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رگید یگرب  شردام ) ی  هتفگ هب   ) اذغ باصتعا  زور  زا ۵۰  دعب  یریصن  یدایص  دیحو  گرم  یدمحم –  دیجم 
.تسا هتشاذگ  یاج  رب  هتشذگ   لاس  لهچ  رد  یمالسا  یروهمج  نافلاخم  گرم  هک  تسا  یروطق  رتفد  زا 
ناوت یم هک  تساهوگلا  نیا  ساسا  رب  .مینک  یم هدهاشم  نآ  رد  ار  ییاهوگلا  مینزب  قرو  ار  رتفد  نیا  رگا 
الوصا .درک  میظنت  نافلاخم  تسد  زا  یصالخ  یارب  ییایفام  یسیلپ و  یاه  ماظن یارب  امنهار  ی  هوزج کی 
یور زا  نوچ  تسین  نارگاشفا  یوس  زا  ییاه  لمعلاروتسد نینچ  یاشفا  هنامرحم و  تاعالطا  هب  یزاین 

.درک فشک  ار  اهروتسد  نیا  ناوت  یم راتفر 

یتسیرورت و یاه  میترس و  ماظن »  » بوکرس نیشام  فلتخم  تایلمع  ناحارط  دوب  رارق  رگا  دینک  روصت 
و ینامیلس ) مساق  داژن و  یدمحا  ات  یدقن  اضردمحم  شوکشوخ و  ربکا   ) یمالسا یروهمج  شکمدآ 
دئاق تقوشوخ و  حابصم و  ات  یدابآ  فجن  یّرد  نایحالف و  لثم  یا  هدش هتخانش  یاهقف  زا   ) اهنآ نایداه 
ُشک فلاخم یاه  تلود ای  هدش  مادختسا  هزات  یتینما  یاهورین  یارب  یا ) هنماخ یلع  اهنآ : ی  همه مظعا 

رد هک  یناتسد  ماخ هب  امتح  اهنآ  .دوب  یم هچ  اهنآ  یاه  سالک یاوتحم  دننک  رارقرب  یشزومآ  یاه  هرود رگید 
هئارا لیدب  یب یاه  هخسن روتسد و  زا  یا  هعومجم یجقشاخ ) لامج  نالتاق  لثم   ) دندراو هزات راک  نیا 

.دندرک یم

تسا هباشم  یاه  میژر ی  همه دمآرس  یُشک ، فلاخم فذح و  ماسقا  عاونا و  رد  یمالسا  یروهمج 
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تیاده تیریدم و  ار  شیاهدمایپ  نافلاخم و  لتق  هک  ار  ییاه  میت یلمع  تایبرجت  دیاب  یشزومآ  هوزج  نیا 
ماجنا رد  یماکان  زا  زیهرپ  یارب  هیصوت  هدزاود  لمعلاروتسد  نیا  رد  .دروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  دننک  یم

ار ینافلاخم  هوزج  نیا  .تسا  هدش  یروآدرگ  نافلاخم  نتشک  زا  یشان  یاهرسدرد  ییاوسر و  تیرومام ،
ینابایخ تاضارتعا  رد  هک  اهنآ  هن  دنوش و  یم باختنا  فذح  یارب  ماظن  طسوت  هک  دهد  یم رارق  فده 

.دنیآ یم راتفرگ  نامز » ماما   » مانمگ نازابرس  بیغ  ریت  هب  هتفای و  روضح 

.تسا هدش  هتشون  یشکمدآ  یتایلمع  حارط و  یاهورین  هب  باطخ  میقتسم  اه  هیصوت نیا 

هب نتفر  یزاس و  هدنورپ تشادزاب و  اب  .تساهنآ  مسج  رورت  زا  رترثوم  رایسب  دارفا  تیصخش  رورت  .۱
ماندب اهنآ  ات  درک  تسرد  ای  تفای  دارفا  یگدنز  رد  ار  یلئاسم  ناوت  یم یگداوناخ  یصخش و  لئاسم  غارس 

ماظن دوخ  یجراخ و  یاه  تلود هب  دارفا  نداد  تبسن  .تسا  رترثوم  اما  رتریگ  تقو راک  نیا  .دنوش 
بیقر یاه  هناسر هب  بطاخم  هک  یلاح  رد  تسا ) روفنم  ماندب و  هک  دناد  یم مه  شدوخ  نوچ   ) بوکرس

رارکت یتقو  ینز  بسچرب ینز و  ماهتا .تسا  دارفا  تیصخش  رورت  یارب  یگشیمه  شور  درادن  یسرتسد 
دننک یسراو  دنناوت  یمن ار  تایعقاو  دنراد و  یهافش  گنهرف  هک  ینامدرم  یاه  هدینش زا  یشخب  هب  دش 

ظفح یارب  اهنآ  شالت  دارفا و  ندروآ  ندرب و  راضحا و  فرص  .دنام  یم اهنآ  ی  هرطاخ رد  دوش و  یم لیدبت 
زا یرایسب  دنک و  یم درُخ  ار  دارفا  ارگرادتقا  میژ  نازاس ر هدنورپ نایوجزاب و  یاه  کیتکات ربارب  رد  دوخ 
روشک جراخ  رد  .دشاب  هتشذگ  اهنآ  نادنز  زا  اه  لاس رگا  یتح  دننام  یم اه  میژر نیا  نادنز  رد  ینهذ  ثیح 

ای لخاد  رد  ناشلاوما  ای  هداوناخ  یاضعا  دیدهت  اب  ناوت  یم ار  دارفا  .دنک  یم راک  هیبنت  شاداپ و  ِمتسیس  زین 
شور نیلوا  نیرتهب و  هشیمه  نایمدآ  مسج  نتشک  .داد  رارق  تیریدم  تحت  هداوناخ   رادید  زا  تیمورحم 

.تسین فلاخم  اب  دروخرب 

لیدب شور  اه  هد یشکمدآ  حرط  ره  رد  دشاب  هژوس »  » نتشک فذح و  ماظن )»  )» الاب تاماقم  روتسد  رگا  .۲
: درک هجوت  هتکن  راهچ  هب  دیاب  شور  باختنا  یارب  .دراد  دوجو  راک  ندرک  روج  عمج و  ماجنا و  یارب 

تسا و هدش  هتخانش  یمومع راکفا  رد  هک  ار  یدرف  هژوس ؛ رب  اه  هناسر تیساسح  ترهش و  نازیم  فلا )
شیاهدمایپ زا  تشک و  ناوت  یمن یتحار  هب  دنوش  راوس  نآ  دروم  رب  تسا  نکمم  اهداهن  اه و  تلود

یارب ینیگنس  ی  هنیزه روشک  یالاب  تاماقم  نوچ  تسا  زومآ  سرد تهج  نیا  زا  سونوکیم  رورت  .تخیرگ 
رد یمظاک ارهز  نتشک  .دنراد  یا  هژیو تیساسح  نایم  نیا  رد  روهشم  ناراگن  همانزور .دنتخادرپ  رورت  نیا 

راتفرگ بمب  ای  بیغ  ریت  هب  دیاب  ناراگن  همانزور .تسا  هتشاد  یروحم  شقن  اداناک  تلود  اب  طباور  بیرخت 
رد .دنوش  باترپ  نییاپ  هب  الاب  تاقبط  زا  ای  هتخادنا  هاچ  رد  نابایب  رد  یا ،) هفرح ناشکمدآ  طسوت   ) دنوش
ناوت یم مه  کیرات  بش  رد  تخومآ ؛ سرد  درک و  عوجر  نیتوپ  یتینما  یاهورین  ی  هبرجت هب  دیاب  هزوح  نیا 

؛ تسین نادنز  ای  یرگلوسنک  رد  اهنآ  نتشک  هب  یزاین  داتسرف و  اهنآ  هب  ندز  وقاچ  یارب  ار  شابوا  لذارا و 
نادنچ ندش  هتشک  زا  لبق  ناینابرق  زا  یرایسب  مینک  هاگن  یمالسا  یروهمج  یاه  لتق تسرهف  هب  رگا 

و یا ) هناب زاسملیف   ) یحیبذ میحر  ندش  هتشک  هدنیوپ ؛) رفعجدمحم  یراتخم و  دمحم   ) دندوبن هدش  هتخانش 
دعب و  دندوب ) هتفرگ  یاج  لیبموتا  تشپ  رد  هتسب  تسد  هک  یلاح  رد   ) هّرد هب  لیبموتا  طوقس  رد  شردارب 

رد یحیبذ  میحر  تیلاعف  تهج  زا  مه  نانآ و  ترهش  مدع  تهج  زا  مه  لیبموتا  یزوس  شتآ رد  اهنآ  نتخوس 
تاماقم هک  تسا  یدراوم  زا  یسایس ) هن  و   ) گنج ناینابرق  نانز و  قوقح  لثم  یعامتجا  یاه  هزوح

.تخادرپ دنهاوخن  اهنآ  گرم  یارب  یدایز  ی  هنیزه دنا  هدرک ساسحا 

، نکّسم ای  ردخم  داوم  ای  لکلا  فرصم  هب  طوبرم  تالکشم  اب  الثم  هژوس  یصخش  یریذپ  بیسآ نازیم  ب )
ای طاقن  رد  دارفا  ی  همه اهنآ ؛ دننام  یلام و  تیعضو  یناور ، یمسج و  یاه  یرامیب یگداوناخ ، طباور  عون 

دادملق یشکدوخ  هب  هیبش  لتق  هک  یدراوم  یارب  ناوت  یم روما  نیا  زا  .دنتسه  ریذپ  بیسآ یتاعوضوم 
.درک هدافتسا  لتق  ششوپ  تهج  دوش  یم

و فافشریغ ، طباور  مهبم ، یداصتقا  یاه  تیلاعف رد  یو  تکراشم  لثم  هژوس  ندرک  ماندب  تیفرظ  پ )
رد ار  یتنار  یداصتقا  یاه  تیلاعف رد  ریگرد  دارفا  هشیپ ؛ فنص و  ره  رد  ییایفام  یاه  هورگ اب  یو  طابترا 

ادیپ یناسآ  هب  ناشدسج  ات  یمشاه ) یدهم  کیرش  لثم   ) درک قرغ  تخادنا و  بآ  هب  ناوت  یم مه  ایرد 
.دهد یمن ناشن  یلدمه  نادنچ  مه  یمومع  راکفا  دوشن و 
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راک اعبط  دشاب  رت  هجوت یب لئاسم  نیا  هب  هژوس  کی  ردق  ره  .یتینما  لئاسم  هب  هژوس  هجوت  نازیم  ت )
.دوب دهاوخ  رترطخ  یب رتناسآ و 

نوچ تسا  رتناسآ  رایسب  دنتسه  اهنآ  ناگدنیامن  یتلود و  تاماقم  اب  وگتفگ  ی  هدامآ هک  ینافلاخم  نتشک  .۳
اهنآ دامتعا  بسک  اب  مه  درک و  یروآ  عمج اهنآ  دروم  رد  یرایسب  تاعالطا  ناوت  یم مه  قیرط  نیا  زا 
یناسآ هب  شور  نیمه  اب  رایتخب  روپاش  ولمساق و  نامحرلادبع  رورت  .دروآ  رد  ارجا  هب  رتناسآ  ار  تایلمع 

.دش ماجنا 

، بوقعی ینب  ارهز  یمامادیس ، سوواک  .تسویرانس  نیرتهب  یشکدوخ  تسامش  رایتخا  رد  هژوس  رگا  .۴
یویرانس قفوم  یاه  هنومن یردیح  دیحو  یربنق و  انیس  یودهم ، ضیف  هللا  یلو یهللا ، فطل میهاربا 

زا ناوت  یم یتحار  هب  درکن  ای  دنک  یمن رواب  ار  یشکدوخ  هعماج  رگا  .دنتسه  نادنز  رد  دارفا  ندناُشکدوخ 
(. یتشهب راتس  یفایصریم و  اضردیما  رباص ، یده  یدمحم ، ربکا   ) درک هدافتسا  یگتخاس  ثداوح  ای  یرامیب 

یارب یکشزپ  تامدخ  دنریمب ! ات  دینک  ناشیاهر  دوش : یم ناسآ  رایسب  راک  هک  دنشاب  رامیب  اه  « هژوس  » رگا
! دراد هنیزه  یمالسا  تلود 

یشکدوخ درک  تسرد  ناوت  یمن شیارب  مه  یگتخاس  فداصت  تسین و  امش  رایتخا  رد  هژوس  رگا  .۵
تالکشم یتحاران و  ی  هقباس تسا  یفاک  راک  نیا  یارب  .تسا  هجوت  لباق  ناکما  کی  هشیمه  یگتخاس 

دروم رد  تختیاپ  سیلپ  سیئر  .تسین  زورما  یایند  رد  یتخس  نادنچ  راک  هک  دینک  ادیپ  دارفا  رد  یحور 
یو یفوتم ، هداوناخ  تاراهظا  رب  انب  : » دیوگ یم تسیز  طیحم  لاعف  لیکو و  یکه  دیشرف  ندش  هتشک 
نابآ مینست ۱  « ) دراد یشکدوخ  دصق  هک  دوب  هدرک  مالعا  راب  نیدنچ  دوب و  تحاران  یگدنز  زا  یدایز  تدم 

یسرتسد الومعم  هداوناخ  الوا  نوچ  هن  ای  دننک  بیذکت  یو  ی  هداوناخ ای  لیکو  ادعب  هک  درادن  یتیمها  (. ۱۳۹۷
اب یتحار  هب  مه  الکو  .درک  لافغا  ای  دیدهت  ار  اهنآ  شیپ  زا  ناوت  یم دشاب  هتشاد  مه  رگا  درادن و  اه  هناسر هب 

یراوگوس مسارم  زا  یریگولج  ای  دسج  ندادن  فرص  .دنتسه  تشادزاب  لباق  اهنآ  یارب  هدنورپ  نتخاس 
تسا نآ  دنا  هدرکن کرد  یدوعس  ناتسبرع  لثم  ییاه  تلود هک  یعوضوم  .دنک  تکاس  ار  هداوناخ  دناوت  یم

رب هوالع  بوکرس  نامزاس  .تسا  بوکرس  نامزاس  کی  تایلمع  زا  یکچوک  شخب  اهنت  یشکمدآ  هک 
.دراد زاین  زین  یربیاس  یورین  ینز و  مهب ود  راکفا ، یراکتسد  هجنکش ، یاه  نیشام هب  یشکمدآ 

یاه هاگتسد رد  اه  یدوخ .دنوش  نافلاخم  نتشک  ریگرد  دیابن  نکمم  دح  ات  یتلود  تاماقم  یاراد  دارفا  .۶
نایم زا  ار  یسک  هچ  دنهد  صیخشت  ناشدوخ  دیاب  اهرایتخا » هب  شتآ   » ای یماظن  هبش یماظن و  یتینما و 
تیامح میقتسمریغ  ار  اهنآ  اه  هاگتسد رگید  هییاضق و  هوق  دش  تسرد  اهنآ  یارب  یا  هدنورپ رگا  دنرادرب و 

هب هلمح  حرط  کزیرهک و  یسایس ، نالاعف  ناگدنسیون و  یا  هریجنز یاه  لتق ی  هبرجت هس  .درک  دنهاوخ 
زا شیب  یمسر  تاماقم  یریگرد  یاه  هنیزه هک  دهد  یم ناشن  لاس ۲۰۱۸  رد  قلخ  نیدهاجم  ییامهدرگ 
ای نامرک  یلفحم  یاه  لتق ای  یوسوم  نیسحریم  ی  هدازرهاوخ نتشک  لثم  یدراوم  رد  .تسا  نآ  دیاوف 

یاهورین ندرگ  یگداس  هب  دش  یم ار  اهدادخر  اه ، یصخش سابل طسوت  زبس » شبنج   » نارود یاه  لتق
نیا تسا  نکمم  نورکام ) لئوناما   ) هسنارف روهمج  سیئر  حطس  رد  یتح  یناسک  تخادنا و  رسدوخ 

جراخ رد  نافلاخم  نتشک  یارب  .دنراد  رواب  ار  نآ  هک  دننک  دومناو  تراجت  موادت  یارب  ای  دننک  رواب  ار  ناتساد 
هللا بزح زا  هدافتسا  لثم  درک  هدافتسا  اهنت » یاه  گرگ  » ای یتباین  یاه  هورگ زا  دیاب  نکمم  دح  ات  روشک 
تسا هتسباو  دصرد  دص  تلود  کی  عبانم  هب  هک  یهورگ  .دوشن  تاماقم  هجوتم  امیقتسم  یماهتا  ات  نانبل 

ار نابکترم  ناوت  یم مه  تایلمع  زا  دعب  .دهدن  ول  زین  ار  ارجام  دهد و  ماجنا  نآ  یارب  یراک  ره  تسا  روبجم 
(. تسا ناریا  نکاس  نادنمتورث  زا  یکی  زورما  هک  شاقن  سینا  لثم   ) داد شاداپ 

زا زیرگ  یارب  مه  رورت و  تیقفوم  یارب  مه  تسا  هدننک  نییعت  لماع  کی  حرط ، یارجا  رد  لمع  تعرس  .۷
.تخیرگ سیئوس  زا  داد و  ماجنا  تعرس  اب  ار  دوخ  راک  هدننکرورت  میت  یوجر  مظاک  رورت  رد  .نآ  یاهدمایپ 

لوبناتسا هب  دراد  اعدا  هیکرت  تلود  هک  یهورگ  فعض  یجقشاخ ، لامج  لتق  اب  هطبار  رد  هک  تساجنیا 
زا نوریب  ار  یجقشاخ  دنتسناوت  یم هدشاعدا  رفن  هدزناپ  نآ  زا  رفن  اهنت ۶  .دوش  یم نشور  هدمآ 

رورت میت  لثم  تسرد  دنزیرگب ، یقرش  یاپورا  یاهروشک  هب  هیکرت  زا  تعرس  هب  هدرک و  رورت  یرگلوسنک 
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تسا نما  اهنآ  یارب  ایند  رد  ییاج  هکنیا  روصت  رد  نافلاخم  یخرب  یماخ  زا  ناشکمدآ  .یوجر  مظاک 
کی تسا  زاجم  راک  نیا  هک  ییاهروشک  رد  هحلسا  لمح  اب  اهنآ  تفلاخم  نینچمه  .دنرب  یم ار  هرهب  رثکادح 

.تساه شکمدآ یارب  هیامرس 

راکفا ات  دنهدب  ضیقن  دض و  زیمآ و  ماهبا یاه  شرازگ دیاب  لوئسم  عجارم  لتق ، دروم  رد  یناسر  عالطا رد  .۸
، ینوناق یکشزپ  سیلپ ، تاماقم  تسد  .دنراد  زاب  عیرس  یریگ  هجیتن زا  هتخاس و  نادرگرس  ار  یمومع 

همین و هفصن و  یاه  شرازگ ات  تشاذگ  زاب  دیاب  ار  رگید  یاه  نامزاس و  یتینما ، یاهورین  ییاضق ، هاگتسد 
هثداح دروم  رد  زیمآ  ماهبا تاکن  حرط  تیلوئسم و  شریذپ  مدع  دننک  تیاعر  دیاب  اهنآ  هچنآ  .دنهدب  قیقدریغ 

هب تایعقاو  قیاقح و  نایم  زرم  ات  تخادنا  هار  هب  ار  تاعیاش  عاونا  ناوت  یم یزاجم  یاضف  رد  .تسا  درف  و 
راکفا ندرک  نشور  رد  یتیلوئسم  چیه  هک  دنوش  هیجوت  دیاب  یتموکح  تاماقم  .دوش  شودخم  تدش 

تشاذگ و یمسر یاه  تیاسبو رد  ار  ییاهربخ  ناوت  یم .تسا  ماظن  ظفح  اهنآ  ی  هفیظو .دنرادن  یمومع 
.تشادرب تعاس  دنچ  زا  دعب 

یخرب رد  ار  هژیو  هجوت  نیا  .دنریگ  رارق  هژیو  هجوت  دروم  دیاب  دنراد  یمهس  نافلاخم  لتق  رد  هک  یناسک  .۹
تسرهف اه ، کناب اب  هبتاکم  یط  نارهت  یناتسداد  ًاریخا  : » درک هدهاشم  ناوت  یم یناتسداد  یاه  شرازگ

ناتسزوخ رد  یدرف  لاثم  ناونع  هب  .تسا  یسررب  تسد  رد  عوضوم  مالعتسا و  ار  یزرا  ناراکهدب 
دوخ یزرا  تادهعت  نونک  ات  تسا و  هتفرگ  رالد  نویلیم   ۸۰۰ ات ۹۶ ، لاس ۹۴  زا  هدرک و  یرادیرخ  ار  یتکرش 
ار نآ  هدومن و  ذخا  یتلود  زرا  رالد  نویلیم  یدرف ۲۴۰  تسا … یراوتم  زین  رضاح  لاح  رد  هدادن و  ماجنا  ار 

زیربت رد  ار  یا  هناخراک دازآ ، یتلود و  زرا  یاهب  توافتلا  هب ام اب  هلصاح و  دوس  اب  هتخورف و  دازآ  رازاب  رد 
دنتسین و نیرفآراک  ای  یداع  دارفا  امتح  اهنیا  نابآ ۱۳۹۷ ) ناهیک ۲  یدابآ ، تلود  یرفعج  « ) تسا هدیرخ 

.دراد صاخ  هجوت  اه  نادب یصاخ  لیالد  هب  ماظن 

نادنز رد  امش  رایتخا  رد  درف  رگا   ) دینک همرآ  ُنتب  ار  ربق  نفد و  ار  هزانج  دیتسه  ناتدوخ  روشک  رد  رگا  .۱۰
یراک ای  دینازوسب  ار  یو  تسین  امش  رایتخا  رد  یو  نتشاد  هاگن  ندرک و  ینادنز  ناکما  رگا  و  دشاب ) هدوب 

(. ناتسنمرا رفس  رد  هّرد  هب  ناگدنسیون  سوبوتا  باترپ  ی  هشقن لثم   ) دوش باترپ  هّرد  هب  لیبموتا  اب  دینک 
نوچ تسا  هناقمحا  یراک  یتلود  کالما  رد  دسج  نفد  .دیراذگن  یقاب  قیقحت  یارب  یهار  تروص  ره  رد 

دش ادیپ  هدنیوپ  یراتخم و  دسج  هکنانچ  دشاب  فشک  لباق  دیابن  دسج  .دوش  یم راکشآ  شحاضتفا  هرخالاب 
.دروآ راب  هب  ییاوسر  تموکح  یارب  و 

اکیرما ییاپورا و  یاهروشک  نادنورهش  زا  دنتفا  یم ریگ  یجراخ  تایلمع  رد  هک  ینارومام  تاجن  یارب  .۱۱
هلدابم ار  اهنآ  بسانم  نامز  رد  ات  مدرم ) ینابایخ  یاه  شبنج رد  الثم   ) دینک یریگناگورگ  یفاک  ی  هزادنا هب 
هک دنشاب  نئمطم  دنناوت  یم ُشک  فلاخم یاه  میژر دنرادن  مادعا  مکح  نوچ  ییاپورا  یاهروشک  .دییامن 
بیترت نیمه  هب  .دنوش  یم یوسنارف ) دنورهش  کی  لثم   ) هلدابم تیاهن  رد  ای  دننک  یم رارف  ای  ناشنارومام 
هجراخ و ترازو  لابقتسا  اب  هدش و  دازآ  هسنارف  رد  ینادنز  زا  دار ) یلیکو  یلع   ) رایتخب لتاق  هک  دوب 

.دش ناریا  دراو  ندرگ  هب  راختفا  لگ  نتخیوآ  اب  سلجم  نویسیمک 

حرط نتفر  ول  رما  نیا  بلاج  رایسب  ی  هنومن .دیزادنیب  نانمشد »  » ندرگ هب  ار  نآ  تفر  ول  عوضوم  رگا  . ۱۲
تیاده تحت  یناریا  یژورن - دنورهش  کی  نآ  رد  هک  دوب  کرامناد  رد  برع  بازحا  ناربهر  زا  یکی  رورت 
سپس .دش  ریگتسد  تایلمع  ماجنا  زا  لبق  دهد و  ماجنا  ار  رورت  حرط  کی  دوب  رارق  تاعالطا  ترازو 

اپورا هیداحتا  نتسویپ  یارب  هدحتم  تالایا  لیئارسا و  ی  هئطوت عوضوم  نیا  هک  دندرک  مالعا  یناریا  تاماقم 
هنوگنیا قافتا  هب  یوانیدناکسا  یاهروشک  ی  هجراخ یارزو  هتبلا  .تسا  هدوب  اکیرمآ  یاه  میرحت هب 

اب اه  میرحت رد  هکنآ  نودب  دندرک  موکحم  صاخ  دروم  نیا  رد  ار  یمالسا  یروهمج  یتسیرورت  یاه  تیلاعف
ار اهنآ  تنوکس  یاهروشک  دینک و  یفرعم  تسیرورت  ار  اهنآ  دوبن  نکمم  راکنا  رگا  .دننک  یهارمه  اکیرمآ 

(. فیرظ داوجدمحم  ی  هخسن « ) مسیرورت یماح یاه  تلود »

4/4


	«این جزوهی آموزشی لو نرفته است»: دستورالعمل جمهوری اسلامی برای «مخالفکُشی»

