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نامز نآ  ات  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  هک  ینیمز  تایلمع  نیرتگرزب  ناونعب  دش  ماجنا  لاس ۶١  هامریت  رد  هک  ناضمر  تایلمع  زا 
.دوشیم هدرب  مان  دوب  هدش  ماجنا 

گنج زا  سپ  هک  ینیمز  تایلمع  نیرتگرزب  ناونعب  دش  ماجنا  لاس ۶١  هامریت  رد  هک  ناضمر  تایلمع  زا 
pic.twitter.com/kqbtiyMsXG دوشیم. هدرب  مان  دوب  هدش  ماجنا  نامز  نآ  ات  مود  یناهج 

Rollo (@Rollo44840497) July 10, 2020 — 

مینیبب یبوخب  ار  نآ  یاه  هنیمز  ات  میدرگرب  رت  لبق  یمک  هب  دیاب  تایلمع  نیا  یسررب  یارب  اما 
ورین و مادهنا  نمض  قفوم  تایلمع  دنچ  یارجا  اب  ناتسزوخ ، هقطنم  رد  هک  دوب  ناریا  لیم  قباطم  گنج  لاور  لاس ۶١  لیاوا  ات 

.درک دازآ  ار  لاغشا  تحت قطانم  رتشیب   ، یقارع نازابرس  زا  یدایز  دادعت  نتفرگ  تراسا  هب 
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.دسرب زرم  هب  دوب  هتسناوت  سدقملا  تیب  تایلمع  نیح  رد  ناریا 
رقتسم یاهورین   ، رطخ ساسحا  هب  رظن  هرصب و  ظفح  تیولوا  اب  اهورین و  مادهنا  هرصاحم و  زا  یریگولج  یارب  قارع  شترا 

.دوش هرصب  روحم  رد  ناریا  یاهورین  تکرح  دوخ و  هبقع  طابترا  عطق  عنام  ات  دیشک  بقع  دوخ  زرم  تمس  هب  ار  هقطنم  نیا  رد 
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زا سپ  اهورین  هک  دوب  هدش  هدید  تایلمع ، نیا  مراهچ  هلحرم  رونام  حرط  رد  دشیم  یحارط  سدقملا  تیب  تایلمع  هک  یماگنه 
 . دننک دنفادپ  برعلا  طش  رانک  رد  تکرح و  دنورا  لحاس  هوشن و  یوسب  روحم  کی  رد  زرم ،  هب  ندیسر 

رد عافد  یلاع  یاروش  رد  ینیمخ.آ  هدنیامن   ، یمشاه.آ هک  دیوگ  یم  دایص  تایلمع ، نیح  البرک  هاگرارق  هام  هسلج ۶١/٢/١٩  رد 
.دیورب شیپ  هرصبات  امش  دنا  هتفرن  زرم  تشپالماک  اهیقارع  ات  هک  تسا  تصرف  نیرتهب  نیا  تسا  هتفگ  وا  هب  هتشذگ  بش  سامت 

.دنا هدید  یمن  یتعنامم  زرم  زا  روبع  رد  مه  نویسایس  دهدیم  ناشن  هک 

حرط نیا  دوجو  لاس ٨٧  رد  یا  هبحاصم  رد  مه  ییاضر  نسحم 
دندیسر زرم  هب  هک  ینامز  دیوگ  یم  اما  دنک  یم  دییات  ار  رونام 

روحم ود  رد  یورشیپ  ناوت  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ناهدنامرف 
تسد زا  ار  فده  ودره  تسا  نکمم  دنرادن و  ار  همونت  رهشمرخ و 
، دوب یرتمهم  فده  هک  رهشمرخ  تکرح  هب  میمصت  سپ  دنهدب 

.دش هتفرگ 

3/27



نالا دیوگ ”  یم  هاگرارق  هسلج  رد  یدعس  ینسح  گنهرس 
، هدش کاپ  هقطنم  مامت  هدش  دازآ  اجنیا  رتمولیک  رازهراهچ 

دیوگ یم  تلم  زونه  یلو  بقع ؛ هتفر  هدرک  لو  نمشد 
رهشمرخ یرتمولیک  راهچ  هقطنم  نیا  هک  ینامز  ات  رهشمرخ ،

دهاوخن باسح  هب  تلم  رظن  زا  اهراک  نیا  مامت  دوشن  دازآ 
” .دمآ

هیصوت البرک  هاگرارق  هب  مه  کرتشم  داتس  سیئر  داژنریهظ 
رطخات دنک  یم  همونت  یوسب  تکرح  زرم و  زا  روبع  هب 

نیب ریثات  انمض  هدش و  رهشمرخ  هیلخت  بجوم  هرصب  طوقس 
سپزاب زا  رتشیب  ار  قارع  کاخ  زا  یتمسق  فرصت  یللملا 

رد یتیاضران  بجوم  دناوت  یم  هک  دناد  یم  رهشمرخ  یریگ 
.دوش مادص  تموکح  تیعورشم  دیدهت  قارع و 

روحم زا  هک  درک  هیصوت  هناگادج  روش  هسلج  کی  زا  سپ  مه  اجازنداتس 
یارب دیدهت  اب  ات  همادا  کت  یهام  لاناک  برغ و  تمس  هب  هیئالط  کشوک و 

تافلت یدوخ  یاهورین  دوش و  رهشمرخ  هیلخت  هب  روبجم  قارع  هرصب ، 
زا روبع  هک  دیوگ  یم  یرایتخب  دوعسم  گنهرس  اما  .دنوش  لمحتم  یرتمک 

.دوب جراخ  اه  ورین  ناوت  زا  زرم 

، هرصب رب  قارع  زکرمت  نینچمه  اهورین و  ناوت  هب  هجوت  اب  هاگرارق  اما 
.دریگ یم  روحم  نا  رد  یورشیپ  مدع  هب  میمصت 

هقطنم نا  رد  بالقنا  زا  لبق  زا  ار  یهام  شرورپ  لاناک  هک  مه  قارع 
نیدایم رگید و  یتیوقت  عضاوم  ثادحا  هب  مادقا  اعیرس  دوب  هدرک  ثادحا 

.دروآ دیدپ  هرصب  لباقم  ار  یعافد  رپس  کی  ات  درک  نیم 

ار دوخ  لکشم  هریخذ ،  یورین  دوبن  هک  دوب  یعطاقم  زا  یکی  نیا  عقاو  رد 
تارک هب  مه  هدنیآ  رد  ار  لکشم  نیا  هک  داد  ناشن  ناریا  فادها  یریگیپ  رد 

.مینیب یم 
.دهدیم ناشن  ار  دوخ  ریثات  هدنیآ  رد  هک  دش  عورش  همونت  یهام و  لاناک  هیحان  رد  نامز  اب  قارع  ناریا و  تباقر  اجنیا  زا 

نیلوئسم عالطا  اب  هک  دراد  دوجو  زرم  زا  روبع  هرصب و  یوسب  تایلمع  همادا  یارب  ناهدنامرف  یاه  حرط  زا  یرایسب  دهاوش 
ندرک لمع  رتدوز  رب  ناهدنامرف  دیکات  عقاو  رد  هدوبن  حرطم  زرم  زا  روبع  یارب  یتیعونمم  تسا و  هدوب  عافد  یلاع  یاروش 

.تسا هدوب  تاماکحتسا  تخاس  یارب  قارع  هب  ندادن  تصرف  یارب  حانج  نارد 

دوشیمن هک  دنا  هدرک  ثحب  ینیمخ.آ  اب  گنج  همادا  یارب  یا  هنماخ.آ  یمشاه.آ و  هک  دیوگیم  هاگرارق  هسلج ۴/٣  رد  ییاضر 
یوسوم لوقزا.درادن  لاکشا  تسعافد  یارب  نوچ  دیوگیم  مه  ینیمخ.آ  تفر و  دور  هرانک  اتدیاب  دنفادپ  یارب  داتسیا و  زرم  یور 

” دیهدب ماجنا  ار  ناتدوخ  راک  نامه  ” تسا هتفگ  ینیمخ.آ  هک  دنک  یم  لقن 

زور  ١۵ هرصب ، تمس  هب  تایلمع  همادا  رب  دیکاتاب  دایص  نییعت و  یدعب  تایلمع  فده  ناونعب  هرصب   ، هاگرارق هسلج  نیمه  رد 
یم صخشم  ار  یتایلمع  یاهروحم  نییعت و  اهروحم  ییاسانشو  رونام  نییعتو  یهدنامزاسو  ییاجباج  تلهم  ناونع  هب  ار  یتآ 

.دنک
.دنک یم  نییعت  هزور  هد  تلهم  هاپس  هاگرارق  ناهدنامرف  یارب  مه  ییاضر 

4/27



رد یا  هسلج  رد ۶/٣  عافد  یلاع  یاروش 
هلدا زا  سپ  رازگرب و  ینیمخ.آ  روضح 

ات تایلمع  همادا  یارب  اه  یماظن  نویسایس و 
زا هعطق  کی  دوجو  هب  زاین  لیلد  هب  دنورا  لحاس 

نتشاد نینچمه  هرکاذم و  یارب  قارع  کاخ 
هب دورو  هب  میمصت  عافد ،  یارب  یعیبط  یعنام 

.دنریگ یم  قارع  کاخ 

یمیلس داتس و  سیئر  داژنریهظ  نایماظن ،  زا 
ینیمز و یورین  هدنامرف  دایص  عافد و  ریزو 
قفاوم رضاح و  هسلج  رد  هاپس  هدنامرف  ییاضر 

.دنا هدوب  قارع  کاخ  هب  دورو 
هزور دنچ  یتصرف  ینیمخ.آ  زین ، یضعب  هتفگ  هب 

.دهدیم تبثم  باوج  دعب  دهاوخ و  یم 

حرط نامزمه  دش  هتفگ  هک  روطنامه  هکنآ  نمض  دوشیم  فرطرب  زور  دنچ  یط  رد  هدمآ  دوجوب  هک  یا  هیلوا  دیدرت  بیترت  نیا  هب
یارب یزاس  هدامآ  عورش  رهشمرخ  یدازآ  زا  سپ  زور  ینعی  دادرخ  مراهچ  زا  نینچمه  .تسا  هدوب  هیهت  لاح  رد  اه  هاگرارق  رد 

.تسا هدوب  ناضمر  تایلمع  ینعی  راهچ  یالبرک  حرط 

رد ار  دوخ  یماظن  یسایس و  ظاحل  زا  اهنا  .دنک  یم  یسوسحم  تارییغت  ا.ج  نویسایس  شور  نحل و  رهشمرخ  یدازآ  زا  سپ 
رارقرب مه  یحلص  دهاوخب  رگا  نیاربانب  دننک  هرسکی  ار  گنج  راک  یدوزب  دناوتیم  هک  دننامگ  نیا  رب  دنیب و  یم  رترب  تیعقوم 

.دشاب اهنا  یوس  زا  طیارش  هتکید  اب  دیاب  دوش 

مکح  “ ناونعب وا  هک  هچنآ  .درک  دیدهت  انلع  ار  هقطنم  یاهتموکح  هک  دوب  دادرخ  موس  رد  ینیمخ.آ  هب  قلعتم  نانخس  نیرت  حیرص 
.دش یقلت  یضرا  دیدهت  هقطنم  یاه  تختیاپ  رد  درک  رکذ  ادخ ”
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هک دینکن  یراک  هک  منک  یم  امش  هب  هناردارب  تحیصن  نم  … مرادن غیرد  هقطنم  راوج و  مه  یاهتموکح  هب  تحیصن  زا  هچنانچ  “
” مینک راتفر  امش  اب  ادخ  مکح  هب  ام  دیامن و  فیلکت  ام  هب  امش  اب  دروخرب  یارب  میرک  نآرق 

حبص هسلج  رد  ىمالسا  ىاروش  سلجم  سیئر  ىمشاه.آ  یلو  تفگ  یم  نخس  زواجتم  هیبنت  زا  یهاگ  اهنت  الومعم  نامز  نا  ات  ا.ج 
.درک لیدبت  حلص  موس  طرش  هب  مادص  طوقس  ناونع  تحت  ار  نآ  امسر  سلجم  دادرخ  مراهچ 

رظن فرص  یزیچ  چیه  زا  میتسین  رضاح  دوخ  قوقح  نتفرگ  یارب  یلو  “
ام قح  نیرتگرزب  تفرگ و  میهاوخ  ار  دوخ  رانید  نیرخآ  ات  ام  .مینک 

.تسا هدرک  تیانج  همه  نیا  هک  تسا  مادص  طوقس 
.دوش یم  هفاضا  ناریا  طورش  هب  امسر  مادص  ینوگنرس  بیترت  نیدب 

دوش یم  دیئات  تلود  یوگنخس  طسوتو 
گنجوداد میهاوخ  ماجنا  ، مینادبدوخ ىاهزرم  نیمأت  ىارب  هچره  “

مینادىم قارع  تلم  ودوخ  قحار  نیاام .تشاددهاوخ  همادا  نانچمه 
” مینک كاپ  مادص  نوچ  ىراکتیانج  ثولزاار  هقطنم  هک

طرش هنازور  هک  تسا  یا  هنوگ  هب  عضو  تسین و  راک  نایاپ  نیااما 
.دوش یم  هفاضا  هب  یدیدج 

: دادرخ  ۶ رد یمشاه.آ 
هب دیاب  هک  تسا  تمارغ  ىرگید  … ناریا كاخ  زا  نمشد  جورخ  ىکی ، “

 … ثعب بزح  تایانج  هب  ىگدیسر  موس ، هلئسم  و  دوش ؛ تخادرپ  ام 

فرع رد  هک  ىرادقم  نآ  ات  ىلو  درادن ، ندنام  تیحالص  رگید  هک  …
و مینک ؛ لابند  ىگنج  راکتیانج  ناونعهب  ار  مادص  دیاب  میراد ، قح  ىللملانیب 

” .تسا ناشروشک  هب  ىقارع  ناگراوآ  تشگزاب  هلئسم ، نیرخآ 

حلص یرارقرب  ینیشن و  بقع  یارب  ار  دوخ  یگدامآ  قارع  دادرخ  مشش  رد 
ینخس لبق  فالخرب  دراد و  هدمع  توافت  کی  راب  نیا  اما  دنک و  یم  مالعا  ار 
نیب تاررقم  هب  یدنبیاپ  هب  اهنت  تسین و  برعلا  طش  رب  نآ  تیمکاح  قح  زا 

: دنک یم  دیکات  یللملا 
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دییأت ىللملانیب  ىاهنامیپ  ىوسزا  هک  روشک  ود  قوقح  ندرمش  تیمسرهب  روشک و  ود  فالتخا  ندشفرطرب  راتساوخ  قارع  “
” .دشابىم تسا ، هدش 

روبع دروم  رد  ار  ناریا  عضاوم  نیرتحیرص  دادرخ  متفه  رد  عافد  یلاع  یاروش  یوگنخس  سلجم و  سیئر  ناونع  هب  یمشاه.آ 
جیاتن زا  یشان  هک  درک  مالعا  قارع  رب  مکاح  تموکح  نییعت  یارب  ناریا  هدارا  نینچمه  یگنج و  تاراسخ  عوضوم  زرم و  زا 

.تسا ینیمخ.آ  اب  عافد  یلاع  یاروش  لبق  زور  هسلج 

اه یماظن  نویسایس و  هلدا  زا  سپ  رازگرب و  ینیمخ.آ  روضح  رد  یا  هسلج  رد ۶/٣  عافد  یلاع  یاروش 
هرکاذم و یارب  قارع  کاخ  زا  هعطق  کی  دوجو  هب  زاین  لیلد  هب  دنورا  لحاس  ات  تایلمع  همادا  یارب 

.دنریگ یم  قارع  کاخ  هب  دورو  هب  میمصت  عافد ،  یارب  یعیبط  یعنام  نتشاد  نینچمه 

Rollo (@Rollo44840497) July 10, 2020 — 

رگا.تسین مهم  تراسخ  لوپ.دوشىم  رگید  ىلکش  ام  ىارب  هلئسم  ، دیآ دوجو  هب  ىمالسا  ىمدرم و  تموکح  کی  دادغبردرگا  “
..دنداد لیکشت  … ار ناشدوخ  ىمالسا  تموکح  ناشدوخ  هدارااب  قارع  مدرم  نامرانکرد  مینیبب 

ار مادص  الاح  نوچ  تسین  حرطم  مادص  دشاب ،  ثعب  بزح  دشاب  انب  رگا  یلو  مینکب .…  کمک  اهنآ  هب  مه  هفاضا  تسا  نکمم  ام 
 …، دنک یمن  یقرف  ام  یارب  ثعب  بزح  زا  دنراذگب  مادص  یاج  هب  رگید  یتسینویهص  کی  دنرادرب و 

میریگىم و… رانید  نیرخآ  ات  ار  نامترا  ـ سخ ىبرغای .… ىقرش  رگید  هرهم  کی  ای  ـد  شاب مکاح  اجنآرد  ثعب  بزح  رگا 
” .دوش همکاحم  دیاب  مه  زواجت  نیا  لوئسم  دندرگرب و  دیاب  قارع .… ناگراوا ] ]

هدننک کیرحت  یفاک  دح  هب  تسا ، نایع  یبوخب  دادغب  تیمکاح  نییعت  رد  تلاخد  هب  لیامت  نا  تاملک  یاج  یاج  رد  هک  عضاوم  نیا 
.دش هجاوم  ناتسبرع  رصم و  حیرص  تفلاخم  اب  دوب و 
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درک :  رارکت  دعب  زور  یتیالو  یلو 
کی رد  نیسح  مادص  روضح  قارع و  طسوت  یگنج  یاه  تمارغ  تخادرپ  “
تلم هیلع  زواجت  دروم  رد  شتاماهتا  هب  نتفگ  خساپ  تهج  یللملا  نیب  همکحم 

” تشاد دهاوخ  همادا  نانچمه  گنج  نیا  دباین  ققحت  ناریا 

سب شتآ  یرارقرب  ینیشن و  بقع  یارب  دوخ  یگدامآ  اددجم  قارع  دادرخ  مهد  رد 
زا یرکذ  مه  راب  نیا  هک  درک  رارکت  اددجم  ار  دوخ  یلبق  طیارش  درک و  مالعا  ار 

.تسا هدرواین  برعلا  طش  رب  تیمکاح  قح 
: دش مالعا  ریهامجلا  توص  طسوت  ریز  حرش  هب  قارع  طیارش 

ىاهفرعو اهلکتورپ  اهدادرارق ، قبط  قارع  قوقح  نتخانشتیمسرهب  -
ىللملانیب

قارع ىلخاد  روما  رد  تلاخد  مدع  -
ىگیاسمه نسح  حلص و  ىرارقرب  تسایس  نتفرگ  شیپ  رد  ىبلطهعسوت و  زا  ناریا  نتشادرب  تسد  -

تروص رد  دنرضاح  اهنآ  هک  درک  شرازگ  سراف  جیلخ  یاهروشک  هجراخ  یارزو  سنارفنک  زا  تشهبیدرا  رد ١١  سرپدتیشوسا 
هدرک رالد  درایلیم  هبلاطم ۵٠  ناریا  یلو  هدوب  رالد  درایلیم  اهنآ ٢۵  داهنشیپ  هک  تفگ  دنزادرپب و  ار  ناریا  تاراسخ  ، حلص

دنک یم  میسقت  دوخ  یاضعا  نایم  ار  مقر  نیااروش  هک  درک  دیئات  زین  نیدراگ.تسا 

قارع .دوش ٢ - رارقرب  سبشتآ  ادتبا  هک ١- دنا  هدرک هیهت  یحرط  اروش  نیا  یاضعا  هک  دش  لقن  ىراکمه  ىاروش  ماقم  کی  زا 
.دیآ لمع  هب  لئاسم  لح  ىارب  روشک  ود  نایم  تارکاذم  .دنک ٣- ىنیشنبقع  لاس ١٩٧۵  ىزرم  دادرارق  قبط 

ار ناریا  تراسخ  یبرع  یاهروشک  هک  دیوگ  یم  البرک  هاگرارق  دادرخ  هسلج ٣١  رد  هاپس  یتایلمع  نواعم  یوفص  میحر  یتح 
.تسین مهم  الصا  تراسخ  نتفرگ  تسا و  مادص  دوخ  تسا  حرطم  ینیمخ.آ  عافد و  یلاع  یاروش  یارب  هچنآ  یلو  دنزادرپیم 

هتفگ اهنآ  هب  ناریا  یلو  دننک  یم  تخادرپ  ار  تاراسخ  یبرغ  یاهروشک  ناتسبرع و  هدرک  مالعا  حلص  تایه  هک  دیوگ  یم  وا 
.دشاب ناریا  هب  قارعددجم  تخادرپ  قارع و  هب  یبرع  یاهروشک  تخادرپ  تروصب  دناوتیم  نیا  دنک و  تخادرپ  دیاب  قارع 

هب ناریا  ىمالسا  ىروهمج  تلود  رگا  ” درب الاب  هرابکی  هبار  تراسخ  مقر  دادرخ  هعمجزامن ١۴  رد  یا  هنماخ.آ  هرابکی  هب  اما 
” تسا هدادن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ًانیقی  دشاب ، انتعاىب  هدمآ  دراو  مدرم  نیا  رب  هک  ىتراسخ  رالد  درایلیم  دودح ١۵٠ 
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.درک رارکت  مه  ار  یلبق  طیارش  نانچمه  وا 
ام كاخ  زا  زواجتم  دوش و  تازاجم  مادص  دیاب  “

ناگدشهدنار دوش و  تخادرپ  تراسخ  دور و  نوریب 
 “ .دندرگزاب دوخ  نطو  هب  دیاب  زین  ىقارع 

تفگ قارع  هجراخ  روما  ر  ــ یزو یدامح  نودعس  اما 
هدنریگربرد حلص  رارقت  ــ سا ىارب  قارع  طور  ــ “ش

روما رد  تلاخد  مدع  اهزرم ، دودح  هب  نتشاذگمارتحا 
” دشابىم اهتلود  زیمآتملاسم  ىت  ــ سیزمه ىلخاد و 

مادص یرانکرب  یارب  ناریا  تساوخ  دروم  رد  یو 
هدهعهب دیاب  ىلخاد  تارییغت  ماجنا  : “ درک دیکات  زین 

” .دوش هتشاذگ  روشک  ره  مدرم 
تمسق زونه  ریخا  ثداوح  دوجو  اب  تفگ  نینچمه  وا 

.تسا قارع  تسد  رد  ناریا  کاخ  زا  ییاه 

عافد ریزو  زیزعلادبع  نب  ناطل  ــ دادرخ س رد ١۵ 
ىدوعس ناتسبرع  تلود  تفگ : ىدوعس  ناتسبرع 

ناریا و روشک  ود  زا  کیچیه  داد  دهاوخن  هزاجا 
ه ــ جاوم تسکش  اب  دوخ ، ههامتسیب  گنج  رد  قارع 

.دنو ــ ش
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گنج نیا  همادا  تروصرد  هد و  ــ نوگرگد ش هقطنم  تایضرف  طباوضىمامت و  قارع  ت  ــ سکش تروصرد  درک  دیکات  وا 
.درک دنهاوخ  نشور  رطخنیا  لباقم  رد  ار  دوخ  عضوم  راچان  برع  ىا  ــ همیژر

هزاجا نینچمه  ناتسبرع.دنروخب  تسکش  گنج  رد  قارع  ای  ناریا  داد  دهاوخن  هزاجا  شروشک  تفگ  مه  لصیفلا  دوعس 
.تفریذپ دهاوخار  تارکاذمزا  لصاح  لح  هار  ـت و  سا حلص  ناهاوخ  قارع  منکیم  ساسحا  .دروخب  تسکش  ناریا  هکداددهاوخن 

.دنزرو یم  بانتجا  تارکاذم  زیم  تشپ  زا  دنتسه و  طاتحم  نتفگ  نخس  رد  هک  دنتسه  ام  یناریا  ناتسود  نیا  درک  هفاضا  وا 
دهاوخ نوگرگد  هقطنم  یکیژتارتسا  یاه  تیعضو  یمامت  دروخب  تسکش  قارع  رگا  دوب و  دهاوخ  لکشم  قارع  تسکش  شریذپ 

.دش

دنک و یم  هفاضا  ار  یتساوخرد  غلابم  یداهنشیپ و  طیارش  راب  دنچ  یهاتوک  تدم  فرظ  رد  ناریا  دوش  یم  هدهاشم  هک  روطنامه 
.دوش یم  نا  زا  اهروشک  رگید  نتفرگ  هلصاف  ثعاب  شراتفر  هدادن و  یحیرص  باوج  مه  یرگیجنایم  یاهداهنشیپ  هب 

.دندوب مه  یگنج  یاه  تیلاعف  لاح  رد  دوخ  هویش  هب  کی  ره  نانچمه  فرط  ود  دوب  نایرج  رد  اهدادیور  نیا  هک  یتدم  مامت  رد 
ود ره  هکنآ  نمض  دوب  تاماکحتسا  تخاس  لوغشم  قارع  وسنا  زا  عضاوم و  ییاسانش  اه و  ورین  لاقتنا  مرگرس  ناریا  یفرط  زا 

.دندوب اهدحاو  یزاسزاب  ورین و  بذج  لوغشم 
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.داد رارق  عاعشلا  تحت  ار  اهدادیور  همه  دیسر و  قارع  ناریا و  گنج  هب  تدش  هب  نآ  تارثا  هک  داتفا  یقافتا  نیح  نیمه  رد 
.درک زاغآ  ار  توریب  یوسب  تکرح  نانبل و  هب  ینیمز  دورو  دادرخ  مهدزناش  رد  لیئارسا 

ینبم یمالسا  یاهروشک  تاراظتنا  اب  ییوس  زا  ناریا  .درک  رداص  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  مایپ  ینیمخ.ا  دادرم  رد ١٧  نآ  لابندب 
.دشکب تسد  قارع  هنیمز  رد  دوخ  یاهاعدا  زا  تساوخ  یمن  مه  رگید  یوس  زا  دوب و  هجاوم  نانبل  تیولوا  رب 

، دادرخ مهدفه  ینعی  لییارسا  هلمح  زا  دعب  زور  کی  اقیقد  دوب  دوخ  عوقولا  بیرق  هلمح  کرادت  لاح  رد  ناریا  هک  یطیارش  رد 
نایلسوتم دیشر و  تسود و  قیفر  اب  هار  مه  عافد  ریزو  یمیلس  گنهرس  ییاضر و  یزاریش و  دایص  زا  لکشتم  هیاپ  دنلب  یتایه 

.دندش هیروس  مزاع  گنج  یلصا  ناهدنامرف  ینعی 

رد رضاح  یاهورین  اب  ا.ج  یاهورین  یگنهامه  ار  تایه  نآ  هفیظو  اروش  دش و  مزاع  عافد  یلاع  یاروش  یگنهامه  اب  تایه  نیا 
مازعا نانبل  هب  ار  دوخ  یاهورین  هک  دننک  یم  مالعا  کرتشم  یا  هیعالطا  رد  هاپس  شترا و  مه  نآ  یپ  رد  .دنک  یم  مالعا  گنج 

.دننک یم 

دهاوخ هئارا  ار  اه  هنیزه  نیمات  هحیال  تلود  هک  تفگ  عافد  یلاع  یاروش  میمصت  زا  ینابیتشپ  مالعا  اب  مه  ریزو  تسخن  یوسوم 
.دش دهاوخ  بیوصت  امتح  سلجم  یهارمه  اب  هک  تسا  نئمطم  هک و  درک 

.دش بیوصت  دادرخ  مهدزون  رد  هجدوب  ممتم  تروصب  هحیال  نیا 
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دش عورش  نانبل  هب  مازعا  نابلطواد  زا  مان  تبث  هب  مادقا  تعرس  هب  هعماج ،  تاراظتنا  هدش و  ماجنا  تاغیلبت  اب 
لاس  نس ١٨-٣۵  – 

تایلمع کی رد  لقادح  روضح  -
تیرومأم  هام  دهعت ۴  -

ىماظنریغ ىماظن و  ىاهصصخت  ندوباراد  -
یسیلگناو یبرع  اب  ىیانشآ  -

تفرگ و دهاوخ  ماجنا  هاپس  یمیدق  یاهدحاو  نایم  زا  نانبل  هب  مازعا  هک  درک  مالعا  هاپس  ماقم  مئاق  یناخمش  دادرخ  مهدزون  رد  اما 
ار یدیدج  تارفن  سدقملا ” تیب  تایلمع  رخآ  هلحرم   “ یارب تساوخ  یناتسا  یاهدحاو  زا   ، ههبج ود  رد  روضح  هب  هجوت  اب 

.دش وغل  هقطنم  رد  رقتسم  تارفن  یصخرم  نامزمه  .دننک  بذج 

کی رد  ناتسکاپ  روهمج  سیئر  قحلایض  دمحم  .دندوبن  قفاوم  گنج  همادا  اب  تیعضو  نیا  رد  مه  ناریا  کیدزن  ناتسود  یتح 
.تسا ندوب  راودیما  ندرک و  اعد  داد ، ماجنا  ناوتیم  الاح  هک  یراک  اهنت  تفگ  یتاعوبطم  تسشن 

نانبل هب  لییارسا  هلمح  رد  میقتسمریغ  ىلماع  ار  قارع  ناریا و  گنج  ًاحیولت  وا 
زین ار  ناتسناغفا  هلئسم  هکلب  نیطسلف  هلئسم  اهنتهن  گنج  نیا  تفگ : درک و  مالعا 

.تسا هداد  رارق  عاعشلاتحت 

یارب دوخ  یگداما  دادرخ  رد ٢٠  قارع  تلود  هدمآ ؛ شیپ  وج  نیمه  همادا  رد 
تیمکح سب و  شتآ  هتفه و  ود  فرظ  رد  ناریا  یاهنیمزرس  زا  ینیشن  بقع 

هب شیپ  زا  شیب  ار  یتاغیلبت  طیارش  ات  درک  مالعا  ار  یمالسا  سنارفنک  نامزاس 
.دنک دوخ  عفن 

یا هسلج  تشگزاب و  ناریا  هب  دادرخ  متسیب  رد  هیروس  هب  ناریا  یمازعا  تایه 
مازعا زا  ینیمخ.آ  دنیوگ  یم  ییالع  ییاضر.داد و  لیکشت  ینیمخ.آ  روضح  رد 

اهنت دش  رارق  نیاربانب  هدوب  فلاخم  عالطا و  یب  ورین  مازعا  هب  میمصتو  تایه 
.دنشاب هتشاد  هیروس  رد  ینیدامن  دودحم و  روضح 

هاپس و یاه  هیعالطا  دنراد و  روضح  نا  رد  ینیمخ.آ  ناگدنیامن  هک  هدوب  عافد  یلاع  یاروش  طسوت  تایه  مازعا  بیوصت  اما 
.دراد تلالد  یو  عالطا  رب  یتموکح  یاهداهن  هعمج و  ناماما  نویزیولت و  تاغیلبت  تلود و  تایه  تاسلج  نینچمه  شترا و 

ا.ج یاهداهن  فرط  زا  اهمایپ  نیا  لومعم  روطب  هک  درک  رداص  نانبل  اب  هطبار  رد  یمایپ  دادرخ  رد ١٧  دوخ  ینیمخ.آ  نینچمه 
.دیآ یم  تسردان  رظنب  یو  یعالطا  یب  یاعدا  دنوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  فیلکت  روتسد و  تروصب 
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هب ار  هاپس  شترا و  دارفا  لاقتنا  راک  هک  دوشیم  ماجنا  هیروس  هب  یماظن  زاورپ  ود  هنازور  هیکرت ،  تلود  زا  هدش  ذخا  زوجم  اب 
زا نآ  همادا  لیلد  دنا  هدوب  فلاخم  ییاضر  ینیمخ.آ و  رگا  هتشاد و  همادا  ریت  مجنپ  ات  لقادح  ورین  لاقتنا  نیا  تسا و  هتشاد  هدهع 

.تسا هدوب  هچ  ریت  مجنپ  ات  دادرخ  متسیب 

راذگریثات تایلمع  دنور  رد  اهنآ  دوبن  هک  دنادیم  مک  ار  هیروس  هب  هللا  لوسر  دمحم  پیت  یمازعا  یاهورین  دادعت  ییاضر  نسحم 
دمحم پیت  زا  نادرگ  کی  ار  یمازعا  تارفن  دادعت  مه  ییالع  .دنا  هدوب  رضاح  موس  مود و  لحارم  رد  اهنآ  یناوخارف  اب  هدوبن و 

.دناد یم  راقفلاوذ  زا  نادرگ  کی  هللا و  لوسر 

.دندیسر  مجنپ  موس و  هلحرم  هب  اهنت  اهنا  هک  دیوگ  یم  پیت  یسدنهم  بیرخت و  تقو  لوئسم  یتورهج  رفعج  اما 
نارهت و نیسح  ماما  ناگداپ  ، هیروس ینادبز  ناگداپ  هطقن  هس  رد  تسا و  هکت  هس  تایلمع  ماگنه  پیت ٢٧  ییاباب  یلعلگ  هتفگ  هب 

.دنک یم  هدامآ  ار  ورین  یدادعت  تمحز  هب  تمه  هک  دراد  رارق  هچملش 
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نادرگ هللا و ٨  لوسر  دمحم  پیت  نادرگ  لماش ١٢  ار  رصن  هاگرارق  یورین  نازیم  دادرخ  مهد  هخروم  شرازگ  رد  یرقاب  نسح 
.درک مالعا  اروشاع  نادرگ  تفه  اضر و  ماما  نادرگ  رصع و ٧  یلو  پیت 

.تسا حیضوت  زا  زاین  یب  تایلمع  زا  نادرگ  اب ١٢  دنمتردق  یپیت  هرابکی  جورخ  ریثات  نازیم 

هلحرم هلمح  بش  ات  اما  هدوب  رضاح  تایلمع  رد  رضاح  نادرگ  اب ٧  عومجم  رد  هللا  لوسردمحم پیت  هرابود ، یناوخارف  زا  سپ 
هب ناش  یزاس هدامآ دنور  هک  لیلد  نیا هب  رگید ، نادرگ  هتشاد و ٣  یتایلمع  دصرددص  یگدامآ  نآ  نادرگ  اهنت ۴  ، ناضمر موس 

.دندش هتفرگ  راک  هب  ناضمر  تایلمع  رخآ  هلحرم  رد  المع  دیشک ، ازارد 
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اب تسا  هدوب  هدشن  تیوقت  هفاضا و  پیت  نیا  هب  ییورین  چیه  هیروس  هب  نآ  مازعا  ات  دادرخ  مهد  زا  سپ  مینک  ضرف  رگا  یتح 
هیروس رد  ای  نارهت و  رد  ای  هک  دنا  هدوبن  تایلمع  رد  پیت  زا  نادرگ  جنپ  تایلمع ، نیح  لبق و  رد  نآ  یورین  دادعت  توافت  هسیاقم 

.تسا ییالع  یاقآ  یاعدا  ضقن  هک  دنا  هتشاد  روضح 

هاگرارق هسلج ۶١/٣/٣١  رد  تشگزاب  زا  سپ  هیروس  هب  هاپس  یمازعا  ناهدنامرف  زا  رجف و  هاگرارق  نواعم  یرافص  یضترم 
پیت زا  نادرگ  کی  هللا و  لوسر  دمحم  پیت  یاهورین  زا  نادرگ  هس  نونکات  هک  دهدیم  شرازگ  هدش و  رضاح  البرک  یزکرم 

.دنا هدش  مازعا  هیروس  هب  راقفلاوذ 

یاطعا مدع  تحارتسا و  تصرف  دوبن  نیمه  دندش و  مازعا  هیروس  هب  یتایلمع  هقطنم  زا  مازعا ، یارب  هدیزگرب  یاهورین  اما 
.دش هیروس  رد  ییاه  شنت  بجوم  تخیگنارب و  ار  ییاه  یتیاضران  اهنا  هب  یصخرم 

اددجم هدشن  صخشم  یلبق  یاه  طرش  شیپ  تیعضو  زونه  هک  یطیارش  رد  دادرخ  متسیب  رد  یمشاه.آ  دنور  نیا  اب  نامزمه  اما 
 . دوب قارع  زا  اه  ورین  روبع  هزاجا  نآ  درک و  هفاضا  حلص  یلبق  طورش  هب  ار  یرگید  طرش 

.دوب سب  شتآ  یرارقرب  هب  طونم  طرش  نیا  شریذپ  ، دعب زور  رد  قارع  تلود  شنکاو 
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ىاهزرم هب  هار  ام  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ  میدرک و  هفاضا  ام  رگید  طرش  کی  “
میناوتب تعرسهب  ات  دنهدب  هار  کی  ام  هب  قارع  لخاد  زا  دیاب  میرادن ، لیئارسا 

” مینک لقتنم  هیروس  هب  ار  نامدوخ  ىهرز  ىاهورین 

میراد و مزال  ترورض  کی  ناونعهب  ار  هار  نیا  .تسا ..  ام  مهم  طیارش  وزج  نیا  “
” .میروآ تسد  هب  ار  نیا  ات  دننک  کمک  ام  هب  دیاب  مه  ىمالسا  ىاهتلود 

دوخ یاهورین  دادرخ   ٢٠ قارع هک  روطنامه  تفگ  خساپ  رد  قارع  تلود  یوگنخس 
ناریااب تافالتخا  زیمآ  تملاسم  لحو  سب  شتآ  یرارقرب  هدامآ  دناوخارف  ناریا  زاار 

دهاوخ رذگ  هزاجادنورب  نانبلو  هیروس  هب  دنهاوخب  یناریا  یورین  دادعتره  هبو  تسا 
.تسروشکود نایم  حلص  یرارقرب  هب  طونم  یا  هناگیب یورینره  روبع  یلوداد 

رگید تبثم  لمعلا  سکع  اب  سب  شتآ  جورخ و  یگداما  مالعا  رد  قارع  مادقا 
راودیما تفگ  نآزا  لابقتسا  نمض  یمالسا  سنارفنک  نامزاسو  دش  هجاوم  اهروشک 

حلص یرارقرب  هکدرک  هفاضا  ودهد  تصرف  حلص  هتیمک  هب  مه  ناریا  هک  تسا 
درک دهاوخ  تیوقت  ار  نآ  هدیشخب و  میکحت  لیئارسا  زواجت  ربارب  رد  ار  یبرع  یمالسا و  عضاوم 

.دیسر تسب  نب  هب  ابیرقت  هنارگیجنایم  یاهشالت  دنور  هنوگ  نیدب درک و  در  ار  قارع  داهنشیپ  سلجم  رد  یمشاه  دادرخ آ. رد ٢٣ 
.داد دهاوخ  همادا  ناریا  اب  گنج  هب  شروشک  هک  درک  مالعا  مه  قارع  ریزو  تسخن  نواعم  ناضمر  نیسای  هط  نانخس  نیا  یپ  رد 

روهمج یاسور  تاقالم  داهنشیپ  رابود  هلمجزا  درک و  یرگیجنایم  یارب  یدایز  شالت  مه  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  مایا  نیا  رد 
.درک در  ناریا  هک  دش  یرگید  یاج  ای  ناتسبرع  رد  قارع  ناریا و 

.درک ادیپ  لیم  قارع  تیوقت  تمس  هب  جیردت  هب  درک و  یتارییغت  مه  اه  تردقربا  یاه  تسایس  اهشالت ،  ندیسر  تسب  نب  هب  اب 

یارب درک  مالعا  دشیم  شخپ  قارع  نویزیولت  ویدار و  زا  میقتسم  روطب  هک  قطن  کی  رد  مادص  یناهگان  روط  هب  دادرخ  یس  رد 
.دننک یم  ینیشن  بقع  ناریا  کاخ  زا  زور  هد  فرظ  شیاهورین  ناریا  تسد  زا  اه  هناهب  ندرک  جراخ 

نودب ناریا و  كاخ  زا  شیاهورین  عیمج  ندیشکبقع  هدامآ  قارع   “ هک هدرک  مالعا  ناملراپ  رد  یلبق  ىنارنخس  رد  هک  تفگ  وا 
” .دهدن همادا  قارع  لخاد  هب  ار  دوخ  زواجت  هک  دیامن  نیمضت  ناریا  رگا  تسا  ىطرش  هنوگچیه 

تیننسح تئیه  هب  ار  دوخ  ىگدامآو  میتشاذگ  نایم  رد  للم  نامزاسو  اهدهعتمریغو  ىمالسا  تیننسح  ىاهتئیه  اب  ار  لئاسم  ام  “
” میدرک مالعا  گنج  هنالداعو  ىیاهن  لحهار  نتفای  هکم و  هب  نتفر  ىارب  ىمالسا 

در ار  تین  نسح  یاه  تایه  تامادقا  اهشالت و  همه  البق  ناریا  درک .  در  ار  یمالسا  تین  نسح  تئیه  توعد  ناریا  میژر  یلو  “
” .دوب هدز  زابرس  ناریا  قارع و  یللملا  نیب  یاهزرم  هب  مارتحا  دهعت و  هنوگره  لوبق  زا  دوب و  هدرک 

نیناوق و اب  دوب و  زیمآنیهوت  اهنآ  طیارش  نوچ  تفریذپ ؛ دهاوخن  ار  اهنآ  قارع  دوب  مولعم  هک  دندرکىم  حرطم  ار  ىطیارش  اهنآ  “
” .تشاد تریاغم  ىللملانیب  فرع 

عفادم و فرط  هاگیاج  رد  یمومع  راکفا  رد  هک  دش  ثعاب  دوب  گنج  رگزاغآ  دوخ  هک  یطیارش  رد  قارع  یتاغیلبت  یاهرونام 
.دیامن بلج  ار  اهروشک  رگید  ینابیتشپ  نینچمه  نارگید و  یلدمه  دریگ و  رارق  بلط  حلص 

ناریا تقو  هدنیامن.دش  هامریت  رد ٢٢  تینما  یاروش  همانعطق ۵١۴  رودص  بجوم  تیاهن  رد  ناریا  یساملپید  یلاعفنا  دنور 
هجراخ و ترازو  یوس  زا  هینایب  کی  لاسرا  هب  اهنت  یراددوخ و  تینما  یاروش  هسلج  رد  روضح  زا  یناسارخ  ییاجر  دیعس 

.درک افتکا  همانعطق  رودص  زا  سپ  مهنآ  یناسارخ  ییاجر  یوس  زا  لکریبد  هب  همان  کی 

زا ار  شابوا  نیا  کرد  حطس  هک  تسا  یساملپید ج.ا  ناشخرد  طاقن  زا  همانعطق  نیا  رودص  زا  سپ  یناسارخ  ییاجر  هبحاصم 
.دهدیم ناشن  ار  للملا  نیب  تسایس 
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هدناشکاروش لخاد  هبارام  هکدوب  نآ  یارب  هسلج  نیاردام  تکرش  یاربدیدشرارصا  ‘
بیترت نیدبو  هدوب کیرشاروش  تامیمصترد  ام  هکدننکدومناو  میقتسمریغروطبو 

هسلجرد میئوگب  میناوتیم  میا  هدرکن تکرش  هسلجرد  هک  نالاو میریذپنارنآ  میتسناوتیمن 
’ میرادن یدهعت  هنوگ چیهزیناروش  بوصم  همانعطق  هبو  هدرکن  تکرش  اروش 

هجیتن ” تفگ درک و  فسات  زاربا  تدشب  هسلجردام  تکرش  مدعزا  سیلگنا  هدنیامن  ‘
یارجا … دروآردارجا هبار  همانعطق  دناوتناروش  هک  تسنیا  ناریا  تکرش  مدع 

زا ار  دوخ  هسلج  رد  ندرکن  تکرش  اب  امودوباروش  وضع  هدزناپ  فده  همانعطق 
یثنخ ار  اروش  هدش  نییعت  شیپ  زا  هئطوت  نیا  ودازآ  نیگنس  یسایس  راشف  کی  لمحت 

’ میدرک

تیمکاح هقطنم و  یاهروشک  دیدهت  اب  دادرخ  موس  زا  هک  ناریا  یاه  یریگعضوم 
شیازفا هب  ور  یاه  یراذگ  طرش  اه و  ییوج  هناهب  اب  هتشاد و  یشیازفا  دنور  قارع 

هب رجنم  هک  داد  شیامن  راظنا  رد  ار  هاوخ  هدایز  جوجل و  تموکح  کی  هزورره 
.دش کیدزن  تسود و  یاهروشک  رتشیب  یریگ  هلصاف 

دیسر و یرتهب  یاهدرواتسد  هب  نکممان  طورش  یاجب  یعقاو  طیارش  نییعت  یلوصا و  تسایس  کی  ذاختا  اب  دشیم  هکیلاح  رد 
گنج تموکح  کی  تروصب  هولج  زا  ات  تفریذپ  طورشم  تروصب  یتح  ار  همان  عطق  تینما  یاروش  رد  روضح  اب  دشیم  یتح 

.دش جراخ  هاوخ  هدایز  بلط و 

یارب هک  دهد  هولج  ارجام  بلط  حلص  مولظم و  فرط  ار  دوخ  رونام  دنچ  اب  تسناوت  دوب  زواجتم  هک  قارع  میژر  هکیلاح  رد 
 ، دش هداد  قفاوم  یار  تینما ١۵  یاروش  یریگ  یار  رد  هکیروطب  دنک  یشوپ  مشچ  تازایتما  زا  تسا  رضاح  حلص  هب  یبایتسد 

.عنتمم ای  فلاخم  یار  کی  یتح  نودب 

یارب دش  لقن  اهیرگیجنایم  یریگ  لکش  دنور  رد  هک  هچنآ  یلو  دوب  گنج  هدننکزاغا  زواجتم و  فرط  قارع  هک  تسا  یهیدب  هتبلا 
.تسا یناهج  یا و  هقطنم  یاه  فرط  هب  هجوت  مدع  یمومع و  راکفا  دنور  نداد  تسد  زا  یساملپید و  نتشادن  نداد  ناشن 

همادا لیلد  ناونع  هب  مه  تارکاذم  رد  ینز  هناچ  رازبا  نتشاد  یارب  قارع  زا  یتمسق  فرصت  تساوخ  رد  ا.ج  نویسایس  نیب  رد 
لیمحت یارب  یتیقفوم  دنتسناوتن  مه  زاب  یلو  دوب  نانا  رایتخا  رد  واف  هچبلح و  گنج  همادا  رد  هکیلاح  رد  دوش  یم  دای  گنج 

.دننک ادیپ  دوخ  طیارش 

تارکاذم رد  ناریا  هک  نانچ  تسا  یللملا  نیب  یاه  فرط  یراکمه  بلج  نیع  رد  یماظن  تردق  قوفت و  نتشاد  تیقفوم ،  رازبا 
.دوش زوسنامناخ  یگنج  هب  زاین  هکنآ  نودب  دنک  هتکید  قارع  هب  ار  دوخ  طیارش  تسناوت  اه  نیمه  نتشاد  اب   ١٩٧۵

هب یروظنم  نینچ  هب  ندیسر  یارب  تسا و  نایامن  بالقنا  هعسوت  فادها  نانآ  عضاوم  رد  دوبن و  تمارغ  ا.ج  نارس  هغدغد  اما 
همادا اب  هچ  الاح  دوب  قارعرد  هعیش  تموکح  کی  هب  ندیسر  یلصا  فده  عقاورد  .دندوب  تمارغ  زا  تشذگ  هب  رضاح  یگداس 

حلص طیارش  هتکید  اب  تموکح  رییغت  لیمحت  اب  هچو  گنج 

لوپ.دوشىم رگید  ىلکش  ام  ىارب  هلئسم  ، دیآ دوجو  هب  ىمالسا  ىمدرم و  تموکح  کی  دادغبردرگا  "
ناشدوخ ىمالسا  تموکح  ناشدوخ  هدارااب  قارع  مدرم  نامرانکرد  مینیبب  رگا.تسین  مهم  تراسخ 

..دنداد لیکشت...ار 

Rollo (@Rollo44840497) July 10, 2020 — 

هاگرارق دادرخ  هسلج ٣١  رد  هاپس  یتایلمع  نواعم  یوفص  میحر  تسه و  مه  نایماظن  نیب  رد  تسایس  نیا  دش  رکذ  هک  روطنامه 
تسا حرطم  ینیمخ.آ  عافد و  یلاع  یاروش  یارب  هچنآ  یلو  دنزادرپیم  ار  ناریا  تراسخ  یبرع  یاهروشک  هک  دیوگ  یم  البرک 

.تسین مهم  الصا  تراسخ  نتفرگ  تسا و  مادص  دوخ 
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تموکح کی  قارع  ینونک  تموکح  طوقس  اب  هچنانچ   “ درادیم راهظا  خیرات ١٩/۴  هب  یا  هبحاصم  رد  مه  یناسارخ  ییاجر 
” درک دهاوخن  یراشفاپ  تمارغ  تفایرد  یارب  ناریا  دوش  لیکشت  قارع  رد  ناریا  کبس  هب  یمالسا  یروهمج 

نیاربانب.دمارب ییوج  هراچ  ددصرد  فعض  طاقن  یسررب  اب  دراد و  شیپرد  ینالوط  یگنج  هک  تفایرد  طیارش  کرد  اب  قارع 
قارع اما  دید  اه  حانج  فعض  ندرب  نیب  زا  نینچمهو  تاماکحتسا  رب  هیکت  فوفص و  ندرک  هدرشف  ینیشن و  بقع  رد  ار  هار 

.تشاد نامز  هب  مربم  زاین  ناریا  یدعب  تایلمع  ات  رهشمرخ  یدازآ  لصافدحرد 

رد ار  شیوخ  ناوت  رتشیب  سپ  تسا  ناریا  فده  هرصب  هک  دوب  هتفایرد  یبوخب  قارع  ، ناریا یتایلمع  یریگ  تهج  هب  هجوت  اب 
ات دش  اه  لاناک  ثادحا  نیم و  نیدایم  شرتسگ  تاماکحتسا و  تخاس  لوغشم  تدش  هب  قارع  تدم  نیا  رد  هدرک و  فرص  اجنا 

.دنک لیدبت  مکحتسم  یعافد  هعومجم  کی  هب  یهام  لاناک  هارمه  هب  ار  اهنآ  دناوتب 
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نیا هک  دوب  ساسا  نیا  رب  قارع  ههبج  رد  رگید  رییغت  کی   . درک یهدنامزاس  ار  ینطو  شترا  یاه  ناگی  قارع  مه  یفرط  زا 
رت هدبز  یاهناگی  زا  طایتحا  یاهورین  بقع و  طوطخ  رد  تفرگ و  راکب  ولج  طوطخ  رد  ار  هبرجت  مک  ینطو و  یاه  ناگی 

.درک هدافتسا 

هدرک و دیکات  اهورین  بذج  رب  نانبل  هب  لیئارسا  هلمح  هیلع  یمومع  وج  نینچمه  رهشمرخ و  حتف  تاغیلبت  زا  هدافتسا  اب  هاپس 
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.تشاد ار  تارفن  رتشیب  مازعا  تساوخرد  هاپس ، یحاون  ناهدنامرف  هب  تاروتسد  رد  نینچمه 

اهورین و زکرمت  ندز  مهرب  نمض  اه  ورین  مازعا  اجنادب و  ناوت  زا  یتمسق  ندش  فوطعم  نانبل و  هب  ناهدنامرف  مازعا  اما 
.تشاد گنج  رد  یلک  روطب  ناریا و  یتآ  هلمح  رب  یزاس  تشونرس  ریثات  هک  تفرگ  ناریا  زا  ار  ییالط  نامز  کی  ناهدنامرف ، 

ار یدایز  تالکشم  دوب  هجاوم  ورین  دوبمک  اب  زونه  ناریا  یناسنا  جوم  یاه  کیتکات  هک  یطیارش  رد  مهنآ  هیروس  هب  ورین  مازعا 
.دوب هدروآ  دیدپ  یتآ  تایلمع  یارب 
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هجاوم و ررکم  تاریخاتاب  دشیم  ماجنا  دادرخ  همین  ات  دیاب  فیلکت و  رهشمرخ  یزاسدازا  زا  سپ  شماجنا  رب  هاگرارق  هک  هچنا 
یاهراک ماجنا  رب  رارق  غالبا و  اه  هاگرارق  ره  یتایلمع  یاه  حرطو  هداد  هسلج  لیکشت  البرک  هاگرارق  اددجم  دادرخ  رد ٣١ 

.دش هدنیآ  زور  هد  ات  لحارمریاس  ییاسانش و 

هب تایلمع  همادا  رب  دیکاتاب  دایص  نییعت و  یدعب  تایلمع  فده  ناونعب  هرصب   ، هاگرارق هسلج  نیمه  رد 
اهروحم ییاسانشو  رونام  نییعتو  یهدنامزاسو  ییاجباج  تلهم  ناونع  هب  ار  یتآ  زور   ١۵ هرصب ، تمس 

.دنک یم  صخشم  ار  یتایلمع  یاهروحم  نییعت و 
.دنک یم  نییعت  هزور  هد  تلهم  هاپس  هاگرارق  ناهدنامرف  یارب  مه  ییاضر 

pic.twitter.com/rVHoJaW4iZ

Rollo (@Rollo44840497) July 10, 2020 — 

یاجب نانبل  رب  زکرمت  یشک و  تقو  رتمهم  نآ  زا  تفرگ و  ار  یا  هزوردنچ تصرف  هک  قارع  کاخ  هب  دورو  رد  هیلوا  دیدرت 
.دنک مکحتسم  ار  دوخ  عضاوم  یبوخب  ات  داد  قارع  هب  ار  ییالط  نامز  کی  تایلمع  لحارم  ماجنا  ههبج و  کرادت  هب  نتخادرپ 

یماکان رد  ار  ررکم  تاریخات  نیا  شقن  یبوخب  هک  تسا  ناضمر  تایلمع  زا  سپ  یرقاب  ییاضر و  نسحم  نیب  یگولاید  نیا 
: دهدیم ناشن  ناریا 

رد ام  تیقفوم.دوب  هدرواین  هقطنم  هب  زونه  ار  پیت  ود  نیا  مینک  لمع  رتدوز  هتفه  ود  میدوب  هتسناوت  رگا.میدیبنج  رید  :” ییاضر
ام اج  نیا  سکعرب  تسناوتندنک  لادج  دمآ  یه  میدز  ار  وا  ام  نوراک  لحاسرد  دیایب  نمشد  ات  هک  دوب  نیا  سدقملا  تیب  تایلمع 

….” اب

” میداتفا بقع  اپ  کی  هک  میدوب  ام  اجنیا  : “ یرقاب
” مینک ناربج  میتسناوتن  میدرک  شالت  یچ  ره  :” ییاضر

” دروآ دوجوب  یلدود  هک  دوب  یسایس  نیمه  هلاسم  :” یرقاب
” مییوگب ماما  تمدخ  دیاب  ار  نیا  نانبل و  هلاسم  نیا  هلب و  :” ییاضر
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دنلوغشم نآ  هب  هییالط  ات  هچملش  رساترس  رد  هک  دنهدیم  ربخ  قارع  عیسو  زاس  تخاس و  زا  نانچمه  اه  هاگرارق  تاشرازگاما 
.دنثادحا لاحرد  قارع  بقع  طوطخ  رد  هک  دسر  یم  یدنلب  یاهزیرکاخ  زا  تاشرازگ  یضعب  نایم  نیارد  اما 

دهدیم رارق  دیکات  دروم  ار  یعلظ  هس  ثادحا  لاح  رد  عناوم  دوجو  هامریت  متفهرد  البرک  هاگرارق 

عضاوم …. دشاب یم  عافد  لباق  تهجره  زا  ینعی  تسا  یعلظ  هس  الماک  عضوم  کی  ییاهنت  هب  مادکره  نمشد  دیدج  عضاوم  ” 
بیکرت یگنوگچ  شیارآ و  هوحن  ناوتیم  نا  رد  ورین  رارقتسا  اب  تسا و  هدیدرگن  رقتسم  نا  رد  ورین  هدشن و  لماک  زونه  دیدج 

” .درک نییعت  ار  هدننک  دنفادپ  ناگی 

هدمع هاگرارق ، رد  هاپس  تاعالطا  لوئسم  ناینیعم  دایص ،  روضح  رد  هدننک  لمع  یاهناگی  اب  هاگرارق  هامریت  مهن هسلج  رد 
هب همادا  رد  وا  .تسناد  هداج  ثادحا  یعافد و  عضاوم  میکحت  زیرکاخ و  ثادحا  نیم و  نیدایم  هعسوت  هجوتم  ار  قارع  تیلاعف 

.درک هراشا  مه  اه  یثلثم 

رگید ثلثم  هس  ثلثم  ره  لخاد  رد  هک  تسا  ثلثم  لکش  هب  ییاهزیرکاخ  داجیا  هدرک  نمشد  هک  ییاهراک  رگید  زا  ” تفگ ناینیعم 
رضاح لاح  رد  اه  یثلثم  نیا  اما  دنتسه  کنات  عضوم  مادکره  هک  دوش  یم  هدهاشم  هریاد  هس  کچوک  ثلثم  ره  رد  هدرک و  داجیا 

” تساهنا تخاس  همادا  لاح  رد  قارع  دنتسه و  یلاخ 

یثلثم نیا  یلو  درک  غالبا  دوخ  رما  تحت  یاه  ناگی  هب  ارنآ  درب و  یپ  اه  یثلثم  لمع  هویش  عون و  هب  رصن  هاگرارق  ریت  رد ١٢ 
هابتشا نیا  هک  دید  میهاوخ  اما  دوب  دهاوخن  یمهم  عنام  دوب  نآ  رب  روصت  دشن و  اهنآ  یور  یدایز  باسح  دندشن و  هتفرگ  یدج  اه 

.دوب دهاوخ  راذگ  ریثات  ردقچ 

هس هشوگ  ره  رد  هک  دوش یم  فیصوت  رقتسم  کنات  یاراد ١٩  لکش  ثلثم  یدنفادپ  هقطنم  کی  اه  یثلثم  یرس ،  همان  نیا  رد 
.دنشاب یم  طایتحا  رد  مه  کنات  هس  ندرک و  شتآ  هب  رداق  کنات  شش  دوش  هلمح  نآ  هب  تهج  ره  زا  هتشاد و  رارق  کنات 
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: دنک یم  مالعا  ار  فادها  هاگرارق  هسلج ٨/۴  رد  دایص 
نمشد تراسا  یمخز و  هتشک و 
نمشد تاناکما  تمینغ  ای  مادهنا 
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یارب نیقناخ  ریظن  یقطانم  هب  هلمح  برغ و  قطانم  رد  لمع  یارب  اه  ورین  یدازآ  برعلا و  طش  رانک  رد  دنفادپ  طخ  هب  ندیسر 
.دادغب یارب  دیدهت  داجیا 

.نمشد تیوقت  زا  یریگولج  یارب  هلمح  رد  لمع  تعرس 

هقطنم رد  زین  حتف  یلامش و  هقطنم  رد  رجف  سدق و  یاه  هاگرارق  دوب  رارق  هک  دوب  هلحرم  ود  رد  ناضمر  تایلمع  هیلوا  حرط 
.دسرب یبآ  طخ  هب  ات  دوش  لمع  دراو  یبونج  هقطنم  رد  زین  رصن  دنسرب و  خرس  طخ  هب  ات  دننک  تایلمع  ینایم 
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حتف هدرک و  دنفادپ  نآ  دادتما  رد  دنسرب و  برعلا  طش  هب  ات  هدرک  تایلمع  یبرغ  بونج  برغ و  دادتما  رد  سدق  رجف و  نآ  زا  سپ 
روطب دننک و  قاحلا  زبس  طخ  رد  ات  هدرک  تایلمع  لحاس  دادتما  رد  یبرغ  لامش  تمس  هب  زا  رصن  یقرش و  بونج  تمس  هب  زین 

.دنروارد دوخ  هطلس  هب  ار  برعلا  طش  لحاس  لماک 
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ینعی یتایلمع  هقطنم  بونج  ندرب  بآ  ریز  هب  یارب  یهام  لاناک  دوجو  نینچمه  یثادحا و  یاهلاناک  زا  هدافتسا  اب  قارع  اما 
رد قارع  یاوق  ندرک  فقوتم  یارب  گنج  یادتبا  رد  ناریا  هک  دوب  یکیتکات  نامه  نیا.درک  مادقا  رصن  هاگرارق  یوربور 

.بآ گنج  ینعی  دوب  هدرک  هدافتسا  زاوها  یکیدزن 

دیدج و رباعم  ییاسانش  یارب  رصن  هاگرارق  شالت  هک  یوحن  هب  دوب  دایز  رایسب  تایلمع  یبونج  هقطنم  رد  بآ  یورشیپ  تعرس 
.دنک لمع  مود  هلحرم  رد  دش  رارق  فذح و  لوا  هلحرم  زا  رصن  بیترت  نیا  هب.دنام  رمث  یب  هدنامیقاب  ربعم  اهنت  زا  هدافتسا  ای 

.دش رقتسم  تایلمع  لبق  زور  ود  راذگاو و  حتف  هاگرارق  هب  تایلمع  هب  هدنام  زور  راهچ  مه  فرشا  فجن  پیت ٨ 
دوخ هقطنم  رد  رتشیب  یورین  اب  رتمک و  حتف  لمع  هدودحم  هک  دش  هدرپس  رصن  هب  البرک  پیت ٢۵  طخ  زا  یرادقم  بیترت  نیا  هب 

.دوش رت  قفوم  لوا  هلحرم  رد  تسناوت 

روحم راک  نیا  اب  .درک  تحار  بونج  روحم  ندروخرود  زا  ار  شلایخ  هک  هدوب  قارع  یتایلمع  میمصت  نیرخآ  نتخادنا  بآ 
.دربب راکب  رگید  قطانم  تیوقت  یارب  ار  دوخ  یاهورین  دش  رداق  قارع  دش و  رثا  یب  یبونج 

تقو هک  دشیم  ینارگن  ثعاب  مه  تاماکحتسا  شیازفاو  هفاضا  یدیدج  عناوم  مه  هزور  همه  دوب و  ساسح  هقطنم  یور  قارع 
دننک ادیپ  تسد  هنابش  گنج  فادها  هب  دنناوتن  اه  ورین  هدش و  عناوم  اب  یریگرد  تباب  یدایز 

.دش وغل  رصن  رونام  هک  روطنامه  دوش  وغل  تایلمع  لک  یگتفرگبآ  شیازفا  اب  هک  تشاد  دوجو  ساره  نیا  هکیروطب 

.دهدیم ار  یرتشیب  بآ  لاقتنا  ژاپمپ و  هزاجا  هک  تسا  همونت  رد  رگید  لاناک  کی  ثادحا  زا  یکاحریت  تاشرازگ ١٩  نیرخا 
ار اهنا  نایم  زا  روبع  هک  تسا  هناخپوت  نادرگ  هد  هارمه  هب  دایز  یورین  رارقتسا  عناوم و  هوبنا  زا  یکاح  اهشرازگ  نینچمه 

 . دزاسیم لکشم 

.درک دیکات  تایلمع  عیرست  رب  ریت  هسلج ٢٠  رد  ییاضر  نسحم  اه  یریگبآ  عضو  هب  هجوت  اب  ماجنارس 
ددنبب و مه  ار  اهنیا  راک  هار  دزادنیب و  بآ  سدق  رجف و  هقطنم  رد  دهاوخیم  الامتحا  تسا و  هدروآ  دوجوب  نمشد  یدیدج  تیعضو  “

” .دناشکب تسب  نب  هب  ار  تایلمع  لک  یوق  لامتحا  هب 
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دصق نینچمه  دنتسه و  اه  تمسق  رگید  یهام و  لاناک  تمس  هب  ییاجباج  لاح  رد  رصن  هاگرارق  یوربور  یاهورین  هک  دیوگیم  وا
.دزادنیب بآ  ار  اهنآ  یولج  رقتسم و  اه  یثلثم  رد  ورین  یدادعت  دراد 

.دنک یم  ریسا  نتفرگ ٣٠٠٠٠  ینیب  شیپ  دشکب و  لوط  زور  شش  ات  جنپ  اهییاجباج  نیا  دنک  یم  دروآرب  وا 

سدق هاگرارق  یوربور  نتخادنا  بآ  لامتحا  تسا و  حتف  هاگرارق  یتایلمع  هقطنم  تمس  هب  بآ  تکرح  زا  یکاح  یدعب  تاشرازگ 
.دراد دوجو  مه  رجف  و 

یریگ میمصت  هب  روبجم  ناهدنامرف  دراد  دوجو  تایلمع  ندش  لسنک  الک  یلامش و  روحم  رد  تسب  نب  لامتحا  عاضوا  نیا  اب 
.دنتسه تایلمع  نامز  نتخادنا  ولج  یارب 

رد لالتخا  ثعاب  هک  تسا  لباقم  یورین  هب  تبسن  رتالاب  حطس  رد  یدوخ  یورین  نتشاد  رارق  بآ ، گنج  رد  مهم  تاکن  زا  یکی 
نتفرگ لاح  رد  با  ناریا ،  یاهورین  عضاوم  ندوب  نییاپ  تلع  هب  مه  اجنیا  .دوشیم  عضاوم  هیلخت  یعقاوم  رد  اهنآ و  تکرح 

: دنک یم  هراشا  مه  یوفص  میحر  هک  تسا  لوا  طوطخ  عضاوم 

نیا زا  نمشد  دصق  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدرک  روبع  مخ  اه  هچب  زیرکاخ  زا  هدیسر و  یدوخ  سامت  طخ  هب  نالا  بآ  ‘
رد دناوت  یم  هک  یراک  ره  دنک  یم  یعس  تسا و  رادروخرب  یدایز  تیمها  زا  قارع  یلرب  هرصب.دشاب  هرصب  ظفح  یگتفرگبآ 

” .دهد ماجنا  هرصب  ظفح  اب  هطبار 

.دنتسه تایلمع  نتخادنا  ولج  هب  روبجم  یگتفرگ  زا  رطاخب  هک  دنک  یم  ناعذا  هاگرارق  هسلج  نیرخآ  رد  ییاضر 
بآ هقطنم ،  راومه  حطس  هب  هجوت  اب  تسا و  یوق  یاه  هبملت  زا  هدافتسا  اب  هقطنم  نتخادنا  بآ  لاح  رد  قارع  دیوگ  یم  مه  دایص 

.مینک لمع  تعرس  هب  دیاب  تسا و  تکرح  لاح  رد  هقطنم  بونج  لامش و  تمس  هب  تعرس  هب 

.دوشیم  نییعت  زور ٢٢/۴  تعاس ٩:٣٠  تایلمع  نامز  بیترت  نیا  هب 
بارخ سکع  هک  دنداد  ربخ  یلو  دیا  رد  شیامن  هب  نمشد  عضاوم  زا  یدوخ  یامیپاوه  سکع  نیرخآ  هسلج  نیا  رد  دوب  رارق  یتح 

.دوشیم افتکا  یلبق  یاه  ییاسانش  هب  صخشمان و  نمشد  عضاوم  تیعضو  نیرخآ  نیاربانب  هدش و 

.تسا هدمآ  اجنیا  رد  تایلمع  حرش  تهج  تییوت  هتشر  نیا  همادا 

.دش زاغآ  ناریا  یاهورین  موجه  اب  ناضمر  تایلمع  ررکم ،  یاهدیدرت  اهریخات و  زا  سپ  ماجنارس 
pic.twitter.com/gcCj0colhJ

Rollo (@Rollo44840497) July 16, 2020 — 
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