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��ب ,��رش %��د�� .رو�� �� د-واری ھ�ی �راوا�� از �ظر ��در��� و ,ذران  ��2020 آ�)� ����ری از �ردم ���ن در��ل  ��

رو�رو -د�د و �و���ی ����ری و ��)�ری و ��ا��� -��1 ����ری از .-ورھ� را در�ورد�د و �0ر و .��ود درآ�د �ر �ر ز�د,� 
���ری از ا�راد و ��5واده ھ� در .-ورھ�ی ,و��,ون ���� ا�)�د، ا�� آ��ر ھ�ی ���-ر -ده از ���� از �وی �3 ���د %ژوھ-� �

در�د ا�زا�ش ���ت.  ��2.6 ���� .���� �%ذ �ر�ت ��)� 8دود  2020در���ن در��ل �ِو6دی �-�ن �� دھد .� ھز��� ھ�ی �ظ��� 
�� و 8)و�ت ھ� ھ�#ون &
وھ�ی ار.��ری ھ��ھ�� ���ار�ش ھ� و����= �ظ��� و �ر.زھ�ی ��>� ھ�%�و�د �� آ��� و ��روھ�ی 

�ت ���� در  در �3 ��زی %ر5رج -ر.ت دا-��د. �ظ��� ,ری و �دارک ��� در دوران .�و�� ����� و%�-�رد ���5د�ت ا�ر 
�ت ��)� #و��ن %د�ده ای �رای 5ود و وا���� �� ����= ,روه ھ� و.��رن ھ� و ���دھ� و "-ر ھ�ی �ر��ط &�ل �� .�د، ا>��� در ��

 ��روھ�ی ا��� "درت در ھر.-وری.  را���ی ا��را�ژی دا��5 و ����� 
 ����ود�د درھ�B ���  2020.� دارای ���Aر�ن ھز��� ھ�ی �ظ��� ��ل �� آ�)� دو>ت آ�ر�)� و #�ن و ھ�د و ا�@���ن و رو
ھز��� ھ�ی  �2020ر ھز��� ھ�ی �ظ��� -�ن ا�زود�د. در��ل  �2019زرگ و �را,�ری در,�ر ��ود�د، ا�� ھ�� �� ���ت ��ل 

رد دAری، ����� ��1917 ھز���  2019�����رد دAر ر��د .� ���ت �� ��ل  �1981ظ��� در ���ن �� ر"م #-�@�ر 
در�دی را �-�ن �� دھد. .-ورھ�ی آ�ر�)�، #�ن ، ھ�د، رو���، ا�@���ن، &ر����ن �Hودی، آ>��ن، �را���،  2،6  ا�زا�-� 

 .-وری ھ���د .� ��-�ر�ن ھز��� ھ� را �5ود ا���5ص داده ا�د. 10ژا%ن و .ره ��و�� 
�-�ن   2019در�دی را ���ت �� ��ل  4،4�ت .� ا�زا�-� �����رد دAر دارا ��778-�ر�ن ��م ھز��� ھ� را �� ���J   آ�ر�)� 

در�د .ل �ود�� ھ�ی �ظ��� ���ن و �� ������ �را�ر ���وع ھز���  39  �� دھد. ��م آ�ر�)� در �رف ھز��� ھ�ی �ظ��� 
.-ور �Hدی �دول ھز��� ھ��ت . ��-�ر�ن ��م ��ر�� ا�ن �ود�� &ظ�م در �5ش ھ�ی ��ح ھ�ی ا��� و  12ھ�ی �ظ��� 

��وھ�ی ��@� و ��روی ھوا�� �)�ر ر�ت. 8)و�ت آ�ر�)� �� ا���5ص ا�ن �8م &ظ�م ھز��� �ظ��� �� .و-د ھ�#��ن �و"�Hت 
 �ر�ر �ظ��� و ژ6و%����3 5ود و .��رل ا"���وس ھ� و -�ھراه ھ�ی در���� را O8ظ .�د. 

"رار ,ر�ت. 8)و�ت  در رده دوم  2019ل �����رد دAر ر���د و ھ�#ون �� 252#�ن �ود�� �ظ��� اش را در ��ل ,ذ-�� �� 
�ت ����� #�ره ���#�ن �� .و-د &0ب ا���د,� ھ�ی �ظ��� اش را ��ران .�د و����د �3 "درت �ظ��� �زرگ در ,��ره 

در�دی .ل ھز��� ھ�ی  13��ل ,ذ-�� ھ�واره �ر �ود�� �ظ��� ����A اش ا�زوده و ا��3 �� ا���5ص  ��25���د، ازا��رو در 
�ن، %س از آ�ر�)� ��-�ر�ن �ود�� �ظ��� در ���ن را �5ود ا���5ص داده ا�ت. �درن ��زی ��ح ھ�ی ا��� و �ظ��� ��

در���� و ��روی ھوا�� ازا>و�ت ھ�ی �ر���� ا��را�ژ�3 �ظ��� 8)و�ت #�ن ا�ت. #�ن .� 5ود را در .��ر ا�ر�)� و  ��و,�ن
��ره �ظ��� ھم، ����د &ر�� ھ�ی ا"���دی و �)�و>وژی و ا��8د�� ارو%� �)� از "طب ھ�ی ا��� ���ن �� دا�د، در ,

 ژ6و%����)� �� .و-د �و"�Hت 5ود رادر ���ن #�د "ط�� �0و�ت .�د.
%س از #�ن در رده �وم "رار ,ر�ت و�� ھز��� ھ�ی �ظ���  2020�����رد دAردر��ل  72،9ھ�دو���ن �� �ود�� �ظ��� 

�ودی �� �)�� �ر ر"��ت �� دو>ت ھ�ی ھ����� اش ، #�ن و %�.���ن و  ��ت در�د ا�زود. دو>ت را��@را و���و��> 2،1  اش 
�را�زا�ش "درت �ظ���   در,�ری �ر�ر .-��رو .و-ش �رای ����ن ���@�ھ� ����ر و ���Rر ,ذار �ر در ���ن #�د "ط�� .�و��

 �ی دو>ت ھ�د دا�ن �� ز�د.ھ�د ��.�د �� ورزد. ���Hت و ا"���د رو �� ر-د و دارا�ودن ��ح ا��� �� ���د %روازی ھ
در�د �ر �ود�� �ظ��� 5ود  2،5در رده #��رم "رار ,ر�ت و  2020�����ر دAری در ��ل  61،7رو��� �� ھز��� �ظ��� 

ا�زود. د�5>ت �ظ��� در �ور�� و ا�زا�ش ��ش ھ� �� دو>ت او.را�ن و #�>ش ھ�ی ا��� �� آ�ر�)� �ر �ود�� �ظ��� رو��� و 
ذ-�� ���Rر ,ذار �ود�د. رو��� .� از �ظر ا"���دی و �)�و>وژی و �����H و ژ6و%����3 در&ر�� -طر�S ا�زا�ش آن در ��ل ,

�ت و �������� از اھ��ت در�� اول �ر5وردار���ت، �� .و-د �� &�وان �3 "درت �زرگ �ظ��� وا��� ھ�#��ن در 
 ژ6و%����3 ����� �0ش ا��O .�د.

رد دAرھز��� �ظ��� دا-ت ودر رده %��م در ���ن "رار,ر�ت و&ر����ن �Hودی ھم �����  59،2���J  2020ا�@����ن در��ل 
�����رد دAری در �ر��� --م "رار دا-ت .� �� ��ب ا�ت ���ی �Oت ���ور -د ازھز��� ھ�ی �ظ���  ��57،5 ا���5ص �ود�� 

و �زر,�ر�ن وارد.��ده ��ح در ��ط�0  در�د �)�ھد. &ر����ن ��-�ر�ن ��م ھز��� �ظ��� در �5ور����� را دارد 510ود 8دود 
در  �5ر �ود�� �ظ��� اش  2019�����رد دAری در رده ھ�Oم "رار دا-ت و �� ���ت ��ل  52،8آ>��ن �� ھز��� �ظ���   ا�ت. 

از ���� �د ا�زود .� ا�ن ا�زا�ش �ود�� و ھز��� �ظ��� را �و�ژه �-�رھ�ی #�د ��>� دو>ت �را�پ �ر ھم %�����ن ���و�� آ�ر�)� و 
 آ>��ن ��ب ��ز �ود. 

�����ر دAر دا-��د و .-ورھ�ی آ�ر�)�ی ��Aن ��  40����ون �Oری، ھز��� ی �ظ��� 8دود  1300.-ورھ�ی آ�ر�� �� ���0��Hت 
�����رد دAر آن �� .-ور �رز�ل �� �����H  26�����رد دAر �ود .�  52����ون �Oر، ھز��� ی �ظ��� -�ن  �650����H 8دود 

 16����ون �Oر ا���5ص دا-ت. دو>ت ا�را�6ل در ر��� #��ردھم و�ر.�� -��زدھم �ود�د و���وری ا���� ا�ران ��  210 8دود
�ظ��� ���وری ا���� ھم در�ظر,ر���   �����رد دAر در ر��� ھ�دھم �دول ھز��� ھ�ی �ظ��� "رار دارد. ا,ر ھز��� ھ�ی %���ن

���� ازھز��� ھ�ی �ظ��� ���وری ا���� �رف %�-�رد �ر���� �و-)� �%�ه  -ود �را�ن ���J ���د �0داری ا�زود. �5ش
و ھ�#��ن 5رج   %��داران ود�5>ت ھ�ی �ظ��� و ا����� �%�ه "دس در �5رج از .-ور و �و�ژه در&راق و �ور�� و >���ن و ��ن

ی دررا���ی .-ور,-��� -��H و ���S و�%�ه در دا5ل ��ت �ر.وب �ردم ا�ران �� -ود. ���وری ا���� از آ�Vز %��� ,ذار
�دور 8)و�ت ا���� �� د�@ر .-ورھ� و ا�را�6ل ���زی آ-)�ر، �� �ظ��� ,ری و ,��رش و �0و�ت ��روی �ظ��� اش 

اھ���� و�ژه �� داده و�-)�ل �%�ه %��داران و �Hدھ� �%�ه "دس درھ��ن را��� �وده ا�ت. ادا�� ی ���5ردا�� ��� ا�ران و &راق، 
دا��5 >���ن �� .�3 �ظ��� و ��>� �� 8زب W >���ن ، د�5>ت �ظ��� در &راق ��ورت ��� ������ و�ر���دن  د�5>ت در���

�%�ه "دس �� �ور�� �رای %-������ از �-�را�د و .�3 �ظ��� �� 8و�R ھ�ی ��ن، د�5>ت ھ�ی �0ط�H در ا���1���ن در #��ر دھ� 



ر ز���� ا�رژی ھ���� ای �رای د������ ا�8��>� �� ��ح ھ��� ای، �-��� ی ,ذ-�� و�رف ھز��� ھ�ی ده ھ� �����رد دAری د
�ظ��� ,ری و��� ط��� ھ�� �و�� ���وری ا���� ا�ت .� ھ�B %�و�دی �� ����= ��� ا�را���ن �دارد و�� رو-��    ھ�ی ��رز

   �ر
د آن &�ل �� .�د. 
دا-ت و ����H ����� %��د�� .رو�� و %���دھ�ی و�را�@ر ھ����د ,ذ-�� ادا��  2020در��ل   رو�د ��درات ا���8 ھم در���ن

����ون �Oر در �را�ر���ن -د ���Rری �ر �8م ��درات ا���8 �@ذا-ت و در 8د  250ا"���دی و ا����� آن .� ��ب ��)�ری 
ن ��ح �زر,�ر�ن ��در.��د,� 2019.-ورآ�ر�)�، �را��� ، آ>��ن ، #�ن و رو��� ھ����د ��ل  ��5"� ���د.  2019��ل 

 ��837 ��  2020از ���وع ��درات ا���8 در ���ن را در��ل  2019در�دی اش در��ل  32در���ن �ود�د. آ�ر�)� ��م 
در�د ر���د .� �5ش �زر,� از آن �� �5ور����� ��در -د. 8)و�ت ار���&� &ر����ن �Hودی ھ����د ��>��ی %�ش �زر,�ر�ن 

 �م ��درات �ظ��� اش ا�زود.5ر�دار ��ح در ��ط�0 �ود. �را��� ھم �ر 8
در ���ن، �� آ�)� ��@� ���ن .-ورھ� رخ داده ��-د  2020�����رد دAری ھز��� ھ�ی �ظ��� ��ل  2000���= ��و�� �0ر��� 

�-�ن �� دھد .� �ر.زھ�ی ا��� "درت �و�ژه در .-ورھ�ی "در���د ���ن �� �رف ا�ن ھز��� ھ� از �)�و در 5د�ت -�)� ھ�ی 
���� و ����= �زرگ �ظ��� و ار�ش ھ� و -�)� ھ�ی وا���� �� آ��� &�ل �� .��د و از د�@ر �و �� ذ�5ره و�و��زی ��ن ا>���� �ر

��ح ھ�ی ا��� و ز�ردر���� ھ� و ��وھ�ی ھوا%��� �ر و��@�ده ھ�ی ����ر �درن و %�%�دھ�ی �� �ر�-�ن ، 5ود را �رای #�>ش 
��>� آ��ده آ��ده �� ��ز�د و و
�Hت ����H ��ر ���ن ود-واری ھ�ی �ر�5��� ھ�ی ژ6و%����)� و رو��رو�� ھ� و ��� ھ�ی ا�8

�دا-�� ا�ت. ,و�� ھ�� ی آرزوھ� و %�ش ���� ھ�ی   از %��د�� .رو�� ھ�#@و�� ���Rری �ر ا�ن �0-� ھ� و%روژه ھ�ی ا��را�ژ�3
���������� ا����� �ر �� درس آ�وزی از ����H آزادی 5واھ�ن و &دا>ت �و��ن �رای ���ود او
�ع ���ن و �ر"راری ���  ا����دو

 ����� %��د�� .رو�� زدن �0-� �ر آب �وده ا�ت. 
آ>�رت ا��-��ن ��ز�)دان %رآوازه �ده ����م، %س از %���ن ��� ����� اول ود�دن و�را�� ھ� و آ��ب ھ�ی �زرگ ا����� �رآ�ده از 

د ���� ھم &�ر5ود از او%ر��د .� آ�� �رای �-ر�ت راه ����� در ���� ای �� ز�@�و�د �رو�د د�@ر دا�-�����1932 ، در ��ل 
در �را�ر ����H ی -وم ��� و�ود دارد؟ �رو�د در %��] �� آ>�رت ا��-��ن �و-ت : "��� دا�م، ا�� -��د ��5>���� ���-د ا,ر�� 

داد، �)�، ر-د �رھ�@� و د�@ری، ���Rر دو&���� ا��د ���د�م .� در آ��ده ای �� #�دان دور �� ��� و ��� ط��� %���ن 5واھ�د 
�رس �و�� از ��� آ��ده. ا>��� ��� �وان 8دس زد .� ا�ن راه از#� %�B و5م ھ��� 5واھد ,ذ-ت، ا�� �� �ر6ت �� �وان ,Oت، 

ھر آ�#� ر-د و%�-ر�ت �رھ�@� را -��ب �5-د، �� ,��ن .�ر�ردی ��Rت &��� ��� 5واھد دا-ت." �رو�د �رآن �ود .� 
���� �@�O-ا�د �رآ ���در�� �����ری از آد���ن از ��� و����� ھ�ی -وم آن �� ��ب ر-د و %�-ر�ت �رھ�@� ا���ن ا�ت ز�را ا�

.� ���، ز�د,� ھ� را ���ود وآد�� را �� دا�@� �رگ و����� �� �رد و ھ�� ی ره آوردھ�ی ��دی �د�ت آ�ده از��ش و.و-ش 
O<�5� رو�د�.�د. از د�د,�ه  ��را��د و .�ر-�ن را و�ران � ����� ����ت �دی در ا�ن ز����ت �� ��� و ��� ا�روی و دا-�ن 8

     ر-د �رھ�@� ا���ن و �وا���دی ��-�ر5رد ا����� و#�ر,� آن �ر %�ره ای ازVر�زه ھ��ت. 
��� ا�زارھ�ی ����ر �درن ھوا��، در���� و ز���� .�و�� .� �� .�ر��ت ھوش ���و&� و رو�و��3 �ر5طر و�را�@ری ھ� 

ت ا�زوده ا�د وھ�#��ن �درن ��زی ��ح ھ�ی ��)رو�� و -������ و ا���، �� �رس از��� در���ن ا���ن ھ� ���-�راز �-د
,ذ-�� دا�ن ��ز��د، ا�ن &��ل �� �وا�د در �O<�5ت �� �ظ��� ,ری و ��� ط��� و��� ا�روزی ���Rر,ذاری ��-�ری دا-�� ��-د. 

دت و دراز آھ�� ا�ت و در ���ن ��ت ھ�ی ,و��,ون -���� ���Oوت دارد ا,ر #� &��ل %�-ر�ت �رھ�@� ا���ن .� رو�دی دراز�
�ر %��� د�د,�ه �رو�د ���Rری ,ذاری ����دی �رو�دی �ری �ر��� 5واھ� آد���ن �� �وا�د دا-�� ��-د ا�� �� �)��ر,� و�� -��ب 

 ا�ت. �5واھد �ود و رو�دی آھ��� و آرام 
 ���, ��ی، �ظ��� ,ری �ودورزا�� و ��� ط��� و ��� ا�روزی �� ا"���د و����= ,روه ھ�ی ��Hن ���و�� �� ا��)� &��ل ھ�ی 

�ت ����� روز  –#� دا��5 و #� �����  –ا����&� وا�ر ����� روز و .�ش ھ�ی ����رو .�ر دارد ���رزه �� آ��� �و
وع 
�� و ا����&����و&��ل �رس و �رھ�� �ورد �ظر ز�@�و�د ��8 از د �ره ھم ھ�ت و ���Rرات .و��ه و ���ن �دت ���رزه ی 

 �رو�د ��-�را�ت. 
%�ش از �رو�د ا���و6ل .��ت ����وف �رھ���5 ی دوران رو-�@ری �� ا�د�-� ورزی در ��ره ی ��� و ��� %ردا5ت و در 

رآ��ده، ر��>� ی .و#3 و %ر ���� اش " ��� ا�دی ، �3 طرح ����O" �� �رر�� #@و�@� �ر"راری ��� %��دار���ن .-ورھ� د
 د�ت ��ز�د. او در,�م �5�ت، %�ش -رط ھ�ی ��� ا�دی را ا��@و�� �ر-�رد:

 . &�ده ���� ی ���8 .� �� %�ش -رط %���ن �رای �دارک ��� در آ��ده ھ�راه ��-د ����د ���Hر-�رده -ود.1
 و�� �5-ش �را#�� آ�د. . ھ�B .-ور �زرگ و�� .و3# �����0 ��� �وا�د از�وی .-ورد�@ری از راه ارث ، ���د>� ، 5ر�د2
 . ار�ش ھ�ی آ��ده ���د �� �در�S ��8ل -و�د.3
 . ھ�#@و�� "رارداد وام ,�ری در%�و�د �� روا�ط �5ر�� دو>ت ھ�، ����د ���� -ود.4
5 Bت .-ور د�@ری د�5>ت .�د . ھ��و 8)و ���� .-وری ����د �� زور در "��ون ا
��د ا��زه ار�)�ب #��ن ا&��ل ��@� ای را �دھد .� ا&���د ����0ل را در دوره �� دو>ت د�@ری در ��� ا�ت ��  . ھ�B دو>�� .� 6

 ��� ا�8��>� آ��ده ����)ن ��زد.
���ن دو>ت ھ� �� ��ده ھ�ی �� ,��� �رای   .��ت �� �رر�� و
= ط���H و و
= �د�� در ���ن ا������ و ���ن و
���H �-��� آن

 �ر"راری ��� ا�دی �� %ردازد:
�� ھر���� ���د ���وری ��-د. وا�ن ���وری �ر �� %��� ا��وار ا�ت"��و – 1��ده �� ن ا
 آزادی ھر �رد ����H �� &�وان ا���ن –اول 
��- ھر�رد وا���� �� �3 "��ون &�و��  –دوم �� و ���= آن ا�ت - ا
 - در �را�ر"��ون -ھر�ردی �� د�@ری �را�ر�ت –�وم 
 .-ورھ�ی آزاد��-د 8ق ��ت ھ� ���د ����� �ر �درا��و�� از -2��ده 
 %ذ�رش ��@��@�ن در .-ورھ�ی د�@ر. ، –���ن -�ری  –8ق ���ن وط��  -3��ده 



.��ت �� طرح ا���د �درا��ون ���وری ھ� ا��د دا-ت �� �-ر ��وا�د �� �رھ�� %ذ�ری و5ردورزی و "��ون ,را�� و رو-ن 
 �� ا�دی د�ت ���د.ا�د�-�، درآ��ده دو>�� �درا>� ����� �ر"رار.�د و ازا�ن رھ@ذر �� �

در �زد�3 �� دو��ت و%���ه ��>� .� از ا��-�ر ا�ن �و-�� .��ت �� ,ذرد ���ن -�ھد �-)�ل ���وری ھ�ی ����ر و ��� ھ�ی 
و�را�@رو ��5��ن �را�داز و����= �راوان �وده و آ�#� �ر �-ر ,ذ-�� �-�ن �� دھد.� ھ�وز �� ا���د آن آر���-�ر راه درازی در 

 %�ش ا�ت. 
�ده �وزدھم ، �� طرح و %�ش ���� %���ن ���� �ظ�م �ر���� داری �ر %��� ���رزه ط����0 و  .�رل ��ر.س ا�د�-��د �زرگ

���، ����� &�د��A و ط��H ��� ����� ای را �و�د داد .� ��روی �زر,�   ������ت �ر���� داری  ���@ز����<����و���� �ظ�م �و
   ��م آن �� ��دان آ�د�د. در ����ری از .-ور ھ�ی ���ن �رای ا�

��� در �ده �وزدھم و �O��در دو �ده ی ,ذ-��، ا���ن ھ� در�O<�5ت �� ��� و ��� ا�روزی ��.ت ��-���د و���ش ھ�ی %�
در ���ن .� آ��ج ا���ش ���رزه �ر&��� �ظ��� ,ری و ��� ا�روزی �ود آرام آرام در&ر�� ی  �Hدھ� ���ش طر�داران ���

�� .-ورھ� .�-@ر ������دی از���� �� �ظ�ھرات ����A در ����ری از .-ورھ� #�ره  70و  60-د. ���ش ��� در دھ� ھ�ی 
�� ��ود. در دوره ی ��� و����م در ا�-�ی ا"دا��ت ��@� آ�ر�)�، ����ر ��Hل ودر دھ� ی ھ-��د ھ�#��ن در ���8 �ود. در 

آ�دن �و��8�ظ� .�ران در آ�ر�)� و آ�Vز ��� آ�ر�)� و���و �� دھ� ی �ود ا�� از ��H>�ت ھ��ش �� -دت .���� -د. �� �ر�ر.�ر 
���ش ��� د�@ر��ر ��ن ��زه ای ,ر�ت و طر�داران ��� ا,ر #� �� ����دی .��ر  ، 2003&راق و ا-�1ل آن در ��ل 

�� ا�روزی -دت �� ��8ق �Hط�ل ر�ت و �� آ�)� رو�د �ظ��� ,ری و � ا�ن ���ش  د�@ر��ر�� ��دان آ�د�د. ا�� در دھ� ی ,ذ-�� 
ا�� ���ش ��� د�@ر ��ر �� ��دان  -�-��@ر آ��د .� ��� ھ�ی >��� و �ور�� و ��ن و ادا�� ی در,�رھ� در ا���1���ن - %ذ�ر�ت 

 ��ز �@-ت. 
و   رو�د ا�زا�ش ھز��� ھ�ی �ظ��� و -دت ���� ر"��ت ھ�ی ا��را�ژ�3 و ژ6و%����3 ���ن آ�ر�)� و ���و وا��8د�� ارو%� از �)�و

ن و رو��� و-��د �زودی ھ�دو���ن، ازد�@ر �و ���ز�� �3 ���ش ����� ��� ��رو��د را از ھر��ره 
روری �ر.رده ا�ت. #�
. ���د ا��دوار �ود و  ���-� ھ����د ���ش O8ظ ��8ط ز��ت .� 5و-�����5 در #�د ��ل ا�5ر دا��� و ��رو�� ,��رده �ر����� ا�ت

�>�Oن �ظ��� ,ری و ��� ط��� و ��� ا�روزی در �را�ر ���ن و �و�ژه ��ط�0 .و-�د .� طر�داران ��� و�را�ری و �5
.� �)� از .��و���ی ا��� ا�ن %د�ده ھ��ت �� %��� ر�زی و �0و�ت ,روه ھ� و ��ز��ن ھ�ی ھوادار��� و .و-ش در   �5ور����� 

 ��وا��د ,�م ھ�ی �وRری در�0و�ت ��� ����� �ردار�د. را���ی ��رو��دی ���ش ���
دم ا�ران �� ��ب �ر.وب و ا���داد رژ�م ازدا-�ن ���دھ�ی �د�� 
د ��� و طر�دار ��� �� ��ره ا�د، ا�� در دو "��م و �ر

، د>�را�� �O<�5ت �دی 5ود �� �ظ��� ,ری 8)و�ت ا���� را در 8ر.ت ھ�ی 98و  �596زش ,��رده �وده ای در ��ل ھ�ی 
 �� و ا>��� �� ���ی ,زاف �رگ و ز�دان و -)��� �-�ن داد�د. ,��رده ی ������5 و -�Hرھ�ی .و��ده -�ن �� رو-

  -�Hرھ��� #ون :
�%�ه ����ت �� .�د ، رھ�ر 8���ت �� .�د 

 8)و�ت �%�ھ� ، ��� 5واھ�م ، ��� 5واھ�م
 ���� ��� ��ت. �%�ه �� .��Oت ، 


�ون 5وا�ت و ����ل و &�"� ا�ن -�Hرھ� .� ��ون ا��� �ظ��� ,ری و ��� ا�روزی 8)و�ت ا���� را �-��� ,ر�ت، �
�5ش �زر,� از ا�را���ن �� ��= .ردن ���ط �ظ����ن ��� ط�ب و ��� ا�روز �ر.و�@ر و ��� �و�� و ��� 5واھ� آ��ن را 

    �-�ن داد. 
و �دور ا���@را�� -�  �H�O<�5ت �� ا��را�ژی ���وری ا���� در ز���� ی د�5>ت �ظ��� در ا�ور د�@ر .-ورھ�ی ��ط�0 

 -�ردر ��ل ھ�ی ��د-ده ��ز��ب ���ت. -�Hرھ��� #ون: ��200 رو-�� در -�Hرھ�ی "��م ا�را���ن در �زد�3 �� ھم 
 ���م �دای ا�ران                 �� Vزه �� >���ن 

 �)ری �� �8ل �� .ن           ���ط�ن را رھ� .ن 
 &راق، ��ن، �ور��.         %ول ھ�ی �� .�� ��ره

#�دان �ورد �و�� و��.�د و �رر�� "رار�@ر��� ودر ز�ر ���� ی  98و  �96 "��م و �5زش ھ�ی ��ل و�� ��رو��د ��� 5واھ
�� و 
د ا���دادی #-�@�ر ا�ن 8ر.ت ھ�ی �زرگ �رد�� %���ن ���ده ا�ت. رو�دادھ�ی ��ل ھ�ی ������� ھ�ی �O<�5ت ھ�ی 

�ت ھ�ی  �ردم ا�ران .� ھ�B ا�)�ن و ا�زاری "��و�� �رای  ,ذ-�� �-�ن داد .� ������ن د�د,�ه ھ�ی 5ود در ا�راز �O<�5ت �� 
�ظ��� ,را���� و ��� ط����� و �دا��5 �و���� 8)و�ت ا���� و و�Aت ���0 در ا���5ر �دار�د �� ا���Oده از ���رزات ������5 در 

�ت ھ� را �8)وم و�رف ھز������ ھ�ی �ظ��� ده ھ� �ف ھ�ی ����و�� و �� ����� ��@�ن �� ���ن �ظر �� %رداز�د وا�ن 
��-��ی ا�د6و>وژ�3 و �رھ�@� ���وری ا���� از آ�Vز ��� ��  را �ر�5ف ����= ��� �� دا��د.  �����رد دAری 8)و�ت 

��زی و �0دس ��وه دادن %د�ده ی ���،  ��%د�ده ای .� �)� از �د�ر�ن و ��5ف - �را���م ھ-ت ��>� ا�ران و&راق �رای "د
���ر#-�@�ر �ود. ا�ن .و-ش ھ� .� �� ا�طوره ��زی ھ�ی �ذھ�� ھ�راه �ود در��>��ی در,�ری  - ا�ت  �ر�ن ��H>�ت ھ�ی ا���ن�

�ظ��� دودو>ت و ��8 �د�� %س ازآن �ر د�د,�ه ھ� و روان �5-� از �ردم ا�ران �وRر ا���د وھ��وا�� آ��ن �� �����1ت 8)و��� را 
����� ودروغ %رداری ھ� و ���راه دا-ت. ا�� ا��3 آن ا�طوره ��زی ھ� �رای ����ری ازا�را���ن، �5-� ازآوازه ,ری ھ�ی 

�ودورزی ھ�ی �ر�ب آ��ز روز�ره ی 8)و��� ا�ت و��وه و��ود د�@ری �دارد. �� �رد�د ا,را�)�ن آزادی ���ن و آزادی 
اد �ر 
د �ظ��� ,ری ���دھ�ی �د�� و�ود �� دا-ت �5ش �زر,� از ا�را���ن در ���دھ�ی �د�� و روز���� ھ� و �ر��ون ھ�ی آز

و �O<�5ت �� �ظ��� ,ری و د�5>ت   ���ش �زرگ و �را�ری ���   و ��� ط��� ���وری ا���� در���8 �� �ود�د و �� �3 
�� و "��و�� �ر�ر راه آن �� ����5د، و رژ�م را ���ور �� .رد�د .� ���ظ��� در د�@ر .-ور ھ� از �وی 8)و�ت، �دی ا

�وده �ظ��� را �رف %�-ر�ت و آ��دا�� ا�ران و �ر���� ,ذاری در ����= .��دی �درن و راھ�ردی �����ردھ� دAر ھز��� ھ�ی ��
ا"���دی   وآ�وزش �رز�دان ا�ن �رز��ن .�د و���ن �� را از ��ررس �8ر�م ھ� و �-�رھ�ی .�ر-)ن  و ���ودی ,ذران ز�د,�

وآ��ن را از �Vرت و #%�ول دAرھ�ی ���O �8روم ��  دور دارد. �8ر�م ھ��� .� �� ���� ,ر���ن �����ی 8)و��� را �� ,�رد



,ذارد و�0ر و�� #�زی و  ��زد، ��)� ���Rرات �ر,��ری �ر ز�د,� ده ھ� ����ون ا�را�� "-رھ�ی ��و�ط و %���ن ����H �ر��ی ��
 ,ر��@� را �� ��ش از ���� از ���Hت .-ور �8��ل �� .�د. 

�ت ھ�ی �ظ��� و ��@� ���وری ا���� و د�5>ت �ظ��� ا�ن رژ�م در&راق  �� �رد�د �ردم ا�ران �O<�5ت ھ�� �و�� -�ن��� ��
�ت ��ن ا>���� آ�ر�)�   –-��د �زودی در ا���1���ن  -و >���ن و �ور�� و��ن و���را ادا�� 5واھ�د داد. د,ر,و�� ھ�ی ا�8��>� در 

��ش ھ� در���ن و ��ط�0 ی %ر آ-وب �5ور����� %س ازر��ن دو��>د �را�پ از .�خ ��Oد -��د ا�)��� �رای .�ھش ھر#�د ا�دک 
�راھم ��زد. ا,ر#� �� �و�� �� #�>ش ھ�ی �و�ود در���ن #�د "ط�� .�و�� ا��ظ�ر #�دا�� �رای .�ھش ھز��� ھ�ی �ظ��� در 

ای .�ھش ���ن �� #� ر�د �� �ر"راری ��� %��دار ��� �وان دا-ت. ا�� �� رVم ھ�� ی آ�#� .� ا�روز در���ن -�ھد�م، ���د �ر
ھز��� ھ�ی �ظ��� و�5= ��ح &�و�� و ����� &�ری از ��ح ھ��� ای و �ر"راری ��� ����� %��دار ���رزه .رد، ��-د �� 
روزی ا�ن ھز��� ھ�ی ھزارھ� �����رد دAری �� �رای �و>�د ��� ا�زار و �@�داری ار�ش ھ� و ��� ���ن دو>ت ھ� و���ودی 

 � آد���ن و ����ن .�ر و��دا-ت و در��ن و آ�وزش و ر-د �رھ�� ا���5ص ���د.ا���ن ھ� ، ��)� �رای ���ود ز�د,
   
   

 �ر>�ن 24.5.2021
�� %��وان�& 

 


