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������ن ھ��را
�و  ا����ت ھواداران ���
ت ا���� و�زب  در ���ه ��
رد �و
ن 	ر����ن رو�  درا

�رزاد ر� ��� �و�ش   

  'ژوھ%�ر ���$ل ��ط!�

 ���%  

���ل 
�ز رھ�ران و دو�ت 
و�ن در ���ل را �ذ�ر�ت ر��ض �ور��دی  �1380س از ر
�و
	 ط����ن در �در 

ا�"�
��ن *
�ح   �)	 در ا�ن ��ن در ��'�ی &ذ��  و از آ$�ز دو�ت و#دت .
دا�"�
��ن !رھ��	 �  ر��ض دا��

ت در -ر���ن �رای ای �ر*�  ا�رف $
	 *����ه���ش �ود، /�.ل �ود ��ر*	 
  2
�
 -ر���ن �رای ای و�ژه 2

ت در 4ودی���	 درو  �4ر�ف  ��ر*	 �
�
5 طرح *����ه �   �ت ای #)�� د و �� !رھ�یدا ا���7ص ��ر*	 

	���  �  روا�ط �4دی 
و ����د. ��ن  �  -ر���ن #�)  از ، ������
	 -ر���ن �  �
ا�� ا�ن 
وع 
��ه ��9ت در ��ن 

� در -�دا� )	 �  رھ�ری د��ر -�دا�  
�ت �  -ر���ن و*ود 
دا�ت. �� ا�ن #�ل ا��را د��ر دوم دو�ت و#دت 

!ر �  -ر���ن *ر��ن <(���ن �� (�د
��ف ��ھزاده ��د��ه، 4ود آل -�دا�4ز�ز �ن #� وز�ران �ورای اول ��4ون 

�د�ن �'زاده#���ن (
د&�ن !ر ا�ن -�دا�4ز�ز و وز�ران د��ر د�دار �رد. در وا/= ھر 2
د در �ن ���
 در ��ور دو 


 ، روا�ط �#<�م �ورد��
ط و ا�"�
��ن در ��9ت و 7)? ا�#<�م ،م�رور� �� ���رزه دو� �،  ��� روا�ط ،&ذاری ر

��م ا�"�
��ن �'�*ران ��<@ت �  ر�د&	 وآ�وزش  -ر7  در &ذاری ر���  و ��> ،ی�*�ر�4ودی -ر���ن  


��ن از رو�<رد �و&!� 	

وع د�دارھ� و ��ز�� ����4ت #زب �  
��ه در ا�"�
��ن در -ر���ن 
و�ن �رد
د، ا* 

	�@��ر�ن اھداف  در ھ��را�	و  ا7@#�ت ھواداران و ا'�ا�"�
��ن ات. در ا�ن 
و���ر �@ش �	 �ود �  

  -ر���ن در رو�<رد 
و�ن �ردا��  �ود.

  

�������� و ���ر��زی �رای � ور �
%�ر:�  ����ل �� �,�+*�ن ا


	 ازاز 
��ه ��
�دان ا�"��
�2
د ا�"�
��ن�ردم  �  آ
*� ����ر  	��4�ل و /و� 	��9� ��  ��ذاھب ھ 	�@ و دا��  ا

B
�)	 ����ر �ذھ�	 دارای �رھ 	!
�ل &ذ��    �وده، ��4	 و # 	�ش -ر���ن در طول 
در &�رده *"را����	 


*	 &ری��ر��	 و ����ر ا�"�
��ن ����> ا/��7دی �  دو�ت و ، ���ر �ر ط����ن ،ا�د.و�وژ�> �وده و ر��ض در �

2ون ا.�@ف  ���ری از ا#زابر ھ��ن را�� در �> دھ  &ذ��  د
<رده ات. ای  &�رده�@ش  و... �ردم ا�"�
��ن

2
�ن ��*�<'� و ����4ن �  #Cور ا�زا��	 -ر���ن در�
!	 دا��  ا
د. ا�� ا�"�
��ن   �)	 ا�"�
��ن و ھ�
��ھ	 

�د �ود در �د
  دو�ت و#دت �)	 ا�"�
��ن �  ��ر�زی�
���ر�ن *
�ح '� �رای ا�
> -ر���ن �� روا�ط �'�ر �� 

 �@ش 4ودی -ر���ن �)	، و#دت #<و�ت ��<�ل از �ل دو &ذ�ت از ����ر �	 ا
د��د. در ا�ن را�� �س #Cور

  دت آورد .  �ر�<�ن 
و�
	 در ا�"�
��ن � دا��  و ار���ط ا�"�
��ن /درت در #�Cر *
�ح دو ھر �� �� دارد
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��4ت �� 4ودی روا�ط &ذ��    دھ  در وا/= در* 	�@�	 دو�ت و �"�
��نا ا@�� ��2ش ھ�ی  ر��
	 ا��د ا

. در ا�ن  
دا�ت راھ�ردی و *دی ھ�<�ری ا�"�
��ن �زرگ *ر��ن -�ده و ا�ن �  
�ت ر��ض ���ری رو�رو �ود و

���ل و -ر���ن �  -�دا�  ��ن !ر���ت &رم ا���در ا�ن را�� ���د  .ر��ض دارد 
و�ن رو�<ردھ�ی از 
��ن 4ودی 

در #��	 �  در دو دور &ذ��  ا
�����ت ر��ت *�'وری ا�"�
��ن ر��ض -�@ از ر/���ن د��ر -�دا�  ������
	 &!ت 

ر.�س  ��7ل ا-@م �رده �ود �ر�	 -�دا� ، د��ر و یا�رز #��د ���ن ٢٠٠٩ ا
�����ت ھ�ی *
*�ل *ر��ن ��<رد (در

	 ا�رف $
	 ��ض رات) و در ا
�����ت دو �ل &ذ��  
�ز  ���و
'� #ق *�'وری����ر�ن #����ن ���	  و '�از 

��ن �ود،�
 ��
	 دھ  ات �   2
د در ��ر  ا����ت -ر��������ف د-وت  �����ن $�ر 
زد�> �  ���7ت �> از ��

2
�ن �رده و ����ل ��م �  -ر���ن و��4'د در ا�!�/	 
�در،ھ�ر�ت. ا�ن �"��ر 
�رش در �را�ط	  �رود&�ه �  -�دا�  ا

ت �  در ��ه ھ�ی &ذ��  
�ز ا��@���	 ��ن دو ��م ا7)	 دو�ت و#دت �)	 ا�"�
��ن رخ داده ات. در ا�ن ���ن �  ا

����!ت ھ�ی ر�  
�
د �� از دا>��ت �ت ا*را�	 و ��م وی در دو�ت �� 
ظر ��رد ر��ض در�ر�ط �
و
	 �@ش ��

ا�"�
��ن ھ�2ون &ذ��  �
'� �  ���ون ھ� �<�   /درت ھ�ی ر��ن* ���م در 
!وذ ھ�ی -ر���ن در ا�"�
��ن �<�ھد و ��

	 �رھ
�	 و ���دان ا�"�
��ن از ر��ض �	 �وا
د ��ری �رای #Cور ����ر �
�
ظر ��ھش ����!ت �
د. از ا�ن >


2
�ن �  ھ��را�	 ����ر ا�ن *�
�ح �� ا�د.و�وژ�<	 -ر���ن در ا�"�
��ن �و�ژه در ��ش ھ�ی $�ر ���ون ���د و ھ


د.� <�  دو��ن ر��ض در ا�"�
��ن �

  

 :ر.��ت �� .درت ھ�ی ��ط!� ای در دا,ل و�-�ر ا
ران 

ت ��ر*	 در  ھر 2
د���� ، دوم از 
��ه ا�رف $
	 -ر���ن در �طوط �ت ��ور ھ�ی ھ�
�  دوم ((#

وم ��ور ھ�ی $ر�	) /رار دارد��ور ،	�@���	 و �<	 از   -ر���ن �  -
وانا��  ھ�ی ا 	���ورھ�ی #�

�� 	���وا
= و �ر7ت ھ�ی ����ری ا��د �راوا
	 دا�ت �� ا�رف $
	  م ������!ت ھ� و را �دت آورد، ا  
�دا


��@ *����ه���2'�ی دا�)	 و - 	((�داده ات. ا�ن ا�ر در #��	 
 ا�زا�ش-ر���ن را در ا�"�
��ن  ط�  ای و ��ن ا�

�م و �)	 و#دت دو�ت &�ری �<ل آ$�ز ات �  از����ل را -�دا�  ���ری $
	، و -�دا�  ���ن /درت ��� ا�ران �  

���ل را $
	 ا�رف ��م و ھ
د و��در ا�ن ��ن 
!وذ رو �  ا�زا�ش �2ن و ھ
د در . 
ددا
 و ا�ر�<� �	 -ر���ن �  


�	 &ذ��  ا�ران و رو�  در ا�"�
��ن در �را�ط	 ات �  ا�ش 
�ن 2'�ر ��ز��ر 
��ه ��9�	 �  ا�"�
��ن در �
�ر 


ط�  ای 
�ز ��د��ه در ا�"�
��ن 
دار
د . در ا�ن ���ن#Cور ����ر -ر���ن � در و�4Cت �
و
	 ر/��ت ھ�ی 

 #زب ����4ن، ��*�> ھ� و ھ� ات. ا�ن ا�ر در #��	 ات �  4ودی ا�"�
��ن در ا�ران 
!وذ �د�د ����ف -ر���ن

��4ت* 	�@
زد�> �  �'ران را درا�"�
��ن ھ��را�	 @#�تا7 ھواداران و ا 	�
د 
�� �و*  �  در ا�ن �را�ط . ��

��4ت #زب�د
  در ر��ض و�4Cت �
و
	 ا�"�
��ن #Cور و 
!وذ ����ر * 	�@و  ا7@#�ت ھواداران و ا


��	 درا�"�
��ن ھ��را�	�	 و ژ.و�)��> آ  �	 �وا
د *دا از �'�ر ا�ران �  ��و�ت #Cور ا��  �
ط�در 
'� در 


د. در ا�ن ���ن ��د�د �
ش �� �'ران در �
�ر � <�� 	((�
ط�  ای و ��ن ا��  �� د��ر ��ز��ران �����و�ت #وزه �


ط�  -ر�	���ا
��زه ھ�ی ر��ض را در *'ت  
!وذ ا�ران در ��ر/	 ا�ران و �'�ر ا�ران از   #Cور �زا�
ده در ھ

	 و ا/��7دی �ود �  دو�ت ا�"�
��ن و �رده ات و �� �  
و-	 �   �رق ����ر��� ا�زا�ش ��> ھ�ی &و
�&ون 


د �� �� �و*  �  . &ذ��  از ا�ن �'�ر �
د ا�"�
��ن/درت ا�ران را در  &�رش روا�ط �� *
�ح ھ�ی آن>�� 	4ر��ض 
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	 و��
ط�  آ��ی �ر�زی، ا�"�
��ن �  ���9  �����ھ	 ا�د.و�وژ�<	 � 	�
در آ��ی ���ر ��رای #Cور   �رھ

�ر�زی ���د.   	�@ وا�� ا�ن ا�ر �
'� در 7ورت ��ری $�ر���ون ھ�ی ���ل ا�"�
��ن و رھ�ران *��4ت ا

  �  دت �واھد آ�د. ا�"�
��ن در ھ��را�	و  ا7@#�ت ھواداران

 

�0
���� /ری و 
 :� ور �
��� و ژ$و'�1

در وا/=  ات؛ دا��  ��ور در 7)? �وCوع �ر ز��دی د���� 4ودی -ر���ن �  �ود !ر *ر��ن در -�دا�  -�دا� 


!وذ �ر ھ
وز ا�"�
��ن 	�

د&�ن �ر -ر���ن ���

  -ر���ن �  �رده ا
د ا-@م ا�"�
��ن ��ر���ن ط����ن (N� 


�ن دارد�
د)  �	 �ردا�ت ط����ن �  دNر ��)�ون 300���د و اط�4�ات.  4ودی رژ�م د��ن در 7)? �)�د ات 

2
�ن از 
��ه ���ل -ر���ن�
ط�  در �����ن ا�را�ژ�> �ر�> 4ودی ھ�وب #� 	�4
وی �ود و 
!وذ � و 

	����-د را �����ن �وا
د �	 آ��د ا@م �ر ر��ض ��در ا�ن و�4Cت  .�
د 7)? ا�"�
��ن را��ی در ھ�<�ری �  

<(�
�ن ���ن �و*  �  (
د) ��و/ف را ا�"�
��ن دو�ت -)�  د�و #�@ت ���د (آ
'� ط����ن �  �ط�ب 

ظر  �  �


*��ری �	 ط����ن �� دو�ت ���ل و 
!وذ����ش در 

د �� از �> و �� ا�زا�ش >�� ط����ن �و�ش ��رد ر��ض �@ش 

 ا�"�
��ن، در ��ز��ر ��4ل -
وان �  �����ن �ر �وا
د �	 در �4د د��ری 
�ز -ر���ن .���
د �ذا�رات ��ز �  را

��
*��ری ��ن دو ��ز��ر دا��   
!وذ لا-����ش ا7)	 را در 
و *دا از #ل  ��<@ت دو*�
�  ا@م آ��د و ���ل 

��ن( �� راه �
و
	 د��)����> �#ران �رای ���د آ��د ا@م و ا��ره �رده ات ���ل -�دا�4ز�ز �ن ���د. در ھ��ن را

��ن �رای را ��ن روا�ط و ��دا #لO� ?(7 ن در��

د �'�ود ا�"����.   

  

:��
   /��رش �*وذ �رھ��� و د


  رو ( ������
	 -ر���ن از �!<ر )!	 &ری در 2
د دھ  &ذ��  ����	 و دا
���ه ھ�،  در)!	 &ری �را�ز ر

�*د و �دارس �ذھ�	 و ��	 را�ط  �'�ر ��@Nر�ز ا�را�ط ا���4م ا���وازن از &روھ'�ی و �� در *ده  �
 	
������


��	 و اط@-��	 در ا�"�
��نراد�<�ل ����ر�ن اھداف -ر���ن در  )� )!	 &ری  از راه رو�س ھ�ی ا'�از 

 ��
	 �ود در �د
   ر��ضدر و�4Cت �
و
	 ا�"�
��ن �وده ات. در ا�ن را��
���وا
د �� ��4�ل �'�ر �� ����!�ن ا�"�

�	 دو�ت ا�"�
��ن طرح ھ��	 2ون دا
���ه@
�رھ�ر، دا
���ه �)�ون ۵٠٠ �زرگ �� ھز�
  ا
 -)وم دNری در 

	�@ت ���ل، �ر&زاری �'ر در ا�
 	

زد�> آ�
ده در ا�"�
��ن �رای ا@م د�ن -����ن *'�  � 	
 -ر���ن ��ز��

  دا��  ���د . در ا�"�
��ن�ر �رھ
�	 #Cور �زا�
ده 

 

������ن�
%�ر ھ��ری ھ�ی � و �!و
ت � ور ا.���دی ا.���دی �� ا
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��	 ا/��7دی، ھ�ی �#ور ��( ا�"�
��ن دو�ت �� ا�را�ژ�> ��4ھده ��ن در &ذ��  �� ر���ن- �	 و ا�� �رای) 

�ش ا#��ی
��ش ھ�ی �و��ده ات، ا�� در و�4Cت �
و
	 از �> و �� �و*  ����ر �   ا�"�
��ن در �ود &ذ��  

ر���  &ذاری ،	�
 ا/��ت #ل ��<ل ،ھ� �ور�  ، ا�زا�ش �4داد�
��ندر ا�"  �*�رت، ا/��7د، ر���  &ذاری، �رھ


!را
س ��ز��ن ،در -ر���ن �'�*ران� <��  � 	
 ����ری ا��))	 ��ن �
!را
س �ر&زاری ا�"�
��ن، -�ران و آ��دا

�ل در �رو�ل �
!را
س 2018، 	��دات آ
'� در �ورد �م  ا�"�
��ن ����ر در &ذاری ر���  �رر�

  ا�و... از دا

*'	 ر��ض �  ��ز�زی ا�"�
��ن �<�ھد و در �4د د��ری �� �'�ر �دن روا�ط ر��ض �� -�ده �ر�ن *
�ح ����ف �و

	 و ژ.و�)��<	 ����ری را ط)ب ��
��= و ا����زھ�ی ��ود در ا�"�
��ن از ��ر &�رش #Cور ا/��7دی �ود 


د.�  

  

 


