
 یرارطضا مادقا تساوخرد
 .مینک مادقا تعرس ھب دیاب – تسا رطخ رد ناریا یسایس ناینادنز یگدنز
 تمارک و یگدنز .تسا یرارطضا تیعضو کی نیا .تسا نایرج رد ناریا رد نونکا مھ مادعا و ھجنکش ،یریگتسد زا یا ھنایشحو رازراک

 .دراد رارق کلھم و یروف رطخ ضرعم رد یسایس ینادنز اھدص
 .دننک تیلاعف ناریا یسایس ناینادنز یدازآ فدھ یارب دیاب دنراد رتھب یناھج یوزرآ و دنتسھ تلادع ناھاوخ ھک یناسک ھمھ
  ،رشب قوقح و نانز ، یرگراک نالاعف ھیلع ھنارسدوخ یاھ یریگتسد زا یا هدرتسگ و دیدج جوم ناریا یمالسا یروھمج ،2020 لاس ربتکا زا

 .درک زاغآ ار متس تحت و یبھذم یاھتیلقا یاضعا و ؛نویبالقنا و نیضرتعم ؛ فلاخم نادنمرنھ و نارکفنشور
 شالت یمالسا یروھمج  .دنمورحم یکشزپ و یقوقح هرواشم ھب یسرتسد قح ھنوگرھ زا و دنتسھ سبح یدارفنا یاھ لولس رد نانآ زا یرایسب
  .دربب شیپ ار شا ھنامحریب یاھ ھجنکش و دھد نامزاس  یگتخاس "یاھ ھمکحم" ،دریگب "یرابجا تافارتعا" نانآ زا بیترت نیا ھب ات دنک یم
 یاراد میژر نیا .دھد یم رادشھ ھیروف ات ربماسد زا ینادنز 49 مادعا اب ، "اھ مادعا هدننک نارگن شیازفا" ھب تبسن  للملا نیب وفع نامزاس
 یسایس ناینادنز زا یعمج یناھگان یاھمادعا ھلمج زا - تسا تمواقم ای تفلاخم عون رھ زیمآ تنوشخ نتسکش یارب شالت رد دولآ نوخ ھقباس
 .داتفا قافتا 1988 لاس رد ھک
 دوش رارکت هرابود قافتا نیا میھد هزاجا میناوت یمن ام
 نامزاس نیدنچ و ناشنایماح و نانآ یاھ هداوناخ ،ناینادنز زا یرایسب .تسا هدش وربور شخب ماھلا ینامرھق اب بوکرس نیا ھک مینادب تسا مھم
  .دننک یم بلط ار یسایس ناینادنز ۀمھ یدازآ و دنا هدرک دنلب ار ناشیادص ،دنک یم دیدھت ار نانآ ھک یرطخ دوجو اب  یناریا
 زا یا هدع .تسا هدرک موکحم ار نادجو ناینادنز مادعا ،تسا یا هداعلا قوف بوکرس ریز ھکنآ دوجو اب (IWA)  ناریا ناگدنسیون نوناک
 .تسا هدش موکحم نادنز لاس 11 ھب ھیروس یاھدرک تازرابم هراب رد یباتک ھمجرت رطاخ ھب ھک یجنگ شرآ ھلمج زا ،دنتسھ ینادنز نآ یاضعا
 سبح ھب ضارتعا ناوخارف وا .درک یرپس نادنز رد ار مین و لاس تشھ تدم ھب رشب قوقح ناعفادم نوناک سیئر بیان و وگنخس،یدمحم سگرن
 لاس ِیا هدوت شزیخ رد تکرش مرج ھب ھتشذگ لاس ھک تسا یناریا ریگ یتشک نامرھق ،یراکفا دیون .تسا هداد ار یراکفا دیون ناردارب یدارفنا

 .دنا سبح رد یدارفنا لولس ۀنامحریب طیارش رد نونکا و دنا هدش موکحم نادنز لاس 27 و 54 ھب بیترت ھب کی رھ وا ناردارب .دش مادعا 2018
 شیامن ھب ار ھناممصم تمواقم ھیحور و اھ تشادزاب سوباک زا یا ھنومن )هدوتس نیرسن ،ینادنز لیکو دروم رد( Nasrin نیرسن دنتسم ملیف
 .دراذگ یم
 
  :مینک یم رکذ ھنومن روط ھب ار دروم دنچ طقف اجنیا رد .دنتسھ وربور ،گرم رطخ ، یروف یرارطضا تیعضو کی اب ناریا یسایس ناینادنز
 للملا نیب وفع .دنوش یم یرادھگن نارھت رد نیوا ماندب نادنز "یسایس شخب" رد هدحتم تالایا و ایلارتسا ، اپورا زا ییاھ یتیعبات ود زا یدادعت
 :تسا هدرک لاسرا ناینادنز نیا زا رفن ود یارب ار یروف مادقا یاھرادشھً اریخا
 نرالک میرم شرتخد .درب یم جنر الاب نوخ راشف و تباید زا ، یناملآ-یناریا دنورھش و ھتسشنزاب رامعم ، یعامتجا قوقح لاعف ، یوقت دیھان
 تعاس 1000 لک رد و  راب 80 دوخ سبح لوا زور 147 لوط رد و هدوب یدارفنا لولس رد زور 151 تدم ھب شردام ھک دھد یم شرازگ
 .تسا ھتفرگ رارق ییوجزاب دروم
 ."دوش یم یرادھگن تدم ینالوط یدارفنا لولس رد" ،نارگراک قوقح لاعف و یسیلگنا-یناریا دنورھش ، فوئر نارھم ،للملا نیب وفع ھتفگ ھب
 ھب یربخ وا تمالس زا هام جنپ تدم ھب و درادن ناریا رد یا هداوناخ چیھ ، تسا هدش مورحم سیلگنا رد دوخ یالکو ھب یسرتسد زا فوئر
  .تسا هدماین نوریب
 روط ھب .دنک یم دودحم اھنآ ھب  ار الکو و هداوناخ یسرتسد ھلئسم نیا و دنوش یم لقتنم رترود یاھنادنز ھب یا هدنیازف روط ھب نز ناینادنز
  :لاثم
 وا ، 2021 سرام لیاوا رد .دش ریگتسد یرگراک تاباصتعا رد تکرش ماھتا ھب و یرگشرازگ مرج ھب ھک لقتسم راگن ھمانزور ،نایلق هدیپس
 .دش لقتنم ،دراد ھلصاف شا هداوناخ زا لیام 373 زا شیب ھک ،ناریا بونج رد رھشوب نادنز ھب نارھت نیوا نادنز زا ریجنز و لق اب ناھگان

 زا اتح ھک کچرق نادنز ھب نیوا زا ،دش تشادزاب ھنارسدوخ ربتکا 16رد ھک زیربت هاگشناد ھفسلف ھتشر لیصحتلا غراف و درک لاعف ،رگراک ھیمس
 سیراپ رد یکشزپ هدش یزیر ھمانرب ھجلاعم یارب یو ھب نداد هزاجا زا میژر .دش لقتنم دراد رارق نارھت زا جراخ رد و تسا رت فیثک نیوا
 .دنک یم یراددوخ ،ییاینبان زا شتاجن یارب
 .دنوش دازآ اروف و  طرش و دیق نودب دیاب ناریا یسایس ناینادنز ھمھ
 ،ناھج مدرم اب هارمھ ،ناریا و هدحتم تالایا مدرم ام ،تلاح نیا رد و .دننک یم لمع ناشدوخ عفانم ساسا رب ناریا و هدحتم تالایا یاھ تلود
 تالایا رد .میوش دحتم ناریا یسایس ناینادنز زا عافد یارب دیاب رتھب یایند ھب ندیسر زا یشخب ناونع ھب و میراد ار نامدوخ کرتشم عفانم
 یگنج مادقا ھنوگرھ اب و ،میوش دحتم  یمالسا یروھمج ھناملاظ بوکرس نیا ربارب رد هدرتسگ رایسب دیاب ھک میراد یا هژیو تیلوئسم ام ،هدحتم
 .مینک تفلاخم ھنالاعف ،درک دھاوخ لیمحت ناریا مدرم رب ار یرت نوزف لمحت لباق ریغ یاھ جنر ھک هدحتم تالایا تلود طسوت
  .دنک دازآ اروف ار ناریا یسایس ناینادنز ۀیلک :میھاوخ یم ناریا یمالسا یروھمج زا ام
 !نک اغلم ار اھ میرحت و رادرب ناریا ھیلع یگنج تادیدھت و تاکرح زا تسد :مییوگ یم اكیرمآ تلود ھب ام


