
دار دنمورین مظعا مناخ زا یا هتشون   

 لومش ناهج هیداحتا هعماج رد و ناریا یسایس ناینادنز یدازآ یروف نیپمک اب یگتسبمهاب هطبار رد
 هورگ و رشب قوقح و للملا نیب وفع نامزاس رشب قوقح یناهج هینایب هراب رد هاتوک هیعالطا کی وکسیسنارفناس
۱۳۹ هرامش تسه سناکسیو رد هک یهورگ،  

 رد مود یناهج گنج زا دعب هک للم نامزاس رد رشب قوقح یناهج هینایب یارب هک تلوزور رونلا زا رکشت اب
۱۹۴۸ ربماسد۱۰ رد سیراپ هسنارف  

 هلمج زا دندرک اضما ور هینایب نیا دندوب نیشن ناملسم رتشیب هک ییاهروشک رثکا هک داد ماجنا ور راک نیا
 یم مالسا تعیرش نیناوق نوئش اب لباقت و ضراعت رد ار نآ هک یدوعس ناتسبرع زجب ناتسکاپ و ناریا، رصم

درکن اضما هک تسناد  .  تایضایر و کیزیف تالیصحت یارب نم هک،ام دوخ ۱۳۴۵ دوش یم هک ۱۹۶۶ لاس رد
۱۹۶۱ لاس رد یرشب قوقح نامزاس نیا رد مدش بلطواد مدما اکیرما هب (۱۳۰۴) 

۲۰۱۰ رد مدوخ یگتسشنزاب زا دعب نینچمه و،دوب هدرک راکب عورش ایناتیرب رد هک  (۱۳۸۹)  گنهامه ناونع هب
مدش راک لوغشم نسناکسیو ردرشب قوقحدنامزاس هدننک  . 

مینک یم بلج ار امش هجوت ناشیا زا یرگید تاحیضوت هب یدعب تمسق رد  تیالو اب هک یمالسا یروهمج . 
۱۹۷۹ لاس زا ینیمخ هیقف  (۱۳۵۷) ۱۹۸۹ دهد یم همادا ار نآ یا هنماخ و دش عورش  هک نالا ات و (۱۳۶۸)

 هتشک و زواجت، ندش هجنکش، نداتفا نادنز هب اب میدوب عجاوم ام تدم نیا مامت لوط رد تسا (۱۴۰۰)۲۰۲۲
 هدوب رارق هک یتلود زا مه نآ ناشیاه هتساوخ ای و نایب یدازآ یارب طقف مه نآ هک یمدرم و مدرم ندش
 حرط هلصافالب دمآ راک یور ۱۹۷۹ لاس زا هک دنک تظافح و دنک نیمات ار مدرم نیمه قوقح و دشاب یمدرم

درک رداص ور یرابجا باجح . 

 ییاکیرمآ دنورهش اهنآ زا رفن ۵۲ هک ور ییاکیرما ۶۶ هک دمآ دوجوب یریگناگورگ هلئسم ۱۹۸۱ ات۱۹۷۹ لاس زا
 لاس رد اکیرما یاتدوک هب دشاب یضارتعا هک دوب هطبار رد نیا و دنتفرگ ناگورگ هب ور دندوب

۱۹۵۳(۱۳۳۲) دندرک رانکرب ور قدصم هک ینامز  . 

تسب ور اههاگشناد ینیمخ و دندروآ دوجوب اه هاگشناد رد یگنهرف بالقنا ۱۹۸۳ و۱۹۸۰ یاه لاس نیب   

نوا رد تفرگرد قارع و ناریا گنج ۱۹۸۸ات۱۹۸۰ اهلاس نومه رد ابیرقتو  تیرشب هیلع ینیمخ تایانج اهلاس 
۱۹۸۰ لاس رد صوصخ و دوب ناوارف رایسب  (۱۳۶۰)  ار یلعف روهمج سیئر یسیئر هلمج زا ار رفن راهچ ینیمخ

 فلاخم هک ور زرابم یاهورین دننک یزاسکاپ ات دنداتسرف اه نادنز هب ور اهنیا و گرم هتیمک مسا هب درک رومام
 ۱۳۶۷ ات ۱۳۶۰ لاس رد دندوب هدشن ینیمخ میژر اب شزاس و میلست هب رضاح و دندوب یمالسا یروهمج و عاضوا

دندرک مادعا ور یتدیقع و یسایس ینادنز رازه شش ات جنپ دودح و دندرک عورش  .  ار هیقف تیالو یا هنماخ
 مامت تفگ اریخا و،یسیئر یلعف روهمج سیئر زا مه و درک عافد راتشک نوا زا و تفرگ تسدب ینیمخ زا دعب
 مدرم مادعا و نتشک۶۷ راتشک زا سپ یسیئر یاهتشا هنافساتم، دندوب تسیرورت امامت دندش مادعا هک ییاهنا
 درک هلمج زا فلتخم یاه تیموق و شیوارد و اه ییاهب یبهذم یاه تیلقا نالاسدرخ و نانز هلمج زا هانگ یب



 و۱۹۸۰ یاهلاس نیب دوب نارهت ناتسداد نواعم و نارهت ناتسداد هک ینامز، داد همادا، هریغ و برع و چولب و
و ۲۰۱۴ ات۲۰۰۴ یاهلاس نیب دوب یرتسگداد سیئر نواعم (۱۳۷۰_۱۳۶۰)۱۹۹۰  

 

۲۰۲۱ ات۲۰۱۶ زا دوب یرتسگداد سیئر . 

 

یسیئر میهاربا شقن و یئاضق هاگتسد مئارج همادا   

 ناریا صوصخ رد ناریا رشب قوقح روما رد للم نامزاس هژیو رگشرازگ نامحر دیواج روسفرپ ۲۰۲۱یالوج رد
۱۹۸۸ لاس رد یعمجتسد یاه مادعا رد قیقحت راتساوخ  دنیبب و دنک یسررب نآ رد ار یسیئر شقن و (۱۳۶۷)

 نانز، رشب قوقح زا عافد مرجب یرتسگداد لیکو هدوتس نیرسن، یسیئر روتسد و تراظن تحت هتشاد یشقن هچ
 تارهاظت ندرک تکاس یمالسا یروهمج تسایس، هدش رادروخرب ار تیموکحم نیرت ینالوط ناکدوک و

تسا هدوب هریغ و نارگراک و نیملعم یاهتارهاظت هلمج زا زيمآ تملاسم  . 

 دروم زین اهنآ یاه هداوناخ و، دنا هدش ینادنز و هجنکش،تشادزاب هنارسدوخ ار مدرم للملانیب وفع هتفگ هب
دنا هتفرگ رارق رازآ و تیذا و متشو برض .  مه نآ و یدارفنا یاه لولس هب و مولعم ان یاه ناکم هب ناینادنز

 دب و فوخم یسایس دنب رد یتیعبات ود دارفا زا یدادعت، دنا هدش لقتنم دوخ هداوناخ و لیکو هب یسرتسد نودب
دنوشیم یرادهگن نارهت رد نیوا مان . فیلکدار نینزان هک تسا لاس جنپ زا شیب ( یرغاذ )  هیریخ دنمراک کی

دنا هدرک ادج شا هلاس تفه رتخد و رسمه زا ییایناتیرب یا  . 

یسیئر مئارج همادا   

 صقن دراومزا یرایسب تسین فافش هجو چیه هب ناریا یمالسا یروهمج ییاضق ماظن للملانیبوفع هتفگ هب
دوشیمن هداد شرازگ رتشیب یاه تازاجم ودیدهت، رازآ و تیذا زا سرت لیلد هب رشب قوقح . 

 ار یتینما یاهورین باعرا، تيذا و رازآ، متش و برض زا هنارگاشفا ییوئدیو للملانیب وفع شرازگ یانبم رب
دهدیم ناشن نآ هب ییوگخساپ و بقاوع زا یسرت و همهاو چیه نودب . 

 جردنم رشب قوقح یناهج هینایب رد هک رشب قوقح یساسا صقن رگنایامندوخ یدوخ هب ریقحت و یسررب مدع
۱۹۴۸ لاس رد نآ ناگدننک اضما زا یکی ناریا و تسا هدش  رد نایلالج بنیز هدنورپ تسا هدوب (۱۳۲۷)

درک قطانم  یم وا یئانیب نتفرگ لاح ردرضاح لاح رد نونکا و دنا هدرک بلس شزا ار وا یدازآ ناریا نیشن 
دنشاب . 

؟هچ یارب،دوش یم رت کیرات دراد زور ره یو یایند هکیلاح رد،تسا دبا سبح لمحت لاح رد نایلالج بنیز ! 
 و تسا هتفرگ رارق هاگتشادزاب رد دیدش یاه هجنکش تحت دش ریگتسد زيمآ تملاسم یسایس یاه تیلاعف یارب

۲۰۰۸ لاس رد،تسا دوجوم شندش روک ناکما  یماظن هورگ کی اب یو یضرف یراکمه رطاخ هب (۱۳۸۷)



 یم لمع هب تعنامم وا یرامیب هجلاعم و نامرد زا یتلود تاماقم زورما و دش نادنز هناور درک نویسیزوپا
دروآ . 

 

۲۰۱۹ لانویبیرت ناریا یمدرم هاگداد (۱۳۹۸) 

۲۰۱۹ نابآ متشه رد  زاغآ ناریا رد نیزنب یناهگان شیازفا لابند هب یرسارس تاضارتعا (۱۳۹۸) 
 هانگ یب نادنورهش زا یرایسب و دش وربور میژر کانلوه یاه تنوشخ اب مدرم زيمآ تملاسم تارهاظت،دش

دندش یتلود راتشک و تنوشخ نیا راتفرگ  .  دندش عجاوم یمالسا یروتاتکید میژر طسوت یتنرتنیا لماک عطق اب
 یارب راظتنا لاح رد گرم یورهار رد نانچمه نانآ زا یخرب و دندش تشادزاب و یمخز و هتشک رفن نارازه
دنتسه مادعا  . 

 یئانج ای و یئاضق تاقیقحت ندرکزاب یارب یمادقا هنوگ ره زا یمالسا یروهمج لاس ود تشذگ زا دعب اما
 و تلادع یارب دنا هدز تسد یلقادح تاراکتبا یخرب هب رشب قوقح یاه هورگ ،تسا هدیزرو تعنامم
 نامزاس قیقحت نویسیمک داجيا رارق زا اهنآ نیرتمهم هک دنا هدرک زاغآ ار ناینابرق یاه هداوناخ هب ییوگخساپ

یناریا داهن مدرم و للملا نیب وفع یاه نامزاس و یللملا نیب هورگ کی طسوت للم اه ویج نا ) )  و اه وئدیو
۲۰۲۱ ربماونزا هک لانویبیرت نابآ دنهد یم شرازگ ایناتیرب رد یناریا میت کی زا کرادم  ( ۱۴۰۰نابآ  عورش (

 هدش مکح قالش هبرض ۹۰۰۷ و نلدنز لاس ۴۷۹ هک دنک یم ناونع هک بویتوی زا یا همانرب و تسا هدرک راکب
 زور ره عاضوا و ، دراد همادا ناریا رد رشب قوقح بوکرس نینچمه و، ناریا رد رشب قوقح ناضرتعم یارب

تسا ندش رتمیخو لاحرد . 

 

 

ناریا رد رشب قوقح  

 یدازآ ناهاوخ هک دنناوخ یم ارف ار دنراد کیتاملپید طباور ناریا اب هک ییاه تلود یمامت و یللملا نیب عماوج
 ناتساد هک میهاوخ یم ناهج مامت رد مدرم مومع و یندم عماوج زا نانچمه دنشاب یرشب قوقح ناینادنز یروف
 نایناریا مامت یارب هیلوا قوقحو یدازآ تساوخ یارب نانآ هب و دیریگب دای ار اهنآ یماسا، دیناوخب ار نانآ یاه
 یوقتدیهان نوچ یناینادنز تیعضو زا عالطا یارب دید دیهاوخ تیاس رد هک تیاسبو نداد اب و دیدنویپب
دینک هاگآ ار دوخ تیاس نیا هب نتفر اب یتدیقع یسایس ناینادنز رگید و هدوتس نیرسن،فوئر نارهم،   

امش زا رکشت اب، مرکشتم امش زا   

دار دنمورین مظعا  
 


