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  همدقم
 اه تموکح رییغت هکنآاب .دشاب یم هتشذگ لاس تسیب هژیو هب ناتسناغفا رصاعم یسایس خیرات رد یفطع هطقن 2021 تسگا 15
 روـضح لیلدب یسایس تالوحت ریاس هب تبسن دایز توافت هتشذگ لاس تیعضو اما ،دراد ینالوط هقباس تنوشخ لامعا قیرط زا
 .دـیدرگ ناتـسناغفا رد مود راـب يارـب نابلاط میژر تیمکاح زاغآ و تیروهمج طوقس هب رجنم هک ،دراد یناهج هعماج میقتسم
 زا داـیز دادـعت میرحت تسیل رد نابلاط هورگ و دحتم للم نامزاس ياه میرحت تسیل رد نونکات هورگ نیا يربهر زا دایز دادعت
 تـسیرورت ناوـنعب ناـهج یتارابختسا گرزب ياه نامزاس بیقعت تحت دارفا تسیل رد نآ يربهر و هتشاد رارق ایند ياهروشک
  .دنشاب یم
 هویـش ناـبلاط رود نـیا رد .درادـن شوـخ هرطاخ )2001-1996 ( تیمکاح لوا رود رد نابلاط زا مومع روطب ناتسناغفا مدرم
 نیا رد .دوب هدومن گنت دوخ یسایس-یماظن نافلاخم يارب ار یگدنز لاجم و هدومن هشیپ ار یبهذم یطارفا ادیدش يرادتموکح
 دیدـش یشک لسن و متس دروم ،دنا )یلیعامسا و يرفعج( هعیش بهذم وریپ ناش تیرثکا هک یموق هورگ ناونعب اه هرازه نایم
  .دنتشاد رارق
 و یـتینما ،يداـصتقا ،یـسایس ياـنگنت رد هدـنیازف روطب ناتسناغفا مدرم ،2021 تسگا رد هورگ نیا ددجم يریگ تردق هب اب
 ياهـشرازگ .دنـشاب یم نابلاط تیمکاح موادم ناینابرق ناتسناغفا نایعیش و اه هرازه لبق رود دننامه .دنا هتفرگ رارق یعامتجا
 زا رتدب و توافتم تیاهن تیعضو رد اه هرازه هک دهدیم ناشن هدش رشتنم یللملا نیب و یلخاد ربتعم ياهداهن بناج زا هک دایز
 یچوک موجه ،یتسیرورت و یعامتجا ياه ینماان ،لیصحت زا تعنامم ،يرابجا چوک ،یشک لسن .دنراد رارق ناتسناغفا ماوقا رگید
 اـهنآ یگدـنز هرـمزور دـنور هـب موق نیا دارفا ندش تسین هبرس و دنمفده ياهلتق ،نیشن هرازه قطانم رد نابلاط تیامح اب اه
  .تسا هدش لدبم
 هـب یـسرتسد دـنور رد يدـج ياه تیدودحم دوجو اب یلخاد و یللملا نیب ياه هناسر ،رشب قوقح عفادم یللملا نیب ياهداهن
 يارـب یگدـنز تیعـضو تماخو هدنهد ناشن هک هدومن وگزاب و يزاس دنتسم ار تیعضو نیا دوخ ددعتم تاشرازگ رد ،تاعالطا
 تـیمها هـب هـجوت اـب زـین فرطیب و یکلسم ،لقتسم هکبش کی ناونعب قالب نارگلیلحت هکبش .دشاب یم ناتسناغفا رد اه هرازه
 نیزاـغآ زا اـت هدوـمن یعـس نآ دادتما رد هدومن نیعت اه هرازه یشک لسن يزاس دنتسم ار دوخ تیرومام زا شخب کی عوضوم
 يزاـس دنتسم و يروآ عمج ار هرازه مدرم هیلعرب یعامتجا و یسایس ،یتینمادض تاعالطا یمامت نابلاط يریگ تردق ياهزور
 وگزاـب و يزاـس دنتـسم ار دوش یم عقاو نابلاط تموکح هیاس رد هرازه مدرم رب هچنآ ات میدومن شالت قیقحت نیا رد ام .دیامن
 ماوقا ریاس رب هک ناتسناغفا طاقن ریاس رد یتسیرورت ياه هورگ ریاس و نابلاط یناسناریغ راتفر هک تسین ینعم نیدب نیا .میامن
 رد هداـتفا قاـفتا  یناـسنا دـض تاـعقاو یماـمت میتسه شالت رد ام .میهدن تیمها ای هتفرگ هدیدان ار دتفا یم قافتا روشک نیا
 زا هدـش عـضو ياـه تیدودحم لاح نیع رد و یناسنا و يدام تاناکما تیدودحم اما ،میامن وگزاب و يزاس دنتسم ار ناتسناغفا
 ياـه تـیلاعف شرتـسگ رـب ممـصم اـم دوش هتشادرب عناوم نیا هاگره ،هتفرگ ام زا دایز دح ات ار لاجم نیا نابلاط میژر بناج
 ره زا هدناوخارف يراکمه هب ار رکفمه و وسمه ياهداهن و دارفا هنیمز نیا رد .میشاب یم ناتسناغفا طاقن یمامت رد دوخ یکلسم
   .میامن یم لابقتسا ناش يراکمه عون
 لـیلحت دروـم هدـش عـقاو ناتسناغفا رد نابلاط تیمکاح لاسکی یط هرازه هعماج و ناسنا رب هچنآ ات هدش یعس قیقحت نیا رد
  .دوش سکعنم هنانیب عقاو روطب يدعب ياه لسن و ام همه يارب ناتسناغفا دوجوم تیعضو زا یعقاو ریوصت ات هتفرگ رارق
 رد .ددرـگ وگزاـب قـیقحت تایلک لصفم روطب ات هدش یعس ،هدش هتخادرپ قیقحت عوضوم تایلک هب ینونک قیقحت لوا شخب رد
 تیعضو ،مود لصف ،یعامتجا و یگنهرف ،یندم ،یسایس تیعضو لوا لصف ،نآ يدعب لصف هس رد قیقحت ياه هتفای مود شخب
  حرطم میمامض و تاداهنشپ قیقحت ياه هتفای هب هجوت اب موس شخب رد و هدیدرگ حیرشت یعامتجا تیعضو موس لصف ،یتینما
  .تسا هدش
 
 

 لوا شخب

 تایلک

 قیقحت ترورض و فده
 يزاس دنتسم هنیمز رد قالب نارگلیلحت هکبش مهم تیلاعف رارمتسا قیقحت نیا یساسا فده ،تفای رکذت زین همدقم رد هکیروط
 هـک تـسنیا ،تـسا هتفهن قیقحت نیا رد هک مود فده .دشاب یم ناتسکاپ رد يدودحات و ناتسناغفا رد هرازه ناسنا یشک لسن
 هتفای ییانشور رد و هدومن لصاح یهاگآ هنافرطیب و دنتسم روطب ناتسناغفا رد مکاح یعقاو تیعضو زا ناهج و ناتسناغفا مدرم
 و هـنافرطیب روـطب مـیراد یعـس اـم .دـنیامن يرگنزاب نابلاط اب لماعت و يراذگ تسایس رد ار شیوخ میماصت ،یتاقیقحت نینچ
  .میناسرب بطاخم هب ار تسا عوقو لاح رد و هداتفا قافتا ناتسناغفا رد هرازه ناسنا و هعماج رب هچنآ تاعالطا ،یکلسم
 روـسناس هـب روبجم اه هناسر ،دنشاب یم تاعالطا هب یسرتسد يارب هتسب ادیدش عماوج نایم رد ،نابلاط تیمکاح اب ناتسناغفا
 تاـعالطا و عباـنم هـب یـسرتسد الـصا ای رشب قوقح عفادم ياهداهن ،دنوش یم تشادزاب و دیدهت یللملا نیب نارگشرازگ ،هدش
 یکلسم و فرط یب تاقیقحت ات تسا ترورض طیارش نینچ رد .دنوش یم هتشادهگن رود تاعالطا هب یسرتسد زا ادمع ای دنرادن
  .دوش ماجنا تیعضو زا
 ياـه هورـگ ریاـس و نابلاط و ،هدش هتشادهگن رود ناتسناغفا ینونک تیعضو كرد زا تاعالطا روسناس هیاس رد دیابن ایند مدرم
 و تـصرف داـجیا نآ هـجیتن هـک هدوـب مزیرورت ماک هب ناتسناغفا مدرم ندرب ورف لاح رد هدوسآ لایخ اب ناش رکفمه یتسیرورت
  .تسا ناهج حطس رد ناتسناغفا قیرط زا یناسنا هعماج يارب موادم دیدهت ياه هنیمز
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 قیقحت عوضوم
 تموکح هیاس رد ،ریذپ بیسآ تیاهن ماوقا زا یکی ناونعب اه هرازه تیعضو نتخاس هتسجرب ینونک قیقحت یساسا عوضوم
  .دشاب یم )2022 تسگا 15-2021 تسگا 15( هتشذگ لاسکی یط نابلاط
  قیقحت تالاوس
 :هدش حرطم قیقحت نیا يارب یساسا لاوس هس
  ؟تسا یعقاو نابلاط بناج زا تینما نیمات اعدا ایآ 
  ؟تسا نما رد تموکح نیا هیاس رد یسایس و یبهذم توافتم راکفا اب یموق هورگ کی ناونعب اه هرازه ایآ
  ؟تشاد دنهاوخ تایح همادا يارب لاجم اه هرازه ایآ
 قیقحت اه هیضرف
 :تسا هدش حرطم قیقحت نیا رد لیذ ياه هیضرف
  .تسا هدش دودحم ادیدش نابلاط تیمکاح نامز رد اه هرازه يارب یعامتجا و یندم ،یسایس ياه تیلاعف
 .دننک یم هدنیآ زا يدیماان و ینماان ساسحا رگید نامز ره زا رتشیب نابلاط تیمکاح نامز رد اه هرازه
 .تسا هدیدرگ یبهذم و یموق زیمآ ضیعبت راتفر و یتسیرورت ياه ینماان ینابرق رتشیب نابلاط تیمکاح نامز رد اه هرازه
 قیقحت هنیشیپ
 نامز رد یعامتجا ياهداهن و يرشب قوقح عفادم ياهداهن ،يا هناسر ياهداهن بناج زا تاقیقحت هدنگارپ روطب هنیمز نیا رد
 يدربراک قیقحت کی ناونعب هتفرگ تروص تاقیقحت همادا رد قیقحت نیا .تسا هتفرگ تروص هتشذگ لاسکی یط توافتم ياه
  .تسا هدش ماجنا صخشم عوضوم هب دنویپ رد صخشم نامز رد رت عماج اتبسن و
 قیقحت شور
 ،يا هـناخباتک لکـشب نآ تاـعالطا يروآ عـمج و يدربراـک يوـتحم ظاـحل زا و هدوب یمک و یفیک شور ظاحل زا قیقحت نیا
 ،كدرو نادـیم ،يدـنکیاد ،خـلب ،ناورـپ ،نایماب ،ینزغ ،لباک تایالو رد نت 124 يارب اه همانشسرپ عیزوت اب ینادیم و هبحاصم
  .تسا هتفرگ تروص لپرس و راهدنق ،تاره
  قیقحت ياهشلاچ و عناوم 
 نـیا رد یتینمادـض تاـعقاو اـصوصخ ناتـسناغفا هرازـه هعماج رد هداتفا قافتا تاعقاو یمامت هک دومن اعدا ناوتیمن کش نودب
 ؛تشاد دوجو قیقحت نیا هارارف لیذ ياهشلاچ و عناوم نوچ ،هتفرگ رارق یسررب دروم قیقحت

 ،تاعالطا لک يروآ عمج يارب یناسنا عبانم دوبمک -
 ،یصوصخ ياهداهن و یتلود یمسر تارادا رد تاعالطا تبث زکارم دوبن -
 ،نابلاط میژر بناج زا تاعالطا روسناس -
 ،هتفای نامزاس میارج و یعامتجا میارج تاعوضوم رد اصوصخ یتینما دض تاعقاو ندرکن شرازگ -
 ،نابلاط بناج زا ناش نتفرگ رارق تیذا دروم ای يریگ ماقتنا رطاخب تاعالطا يزاس کیرش زا ناینابرق سرت -

  قیقحت میت
 .دشاب یم لیذ دارفا لماش هک،هتفای ماجنا قالب نارگلیلحت هکبش اضعا طسوت قیقحت نیا
 قیقحت شرازگ ریرحت و اه هداد لیلحت

 یلاـع تالیصحت ياراد هدوب ناتسناغفا یمسر ياهداهن اب هلاس 20 کیدزن يراک هبرجت ياراد يو ،1هشکریم يات یلع -
	.دشاب یم قوقح و یتینما تاعلاطم هنیمز رد یسانشراک و قوقح هتشر رد دشرا یسانشراک عطقم ات

 ناراکمه
 )یسیلگنا نابز هب همجرت( 																						یبازیگ مرکا •
	)اه هداد يروآدرگ( 																					یضایف دمحا •
 )یسراف نتم حالصا( 																				ینایب تانسح •
 )قیقحت شرازگ نیازید و یگنهامه( 																					نامیپ بیبح •
 )یسیلگنا همجرت رد يراکمه(																		       دیواج اضر •
	)یسراف نتم حالصا( 																					يرباص بنیز •
 )اه هداد يروآدرگ(                یمطاف لوتب هفراع •
 )اه هداد يروآدرگ(																									 شناد یلع •
 )یگنهامه(																								 نامول مساق •
	)اه هداد يروآدرگ(												 یفسوی فصآ دمحم •

	
 
 
 

 
  .تسا هدش هدافتسا دنس نیا رد يو راعتسم مسا یتینما لیاسم لیلد هب 1



 

3 
 

  قیقحت ياه هتفای :مود شخب

 لوا لصف

 یگنهرف و یندم ،یبهذم ،یسایس ياه تیلاعف

  یسایس ياه تیلاعف و بازحا تیعضو
 داجیا ،دنتشاد اضعا و يربهر رد روضح ظاحل زا رت گنررپ شقن اه هرازه نآ رد هک یسایس بزح 27 هتشذگ لاس تسیب یط
 ریاس رانک رد بازحا نیا ،نابلاط میژر ندیسر تردق هب اب اما .دومن یم یسایس تیلاعف روشک هذفان نیناوق ساسارب و هدیدرگ
 هک ار هیلدع ترازو یسایس بازحا تسایر تالیکشت 1401 لمح هام 2176 هرامش بوتکم ساسارب ناتسناغفا یسایس بازحا
 یمسر روطب ،روتسد نیا ساسارب .دومن وغل تشاد هدهعب ناتسناغفا رد ار یسایس بازحا یمسر روما میظنت تیلوئسم عقاو رد
  .دیدرگ وغل یسایس بازحا تیلاعف
 زا جراخ هب و كرت ار ناتسناغفا ،یسایس بازحا لک هب بیرق نیلوئسم ،نابلاط بناج زا دیدش يریگ ماقتنا لیلدب لاح نیع رد
 تیلاعف هکنیا نودب ناتسناغفا رد هرکذتم بازحا یسایس ناربهر زا دودحم نت دنچ اهنت نایم نیا رد .دنا هدش يراوتم روشک
   .دنراد روضح ،دنشاب هتشاد دوخ بازحا قیرط زا یمسر
 :دیوگیم )میامن یم يراددوخ یتینما لیالدب يو مسا رکذت زا ( دشاب یم ناتسناغفا رد العف هک هرازه یسایس نیلاعف زا یکی
 يارب شالت هک نامزاس ای درف ره ،نابلاط زا تیامح رد ياه همانرب هب هدش رصحنم و دودحم العف ناتسناغفا رد یسایس تیلاعف
  .دنوش یم تسین هبرس یتحو بوکرس ،تشادزاب ،دشاب هتشاد ار اهنیا لباقم رد فلاخم ادص ندرک دنلب
 كانرطخ و جنرغب تیاهن یخیرات متس تحت یموق ياه هورگ ياه هژیو هب ناتسناغفا مدرم همه يارب ار دوجوم تیعضو يو
 دهاوخ اهنآ تشونرس مه ماوقا و اه هرازه یسایس و یعامتجا تیعقوم لماک فذح هب رجنم تیعضو نیا تسا دقتعم و هتسناد
  .دش
 دیقف ربهر يرازم یلعلادبع داتسا تداهش زورلاسزا تشادگرزب هب رداق ام هتشذگ لاس هک هدیسر يدح ات تیعضو :دیازفا یم وا
  .میدشن دوخ مدرم یسایس ياه تبسانم ریاس و تدحو بزح
  ناتسناغفا طاقن یمامت رد هرازه یسایس دنمتردق دیقف ربهر هناگی يرازم یلعلادبع دوبدای ياهانب زا دایز دادعت لاح نیمه رد
  .تسا هدش هدرب نیب زا نابلاط و مولعمان دارفا طسوت نایماب رهش هلمج زا
 تکرح رد تسرد ریسم رد ناتسناغفا هک هتفگ ناگدنهد خساپ ٪96.8 هدش ماجنا هک يورس رد قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
  .تسا تکرح رد تسرد ریسم رد اتبسن ناتسناغفا دننکیم رکف ناگدنهد خساپ ٪3.2 فرص ،تسین

 
 

 ناتسناغفا رد لکشم کی ار نابلاط میژر ناگدنهد خساپ ٪ 99.2 هک دهدیم ناشن قیقحت نیا ياه هتفای لاح نیمه رد 
 زا ٪25 لاح نیمه رد .دشاب یم 2یلم ریگارف تموکح کی نابلاط میژر نیزگیاج هک دنراد رواب ٪73.4 نایم نیا رد و هتسناد
 و لکش اب نابلاط اب لماعت ناهاوخ رگید ٪0.8 و هدیدرگ طقاس یماظن هار زا دیاب نابلاط میژر هک دنراد رواب ناگدنهد خساپ
 .دنشاب یم ینونک رهاظ

 
 روضح قح اب فافش ،دازآ تاباختنا قیرط زا ناتسناغفا مدرم يارآ و نوناق رب ینتبم تموکح زا ترابع قیقحت نیا رد یلم ریگارف تموکح زا فده   2
  .دشاب یم يرادا اراک متسیس و ضیعبت نودب ناتسناغفا نادنورهش همه

٩۶.٨٪ 

٣.٢٪ 

 ؟تسا تکرح رد تسرد ریسم رد ناتسناغفا  هک دینکیم رکف ایآ :لوا لاوس
 الماک ،یلب اتبسن ،یلب الصا ،ریخن
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  تموکح رد روضح
 روـضح ناـبلاط مـیژر تـسرپرس تموکح رد يریگ میمصت ياه بصنم زا کی چیهرد اه هرازه قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 و تراـجت و تعنـص  ترازو نیـعم( یـکلم قوفام تسب رد هرازه موق زا نت ود فرص هک دهدیم ناشن قیقحت ياه هتفای .درادن
 تـیرمآ 3 ياـه تـسب و 2 تـسب سیئر حطس رد یتح اه هناخ ترازو ریاس رد  .تسا هدیدرگ نیعت )هماع تحص ترازو نیعم
 رد يا هرازـه چیه )تارابختسا یمومع تسایر و هلخاد ترازو ،عافد ترازو( یعافد و یتینما ياه تسب رد .دنرادن روضح یکلم
  .درادن روضح يربهر و یتیریدم ياه تمس
 و یتیالو اسئور و نآ نینواعم و تارابختسا سیئر 34 ،نآ نینواعم و سیلوپ هینما نادناموق 34 ،نآ نینواعم و یلاو 34 نایم زا
  .تسا هدشن نیعت هعیش هرازه اصوصخ هرازه زا درف چیه ،روشک رد ودرا لق تفه يربهر زا
 هـک دنرادرواب ناگدنوش هبحاصم ٪100 هتفرگ تروص قیقحت نیا رد هرازه نادرم و نانز زا نت 124 اب هک يورس و هبحاصم رد
 ياـه هـصرع رد اـه هرازـه هـک دـنراد رواـب ناگدننک كارتشا زا ٪96  نایم نیا رد و هدش هتفرگ هدیدان نابلاط بناج زا هرازه
 هدـش هتفرگ هدیدان اتبسن هرازه هک تسا دنمرواب ٪4 فرص و هدش هتفرگ هدیدان الماک نابلاط میژر بناج زا یعامتجا و یسایس
   .تسا

 

٠.٨٪ 
٠.٨٪ 

٧٣.۴٪ 

٢۵٪ 

 لح هار ار يزیچ هچ ،تسا لکشم کی نابلاط تیمکاح امش رظن زا رگا :مجنپ لاوس

؟دیناد یم

 میژر عون نیمه اب نابلاط اب لماعت منادیمن لکشم کی ار نابلاط میژر

 یماظن هار زا نابلاط میژر طوقس یلمریگارف تموکح اب نابلاط میژر ینیزگیاج

۴٪ 

٩۶٪ 

 و یسایس ياه هصرع رد نابلاط يوس زا اه هرازه هک دینکیم رکف ایآ :مراهچ لاوس

؟دنا هدش هتفرگ هدیدان یعامتجا

 الماک ،یلب اتبسن ،یلب الصا ،ریخن
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  یشزومآ تیعضو
 ياـه هرود رد هـنارتخد بـتاکم و دودحم ادیدش ناتسناغفأ حطس رد شرورپ و شزومآ تیعضو ،نابلاط میژر يریگ تردق هب اب
 لاـس تـسیب یط هک هرازه هعماج نایم نیا رد .تسا هدیدرگ دودسم ناتسناغفا دنورهش نارتخد همه يور هب هسیل و هطسوتم
 دندوب هدومن غیردیب تیامح اه هاگشناد و بتاکم رد یشزومآ ياه همانرب زا و هداد تیولوا و تیمها شرورپ و شزومآ هب هتشذگ
  .دنا هدش لمحتم ار رت يدج بیسآ یشزرا ظاحل زا تیعضو نیا رد
 اـت هدـش ثـعاب تیالو نیا رد هنارتخد بتاکم ندنام دودسم :دیوگیم 3هللا نیذ مسا هب ینزغ رد هنارتخد بتاکم ناریدم زا یکی
  .دنوش یناور و یحور تالکشم راچد نارتخد زا دایز دادعت
 یـگ هداوناـخ ياـه تنوـشخ ینابرق هکنیا لامتحا و هتشادن یلغش تیفورصم چیه العف بتکم زا هدنامزاب نارتخد :يو هتفگ هب
  .دراد دوجو زین ددرگ نسریز و يرابجا ياه جاودزا یتح
 هدـنیآ يارـب يداـیز دـیما هتـشذگ لاس تسیب یط نایماب نارتخد :دیوگیم نایماب رد ناراگزومآ زا یکی )راعتسم مسا ( همطاف
 اـما دوـمن یـم تـیامح ناـنآ زا زـین اه هداوناخ ،دنورب هاگشناد و بتکم هب ات دندومن یم دایز ياهشالت لیلد نیمه هب ،دنتشاد
  .تسا هتخاس سویام ادیدش ار نانآ هدمآ شیپ تیعضو
 شا هداوناـخ يارـب يراک هنیمز چیه هکنیا یلیلدب :دیوگیم دوب لباک رهش ياه هسیل زا یکی مهدزای فنص رد هک يرتخد بنیز
 تعاـس 10 اـت هـنازور تـسا روـبجم روـشک رد مکاـح تیعـضو و بتاکم ندش دودسم اب دننامب هدنز هکنیا يارب و درادن دوجو
 ار قباـس لـثم اـصوصخ هـنارتخد بـتاکم ندش زاب هب دیما دیاب هک دوش یم مولعم نینچ تیعضو زا :دیوگیم وا .دنک یفابنیلاق
  .میشاب هتشادن
 ناتـسکاپ رد نوـنکا و هدوـب لیصحت همادا دنمقالع هک يروغاج رد هنارتخد بتاکم زا یکی مهدزای فنص زومآ شناد تمه ایور
 زا یـکی رد و كرـت ار ناتـسناغفا مدـش روبجم مسرب شزومآ هنیمز رد میاهوزرآ هب مناوتب هکنیا يارب :دیوگیم دیامن یم یگدنز
 روـشک رد ینوناـق ياـه تیدودـحم لـیلد هب شیاهسرد هدنیآ نارگن وا اما .مهد همادا ار میاهسرد هتیوک رهش یصوصخ بتاکم
  .تسا نابزیم
 دـمحم ضیـف هـناخباتک 2022 يالوـج 25 خیرات هب ،يروغاج یلاوسلو رد نابلاط هورگ هک دهدیم ناشن قیقحت نیا ياه هتفای
 راوـج رد فراـعم زا تـیامح روـظنم هـب لحم مدرم یصخش هنیزه اب لبق لاس راهچ هک ار یلاوسلو نیا دوواد هقطنم رد بتاک
 هـقطنم نـیا رد هناخباتک اهنت عقاو رد زکرم نیا .دنا هدومن لیدبت یماظن هاگیاپ هب ار هدش هتخاس بتاک دمحم ضیف یلاع هسیل
  .دشاب یم دنیامن یم یگدنز رفن رازه 80 لقادح هک
 ناتـسناغفا لـک دـننامه ؛داد میـمعت هعماج لک رب ارنآ ناوتیم هک نیشن هرازه یلاوسلو دنچ رد قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 عـضو تیدودـحم نارـتخد روـضحاب یـگنهرف ياه تیلاعف یمامت رب و دودسم هنارتخد بتاکم رد مشش زا رتالاب فونص یمامت
  .دنا هدومن
 4هدش مورحم 12-6 فونص شزومآ شناد دادعت هنارتخد هدش دودسم بتکم دادعت تیالو-یلاوسلو هرامش
 رتخد زومآ شناد 2520 طلتخم 3 -هنارتخد هسیل 15 نایماب - گنلو هکی 1
 رتخد زومآ شناد 840 طلتخم 2 – هنارتخد هسیل 4 نایماب - 2ربمن گنلو هکی 2
 رتخد زومآ شناد 5320 طلتخم 31 -هنارتخد هسیل 7 نایماب - سرو 3
 رتخد زومآ شناد 2660 طلتخم 10 -هنارتخد هسیل 9 نایماب -باجنپ 4
 رتخد زومآ شناد 560 طلتخم 2 -هنارتخد هسیل 2 نایماب -ربیش 5
 رتخد زومأ شناد 2380 طلتخم 10 – هنارتخد هسیل 7 نایماب زکرم 6
 رتخد زومآ شناد 6500 طلتخم 16 – هنارتخد هسیل 26  ینزغ – يروغاج 7
 رتخد زومآ شناد 700 هنارتخد هسیل 5 ناورپ -نمکرت هرد 8
 رتخد زومآ شناد 3350 هنارتخد هسیل 10 ینزغ -ناتسلام 9
 
 تروـص ناتـسناغفأ لـخاد رد هرازـه نادرم و نانز زا نت 124 اب قالب قیقحت میت بناج زا هک يورس و هبحاصم لاح نیمه رد
 خـساپ زا ٪99 ناـیم نـیا رد و هدوـب هـنارتخد بـتاکم ندنام دودسم فلاخم ناگدنوش هبحاصم ٪100هک دهدیم ناشن هتفرگ
 هـتفگ رـگید ٪1 .دنـشاب یم هدزاود یلا مشش فنص زا هنارتخد بتاکم ندنام دودسم رب ینبم نابلاط میمصت فلاخم ناگدنهد
  .تسا لمحت لباق ناشیارب بتاکم ندنام هتسب يدودح ات هک

 
  .تسا هدش هدافتسا شرازگ رد راعتسم مسا یتینما تاعوضوم رطاخب  3
 یم بتاکم هتشذگ لاس رامآ ساسارب ینونک رامآ ،دودسم بتاکم العف يارب نوچ .دراد دوجو دشاب نیا زا رتشیب هکنیا لامتحا هدوب یبیرقت رامآ نیا  4
  .دشاب
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 یندم تاضارتعا تیعضو
 تـبث اب یموق هورگ نیا .دندوب هتشذگ لاس تسیب یط یندم ياه تیلاعف هنیمز رد یموق ياه هورگ نیرتمهم زا یکی اه هرازه
 ،تاـعامتجا و تارهاـظت يرازـگرب دـننام یندـم ياه تیلاعف زاس هنیمز روشک رد یندم ياهداهن زا هجوت لباق دادعت رتسجار و
 هب اه یچوک موجه دروم رد اه هرازه هقباس یب تارهاظت هب ناوتیم هنومن روط هب هک.دندوب هنابلط تلادع ياه شیامه رد روضح
 ،یتسیرورت ياه هورگ طسوت لباز رد هرازه رفاسم 31 راتشک شنکاو رد هدرتسگ تارهاظت و 2007 لاس رد نیشن هرازه قطانم
  .دومن هراشا تایالو ریاس و نایماب رد تارهاظت نیدنچ و 2016 لاس رد ییانشور شبنج گرزب تارهاظت و 2015 لاس رد
 هـک تـفای ریودـت نایماب و لباک رهش رد ناوناب بناج زا یندم تاضارتعا زا يدودحم دادعت ناتسناغفأ رد نابلاط يریگ تردق اب
  .تسا دیدرگ تشادزاب نآ نیلاعف و بوکرس نابلاط ياهورین طسوت ناش همه
 نـیا ،دوـبن مظنـم و هـتفای نامزاـس یندم ضارتعا چیه دهاش هتشذگ لاسکی رد ،دوب هرهش یندم تاضارتعا رهش هب هک نایماب
  .دنوشن بوکرس و دنیایب اه هداج هب یتحار هب دنناوت یم نابلاط ناراداوه فرص ،هدش هتفرگ ناتسناغفأ مدرم زا لک روطب تصرف
 ریاـس و لـباک رد هـک هرازـه ضرـتعم نارـتخد زا يدایز دادعت ،تسین يربخ نایماب رد ضرتعم رتخد 11 تشونرس زا نونکات
 ناـبلاط ماقتنا رظتنم هدومن هشیپ ار توکس ای و دنورب رگید ياهروشک هب و كرت ار  ناتسناغفأ دندش روبجم ،دندوب لاعف تایالو
  .دنشاب لخاد رد
 هـیلعرب یضارتعا همانرب نیدنچ رد هک ناتسناغفأ رد نانز یندم و یسایس قوقح يارب ضرتعم ناوناب زا یکی یمطاف لوتب هفراع
 هـیلعرب یـضارتعا ياـه همانرب یمامت نابلاط :دیوگیم هدش ناتسناغفأ كرت هب روبجم العف و تشاد روضح نابلاط ياه تسایس
 .دیامن یم تشادزاب و هداد رارق تنوشخ دروم ارنآ ناگدننک كارتشا و بوکرس لقعت نیرتکدنا نودب ارناش ياه همانرب و تسایس
  .دوش هجاوم شلاچ هب العف ناتسناغفأ رد نانز یهاوخ تلادع نایرج ات دش ثعاب نابلاط مادقا نیا
 ام اهنآ .دوب زیمآ نیهوت و راب تنوشخ تیاهن هرازه نارتخد اصوصخ ضرتعم نارتخد همه اب نابلاط دارفا دروخرب :دیازفا یم يو
 دـیدهت ار ناـبلاط رواـب قباطم مهنآ ینید ياهشزرا هک مینک یم تارهاظت رطاخب ام دنراد رواب و دننکیم رکف رفاک ار )اه هرازه(
  .میدوب نابلاط نازابرس بناج زا دوخ موق سردآ هب یمالک تنوشخ دهاش تارهاظت نایرج رد ام .میامن یم
 يارـب رتـشیب تارـج ار ناـبلاط اـت هدـش ثـعاب اـه هرازه يارب یللملا نیب یماح و یسایس هناوتشپ دوبن :دیوگیم یمطاف مناخ
  .دهدب موق نیا بوکرس
 تـیلاعف زا رود يا هـشوگ هب نونکا هک هتشذگ لاس تسیب یط نایماب رد یندم ياه تکرح نازاتشیپ زا )راعتسم مسا ( ملسم
 ینمشد فیدرمه ار یندم تاضارتعا هک نابلاط رکفت و روشک رد مکاح ياه تسایس لیلد هب :دیوگیم هدیزگ ناکم یعمج ياه
  .دنراد بوکرس و ماقتنا زا سرت مدرم نوچ درادن دوجو مدرم نایم یندم ضارتعا و تیلاعف هیحور چیه ،دنادیم دوخ اب
 نـیا ،لباک رهش رد 1401 دسا 22 خیراتب نانز تارهاظت رد نابلاط دارفا هک دهدیم ناشن قیقحت نیا ياه هتفای لاح نیمه رد
 ناـیم نـیا رد .دـنداد رارـق تـشادزاب تحت تاعاس يارب ار ناگدننک ضارتعا ،هدومن قرفتم و بوکرس حالس ریف اب ار تارهاظت
 و رـیقحت ناـش هـفایق يرهاـظ لکـش رطاخب و هداد یموق کیکر ياه مانشد ار تارهاظت نیا رد هدننک كارتشا هرازه نارتخد
 هناسر اب هبحاصم رد ار عوضوم نیا زین تارهاظت نیا رد هدننک كارتشا و ضرتعم ناوناب زا یکی هزرابم هسنوم .دنا هدومن نیهوت
  .5دندومن ریقحت و نیهوت ناش تیموق رطاخب ار هرازه نارتخد :تفگ و هدومن دییات لانشنرتنا ناتسناغفا

 
 )هبحاصم 02:00 هقیقد ( نز قوقح لاعف ،زرابم هسنوم اب وگوتفگ-لباک رد نابلاط هیلع نانز تارهاظت  5

ec042a05c798b60b74944835b0baa9a5ott_/video/com.afintl.www://pshtt  
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  اه هناسر تیعضو 
 اـه هناـسر نیلوئـسم اـت هدـش ثـعاب راتفر نیا .دنا هدومن عضو يا هناسر ياه تیلاعف رب ار يدج ياه تیدودحم نابلاط میژر
 تـسیب یـط ناتـسناغفأ ياه هناسر هکنیا دوجو اب .دننک كرت ار ناتسناغفأ اروبجم نابلاط يریگ ماقتنا زا ندنام نوئصم رطاخب
 باحـصأ اـب یموق یتح فلتخم لیالد هب نابلاط اما .دندرک یمن تیلاعف و هدیسرن تبث هب تیموق کیکفت ساسارب هتشذگ لاس
 رد سرـت هـنوگ چیه نودب داشمش و نودنوژ نویزیولت هلمج زا اه هناسر زا يدادعت نیلوئسم .دنراد هناگدنچ دروخرب زین هناسر
 رد هـنادازآ ناـبلاط يرـبهر اـب یموـق یـتح و يرکف ظاحل زا کیدزن يا هناسر نیلاعف زا يدادعت ،دنیامن یم یگدنز ناتسناغفأ
 هـب نآ ناریدـم یگتـسباو لیلدب اه هناسر زا يدادعت اما .دنا هدش لیدبت مکاح میژر نویبرت هب یتح و هتشاد تیلاعف ناتسناغفأ
 لکـش هـب فرـص اـی و فـقوتم ارناـش تـیلاعف اـت دندش روبجم کیتارکومد و یبلاط دض رکفت ای و اه هرازه هلمج زا رگید ماوقا
 رـگید ياـه شرازگ هیهت ای و لباک رد ناوناب یندم تاضارتعا ششوپ نیح ناراگنربخ زا يدایز يدادعت .دنهد همادا یکینورتکلا
 تواـفتم اهنآ اب نارگید هب تبسن نابلاط دروخرب هک دنا یعدم دندوب هرازه موق هب طوبرم هکینانآ نایم نیا زا اما دندش تشادزاب
 .تسا هدوب
 زا يداـیز دادـعت تارهاـظت لـحم رد :دـیوگیم لـباک رد ناـنز تارهاـظت ششوپ نیح هدش تشادزاب راگنربخ )راعتسم( دمحم
 هـب هـک دـندرک یـم تشادزاب رتشیب ار یناسک يدمع روطب دش یم هدید هکیروط نابلاط نازابرس اما ،دنتشاد روضح ناراگنربخ
  .دندرک یمن تبحص وتشپ
 رـگید ياه یتشادزاب زا رت توافتم یلیخ میدوب هرازه هکنیا رطاخب فرص ام اب ناش راتفر ییوجزاب نیح :دیازفا یم نانچمه يو
 ریاـس اـب ار دروـخرب نیـنچ هـکیلاح رد .دـندرکیم گرم هب دیدهت بوکو تل نمض و هداد یموق مانشد ام هب )نابلاط( اهنآ .دوب
   .دنتشادن ما هدش تشادزاب ناراکمه
 رهـش رد هـک ار باتفآ ویدار مانب یلحم ویدار زایتما بحاص و لوئسمریدم ینسح ارزیم هک دوش یم هام هدزای هب کیدزن نابلاط
 .تسین يربخ شا تشونرس زا نونکات و تشادزاب تاره رهش مهدزاود هیحان زا تشاد تارشن يدنکیاد تیالو یلین
 هتـشذگ هـتفه یگزاـت هـب و دنتشادن يو زا یلاوحا چیه لبق هام ود ات :دیوگیم ومآ نویزیولت اب هبحاصم رد ینسح ياقآ رسمه
 .دنیوگیمن يزیچ دهاوخ دازآ ینامز هچ هکنیا زونه نابلاط اما .دننک تاقالم نابلاط تارابختسا نادنز رد ار وا هک دندش قفوم
 رد ینـسح .درادـن ار ینسح ياقآ اب تاقالم قح یسک تدم نیا رد و دراد نایرج اهنآ تاقیقحت هک دناهتفگ نابلاط ،وا هتفگ هب
 .6تسا هدش زین هجنکش ادیدش تاره رد شندش تشادزاب لوا ياهزور و بش
 1 خیراـتب دـشاب یـم هعیش یبهذم ياه تیاور ساسارب نآ یتارشن يوتحم رتشیب هک ندمت نویزیولت نیلوئسم لاح نیمه رد
  .7دننکن رشتنم ار یبهذم يوتحم اب یتح یجراخ ياه لایرس ات هداد روتسد اهنآ هب نابلاط هک دندش یعدم 2220 لیرپا
 تارابختـسا تاـعوبطم تـسایر :دوـب هتـشون دوـخ رتییوت هحفص رد خیرات نیا رد ندمت نویزیولت لوئسم ریدم یتمحر دمحم
 .درک عونمم ار یمالسا ياوتحم اب یتح یجراخ لایرس و ملیف عونره رشن ،ندمت نویزیولت اب سامت رد نابلاط تموکح
 شـخپ هب يربخ ياه همانرب هوالعب هک هاگن نویزیولت و ادرف هار نویزیولت دننام رگید يریوصت ياه هناسر تیلاعف لاح نیمه رد
 .تـسا هدش فقوتم هدش عضو ياه تیدودحم یپ رد نونکا دنتشاد هرازه مدرم گنهرف تیروحم اب یگنهرف ياه همانرب رشن و
 و فـقوتم دـش یـم لـیومت يروـهمج تـسایر نیشیپ نواعم شناد رورس دمحم بناج زا هک كول توا و ام ناتسناغفأ همانزور
 فـقوتم الماـک اـی دادـیم لیکشت هعیش و هرازه نانز و نادرم ار نآ ناریدم هک یتوص و یپاچ ياه هناسر لک هب کیدزن تارشن
  .درادن تیلاعف رگید ناتسناغفأ لخاد زا مه ای و هدش

  یبهذم ياه تیلاعف تیعضو
 ناوریپ ،يرفعج-هعیش بهذم ناوریپ .دنوش یم میسقت شخب هس هب اتدمع یبهذم ياهرواب ظاحل زا ناتسناغفا رد اه هرازه
 هعیش ياه هرازه ارناش تیرثکا ارهاظ اما هتفرگن تروص قیقد يرامشرس هکنآاب ،ینس بهذم ناوریپ و یلیعامسا-هعیش بهذم
 نانچمه و تیباهو و تیفلس دیاقع وریپ یبهذم ياه هورگ و بلاط ،شعاد دننام یتسیرورت ياه هورگ .دهدیم لیکشت يرفعج
 نایعیش اب ینمشد رد هراومه ریرحتلا بزح و حالصا تیعمج دننام یعامتجا ياهداهن و بازحا بلاق رد اه هورگ نیا ناوریپ
  .دناسرب یموق هورگ نیا هب دیدش ياه بیسآ ات هدومن شالت ببس نیا زا و هتشاد رارق
 اما هدومنن مالعا )یلیعامسا و يرفعج( هعیش ياه هرازه یبهذم ياه تیلاعف هنیمز رد تیعونمم یمسر روطب نابلاط هکنآاب
 لمح هام رد هکیروط ِ،دنا نایعیش یبهذم ياه تیلاعف رب تیدودحم لامعا شالت رد هک دهدیم ناشن حوضو هب ناش ياهراتفر

 تردق هب ياهزور نیلوا رد هتشذگ لاس نانچمه .8دندومن دودسم لباک رهش رد ار نایعیش دجسم کی هورگ نیا دارفا 1401
 نابلاط دارفا بناج زا ناتسناغفا تایالو يرایسب رد مرحم هام يرادازع ياه مسارم يرازگرب رب ییاه تیدودحم نابلاط ندیسر
  .دیدرگ لامعا
 مچرپ مرحم هام ندیسر ارف اب ینزغ رهش رد نابلاط یماظن ياهورین هک هتفای تسد ییاه ویدیو هب قالب نارگ لیلحت هکبش
 هب و يروآ عمج زیمآ نیهوت تیعضو اب یمومع هداج زا ار ار ددرگیم یقلت مرحم هام مسارم ياهدامن زا یشخب هک يرادازع ياه
  .دننک یم بصن ار نابلاط دیفس قریب ناش ضوع
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 نایماب هاگشناد تایعرش هدکشناد یتالیکشت تاکوچ زا ار يرفعج هقف تنمتراپید هقباس یب مادقا کی یط نابلاط نانچمه
  .9تسا هدومن یفنح هقف ياه هزومآ يریگارف هب روبجم ار شا نایوجشناد و هدومن فذح
 ياهزور زج ارنآ و وغل ار 10اروشاع زور مارحلا مرحم مهد یمومع یتصخر دروم نیرخآ رد نابلاط قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 یتصخر ناونعب هتشذگ ینالوط ياهلاس یط زور نیا هک تسیلاح رد نیا .دومن مالعا ناتسناغفا رد لیطعت نودب يراک یمسر
 لسن قداصم زا يوحنب و ناتسناغفا نایعیش و اه هرازه دض تامادقا زا موادت دناوتیم نابلاط راتفر نیا .دوب هدش لوبق یمومع
  .دوش یم هتسناد یشک
 ياه مسارم رب ار يا هزات ياه تیدودحم فیرشرازم رهش هلمج زا اه رهش يرایسب رد نابلاط قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 میژر نیلوئسم دروم نیرخا رد .دنا هدومن عضو ددرگیم لیلجت هلاس همه نایعیش و اه هرازه طسوت هک مرحم هام رد يرادازع
 و هتشادرب رهش حطس زا ار مرحم هام مسارم هب طبترم ياه مچرپ و اه هناخاقس یمامت ات هداد روتسد فیرشرازم رهش رد نابلاط
 رد هلاس همه هک تسیلاح رد نیا .11دنرادن )فیرش هضور( ع یلع ترضح هاگترایز نحص رد ار مسارم يرازگرب قح اه هرازه
 نیا رد يرادازع مسارم يرازگرب يارب فیرشرازم رهش ناگدنشاب تیرثکا دشاب یم اروشاع زور هب فداصم هک مرحم هام مهد زور
  .دندومن یم عمجت لحم
 ياه هتسد دورو عنام ،2022 تسگا 8 هب تسا فداصم اروشاع زور رد نابلاط قیقحت نیا هتفای ساسارب لاح نیمه رد
 زکرم هب نارادازع دورو زا تعنامم نمض نابلاط هک هداد شرازگ یلحم ياه هناسر .دندش ینزغ رهش زکرم هب هرازه نارادازع
 .12دندومن بوک و تل ار یموق ذفنتم ود و یمخز ار نت ود حالس میقتسم ریف اب یلع هجاوخ و دابا دیحوت هقطنم رد ،رهش
 نیا رد اه هرازه و نایعیش .13دندش مرحم هام تبسانم يرادازع مسارم يرازگرب عنام لماک روطب لباز تیالو رد نابلاط نانچمه
 ار يرادازع مسارم ناپوچیاد یلاوسلو و تالق رهش رد هلاس همه نیا زا لبق و هتشاد رارق تیلقا رد رگید تایالو هب تبسن تیالو
  .دندومن یم رازگرب
 هاگباوخ نیا دجسم هزاورد مرحم مایا رد لباک هاگشناد ،هنارتخد هاگباوخ نیلوئسم هک دهدیم ناشن قیقحت نیا رگید ياه هتفای
 .دوب هدومن دودسم ،دش یم رازگرب نآ رد يداع روطب لبق ياهلاس هک يرادازع ياه مسارم يرازگرب زا تعنامم روظنمب ار
 زاب ار دجسم هزاورد ات دنتفاین هزاجا دنیامن رازگرب مرحم هام تبسانم هب ار یبهذم ياه مسارم تساوخیم هک وجشناد نارتخد
  .تسا هدش ناوناب زا نت دنچ تشادزاب و جنشت داجیا ثعاب عوضوم نیا .دننک
 هاگباوخ نیلوئسم دزن هب هزاجا نتفای يارب راب دنچ ام :دیوگیم لباک هاگشناد هاگباوخ نایوجشناد زا یکی ،)راعتسم مسا( هرباص
 تیاده هاگباوخ لوئسم يارب هکنآاب هاگشناد تسایر اما ،دیروایب یبتک هزاجا هاگشناد تسایر زا دیاب هک دنتفگ اهنآ ،میتفر
 تیذا عقاو رد نیا هکیلاح رد دینک رازگرب ارنات مسارم دیورب تفگ یم ام يارب یلو دوب هداد ار دجسم هزاورد ندومن دودسم
  .دوب ام ندرک
 كرشم و رخسمت نمض هیلیل لوئسم طسوت هک دننک رازگرب هاگباوخ یمومع نلاس رد ار مسارم اروبجم نارتخد ،هرباص هتفگ هب
 .دش هدیشک تنوشخ هب عوضوم هکنیا ات هتفرک تروص تعنامم نارادازع ندناوخ
 جارخا هاگشناد زا ار اهنآ هناهب هب هک دنا لیصحت نایرج رد هاگشناد نیلوئسم ماقتنا نارگن :دیوگیم وجشناد نارتخد زا رگید یکی
  .دنکن

 یناتساب راثآ و یگنهرف ياه همانرب تیعضو
 نابلاط يریگ تردق هب اب هک دوب هدومن داجیا ار یگنهرف ياه همانرب يارب بسانم يرتسب هتشذگ لاس تسیب یط هرازه هعماج
  .تفر نیب زا اه رتسب نیا یمامت
 زا کی چیه نابلاط يریگ تردق اب ،دندومن یم ینابزیم ار یگنهرف هراونشج نیدنچ هنالاس ناتسناغفا رسارس رد هرازه هعماج
  .دشن رازگرب یگنهرف ياه همانرب نیا
 ،يدنکیاد رد ماداب لگ هراونشج
 ،نایماب رد ولاچک لگ هراونشج
 ،نایماب رد مشیربا هار هراونشج
 ،نایماب رد هروبمد هراونشج
 ،يروغاج یگنهرف زور هراونشج
 ،لباک یگنهرف تالحم و یشزومآ زکارم ،یصوصخ ياه هاگشناد رد یگنهرف ياه تبسانم زا لیلجت و رعش بش ياه همانرب
 روـضح ،مـلف و یـشاقن ،سـکع هاگـشیامن ،رتایت دننام رگید عونتم ياه همانرب و یقیسوم تیدوجوم لیلدب اه همانرب نیا یمامت
  .تسا هدش عضو تیعونمم و هدش هتسناد مارح نابلاط بناج زا ینید میهافم زا تشادرب و هاگدید توافت و ناوناب
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 لیلدـب :دـیوگیم هدـش هدـنهانپ دنلزوین رد نونکا هک مشیربا هار هراونشج یگنهرف ياه همانرب ناراذگنانیب زا یکی يدالوف ریما
 زور یـگنهرف ياه تیدودحم .تسین يربخ نایماب رد یگنهرف ياه همانرب زا رگید نابلاط بناج زا دیدش ياه تیدودحم عضو
 .تسا هدش اه تیدودحم نیا زا رثاتم رتشیب اه تیلاعف نینچ زکرم نیرتمهم ناونعب نایماب و دیای یم شیازفا زور هب
 ياه ثاریم زا تظافح و یلحم یقیسوم ،یلحم ياه يزاب يایحا روظنمب مشیربا هار یگنهرف هراونشج :دیوگیم يدالوف ياقآ
 نآ يرازگرب زا تعنامم يارب شالت و هتسناد یبرغ گنهرف ار دراوم نینچ نابلاط هنافساتم هک دوب ناتسناغفا سوملم یگنهرف
   .دیامن یم
 گنهرف ددجم ایحا رب دیکات رفس نیا رد و هدومن رفس نایماب هب یگزات هب نابلاط فورعم هب رما ریزو :يدالوف ياقآ هتفگ هب
  .تسا هدومن یبرغ گنهرف ياجب یمالسا
 ندشن رازگرب دنویپ رد )میشاب یم ناش مان رکذ هب رداق یتینما لیالدب( يروغاج گنهرف زور یگنهرف همانرب ناراذگناینب زا یکی
 همانرب اب تدش هب دنتسه نابلاط مانب يروغاج رد هک يدارفا اصوصخ عومجم رد نابلاط :دیوگیم هتشذگ لاس رد همانرب نیا
 گنهرف زور میناوتن لاسما ات دش ببس یگنهرف ياه همانرب رب يدج ياه تیدودحم عضو .دنراد تفلاخم یگنهرف ياه
  .مینک رازگرب ار يروغاج
 سرادم دوبمک و بتاکم دایز دادعت تیدوجوم زا مسارم کی رد يروغاج رد نابلاط میژر فورعم هب رما لوئسم لاح نیمه رد
 يارب دشاب خرس غارچ دناوتیم عقاو رد نیا .دنا هدرک تشپ یمالسا ياهشزرا هب هک هدومن مهتم ار مدرم و هدومن داقتنا ینید
  .دشاب یم مدرم یگنهرف ياهشزرا هدننک ایحا هک ییاه همانرب یمامت
 ،لـباک برـغ رد بـتکم ياـه هرود رد یـگنهرف ياه همانرب و یسارکومد جیورت نازاتشیپ زا یکی ناونعب تفرعم یلاع هسیل رد
 ياـه هـمانرب ناـبزیم رـگید بـتکم نـیا رد 14ازوـسود سیـسنارف میروتیدا .دوش یمن تبحص رشب قوقح و یسارکومد زا رگید
 ماـقتنا دروـم هـکنیا سرـت زا یـلبق ناریدم ،هدرک رییغت بتکم نیا تیریدم هوحن و ناریدم .تسین یسامح و یفسلف ،یگنهرف
  .تسا هدش ناتسناغفا كرت هب روبجم دریگن رارق نابلاط ياهورین
 و وکـسینوی تاـشرافس فالخرب نایماب تیالو رد نابلاط یلحم نیلوئسم هک دهدیم ناشن قیقحت نیا ياه هتفای لاح نیمه رد
 ار ناـیماب هـنهک رازاـب يزاـسزاب و ددجم ایحا روتسد دنیامن یم تیلاعف یخیرات تاحاس زا تظافح هنیمز رد هک ياهداهن ریاس
 و یـساشناتساب ارـتکد عـطقم وجـشناد داتـسا يدـمحا قیال .دندومن زاغآ المع 2022 يالوج 31 خیراتب ارنآ راک و هدومن رداص
 یـلیخ یناـهج ياـهثاریم زا یـکی لـماک يدوبان ییاتسار رد ماگ نابلاط مادقا :تسا هتشون هنیمز نیا رد نایماب هاگشناد داتسا
 هداتـسرف ناـیماب هب نابلاط هورگ بناج زا هدش نالپ و دنمفده روطب 15يدحرس يولوم هک تسا دقعتم يو .دشاب یم دنمشزرا
  .دهد ماجنا یتسرد هب ار یخیرات تادبآ و تاحاس یناریو ياه هژورپ ات هدش
 ار هنارـس دوخ تایرفح 2022 لیرپا هام رد یبای جنگ روظنمب نابلاط هورگ هک دهدیم ناشن یلحم ياه هناسر شرازگ نانچمه
  .16تسا هداد ماجنا نایماب رد هدش تظافح تاحاس و نایماب ادوب فارطا رد
 یمـسر میوـقت زا ار تبـسانم نـیا هـب یـلیطعت و مارـح ار یناتساب زورون زا لیلجت هنیشپ یب مادقا یط نابلاط لاح نیمه رد
 -یخیراـت ياـه تبـسانم زا یـکی زورون هرازه نامدرم یموب گنهرف ساسارب هک تسیلاح رد نیا .تسا هدومن فذح ناتسناغفا
  .دوش یم هتشاد یمارگ و لیلجت هرازه هعماج رد هلاس همه هک هدوب یگنهرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )D'Souza Frances (ازوـسود سـسنارف مناـخ ياهتیامح ساپ هب 2017 چرام هام رد ،لباک برغ رد تفرعم یلاع يهسیل تاعمجت گرزب نلاس14
 و یـسایس ثـحابم ،یـگنهرف ياههـمانرب یناـبزیم يارب دنمشزرا زکارم زا یکی لحم نیا .دش يراذگمان يو مسا هب ییایناتیرب رادم تسایس و دنمشناد
 .دوب لباک رد یعامتجا
 

 نابلاط تیمکاح لوا رود رد يو هدومن لصاح ررقت نایماب یلاو ناونعب نابلاط يریگ تردق زا دعب ،لباز تیالو یلصا هدنشاب يدحرس هللادبع يولوم  15
 .تسا هتشاد یساسا شقن نایماب ادوب ياه همسجم بیرخت رد هک دشاب یم یناسک و نایماب رد مهم دارفا زا یکی زین

  202201308241omc.afintl.www://https/ .دینک تظفاحم ار نایماب یگنهرف ثاریم ؛ادوب همسجم ياپ رد نابلاط تایرفح زا اهینارگن  16
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 مود لصف

  یتینما تیعضو 

  یعامتجا ياه ینماان
 تـسوپ رـیز تیعقاو اما دنرب یم رس هب یبسن تینما کی رد نیشن هرازه يرهش نوریب قطانم و يرهش تاحاس رهاظ رد هکنآاب
 ياـه هناـسر زا یهاوـخداد ياـه هـنیمز تـیروهمج هرود رد هک توافت نیا اب .دشاب یم یعامتجا دیدش ینماان زا یکاح هعماج
 يارـب ناـکم چیـه ینوـنک طیارـش رد یـلو تـشاد دوـجو یـتلود تارادا هب دارفا هعجارم ات هتفرگ یندم تاضارتعا و یعامتجا
 يریگجاـب یـتح و ییوجزاـب يارـب ناـبلاط هورگ دارفا بناج زا ینوناقریغ ياه تشادزاب .درادن دوجو تیاکش جرد و یهاوخداد
 هـب یـهد شرازـگ ای یناسر عالطا هب رضاح ناینابرق ییوج ماقتنا زا سرت لیلدب و هتشاد دوجو يدج لضعم کی ناونعب ادیدش
 اـب هـطبار نتـشاد نـظ هب لباک رهش یتینما مهدزیس هزوح هحاس رد ،نت 10 قیقحت نیا هتفای ساسارب .دنشاب یمن رگید ياج
 رهـش رد نت 17 ،درادن دوجو تاعالطا چیه اهنآ زا نت ود تشونرس زا هدش ییوجزاب و تشادزاب روپیلع هب طوبرم تمواقم ههبج
 رد ناـبلاط هـیلعرب فالـخ راتفر نظ هب نایماب رد رتخد 11 و هدش تشادزاب 17يدهم يولوم اب هطبار نتشاد نظ هب فیرشرازم
 رد نـت 8 هک دهدیم ناشن شرازگ نیا تاعالطا نانچمه .تسین يربخ ناش تشونرس زا و هدیدرگ تشادزاب یمدرم عمجت کی
 هدـیدرگ اـهر یمدرم تنامض و لوپ ذخا زا دعب ،دیدش هجنکش نمض و تشادزاب یلبق تموکح هب هطبار نتشاد نظ هب يروغاج
  .دشاب یم نابلاط طسوت ینوناقارف ياه تشادزاب زا يا هنومن قوف دراوم .دنا
 هـب ناـش ناـسوساج طـلغ عالطا ساسارب ار يو :دیوگیم نابلاط طسوت ینزغ رد اه هدش تشادزاب زا یکی )راعتسم مسا ( مساق
 شا لغـش و هتـشادن یـتلود یمـسر هـفیظو ناـمز چیـه رد هـکیلاح رد .دوـب هدوـمن تشادزاب شا هناخ رد حالس نتشاد نظ
  .دشاب یم يرادناکود
 ،مدوـب يدـنب ناـش دزـن زور تفه تدم مروایب ناش يارب حالس ات دنتساوخیم نم زا ،دندومن هجنکش ادیدش ار نم :دیوگیم يو
  .مدش اهر لحم مدرم تنامض و یناتسکاپ رادلکرازه 500 تخادرپ زا دعب
 مـسا یتینما تالکشم لیلدب ( دوخ تیالو هب لباک زا ار یلم تینما لوپ یلبق تموکح رد هکنیا ماهتا هب رگید نت کی نانچمه
 اـهر لحم مدرم تنامض و یلام تفگنه غلبم ذخا زا دعب و هدش تشادزاب راب نیدنچ ،هدادیم لاقتنا )دوش یمن هداد رکذت تیالو
  .تسا هدش
 لوـپ لدـب رد راب ره ،فاطتخا لاحب ات راب ود يو ،دیامن یم لباک رد ار تارهاوج تراجت هک ناگرزاب کی )راعتسم مسا( نیسح
 شا تیعـضو نیا اج چیه هب :دیوگیم دش هبحاصم هب رضاح یتخس هب هرابود ندش ینابرق زا سرت لیلد هب هک وا .تسا هدش اهر
  .درادن دوجو دونشب ار مدرم ادص دناوتب هک يداهن چیه نوچ هدادن شرازگ ار
 راـک يارـب مـه يزور رـگا دنرب یم رسب شا هناخ يراوید راهچ هدرک باختنا دوخ سبح رد شنادنزرف و دوخ نونکا :دیوگیم وا
   .دشاب هتشاد مه ار شا هداوناخ اضعا زا رفن ود لقادح شا رتوم رد دیاب دوش نوریب هناخ زا  يرورض
 ثداوـح رد هرازـه ناـسنا زا يداـیز دادـعت هک دهدیم ناشن یلحم ياه هناسر شرازگ ساسارب قیقحت نیا ياه هتفای نانچمه
 ناوـنع يوهـس ارنآ ادعب هک نابلاط دارفا میقتسم ریف ساسارب دارفا نیا زا يدادعت نایم نیا رد هک هدیسر لتقب ییانج فلتخم
  .18دنا هدیسر لتق هب یسرزاب ياه تسیا رد دندومن

  یتسیرورت تاعقاو
 ناتـسناغفا هعیـش و هرازه هعماج و دارفا يالاب یتسیرورت تالمح یلصا نیببسم زا یکی دوخ هتشذگ ههد ود یط نابلاط هورگ
  .تسا هدوب
 چیـه ابیرقت .دنرادن یتلود ياهورین لباقم رد گنج لاس نیدنچ و لوا رود تیمکاح یط هورگ نیا زا بوخ هرطاخ هرازه مدرم
 ،ناگنمس -گنلوازریم ماع لتق ،نایماب -گنلو هکی ماع لتق ،خلب - فیرشرازم ماع لتق تاعقاو زا هک تفای ناوت یمن ار يا هرازه
 و یمالـسا تدـحو بزـح رـبهر يرازـم یلعلادـبع تداهـش ،نایماب رد ادوب ياه همسجم بیرخت ،لباز -تشِپ يدنک ماع لتق
 یتسیرورت هدرتسگ تاراجفنا ،لباز تیالو رد رگید نت نیدنچ و مسبت هیرکش لتق ،مدرم نیا یماظن و یسایس سردآ نیرتگرزب
 لباک گنزمهد-ییانشور شبنج نیضرتعم نایم رد راجفنا ،یشزرو ياه پلک و دجاسم رد راجفنا ،ِیشزومآ و یگنهرف زکارم رد
  .دشاب هتشادن دایب ار رگید دراوم اه هد و
 هعیش و هرازه هعماج رد يدج یتینما الخ سکعرب اما .دبای شهاک تالمح نیا شخب ات دش یم روصت هورگ نیا يریگ تردق اب
 يارـب الخ نیا زا هدافتسا اب تالمح يارجا يارب رتشیب تصرف ناش راکمه یتسیرورت ياه هورگ و نابلاط ياهورین ،هدمآ نایمب
  .دنا هدروآ تسدب اه هرازه نداد رارق فده

 
 تیالو تارابختسا سیئر ناونعب هاتوک یتدم يارب هورگ نیا يریگ تردق زا دعب هک دوب نابلاط هورگ رد رابت هرازه هدنامرف اهنت دهاجم يدهم يولوم  17
 تینواعم و لباک یلاوراش تینیعم ياه تمس يو يارب دوش یم هتفگ و دش هدناوخارف لباک هب تمس نیا زا يرانکرب زا دعب .دوب هدیدرگ نیعت نایماب
 يولوم .تشگرب )لپرس تیالو باخلب یلاوسلو ( شا هاگداز هب هتفریذپن ارنآ يو یلو .دوب هدش داهنشپ نابلاط میژر يربهر بناج زا يزاسرهش ترازو
 دودح گنج .دش يو اب گنج دراو يو بوکرس و تشادزاب يارب نابلاط یماظن ياهورین 2022 نوچ 23 خیراتب نابلاط میمصت اب تفلاخم لیلدب يدهم
 زا رفن رازه 30 هب کیدزن رشب قوقح عفادم ياهداهن ياهشرازگ ساسارب ببس نیا زا و دش هقطنم دراو نابلاط ياهورین هکنیا ات تفای ماود زور هس
 رد گنج نیا ناینابرق زین نونکاات .درب نیب زا عیجف روطب ناش یضاران هدنامرف يدهم يولوم زا تیامح نظ هب ار يدایز يدادعت نابلاطو هراوآ باخلب
  .دنراد نابلاط يوجماقتنا زا سرت و هدش هراوآ هناتسودرشب ياه تیامح نودب فیرشرازم رهشو نایماب تیالو هلمج زا فلتخم ياهاج
the/143912/com.aatrozetil.www://https- .نابلاط تیمکاح نارود رد اههرازه راتشک شخرچ رب يرورم ؛اههرازه یشُکلسن 18

regime-taliban-the-during-massacre-rahaza-the-of-turn-the-of-overview-an-rashaza-the-of-ocideeng/  
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 :دیوگیم هدنام هدنز دیدش تحارج لمحت اب یچرب تشد رد يرهش رتوم راجفنا رد رواب لباق ریغ روطب هک )راعتسم مسا ( قداص
 نـکمم هظحل ره و دراد دوجو يراجفنا داوم ما لوحام رد منکیم ساسحا موش یم نوریب هناخ زا هک نامز ره ،هثداح نآ زا دعب
  .دوش رجفنم تسا
 ار تبحـص ناوـت یتخـس هـب هبحاصم نیح هک ،لباک برغ -دیهش میحرلادبع بتکمرد یتسیرورت هثداح ناینابرق زا یکی ردام
 یگدـنز تیعـضو شا هاگـشناد و بـتکم متخ اب تشاد دیما .دوب هدرک گرزب یتسد گنت و یتخس هب ار شرسپ :دیوگیم تشاد
 .داد تسد زا ار وا راجفنا رد یلو دشاب هتشاد یبوخ
 .دوش رتکاد هدنیآ رد دهاوخیم هک دوب هتفگ اهراب و دوب بتکم مهدزاود فنص شرسپ :دیازفا یم وا
 ناتـسناغفا تیالو تشه رد هعیش- هرازه هب طبترم فادها يالاب یتسیرورت هلمح 18 مک تسد قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 هرازـه ناینابرق هکنیا لیلدب و امیقتسم تالمح نیا .19دنا هدش هتشک هعیش و هرازه ناسنا نت 222 نآ یپ رد هک هتسویپ عوقوب
 لباکرهـش ،قـیقحت نـیا اـه هـتفای ساسارب  .دومن ناونع یشک لسن زراب قداصم زا ار نآ ناوتیم هک هداتفا قافتا دندوب هعیش و
 یـط هـک تـسین تاـعقاو یماـمت نیا دوش یم هتسناد رکذت لباق  .تسا هدوب اه هرازه هیلع یتسیرورت تالمح نیرتشیب دهاش
 یـسرتسد رـگید تاعقاو هب ام هکنیا لامتحا ،هتسویپ عوقوب هعیش و هرازه نامدرم هیلعرب ناتسناغفا رد نابلاط تیمکاح لاسکی
  .تسا دایز میا هتشادن

 اD هتشک دادعت =>;لماع ع7قو لحم هثداح خــــ+رات
 6 نا>لاط روغ ، ل8نج5 و لعل 2اوسلو با,سا راهچ 26/6/2022
 5 ناسارخ شعاد تاره رهش -سا>ع DEاح هلحم 22/1/2022
 6 ناسارخ شعاد تاره رهش – ل,ئSEج کرهش 1/4/2022

 14 نا>لاط یدنک]اد ت]الو-ریدخ 2اوسلو 23/8/2021
 68 ناسارخ شعاد زودنق رهش -دجسم 8/10/2022
 4 مولعمان لhاg رهش-۱۳ ه,حان شاقن هلحم 24/5/2022

 2 ناسارخ شعاد لhاg رهش-Dlرب تشد ۱۳ ه,حان 17/11/2021
 8 مولعمان ف5op رازم رهش 19/4/2022
 17 ناسارخ شعاد لhاg رهش ۱۳ ه,حان 19/4/2022
 8 نا>لاط ل5s ت]الو باخلh 2اوسلو 25/6/2022
 5 ناسارخ شعاد-نا>لاط نا8نمس ت]الو فوص ەرد ندعم 19/4/2022

 4 ناسارخ شعاد لhاg رهش-شش ه,حان هعلق باتهم 13/11/2021
 2 مولعمان لhاg برغ-Dlرب 17/12/2021
 6 ناسارخ شعاد ف5op رازم رهش 25/5/2022
 28 ناسارخ شعاد ف5op رازم رهش -ناgد هس دجسم 21/4/2022

05/08/2022 5gراpرهش شش ه,حان-ز gاh27 ناسارخ شعاد ل 
06/08/2022 yرهش شش ه,حان-هتخوس ل gاh12 ناسارخ شعاد ل 

13/08/2022 
 و نا,ناƒ‚ق دروم رد تاعالطا شرازگ ه,}ت تقو ات ەداتفا قافتا لhاg ر}ش ۱۳ ەزوح هحاس رد هعقاو نیا

 .تسا ەدشˆ شرازگ SEتعم ا] ‡سر عجرم بناج زا نآ لماع
 
    تتااییالالوو  ککییککففتت  ههبب  ییتتسسییررووررتت  تتااععققااوو  ::۱۱للککشش

 تالـمح نیرتـشیب دهاـش ٪17 خـلب و ٪44 لـباک هدـش هداد حرـش لـیذ رادوـمن رد هـکیروط قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 تـیعمج ظاـحل زا .دراد رارـق موـس هاـگیاج رد ٪12 تارـه رهـش نآ بیقعت هب و هدوب هعیش و هرازه فادها هیلعرب یتسیرورت
  .دیامن یم یگدنز اه هرازه زا یهجوت لباق تیعمج ناتسناغفا گرزب ياهرهش حطس رد رهش هس نیا رد زین یسانش

 
 طـسوت ناگدـش هتـشک لقادـح ینونک رامآ ،تاعالطا هب یسرتسد و اه هناسر رب نابلاط میژر بناج زا يدج ياه تیدودحم عضو لیلد هب هنافساتم  19
 رتشیب عبانم یسررب و يواکاو دنمزاین و هدوب رتشیب عطق روطب مقر نیا .دشاب یمن شخب نیا لماش يدارفنا روطب دارفا نتشک و هدوب  یتسیرورت تاراجفنا
  .دشاب یم
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  ۲۲۲۲۲۲۰۰--۲۲۰۰۲۲۱۱  للااسس  ییااهه  ههاامم  ککییککففتت  ههبب  ییتتسسییررووررتت  تتااععققااوو  ::۲۲للککشش

 تروـص )یـم و لـیرپا( 2022 لاـس هام ود رد اهنت هرازه فادها يالاب یتسیرورت تالمح ٪46 قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 تـیمکاح زا رتـشیب ناـمز ندـش يرپـس اـب هک دهدیم ناشن رامآ نیا .تسا هدش تبث رگید هام رد تاعقاو ٪64 یقابتم هتفرگ
  .تسا هدش رتشیب هرازه هعماج فادها يالاب یتسیرورت تالمح دادعت ناتسناغفا رد نابلاط

 
 
  

 ناگنمس

5% 

 زودنق

5% 
 يدنکیاد

6% 

 روغ

6% 

 لپرس

6% 

 تاره

11% 

 خلب

17% 

 لباک

44% 

تایالو کیکفت هب یتسیرورت تاعقاو

 2022 تسکا

17% 
 2022 نوج

11% 

 2022 یم

11% 
 2022 لیرپا

28% 

 2022 يرونج

5% 

 2021 ربماسد

5% 

 2021 ربماون

11% 

 2021 ربتکا

6% 

 2021 تسگا

6% 

 هام کیکفت هب یتسیرورت تاعقاو
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  20تتااععققااوو  ننییللممااعع  ککییککففتت  ههبب  ییتتسسییررووررتت  تتااععققااوو  ::۳۳  للککشش

 هورـگ طـسوت یتـسیرورت تالـمح تیرثکا ،هدش هداد حرش لیذ تراچ رد لصفم روطب هکیروط قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 رد شـعاد هورـگ تـیدوجوم هراوـمه ناـبلاط هـک تـسیلاح رد نـیا .تسا هدش ماجنا نابلاط طسوت رگید ٪20 و ٪53 شعاد
 مکاـح هورـگ اـهنت طسوت یتسیرورت تالمح سپ ،درادن روضح شعاد هورگ هک دشاب نیا ضرف رگا .دنا هدومن راکنا ار ناتسناغفا
  .تسا هتفرگن هدهعب هورگ چیه ار یتسیرورت تالمح زا ٪20 تیلوئسم .تسا هتسویپ عوقوب نابلاط ینعی
 

 

 

  تتااییالالوو  وو  ننااییننااببررقق  ددااددععتت  سسااسساارربب  تتااععققااوو  ککییککففتت  ::۴۴  للککشش

 نیرتـشب هـک هدـش هتـشک یتسیرورت فلتخم تالمح یط هعیش و هرازه ناسنا نت 208 دادعتب قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 شرازـگ لـباک رهـش رد رـگید ٪16 ،خلب تیالو رد ٪23 ،زودنق تیالو رد ناگ هدش هتشک عومجم زا ٪37 ینعی اه هدش هتشک
  .تسا هدش شرازگ روغ و ناگنمس ،لپرس ،تاره ،يدنکیاد تایالو رد ناگدش هتشک یقابتم .تسا هدش
 طـسوت هعیـش و هرازه ناسنا کی زور 1.64 ره رد طسوادح نابلاط میژر تیمکاح نامز رد هتشذگ لاس یط هتفای نیا ساسارب
  .تسا هتشک یتسیرورت تالمح

 
  .تسا هتفرگ تروص یلحم دهاوش ای و یمسر ياه هیمالعا ساسارب تاعقاو نیلماع ییاسانش  20

۵٪ 

٢٢٪ 

١٧٪ 

۵۶٪ 

یتسیرورت تامادقا نیلماع

 شعاد نابلاط مولعمان شعاد-نابلاط
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  یتسیرورت ياه پورگ تیلوئسم ساسارب ادهش دادعت :5 لکش
 هتشک عومجم ٪79 هک هدش هتشک ناسارخ-شعاد یتسیرورت تالمح رد هرازه ناسنا نیرتشیب قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
  .دهدیم لیکشت ار ناگدش
 هدـش هتشک شعاد و نابلاط طسوت رگید ٪ 2 و مولعمان درف ای هورگ طسوت ٪ 6 و هدش هتشک نابلاط طسوت ٪13 نآ بیقعت هب
  .تسا

 

  روغ

3% 

 زودنق

33% 

 يدنکیاد

 ناگنمس 7%

2% 

 لپرس

4% 

 خلب

20% 

 تاره

5% 

 لباک

26% 

تایالو کیکفت اب ادهش دادعت يدصیف

 شعاد و نابلاط

2% 

 مولعمان

6% 

 نابلاط

13% 

 شعاد

79% 



 

15 
 

  يرابجا ياه چوک
 يرابجا چوک زا دعب .دشاب یم يرابجا ياه چوک هنیمز رد اه هرازه يارب میدق نامز یخیرات تارطاخ یعادت نابلاط تموکح
 زا اه هرازه يرابجا چوک نابلاط طسوت رابنیا ،هفقو لاس نیدنچ زا دعب یخیرات رگید ياه هرود و ناخ نمحرلادبعریما هرود
  .تفرگ تروص ناش نیمزرس
 ،يدنکیاد(ناتسناغفا تیالو چنپ رد هداوناخ 2000 مک تسد نابلاط تیمکاح لاسکی یط قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 اب دراوم یضعب رد دنچرگا .دنا هدش نابلاط ياهورین طسوت ناش تیلکم و هناخ كرت هب روبجم )21راهدنق ،دنمله ،خلب ،ِناگزرا
 هب قفوم یتدم زا دعب اه هداوناخ نیا زا يدادعت یللملا نیب ياهداهن و اه هناسر راشف تحت نادیفس نساحم ینایمرد اپ
 مدرم رواب هب هک لبق ياهلاس دانسا ساسارب دارفا نیا تیکلم هیلعرب یقوقح يوعد اما دنا هدش ناش تیلکم و هناخ هب تشگزاب
  .دشاب یم نایرج رد دنا نوناق فالخ و یلعج لحم
 نت رازه 30 هب کیدزن یلحم ياه هناسر و رشب قوقح عفادم ياهداهن شرازگرب یکتم قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب نانچمه
 تیامح عون چیه نودب رگید تایالو رد و 22هدش ناش ياه هناخ كرت هب روبجم باخلب گنج رد نابلاط يوج ماقتنا سرت زا
   .23دنا هراوآ هناتسودرشب

 يرگیچوک لضعم
 رد ار قطاـنم زا یضعب تیکلام ياعدا اه یچوک .دشاب یم اه یچوک و لحم ناگدنشاب نایم یعامتجا يدج لضعم عوضوم نیا
 يارـب یـلبق ناهاـش زـیمآ ضیعبت و یلعج دانسا ساسارب اعدا نیا دنتسه دنمرواب لحم نامدرم اما .دنراد نیشن هرازه قطانم
  .دشاب یم اه یچوک طسوت  ناش يرادلام و یتعارز عبانم و تیکلم بصغ
 هـتفای رتـشیب تدـش نوـنکا و لوا رود رد ناـبلاط يریگ تردق اب یلو هدوب دوجوم نیسپ ياهلاس لوط رد هلئسم نیا دنچرگا
 قطانم رد هقباس یب روطب لاسما ناتسبات و راهب ،هتشذگ لاس زییاپ نابلاط یلحم ناهدنامرف میقتسم تیامح اب اه یچوک .تسا
  .دنا هتفای روضح ناش یشاوم زا گرزب ياه همر اب ناتسناغفا يزکرم تاحاس نیشن هرازه
 ،ِدوواد ،يروـگنا ،لوـقتوح( فـلتخم قطاـنم رد اـه یچوـک راب نیلوا يارب اهلاس زا دعب هک دهدیم ناشن قیقحت نیا ياه هتفای
 یـنزغ تـیالو غاـب هرـق یلاوـسلو و ناتسلام یلاوسلو ،يروغاج یلاوسلو )هدرمهد ،هچیه ،هباب ،دیعسوب ،نامول ،نیرجاهم ،كریز
 يارـب اـه یچوـک نامز نیمه رد نانچمه .تسا هدیدرگ مدرم يرادغاب و تعارز نتفر نیب زا ثعاب و هدرب موجه هدرتسگ روطب
 و ریدـخ ناتـسرهش ،ناـیماب تـیالو ربیش ،سرو ،باجنپ ،ناورپ تیالو اسراپ خرس و یلعخیش ،نمکرت هرد تاحاس رد راب نیلوا
 يارب ار یتعارز داصتقا و یعامتجا يدج لضعم و هتفای روضح هقباس یب روطب روغ تیالو لگنجرس و لعل ،يدنکیاد تیالو وتاپ
  .تسا هدروآ نایمب مدرم
 ،دادرـیمیاد ياـه یلاوسلو ،ینزغ تیالو وتغج و روهان ياه یلاوسلو ناگدنشاب يارب اه یچوک موجه لبق ياهلاس لثم نانچمه
 قـلخ ناتـسناغفا لامـش تاـیالو و كدرو نادـیم تیالو زیرلج یلاوسلو همشچرس و خالگنس تاحاس و دوسهب مود و لوا هصح
  .دندومن هعجاف
 :دـیوگیم شا هقطنم رد اه یچوک روضح زا قالب اب ویدیو ندومن کیرش اب يروغاج یلاوسلو هدنشاب )راعتسم مسا ( یلع دمحم
  .دنرادن نآ دمایپ زا سرت چیه و هدومن هقطنم دراو ارناش یشاوم مدرم تعارز هب محرت نودب اه یچوک
 و اـه یچوـک ناـیم هـطبار نتـشاد لیلدـب یلو ،دنوش اهنیا روضح عنام دندرک شالت دنچرگا لحم مدرم :دیوگیم يو نانچمه
  .دندشن قفوم ،لحم نابلاط
 رـگید هـک هدیـسر قـفاوت هـب اه یچوک و لحم مدرم ،نابلاط :دیوگیم قیقحت نیا رد يروغاج ناگدنشاب زا یکی رگید بناج زا
  .دننکیم لمع هنادنم هدقع اه یچوک نوچ ،درادن دوجو هنیمز نیا رد نیمضت چیه اما ،دیاین هقطنم نیا رد اه یچوک
 رد یچوـک اـعدا ساسارب روهان یلاوسلو ییاهب هیرق ناگدنشاب زا نت هد دادعتب هک دهدیم ناشن قیقحت نیا هتفای لاح نیمه رد
 روهاـن یلاوـسلو یکیراـب هـیرق دارـفا یماـمت يالاب یچوک یلحم ياه هناسر شرازگ ساسارب دروم نیرخا رد ،دنا نابلاط نادنز
 اهـشرازگ .24دـیامن تـخادرپ ناـش هـقطنم رد گـنج عوقو رطاخب یناتسکاپ رادلک نویلیم کی ات هتساوخ نانآ زا و هدش ضراع
 غلبم ات هدومن دیدهت ار لحم مدرم اه یچوک تساوخ زا تیامح هب زین روهان یلاوسلو يارب نابلاط لاوسلو هک تسا نآ زا یکاح
  .دنیامن لوبق ار نادنز تازاجم ای هدومن تخادرپ ار هدش اعدا

  یضارا بصغ
 ار مدرـم یـضارا زا شـخب کـی ینزغ تیالو وتغج یلاوسلو رد اه یچوک ناکسا هناهب هب نابلاط قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 دـنچ ياعدا ساسارب فیرشرازم رهش رد نانچمه .25دشاب یم یچوک مان تحت مولعمان دارفا هب نآ عیزوت لاح رد و هدومن بصغ

 
 .دناهدرک عیزوت ناشناراداوه هب ار هعیش و هرازه ناگدشهدادچوک ياهنیمز نابلاط :رشب قوقح نابدید 21

supporters-to-lands-placeddis-shiite-and-hazara-distribute-ibantal/132284/com.atrozetila.www://pshtt/  
22 Dai ly  Noon Br ie f ing  Highl ights :  Somal ia ,  Aghanis tan ,  
h t tps : / /www.unocha .org /s tory /da i ly-noon-br ie f ing-h ighl ights -somal ia -aghanis tan   

 251node/com.independentpersian.www://https//756%  .دندش هراوآ رفن رازه 27 زا شیب باخلب گنج رد :للم نامزاس  23
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nomads-the-of-accomplices-are-taliban-the-province-ghazni-of-district-naver-in-nomads/  
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 لـح نونکات تیعضو نیا .دنا هدومن ناش ياه هناخ كرت هب روبجم ار رصعیلو كرهش ناگدنشاب زا يدایز يدادعت نابلاط  ،درف
 لـیوحت شیوـخ تـیامح تـحت دارفا هب ار هحاس و هداد چوک ار اه كرهش نیا نانکاس ات دنا شالت رد نابلاط ،هدیدرگن لصف و
  .دهد
 لاـس نیدـنچ رـصعیلو كرهـش رد مدرم :دیوگیم فیرشرازم رهش هیداجس كرهش ناگدنشاب زا یکی )راعتسم مسا( یخس مالغ
 كرـس و قرـب دـننام ار تامدـخ یـضعب ناش يارب یلبق تلود .دنا هتخاس هناخ اجنآ رد و هدیرخ هناخ نتخاس يارب نیمز لبق
 اـت دنکیم روبجم ار مدرم دنراد دنس یچ و تساجک زا تسین مولعم هک نت دنچ ياعدا ساسارب نابلاط نونکا یلو هدومن مهارف
  .دنک اهر لیدب چیه تفایرد نودب ار هقطنم
 یـضارا زا شـخب نابلاط لحم ناگدنشاب تداهش و یلحم ياه هناسر شرازگ هب یکتم قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب نانچمه
  .دنا هدومن عیزوت دوخ نارادفرط هب ینزغ تیالو وتغج یلاوسلو بارس هقطنم رد ار مدرم
 دروـم دارفا ناکسا لاح رد هدومن عیزوت ار یضارا يربج روطب دوخ فقوم زا هدافتسا وس اب نابلاط هک دنا یعدم لحم ناگدنشاب
   .دشاب یم بارس هقطنم رد ینوناق دنس عون چیه نودب ،دشاب یم اه یچوک اتدمع دوش یم هتفگ هک شیوخ تیامح

  دارفا ندش تسین هب رس و دنمفده ياه لتق
 ناـشن قیقحت نیا یمسر ریغ ياه هتفای اما .میدشن ناش تاعقاو نایب يارب ناینابرق ندش رضاح هب قفوم دایز ياهشالت دوجو اب
 رـشب قوـقح نیعفادـم و یندـم هعماج نیلاعف ،يا هناسر نیلاعف ،یتینما ياهورین نیبوسنم اصوصخ دارفا زا يدادعت هک دهدیم
 سبحمریدـم يزـیزع هـیلاع مناـخ تیعضو هب ناوتیم نایم نیا رد .تسین مولعم ناش تشونرس و تشادزاب نابلاط دارفا طسوت
 یسمش 1401 ناطرس 29 خیراتب دروم نیرخا رد نانچمه .دومن هراشا نایماب تیالو رد ضرتعم يوناب 11 و تاره تیالو هنانز

 زا و تـشادزاب تارابختـسا طـسوت دنـشاب یـم لپرـس تـیالو باخلب یلاوسلو زا اتلاصا هک فیرشرازم رهش ناگدنشاب زا نت 17
  .تسین تسد رد یعالطا چیه ناش تشونرس
 ياـه شیزـیخ هدـنامرف 26يدارـم دـمحم ناـکیدزن زا نت چنپ نابلاط 2022 يالوج 62 خیراتب قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 زا هـک هداد لاقتنا مولعمان لحم هب و تشادزاب بوک و تل نمض ار روغ تیالو لگنجرس و لعل یلاوسلو رد نیشیپ تلود یمدرم
  .تسین مولعم ناش تشونرس
 .دیناـسر لـتقب روـغ و تارـه ،لباک تایالو رد ار هرازه ناناوج زا نت هس ،ریخا زور دنچ رد سانشان حلسم دارفا لاح نیمه رد
 یمومع رمآ ،ُلباک رهش یلعف هدنشاب و ینزغ تیالو يروغاج یلاوسلو یلصا هدنشاب ،هلاس 27 دودح دازریش نیسح بلاط رتکاد
 دـعب زور کـی و دـیدپان ادـتبا لباک برغ هحاس زا دازریش رتکاد ،قیقحت ياه هتفای ساسارب .دوب یتلود هناخافش گنسرن شخب
 هدهاـشم شا ندـب رد مرـگ حالس یمرم ریف میالع هکیلاح رد لباک رهش هناخریخ هحاس زا شا دسج 2022 يالوج 30 خیراتب
 لگنجرـس و لـعل یلاوـسلو یلـصا هدنشاب ،هلاس 25 دودح يدمحم لوسر رتکاد لاح نیمه رد .تسا هدیدرگ تفایرد دش یم
 لاـح نیـمه رد .تـسا هتشک سانشان حلسم دارفا طسوت لگنجرس و لعل یلاوسلو زکرم رد 2022 تسگا 1 خیراتب ،روغ تیالو
 مولعماـن دارـفا طسوت ادتبا ،دوب يربرفاسم رتوم هدننار هک تاره برغ رد لیربج كرهش هدنشاب ،هلاس 20 دودح ینیسح داجس
  .تسا هدش ادیپ روغ تیالو هوکزوریف رهش یکیدزن زا شا دسج دعب زور دنچ و فاطتخا
 رد و تـشادزاب هـکنآ اـب ار ناتـسناغفا یمالسا يروهمج رد سیلوپ نیبوسنم زا یکی یلباز دمحم نابلاط 1401 دسا 13 خیراتب
 و هـعقاو نـیا زا دعب .27تسا هدومن مادعا هنالداع یتامکاحم دنور لحارم یط نودب شرسپ نامشچ لباقم رد دوب هتخادنا نادنز
 رگید ياهاج رد و كرت ار دوخ ياه هناخ ات دنا هدش روبجم ناتسناغفا یلبق تلود رد سیلوپ نیبوسنم دایز دادعت هباشم تاعقاو
  .دنوش نوریب روشک زا ای و هدش یفخم
 هرازـه دنمفده ياهلتق و ندش تسین هبرس زا یعقاو رامآ تفایرد هب رداق قالب نارگلیلحت هکبش هک دوش یم هتسناد رکذت لباق
  .تسا هدشن اه
 دارـفا هـمه هـک ار نـت 60 باخلب یلاوسلو هب ندش دراو زا دعب نابلاط 28یلحم ياه هناسر شرازگ و قیقحت نیا هتفای ساسارب
  .تسا هدیناسر لتقب دنمفده روطب دوب نالاس نهک و نانز لومشب یکلم
 لباق ناش ندش هتشک زا لبق تنوشخ و يراتفر دب لیلدب داسجا زا يدادعت :دیوگیم باخلب ناگدنشاب زا یکی )راعتسم( میهاربا
  .دنشاب یمن تیوه تیبثت و ییاسانش
  ؟دنا ریسا و هدنز مه ای هدش هتشک ایآ ،دنا اجک هک تسین تسد رد عالطا لاحب ات رگید رت نیدنچ تشونرس زا دیوگیم نانچمه
 

 
 طسوت 1401 ناطرس 4 خیراتب هک دوب ناتسناغفا یمالسا يروهمج تلود یلم تینما هب هتسباو یمدرم ياه شیزیخ ناهدنامرف زا یکی يدارم دمحم  26
 هـب يدارـم ياـقآ .دیـسر لتقب روغ تیالو لگنجرس و لعل یلاوسلو بایسآ راهچ هیرق عقاو لزنم رد شا ناگتسب و هداوناخ زا يدادعت اب نابلاط ياهورین
  .دوب هدشن نوریب ناتسناغفا زا هدومن دامتعا نابلاط یمومع وفع

mohammad-executed-antalib-the/af.am://8https- .دندرک مادعا نادنز رد ار یتینما ياهورین نیشیپ وضع ،یلباز دمحم نابلاط27
prison-in-forces-tysecuri-the-of-rmembe-former-a-zablei/  

from-refugees-of-narration/146957/com.etilaatroz.www://https- .يرابجا جاودزا و تعیبط ملظ ،بلاط يهلولگ« ؛باخلب گنج ناگراوآ تیاور 28
marriage-forced-and-nature-of-cruelty-bullet-talibs-war-balkhab/  
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 موس لصف

  یعامتجا تیعضو 

  هدنیآ زا يدیماان و سرت
 هورـگ ناوـنعب اه هرازه قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب .تسا ناتسناغفا مدرم یمامت رب مکاح تیعضو ،هدنیآ زا يدیماان و سرت
  .دنراد يدایز يدیماان و سرت هدنیآ هب تبسن ناتسناغفا رد یموق
 رد هـک هدوـمن باـختنا ار یلب هنیزگ ناگدنهد خساپ زا ٪99 ؟دیراد ساره ناتسناغفا رد یگدنز زا ایآ هک لاوس نیا هب خساپ رد
 نـیا ،دنراد ساره اتبسن هک دنا هتفگ هنیمز نیا رد ناگدنهد خساپ ٪9.7 و هدومن باختنا ار یلیخ یلب هنیزگ ٪89.5 نایم نیا
 رد هدنیآ زا اه هرازه سرت حطس دهدیم ناشن نیا .دنا هدومن باختنا ار ریخن هنیزگ ناگدنهد خساپ ٪0.8 فرص هک تسیلاح رد
  .دراد دوجو هدننک نارگن دح رد نابلاط میژر تحت ناتسناغفا

 
 
 ؟دیراد رتهب ي هدنیآ يارب دیما نابلاط روضح اب ایآ هک لاوس نیا هب خساپ رد ،هدنیآ هب اه هرازه دیما حطس كرد يارب
 دوجو رتهب هدنیآ يارب دیما چیه هک دنراد رواب ناگدنهد خساپ ٪96.8 نایم نیا رد دنراد یفنم رظن ناگدنهد خساپ زا ٪ 100 
  .دنراد هدنیآ هب یبسن دیما هک دنراد رواب ناگدنهد خساپ ٪3.2 لاح نیمه رد ،درادن

٠.٨٪ 

٩.٧٪ 

٨٩.۵٪ 

 ؟دیراد ساره ناتسناغفا رد یگدنز زا ایآ :مود لاوس

 یلیخ ،یلب اتبسن ،یلب الصا ،ریخن
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  ترجاهم
 اـما .تسا هدوب يدامتم ياهلاس یط اه هرازه هژیو هب ناتسناغفا مدرم همه يارب انشآ ياه هدیدپ زا یکی نطو كرت و ترجاهم
 ماـظن طسوت موق نیا هدرتسگ لتق زا دعب لقادح اه هرازه هب هژیو روطب ارثکا ناوتیم ار ناج ظفح لیلدب يرابجا ياه ترجاهم
 زا هـکنآ اـب ناتـسناغفا زا اـه هرازـه ترجاهم لیلد نیرتمهم .داد تبسن )1991-1980( ناخ نمحرلادبعریما يربهر هب مکاح
 .تسا هدوب ندنام هدنز يارب ییوجهانپ و ناج زا تظافح ،دنراد دودحم تیاهن مهس یتعارز و يداصتقا عبانم هب یسرتسد ظاحل
 تـیمکاح لوا هرود و )1996-1992( ناتـسناغفا یـلخاد ياـه گـنج رد ،ناخ نمحرلادبع تموکح زا دعب هنافساتم دنور نیا
 ياـه یبایزرا ساسارب .تسا هتشاد هظحالم لباق شیازفا 2021 تسگا 15 رد هورگ نیا يریگ تردق و )2001-1996( نابلاط
 روبجم نابلاط میژر تیمکاح زا دعب هتشذگ لاسکی یط هرازه نویلیم کی لقادح ،تسین سرتسد رد قیقد رامآ هکنآ اب ینونک
 یمالـسا يروـهمج و نارـیا یمالـسا يروهمج هژیو هب هیاسمه ياهروشک هب ینوناق ریغ ياه ریسم قیرط زا ناتسناغفا كرت هب
 هرازـه یـتینما ياه تیروبجم نتفرگ رظن رد نودب رخاوا نیا رد ناریا تلود ياه تسایس ساسارب هنافساتم .دنا هدش ناتسکاپ
  .دیامن یم زرم در ینوناق كردم نتشادن لیلدب ار نانآ اه
 ار یللملا نیب تاسسوم اب راک هقباس هک يا هرازه ناوج )میشاب یمن شا یعقاو مسا جرد هب رداق یتینما تالکشم لیلدب( لیقع
 شـش تـقوم تـماقا :دـیوگیم درب یم رسب ناریا رد نونکا و هدشن هیلخت ياه همانرب قیرط زا ناتسناغفا كرت هب رداق و هتشاد
 هک تسا نارگن وا .منک دیاب یچ نامز نیا متخ زا دعب منادیمن ،هتشذگ هام راهچ لاحب ات نامز نآ زا هک ،مدومن تفایرد ار ههام
  .دوشن هدینادرگزاب ناتسناغفا هب و تشادزاب ناریا سیلوپ ياهورین طسوت
 زا ار دوـخ هدـش قفوم یتخس هب ،تشاد تیروهمج هرود رد ار ناتسناغفا یلم سیلوپ تیوضع هک هرازه رگید ناوج اضر دمحم
 لاـعف نیرجاـهم یماـح ياهداهن زین هیکرت رد ،مدوب هجاوم دایز تالکشم اب هار ریسم رد :دیوگیم دناسرب هیکرت هب قاچاق ریسم
 یـم تروـپید ناتـسناغفا هـب هاگتـشادزاب رد یتدـم زا دعب و تشادزاب هیکرت سیلوپ طسوت ناتسناغفا ناوج اه هد هنازور ،تسین
  .دنوش
 ما هدـنیا نارـگن :دـیوگیم دـیامن تفایرد یترجاهم تماقا دنس و هدومن مان تبث هیکرت ترجاهم هرادا رد ار دوخ هدش رداق هک وا
 سیلوـپ طـسوت منارـگن ناـنچمه .دوش یم لوبق ریذپ رجاهم ياهروشک بناج زا ما یترجاهم هدنورپ ینامز هچ منادیمن ،متسه
 .مریگیم رارق نابلاط ماقتنا دروم ما تیموق و یلغش هقباس هب هجوت اب مراد نانیمطا نوچ موشن هداتسرف ناتسناغفا هب و تشادزاب
 یکی یتیالو ياروش وضع و یسایس نیلاعف زا یکی )میشاب یمن شا یعقاو مسا جرد هب رداق یتینما لیلدب( قلاخ لاح نیمه رد
 رـظتنم تـسا لاسکی هب کیدزن ،دناسرب ناتسکاپ هب یتخس هب ار دوخ ات هدش روبجم تلود طوقس زا دعب نیشن هرازه تایالو زا
 یم ام یتشونرس یب زا لاس کی :دیوگیم هدرکن تفایرد اهنآ زا لاوحا چیه لاحب ات اما دشاب یم ترجاهم یللملا نیب هرادا خساپ
 و دنلب رایسب اجنیا یگدنز هنیزه ،دراد تیلاعف يدنک هب رایسب زین ترجاهم یللملا نیب هرادا ،درادن دوجو يدیما هار چیه ،درذگ
  .میدرگرب ناتسناغفا هب هرابود ات تسین نکمم نیا رگید بناج زا .میرادن یگدنز همادا يارب دمآرد چیه مه ام
 هـب نارـیا سیلوـپ طسوت هک دشاب یم هرازه یموق ظاحل زا ناتسناغفا تلود رد نیشیپ نایماظن زا یکی )راعتسم مسا ( یلعردان
 زا و دنـسانش یـم لـحم مدرـم نوچ ،مورب ما یلبق یگدنز لحم هب متسین رداق :دیوگیم تسا هدش زرم در ناتسناغفا هب یگزات
 ارنم ات هدومن ییوجزاب ما هداوناخ زا راب نیدنچ لاحب ات نابلاط نوچ ،دنهدیم عالطا نابلاط هب مدوب یماظن یلبق تلود رد هکنیا
 نـم تسین نینچ هکیلاح رد ،مراد رایتخا رد ار یلبق تلود حالس هک دننکیم هناهب نابلاط :دیوگیم يو .دنهد لیوحت ناش يارب
  .مدوب هداد لیوحت البق ار ما تازیهجت یمامت
 رـیز ناتـسناغفا رد ندوب يارب لیلد نوچ دریگ شیپ ار ینوناقریغ ترجاهم هار دراد میمصت هرابود لوپ ندرک ادیپ اب :دیوگیم وا
  .درادن نابلاط هطلس
 ياـهورین زـیمآ ضیـعبت دروـخرب هـلمج زا فلتخم لیالدب اه هرازه ناتسناغفا زا ریذپ بیسآ دارفا هیلخت دنور رد رگید بناج زا
 نادـیم رد رقتـسم یـللملا نیـب یماـظن ياهورین اب )اه نامجرت( یطابترا دارفا تسردان دروخرب ،لباک ییاوه نادیم رد نابلاط

٩۶.٨٪ 

٣.٢٪ 

 ؟دیراد ناتسناغفا رد رتهب ي هدنیآ هب دیما ،نابلاط روضح اب ایآ :موس لاوس

 یلیخ ،یلب اتبسن ،یلب الصا ،ریخن
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 نورـیب هب رداق یتیامح یفاک دانسا نتشاد تسد رد دوجو اب ناش یللملا نیب ناراکمه اب میقتسم هطبار نتشادن و لباک ییاوه
  .دندشن ناتسناغفا زا ندش
 دشرا نادنمراک زا یکی )میشاب یمن يو یعقاو لمکم مسا جرد هب رداق دشاب یم يو هجوتم هک یتینما تالکشم لیلدب ( دیمح
 هیاـسمه ياهروـشک زا یـکی هـب نابلاط يریگ ماقتنا سرت زا نونکا هک یللملا نیب ياهداهن اب قباس راکمه و نیشیپ تلود رد
 قـفوم هنافـساتم اما ،مراد دوخ اب یللملا نیب ناراکمه بناج زا یتیامح یفاک دانسا :دیوگیم هدرب هانپ دوخ هداوناخ اب ناتسناغفا
  .مدشن هناتسودرشب هزیو تفایرد هب
 رودـص دـنمقالع اـیناترب ترافس یلو هداتسرف میارب ایناتیرب زا یصاصتخا همانتوعد مقباس ناراکمه زا یکی :دیوگیم نانچمه يو
  .دشاب یمن ما هداوناخ و نم يارب هزیو
 نانآ،دـننک تـشادزاب ارـنم اـت دـنا شالـت رد ناـبلاط دـیوگیم هدومن ارجا هفیظو یتلود ساسح ياه تمس رد هک دیمح ياقآ
  .مراد رایتخا رد ار نیشیپ تلود حالس هک هدومن مهتم ارنم ناش ناسوساج تسردان تاعالطا ساسارب )نابلاط(
 رهـش رد ،دـنراد ار ناتـسناغفا رد یـللملا نیـب ياهورین اب يراکمه هقباس اتدمع هک هرازه هداوناخ 300 هب کیدزن نونکا نیمه
  .دشاب یم ناش یبرغ نیدحتم يراکمه ناهاوخ هدز نصحت هب تسد دوش یم هامود ابیرقت یتدم ناتسکاپ دابا مالسا
 یـنزغ تـیالو رد يدـنلوپ یماـظن ياهورین اب کیدزن يراکمه هک یتینما ياهورین نیشیپ وضع کی )راعتسم مسا( دیجملادبع
 نوـنکا ،مدـشن ما يدـنلوپ ناراـکمه اـب یطاـبترا ریسم تفایرد هب رداق لباک ییاوه نادیم زا هیلخت ياهزور رد :دیوگیم تشاد
 .میاـمن یگدـنز ناتسناغفا رد مناوت یمن متشاد يراکمه يدنلوپ ياهورین اب و مدوب یلبق تلود یتینما ياهورین رد هکنیا لیلدب
  .مریگ شیپ ار ترجاهم هار و كرت ینوناقریغ روطب ار ناتسناغفا ما روبجم
 زا يدایز دادعت هدومن هلجع ،ریذپ بیسآ دارفا هیلخت دنور رد یللملا نیب ياهورین هک دنا دقتعم ناتسناغفا نادنورهش زا يرایسب
 رد یتـشونرس یـب تـلاح رد اـی و ناتـسناغفا رد يدـج دـیدهت تحت نونکات دنراد دوخ اب ار تیامح يارب مزال دانسا هک دارفا
    .دنرب یم رسب هیاسمه ياهروشک
 رد .دـنا ناتـسناغفا زا ندـش جراـخ شالت رد هک هداد خساپ دصیف ٪83.1هتفرگ تروص قیقحت نیا رد رفن 124اب هک يورس رد
 هبحاـصم زا رـگید ٪ 14.5 و هتـشادن ار ناتـسناغفا زا ندش جراخ يارب میمصت دنا هتفگ ناگدنهد خساپ ٪2.4 اهنت لاح نیمه
 جراـخ هـب میمـصت ناگدنهد خساپ زا ٪98 هب کیدزن  تفگ ناوتیم عقاو رد هک هدومن باختنا ار يدودحات یلب هنیزگ ناگدنوش
   .دنراد ار ناتسناغفا زا ندش

 

 
 
 
 
 
 
 

٢.۴٪ 

14.5٪ 

٨٣.١٪ 

؟دیراد ار ناتسناغفا زا ندش جراخ دصق ایآ :متفه لاوس

 امتح ،یلب يدودحات ،یلب الصا ،ریخن
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 موس شخب

  میامض و تاداهنشپ 

  تاداهنشپ :فلا 
 ناونعب ار یتآ دراوم ناوتیم ناتسناغفا رد هرازه هعماج یعقاو تیعضو زا تسرد كرد و قیقحت نیا ياه هتفای ساسارب
 :دومن حرطم ینونک تیعضو دوبهب يارب تاداهنشپ

  یسایس شخب رد -１１
 ياهراشف ،ناتسناغفا مدرم يارآ ساسارب لاردف-یناملراپزکرمتمریغ راتخاس اب یلمریگارف ماظن کی داجیا نامز ات -

 ،دبای شیازفا نابلاط رب یسایس
 ،دیا نایم هب للم نامزاس بناج زا نابلاط هورگ دشرا اضعا و تاماقم رفس رب مزال ياه تیدودحم -
 اهنآ بناج زا رییغت نتفرگ رظن رد نودب یللملا نیب مهم سلاجم رد ار نابلاط روضح هنیمز دیابن ناهج ياهروشک -

 ،دزاس مهارف
 ،دوش هتفریذپ یللملا نیب عماجم بناج زا یشک لسن ناونعب اه هرازه راتشک -
  تیاهن رد و نابلاط و ناتسناغفا مدرم بناج زا یسایس وگتفگ هنیزگ ود ناش درکیور رییغت هب نابلاط نیکمت روظنمب -

 یناهج هعماج تیامح اب هناحلسم تامادقا ییاهن هنیزگ ناونعب ،دهدن هجیتن یندم و یسایس تامادقا هکیتروص رد
  ،دوش هتفرگ تسد يور نابلاط ینوگنرس يارب

 ای موق کی اب ناتسناغفا لیاسم يور یسایس تارکفت و یموق ياه هورگ یمامت رثوم و لاعف روضح نودب دیابن ناهج -
 ،دیامن ذاختا میمصت ای هدومن هرکاذم صاخ هورگ
  یگنهرف و یندم ،یشزومآ شخب رد -２２

 و یگنهرف ياهشزرا ظفح روظنمب ناتسناغفا لخاد رد نابلاط بناج زا يدج ياه تیدودحم عضو هب هجوت اب -
 ياه مسارم يرازگرب ياه هنیمز ،دنراد رارق رطخ يدج ضرعم رد هک اه هرازه هژیو هب ناتسناغفا نادنورهش یعامتجا
 ،ددرگ مهارف یگنهرف ياهشزرا و رشب قوقح عفادم ياهداهن بناج زا ناتسناغفا زا نوریب رد دنمهوکش

 ياهشزرا هب دهعتم ياهداهن و اهروشک بناج زا ناتسناغفا زا نوریب رد نارتخد يارب لیصحت و شزومآ ياه هنیمز -
 نیا رد دناوتیم دراد ناتسناغفا لخاد رد هک هدرتسگ طباور هب هجوت اب قالب نارگلیلحت هکبش( .ددرگ مهارف يرشب
 ،)دیامن يراکمه دنمقالع ياهروشک و داهن هنیمز

 ،دریگ رارق تیامح دروم و هدوب رمتسم دیاب ناهج حطس رد ناتسناغفا نانز یناسنا قوقح نیمات يارب یهاوخداد -
 رد ار دوخ یگنهرف دض تامادقا یمامت ات ددرگ دراو راشف نابلاط هب دحتم للم نامزاس و یناهج هعماج بناج زا -

 ،دزاس فقوتم یخیرات تادبآ و راثآ يدوبان هنیمز
 ،دنیامن یشوپ مشچ نآ زا و هدومن تسایس ینابرق ار ناتسناغفا نادنورهش یناسنا قوقح هلئسم دیابن ناهج -
 قوقح عفادم ياهداهن يدج تیامح دروم دیاب هتشذگ لاس تسیب یط یموق هورگ نیرت یندم ناونعب هرازه هعماج -

 ،دریگ رارق یماح ياهروشک و رشب
 ،دیامن عفر ار هدش عضو ياه تیدودحم یمامت هدرمش مرتحم ار هرازه مدرم یگنهرف و یبهذم ياهشزرا دیاب نابلاط -
 ترجاهم -３３

 تساوخرد هب دیاب ناهج و هتشاد رارق یخیرات متس تحت ادیدش دوخ تیموق لیلدب ناتسناغفا لخاد رد هرازه ناسنا -
 ،دیامن يدج هجوت هرازه ناسنا هناتسودرشب ییوجهانپ ياه

 هب دیاب ،ناتسناغفا لخاد رد اه هرازه كانرطخ تیعضو هب هجوت اب ریذپ رجاهم و رشب قوقح یماح ياهروشک -
 ،دنیامن یناسنا هجوت هدش هدنهانپ اهروشک نآ هب هک هرازه ناسنا زا هدع نآ یگدنهانپ تساوخرد

 هک هرازه ناسنا زا هجوت لباق دادعت ياه تساوخرد هب ریذپ رجاهم و رشب قوقح یماح ییاهروشک ات ددرگیم داهنشپ -
 و ناریا ،ناتسقازق ،ناتسکجات ،ناتسکاپ ،هیکرت ،نانوی ،ایزینودنا دننام ياهروشک رد دوش یم لاس هد هب کیدزن تدم
  ،دنهد تیولوا دنشاب یم دحتم للم نامزاس ترجاهم هرادا تبث هکنیا دوجو اب ناهج رگید ياهروشک

 ياه هنیمز ناتسناغفا لخاد رد هرازه ناسنا میخو تیعضو هب هجوت اب ریذپ رجاهم و رشب قوقح یماح ياهروشک -
 موق نیا یشک لسن موادت دهاش نآ ریغ رد دنزاس مهارف و وجتسج ار هرازه ریذپ بیسآ تیاهن دارفا نوئصم جورخ
 و روشک اب هنیمز نیا رد دوخ راکمه ياهداهن اب ار مزال ياه هنیمز دناوتیم قالب نارگلیلحت هکبش ( .دوب دنهاوخ
 ،)دزاس مهارف دنمقالع ياهداهن
 یتینما شخب رد -４４

 یموق هورگ ناونعب اه هرازه تینما نیمات هنیمز رد ات دنیامن دراو نابلاط میژر هب ار مزال راشف دیاب ناهج ياهروشک -
 ،درادرب ار هنالوئسم نانچمه و رثوم و یلمع تامادقا یشک لسن يدج ضرعم رد

 روظنمب ات تسا مزال ،درادن دوجو اه هرازه تینما نیمات يارب نابلاط میژر رد مزال تیفرظ و تین هکنیا هب هجوت اب -
 تینما نیمات تیلوئسم یتینما ياهورین مازعا اب دحتم للم نامزاس ،یموق هورگ نیا لماک یشک لسن زا يریگولج
 ،دریگ هدهع هب ار مدرم نیا
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 ،دیامن مالعا اه هرازه و اه یچوک هلئسم عفر هنیمز رد ار دوخ تسایس حضاو روطب دیاب نابلاط -
 مهارف ار اه هرازه یضارا بصغ و يرابجا چوک ياه هنیمز یلعج دانسا ای تسردان تاعالطا ساسارب دیابن نابلاط -

 ،دزاس

  میامض :ب
  قیقحت شرازگ هب طبترم ریواصت
 

 
 )یعامتجا ياه هکبش سکع( لباک رهش 13 هیحان-دیهش میحرلادبع بتکم رد یتسیرورت راجفنا نیحورجم زا یکی ناج تاجن يارب شالت
 

 
 )AP زا سکع( زدنق رهش-دجسم کی رد راجفنا زا دعب هنحص
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 )یسراف یس یب یب تیاس بیو زا سکع( راجفنا زا دعب فیرشرازم رهش مجنپ هیحان-ناکد هس هقطنم دجسم
 

 
 .دنا هدومن هعجارم هناخافش هب ناش نادنزرف لابند لباک رهش 13 هیحان یچرب تشد رد یشزومآ زکرم ود هب هبنشهس زور تالمح زا سپ هک هرازه نازومآ شناد ناردام
 )یس یب یب یسراف تیاس بیو زا سکع(
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 )یعامتجا ياه هکبش زا سکع( لباک رهش 6 هیحان ،هدش يزاساج نیام راجفنا زا دعب يزوس شتآ لاح رد هرازه نادنورهش لماح يرهش رتوم
 

 
 )یعامتجا ياه هکبش زا سکع( لباک رهش 6 هیحان ،هدش يزاساج نیام راجفنا زا دعب هرازه نادنورهش لماح يرهش رتوم
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 .لباک رهش 13هیحان ،هدش يزاساج نیام راجفنا زا دعب ناینابرق تاجن يارب مدرم شالت و هرازه نادنورهش لماح يرهش رتوم
 )یعامتجا ياه هکبش زا سکع( 

 

 
 )زور تاعالطا همانزور سکع( لپرس تیالو باخلب یلاوسلو رب نابلاط تالمحرد هدش دیهش/هتشک دارفا زا دادعت
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 )یعامتجا ياه هکبش سکع( يدهم يولوم اب گنج و یلاوسلو نیارب نابلاط هلمح زا دعب باخلب یلاوسلو ناگراوآ زا عمج
 

 
 )زور تاعالطا همانزور سکع(.دنا هدش دیهش/هتشک نابلاط تیمکاح رد دنمفده ياهلتق ای یتسیرورت تالمح رد هک هرازه ناسنا زا دادعت ریواصت
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 )یعامتجا ياه هکبش سکع( یتعارز تاحاس و نیشن هرازه قطانم رد یشاوم زا ياه هلگ اب اه یچوک زا هورگ موجه
 

 
 )یسراف تنیدنپیدنیا سکع( دندش ماع لتق نابلاط ياهورین طسوت هک روغ تیالو رد یمدرم شیزیخ یلبق هدنامرف يدارم دمحم هداوناخ ریواصت
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 )یعامتجا ياه هکبش سکع(يدهم يولوم اب گنج هناهب هب یلاوسلو نیا يالاب هلمح زا دعب نابلاط ماقتنا سرت زا هدش اجیب یباخلب ياه هداوناخ
 

 
 )یعامتجا ياه هکبش سکع( لباک رد نابلاط طسوت ،رابت هرازه ناراگنربخ بوک و تل و هجنکش
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 )تدحو رامهم يرازگربخ سکع( نایماب هنهکرازاب ددجم ایحا يارب نابلاط روتسد زا دعب ادوب فارطا یناتساب تاحاس بیرخت

 

 
 )یعامتجا ياه هکبش سکع( .تسا دیدپان لاحب ات و تشادزاب رهش نیا رد نابلاط دورو زا دعب تاره رد نانز نادنز لوئسم ،يزیزع هیلاع
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 قیقحت يورس رد هدننک كارتشا دارفا دروم رد یمومع تامولعم
 لپرس و راهدنق ،تاره ،كدرو نادیم ،يدنکیاد ،خلب ،ناورپ ،نایماب ،ینزغ ،لباک تایالو زا هعیش و هرازه امومع ناگدنوش يورس
  .دنشاب یم
 ناگدنوش هبحاصم تیسنج :فلا

 
 
  ناگدنوش هبحاصم نس :ب

 
 
  ناگدنوش هبحاصم لیصحت هجرد :ج

 
 
 
  تالاوس :د
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 ؟تسا تکرح رد تسرد ریسم رد ناتسناغفا ھک دینکیم رکف ایآ :لوا لاوس
o الماک ،یلب 
o اتبسن ،یلب 
o الصأ ،ریخن 

 
 ؟دیراد ساره ناتسناغفا رد یگدنز زا ایآ	:مود لاوس

o یلیخ ،یلب 
o اتبسن ،یلب 
o الصا ،ریخن 

 
 ؟دیراد رتهب يهدنیآ يارب دیما نابلاط روضح اب ایآ	:موس لاوس

o یلیخ ،یلب 
o اتبسن ،یلب 
o الصأ ،ریخن 

 
 ؟دناهدش هتفرگ هدیدان یعامتجا و یسایس ياههصرع رد نابلاط يوس زا اههرازه هک دینکیم رکف ایآ :مراهچ لاوس

o یلیخ ،یلب 
o اتبسن ،یلب 
o الصأ ،ریخن 

 
 ؟دینادیم لح هار ار يزیچ هچ ،تسا لکشم کی نابلاط تیمکاح امش رظن زا رگا :مجنپ لاوس

o یماظن هار زا نابلاط میژر طوقس 
o یلم ریگارف تموکح اب نابلاط میژر ینیزگاج 
o میژر عون نیمه اب نابلاط اب لماعت 
o منادیمن لکشم کی ار نابلاط تیمکاح 

 
 ؟تسا لمحت لباق امش يارب بتکم هب نتفر زا نارتخد تعنامم ایآ :مشش لاوس

o متسه نارتخد بتاکم ندش هتسب رادفرط ،یلب. 
o تسا لمحت لباق میارب يدودح ات نارتخد بتاکم ندنام هتسب. 
o تسین لمحت لباق الصا میارب نارتخد بتاکم ندنام هتسب. 

 
 ؟دیراد ار ناتسناغفا زا ندش جراخ دصق ایآ :متفه لاوس

o امتح ،یلب 
o دودحات ،یلب 
o الصأ ،ریخن 
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  يراکمه ناوخارف

  ۱۱  ننااووخخااررفف

 نـیا اـت دـنا شالت رد یتسیرورت ياه هورگ و هتشاد همادا نانچمه ناتسناغفا رد اه هرازه یشک لسن هنافساتم هکنیا هب هجوت اب
 یـشک لـسن زراب قادصم هتشذگ رد هتفرگ تروص تایانج تبث روظنمب .دنهد رارق فده یبهذم و یموق قلعت لیلد هب ار مدرم
 تاـمولعم اـت ددرـگیم اـضاقت امـش یماـمت زا نآ نیلماـع هنالداع همکاحم يارب يزاس هنیمز و یللملا نیب عماجم رد ،دشاب یم
  .دیزاس کیرش ام اب نایعیش و اه هرازه راتشک هب دنویپ رد ار شیوخ
 :میشاب یم دنمزاین لیذ تامولعم هب فده نیا يارب ام
 :هدش دیهش/هتشک درف تاصخشم
 :صلخت و مسا
 :ردپ مسا
 :دلوت لاس
 :تیموق
 :دلوت لحم
 :یلصا تنوکس
 :تداهش زا لبق تنوکس
 :تداهش خیرات
 :هدش تداهش ببس هک هثداح
 :نفد لحم
 : دیهش تروص زا حضاو سکع
  :براقا زا یکی سامت هرامش
  .دیتسرفب contact@hazaragenocide.com :سردا لیمیانیا هب ار قوف تامولعم

 

 

 

 

  ۲۲  ننااووخخااررفف

 امــش هــمه زا ،ناتــسناغفا مدرم هیلعرب ملاظم و یتسیرورت ثداوح یکلسم و فرطیب ،هبناج همه تبث روظنمب
  اــت میتــسه شالــت رد اــم .دــییامن يراکمه تاعالطا يزاس کیرش اب ار قالب نارگلیلحت هکبش ات میدنماضاقت
  .میریگب لیلحت هب نابلاط تیمکاح هطلس ریز رد ار ناتسناغفا مدرم مومع تیعضو
 .دیوش طابترا رد لیذ سردآ لیمیا قیرط زا دیناوتیم ،دیتسه قالب نارگلیلحت هکبش اب يراکمه دنمقالع رگا
 
	editor@bolaq.org :سردا لیمیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دوــجو دراوــم دینکیم روصت رگا ،ددرگ يرگنزاب و ددجم رورم نآ بسانم نامز رد تسا رارق قیقحت نیا :تون
  .دیزاس کیرش ام اب يدعب رورم يارب دیناوتیم هدشن هراشا نآ هب هک دراد

editor@bolaq.org 



فعالیت های شبکه تحلیلگران بالق را در آدرس های ذیل دنبال کنید

Websites:
www.bolaq.org

www.dari.bolaq.org
www.hazaragenocide.com

Social Media:
https://www.facebook.com/BolaqOfficial

https://twitter.com/bolaqofficial
https://www.instagram.com/bolaqofficial

https://www.youtube.com/channel/UCwJE56ewiCPt7AWOFLdQUHw

Bolaq Analysts Network
19302 Northern Blvd Floor 1

Flushing, NY 11358, USA
Registration No: 84-4907727

www.bolaq.org


