
 

 
 ناتسناغفا رد رادیاپ حلص نیمات یارب اھناغفا حرط

 
 

 :ھتشذگ زا ھتخودنا ،یخیرات هاگدید
 حلص ھب لین یارب یدالیم ١٩٨٠ ھھد رد ،اونیج هدھاعم .دبای نایاپ ھطقن ناتسناغفا ھھد نیدنچ گنج ھک دریگیم تروص شالت راب نیموس یارب
 تسکش زا تیقفوم ساسحا و یوروش ریھامج داحتا ندش ھچراپ زا دعب .دوبن هدھاعم نیا دنور زا شخب اھناغفا اریز ،دوبن قفوم ناتسناغفا رد
 یاھ هورگ و دادن تیمھا اونیج هدھاعم ھب لیخد یاھورگ زا یکی چیھ .دومن کرت یلخاد یاھ ھغدغد رد ار ناتسناغفا برغ ناھج ،یوروش
 طوقس زا دعب نایناھج ھب ناتسناغفا یلخاد یاھگنج .دندز تسد یموق و یلخاد یاھگنج ھب ار روشک تردق ندروآ تسدب تھج ناتسناغفا یداھج
 ریھامج ھیلع ییاھن حتف دنمورین ساسحا اب و تشادن هژیو تیمھا گرزب یاھتردق ھب تیعضو نیا .دوب ینمض و یحطس عوضوم خرس نوشق
 سکعنم دیاب مدرم یادص یدعب یاھ دنور و حلص دنور رد و ددرگن یقلت یحطس دیاب ناتسناغفا رد حلص .دندناتشگ یور ناتسناغفا زا یوروش
  .ددرگ
 
 لیمحت ینوریب یاھ تسد طسوت ھک دوب یسایس عیرس لح هار کی لب .دوبن حلص هدھاعم کی ھجو چیھ ھب یدالیم ٢٠٠١ لاس رد نب ھمانتقفاوم
 .دنتفرگن رظن رد ار ھعماج یاھ تیساسح و عونت ،دش هداد لیوحت یگنج هورگ کی ھب تلود روما و تموکح زا رتشیب شخب ھجیتن رد ھک دیدرگ
 لدبم یلیمحت یگنج کی ھب ھک دوب یدصق لمع کی دنور نیا زا نابلاط ندیشک نوریب .دندش هدنار نوریب دنور زا اھناغفا تیرثکا مھود راب یارب
  .دندش ردایلم ،دندروایم تسدب تعفنم گنج زا ھک روشک نارالاسگنج ھجیتن رد ھک تشادن هژیو تیمھا زین نایناھج ھب ھمانقفاوت نیا .دیدرگ

 
  :یلعف تیعضو یللملا نیب و یوقطنم ھطیح

 
 .تسا هدروآ نایمب ار یوقطنم یاھلمعلا سکع هدحتم تالایا زرابت و دشابیم وربور یوقطنم یدج یاھ تباقر اب روشک رد هدحتم تالایا یلک طلست

 نیدحتم .دزاس ینانیمطا ار شیوخ فقوم ات دشابیم دنمورین یاھ بطق داجیا رد گرزب نیلاعف و هدوب ریذپ فاطعنا یللملا نیب زاس و تخاس
 جیلخ رد ناریا .دسریم رظن ھب گنھامھ رگیدمھ اب یللملا نیب و یوقطنم کیژیتارتسا و ییایفارغج فادھا دروآ تسدب یارب یسور و ییانیچ
 ھقطنم رد ات دھدیم ھعسوت عیرس تروصب ار شیوخ یوتسھ یاھ ییاراد ناتسکاپ .دشابیم ھقطنم هدمع یاھرگنل زا یکی و دوشیم دنمورین سراف
 رد قفاوت عون رھ ھب ندیسر ھک دنادیم اکیرما هدحتم تالایا و ناتسکاپ .دیامن یرادھگن ار تردق نزاوت ناتسودنھ شیوخ تخسرس بیقر اب ار
    .تشاد دھاوخ ظفح ار شیوخ تیمھا یبطق دنچ یناھج راتخاس رد و دیدرگ دھاوخ اھنآ یاھرازبا و لوپ ،دارفا تاجن ببس ناتسناغفا

 
 :یلعف تیعضو
 تافلت نآ رثا زا و هدنام ریگ گنج نیب رد یکلم دارفا دراوم رتشیب رد ھک دراد رارق شیوخ تیعضو نیرت میخو رد نلعف ناتسناغفا رد اھگنج
 ریطخ تاریثات ریخا لاس کی رد نابلاط ھیلع تالمح .دریگیم تروص گنج یللملا نیب نیناوق مامت راکشا یاھ یطخت و هدمآ نایمب یکلم یدج
 نابلاط و ناتسناغفا تموکح یاھ تباقر ینابرق ناناوج دراوم رتشیب رد ھک ھتشاد تاھد قطانم رد هژیوب روشک رساترس رد یکلم دارفا یالاب
 یارب ار یکلم دارفا نابلاط و وتان ،ناتسناغفا تموکح .دھد زرابت ار دیدج یاھگنج ھک دنراد شالت لیخد یاھورگ ،یلعف گنج رتچ رد .ددرگیم
 ھک تسا هدش ببس رما نیا .تسا هدیدرگ تاھد رد یکلم هانگ یب مدرم تافلت شیازفا ببس ھک دھدیم رارق هدافتسا دروم شیوخ یترابختسا فادھا
 روشک رضاح رصع رد .درادن دوجو دامتعا ناتسناغفا مدرم نیب رد .ددرگ کوکشم رگیدکی یالاب لحم مدرم و ددرگ هدیشاپورپ مھ زا تاعامتجا
 و اھورگ نیب یلحم اھگنج مھود حطس رد ،حلسم فلاخم یاھورگ رگید و نابلاط اب یلم حطس رد ،دنکیم مرن ھجنپ و تسد گنج حطس ھس رد
  .تموکح ای و وتان ،نابلاط اب یراکمھ رثا زا ھیرق حطس رد موس و گرزب ماوقا
 
 ناتسناغفا تموکح اھنت ھن ،تسا نایرج رد ھک حلص دنور رگم .دشابیم یسایس دروآ تسد کی نابلاط و اکیرما هدحتم تالایا نیب یلعف تارکاذم
 رد رادیاپ حلص نیمات ببس دنور نیا ھک دسریمن رظن ھب ببس نیا زا ،تسین لماش نآ رد زین تلم یاھوزرا لب ،تسا ھتخاس رود ھنحص زا ار
 شیپ ھب مدرم اب یفاک یاھ هروشم نودب ار حلص یارب یراج تارکاذم ،حلص دنور رد لیخد یاھ هورگ و ذوفن یاراد دارفا ،ناربھر .ددرگ روشک
 تارکاذم زیم رد ار اھنآ هدنیامن شقن یموق ناربھر و دریگ تروص هروشم ناشیا اب میقتسم تروصب حلص دروم رد ھک دھاوخیم مدرم .دنربیم
  .دنیامنن یزاب
 
 یزاس لماش و عیسو یاھ هروشم دیاب ،رگم .دراد ار حلص داجیا یارب یلمع رصانع یدح ات حلص یارب ینغ فرشا دمحم سیئر روھمج داھنشیپ
 ھب مھتم ،دنا ھتفرگ تسد یور ار حلص دنور ھک دارفا .دریگ تروص ،دنراد مھس تلود داجیا رد و دنراد روضح روشک رد ھک فرط یب یاھورگ



 یگدنیامن اھناغفا زا ھک دارفا ،تفای ریودت ھحود رد ھک حلص تارکاذم متفھ رود رد .دنشابیم حلص دنور رد تیریدم تیفافش و دربشیپ ییاناوت مدع
 شالت رد اھنت و ،دنتشادن یھاگآ روشک تیعضو زا و هدمآ برغ زا ھک دارفا ای و دنروایم تسدب تعفنم گنج رد ھک دندوب دارفا رتشیب ،دندرکیم
  .دنناوتیمن یگدنیامن ،یلعف گنج ناینابرق هژیوب ناتسناغفا مدرم زا ھنوگچیھ ھب و دندوب شیوخ یسایس فقوم و اھ ییاراد ندروآ تسدب
 
 تالایا و وتان جورخ اب ،دراد ار رلاد اھدرایلیم شزرا ھک روشک رد هدش سیسات یاھ متسیس و میشاب ھتشذگ خیرات رارکت دھاش تسا نکمم راب نیا
 و حلص داجیا .دنشاب ھتشاد یگدنیامن حلص دنور رد تسرد تروصب دیاب اھناغفا ھک تسا یروآ دای لباق .دور نیب زا ھتفھ نیدنچ رد اکیرما هدحتم
 ذوفن تحت و دنربیم دوس اھگنج زا ھک دارفا ھب و دزاس راکشا ،دشابیم وربور نآ ھب مدرم و تلم ھک یساسا لیاسم دیاب روشک رد حلص قیبطت
  .دنوشن هداد هزاجا ،دنراذگیم زیم یور ار نارگید تاعقوت نارگید
 
  .درادیم ھیارا حلص دنور دروم رد ار نومس ناغفا نمجنا فقوم دنس نیا

 
 :فدھ
 اب دارفا تایرظن ھب رتشیب ،یدالیم ٢٠١٨ لاس نوج هام رد نآ زاغآ نامز زا .تسا هدیدرگ لخاد یدج لحرم کی ھب ناتسناغفا رد حلص دنور
 فدھ .دراد ھعماج راشقا ھمھ زا مدرم تایرظن ھب زاین حلص دنور ھکیلاح رد .دیخرچیم اکیرما هدحتم تالایا و نابلاط لومشب بناوج مامت ذوفن
 نیا .دشابیم ،دنا هدش ھتخادنا رظن زا رضاح رصع ات حلص دنور رد ھک ناتسناغفا مدرم اھ ینارگن و لیاسم لح یارب داھنشیپ کی ھیارا دنس نیا

 ھقطنم و ناتسناغفا رد رادیاپ حلص یارب ھک دیامنیم داھنشیپ ار یاھمزیناکیم و اھ شور و درادیم ھیارا ار حلص ھب لین یارب ار هژیو لح هار دنس
  .دش دھاوخ تباث دمم
 
 یاھ تقاط ،ییایفارغج کیژیتارتسا فادھا ندروآ تسدب یارب دیاب و دراد  ار ناتسناغفا رد حلص داجیا یالاب یناھج تاریثات یوقطنم تاریغت
 ھقطنم ،اھناغفا یارب رادیاپ حلص داجیا یارب اھ شالت مامت لب .دنیامنن هدافتسا اھ راشف و یکیتکت رازبا ھنوگب ،دنراد روضح لباک رد ھک یللملا نیب
 مامت دیاب اھناغفا .دشابیم اھنآ روشک و اھناغفا یارب حلص نیا اریز ،دشاب ھتشاد شودب ارنآ دنور یربھر دیاب و دھاوخیم حلص اھناغفا .دشاب ناھج و
 لین رد ھک ارنآ رصانع و میسرت حلص زا دعب تالاح زا ار ریوصت دیاب و ھتخاس دحتم ار دھاوخیم حلص و دیامنیم مدرم زا یگدنیامن ھک صاخشا
 و اھ ھتساوخ ساسا ھب ار حلص قیبطت و درآ تسدب ار اھنآ دھعت و ییاسانش ار حلص ناگدننک نیمضت و دنیامن فیرعت ،دماجنا یم یمیاد حلص ھب
  .دنیامن قیبطت اھناغفا قفاوت
 
 و تموکح و اکیرما هدحتم تالایا نیب دامتعا مدع نانچمھ و ناتسناغفا تموکح و اکیرما هدحتم تالایا نیب دامتعا مدع رثا زا یلعف حلص دنور
 یلصا نیلاعف یشک ھشقن .دشابیم حلص داجیا یارب هدارا هدمع شخب لیخد یاھ هورگ نیب یزاسدامتعا ،ورنیا زا .تسا هدش هدیشک شلاچ ھب نابلاط
 ھتشاد ارنآ تیکلام اھناغفا ھک یمومع قفاوت ھب ات دشاب لومش ھمھ دیاب حلص دنور .دشابیم مھم یناھج لخدیذ بناوج و یوقطنم نیلاعف ،یلخاد
 تادھعت ھب ار هدننک یطخت یاھ هورگ و ییاسانش ار فارحنا ھنوگ رھ هدومن تراظن حلص زا ھک دنھد نانیمطا ناگدننک نیمضت و دیسر ،دشاب
 اھنآ لیدب دیاب تھج نیا زا ،دنناوتیمن ناتسناغفا مدرم زا یگدنیامن ھجو چیھ ھب ،دنراد تنوشخ رپ ھتشذگ ھک نارالاسگنج .دننادرگیم رب حلص قیبطت

 رد ینالوط یاھگنج ناینابرق ھب طوبرم قح نیا .دنرادن ار وفع نالعا قح نابلاط و ناتسناغفا تموکح ھک ددرگ رکذ ات تسا مھم .دندرگ وجتسج
  .دھد رارق وفع دروم ار اھ یک ھک دشابیم روشک

 
 :تاداھنشیپ
 کی حلص داجیا یارب ناتسناغفا .دیایم نایمب ،دنیامنیم یگدنز نآ رد ماوقا نیدنچ ھک عماوج رد و دوب هدیچیپ تاقوا رتشیب یلخاد نمزم یاھگنج
 اھ ینابرق ھب زاین حلص ھب گنج زا لاقتنا .دشابیم مھم اھالخ نتسناد یارب نب ھمانقفاوت و اونیج هدھاعم زا دید زاب تھج نیا زا دشابیم قلغم ھنومن
 ناتسناغفا گنھرف و مالسا اریز ،درادن ار نوریب یاھروشک زا تاعزانم لح یاھ لدوم ندرک دراو ھب زاین ناتسناغفا .دراد اھدروآ تسد و
 دروم و عیرس و ھنیزھ مک ،ناسا ،تاعزانم لح یارب یونعنع و یمالسا تاساسا قیبطت .دراد ار حلص و تاعزانم لح یارب دنمورین تاساسا
   .دنوش ھتفرگ رظن رد تیولوا ھنوگب حلص تارکاذم لحارم مامت رد دیاب ھک میامنیم داھنشیپ ار لیذ دراوم ورنیا زا .دوب دھاوخ مدرم لوبق

 
  :دناوتیمن هدش تحلصم نآ دروم رد ھک رصانع

  .دبای ساکعنا حلص دنور زا دعب و نایرج رد ،لبق ،اھدنور مامت رد دیاب نااتسناغفا مدرم تایرظن و هزیگنا :مدرم هزیگنا .1
 و ادنجا یارب دیاب اھ هورگ مامت .دیامن ییاورنامرف نآ شخب کی ھب روشک لخاد رد ھک دوشن هداد هزاجا هورگ چیھ ھب :دحاو تلود .2

 .دھد جیورت ار داحتا ناتسناغفا مدرم نیب دیاب حلص دنور .دنیامن تئارجا مدرم یاضاقت ھب قباطم یلم تاساسا
 گنج رد لیخد یاھ هورگ مامت دیاب ار یلاقتنا تلادع ھب زاین ،دراد یدیلک تیمھا رادیاپ حلص یارب یلاقتنا تلادع ھکنیا :یلاقتنا تلادع  .3

  .دریگ رارق ثحب دروم دیاب ھتشذگ میارج و هدومن ییوگخساپ ار ناینابرق تایاکش و دیامن کرد
 تیامح نآ زا طرش نودب یناھج و یوقطنم نیلاعف و دیامن یربھر اھناغفا دیاب ار حلص دنور :دشاب اھناغفا شودب دیاب دنور یربھر .4

  .دیامن یراکمھ رادیاپ حلص فادھا لین یارب ھناقداص تروصب و هدومن
 اھ ھناسر یدازا ،نایب یدازا ،نانز قوقح و دیامن یربھر ار روشک ات ددرگ ظفح دیاب یسارکومد تاساسا :یسارکومد یاھشزرا زا ظفح .5

  ددرگ نیمات یبھذم یاھ تیلقا یدازا و
 ظفح لماک تروصب دیاب یداصتقا و یلخاد روما ،یجراخ یاھراکھار ،ییایفارغج تیمامت رظن زا ناتسناغفا تیلالقتسا :تیلالقتسا .6

 .ددرگ
 ھشقن ار ناگدننک هرکاذم ،نارگجنایم ،ناگدننک لیھست لومشب ،گنجرد لیخد بناوج مامت ھک تسا مھم :لخدیذ بناوج زا یشک ھشقن .7

 هرکاذم تیفرظ یاقترا .دنیامن هرکاذم ھنالداع ھعماج کی یارب و هدش میسرت رادیاپ حلص موادت تھج حلص زا دعب تیعضو و هدومن یشک



 ییاسانش دیرگیم رارق ثحب دروم هرکاذم زیم یور ھک یساسا تاعوضوم ات تسا زاین ،نآ رب نوزفا .دشابیم یمزال حلص ناگدننک
 دنور رد ار مدرم ناگدنیامن و اھ ھناسر ،یندم ھعماج ،یسایس یاھ هورگ لب ،دنیامنن ییاسانش حلص یارب ار دارفا دیاب مکاح هورگ .ددرگ
 و ناگدننک بیرخت .دندرگ لماش حلص دنور رد و دندرگ ییاسانش دیاب دننادیم ھنالداع ریغ ار یلعف گنج ھک ینید یاملع .دزاس لیخد
  .دنوش هدنار حلص دنور زا ،دننیبیم ار شیوخ تعفنم گنج رد ھکیناسک

 
  :حلص یارب یلوا رصانع

  .ددرگ ظفح دیاب یعامتجا یاھراتخاس و دشابیم عونت یاراد ناتسناغفا .ددرگ داجیا ،حلص گولاید زا شخب ھنوگب دیاب یلم عامجا .1
  .دنیامنن هدافتسا یرازبا ھنوگب گنج زا دیاب گنج یاھ هورگ مامت .2
  .دنشاب دھعتم نآ ھب و هدومن قفاوت ناتسناغفا رد گنج یسایس لح کی ھب دیاب اھ هورگ مامت .3
  .دشاب هدیدرگ سکعنم نآ رد مدرم یادص و ھتشاد تیقوف صاخشا لمعلاروتسد زا ھک ددرگ ھیھت دیاب حلص یارب لمعلا روتسد کی .4
  .دشابیم مھم ناتسناغفا حلص دروم رد قفاوت و ھیامح ،یزاس لماش .دشابیم یمزال رما کی ناتسناغفا حلص دروم رد یلحم عامجا .5
  .دیامنیم تیامح ار حلص دنور و دنیامنیمن ھلخادم ناتسناغفا یلخاد دروما رد ھک دنیامن نالعا ینلع دیاب ھقطنم یاھروشک .6
 شقن و دنوش حلص دنور لخاد و هدومن مادقا رتدوز ھچ رھ دیاب رگید یللملا نیب یاھ عمتجم و یمالسا یاھروشک نامزاس ،دحتم للم .7

  .دنیامن افیا هدننک نیمضت و هدننک لیھست تروصب ار شیوخ فرط یب و لقتسم
 ،یلم تینما ھب و دھدیم شزرا حلص رد ناگیاسمھ و رگیدکی اب کرتشم یگدنز ھب ھک دیامن نالعا دیاب گنج رد لیخد یاھ هورگ مامت .8

  .دیامن یمن داجیا دیدھت یللملا نیب و یوقطنم
 تارکذم یاھمزیناکیم ھب و دنیامن ارجا ارنآ هدومن قفاوت یروف و لماک سب شتآ ھب طرش و دیق نودب دیاب گنج رد لیخد یاھورگ مامت .9

  .ددرگ راومھ ھنیمز قفاوت ھب ندیسر و حلص تارکاذم یارب ات ،دنیامن قفاوت زین حلص
  .دنیامن اھر قفاوت و هدش نالپ مزیناکیم کی ھب قباطم ار یگنج ناینادنز دیاب گنج رد لیخد یاھ هورگ مامت .10
  .دنیامن راک حلص تارکاذم ناکم و بوچراچ کی ھب دیاب گنج رد لیخد یاھ هورگ مامت .11
  .دریگ تروص اھکمک گنج زا رثاتم قطانم رد دنمزاین مدرم ھب ات دوش هداد هزاجا دیاب یرشب یاھکمک ھب ،حلص تارکاذم نایرج رد .12
 یارب ناکم لومشب حلص دنور یارب ھیامح یاھرازبا مامت دیاب حلص هوقلاب ناگدننک نیمضت و یللملا نیب یاکرش ،ناتسناغفا تموکح .13

  .دیامن کرادت ،دنیامنیم کارتشا حلص دنور رد ھک دارفا تینما و عبانم ،تارکاذم
 

  :نومس ناغفا نمجنا دروم رد

 روشک ىراج ىسایس دنور فرط و دننامن توافت ېب ھعماج ریذپ تیلووسم و لاعف دارفا ھک دوشیم هدید نیا ھب زاین ،خیرات ساسح ۀلحرم نیا رد
 دایز دادعت ھکیلاحرد ،دوش هدروآ رب دودحم دارفا فادھا طقف ھک دوشیم ثعاب ىسایس ىاھرسدوخ .دنھد تیادھ روشک ىلم عفانم روحم ای فرط رب
 ساسحا دوخ دروم رد  مورحم  و هدید گنج قطانم ناگدنشاب هژیو ھب ،تسا نابیرگ و تسد تلادع ىب و ىنما ان لکشم اب روشک قطانم زا

 دیدمت زین ىقطانم ھب دیاب ھکلب ،دننامب ىقاب دودحم ىاھ رھش و قطانم رد ھتشذگ ۀھد کی زا شیب ىاھدروآ تسد دیابن .دننکیم تیحورحم و ىیادج
 دشاب ھتشاد دوجو راشف ملاس هورگ کی مدرم و تلود نایم ھلصاف ندرب نیب زا ىارب ھک تسا مزال .تسا مورحم تینما تمعن زا نونکات ھک دوش
 عفانم ظفح فدھ ھب ،نومس ناغفا نمجنا .دشاب مدرم ھب تمدخ ىارب تاماقم نتخاس روبجم نآ فدھ ھکلب ،ھن تردق ھب دارفا ندناسر طقف نآ فدھ
 .دش داجیا یسمش یرجھ ١٣٩۴ لاس رد بوخ تاحالصا فدھ ھب و روشک ىسایس دنور رد مورحم مدرم زا دایز دادعت
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