامزاس کی نیدھاجم نامزاس ھک یلاح رد .دناهدیرب نآ
 .تسا یدمحم بان مالسا یژولوئدیا یاراد و یمالسا
 رد مدرمً    الک و  ناناوج و نانز تازرابم یاھھنیمز زا یکی

  .تسا نانز قوقح و ششوپ یدازآ ،اھنابایخ
 

 رھ و تسا ینامزاس مرن یمالسا ششوپ نیدھاجم نامزاس رد
 تازاجم ینامزاس یاھمرن اب دنکن تیاعر ار ششوپ نیا سک
 .دوشیم
 یاھورین ھب ھتسباو نامزاس کی نیدھاجم نامزاس
 یلاح رد .تسا یناھج حطس رد یتسینویھص و یتسیلایرپما
 مدع و لالقتسا ام مدرم یساسا یاھتساوخ زا یکی ھک
 .تسا یتسیلایارپما برخم یاھورین ھب یگتسباو
 ار دوخ و هدمآ ھنحص ھب نیدھاجم نامزاس ،فاصوا نیا اب
 یفرعم ششوپ یدازآ عفادم هژیو ھب مدرم تازرابم عفادم
 .دزادنایم هار کاخ و درگ مھ رایسب و دنکیم

ناریا رد بالقنا رودص یارب یئاکیرمآ یاھروتانس اب یولھپ اضر تاقالم

یوجر مناخ یئوئپمپ کیتارکمد بالقنا کرادت - یرابجا باجح اب نیدھاجم شترا
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 یتسینومک شبنج
 دوخ و مدرم ریخا تازرابم نیتسار نابیتشپ یتسینومک شبنج
 هدنیآ ھب هاگن شبنج نیا .تسا نآ رادیاپ ناگدنمزر زا یکی
 اشحف و دایتعا و رقف و گنج و رامثتسا نودب ناھج کانبات
 :زا تسا ترابع شبنج نیا یاھراعش .دراد
 یگتسباو رب گرم ،لالقتسا داب هدنز
 ھب هاوخیدازآ و یقرتم یاھورین ھیلک تازرابم داب زوریپ
 یرادھیامرس ھیلع رگراک ھقبط تیزکرم
 شبنج یربھر تحت یبالقنا ھناحلسم گنج کرادت رد
 .میشوکب یتسینومک
 داب رارقرب ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ ،مسیلایسوس
 ناریا یاھتیلم تدحو داب زوریپ
 ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز رگید ،رگراک ھقبط داحتا اب زوریپ
 .ناریا یمالسا یروھمج میژر یبالقنا ینوگنرس رد یقرتم
 اھنابایخ .تسا رییغت بات و بت رد ناریا ھعماج هزورما
 راعش ناوتیم طیارش نیا رد .تسیدازآ هار نازرابم زا ولمم

 رد لقادح ار نآ ناوتیم .دز دایرف “مسیلایسوس داب هدنز“
 ھب و درک شخپ و تخادنا نیمز رب و تشون یکچوک قاروا
 .داد دامتعا دروم ناتسود
 یھار چیھ هدش بوکرس و هدز رامثتسا و شکتمحز مدرم
 اب رگید هار رھ .دنرادن مسیلایسوس زج یعقاو یدازآ یارب
 .تسا ھناراکلغد و یماھوا ،دراد ھک یمیظع یاھھنیزھ
 راوتسا ناریا ھعماج ریذپان راکنا تاییعقاو رب مسیلایسوس
 دراد ار یئاناوت نیا گرزب تارییغت یارب ناریا داصتقا .تسا
 تلود و یتسیلایسوس ھعماج و دنک رذگ یرادھیامرس زا ھک
 لامعا هدش نوگنرس نیعجترم رب ھک ار ایراتلورپ یروتاتکید
 .دوش اریذپ ،دنکیم رھق
 یرگراک و یتسینومک شبنج یاھتسایس تھج رد ار دوخ
 .میھد نامزاس

 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ
 

 یتسینومک مظن
۴/١٠/١۴٠١ 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،نارگراک
 !میشوکب رگراک ھقبط اب دنویپ تمس رد

 !میروآ دوجو ھب ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
 !مینک درط دوخ فوفص زا ار نئاخ یاھ تسیکستورت

 مینارب دوخ فوفص زا ار ناراکلغد

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  
 


