
1388 تشهبیدرا
رشب قوقح عفادم نانز تیعضو زا یشرازگ

همدقم

 .ت*سا هت*فای شیاز*فا روشB نیا رد ر*شب قوق*ح ضق*ن دراو*م ،ناریا رد یمال*سا یروهم*ج درگ*لا*س نیما یس ا*ب نا*مزم*ه
 هدنیاز**ف روط**ب ،دننB یم شال**ت دو**خ قوق**ح زا تیام**ح و نو**نا**ق رد تا**حال**صا یار**ب هB نا**نز قوق**ح نالاع**ف نایم نیا رد
 نیر**ت هت**سجر**ب یداب**ع نیریش  ،)1(هت**شذ**گ هنیمز نیا رد ا**م شراز**گ نیر**خآ زا هB ینا**مز رد .د**نا هت**فر**گ رار**ق فد**ه یا
 خیرا**ت رد را**ب نیلوا یار**ب – نا**نز قوق**ح لاع**ف کی ناد**نز م^ح ،هدو**ب راش**ف ت**حت تد**ش ه**ب ناریا رد ر**شب قوق**ح ع**فاد**م
 ،راض******حا ،هت******فر******گ رار******ق تیذا و رازآ درو******م زین نا******نز قوق******ح نالاع******ف ریا******س و هد******مآ رد ار******جا ه******ب – یمال******سا یروهم******ج
 ع**فاد**م نا**نز ر**ب راش**ف قیداص**م ور شیپ شراز**گ .ت**سا هد**ش یریگول**ج زین اه**نآ رف**س زا و هد**ش ییو**جزا**ب و ت**شادزا**ب
.دهد یم رارق یسررب دروم 1387 تشهبیدرا هام زا ار ناریا رد رشب قوقح

 نیا نالاعAAف رAAب راشAAف زا یدیدAAج لصAAف ،ناAAنز قوقAAح عAAفادAAم یارAAب نادAAنز هدAAش ارAAجا م<ح نیلوا .1
هصرع

 شیاهتیلاع***ف لیلد***ب اهن***ت  وا ناد***نز تیمو^حم هرود هB ت***سا ناریا رد نا***نز قوق***ح لاع***ف نیلوا )2(ت***سود ماد***قا هیلا***ع 
 70 هارم*ه ه*ب ،ه*لا*س 57 ،ت*سود ماد*قا هیلا*ع 1385 دادر*خ 22 رد  .ت*سا هد*مآ رد ار*جا ه*ب نز قوق*ح زا تیام*ح  یار*ب
 کی دود**ح وا .د**ش ت**شادزا**ب نا**نز قوق**ح زا تیام**ح رد و نار**هت ریت تف**ه نادیم رد زیمآ ت**ملاس**م یعم**جت رد رگید رف**ن
 لال**خا و ینو**نا**ق ریغ عم**جت رد تBر**ش قیر**ط زا یلم تینما هیلع ماد**قا ماه**تا ه**ب نآ زا س**پ و د**نارذ**گ ناد**نز رد ار هتف**ه
 ه*ب ت*سود ماد*قا هیلا*ع ،بالق*نا ها*گداد تینما  یار*سداد 15 هبع*ش رد یود*ب ها*گداد رد )3(.د*ش همBاح*م یموم*ع مظ*ن رد
 و سب**ح ها**م 4 نت**ساB زا س**پ رظ**ن دید**جت ها**گداد .د**ش مو^حم قال**ش ه**بر**ض 20 و یریزع**ت سب**ح ها**م راه**چ و لا**س 3

 .درB دیئات ار یو نادنز لاس هس م^ح ،قالش هبرض 20

 هرود و هد*****ش لقتن*****م بالق*****نا ها*****گداد ما^حا یار*****جا هرادا ه*****ب ظف*****حلا ت*****حت ت*****سود ماد*****قا هیلا*****ع 1387 نمه*****ب 13 زور
 ر*ب ریت تف*ه نادیم مارآ عم*جت رد هیلا*ع روض*ح ،وا ع*فاد*م لیBو ،یون*غ میسن رظ*ن قب*ط )4(.د*ش زا*غآ ام*سر شتیمو^حم
 هرا*شا نینچمه یون*غ .دو*ش یم بوسح*م ینو*نا*ق یلمع ،د*ناد یم زاج*م ار یموم*ع تاعم*جت هB ،یسا*سا نو*نا*ق سا*سا
 رظ*ن د*م یو هیلع م^ح رود*ص ماگن*ه رد ار هنیشیپ نیا ها*گداد و هدو*ب یسایس یناد*نز تص*ش ه*هد رد هیلا*ع هB دنB یم
 هو*ق سي*ئر زا هد*نور*پ دد*جم ي*گدي*سر يا*ضاق*ت  هیلا*ع هد*نور*پ رد ي*نو*نا*ق هار اهن*ت ع*فاد*م لیBو نیا هتف*گ ه*ب .ت*سا هت*شاد



)5(.تسا بالقنا و يمومع ياه هاگداد ليكشت نوناق 18 هدام ساسا رب هيياضق

 ردا***ص ما^حا رد یناوخم***ها***ن هدن***هد ناش***ن هت^ن نیا هB )6(د***نا هد***ش ه***ئرب***ت یهباش***م تا***ناه***تا ا***ب یرگید نالاع***ف رتشیپ
 .تساههاگداد رد هدش

 هیلا*ع زا ریغ ه*ب .د*ند*ش ت*شادزا*ب نار*هت ریت تف*ه نادیم رد نا*گدننB عم*جت زا رف*ن 70 ه*ب کیدز*ن 1385 دادر*خ 22 رد
 مارالد :زا دن***تراب***ع دار***فا نیا ،د***ند***ش هت***خان***ش مر***جم و مهت***م عم***جت نیا ا***ب هط***بار رد زین رگید رف***ن 13 ،ت***سود ماد***قا
 ربBا یلع ،ینا***قر***ف هدازآ ،ییوم***ع یدم***حا نمه***ب ،ایض میر***م ،ایض ه***موصع***م ،یگیب ناطل***س میسن ،تیاد***ه هراه***ب ،یلع
 ال***هش و ر***جاه***م یدوواد ابیر***ف ،یب***سامه***ط ن***سو***س ،ینا***سار***خ یدم***حا نیشو***ن ،نالدرا نیور***پ ،ا***ه ینیئو***خ یو***سو***م
 .دندش هئربت هدراو تاماهتا زا رگید یرایسب .یراصتنا

 ،هدومیپ ار ت*سود ماد*قا هیلا*ع هد*نور*پ ه*ب هیب*ش یل*حار*م ،دو*ب هد*ش ریگت*سد دادر*خ 22 عم*جت رد هB ،یلع مارالد هد*نور*پ
 تBر**ش قیر**ط زا یلم تینما هیلع ماد**قا تا**ماه**تا ه**ب یلع مارالد یود**ب ها**گداد رد .ت**سا هد**شن ار**جا ز**گر**ه یو م^ح ا**ما
 ود ه**ب ار وا ها**گداد .د**ش هت**خان**ش مر**جم و هد**ش ه**جاو**م یموم**ع مظ**ن رد لال**خا و ماظ**ن هیلع غیلبت ،ینو**نا**قریغ عم**جت رد
 ها**م 6 و لا**س 2 ه**ب رظ**ن دید**جت ها**گداد رد م^ح نیا هB درB مو^حم قال**ش ه**بر**ض 10 و یریزع**ت سب**ح ها**م 10 و لا**س
 رگید ماه**تا ود ا**ما هدرB ه**ئرب**ت یموم**ع مظ**ن رد لال**خا ماه**تا زا ار یلع مارالد رظ**ن دید**جت ها**گداد .ت**فای ش**هاB سب**ح
 ف*قوت*م رظ*ن دید*جت هل*حر*م رد م^ح نیا یار*جا ،هیئاض*ق هو*ق ت*سایر ه*ب ضارت*عا ه*ما*ن لا*سرا یپ رد .دو*من دیئا*ت ار یو
 ها***گداد 6 هبع***ش رد ییاض***ق یگدیسر ما***جنا یپ رد .دو***ش یم مال***عا ییاض***ق دد***جم یگدیسر زا س***پ ییاه***ن م^ح .د***ش
 یموم*ع مظ*ن رد لال*خا ه*ب اهن*ت هیلوا ماه*تا ه*س نایم زا یلع مارالد تا*ماه*تا ،1387 نا*بآ 25 خیرا*ت ه*ب نار*هت فانیت*سا
Bه***ب دانت***سا ه***ب رگید را***ب وا .د***ش مو^حم دیر***خ ل***با***ق قال***ش ه***بر***ض 10 و یریزع***ت سب***ح ها***م راه***چ ه***ب وا و هت***فای ش***ها 
 نار**هت یموم**ع ها**گداد ضارت**عا نیا ه**ب خ**سا**پ رد .دو**من ضارت**عا م^ح نیا ه**ب ،دو**ب هد**ش ه**ئرب**ت ماه**تا نیا زا الب**ق ه^نیا
)7(.تسا هدرB مالعا قوعم ییاضق ددجم یگدیسر ات ار ریخا م^ح یارجا

 رظ***ن دید***جت ها***گداد ط***سو***ت اه***نآ دید***ج ما^حا و ت***فر***گ رار***ق رظ***ن دید***جت درو***م هد***نور***پ نیا دار***فا زارگید یخر***ب ما^حا
 زا و وجش*ناد ؛)8(تیاد*ه هراه*ب .د*نر*ب یم ر*سب رظ*ن دید*جت ها*گداد هجیتن راظت*نا رد نانچم*ه هیقب ه^یلا*ح رد ،د*ش ردا*ص
 ها***گداد ط***سو***ت م^ح نیا هB د***ش مو^حم لا***س 5 تد***م ه***ب یقیلعت سب***ح لا***س ود ه***ب یود***ب ها***گداد رد ،نز قوق***ح نالاع***ف

 ط**سو**ت و ،یریزع**ت ناد**نز لاس^ی ه**ب نار**هت بالق**نا ها**گداد 28 هبع**ش ط**سو**ت ءایض ه**موصع**م .)9(د**ش دیئا**ت رظ**ن دید**جت
 یود**ب یار .)10(د**ش مو^حم ناد**نزو قال**ش یاج**ب یدق**ن همیر**ج لایر نویلیم ه**س ه**ب نار**هت یموم**ع ها**گداد 1060 هبع**ش
 ه**ب زین یدق**ن همیر**ج و د**ش لیدب**ت لا**س ه**س تد**مب یقیلعت سب**ح لاس^ی ه**ب رظ**ن دید**جت ها**گداد رد ءایض ه**موصع**م ناد**نز
 راب^ی ها**م راه**چ ر**ه ،لا**س ه**س تد**م ه**ب ءایض ه**موصع**م هB ت**سا هد**ش ررق**م نینچمه .د**ش هداد ش**هاB لایر نویلیم ود
 ،ت*شاد روض*ح عم*جت رد هB یراگ*ن ه*ما*نزور ؛ییو*ما یدم*حا نمه*ب .)11(دنB یفرع*م یل*حم سیلپ هرادا ه*ب دیا*ب ار شدو*خ
 هدازآ .)12(دیسر م****ه رظ****ن دید****جت ها****گداد دیئا****ت ه****ب م^ح نیا هB د****ش مو^حم یقیلعت ناد****نز ها****م 6 ه****ب یود****ب ها****گداد رد
 سب***ح لا***س ود ه***ب یود***ب ها***گداد رد )13(د***ش هت***شو***ن نز قوق***ح نالاع***ف درو***م رد یلبق شراز***گ رد هB ه***نوگ***نام***ه ؛ینا***قر***ف
 ها*گداد تیعضو .د*ش لیدب*ت رظ*ن دید*جت ها*گداد رد یدق*ن همیر*ج لایر نویلیم ود ه*ب وا م^ح هB دو*ب هد*ش مو^حم یقیلعت
 ،ت*سا هد*ش لی^شت هد*نور*پ اه*نآ یار*ب هB یدار*فا هیقب درو*م رد ا*ه ها*گداد نیا ط*سو*ت هردا*ص ما^حا و رظ*ن دید*جت یا*ه
 .تسا صخشمان



 ،ت****سود ماد****قا هیلا****ع و یلع مارالد ،هد****نور****پ ود نیا ا****ب ها****گداد درو****خر****ب هویش رد دو****جو****م یاه****تواف****ت و ا****ه یناوخم****ها****ن
 یا****ه هد****نور****پ یبایزرا و یسرر****ب رد یناس^ی هیور ها****گداد هB د****هد یم ناش****ن و ت****سا هد****ش قیمع یا****ه ینارگ****ن ب****جو****م
 ت**فایرد ار یو ییاه**ن م^ح یمسر روط**ب ز**گر**ه هB د**نا هدرB مال**عا ت**سود ماد**قا ع**فاد**م یالBو هوال**ع ه**ب .دراد**ن ه**باش**م
.ت*سا هد*ش نا*نآ فر*ط زا ییاض*ق دد*جم یگدیسر ت*ساو*خرد و ها*گداد ه*ب  ت*ساو*خداد ه*ئارا زا ع*نا*م نیا و د*نا هدر^ن
)14(

 رشب قوقح عفادم  و لبون هدنرب یدابع نیریش هیلع شیازفا هب ور تالمح  .2

 .ت*سا هت*فر*گ رار*ق راB هظ*فاح*م یا*ه ه*نا*سر یا*هارت*فا و هلم*ح درو*م ت*حت ا*هرا*ب هت*شذ*گ یاه*لا*س لو*ط رد یداب*ع نیریش
 قوق**ح ناع**فاد**م نو**ناB هارم**ه ه**ب ار یداب**ع نیریش و دنت**فای یر**ت نش**خ و ر**ت هزا**ت ل^ش اهتیذا و رازآ نیا  ها**م رذآ  رد
 نیریش م**ه .د**ش نو**ناB بمل**پ ه**ب ر**جنم هB د**نداد رار**ق فد**ه ،دو**ش یم هرادا یو ط**سو**ت هB یتلود ریغ ینا**مزا**س ،ر**شب
 .د****نریگ یم هد****هع ر****ب ار یسایس م****ئار****ج نامهت****م ت****لاBو ه****نابل****طواد روط****ب ناع****فاد****م نو****ناB یالBو هور****گ م****ه و یداب****ع
 ناع*فاد*م نو*ناB یالBو و یداب*ع نیریش نالBو*م ،د*نا هد*ش مو^حم یتینما تا*ماه*تا ا*ب هB نا*نز قوق*ح نالاع*ف زا یرایسب
 ر*شب قوق*ح تیعضو ند*ش ر*ت میخو زا ناش*ن ناع*فاد*م نو*ناB و یداب*ع ر*ب ییا*هراش*ف نینچ لام*عا .دنت*سه ر*شب قوق*ح
 .دراد ناریا رد

 س**پ ،دراد**ن یتینوص**م ا**هراش**ف لیبق نیا ل**باق**م رد ،شا یللملا نیب ت**خان**ش و تیعقو**م ه**ب ه**جو**ت ای ،یداب**ع نیریش ر**گا
 نیریش ر***ب ا***ه یریگتخس هوال***ع ه***ب .دنه***جاو***م بوBر***س و تیذا و رازآ رط***خ ا***ب رتشیب ر***شب قوق***ح ع***فاد***م نا***نز ریا***س
 ندرB شو*ما*خ روظن*م ه*ب راش*ف لام*عا و ت*سا تا*باخت*نا ه*نات*سآ رد ر*شب قوق*ح ناع*فاد*م ریا*س ه*ب ت*مال*ع یعو*ن یداب*ع
 .دوش یم بوسحم اهنآ داقتنا  یادص

 سابل یاهورین و سیلپ ،یتینما نارومام 1387 ید 1 هبنش^ی زور :رشب قوقح ناعفادم نوناU رتفد بملپ •
 حل**ص هزیا**ج هد**نر**ب یداب**ع نیریش ط**سو**ت هB یتلود ریغ ینا**مزا**س ،ر**شب قوق**ح ناع**فاد**م نو**ناB رت**فد ه**ب یصخش
 هیمال**عا درگ**لا**س نیتمصش ت**شاد**گرز**ب هدات**فا ریخا**ت ه**ب م**سار**م یراز**گر**ب زا و هدر**ب موج**ه ،دو**ش یم هرادا ل**بو**ن
 ل*حم رد نار*ضا*ح هتف*گ ه*ب .د*ندرB بمل*پ ار ر*شب قوق*ح ناع*فاد*م نو*ناB رت*فد و هدرB یریگول*ج ر*شب قوق*ح یناه*ج
 نا***مزا***س نیرتمه***م نو***ناB نیا )15(.ت***سا هدو***ب هارم***ه یمالB و ی^یزیف یاهت***نوش***خ ا***ب نو***ناB رت***فد ه***ب موج***ه نیا
 زا ،هدرB ه***ئارا یقوق***ح تا***مد***خ یسایس م***ئار***ج نامهت***م ه***ب ه***نابل***طواد تروص***ب هB ت***سا ناریا رد یر***شب قوق***ح
 یم ه**ئارا ناریا رد ر**شب قوق**ح تیعضو هرا**برد یمظنم یاه**شراز**گ و هدرB تیام**ح یسایس نالاع**ف یا**ه هداو**نا**خ
 د*هد یم ناش*ن و دراد یتینما یا*هورین رات*فر رییغت زا رب*خ ر*شب قوق*ح ناع*فاد*م نو*ناB رت*فد بمل*پ )16(.ت*سا هداد
Bبو***چرا***چ رد و***لو ،نا***نآ زا تیام***ح و عا***فد عو***ن ر***ه ه^لب یعامت***جا و یسایس نالاع***ف تف***لاخ***م عو***ن ر***ه اهن***ت ه***ن ه 
.تسین لمحت لباق نالوئسم یوس زا ،هاگداد رد نوناق

 هB ینارومام شیتفت دروم یدابع نیریش تلاBو رتفد 1387 ید 9 رد :یدابع نیریش تلاUو رتفد هب موجه •
 ر**ت هدننB نارگ**ن و د**ش طب**ض رت**فد نیا رد دو**جو**م یا**هر**تویپماB .ت**فر**گ رار**ق ،د**ند**ناو**خ یتایلا**م نا**سرزا**ب ار دو**خ
 نیا ط****سو****ت زین یسایس م****ئار****ج نامهت****م ه****ب طو****بر****م تا****عال****طا ل****ما****ش ،یداب****ع منا****خ نالBو****م یا****ه هد****نور****پ ه^نیا
 )17(.دش هرداصم نارومام



 نیریش لزنم لباقم رد هرفن 150 دودح یعمج 1387 ید 12 رد  :یدابع نیریش لزنم هب یعمج شروی •
 .د***نداد ر***س یو هیلع "دنB یم تیام***ح یداب***ع ،دنB یم تیان***ج لیئار***سا" دن***نا***م ییا***هراع***ش و هدرB عم***جت یداب***ع
.د*ندرB لا*مدگ*ل و هدیشB نییا*پ ار وا ت*لاBو یول*با*ت ،دنت*شو*ن راع*ش یداب*ع نیریش ه*نا*خ ینوریب یا*هراوید ر*ب اه*نآ
 تیعم**ج نت**خا**س قرفت**م و لام**عا نیا ندرB ف**قوت**م یار**ب یماد**قا چیه ا**ما دو**ب ر**ضا**ح ل**حم رد سیلپ ه^نیا ا**ب )18(
 )19(.دادن ماجنا

 هB ،یناحبس سونیژ 1387 ید 25 زور رد :رشب قوقح ناعفادم نوناU یشنم ،یناحبس سونیژ یریگتسد •
 ط*سو*ت هB یتلود ریغ ینا*مزا*س ، نیم ناینا*بر*ق زا تیام*ح نو*ناB و ر*شب قوق*ح ناع*فاد*م نو*ناB رد یشنم ناون*ع ه*ب
 و هت*فر وا ه*نا*خ ه*ب حب*ص 6 ت*عا*س یتینما نارو*ما*م .د*ش ریگت*سد دو*ب راB ه*ب لوغش*م ،د*ش یم هرادا یداب*ع نیریش
 هB ،یناحب*****س منا*****خ ت*****شادزا*****ب یار*****ب یلیلد چیه )20(.د*****ندرB طب*****ض ار وا یصخش لیا*****سو یو ت*****شادزا*****ب زا شیپ
 و هت***فر***گ رار***ق هلم***ح درو***م تد***ش ه***ب ریخا یاه***ها***م رد ناریا رد نایئاه***ب .ت***سا هد***شن ه***ئارا ،دراد ییاه***ب ب***هذ***م
 ا*هرا*ب لیلد نیمه ه*ب و دراد هد*هع ر*ب ار نا*نآ زا یدادع*ت ت*لاBو یداب*ع منا*خ .د*نا هد*ش ت*شادزا*ب نا*نآ زا یرایسب
 درایلیم 7 هقیثو ندرپ*س ا*ب 1387 دنف*سا 21 رد یناحب*س .ت*سا هت*فر*گ رار*ق راB هظ*فاح*م یا*ه ه*نا*سر رازآ درو*م
.دش دازآ همBاحم خیرات ات لایر

دراد همادا نانچمه اضما نویلیم کی نیپمU نالاعف رب راشف .3

Bر**ح اض**ما نویلیم کی نیپمBت**سا شو**جدو**خ یت Bضیعبت نیناو**ق ریثا**ت ه**ب تب**سن یموم**ع یها**گآ شیاز**فا روظن**م ه**ب ه 
 تیلاع*ف نیناو*ق نیا حال*صا یار*ب ناریا سل*جم ه*ب باط*خ یت*ساو*خداد زا تیام*ح رد اض*ما یروآ عم*ج و هع*ما*ج ر*ب زیمآ
 ،دو*خ راB یند*م و زیمآ ت*ملاس*م هویش م*غریلع و 1385 دادر*م رد نآ راB ه*ب زا*غآ نا*مز زا نیپمB نیا یاض*عا .دنB یم
 ل**حنم سیلپ ط**سو**ت اه**نآ تاسل**ج ،د**نا هد**ش همBاح**م و ریگت**سد ،ییو**جزا**ب ،راض**حا ،د**نا هت**فر**گ رار**ق راش**ف ت**حت ا**هرا**ب
 تع**نا**مم زین نا**نآ زا یخر**ب رف**س زا و هد**ش طب**ض ناشیصخش لیا**سو و هت**فر**گ رار**ق شیتفت درو**م ناشیا**ه ه**نا**خ ،هد**ش
 نا**نز درو**م رد شراز**گ نیر**خآ نا**مز ،1387 دادر**خ ها**م زا ا**هراش**ف نیا زا یخر**ب ه**ب شراز**گ نیا .ت**سا هد**مآ لم**ع ه**ب
)21(.دزادرپ یم ،رشب قوقح عفادم

نیپمU یاضعا یریگتسد

 نویلیم کی نیپمB وضع هس نیا 1387 نمهب 11 زور رد :یمیهاربا نیهاش و یمیهاربا درگیب ،دازآ هسیفن •
 حال*صا رات*ساو*خ هB ،نیپمB هینایب یار*ب اض*ما یروآ عم*ج نیح و نار*هت لام*ش رد لا*چو*ت یاه*هوB رد اض*ما
 ا*ب زور کی زا س*پ یمیهار*با نیها*ش و یمیهار*با درگیب .د*ند*ش ریگت*سد ،ت*سا نا*نز هیلع زیمآ ضیعبت نیناو*ق
 ت****حت ارزو هاگت****شادزا****ب رد هB ،دازآ هسیفن ت****شادزا****ب ا****ما )22(.د****ند****ش دازآ یلایر نویلیم 200 ت****لافB رار****ق
 ه*نا*خ نارو*ما*م ،ت*شادزا*ب نیا نایر*ج رد .ت*فای ه*مادا 1387 نمه*ب 17 ا*ت و زور ش*ش ،ت*شاد رار*ق ییو*جزا*ب
 رار**ق شیتفت درو**م ار ،ت**سا کرت**شم یراص**نا زان**لا و تداع**س ادیآ نیپمB رگید وض**ع ود ا**ب هB ،دازآ هسیفن
 هB ،ار دازآ هسیفن ر****سمه و یراص****نا زان****لا یتینما یا****هورین و هدیشB ت****نوش****خ ه****ب لزن****م شیتفت نیا .د****نداد
 ه*ب نار*هت رد دازآ هسیفن( .د*نداد رار*ق مت*ش و بر*ض درو*م ،دو*ب هد*مآ نار*هت رد شر*سمه ه*نا*خ ه*ب سیلپ هارم*ه
 ،ی^لم دیحو نات****سد ه****ب مت****ش و بر****ض و لزن****م شیتفت لو****ط رد نارو****ما****م .)ت****سا لوغش****م لیصحت و یگد****نز
 زور ش*ش نیا لو*ط رد .د*ش دازآ یلایر نویلیم 500 ت*لافB رار*ق ا*ب هسیفن .د*ندز دنبت*سد ،دازآ هسیفن ر*سمه



 ،)23(ت***سا رادرو***خر***ب زین یت***شاد***هب د***ب طیار***ش زا و هدو***ب ت***قو***م یهاگت***شادزا***ب هB ،ارزو هاگت***شادزا***ب رد وا
 هد****ش مو^حم ماظ****ن هیلع غیلبت قیر****ط زا یلم تینما هیلع ماد****قا ه****ب دازآ هسیفن  .ت****فر****گ رار****ق ییو****جزا****ب درو****م
)24(.تسا

 رد اضما نویلیم کی نیپمB وضع و اینرفیلاB جیرترون یتلایا هاگشناد یوجشناد ینموم اشع :ینم وم اشع •
Bنایا*پ یار*ب اش*ع ناریا رد ت*ما*قا لو*ط رد .د*ش ریگت*سد ناریا زا رادید ماگن*ه 1387 ر*هم 24 زور اینرفیلا 
 ه*ب یریگت*سد زا س*پ وا .دو*ب هدرB هیهت نیپمB یاض*عا زا یخر*ب ا*ب یریوص*ت ییا*هوگتف*گ شا یهاگش*ناد ه*ما*ن
 زا 1387 نا***بآ 20 ینمو***م اش***ع .د***ش لقتن***م ،دراد رار***ق تا***عال***طا ترازو رظ***ن ریز هB نیوا ناد***نز 209 دن***ب
 ار ینمو***م اش***ع ماه***تا ،نار***هت بالق***نا و یموم***ع یار***سداد تینما نواع***م ،داد***ح نس***ح )25( .د***ش دازآ ناد***نز
 تی^لا*****م دن*****س ل^ش ه*****ب یلایر نویلیم 2000 هقیثو ندرپ*****س ا*****ب وا  )26(.ت*****سا هدرB ناون*****ع "ماظ*****ن هیلع غیلبت"
 یریگول*ج اش*ع رف*س زا ،هیئاض*ق هو*ق یوگنخ*س ،یدیشم*ج ا*ضریلع یا*ها*عدا دو*جو ا*ب .د*ش دازآ شرد*پ ه*نا*خ
 ث***عا***ب اهن***ت ه***ن اش***ع یریگت***سد )27(.تسین ش***تالیصحت ه***مادا و ا^یر***مآ ه***ب ت***شگزا***ب ه***ب ردا***ق زون***ه وا و هد***ش
 و دید**هت زا ییاض**ف ه^لب هد**ش اض**ما نویلیم کی نیپمB یاض**عا هژیو ه**ب ،نا**نز شبن**ج نالاع**ف ر**ب راش**ف ه**مادا
 و طاب**ترا یرار**قر**ب نار**گ هط**ساو ناون**ع ا**ب راب**ت یناریا نایئا^یر**مآ صوصخ**ب ،یتیلم ود نالاع**ف هیلع با**عرا
 یریگت*****سد ا*****ب یتیلم ود نالاع*****ف ر*****ب ا*****هراش*****ف نیا .ت*****سا هدروآ دو*****جو*****ب بر*****غ  و یل*****خاد نالاع*****ف نایم سا*****مت
 دید***شت 1386 نیدرور***ف رد شخب***جا***ت نایB و یرایدنف***سا ه***لا***ه هلم***ج زا یسان***شر***س یا***ه ییا^یر***مآ-یناریا
 .دش

نانز قوقح رد لاعف یموق یاهتیلقا  رب راشف

 .دش دازآ نادنز زا 1387 دنفسا 8 زور دوب هدش ریگتسد 1385 نابآ 15 رد هB یدبع اناه :یدبع اناه •
 زا ی^ی رد دیعبت رد سب**ح لا**س 5 ه**ب زا**غآ رد و هد**ش ریگت**سد نات**سدرB نات**سا جدنن**س ر**هش رد یدب**ع ا**نا**ه
 ش***هاB ها***م 18 ه***ب رظ***ن دید***جت ها***گداد رد م^ح نیا .دو***ب هد***ش مو^حم یبر***غ ناجیا***برذآ نات***سا یزر***م طاق***ن
 نونB ا***ت دیعبت رد ناد***نز ما^حا )28(.د***ش دازآ ناد***نز زا شتیمو^حم نارود نایا***پ زا س***پ یدب***ع ا***نا***ه .ت***فای
 ه***ب یدب***ع ا***نا***ه و یدیزیا***ب بنیز دن***نا***م یمو***ق یاهتیلقا زا نا***نز قوق***ح نالاع***ف و یمو***ق یاهتلیقا نالاع***ف یار***ب
 و نا***نآ یا***ه هداو***نا***خ و نالاع***ف نیا ر***ب رتشیب یریگ تخ***س روظن***م ه***ب ما^حا نیا .ت***سا هد***ش هدراذ***گ ار***جا
Bییاهتیام**ح ش**ها Bت**فایرد ناشیمو**ب عامت**جا زا ت**سا ن^مم ه Bلو**ط رد یدب**ع ا**نا**ه .دو**ش یم لام**عا ،دنن 
 اه**نآ زا یضعب هB فلتخ**م یاه**ناد**نز ه**ب ا**هرا**ب و د**نارذ**گ یدارف**نا لول**س رد ار ها**م نیدن**چ شتیمو^حم تد**م
 لقتن**م ر**هش نی^شم ناد**نز ه**ب نارود نیا نایا**پ رد وا .د**ش لقتن**م دنت**شاد**ن یسایس نایناد**نز یار**ب یتا**نا^ما
 .دراد ناد*****نز رد اذ*****غ باصت*****عا رد تBر*****ش یار*****ب زین یرگید هد*****نور*****پ ،هد*****نور*****پ نیا رانB رد وا )29(.دو*****ب هد*****ش
)30( .تسا هدش مو^حم سبح لاس^ی هب ماهتا نیمه لیلد هب درB قوقح نالاعف رگید ی^ی ،یراتفگ همطاف

 کی نیپمB وضع و ناتسدرB رشب قوقح نامزاس وضع ،نانز قوقح لاعف یدیزیاب بنیز :یدیزیاب بنیز •
 ل*حم تا*عال*طا هرادا ه*ب راض*حا زا س*پ و نات*سدرB نات*سا دا*باه*م ر*هش رد 1387 ریت 19 رد اض*ما نویلیم
 هیلع ماد*قا" ماه*تا ه*ب ع*فاد*م لیBو ه*ب یسرت*سد نود*ب و هت*سب یا*هرد ت*شپ یها*گداد رد یدیزیا*ب .د*ش ریگت*سد
 یا*****ه ه*****نا*****سر ا*****ب هب*****حاص*****م" ،"ماظ*****ن هیلع غیلبت" ،"نات*****سدرB یسایس یاه*****نا*****مزا*****س تیام*****ح" ،"یلم تینما
 ناد**نز رد دیعبت رد سب**ح لا**س راه**چ ه**ب وا .د**ش همBاح**م "ینو**نا**ق ریغ نا**مزا**س کی رد تیوض**ع" و "ه**ناگیب



 ریغ یل^ش ه*****ب ،دیما*****جنا لو*****ط ه*****ب زور ود اهن*****ت هB یو م^ح رد رظ*****ن دید*****جت د*****نور .د*****ش مو^حم نا*****جنز ر*****هش
 ییاض**ق یسرزا**ب نا**هاو**خ ع**فاد**م لیBو ه**چر**گا .دو**ب هارم**ه ینو**نا**ق یا**ه یطابض**نا یب ا**ب و ه**نالوج**ع لومع**م
 رد نونBا م***ه یو ،ت***سا هد***ش بالق***نا و ي***موم***ع يا***ه ها***گداد ليكش***ت نو***نا***ق 18 هدا***م قب***ط یدیزیا***ب هد***نور***پ
 راه*چ ه*ب یرگید هد*نور*پ رد یدیزیا*ب نینچمه )31( .ت*سا نا*جنز ناد*نز رد دو*خ تیمو^حم هرود ند*نارذ*گ لا*ح
 لیدب**ت یزیزع**ت م^ح ه**ب ها**گداد یو**س زا م^ح نیا هB ت**سا هد**ش علط**م  و دو**ب هد**ش مو^حم یقیلعت سب**ح ها**م
 )33(.تسا هتفای شیازفا هام شش و لاس راهچ هب یو نادنز نارود لB هجیتن رد )32(.تسا هتفای

 کی نیپمB وضع و رهمرذآ یتلود ریغ نامزاس وضع ،نانز قوقح لاعف هدازافص کانور :هدازافص کانور •
 ا*ت .در*ب یم ر*س ه*ب نات*سدرB نات*سا جدنن*س ناد*نز رد نونB ا*ت و هد*ش ریگت*سد 1385 ر*هم 18 اض*ما نویلیم
Bد**ش لی^شت 1386 دنف**سا ها**م رد یو یود**ب ها**گداد )34(.ت**سا هد**شن ردا**ص هدازاف**ص هیلع یم^ح چیه نون 
 کا****نور )35(.دو****ش راز****گر****ب 1387 دنف****سا 10 هبن****ش دو****ب رار****ق یو مود ها****گداد .در^ن ردا****ص یم^ح چیه ا****ما

 لومع**مریغ یا هراو**ها**م تازیهجت نت**شاد هگ**ن و زر**م زا ینو**نا**قریغ جور**خ یار**ب زین یرگید هد**نور**پ هدازاف**ص
)36(.تسا هدش مو^حم سبح هام 9 هب هدنورپ نیا یارب وا .دراد

لزنم شیتفت

 قوق***ح نالاع***ف نیا .د***نا هدرB ل***حنم زین ار اه***نآ تاسل***ج و هت***فر نیپمB یاض***عا لزان***م ه***ب ا***هرا***ب یتینما نارو***ما***م
 ناشیا****ه ه****نا****خ رد تاسل****ج یراز****گر****ب زا هB د****نا هت****فر****گ رار****ق دید****هت درو****م یتینما نارو****ما****م یو****س زا ا****هرا****ب نا****نز
 دن**نا**م یموم**ع نBا**ما زا هدافت**سا زا هت**فای نا**مزا**س یل^ش ه**ب هB اض**ما نویلیم کی نیپمB یاض**عا .دننB یریگول**ج
 ر*ب هوال*ع .دن*هد یم لی^شت ناشیا*ه ه*نا*خ رد ار دو*خ تاسل*ج راب*جا ه*ب ،د*نا هد*ش عن*م راB رت*فد ای س*نارفنB ن*لا*س
 هد*ش طب*ض زین اه*نآ یصخش لیا*سو و هت*فر*گ رار*ق نارو*ما*م شیتفت درو*م نیپمB یاض*عا زا یضعب یا*ه ه*نا*خ نیا
 .تسا

 نویلیم کی نیپمB وضع ،یبسامهط نسوس هناخ هب یتینما رومام جنپ 1387 نابآ 5 رد :یبسامهط نسوس •
 ذ**غاB ،ا**ه هت**شو**ن ت**سد هلم**ج زا یصخش لیا**سو یخر**ب و هداد رار**ق شیتفت درو**م ار یو ه**نا**خ ،هد**ش دراو اض**ما
 ه**ئارا ا**ب و د**ند**ش یب**سامه**ط ه**نا**خ دراو ها**گداد کرد**م ه**ئارا ا**ب اه**نآ .د**ندر**ب دو**خ ا**ب ار یو پا**ت پ**ل ر**تویپماB و ا**ه
 نآ هسل*ج نیلوا هB ت*فر*گ رار*ق ییو*جزا*ب درو*م تاع*فد ه*ب وا  .د*ندرB راض*حا ها*گداد ه*ب ییو*جزا*ب یار*ب ار یو ه*ما*ن
 ف**قوت**م ها**گدور**ف رد یو هB ت**فر**گ ما**جنا نآ زا س**پ یب**سامه**ط ه**نا**خ شیتفت .دیما**جنا لو**ط ه**ب ت**عا**س زا شیب 5
)37(.دمآ لمع هب تعنامم وا رفس زا و دش

 رارق شیتفت دروم 1387 رهم 27 ،اضما نویلیم کی نیپمB وضع ،یرای هللا وتسرپ هناخ :یرای هللا وتسرپ •
 ود  .د**ش طب**ض یو نیپمB ه**ب طو**بر**م لیا**سو و س^ع یا**ه موب**لآ ،اه**باتB ،ا**ه ید یس ،پا**ت پ**ل ر**تویپماB و ت**فر**گ
 هتیمB وض*****ع ،یرای هللا وت*****سر*****پ ه*****نا*****خ ه*****ب لیا*****سو طب*****ض و ه*****نا*****خ شیتفت روظن*****م ه*****ب اشیگ تینما سیلپ زا رو*****ما*****م
 هنیمز رد شتیلاع*ف هرا*برد دو*ب دو*خ راB ل*حم رد وا ه^یلا*حرد و دنت*فر نار*هت رد اض*ما نویلیم کی نیپمB نابل*طواد
 یا ه**ما**نراض**حا و ت**شگزا**ب ه**نا**خ ه**ب شردا**م ینفلت سا**مت ا**ب وت**سر**پ .د**ندرB لاو**س )شا هداو**نا**خ زا( نا**نز قوق**ح
 یضا*ق ط*سو*ت ا*جنآ رد وا و د*ندر*ب بالق*نا ها*گداد ه*ب ار وا نارو*ما*م .درB ت*فایرد ها*گداد رد یرو*ف روض*ح ر*ب ینبم
 یزیر ه**ما**نر**ب شیپ زا یراB رف**س لیلد ه**ب وا .ت**فر**گ رار**ق ییو**جزا**ب درو**م شا هد**نور**پ ییاض**ق سر**پزا**ب ،یناحب**س



 نابل****طواد هتیمB یاض****عا رگید هارم****ه ه****ب یرای هللا وت****سر****پ ر****هم 26 هعم****ج زور .د****ش دازآ زور نام****ه ،شا هد****ش
Bدو**ب هت**فر نار**هت ه**لال کرا**پ ه**ب اض**ما نویلیم کی نیپم Bنا**نآ زا و هد**مآ هور**گ تم**س ه**ب سیلپ نارو**ما**م ا**جنآ رد ه 
 یاض**عا زا رگید ی^ی و وت**سر**پ زا کرا**پ زا اه**نآ جور**خ زا شیپ نارو**ما**م .دننB کر**ت ار کرا**پ هB د**ندو**ب هت**ساو**خ
Bدنتساوخ نابلطواد هتیم Bه Bدنهد لیوحت سیلپ هب ار دوخ ییاسانش ترا.

رفس زا یریگولج

 هد**ش ل^شم را**چد روشB زا جور**خ یار**ب اض**ما نویلیم کی نیپمB یاض**عا زا هژیو**ب و نا**نز شبن**ج نالاع**ف زا یرایسب
 ر*شب قوق*ح ناع*فاد*م ندرB یوزن*م یار*ب هدرت*سگ شال*ت زا یشخب لم*ع نیا .ت*سا هد*مآ لم*ع ه*ب تع*نا*مم نا*نآ رف*س زا و
.دوش یم بوسحم یناهج هعماج زا ناریا رد

 رد تBرش دصق هب هB ،نانز قوقح لاعف و لیBو ،هدوتس نیرسن رفس زا 1387 رذآ 20 رد :هدوتس نیرسن •
 هد*ش یریگول*ج ،دو*ب رف*س مزا*ع دو*ش راز*گر*ب رذآ 22 زور دو*ب رار*ق هB ایلاتیا و*نار*م رد شا هزیا*ج یاد*ها م*سار*م
 هزیا**ج ت**فایرد یار**ب  "یناه**جر**شب قوق**ح" نا**مزا**س فر**ط زا هدوت**س نیر**سن .)38( د**ش فیقو**ت زین یو ه**ما**نرذ**گ و
 یانع**م ه**ب نیا هB دنB روب**ع ه**ما**نرذ**گ یسرزا**ب هل**حر**م زا ت**سناو**ت هدوت**س .دو**ب هد**ش باخت**نا ر**شب قوق**ح یللملا نیب
 نیب ها*گدور*ف رد ه*ما*نرذ*گ یسرزا*ب زا نت*شذ*گ زا س*پ .ت*سا هدوب*ن جور*خلا عون*مم ینو*نا*ق رظ*ن زا یو هB ت*سا نآ
 ت*سایر داه*ن نا*گدنیا*من ار دو*خ هB ،نارو*ما*م .د*ش مال*عا ینا*سر عال*طا متسیس زا هدوت*س ما*ن ،ینیم*خ ما*ما یللملا
 ه***ئارا ا***ب نینچمه اه***نآ .دنB ف***قوت***م ار دو***خ رف***س دیا***ب د***نداد عال***طا هدوت***س نیر***سن ه***ب ،د***ندرB یفرع***م یروهم***ج
 ه*ئارا وا ه*ب شا یجور*خلا عون*مم یریگیپ یار*ب ها*گداد فر*ط زا م*ه یا ه*ما*نراض*حا و هت*فر*گ ار یو ه*ما*نرذ*گ دیسر
.دنداد

 فقوتم هاگدورف رد ،اضما نویلیم کی نیپمB وضع ،یبسامهط نسوس 1387 نابآ 5 رد :یبسامهط نسوس •
 د*هد یم ناش*ن هB دو*ب هدوت*س نیر*سن درو*م هیب*ش اقیقد یو ا*ب درو*خر*ب هویش .د*مآ لمع*ب تع*نا*مم وا رف*س زا و هد*ش
 زا س****پ .ت****سا هدوب****ن جور****خلا عون****مم ینیم****خ ما****ما یللملا نیب ها****گدور****ف رد ند****ش ف****قوت****م زا شیپ زین یب****سامه****ط
 مین و لا***س ود لو***ط رد .دنت***فر یو ه***نا***خ ه***ب لاو***ما طب***ض ه***نا***خ شیتفت دص***ق ه***ب رو***ما***م 5 ،ها***گدور***ف زا ت***شگزا***ب
 وغ***ل یو جور***خ تیعون***مم 1387 نمه***ب رد هر***خالا***ب و هد***ش یریگول***ج یب***سامه***ط ن***سو***س رف***س زا را***ب ه***س هت***شذ***گ
.دش

 ه*ب رف*س ماگن*ه 1386 دنف*سا رد ،نالدرا نیور*پ :هلم*ج زا ؛ت*سا هد*ش لام*عا زین نا*نز شبن*ج نالاع*ف رگید ا*ب رات*فر نیا
 نالاع***ف زا یدادع***ت لیلد نیمه ه***ب .این یقت تعل***ط و یعاج***ش هروصن***م ،شا یر***شب قوق***ح هزیا***ج ت***فایرد یار***ب د***ئو***س
)39( .دنا هدرB میظنت طبریذ نالوئسم هیلع ،رفس زا تعنامم هب ضارتعا رد یا همان تیا^ش رشب قوقح

هاگداد تاسلج

 کی نیپمB وضع راهچ 1387 رویرهش 13 رد :یرهاوج هولج ،زرواشB دیهان ،هاوخ نیسح میرم ،نالدرا نیورپ •
 هول*ج ،زرواشB دیها*ن ،هاو*خ نیسح میر*م ،نالدرا نیور*پ .د*ند*ش مو^حم یریزع*ت سب*ح ها*م ش*ش ه*ب اض*ما نویلیم
 تیا*****س بو ،یر*****بار*****ب یار*****ب رییغت یاهتیا*****س بو رد رد ناشیاهتیلاع*****ف ا*****ب هط*****بار رد یتینما تا*****ماه*****تا ه*****ب یر*****هاو*****ج



 زا نا***نآ یریزع***ت سب***ح ها***م ش***ش م^ح .د***ند***ش همBاح***م نا***نز یگنهر***ف زBر***م تیا***س بو ،نات***سنز و نیپمB یمسر
 نیمه ا**ب طاب**ترا رد .د**ش ردا**ص یمال**سا یاه**تازاج**م نو**نا**ق 500 هدا**م قب**ط و بالق**نا ها**گداد هدزیس هبع**ش فر**ط
 زین یر**هاو**ج هول**ج و د**نارذ**گ ناد**نز رد ار زور 45  و هد**ش ریگت**سد 1386 نا**بآ ها**م رد هاو**خ نیسح میر**م ماه**تا
 لاع*ف راه*چ نیا ت*لاBو هدوت*س نیر*سن و یداب*ع نیریش .دو*ب ناد*نز رد زور 30 و هد*ش ریگت*سد لا*س نام*ه رذآ ها*م
 ترو**ص ه**ب نا**نآ رظ**ن دید**جت ها**گداد و د**ندرB رظ**ن دید**جت یا**ضاق**ت م^ح نیا ر**ب و دنت**فر**گ هد**هع ه**ب ار نا**نز قوق**ح
 هB ت*******سا رBذ ه*******ب مزال .ت*******سا هدر^ن ردا*******ص یم^ح زون*******ه ها*******گداد نیا .د*******ش راز*******گر*******ب 1387 نمه*******ب 8 رد و ینلع
 .دننز یم نانز قوقح نالاعف روسناس هب تسد هتفای نامزاس یل^ش هب یتلود نالوئسم

 یناسB یاد*ص ندیناشB تو^س ه*ب و روس*نا*س یژ*تارت*سا یات*سار رد نا*نز قوق*ح نیلاع*ف نیا یار*ب هد*ش ردا*ص ما^حا
 ،د**نراد رار**ق رازآ و راش**ف ت**حت هB ر**شب قوق**ح ناع**فاد**م زا و هدرB شال**ت نا**نز قوق**ح قق**حت یار**ب هB دو**ش یم لام**عا
 نیپمB ه*ب طو*بر*م یاهتیا*س نایم نیا زا و هد*ش رتلیف نا*نز ه*ب طو*بر*م تیا*س بو نیدن*چ ات*سار نیمه رد .دننB یم عا*فد
 تیا***س و )40( را***ب 19 نونB ا***ت یر***بار***ب یار***ب رییغت تیا***س لاث***م یار***ب .د***نراد رار***ق روس***نا***س جو***م نیا راش***ف ت***حت زین
 ل*خاد رد گال*بو و تیا*س بو 27 هدرت*سگ روس*نا*س کی یط 1387 رذآ 5 رد .د*نا هد*ش رتلیف را*ب  8 یتسینیمف ه*سرد*م
 یار**ب رییغت :هلم**ج زا ،د**ند**ش رتلیف نالوئ**سم ط**سو**ت د**نداد یم سا^عنا ار نا**نز ه**ب طو**بر**م ل**ئاس**م هB ناریا زا جرا**خ و
 ،ت****شر ،هاش****نا****مرB ،مالیا ،ل****مآ ،ل****باز ،د****هشم ،زاریش ،ناد****هاز ،ناجیا****برذآ ،نادم****ه رد نسپمB تیا****س بو ،یر****بار****ب
 گال***بو ،نا***نز یگت***سبمه ه^ب***ش تیا***س ،یتسینیمف ه***سرد***م تیا***س ،د***ئو***س ،سرب***ق ،نا***ملآ ،تیوB ،اینرفیلاB ،جرB ،کارا
Bنادر*م هتیم Bگال*بو ،نیپم Bگال*بوت*ف و ر*بار*ب ثرا هور*گرا Bنا*نز ل*ئاس*م ا*ب طب*تر*م یاه*گال*بو و )یر*بار*ب ریوص*ت( نیپم 
 زین نا****نز نادیم و یناریا نا****نز نو****ناB یاهتیا****س بو نینچمه )41(.دازآ دربیB و او****ح ،ا****ه ه****نا****نز ،رازرا****خ هد****نر****پ :لث****م
 .دنا هدش رتلیف اهراب

تاعامتجا یدازآ رد تیدودحم .4

 نالاعف زا رفن هن 1387 دادرخ 22 رد :ناریا نانز یگتسبمه زور رد نانز قوقح لاعف 9 یریگتسد •
 )ن*****ئوژ 12 ،دادر*****خ 22( ناریا نا*****نز یگت*****سبمه زور درگ*****لا*****س تب*****سان*****م ه*****ب دنت*****شاد دص*****ق هB نا*****نز قوق*****ح
 تراب**ع نالاع**ف نیا .د**ند**ش ریگت**سد م**سار**م یراز**گر**ب زا یریگول**ج و سیلپ دورو زا س**پ ،دننB ا**پر**ب یرانیمس
 ارا*س ،بوقعی ینب الیژ ،یر*هاو*ج هول*ج ،هدوت*س نیر*سن ،دازآ هسیفن ،تداع*س ادیآ ،جا*حریم دیها*ن :زا د*ندو*ب
 ت***عا***س دن***چ زا س***پ و هت***فای لاقت***نا ارزو هاگت***شادزا***ب ه***ب نا***نز نیا .هداز بلط***م هیلا***ع و ب***ئا***غ هدیر***ف ،ینامق***ل
 ا*ب و هد*ش مهت*م یموم*ع مظ*ن رد لال*خا ه*ب بالق*نا ها*گداد فر*ط زا نالاع*ف نیا هم*ه نآ زا س*پ )42(.د*ند*ش دازآ
 لووس**م تا**ماق**م" رانیمس نیا یگنهام**ه هتیمB هینایب قب**ط .د**ند**ش دازآ یلایر 500000 ت**لافB و هقیثو رار**ق
 یراددو**خ زیمآ ت**ملاس**م عم**جت یراز**گر**ب یار**ب نا**نز شبن**ج نالاع**ف ه**ب زوج**م نداد زا هت**شذ**گ لا**سود ما**مت رد
Bزا یخر**ب رد یتح و د**نا هداد رار**ق مت**ش و بر**ض و هلم**ح درو**م زین ار اه**نآ دود**حم عم**جت ه**نو**گر**ه و د**نا هدر 
 هB میفسات**م ا**م.د**نا هد**ش نا**ش یصخش یا**ه ه**نا**خ رد نالاع**ف نیا ییام**هدر**گ ه**نو**گر**ه یراز**گر**ب ع**نا**م دراو**م
 رد و هرف**ن تسیود ا**ت هاجن**پ و د**ص دود**حم عم**ج روض**ح ا**ب م**ه نآ م**سار**م کی یراز**گر**ب زا یتینما یا**هورین
)43( ."دننB یم تعنامم نآ یرازگرب زا و دنتفا یم تشحو هب هتسبرس طیحم کی

 یلاح رد نز قوقح نالاعف زا رفن هدزاود :دندش تشادزاب عمجت رطاخب نز قوقح نالاعف زا رفن هدزاود •



Bدنت**شاد رار**ق م**ه ا**ب ه Bنا**بایخ رد ،د**نور**ب یسایس و یعامت**جا نایناد**نز یا**ه هداو**نا**خ یزورو**ن رادید ه**ب ه 
 الیل :زا دن**تراب**ع نا**گد**ش ت**شادزا**ب .د**ند**ش ت**شادزا**ب 1388 ها**م نیدرور**ف مش**ش خیرا**ت رد نار**هت یدرور**هس
 ریما ،یدب*****ع یلع ،ناور*****هب اراه*****ب ،یمرB ه*****بوبح*****م ،نایباست*****حا هدن*****خر*****ف  ،مدق*****م هجید*****خ ،یلع مارالد ،یرظ*****ن
 ه*****ب هد*****ش ت*****شادزا*****ب دار*****فا .رف*****نازور*****ف ال*****هش و یفسوی ایر*****ث ،یلاب*****قا یریصن شرآ ،بارو*****ش دم*****حم ،یدیشر
Bه**ب ا**جنآ زا زین یدادع**ت و لقتن**م ر**فولین نادیم یرت**نال Bهم**ه سپ**س .د**ند**ش هدات**سر**ف گربل**گ نا**بایخ یرت**نال 
 م*هر*ب" و ،یموم*ع نا*هذا قیوش*ت" ه*ب هد*ش ت*شادزا*ب نالاع*ف نیا.د*ند*ش لقتن*م نیوا ناد*نز ه*ب نا*گد*ش ت*شادزا*ب
 دن*مراB ت*لافB ا*ب ینا*مو*ت نویلیم 50 هقیثو اه*نآ زا کی ر*ه ت*قو*م یدازآ یار*ب .د*ند*ش مهت*م "یموم*ع مظ*ن ندز
 و نیدرور*****ف 18 رد یمرB ه*****بوبح*****م .درB ه*****جاو*****م ل^شم ا*****ب ار هقیثو نیما*****ت ،ت*****لافB دیق هB د*****ش ردا*****ص ت*****لود
.دندش دازآ هقیثو ندرپس اب 1387 نیدرورف 19 رد مدقم هجیدخ

  تینما و تاعالطا ترازو و اه هاگداد طسوت رشب قوقح عفادم نانز دیدش تراظن .5

 زا یرایسب درو*م رد .دو*ش یم دید*ش یا*ه تیدود*حم ه*ب ر*جنم اب*لا*غ ا*ه ها*گداد ط*سو*ت ر*شب قوق*ح ع*فاد*م نا*نز همBاح*م
 یار**ب رییغت تیا**س بو .دنB یم ه**جاو**م تیدود**حم ا**ب ار اه**نآ ه**نادازآ ییاج**با**ج هB ت**سا یل^ش ه**ب اه**نآ ما^حا ،نالاع**ف
:تشون هداز ربمغیپ بنیز هراب ردرشب قوقح عفادم نانز دروم رد یشرازگ رد 1387 هام نابآ 13 خیرات رد یربارب
 ها**م دنف**سا 13خیرا**ت رد هدازربمغیپ .درB دیئا**ت ار هدازربمغیپ بنیز یار**ب هردا**ص م^ح رظ**ن دید**جت ها**گداد 21 هبع**ش"

 هB نز قوق*ح نالاع*ف  زا رف*ن 23 زا تیام*ح رد ه*نایو*ج ت*ملاس*م ضارت*عا کی نایر*ج رد بالق*نا ها*گداد ل*باق*م رد 1387
 رظ***ن دید***جت ها***گداد .د***ش ت***شادزا***ب نز قوق***ح نالاع***ف زا رگید رف***ن 32 هارم***ه ه***ب ،دو***ش راز***گر***ب اه***نآ ها***گداد دو***ب رار***ق
 4 ر***ه دیا***ب لا***س ه***س نیا لو***ط رد  ،هدازربمغیپ بنیز .درB دیئا***ت ار لا***س ه***س تد***م ه***ب یقیلعت سب***ح لاس^ی م^ح بنیز
 م^ح ،دو**ش ب^تر**م لا**س ه**س نیا لو**ط رد یمر**ج بنیز ر**گا .دنB یفرع**م تینما و تا**عال**طا ترازو ه**ب ار دو**خ راب^ی ها**م
)44(."دوش یم ارجا و یطعق وا سبح لاس کی

 هB هدرB مزل**م ار یو هB ت**سا ها**گداد تراظ**ن تد**ش هدازربمغیپ بنیز م^ح درو**م رد هدننB نارگ**ن و لومع**م ریغ هلئ**سم
 روآ ماز****لا م^ح م****ه نیا زا لب****ق .دنB یفرع****م تینما و تا****عال****طا ترازو ه****ب ار دو****خ راب^ی ها****م 4 ر****ه لا****س ه****س لو****ط رد
 هینایب زا تیام*****ح رد اض*****ما یروآ عم*****ج نایر*****ج رد هB اض*****ما نویلیم کی نیپمB وض*****ع ؛یلعبوقعی ریما یار*****ب یهباش*****م
Bلا**س 4 تد**م ه**ب یقیلعت سب**ح لاس^ی ه**ب ار یلعبوقعی رظ**ن دید**جت ها**گداد.دو**ب هد**ش ردا**ص ،دو**ب هد**ش ت**شادزا**ب نیپم 
 )45(.دنB یفرع*م تینما و تا*عال*طا هرادا ه*ب راب^ی ها*م 4 ر*ه ار دو*خ هB دو*ب هد*ش مزل*م یو ،م^ح نیا قب*ط .درB مو^حم
 نیا لو*ط رد هB د*ش مزل*م و مو^حم لا*س ه*س تد*م ه*ب یقیلعت سب*ح لاس^ی ه*ب زین نز قوق*ح نالاع*ف زا ؛ءایض ه*موصع*م
)46(.دنB یفرعم تینما و تاعالطا هرادا هب ار دوخ راب^ی هام 4 ره لاس هس

 دیئا**ت بنیز م^ح ،د**ند**ش ه**ئرب**ت هداز بوقعی بنیز هارم**ه ه**ب هد**ش ت**شادزا**ب نالاع**ف زا رف**ن 32 زا رف**ن 12 ه^نیا م**غریلع
 ونیم ،مدق****م ناو****ضر ،نالدرا نیور****پ ،یرفع****ج دیها****ن ؛بنیز هارم****ه ه****ب هد****ش ت****شادزا****ب نز قوق****ح لاع****ف جن****پ  )47(.د****ش
 رد )48(درB ه**ئرب**ت ار یرفع**ج دیها**ن رظ**ن دید**جت ها**گداد .د**نا هدرB ت**فایرد ار دو**خ ما^حا یلضفا نیر**سن و یضا**تر**م
 و )50(یضا*تر*م ونیم ،)49(مدق*م ناو*ضر درو*م رد هد*ش قیلعت هB قال*ش ه*بر*ض 10 و یقیلعت سب*ح ها*م 6 م^ح هB یلا*ح
 مو^حم لا**س ه**س یار**ب یقیلعت سب**ح لا**س کی ه**ب ار نالدرا نیور**پ رظ**ن دید**جت ها**گداد م^ح .د**ش دیئا**ت یلضفا نیر**سن
B52(.در(

 نا^ما تیدود****حم و ر****شب قوق****ح نالاع****ف نیا ر****ب دید****ش تراظ****ن ث****عا****ب ،دو****خ یفرع****م رد ر****شب قوق****ح ع****فاد****م نا****نز ماز****لا
 هزو**ح رد اه**نآ ند**ش لاع**ف ریغ ث**عا**ب ،نالاع**ف ر**ب سر**ت لیم**حت ا**ب  ماز**لا نیا  ،اهنیا ر**ب هوال**ع .دو**ش یم اه**نآ ییاجیا**ج



.دوش یم زین نز قوقح

اهسیونریز

 قوقح یللملا نیب نیپمB ،1387 تشهبیدرا 16 ،ناریا رد نز قوقح شبنج مظنم بوBرس ،یربارب قوقح زا تیمورحم )1(
 http://www.iranhumanrights.org/farsi/report1 ،ناریا رد رشب
//:http ،یربارب یارب رییغت ,1387 نمهب 12 ,دش زاغآ تسود مادقا هیلاع نادنز لاس هس )2(

www.campaignforequality.info/english/spip.php?article455  
//:http نیالنآ زور ،1387 نمهب 30 ،تسود مادقا هیلاع لیBو اب وگتفگ :ميراد هدجه هدام لامعا هب ديما )3(

www.roozonline.com/archives/2009/02/post_11643.php 
،دش لقتنم ما^حا یارجا هبعش هب ظفحلا تحت ،1385 دادرخ 22 عمجت رد نارضاح زا ی^ی ،تسود مادقا هيلاع)4(

 http://femschool.info/spip.php?article2056 ،یتسینمف هسردم ،1387 نمهب 13
//:http نیالنآ زور ،1387 نمهب 30 ،تسود مادقا هیلاع لیBو اب وگتفگ :ميراد هدجه هدام لامعا هب ديما )5(

www.roozonline.com/archives/2009/02/post_11643.php 
اجنامه )6(
 ،یربارب یارب رییغت , ، 1387 نابآ 19 ،دش رداص ملكوم مكح يارجا فقوت روتسد :داد ربخ يلع مارآلد ليكو )7(

http://www.campaignforequality.info/spip.php?article1325 
 زا لقن هب ،زوین راودا ،می^حت رتفد یزBرم یاروش وضع تیاده هراهب یارب یقیلعت سبح لاس ود م^ح دیئات)8(
 http://balatarin.com/permlink/2007/10/9/1148359 ،نیرتالاب
 یرگید مرج هب تدم نیا یط رد مو^حم صخش رگا و دنوشیم نییات یصخشم تدم یارب یقیلعت یاه سبح)9(
 ناشیاهتیلاعف لیلدب الومعم رشب قوقح نالاعف هB ییاجنآ زا .دوشیم هتشاذگ ارجا هب مه یقیلعت سبح ،دوش مو^حم
.دوشیم رداص اهنآ ندرB لعفنم یارب یقیلعت یاهسبح ،دنوشیم همBاحم
 17 ،دش مو^حم یدقن همیرج و یقیلعت سبح لاس^ی هب دادرخ 22 عمجت رد روضح رطاخ هب ایض هموصعم )10(
 http://www.irwomen.info/spip.php?article6429 ،یناریا نانز نوناB ،1387 نابآ
اجنامه )11(
 ،یناریا نانز نوناB ،1386 دنفسا 12 ،دش دییات راگن همانزور، ییوما یدمحا نمهب یارب سبح هام شش )12(

http://www.irwomen.info/spip.php?article5348 
 یللملا نیب نیپمB ،1387 تشهبیدرا 16 ،ناریا رد نز قوقح شبنج مظنم بوBرس ،یربارب قوقح زا تیمورحم )13(
http://www.iranhumanrights.org/farsi/report1 ،ناریا رد رشب قوقح
//:http یناریا نانز نوناB ،1387 دنفسا 13 ،تسین نانز شبنج سبح ،نز نالاعف سبح)14(

www.irwomen.info/spip.php?article7019
 رییغت ،رشب قوقح یناهج زور تشادگرزب مسارم یرازگرب زا یریگولج و رشب قوقح ناعفادم نوناB رتفد بملپ )15(
 http://www.campaignforequality.info/spip.php?article3363 ،1387 ید 1  ،یربارب یارب
 پملپ ناریا رد رشب قوقح ناعفادم نوناB رتفد :رشب قوقح ناعفادم نوناB یمومع طباور کی هرامش هیعالطا )16(
?http://support-dhrc.com/spip.php ،1387 ید 1 ،رشب قوقح ناعفادم نوناB زا تیامح نیپمB  ،دش

article1 
//:http ،1387 ید 9  ،رشب قوقح ناعفادم نوناB زا تیامح نیپمB ،یدابع نیریش تلاBو رتفد هب شروی )17(

support-dhrc.com/spip.php?article20 
-http://support  ،1387 ید 12  ،رشب قوقح ناعفادم نوناB زا تیامح نیپمB ،یدابع نیریش لزنم هب هلمح )18(



dhrc.com/spip.php?article18 
/http://www.roozonline.com/archives ،1387 ید 23،نیالنآزور ،هزغ اب يدردمه عمجت هب هلمح )19(

2009/01/post_10987.php 
 ناعفادم نوناB زا تیامح نیپمB ،دش تشادزاب رشب قوقح ناعفادم نوناB قباس یشنم ،یناحبس سونیژ )20(
 http://support-dhrc.com/spip.php?article57  ،1387 ید 26  ،رشب قوقح
 یللملا نیب نیپمB ،1387 تشهبیدرا 16 ،ناریا رد نز قوقح شبنج مظنم بوBرس ،یربارب قوقح زا تیمورحم )21(
http://www.iranhumanrights.org/farsi/report1 ،ناریا رد رشب قوقح
اضما نویلم کی نیپمB وضع و نز قوقح لاعف اب هبحاصم )22(
 ،1387 نمهب 27 ،یربارب یارب رییغت ،یراصنا زانلا اب هبحاصم ،دنوش یمن هدید هB ینانز اب نتسیز تصرف )23(

http://www.campaignforequality.info/spip.php?article3641 
//:http ،1387 نمهب 16 ،یربارب یارب رییغت ،دش دازآ اضما نویلیم کی نیپمB وضع دازآ هسیفن )24(

www.campaignforequality.info/spip.php?article3594 
،1387رذآ 20 ،اشع یدازآ یارب گالبو ،دش دازآ هقیثو رارق اب ینموم اشع )25(
 http://www.for-esha.blogspot.com 
اجنامه)26(
،1387 ید 24 ،اشع یدازآ یارب گالبو ،دش جورخلا عونمم ینموم اشع )27(

http://www.for-esha.blogspot.com
/http://www.feministschool.com ،1387 دنفسا 8 ،یتسینیمف هسردم ،دش دازآ نادنز زا یدبع اناه )28(

spip.php?article2179
 ناوت یم موادم یاه لاقتنا و سبح مین و لاس کی زا سپ :یدبع اناه دوخ لBوم اب رادید زا سپ فیرش دمحم )29(
/http://www.4equality.info ،1387 دنفسا 9 ،یربارب یارب رییغت ،تسا یتیعضو هچ رد اناه دز سدح

spip.php?article3707 
اجنامه )30(
//:http ،نیالنآ زور ،1387 ید 24 ،يعامتجا لاعف 2000 هينايب ،دينB هئربت ار يديزياب بنيز )31(

www.roozonline.com/archives/2009/01/post_11003.php 
 ،1387 نیدرورف 12 ،ناتسدرB رشب قوقح نامزاس ،یريزعت سبح هب یديزياب بنيز یقيلعت سبح مكح ليدبت )32(

http://insannorg.accounts.combell.net/article.aspx?fld=Scout&id=124
اجنامه )33(
/http://www.feministschool.com ،1387 دنفسا 8 ،یتسینیمف هسردم ،دش دازآ نادنز زا یدبع اناه )34(

spip.php?article2179
اجنامه )35(
//:http ،یربارب یارب رییغت ,1387رهم 21 ,نانز قوقح نالاعف ندش ینادنز و اه ییوجزاب ,ما^حا رب یرورم )36(

www.campaignforequality.info/english/spip.php?article370 
/http://zamaaneh.com/special هنامز ویدار ,1387 نابآ 5 ,مدوبن جورخلا عونمم  :یبسامهط نسوس)37(

2008/10/post_671.html 
 هسردم ، دش جورخلا عونمم رشب قوقح یللملا نیب هزیاج تفایرد یارب ایلاتیا هب تمیزع ماگنه هدوتس نیرسن )38(
 http://www.feministschool.com/spip.php?article1811 ،1387رذآ 20 ،یتسینیمف
 هسردم  ،یونغ میسن اب هبحاصم ،تسا هدشن تیاعر اه جورخلا عونمم هدنورپ هرابرد ینوناق لاور چیه )39(
 http://femschool.info/spip.php?article2189 ،1387 دنفسا 11 ،یتسینیمف
//:http ،یربارب یارب رییغت ،1387 ید 20 ،دش رتلیف راب نیمهدزون یارب نیپمB تیاس )40(

www.campaignforequality.info/english/spip.php?article439 



//:http یربارب یارب رییغت ,1387 رذآ 5 ,تسا عونمم نانز قوقح زا عافد )41(
www.campaignforequality.info/english/spip.php?article399

 ،2008 تسوگآ 23 ,دش رداص اهنآ یریگتسد زا سپ هام ود نانز قوقح نالاعف  ما^حا )42(
http://www.iranianuk.com/article.php?id=31070 

 هدش رشتنم و لیمیا طسوت هدش لاسرا ،ناریا نانز یگتسبمه زور رانیمس یگنهامه هتیمB یمومع طباور هینایب)43(
یربارب یارب رییغت تیاس رد

http://www.campaignforequality.info/english/spip.php?article291 
 ،یربارب یارب رییغت ،1387 نابآ 13 ،دش مو^حم رظندیدجت هلحرم رد هدازربمغیپ بنیز)44(

http://www.campaignforequality.info/english/spip.php?article386 
،1387رویرهش 11 ،تسا مهتم دیدش لرتنB لماش یلعبوقعیریما رظندیدجت هاگداد م^ح)45(

http://www.campaignforequality.info/english/spip.php?article338 
 ،دش مو^حم یدقن همیرج و یقیلعت سبح لاس^ی هب دادرخ 22 عمجت رد روضح رطاخ هب ایض هموصعم )46(

 http://www.irwomen.info/spip.php?article6429 ،1387 نابآ17
 یللملا نیب نیپمB ،1387 تشهبیدرا 16 ،ناریا رد نز قوقح شبنج مظنم بوBرس ،یربارب قوقح زا تیمورحم )47(
 http://www.iranhumanrights.org/farsi/report1 ،ناریا رد رشب قوقح
نز قوقح لاعف اب هبحاصم )48(
//:http ،یربارب یارب رییغت ،دش دییات رظندیدجت هاگداد رد مدقم ناوضر تیمو^حم )49(

www.campaignforequality.info/english/spip.php?article389 
 ،1387 رویرهش 25 ،دش یعطق ایض هموصعم و یدورگنل یضاترم ونیم یقیلعت قالش و سبح ما<حا )50(
 http://www.meydaan.net/news.aspx?nid=2416  ،نانز  نادیم
نز قوقح لاعف اب هبحاصم )51(
نز قوقح لاعف اب هبحاصم )52(


