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 دوش هتسکش لیئارسا يا هتسه تاحیلست رب مکاح توکس هک تسا نآ نامز
 زوین مویتروسنک -  2021 یم 17 ،یباهش زانرهم
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 گرزب هناخدارز هک تسا ناریا يا هتسه يژرنا همانرب درومرد نظءوس جیورت رادمدرس یلاحرد یتسینویهص میژر
 .دریگ یمن تروص نآ هراب رد یلاوس و ثحب هنوگچیه هک تسا يا هتفاب ادج ۀتفات میژر نآ دوخ يا هتسه
 
 تحت ياه ژویفیرتناس هک  يدالیم 2021  لیروآ 11 خیرات رد ناریا رد زنطن يزاس ینغ تاسیسات هب لیئارسا هلمح
 نارازه تسناوت یم هوقلاب هک دوب يا هتسه رورت کی ،داد رارق فده ار يا هتسه يژرنا یللملا نیب نامزاس تراظن
  .دنک دراو تسیز طیحم هب ناربج لباق ریغ یتامطل و  ،دناسر بیسآ اهنآ هب ای هتشک  ار هانگیب ناسنا
 
 تاراهظا هب دانتسا اب اه هناسر همه ابیرقت ،تسا هدرک راکنا هن و هتفریذپ هن ار هعقاو نیا تیلوئسم لیئارسا هچرگا
  .)2( دنا هداد تبسن لیئارسا هب ار هلمح نیا تیلوئسم ،)1( یلیئارسا و  ییاکیرمآ  یتینما دشرا نارومام

 
 زا لیئارسا شترا يویدار اب هبحاصم نایرج رد ،داسوم نیشیپ سیئر ،موتی یند  ،)3( میلشروا تسپ همانزور شرازگ هب
 نینچ  هک داد رادشه و درک ینارگن زاربا ،زمیات همانزور هب یتسیرورت تایلمع نیا رد لیئارسا نتشاد تسد ربخ زرد
 تسد یتایلمع نینچ رد لیئارسا اعقاو رگا" .دنک دراو همطل لیئارسا یتایلمع ییاناوت هب دناوت یم ییاه يرگ اشفا
 رد ناریا ياه شالت اب شا هزرابم و لیئارسا عفانم ریاغم هک ... تسا يدج رایسب يرما ربخ نیا زرد ،تسا هتشاد
 ".دنامب افخ رد دیاب یتایلمع نینچ  .تسا يا هتسه ياه حالس هب یبایتسد
 
 ،بلاغ فیط ياه هناسر ،دنتسه زین ماجرب هدهاعم ناگدننک اضما هک للم نامزاس تینما ياروش وضع یبرغ ياهروشک
 تافلخت "و "ناریا يا هتسه تارطخ" هیلع یبیلص گنج نارادمدرس ینعی ،يرشب قوقح ياه نامزاس و ،ناسانشراک
 .دنا هدرکن موکحم ار یعینش تیانج نینچ ،"ناریا يرشب دض
 
   يا هتسه رورت هچخیرات
 
 1981 لاس رد ،نیا زا شیپ  .دنک یم هلمح رگید ياهروشک يا هتسه تاسیسات هب لیئارسا هک تسین يراب نیلوا نیا 
 درک یم اعدا هک ار روزلارید رد یناکم ،يدالیم 2007 لاس رد و ،قارع رد كاریسوا يا هتسه روتکار لیئارسا يدالیم
 .دوب هدرک نارابمب ،تسا هدوب هیروس یناهنپ يا هتسه تاسیسات
 
 روتسد رد ار ناریا  يا هتسه يژرنا تاسیسات هب هلمح و یناریا نادنمشناد رورت همانرب لیئارسا ،يدالیم 2010 لاس زا 
 هدش هتخاس لیئارساواکیرمآ طسوت هک)4( تنسکاتسا مانب یکانرطخ يرتویپماک مرک ،2010 لاس نئوژ رد  .داد رارق راک
 راک زا ار اهنآ اه ژویفیرتناس تعرس دیدشت اب و )5( دش زنطن يزاس ینغ هاگیاپ دراو يدنله ناسوساج يراکمه اب دوب
  .)6( تخادنا

 
 يزوس شتآ و راجفنا ،2010 يالوج 2 رد ،ناریا يا هتسه و یماظن ،یتعنص تاسیسات هب یتسیرورت تالمح زا یجوم اب 
 كرویوین همانزور هب ،نهوک یسای ،داسوم سیئر .درک دوبان ار ژویفرتناس يدایز دادعت زنطن يزاس ینغ هاگیاپ رد یبیهم
 )7( دندرک  نانیمطا زاربا یلیئارسا و ییاکیرمآ یتینما نیرومام و ،تسا هدرک رجفنم  ار یبمب لیئارسا هک تفگ زمیات
  .تسا هدوب ناریا يا هتسه و یماظن تاسیسات رد ثداوح نآ ببسم لیئارسا هک

 و ،یطیحم تسیز و یناسنا عیاجف داجیا هوقلاب تارطخاب ،زیمآ تنوشخ تایلمع نیا همه لابق رد لیئارسا نادحتم
 هنوگچیه تایانج نیا و دنا هدرک رایتخا لماک توکس ،للم نامزاس روشنم و للملا نیب نیناوق  ضقان دیدرت نودب
 هک تسا نیا دوش یم هئارا ابلاغ هک یهیجوت .تسا هتشادن رب رد لیئارسا يارب يا یفنم بقاوع و تازاجم ،ییوگخساپ
 .دوش يا هتسه ياه حالس هب هنایم رواخ ياهروشک ریاس و ناریا  یبایتسد زا عنام دراد یعس لیئارسا
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 مامت هک ناریا فراعتم يا هتسه همانرب دروم رد ینکارپ غورد و ینیرفآ ساره اهلاس رادمدرس نیا ،لیئارسا هکنآ لاح
 رد يا هتسه ياه حالس هب زهجم روشک اهنت  ،هتفرگ راکب 2015 لاس يا هتسه همان قفاوت ندز مه رب يارب ار دوخ یعس
 .تسا هنایمرواخ

 میژر نیا .تسا هدرک يراددوخ )یت یپ نا( يا هتسه ياه حالس هعاشا مدع هدهاعم هب نتسویپ زا تجامس اب لیئارسا
 هب ار "ییایمیش ياه حالس نویساونک" هن و نویساونک نآ هن و ،هدرک اضما ار "یکیژولویب ياه حالس نویسناونک" هن
   .تسا هدیناسر لیئارسا ناملراپ دییات

 دش عورش شیپ نرق مین

 يا هتسه روتکار تخاس رد اه يوسنارف  .دش عورش هسنارف کمک اب هاجنپ ههد رد لیئارسا يا هتسه یتاحیلست همانرب
  .دندرک کمک لیئارسا هب ،روتکار هدش فرصم تخوس زا موینوتولپ يزاس ادج يارب ،يروارفزاب هنایفخم هاگیاپ و انومید
 نیدراگ همانزور رد ،رگروب نایلوج .تفرگ تدش لیئارسا يا هتسه یتاحیلست همانرب ،بارعا اب 1967 لاس گنج لابندب
 ناسوساج هک دنک یم يروآ دای و هتسجرب ار لیئارسا هنایفخم يا هتسه هناخدارز تقیقح 2014 هیوناژ 15 خیراتب
 نیرت ساسح هب هنوگچ ،دنتشاد هدهع هب ار کی هجرد ياه يروآ نف و يا هتسه داوم  دیرخ هفیظو هک یلیئارسا
	 )8( .دندرک ادیپ هار ایند یتعنص تاسیسات

 یسوساج هقلح کی طسوت يا هتسه ياه کهالک نتخاس شناد و داوم هب هنایفخم ياه یبایتسد و اه يدزد
 زونه ، تسا دنتسم ایوق هکنیا دوجو اب ،)"یملع ياه يراکمه هرادا" يارب يربع هصالخ مان( ماکال مانب هربخرایسب
 لاقتنا و لقن و دنتخورف لیئارسا هب هنایفخم ار يا هتسه يروآ نفو داوم هک ییاهروشک نامه  .تسا هدوشگرس يزار
 – ژورن یتح و هسنارف ،ناملآ ،ایناتیرب ،هدحتم تالایا ینعی – دنتفرگ هدیدان ار يا هتسه يروآنف و داوم ینوناق ریغ ياه
 یم هدیدان ار لیئارسا يا هتسه ياهرورت و دنا هدز تسد ناریا يا هتسه يژرنا همانرب هیلع هزرابم نیرت تخس هب الاح
  :دسیون یم رگروب  .دنریگ

 تسا نیا تیعقاو هک تفگ تقو روهمج سیئر نوسناج هب ایس نامزاس سیئر ،زمله دراچیر ،يدالیم 1968 لاس رد
 هسلج رد .... .تسا هدرک  نیرمت ار بمب باترپ شا ییاوه يورین و دزاسب يا هتسه ياه حالس تسا هتسناوت لیئارسا
 همانرب رب تراظن نویسیمک نیرومام زا رفن دنچ هب تکاد لراک مانب ایس نامزاس سیئر بیان ... يدالیم 1976 لاس رد يا
 بمب رد هدافتسا دروم هدنفاکش داوم زا يرادقم هک تسا نونظم ایس نامزاس هک  داد عالطا هدحتم تالایا يا هتسه
   ..تسا هدش هدیدزد ایناولیسنپ يروارف هاگیاپزا اکیرمآ مشچ ریز هک تسا یتاحیلست هجرد مویناروا یلیئارسا ياه
 
 هکلب ،دوب هدش دیدپان )کمون( يا هتسه تالآ نیشام و داوم تکرش يا هتسه داوم یهجوت لباق نازیم اهنت هن
 ندید روبزم تکرشزا تفرگ هدهعب ار ماکال تسایر اهدعب هک ،ناتیا لئافار هلمج نم ،لیئارسا یتینما دارفا نیرتدشرا
 رایسب رومام عقاو رد ،دوب هدرک فیصوت لیئارسا عافد ترازو نادیمیش ار وا کمون تکرش هک ناتیا لئافار  .دندوب هدرک
   .دوب داسوم دشرا

 
 یبونج ياقیرفآ لحاوس رد ار یفعاضم ششخرد،6911 الو مانب ییاکیرمآ هراوهام ،1979 ربماتپس مود و تسیب زور
 هک ،يا هتسه هعاشا سانشراک و نادیضایر ،سیاو درانوئل  .تسا یمتا بمب تاشیامزآ هژیو  تمالع هک درک ییاسانش
 يا هتسه حالس ياههاگشیامزآ و یتینما ياههاگتسد شرازگ تفایرد اب ،تشاد هدهعب ار انس سلجم رواشم تمس
 هتفرگ ماجنا يا هتسه یشیامزآ ،"يا هتسه ياهشیامزآ دودحم عنم هدهاعم" ضقن اب اعطق هک تشادن يدیدرت ،اکیرمآ
 یفعاضم ششخرد دنداد )ییاکیرمآ هتسجرب راگنربخ( شره رومیس هب ییاکیرمآ عبانم هک یتاعالطا يانبم رب  .تسا
 هک دوب لیئارسا يا هتسه تاشیامزآ يرس کی زا يا هتسه شیامزآ نیموس عقاو رد دوب هدرک ییاسانش الو هراوهام هک
 .دوب هتفرگ ماجنا دنه سونایقا رد )دیاتراپآ میژر تحت ،ماگنه نآ رد ( یبونج ياقیرفآ يراکمه اب

 
 لیئارسا یتاحیلست همانرب ياشفا
 
 رد ،تشاد یسدنهم تمس انومید رهش کیدزن بقن یتاقیقحت زکرم رد يدالیم داتفه ههد رد هک ،ونوناو ياخ هدرم
 دوب هتفرگ هنایفخم هک ار یسکع 57 و دروآ رد ادص هب ار يرگاشفا توس ندنل هب يرفس نایرج رد 1986 ربماتپس
 نیا  .داد رارق زمیات يدناس راگن همانزور مانوه رتیپ رایتخا رد لیئارسا یتاحیلست همانرب زا )9( یقیقد تاعالطا اب هارمه
 يا هتسه ياهراجفنا یلصا رصانع زا مویتیرت  .دوب مویتیرت دیلوت يارب 6-مویتیل يزاس ادج تایئزج لماش تاعالطا
 بمب 150 دیلوت يارب یفاک موینوتولپ لیئارسا هک دز نیمخت دش یم ،دروآ مهارف ونوناو هک یتاعالطا ساسا رب  .تسا
    .دراد رایتخا رد )10( يا هتسه
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 هک ار ونوناو دنتسناوت ،دوب لیئارسا سوساج هک ینز و ونوناو  نیب هناقشاع طابترا کی داجیا قیرط زا داسوم  ناسوساج
 زمیات يدناس همانزور  .دننک لقتنم لیئارسا هب و هدیدزد ار وا 1986 ربماتپس 30 رد و دندناشکب مر هب دوب اهنت يدرم
 و یسوساج مرج هب يدارفنا نادنز لاس 18 ندنارذگ زا سپ ونونو  .درک رشتنم ار ونونو ياه يرگاشفا 1986 ربتکا رد
 كرت ،ناراگن همانزور اب ندرکن تبحص ،شا يدازآ طیارش یلو دش دازآ نادنز زا 2004 لیروآ 21 رد ،لیئارسا هب تنایخ
 و يریگتسد زا لاس جنپ و یس تشذگ زا سپ نونکا مه  .دوب ندرا دور يرتخاب هنارک هب نتفرن و لیئارسا ندرکن
 ار وا يدازآ اررکم مه زونه هاگداد ،دزادنا یم رطخب ار لیئارسا تینما هک یساسح تاعالطازا يو یهاگآ تلع هب ،نادنز
   .دوب هدش دیق وا يدازآ هیلوا مکح رد هک دناد یم یطورش هب دیقم
 
  ناریا يا هتسه همانرب

 
 رد ناریا يراک ناهنپ تلع .تسا هدوب ”يا هتسه ياه حالس هعاشا مدع هدهاعم“ هنیرید وضع ناریا ،لیئارسا فالخرب
 هتسه يژرنا ياپون همانرب يارب عورشم ياه دادرارق و اه دیرخ ندز مهب رد اکیرمآ هنایوگروز تامادقا زا رارف  ،دون ههد
 هدشن هئارا ناریا يا هتسه همانرب یتاحیلست داعبا دروم رد يربتعم دهاوش هنوگچیه ،لاحب ات  .تسا هدوب ناریا يا
  .تسا

 
 يارجام :یگتخاس نارحب"ناونع تحت شراذگریثات باتک رد ییاکیرمآ رگشهوژپ راگن همانزور و خروم ،رتروپ ثراگ
 یتاحیلست فادها  ییاعدا دهاوش زا یعماج و لصفم حرش  )2014( "ناریا يا هتسه همانرب زا ینیرفآ ساره ي هتفگان
 تیهام رتروپ هک ،نیچراپ شیامزآ نلاس و ییاذک هدش هدیدزد پات پل نوچ يدهاوش ،دنک یم هئارا ناریا يا هتسه
 همانرب اب هطبار رد )11( یگتخاس نارحب کی داجیا فده اب اکیرمآ و لیئارسا ياه هتخادرپ و هتخاس ناونع هب ار اهنآ
  .دنک یم در و هدیشک شلاچ هب تراهم اب ،ناریا يا هتسه
 
 ناریا تاحلاصم و يراکمه همانراک
 
  
 امئاد ناریا هک دهد یم ناشن یبوخب یبرغ ياهروشک و يا هتسه یللملا نیب سناژآ اب ناریا لماک يراکمه همانراک  
 ناریا ياهشالت همه  دنچ ره ،دنک فرطرب ار شا يا هتسه يژرنا همانرب اب هطبار رد اه ینارگن همه هک تسا هدرک شالت
 .تسا هدش در ،لیئارسا راشف ریز ،اکیرمآ بناج زا ابترم  ،نانیمطا داجیا و يزاس فافش ياتسار رد
 
 تسیل رد زونه 2012 ربماتپس 28 ات هک "قلخ نیدهاجم نامزاس" ای "تمواقم یلم ياروش" ،يدالیم 2002 لاس رد
 بآ و زنطن رد مویناروا يزاس ینغ – يا هتسه هاگیاپ ود دوجو ،تشاد رارق اکیرمآ هجراخ روما ترازو یتسیرورت
 زا شیپ هام شش زا رتدوز هک تشادن يرابجا ناریا دنچ ره .درک "اشفا" يا هتسه يژرنا نامزاس هب ار  –  كارا نیگنس
 نآ رد .دهدب عالطا سناژآ هب ار اههاگیاپ دوجو یتح ای دهدب یسرزاب هزاجا سناژآ هب ،هاگیاپ هب يا هتسه داوم دورو
 .)12( دوب هدرکن اضما ،دوب هدش عضو 1992 لاس رد هک ،ار سناژآ دیدج ینمیا تاررقم زونه ناریا ،نامز
 
  
 :دیوگ یم هچخیرات نیا همادا رد )یمساک( "ناریا رد میرحت و گنج دض رازراک" ویشرآ 
 
 همانرب هب تبسن رتشیب دامتعا داجیا يارب  )ناملآ و،سیلگنا ،هسنارف(ییاپوراروشک هس اب هلاس ود تارکاذم یط ناریا"
 رب لمتشم سناژآ یقاحلا لکتورپ و درک فقوتم ار يزاس ینغ همانرب هنابلطواد 2003 ربماسد هام رد ،شا يا هتسه
 هدنورپ اکیرمآ راشف ریز ،2006 هیروف رد هک ینامز ات ،تفریذپ ار -یت یپ نا تادهعت يارو ینعی- هدزرس ياه یسرزاب
 ."دش عاجرا تینما ياروش هب ناریا يا هتسه
 
 ار یقاحلا لکتورپ هرابود ،سناژآ هب تینما ياروش زا شا يا هتسه هدنورپ تشگزاب تروص رد هک درک داهنشیپ ناریا	”
 .“تفریذپ دهاوخ
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 اه تکراشم هنوگنیا .دننک تکراشم ناریا يا هتسه همانرب نتخاس رد هک درک توعد یبرغ ياه یناپمک زا ناریا	”
 داهنشیپ نیا شنادحتم و اکیرمآ اما ... تسا یتاحیلست ياه همانرب هب مویناروا يزاس ینغ فارحنا مدع نماض نیرتهب
 .“دندرک در ار ناریا

 
 نیا ساسا رب .دندش ”نارهت قفاوت“ هب موسوم يا هلماعم ماجنا هطساو لیزرب و هیکرت ،يدالیم 2010 لاس رد”
 هدش ینغ دص رد 20 ياه هلیم اب ار نییاپ هجرد اب هدش ینغ مویناروا مرگ ولیک 1200 هک درک تقفاوم نارهت،قفاوت
 هیلوا تقفاوم مغر هب(اکیرمآ اما .دوب ناریا بناج زا یگرزب رایسب شزاس نیا .دنک هضواعم)ناطرس نامرد هژیو(مویناروا
 در ار نآ مهزاب ،لیزرب و هیکرت ،ناریا قفاوت يریگ لکش زا سپ ،)ناریا يوس زا حرط شریذپزا شیپ ینعی ،نآ اب شا
 .“	درک
 
 للم نامزاس یمومع عمجم رد ینارنخس نیح داژن يدمحا دومحم ،ناریا تقو روهمج سیئر ،2011 ربماتپس هام رد	”
 هدش ینغ دص رد 20 ياه هلیم برغ هکنیا هب طورشم ،درک مالعا ار يدصرد 20 يزاس ینغ قیلعت يارب ناریا یگدامآ
 يزاس ینغ  هلصافالب ام ،دنهدب يدصرد 20 )هدش ینغ( تخوس ام هب رگا  :تفگ داژن يدمحا  .دراذگب ناریا رایتخا رد

     .درک میهاوخ فقوتم ار يدصرد20
  
 دصرد 20( تخوس ياه هلیم نیلوا دیلوت و شیامزآ ناریا ،2012 هیوناژ لوا رد  .درک در مه ار داهنشیپ نیا امابوا تلود
 . “درک مالعا ار نارهت یتاقیقحت روتکار يارب )هدش يزاس ینغ
 
 
 ) ماجرب( كرتشم مادقا عماج همانرب
  

 کی هب يدالیم 2015 لاس رد ناملآ هفاضا هب تینما ياروش ياضعا و ناریا ،ینالوط و لکشم هرکاذم لاسود زا سپ  
 دودحم ار ناریا يا هتسه همانرب ناریا رد زیگنا رب فالتخا رایسب قفاوت نیا  .دنتفای تسد ،ینامز بوچراچ رد ،قفاوت
 مامت دش رارق ،لباقم رد  .داد رارق يا هتسه يژرنا یللملا نیب سناژآ خیرات رد اه یسرزاب نیرت دیدش تحت ار نآو درک
 قح و هتشادرب ناریا يور زا اپورا هیداحتا و هدحتم تالایا عماج ياه میرحت و تینما ياروش ياه میرحتو اه همانعطق
 .دوش هتخانش تیمسر هب ناریا يزاس ینغ
 
 طورشم - یماظن نکاما هلمج نم یناکم ره رد سناژآ هدزرس ياه یسرزاب ینعی یقاحلا لکتورپ لماش همان قفاوت نیا
    .دوب -يا هتسه كوکشم تایلم رب لاد ربتعم كرادم هئارا هب

 
 یب ياه نارابمب دروآ یپ تخانش وترپ رد و هدحتم تالایا یماظن ياه هاگیاپ طسوت روشک یماظن هرصاحم طیارش رد
 نیا نیفرط ریاس هک یلاح رد و ،شنادحتم و هدحتم تالایا طسوت یبیل و قارع یماظن و یتایح ياه راتخاس هنامحر
 و ناریا يا هقطنم نمشد نیرتمهم- لیئارسا و ،دنتسه يا هتسه ياه حالس هب حلسم یگمه ،ناملآ زجب ،هلماعم
 هتسه ياه هناخ دارز  و يا هتسه ياه حالس هب حلسم  دوخ -ناریا يا هتسه همانرب اب هطبار رد نارحب و نظوس كرحم
 لیمحت کی ناریا مدرم زا یهجوت لباق رشق هاگدید زا هحلاصم نیا،تسا ینثتسم یلاوس و ثحب هنوگره زا شا يا
 رد يا هتسه ياه حالس هعاشا عنم شخب  سیئر ،تروپنواد یلسک هتفگ هب  . تسا هدش یقلت يرامعتسا كانرطخ
 ناریا رد يدیلک ياه ناکم زا یخرب هک انعم نیا هب ،تسا انثتسا کی ناریا“	 ،“ تاحیلست لرتنک" ییاکیرمآ هسسوم

 ”دنراد رظن ریز ار ناریا تادهعت يارجا امئاد ناریا رد رقتسم یسرزاب ياه میت و تسا سناژآ رظن تحت )13( هتعاس 24
)14(. 
   
 هیوناث ياه میرحت و سرت وج
 
 زا ناریا لماک تباجا ،دوش یم هیهت يا هتسه قفاوت بجوم هب هک سناژآ تاشرازگ همه ،2019 ربتکا ات 2016 لاس زا
 هک دادن هزاجا ،يدوعس ناتسبرع و لیئارسا راشف ریز ،ادتبا نامه زا ،اکیرمآ ،هکنآ لاح  .تسا هدرک دییات ار شتادهعت
 هتشاد دوجو یکناب و یلام ياه میرحت دروم رد صوصخ هب اه يزادنا گنس نیا .دنوش هتشادرب یتسرد هب اه میرحت
 روشک رب اکیرمآ يزرم نورب ياه میرحت ینعی( )15( هیوناث ياه میرحت عضو زا سرت و یتابث یب ياضف داجیا اب هک تسا
 شا ییاپورا نیدحتم هک دراذگ یمن )دنا هدرکن تیاعر اوهس ای ادمع ار اکیرمآ ینوناق ریغ ياه میرحت هک يدارفا و اه
  .دننک يراذگ هیامرس ناریا رد ای دنوش تراجت دراو ناریا اب }اهروشک ریاس و{
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 تروص رد ،اکیرمآ يازیو ذخا زا فاعم ياهروشک عابتا، 2016 هیوناژ زا دعب زا هک دنارذگ ار يا هحیال اکیرمآ ،هلمج زا
 تیعبات اب دارفا  .دندش یم مورحم ازیو بسک نودب اکیرمآ هب دورو قح زا ،)16( 2011 سرام 1 زا سپ ناریا هب رفس
 .دندش عنم اکیرمآ هب دورو زا زین اهروشک نیا ي هناگود
 
  ناریا میلست يارب هناگ هدزاود طورش و يرثکادح راشف تسایس
  
 میرحت دح نیرتالاب لامعا و ماجرب زا اکیرمآ جورخ  ،پمارت دلانود ،اکیرمآ نیشیپ روهمج سیئر ،2018 هام یم 8 رد
 یم 21 خیرات هب يا ینارنخس یط ،تقو هجراخ روما ریزو وئپموپ کیام ،نآ زا سپ  .درک مالعا ار ناریارب يداصتقا ياه
 هنارگ هلخادم ياه تسایس هب هیصوت شیارگ اب راک هظفاحم يرکف ياه داتس نیرت ذوفن اب زا هک{ جتیره داینب رد )17(
    .تشادرب هدرپ )18( ناریا يارب يدیدج يژتارتسازا}دوش یم دادملق

 
 ار ناریا میلست  طرش هدزاود ،هناخاتسگ و هتخادنا ولگ هب يداب ینعی  ،صاخ هفایق نامه اب ،وئپموپ ،ینارنخس نیا رد
 زا سناژآ طرش و دیق نودب یسرزاب  ،كارا نیگنس بآ روتکار نتسب و يزاس ینغ فقوت لماش تابلاطم نیا .درک نالعا
 هقطنم کیژتارتسا نایامیپمه زا ناریا تیامح نایاپ و ،ناریا یعافد و فراعتم یکشوم همانرب فقوت ،ناریا رد یناکم ره
 .دراد یتایح یتیمها شا يا هقطنم -یلم تیوه و ناریا تینما يارب هک يا هطبار - دوب شا يا

 
 رد .داد همادا رگید لاسکی يارب ار شا یماجرب تادهعت هیلک ،يرثکا دح راشف ياه تسایس نیا هب شنکاو رد ناریا 
 مدع تروص رد هک داد ههامکی یموتامیتلوا ناریا ،يا هتسه هلماعم زا اکیرمآ جورخ زور درگلاس ینعی ،2019 یم هام
 دوخ قوقح بجوم هب ناریا ،ناش یماجرب تادهعت ضقن راب تنوشخ ياه تسایس زا ماجرب ناگدننک اضما ریاس لودع
 هام لوارد .درک دهاوخ يریگ هرانک ماجرب رد شتادهعت لک زا ای یئاه شخب زا )19( ماجرب 37 و 29 ياهدنب تحت
   .درک زاغآ ار شتادهعت یجیردت قیلعت ناریا ،2019 يالوج
 
 تمواقم جوم
  
 تیبوبحم زا و ،دوب هدیگنج شعاد اب هک ،ینامیلس مساق رادرس  ،سدق رکشل هدنامرف تداهش و رورت ،2020 هیوناژ 3 رد
 .درک جیسب هقطنم رسارس رد و ناریا رد ار نیگمشخ و راوگوس تیعمج اهنویلیم  ،دوب رادروخرب يا هقطنم و یلم عیسو
 لابق رد هک انعم نیا هب ،تسا هتشاد رب رد نآ نالماع يارب يدنیاشوخان و ینیب شیپ لباق ریغ بقاوع تیانج نیا
 یتمواقم -دراد همادا ندیاب تلود نیلمخم ياه شکتسد مغر هب هک – يرامعتسا بلاغ نامتفگ و رامعتسا هطلس
  .تسا هدرک رولبتم هقطنم و ناریا رد ار رت هناممصم
   
 شتادهعت ماجنا و ،هدرک رارکت ار وئپمپ هبلاطم دروم میلست طورش نامه ندیاب يروهمج تسایر اب اکیرمآ دیدج تلود
 و ،ناریا يا هقطنم یتایح ياه داحتا نایاپ ،ناریا یکشوم حالس علخ هب طورشم ار ،اه میرحت وغل ینعی ،ماجرب رد
 يا هبلاطم هنوگ ره شریذپ زا عانتما ناریا خساپ  .تسا هدرک ماجرب ینامز هدودحم و ،تادهعت ،اه تیدودحم شیازفا
 تاساسحا .تساه میرحت یمامت وغل یئامزآ یتسار هب طورشم شتادهعت هب تشگزاب هک تسا رصم ناریا  .تسا هدوب
    .دراد هشیر دشر هبور یهاگآ نیارد،يرامعتساون ياهدیدهت در و،یلاخوت ياهلوق و شزاس دض
 
 وغل هک اریز -ماجرب يایحا ناکما بیرخت هب فوطعم يرورت( ، 2021 لیروآ 11 رد لیئارسا يا هتسه رورت هب ناریا خساپ
 رد يزاس ینغدصرد شیازفا)دنک یمن هدروآ رب ار لیئارسا ياه هتساوخ شا یلعف لکش هب ماجرب ظفح و اه میرحت
 هلصوح هک ،تسا تمواقم و يرامعتسادض یهاگآ دنمورین جاوما زا یباتزاب شنکاو نیا  .دوب دصرد تصش  هب زنطن
 تردق رت لداعتم هنزاوم و تسا تارکاذم رد مزال يرازبا يوق مرها هک دناد یم یبوخب و درادن ار رباربان هلماعم و شزاس
  .تسا یعافد نماض و هدننک نییعت لماع اهنت

 
 لیئارسا يا هتسه حالس علخ موزل و  يا هتسه یللملا نیب سناژآ یسرزاب
 
 تشگزاب تروصرد هک )20( درک رارکت ار لیئارسا دیدهت لیئارسا تینما ریزو ،نهوک یلا ،2021 لیروآ 28 زور رد
 هب دربرود ياه کشوم اب لیئارسا،اه میرحت وغل و )دنک یمن نیمات ار لیئارسا عفانم هک( یلعف ماجرب هباکیرمآ
 هک یتوکس نامه ،دش هجاوم شنادحتم و اکیرمآ توکس اب مه دیدهت نیا.درک دهاوخ هلمح ناریا هتسه ياههاگیاپ
 ،یلاغشا قطانم رد يزاس كرهش ،ناینیطسلف ياه هناخ بیرخت ،دیاتراپآ ،یموق يزاسکاپ رد لیئارسا موادم تایانج
 هناور،دیفس رفسف ياه بمب زا هدافتسا ،هزغ هرصاحم ،نالاسدرخ ندرک ینادنز هلمج زا ،تیموکحم نودب ندرک ینادنز
 نارابمب ،ناضمر كرابم هام رد یصقالا دجسم هب هلمح ،ناینیطسلف یعارز ياه نیمز هب هدولآ ياه بالیس ندرک
   .دریگ یم هدید ان ار )21(ناینیطسلف يزرواشک تالوصحم و ناتخرد ندیشک شتآ هب و هزغ رد ینوکسم ياه عمتجم
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 تعرس هب ار هقطنم تازاجم و ییوگخساپ زا نآ تینوصم و ،یتیانج ره باکترا يارب لیئارسا هب دیفس گرب نداد
 لنسرپ ،اه یتشک ،یتایح ياهراتخاس ،يزاس ینغ ياه هاگیاپ هب هلمح ناریا هک لایخ نیا .دهد یم قوس گنج يوسب
 هقطنم یگنج ندش رو هلعش رطخ نتفرگ مک تسدو ،تشاذگ دهاوخ خساپ یب ار دوخ یملع و یماظن ياه تیصخش و
   .تسا هناهلبا يرواب ،درک ینثتسم نآزا ناوت یمن ار يا هتسه ياه حالس زا هدافتسا  هک ،یناهج بقاوع اب يا

 
 رد هنالداع یحلص هب یبایتسد و راب تبیصم یگنج زا يریگشیپ هار اهنت .تسا لمعدنمزاین تارطخ نیازا يریگشیپ
 زا یتراظن تحت  نآ يا هتسه تالیهست نداد رارق و لیئارسا يا هتسه حالس علخ دنمزاین ،لوا هلهو رد ،هنایمرواخ
 یمسا مک تسد تیامح اب ـ هقطنم ياهروشک تدم زارد فده ياتسار رد راکهار نیا  .تسا ناریارب سناژآ تراظن عون
  .تسا يا هتسه ياه حالس زا يراع يا هنایم رواخ داجیا رد - )22( تینما ياروش
  

 
 هدش رشتنم یقرتم ياه تیاسبو رد ناریا هب طوبرم رومارد يو تالاقم  .تسا  حلص لاعف و رگشهوژپ یباهش زانرهم
   .تسا
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 يا هتسه ياه حالس زا يراع يا هنایمرواخ داجیا و لیئارسا يا هتسه حالس علخ ناوخارف
 
 شبنج و یگنهرف هصرع نالاعف ،نایرهاط اضردمحم رتکد و یباهش دادرهم ،یباهش زانرهم :ناوخارف ناگدننک نیودت
 حلص
 
 دننک ءاضما ار هینایب ریز کنیل هب هعجارم اب دنناوتیم ناوخارف ناقفاوم 

 
https://www.change.org/NuclearDisarmamentofIsrael 

 
 
 يا هتسه ياه حالس زا يراع يا هنایمرواخ داجیا و لیئارسا يا هتسه حالس علخ ناوخارف
 
 ار يراج لاس هام نیدرورف مکی و تسیب خیرات رد زنطن يزاس ینغ تاسیسات رد يراکبارخ هینایب نیا ناگدننکاضما ام
 هب ،یلیئارسا ياه هناسر هلمج زا،مومع يوس زاابیرقت هلمح نیا .مینک یم موکحم ادیدش يا هتسه رورت یعون هباثم هب
 دروم زین لیئارسا و هدحتم تالایا یتاعالطا تاماقم يوس زا لیئارسا طسوت نآ باکترا و ،هدش هداد تبسن روبزم میژر
 ناج دناوت یم ،ویتکا ویدار داوم یهجوت لباق ریداقم تشن يدج رطخ اب ،اه يراکبارخ هنوگنیا .تسا هتفرگ رارق دییات
 و اه يرامیب ثعاب ،تسیز طیحم ناربج لباق ریغ یگدولآ اب و دھد رارق يدوبان ضرعم رد ار هانگیب ناسنا نارازھ
 .دوش یتآ ياهلسن رد ددعتم تائالتبا ببس و ،اپرید یکیتنژ ضراوع
 
 نآ قیقد تراظن تحت و زیمآ حلص ناریا يا هتسه همانرب ،»یمتا يژرنا سناژآ« ررکم ياه یئامزآ یتسار دانتسا هب
 زا یگرزب هناخدارز ياراد ،هنایمرواخ رد يا هتسه ياهحالس هب زهجم تلود اهنت نیا ،لیئارسا هکنآ لاح .تسا نامزاس
 ..تسا هتفریذپن ار »يا هتسه ياه حالس هعاشا مدع هدهاعم« هب نتسویپ تلع نیمه هب و تسا يا هتسه ياه حالس
  
 نینچ رارمتسا و هعاشا ثعاب دناوت یم لیئارسا يا هتسه رورت لابق رد »یناهج هعماج« حالطصا هب رابگرم توکس
 ،یتاحیلست هقباسم و هنایوج یفالت ياه شنکاو و شنک زا نایاپ یب يا هریجنز هب ندز نماد اب و دوش يرابگرم تنس
 ..دنک هجاوم يدج يدیدهت اب ار هقطنم تینما و حلص
 
 يارب لیئارسا ییوگخساپ و هناعطاق تیموکحم رد تینما ياروش و للم نامزاس هنالوئسم تامادقا ناهاوخ ام ،ور نیا زا
 یناریا نادنمشناد لتق و ناریا یماظنریغ يا هتسه تاسیسات هب هنالوئسمریغ اقیمع و ررکم كانرطخ تالمح باکترا
 ياه حالس زا يراع يا هنایمرواخ داجیا يارب هنیرید شالت ياتسار رد ،هک میهاوخ یم للمنامزاس ياضعا زاو،هدوب
 شیاپ و تراظن تحت میژر نآ يا هتسه همانرب نداد رارق و لیئارسا يا هتسه حالس علخ هب تبسن تیروف هب ،يا هتسه
 .دنیامن مادقا »يا هتسه يژرنا یللملا نیب سناژآ«
 
  هدحتم تالایا، ناریارصاعم خیرات داتسا:نایماهاربآ دناوراروسفورپ
 ایناتیرب ،یقیبطت هفسلف و یناهج هشیدناداتسا :مدقم-بیدا نیشرآروسفورپ
 هدحتم تالایا ،"هدحتم تالایا حلص ياروش"هسسوم ییارجاریبد:دازآ نمهب رتکد
 هدحتم تالایا،"حلص يارب ناهایس داحتا " نامزاس یلم یهدنامزاس لوئسم:اکاراب وماجا
 هدحتم تالایا ،"دیهد نایاپ یجراخ و یلخاد گنج هب"نامزاس هیرشن ریبدرس :ولب ثیدوج
 ایناتیرب ،یسیلگنا تایبدا داتسا:نوارب نیرثاک رتکد
  ایناتیرب یتنطلس جلاک دشرا)هتسشنزاب(وضع،کشزپناور:نوارب دنومیر رتکد
 هدحتم تالایا،یسایس لاعف و یسانشنابز داتسا:یکسماچ ماعن روسفورپ
 ایناتیرب ،گنج دض لاعف :موک الیش
 ناملآ ،ناریا یسایس هنیرید لاعف ،زاسوراد :يرگشناد هیقر رتکد
 دنلریا يروهمج ،یسایس لاعف ،هدنسیون ،نادیقیسوم:نید دنومیر رتکد
 هیلع میرحت و گنج دض رازراک" راذگناینب ،تایضایر و يرتویپماک مولع داتسا:تلادع سابع روسفورپ
 ایناتیرب ،"ناریا
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 ناکشزپ و ناداتسا"هسسوم راذگ ناینب ،يژولویمیدیپا داتسا ،کشزپناور :یلون د  ادارف روسفورپ
 دئوس ،"رشب قوقح یماح يدئوس
 هدحتم تالایا ،یسایس لاعف و هدنسیون ،یسایس مولع قباس داتسا:نیاتسلکنیف نمرون روسفورپ
 هدحتم تالایا ،"یمدرم تمواقم" تالیکشت سیئر:زروالف تراگرام
 هدحتم تالایا،"یللملا نیب يرگشنک زکرم" ،سیئر:زردنالف اراس
 هزوح ياهروشک و نیتال ياکیرمآ ياهشبنج اب یگتسبمه داتس" هسیئر تئیه وضع:سیره رجار
  ”بیئاراک
 ایناتیرب ،یعامتجا ياه تسایس داتسا:تگاه لپ روسفورپ
 ،یسایس لاعف و راگن همانزور ،زمیات كرویوین همانزور هنایم رواخ شخب قباس سیئر :زجه سیرک
 هدحتم تالایا
 هدحتم تالایا ،زوین مویتروسنک تیاسبو لکریبدرس :ایروال وج
 هدحتم تالایا ،"گنج دض یلم داحتا":ماهال ایساک
 ناملآ ،داصتقا و تسایس داتسا :ترسم نسحم روسفورپ
 "نارود" تیاسبو لک ریبدرس:سیروکرم ردناسکلا
 هدحتم تالایا،یعامتجا و یسایسروما رگلیلحت:طیحم یضترم رتکد
 تالایا یلم تینما هب طوبرمرومارد یسایس رگلیلحت ،رگشهوژپ راگن همانزور،نادخیرات:رتروپ ثراگ
 ،"ناریا يا هتسه همانرب زا ینیرفآ ساره ناهنپ يارجام :یگتخاس نارحب" باتک هدنسیون ،"هدحتم
 هدحتم تالایا
 ،"یعامتجا ياهشهوژپ يوتیتسنا :هراق هس" ییارجا سیئر ،راگن همانزور ،نادخیرات:داشارپ یجیو
 هدحتم تالایا
 ایناتیرب ،یسایس لاعف و هدنسیون ،یسانش هعماج داتسا :یناضمر یماسرتکد
 ایناتیرب ،یگنهرف و حلص لاعف ،رگشهوژپ :یباهش زانرهم
 ناریا ،یگنهرف و حلص لاعف ،مجرتم :یباهش دادرهم
 ناریا،"نیتال ياکیرمآ هناخ" ،شهوژپریدم :یبارهش دیمحلادبع
 ،"مدرم و شناد" همانهاگ لوئسم ریدم ،یسایس رگلیلحت ،یگنهرف لاعف :نایرهاط اضر دمحم رتکد
 ناریا
 ایناتیرب ،)يد.نا .یس( "یمتا ياه حالس علخ رازراک" سیئر بیان :رنرت لوراک
 هدحتم تالایا،یگنهرف و حلص لاعف ،مجرتم :نایدحاو دیشرف
 هدحتم تالایا ،"ردنفید اینیجریو"هیرشن ریبدرس ،یسایس لاعف :وتیالیو لیف
 ناریا ،مجرتم و هدنسیون ،لیکو :ناشفارز رصان رتکد
 ناتسلگنا ،حلص لاعف :سارک انین
 هدحتم تالایا ،)ناریا یتیردیلاس( "ناریا یگتسبمه" :نیذآ مظاک
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