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 دەضتپێک
 ٠٢٠٨-ی حیییُزەیراوی٨١ەرۆک کۆمیییاری ئێیییران لە تەرَاری میه خیییُلی ٌەڵثژاردویییی ضیییازدەیەضیییی
 ضیطییتەمی حییُکمڕاوی سەال ضییا ریتىەماکییاوی ا لەَەی ٌەڵثییژاردن یەکییێەە لە ێییُە دەچێییت  جیییتەڕ

کێثڕکیییو تُویییذی وێیییُان تیییریتییە لەتەاڵم تیییۆ کۆمیییاری ئیطیییالمی ئێیییران زییییاتر  )دیمُکراضیییی( 
   ٌەردََتاڵی ریفۆرمخُاز َ پارێسساری  َ یەتی فەلیٍی خُازن لە کۆمارەکەدا

 ٨٠١١لە ضیییاڵی  مەرجیییذار ێیییتەَە تیییۆ ضیییەردەمی غۆڕغییییپێػییییىەی ٌەڵثیییژاردن لە ئێراویییذا دەسەڕ
ڕان پاغییایەتی رەٌییا َ ضیطییتەمی حییُکمڕاوی ئێیی تەر لە کییاتی ئەَ غۆڕغییە  زایىییی ٨٨٢١ٌەتییاَی 

تەڕێیییُەتردوی دەَڵەە لە دەضیییتی دەرتیییار َ خیییُدی غیییا تیییَُە َ سە  دەضیییەاڵتی   تیییاکڕەَ تیییَُە
ضییەرکەَتىی غۆڕغییی مػییرَ ە یییان پاغیییایەتی   یییان داخییُزی تڕیارەکاویییان وەتیییَُە تەغییذاری
ەکییاوی َاڵتییذا   لە سروگتییریه تییَُ تە ضییەرەتایەک تییۆ تەغییذاری ٌییاَاڵتی لە تڕیار)تەمەرج(   مەرجییذار
تییۆ ەَتەکاوی غۆڕغییی پاغییایەتی مەرجییذار  تریتییی تییُن لە)سییۆڕیىی دەضییەاڵتی پاغییایەتی رەٌییا دەضییتە

مەرجییذار  دامەزراوییذی ئەوجییُمەوی ویػییتیماوی ئێییران  ٌاتىەکییایەی ٌەڵثییژاردن لە ئێراوییذا  پاغییایەتی 
ادی رادەرتییڕیه لەَاوە ڕێییگەدان کییردوەَەی دەرَازەیەک تییۆ ئییازکەم کییردوەَەی دەضییەاڵتەکاوی غییا  

     ٌتذ(تە دامەزراوذوی حسب َ چاپ َ تاڵَکردوەَەی کتێة َ رۆژوامەکان

  َاتە لە کۆتییاییی ز٨٨٩٨ز تییا ضییەرٌەڵذاوی کۆمییاری ئیطییالمی ئێییران لە غییُتاتی  ٨٨٢١لە ضییاڵو 
ٌەڵثژاردوییییی ئەوجییییُمەوی ویػییییتیماوی  ٨٩  لاجارەکییییان تییییا کۆتییییایی پەٌ ەَییەکییییان حیییُکمڕاوی

زیییاتر ٌەڵثژاردوییی ئەوجییُمەوی ویػییتیماوی ٌەڵییثەە تەغییێەی ئەم خییُ وە لە   ذا ەوجامییذراَە لە ئێراوییئ
  ٨٨٩٨ئەمەظ تەَ ماویییایە ویییایەە کە ٌەڵثژاردوەکیییان لە ئێیییران لە پیییێع غیییُتاتی   ئەغیییرافی تیییَُن

  ەڕلەماوی واکارەمەی تەدی ٌێىاتێتپ

ەڵثییژاردن تە تییایثەە لە مییاَەی ٌییاتىە تەپییو ی داوێػییتُاوی ئێییران خەڵەییاوێەی وائاغییىا ویییه تە ٌ
پچیییڕان ضیییەرکاری کۆمیییاری ئیطیییالمی ئێیییران ٌەڵثیییژاردوە جۆرتەجۆرەکیییان تە تەردەَامیییی َ تیییو 

ت دەتێییت تییۆ ٌەرچەوییذ کە ٌەڵثژاردوییی ئەمجییارە ٌەڵثژاردوێەییی ضییەخ  ٌەڵثژاردوەکییان تەڕێُەدەچێییت
اتێییت چییُوەە لە کیییۆی حەَە تییۆ پارێسسیییاران ئاضییان ولە یەک  ذا ئێراوییٌەردَتەرەی ٌەڵثییژاردن لە

کە ئەمەظ  هکاوذیییذی ٌەڵثژاردوییی ضییەرۆکایەتی کۆمییار پێییىن کاوذیییذیان ضییەر تە تەرەی پارێسسییاراو
تییۆ ریفۆرمخُازەکییان   لە یەکییی دیەەغییەَە کییار لەضییەر پەرە تییَُوی دەوگییی پارێسسییاران دەکییاە

ئاضیییان واتێیییت چیییُوەە پیییاظ ٌەڵثژاردویییی ئەوجیییُمەوی غیییُرای ئیطیییالمی ئەم تەرەیە دَچیییاری 
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غەطیییتێەی ضیییەخت تیییُیەَە َ ضیییەرەڕای ٌەَڵەکاوییییان تیییۆ کیییۆدەوگی تەاڵم وەتیییَُوی ضیییەرکردەی 
لەَەظ ضییەخت تییر   کێەییی تییرە لە کێػییەکاوی ئەَ تەرەیەوێییُ ڕیسەکییاوی ریفۆرمخییُازان یە  لەکارێسمییا

داوییییی ژمییییارەیەکی زۆر لە کەضییییایەتیە ریفۆرمخُازەکییییان تییییَُ لە  یەن ئەوجییییُمەوی پاراضییییتىی  
تەاڵم ضییییەرەڕای پەرتثییییَُوی دەوگییییی پارێسسییییاران ئەسەری ضییییەرکەَتىی ئەم تەرەیە  دەضییییتَُر 

 تەٌێسترە 
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 ٠٢٠٨ی حُزەیراوی ٨١ٌەڵثژاردوی ضەرۆک کۆماری ئێران لە 
 
ەمی ضیییەرۆوایەتّ وۆمیییار ازدەیٌەڵثژاردویییّ خیییُلّ ضیییی ٠٢٠٨ ی حیییُزەیراوی٨١ تڕییییارە رۆژَِا 
میییافی ٌیییاَاڵتی ئێراویییّ  0٢٩ٌەزارَ  0٨٢م ییییۆن َ  ١٨ لەم ٌەڵثیییژاردوەدائێیییران تەڕێیییُە تچێیییت  لە

 ١0 ئەَەظ لەکیییۆی .َاڵتەوەییییان کۆمیییاری ٌەغیییتەمیه ضیییەرۆنتیییۆ ٌەڵثژاردویییی   دەوگیییذاویان ٌەیە
 کەضیییان تەوٍییا لەتییاران دەوگییذەدەن  رازەٌ دەطییتضەٌ َ م یییۆن ٨ ەل رتایییزم یییۆن ٌییاَاڵتی ئەَ َاڵتە  

 جییییار مییییافییەکەم  تییییۆ ٌەزار کەش ٨٤١ٌەزار َ  0٨٠ێییییه َ م یۆو لەم ٌەڵثژاردوەغییییذاٌاَکییییاە 
 .وەکەداٌەڵثژاردەردویان ٌەیە لەتەغذاری

ٌەزار واَەوییییذی دەوگییییذان لەلُتاتخییییاوەَ  ٩٢ی حُزەیراوییییذا لە ٨١دەوگییییذەراوی ئێییییران لەرۆژی 
ی تەیییاوی ٩پرۆضییەی دەوگییذاوەکەظ لەضییەعاە ییە سػییتیەکان دەوگییذەدەن  مییسسەَە َ یەکە کییارسێر

 تەردەَام دەتێت  ئێُارەی ٌەمان رۆژدەضتپێذەکاە َ تا  ٌەیىیرۆژی 

 َ چۆویەتی ٌەڵثژاردوی ئێرانی ضەرۆک کۆمار
دەوگییی ە دَای پۆضییتی ڕاتەری ئێییران کە تەل  تەرزتییریه پیی ەی فەرمییی َاڵتەضییەرۆک کۆمییاری ئێییران  

میییاری ئیطیییالمی ئێیییران  ضیییەرۆک ی دەضیییتُری کۆ ڕاضیییتەَخۆی خەڵەیییی ٌەڵیییذەتژێردرێت  تە پیییو
 کۆماری ئێران ژمارەیەک دەضەاڵتی ٌەیە لەسروگتریىیان:

ێثەجییو ری ٌەمیػییەیی َ ضییەرۆکایەتی دەضییەاڵتی ججییو کردوییی دەضییتُتەرپرضیییارێتی جێثە  ٨
 کردوی لە ئەضتۆدایە 

َ َ پرضیییی تیییایثەە تە َاڵتیییاوی دییییەە   کردویییی پەیمیییان وامەکیییان  ڕێەەەَتىەکیییانَاژَ  ٠
  ڕێەخراَە وێُدەَڵەتیەکان

َ داویییاوی َەزیرەکیییان َ  ەەداویییاوی پالویییی ویػیییتیمان  تیییُدجە َ دامەزراویییذوی حەیییُم   0
 دەوگی ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی(  پارێسسارەکان َ تاڵُێسەکان )تە

َ ضییەرۆکی  ضییەرۆک کۆمییار لە ئێراوییذا ضییەرۆکی ئەوجییُمەوی تییااڵی ئاضایػییی ویػییتیماوی  ٤
 .ئەوجُمەوی تااڵی غۆڕغی ڕۆغىثیریە

َەکیییاوی ئەمریەیییا  لە ئێراویییذا َاڵتیییان تیییۆ ومیییُوە َییییالیەتە یەکگرتُ تە پیییێچەَاوەی زۆرێیییک لە
ُدەَڵەتی  ٌێییسە ێییوُضیییىگەی ضییەرۆک کۆمییار چییاَدێری َکییۆوترۆڵی تەَاَی تەضییەر ضیاضییەتی و
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اوە ڕاضییتەَخۆ لەژێییر چییاَدێری چەکییذارەکان َ یییان ضیاضییەتی وییاَەکی ئێییراوەَە ویییە  ئەم تاتەتیی
 .ڕاتەری کۆماری ئیطالمی ئێراوذان

تییۆ مییاَەی چییُار ضییا  َ تە دەوگییی ڕاضییتەَخۆی  ذاضییەرۆک کۆمییاری  لە کۆمییاری ئیطییالمی ئێراویی
دەوگییذەراوی ئێییران ٌەڵییذەتژێردرێت َ واتێییت زیییاتر لە دََ خییُلی یەک تە داَی یەکییذا لەَ پۆضییتەدا 

 .تمێىێتەَە
(َ ڕَخییاوی ٨0١٩تٍمییه  ٠٠) ٨٨٩٨ی غییُتاتی ٨٨مییاری ئیطییالمی ئێییران لە کییاری کۆلە ٌییاتىە ضییەر 

 ٨٨٩٨ی٨٠ی٠ڕژێمییی پەٌیی ەَی َ پییاظ چەضییپاوی حەییُمەتی کۆمییاری ئیطییالمی ئێییران َ لە تەرَاری 
تیییا ئەمیییڕۆ ییییاوسە خیییُلی   ( َ کیییارکردن تە دەضیییتُری ٌەمیػیییەیی ئێیییران٨0١١ی ئیییازەری  ٨٨)

.کەش ئەم پۆضییتەیان تەڕێییُە تییردَە ٩ە تیایییذا ٌەڵثییژاردن تییۆ ضییەرۆک کۆمییار تەڕێییُە چییَُە  ک
  

مەرگ   دان  )لە کیییاتی ڕَداویییی ٌەریەک لەم حاڵەتیییاوە َەک ٌاَکیییاە لەدەضیییتُردا دییییاریەراَە کە
غیییەک کە کییار تەییاتە ضییەر وەمییاوی تُاوییایی یاضییایی ٶدەضییت لە کارکێػییاوەَە دیاروەمییان َ وەخ

م تە ڕەزامەوییذی ڕاتەر دەضییەاڵتەکاوی دەضییتُری ئێییران  جێگییری یەکە ٨0٨  تە پییو ی مییادەی (خییۆی
ڕۆژدا ٌەلُمەرجەکییاوی ٌەڵثژاردوییی داٌییاتَُ  ١٢ضییەرۆک کۆمییار دەسییرێتە دەضییت َ دەتێییت لە مییاَەی 

)ٌەڵثژاردوییی پییێع َەخییت( فەراٌەم تەییاە  تییاَەکُ تەر لە ٌەمییُاری دەضییتُری ٌەمیػییەیی لە ٌییاَیىی 
ۆک کۆمییاری جێثەجییو دەکییرد  ئەوجییُمەوی کییاتی ضییەرۆکایەتی کۆمییار دەضییەاڵتەکاوی ضییەر ٨٨١١

تییۆ   ئەسەر ٌییاتَُ ضییەرۆک کۆمییار جێگییری یەکەمییی وەتییَُ ئەَا ڕاتەر کەضییێک دەضییت ویػییان دەکییاە
  .ئەَەی دەضەاڵتەکاوی ضەرۆک کۆمار تگرێتە ئەضتۆ

 ئێران ضەرۆک کۆماری پۆضتی مەرجەکاوی خۆ پااڵَته تۆ
ەَە دََ تییارەی َغییەی )رجیی (ضییی َاڵە تێییت لە دەتێییت لە پیییاَاوی مەزٌەتییی )رجییاال( َ ضیا  ٨

ڕای جیییاَاز ٌەیە یەکێەیییان تە َاتییای پیییاَ َ ئەَی تریییان تە َاتییای کەضییایەتی سرویی   تە 
پێیییی ئەم تیییڕسە ٌییییب ژوێیییک ویییاتێتە ضیییەرۆک کۆمیییار َ لەمیییاَەی ڕاتیییردََدا ئەم تیییاتەتە 

 ضەلمێىراَە( 
  .دەتێت ئێراویەکی ڕەضەن تێت  ٠
   مذیر َ مذتر(ەتێت  )ٌ دەتێت تُاوای تەڕێُەتردن َ چارەضەرکردوی  0
  .تەلُا تێتتە دەتێت پێػیىەی پاک تێت َ ئەماوەتذارَ  ٤
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ئیماوییذار تێییت َ تییڕَای تە تُویییادی کۆمییاری ئیطییالمی ئێییران َ ئییاییىی ڕەضییمی کۆمییاری   ١
ئیطالمی ئێیران ٌەتێیت  )ئیاییىی فەرمیی کۆمیاری ئیطیالمی ئێیران ئیطیالم َ مەزٌەتیی غیی ەی 

  دَاوسە ئیمامیە(

تەَە تەرێییت  ضییەرجەم ئەَ کەضییاوەی کە خۆیییان تییۆ پۆضییتی ضییەرۆک کۆمییار دەپییاڵێُن دەتێییت ئامییاژە 
پیییاظ خۆتۆمیییارکردن لە دەضیییتەی ٌەڵثژاردوەکیییاوی   َ مەرجەکیییاوی ضیییەرەَە لە خۆیاویییذا دەتیىیییىەَە

ۆَە ئاراضیییتەی نئەوجیییُمەوی لیطیییتی پالێُراَەکیییان لە  یەن َەزارەتیییی ویییاَخ  َەزارەتیییی ویییاَخۆ
  دەکرێت ن )غُرای وگٍثان(پاراضته

ثژاردوەکییاوی ئێراوییذا تە درێژایییی حییُکمڕاوی کۆمییاری ئیطییالمی ئێییران ئەم ئەوجییُمەوە لە سػییت ٌەڵ
تەَ دەضیییەاڵتاوەی کە ٌەیەتیییی َ تە تیییایثەتی )پێىاضیییەکاوی  وەتیییَُوی غایطیییتەیی  تە پػیییت تەضیییت

 .پاڵێُراَەکان( ژمارەیەکی زۆر لە پاڵێُراَەکان لە ٌەڵثژاردوەکان دََر دەخەوەَە

 ٠٢٠٨_٨٨١٢ی ئێران لە پۆضتی ضەرۆک کۆمار ژمارەی ضەرجەم پاڵێُراَان تۆ خػتەی

 پاڵیُراَی ضەرکەَتَُ ڕێژەی  تەغذاری ژ ڕکاتەر ژ خُازیاران تەرَاری ٌەڵثژاردن خُلی ٌەڵثژاردن

 ئەتُلحەضەوی تەوی ضەدر ٤٨ ١٤ ٨١ کەش ٨٠٤ ٠١/٨/٨٨١٢ یەکەم
 ڕەجاییمحەمەد عەلی  ٠0 ٤١ ٤ کەش ٩٨ ٠٤/٩/٨٨١٨ دََەم
 ضەیذ عەلی خامىەیی ٠١ ٩٤ ٤ کەش ٤١ ٠/٨٢/٨٨١٨ ضێیەم
 ضەیذ عەلی خامىەیی ٩١ ١٤ 0 کەش ١٢ ٨١/١/٨٨١١ چُارەم
 ئەکثەری ٌاغمی ڕەفطەوجاوی ٩٨ ١٤ ١ کەش ٩٨ ٠١/٩/٨٨١٨ پێىجەم
 ئەکثەری ٌاغمی ڕەفطەوجاوی ١١ ١٢ ٤ کەش ٨٠١ ٨٨/١/٨٨٨0 غەغەم
 ضەیذ  مُحەمەدی خاتەمی ٨٠ ٩٨ ٤ کەش ٠0١ ٠0/١/٨٨٨٩ حەَتەم
 ضەیذ مُحەمەدی خاتەمی ٩٩ ١١ ٨٢ کەش ١٨٤ ١/١/٠٢٢٨ ٌەغتەم

 وۆیەم
 ١٤ ١٠ ١ کەش٨٢٨٤ ٨٩/١/٠٢٢١

 مەحمُد ئەحمەدی وەژاد
 ٩١ ١٨ ٠ کەش ٠ ٠٤/١/٠٢٢١

 مەحمُد ئەحمەدی وەژاد ١0 ١٤ ٤ کەش٤٩١ ٨٠/١/٠٢٢٨ دەیەم
 حەضەن ڕۆحاوی ٨٤ ٩٠ ١ کەش ١٨١ ٨٤/١/٠٢٨0 مزدەیەیا

 حەضەن رَحاوی  0 ١٩ ١ کەش ٨١0١ ٨٨/١/٠٢٨٩ دَاوسەیەم
 ؟ ؟ ٩ کەش ١٨٠ ٨١/١/٠٢٠٨ م ەیەضیاوس
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خػیییتەکە  دەردەکەَێیییت کە ڕێیییژەی تەغیییذاری ٌاَاڵتییییان لە ٌەڵثژاردوەکیییاوی لەتە ََرد تیییَُوەَە 
 :تەمجۆرە تُە ضەرۆکایەتی کۆمار

 .ٌەڵثژاردوی خُلی دََەمذا تَُەیەکەم: کەمتریه ڕێژەی تەغذاری ٌاَاڵتیان لە   ٨
زۆرتییریه ڕێییژەی تەغییذارتَُوی ٌاَاڵتیییان لەخییُلی دەیەمییذا تییَُە  ئەم خییُلە کە لە ضییاڵی   ٠

تەڕێُەچیییَُەَ تە پڕدەوگیییذەرتریه ٌەڵثیییژاردن واضیییێىرا  ٌەرچەویییذە لە ئەوجامییییذا  ٠٢٢٨
ذ  َەزارەتییی وییاَخۆ َ ئەوجییُمەوی چییاَدێری نمەحمییُد ئەحییمەدی وەژادنی تە تییراَە ڕاسەیاویی

تەاڵم تەرەی ڕیفییۆرم خییُازی ئێراوییی  کە ئەَ ڕۆژاوە پػییتیُاوی لە نمیییر حطییێه مُضییەَین 
پیییاڵێُراَ َ  ڕکیییاتەری مەحمیییُد وەژاد دەکیییرد  تە ئەوجیییام َ میەیییاویسمی جییییاکردوەَەی 
دەوگەکیییان ویییاڕازی تیییَُن  تیییۆیە پیییاظ ڕاسەیاویییذوی ئەوجامەکیییان خۆپیػیییاوذاوەکان دژ 

دََ ڕۆژ لە خۆپیػیییییاوذاوەکان درَغیییییمی تەئەوجامەکیییییان دەضیییییتی پێەیییییرد َ پیییییاظ 
خۆپیػییییاوذەران سییییۆڕا تییییۆ داَاکردوییییی ئییییازادی َ دیمُکراضییییی َ داَای تەغییییێک لە 
خۆپیػیییاوذەران لە ضیییەرکار  چیییَُن َ  دژایەتیییی کردویییی )ضیییەیذ عەلیییی خیییامىەیی( تیییَُ  
ضیییەرئەوجام ٌێیییسە چەکیییذارەکاوی ضیییەر تە ضیییُپای پاضیییذاران َ ٌێسەکیییاوی ئاضیییایع 

تە تەَاَەتیییی ضیییەرکُە کیییرد َ ژمیییارەیەکی زۆر لە  خۆپیػیییاوذەران  خۆپیػیییاوذاوەکاویان
دەضییتگیر کییران  کە غییێُازی لێەییۆڵیىەَە َ ٌەڵطییُکەَە لە سە  خۆپیػییاوذەران پرضیییاری 

( کەش ٩٠زۆری  ی ٌاَاڵتییییاوی ئێراویییی تە سػیییتی درَضیییت کیییرد  لەَ خۆپیػیییاوذاواوەدا )
  نمییییر حطیییێىی مُضیییەَین َ کیییُژران ٌَەردََ ڕکیییاتەری ٌەڵثژاردویییی نئەحیییمەدی وەژادن

نمەٌیییذی کەڕَتیییین تیییا تە ئەمیییڕۆظ لە میییاڵەکەی خۆیاویییذا دەضیییت تەضیییەر کیییراَن َ َەک 
 .زیىذاوی ٌەڵطُکەَتیان لەسە  دەکرێت

تەوٍییا یەک خییُلی ٌەڵثژاردوەکییان تەٌییۆی   تە درێژایییی مێییژََی کۆمییاری ئیطییالمی ئێییران  0
کە ئەَیییع خییُلی وییۆیەمی   َەیەکالوەتییَُوەَەَ یەکطییاوی دەوگەکییان چییَُەتە لۆوییا ی دََەمە

کە تیاییییذا ٌەریەک لە نمەحمیییُد ئەحیییمەدی وەژادن َ   ٌەڵثژاردوەکییاوی ضیییەرۆک کۆمیییار تییَُە
 .نٌاغمی رەفطەوجاوین ڕکاتەری یەکتر تَُن

ڕێیییژەی تەغیییذاری  یفۆرمخیییُازی کۆمیییاری ئطیییالمی ئێیییران لە پیییاظ دەرکەَتىیییی تەرەی ڕ  ٤
تە ڕێژەیەکییی تەرچییاَ زیییادی   تی کۆمییارٌاَاڵتیییاوی ئێراوییی لە ٌەڵثژاردوەکییاوی ضییەرۆکایە

کیییردََە  کە ئەمەظ چەویییذ لێەیییذاوەَەیەکی جییییاَاز ٌەڵیییذەسرێت  تەرەی ڕیفیییۆرم خیییُازی 
کۆمیییاری ئیطیییالمی ئێیییران خۆییییان تە ٌییییُای داٌیییاتَُی ئێراویەکیییان دەزاویییه  تەرەی 
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ئُضیییُڵگەرا َ  یەوگرەکیییاوی ڕاتەر ضیییەرەڕای جەخیییت کردوەَەییییان لە زۆرتیییریه تەغیییذاری 
تییییان لە ٌەڵثژاردوەکیییان  تەاڵم تەغیییذاری تەرفراَاویییی ریفیییۆرم خُازەکیییان تە پالویییی ٌاَاڵ

وییاحەزاوی کۆمییاری ئیطییالمی دەزاوییه َ تەردەَام کییار تییۆ لێییذاوی کەضییایەتیە ڕیفۆرمخُازەکییان 
دەکەن  ئۆپۆزضیییۆوە مەوفاوػیییىەکاوی کۆمییاری ئیطییالمی  خُێىییذوەَەیەکی جیاَازیییان تییۆ ئەم 

یە؛ کە ئێراویەکییان ماوییذََ تییَُن لە ضیطییتەم َ حییُکمڕاوی پیییاَاوی خییاڵە ٌەیە  ئەَیییع ئەَە
مەزٌەتیییی َ ٌەَ  دەدەن ضیییُد لە ٌەر دەرچەیەک تثییییىه کە دَرییییان دەخیییاتەَە لە پییییاَاوی 

 .مەزٌەتی یاخُد ٌەژمَُوی پیاَاوی کۆماری ئیطالمی لە ضەر َاڵە کا  تەاتەَە
کەش وییاَی  ٨١0١ەکییاوی ئێییران تییۆ تە پییاڵێُراَ تییَُن تییۆ دَاوییسەیەمیه خییُلی ٌەڵثژاردو  ١

خۆیییان تۆمییار کییردََە کە ئەمەظ تەرزتییریه ڕێییژەی خُاضییتە لەضییەر پۆضییتی ضییەرۆک کۆمییار 
  . ذالە مێژََی کۆماری ئیطالمی ئێراو

 ئێران ئیطالمی ییەکەم ضەرۆک کۆمار
لە یەکەمیه خُلی   کەتَُ ی کۆمرای ئیطالمی ئێرانیەکەم ضەرۆک کۆمار  ئەتُلحەضەوی تەوی ضەدر
یەکەم ضەرۆک کۆمار لە مێژََی َ تَُ تەضەرکەَتىی تە دەضتٍێىا ٤/٠/٨٨١٢ لە ٌەڵثژاردوی ضەرۆک کۆمار

کاتیىەی حەُمەتە راسُزەرەکەی تازرساوی وەضرَاڵ تەوی ضەدر دَای ٌەڵثژاردوی  ئێراوذا  کۆماری ئیطالمی 
مەیىی تَُ  پاظ ئەَەی کە لە ٌەڵُەغاوذەَە  تەوی ضەدری تاَکی لە پیاَاوی مەزٌەتی َ ٌاَڕێی رۆحُاڵ خُ

یەکەمیه ٌەڵثژاردوی ضەرۆک کۆماریذا َەک کاوذیذی ضەرتەخۆ ) یەوگری ئیطالم سەرا چەپەکان َ 
وەتەَەپەرەضتە لیثراڵەکان( تەغذاری ٌەڵثژاردوەکاوی کرد َ تە تەدەضت ٌێىاوی زیاتر لە دە م یۆن َ حەَە 

   تە یەکەم ضەرۆک کۆماری ئێران ٌەڵثژێردا ان ی دوەسەک%(٩١)   تەرامثەر تەرێژەیضەد ٌەزار دەو 
لە ضەرەتای کاریذا ئایەتُاڵ خُمەیىی پػتگیری لو دەکرد  ضەردەمی ئەَ ٌاَکاە تَُ لەسە  ڕَداَەکاوی 
ضەرەتای غۆڕظ َ تە تارمتە سرتىی ئەوذاماوی تاڵێۆزخاوەی ئەمریەا لە تاران َ دەضتپێەی جەو  لەسە  

تەدەوگی زۆریىەی ضەرئەوجام تەاڵم خۆیی َ کێػە واَخۆییەکاوی ئێران  عێراق َ تێەچُوی ئاضایػی واَ
ُەتردن لە پۆضتەکەی دََر خرایەَە  تە ٌۆی وەتَُوی تُاوای تەڕێ  ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی ئەوذاماوی

 دەوگی وەخێر(  یەکدەوگی  ضپی َ  ٨٠دەوگی تەڵو َ  ٨٩٩)ئەَەظ تە 
ڕۆژ پێع لێطەوذوەَەی  ٨٢  دژی تە یاضایی کردوی دەضەاڵتی پیاَاوی مەزٌەتی ئێران تَُ  تەوی ضەدر

ُەرسرتەَە َ خطتیە ژێر ضەرۆکایەتی ٌێسە چەکذارەکاوی لێ متماوە لێی  ئایەتُاڵ خُمەیىی دەضەاڵتی
ضەدر لە کاتێک تەوی   )تاتە ئەمڕۆظ ضەرۆکایەتی ٌێسە چەکذارەکان تەوٍا  ی ڕاتەرە(  فەرماوی خۆیەَە
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تەکارٌێىاوی دەضەاڵتەکاوی دژ تە وەیارەکاوی تو ٌیُا تَُ  تَُ تە ٌاَپەیماوی ڕێەخراَی مُجاٌذیىی 
لە پاظ   کە ڕێەخراَێەی ضیطتەماتێک َ خاَەن پێگە تَُن َ ڕەخىەی زۆریان لە حەُمەە ٌەتَُ  خەلك

رێژە تە دژایەتی کردوی کۆماری وطا دەژی َ دەتەوی ضەدر لە َاڵتی فەر   داوی لە پۆضتەکەی تا تە ئەمڕۆ
 .ئیطالمی ئێران دەداە

 

ئەوجُمەوی کاتی ضەرۆک کۆمار  کە ئەَکاە َ پێع ٌەمُاری دەضتُر لە ضاڵی  پاظ  داوی تەوی ضەدر 
دەضەاڵتەکاوی ضەرۆک کۆماری ضپارد تە   ضەرۆکایەتی ئەوجُمەوی کاتی راتەر  ضەرۆک َەزیران ٨٨١٨

 َ واَتراَی ڕاضپارد تۆ ئامادەکاری تۆ ٌەڵثژاردوی پێع َەخت  مُحەمەد عەلی ڕەجایی

 ئیطالمی ئێرانی ضەرۆک کۆمار دََەم
ی %(٨٢)   تەرامثەر رێژەیتە تەدەضت ٌێىاوی زیاتر لە ضیاوسە می یۆن دەو   مُحەمەد عەلی ڕەجایی

ەکاوی ئێران َ کاتیىەی دََەمی کۆماری ئیطالمی ئێراوی لە کاوذیذی ضەرکەَتَُی ٌەڵثژاردو دەوگەکان  تُە
اڵم حیستی جمٍُری ئیطالمی پػتگیری ٌەرچەوذ ڕەجایی کاوذیذی ضەرتەخۆ تَُ  تە پێەٍێىا  ٠٤/٩/٨٨١٨

اوذوەَەی ڕۆژ پاظ دەضت تەکار تَُوی َەک ضەرۆک کۆماری ئێران  لە ڕَداَی تەل ٠١لو دەکرد َ تەوٍا 
ڕێەخراَی مُجاٌذیىی خەلمی ئێراوی تیرۆری ڕەجایی َ ئەَکاە ذا تیرۆر کرا  وُضیىگەی ضەرۆک َەزیراو

  محمذ رضا مٍذَی کەوی  لە پاظ ڕەجایی  ضتۆسرەتەلاوذوەَەی وُضیىگەی ضەرۆک َەزیراوی لە ئە
  ضەرۆکایەتی ئەوجُمەوی کاتی ضەرۆکایەتی کۆماری سرتە دەضت 

 
   

 

 

 یەوی  کۆتایی تَُندەضت تەکار  ضەرۆک کۆمار
 ضیاضی

 دەَڵەە
 ضەرۆک َەزیران )کاتیىە(

 ضەیذ ئەتُلحەضەوی تەوی ضەدر
 مُحەمەد عەلی ڕەجایی یەکەم ضەرتەخۆ ٠٢/١/٨٨١٨ ٠١/٨/٨٨١٢ لە ژیاوذایە(  -- ٨٨00)

دەضت تەکار  ضەرۆک کۆمار
 یەوی  کۆتایی تَُن

 ضیاضی
 دەَڵەە
 ضەرۆک َەزیران )کاتیىە(

 مُحەمەد عەلی ڕەجایی
 جەَاد تاٌُوەرمُحەمەد  دََەم ضەرتەخۆ 0٢/١/٨٨١٨ ٠٤/٩/٨٨١٨ ٨٨١٨ -٨٨00
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 ی ئیطالمی ئێرانم ضەرۆک کۆمارەٍضێ
   تەرمثەر رێژەیتە تەدەضت ٌێىاوی زیاتر لە پاوسە می یۆن َ وۆضەد ٌەزار دەو   ضەیذ عەلی خامىەیی

  دَای ٌەڵثژێردرا٠/٨٢/٨٨١٨لە  ی ئێرانمی ٌەڵثژاردوی ضەرۆک کۆماری دەوگەکان  لەخُلی ضێٍ%(٨١)
جارێەی تر َ  تۆ ٌەڵثژاردوی خُلی چُارەمی ضەرۆک کۆمار لە  خامىەییکۆتایی ٌاتىی ماَەکەغی 

   تەرامثەر رێژەیَ پاظ  تە دەضت ٌێىاوی زیاتر لە ضیاوسە می یۆن دَضەد ٌەزار دەو ٨١/١/٨٨١١
خُلێەی دیەەی ضەرۆکایەتی کۆمار ٌەڵثژێردرایەَە  تەمجۆرە خامىەیی تُە یەکەم  تۆ  ی دەوگەکان %(١١)

  ئیڕان کەتۆماَەی دَ خُلی یەک لەدَای یەک ضەرۆکایەتی کۆماری ئیطالمی سرتە دەضت ضەرۆک کۆماری 
ذا ئەوجُمەوی چاَدێری تڕیاریذا ڕێگە تە ٌیب کەضایەتیەک وەداە کە کاوٌەڵثژاردوەلەخُلی چُارەمی 

ئایذۆلۆژیای جیاَاز لە کۆماری ئیطالمی پەیڕەَ تەاە کە خۆی تۆ پۆضتی ضەرۆک کۆمار تپاڵێُێت  
ردەمی ضەرۆک کۆماری خامىەیی ڕۆژساری غەڕی ئێران َ عێڕاق تَُ َ تاڵی جمٍُری ئیطالمی تەٌێس ضە

تَُ  لەَ ڕۆژسارەدا خامىەیی لە ڕَخطاردا تا ڕادەیەک میاوڕەَەکان تَُ  پاظ مەرسی ئایەتُاڵ خُمەیىی  
َ ڕاتەری کۆماری  خامىەیی ٌەڵثژێردرا تە ڕاتەر َ تۆ ماَەیەکی کەم ٌەردََ پۆضتی ضەرۆکایەتی کۆمار

ئیطالمی تەڕێُە دەترد  ئەَ لەسە  َازٌێىاوی لە پۆضتی ضەرۆک کۆمار داَای لە میرحطێىی مُضەَی کرد 
ڕۆژ  ٤١َەک ضەرۆک کۆمار درێژە تەکارەکاوی تذاە  ئەم خُلە    کە تا ٌاتىە ضەر کاری دەَڵەتی وُێ

 پێع َادەی خۆی کۆتایی پێٍاە 
 

 ضەرۆک کۆمار
دەضت تەکار 

  یەوی ضیاضی کۆتایی تَُن
 دەَڵەە
 ضەرۆک َەزیران )کاتیىە(

 ضەیذ عەلی خامىەیی
 لە ژیاوذایە ----٨٨0٨

٠/٨/٨٨١٢ 
٨١/١/٨٨١١ 

٨١/١/٨٨١١ 
٠١/٩/٨٨١٨ 

 حیستی کۆماری ئیطالمی  َ
 کۆمەڵەی مە  تێەۆغەرەکان

 ضێیەم 
 میر حطێىی مُضەَی چُارەم

 ی ئیطالمی ئێرانچُارەم ضەرۆک کۆمار
ٍێىاوی زیاتر   لەخُلی پێىجەمی ٌەڵثژاردوی ضەرۆک کۆماری ئێران  تە تەدەضتٌاغمی ڕەفطەوجاوینئەکثەری 

تَُ تە ضەرۆک  ٠١/٩/٨٨١٨ی دەوگەکان  لەتەرَاری %(٨٤) َ تەرێٍەی لە پاوسە می یۆن َ پێىن ضەد ٌەزار
تر َ لە خُلی  جارێەی ی کۆماری ئیطالمی ئێران  ٌاَکاە رەفطەوجاوی کۆمارَ ضەرۆکی کاتیىەی پێىجەم

َ پاظ تە دەضت ٌێىاوی  زیاتر لە دە می یۆن َ پێىن  ٨٨/١/٨٨٨0غەغەمی ٌەڵثژاردوی ضەرۆک کۆمار لە 
 ضەرۆک کۆماری ئێران  %(ی دەوگەکان  تُیەَە تە١0  تەرامثەر رێژەی )ضەد ٌەزار دەو 
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زە کۆتایٍاتىی تا ٌاَکاە تُ لەسە   لەضەرەتای دەضت تەکارتَُوی َەک ضەرۆک کۆماررەفطەوجاوی  
ی تە خۆیەَە دەتیىی  ئێران کەَتثَُە  ثەرایەتی ڕاتەرێەی وُێێَاڵە ڕئەَکاە جەوگی عێڕاق َ ئێران َ 

ذا تە ٌەمُار کردوەَەی دەضتُر َ یتڕیار  لۆوا ێەی وُێُە ٌەر لەضەرەتای ٌاتىە ضەر کاری خامىەیی
  َضەوگی تاڵی چەپ َ ڕاضتٌۆی ٌا  تەضەردەمەدا َلە  ٌەڵُەغاوذوەَەی پۆضتی ضەرۆک َەزیران

ٌۆی کۆتایی می ضەرۆکایەتی ڕەفطەوجاویذا َ تەتەرەیەکی میاوڕەَی پراسماتیطت درَضت تَُ  لە ضەردە
ٌاتىی جەوگی ٌەغت ضاڵەی ئێران َ عێڕاق  ئەَ ضااڵوە واَورا ضەردەمی تُویادواوەَە  پرضی ضەرەکی 

  ی ئاتُری َاڵە َ ترەَداو ڕحُکمڕاوی تَُ تە تُویادواوەَەی َاڵە پاظ غە
َ ی کەضایەتییە واڕازییەکاوی واَخۆسرته َ کُغتى (رەفطەوجاوی)لە ڕَداَەکاوی ضەردەمی ضەرۆک کۆمار 

لەَاوە   ضپاردوی زۆرێک لە ضەرچاَە ئاتَُەییەکاوی واَخۆ تە ضُپای پاضذاران َ تیرۆرە وێُدەَڵەتیەکان
تیرۆری ضەرکردەکاوی ئۆپۆزضیۆوی دەرەَەی ئێران لەَاوە لاضم ُ َ غاپُر تەختیار َ غەرەفەەوذی َ 

 ن ەی زوجیرە تیرۆرە واَخۆییەکان تٌُُمایُوی ئەردەاڵن َ       ٌتذ  لە ضەر ئاضتی واَخۆظ دەضتپێ
 

 دەَڵەە  یەوی ضیاضی کۆتایی دەضت تەکار تَُن ضەرۆک کۆمار
 ۆک َەزیرانضەر )کاتیىە(

عەلی ئەکثەر ٌاغمی 
 ڕەفطەوجاوی

٨٨0٠٢٨١ --- ٤ 

٠٩/١/٨٨١٨ 
٨٨/١/٨٨٨0 

٨٨/١/٨٨٨0 
٠0/١/٨٨٨٩ 

کۆمەڵەی مە  
 تێەۆغەرەکان

 پێىجەم 
 حەضەن حەتیثی غەغەم

 

 ی ئیطالمی ئێرانضەرۆک کۆمار مپێىجە
ٍێىاوی پاظ تە دەضت  لەخُلی حەَتەمی ٌەڵثژاردوەکاوی ضەرۆک کۆماری ئێران  میەضەیذ مُحەمەدی خات

تەرَاری ی دەوگەکان  لە%(١٨)   تەرامثەر تەرێژەیزیاتر لە تیطت می یۆن َ ضەد ٌەزار دەو 
 جارێەی تر َ لە  َەک تراَەی ٌەڵثژاردوەکە َ پێىجەمیه ضەرۆک کۆماری ئێران ڕاسەیەوذرا١/٨٨٨٩/٠0

  غەظ ضەد ٌەزار دەو  ٍێىاوی زیاتر لە تیطت َ یەک می یۆن ََ پاظ تە دەضت ١/١/٠٢٢٨تەرَاری 
 ی ئێران تە ضەرۆک کۆمارەم تُیەَەَە جارێەی تر تۆ خُلی ٌەغت ی دەوگەکان %(٩٩) تەرتەر تەرێژەی

َ واَوا )خُلی چاکطازی(َ َتُێژی غارضتاویەتەکان  کاتیىەکەِکارەکاویذا  لەسە  دەضتپێەردوی  خاتەمی
تَُ  لە ضەر پرضە   یەکێک لە ئاماوجەکاوی وەٌێػتىی سرژییە ضیاضیەکان لەضەر ئاضتی وێُدەڵەتی

واَخۆییەکاویع ترەَدان تە ئازادییە مەدەویەکان لە چُارچێُەی دەضتُردا یەکێەی تر تَُ لەَ ٌەوگاَاوەی 
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ئەَکاە راوی تەتایثەە وُضەر َ ڕۆژوامە وَُضان َ ٌُوەرمەوذان َ  َاوەَە ێکە لە  یەن غەلامی ئ
 پێػُازی لێەرا 

رتُوی خاتەمیذا ئەوجُمەوی پاراضته تڕیاریذا تە َەرسرتىەَەی پۆضتی ضەرۆکی لەسە  دەضت تەکا
کە لە خُلەکاوی پێػتردا ضەرۆک کۆمار ضەرۆکی ئەم   دیاریەردوی تەرژەَەوذییەکان لە ضەرۆک کۆمار

کۆماری پێػَُ ضەرۆکی ئەم ک ئەوجُمەن تَُ  لەَ تەرَارە تا کاتی مردوی ٌاغمی رەفطىجاوی ضەرۆ
 َُ ئەوجُمەوە ت

 لە دیارتریه  َازییەکاوی کاتیىەکەی خاتەمیذا دەتُاویه ئاماژە تەم چەوذ خاڵە تەەیه؛
 پە مارداوی حەرەمی زاوەۆکان لە  یەن ضُپاَە   ٨
 زوجیرە تیرۆرەکان لەضەر ئاضتی واَخۆ   ٠
  ُازی حُکمڕاوی تە جۆرێک کە پاظ زیاتر لە تیطت ضا  جارێەی ترێڕازی وەتَُوی زاوایان لە غ  0

  )ٌەڵٍاتىی مێػەەکان(  ذەٌێػت  کە ئەم ڕَداَە واَوراەتییە دیارەکان ئێراویان تە جێایکەض
 

دەضت تەکار  ضەرۆک کۆمار
 دەَڵەە  یەوی ضیاضی کۆتایی تَُن

 جێگری یەکەم )کاتیىە(

 ضەیذ مُحەمەد خاتەمی
 لە ژیاوذایە ---٨٨١0

٠0/١/٨٨٨٩ 
١/١/٠٢٢٨ 

١/١/٠٢٢٨ 
٨٩/١/٠٢٢١ 

کۆمەڵەی مە  
 تێەۆغەرەکان

 حەَتەم
 مُحەمەد ڕەزا عارف ٌەغتەم

 ی  ئیطالمی ئێرانضەرۆک کۆمار غەغەم
َ تە  ٠٤/١/٠٢٢١لە لۆوا ی دََەمی خُلی وۆیەمی ٌەڵثژاردوی ضەرۆک کۆمار  لە    مەحمُد ئەحمەدی وەژاد

تَُ  ەکان ی دەوگ%(١0)ەڤذە می یۆن َ ضو ضەد ٌەزار دەو   تەراتەر تەرێژەی تەدەضتٍێىاوی زیاتر لە ح
ٌەرچەوذ ٌەتا کۆتایی لۆوا ی یەکەم ٌیب یەک لە ضو   ئێرانئیطالمی تە غەغەمیه ضەرۆک کۆماری 

حیستی کۆمەڵەی فیذاکاراوی غۆڕظ َ کۆمەڵی ئیطالمی ئەوذازیاران َ ٌاَپەیماوی ئاَەداوەەرەَەکاوی 
پػتگیرییان لە ئەحمیەدی وەژاد وەکرد  تەاڵم لە لۆوا ی دََەمذا ئەحمەدی وەژاد تَُ تە   ئێراوی ئیطالمی

کاوذیذی کۆمەڵەی فیذاکاراوی  (مُحەمەد تالری لاڵیثاف)کاوذیذی ئەم ضو حیستە  لە لۆوا ی یەکەمذا 
ار َ لە پػتیُاویەکاوی کۆمەڵی ئیطالمی ئەوذازیاران تەرخُرد( عەلی  ریجاوی)غۆرغی ئیطالمی َ 

ٌاَپەیماوی ئاَەدان کەرەَەکاوی ئێران  لە لۆوا ی یەکمذا پػتیُاوی لە ٌیب کاوذیذایەک وەدەکرد  غایەوی 
اوی تەوٍا وۆیەمیه خُلی ٌەڵثژاردوەک ڕۆتاضە کە تە درێژایی ٌاتىە ضەرکاری کۆماری ئیطالمی ئێران تا ئەم

 َەمەَە ضەرۆک کۆمار چَُەتە لۆوا ی د



13 
 

دََەم  تەرامثەر تە)ٌاغمی رەفطەوجاوی( کەضایەتی دیاری ریفۆرمخُازەکان  لە ئەحمەدی وەژاد تۆ جاری 
پاظ تە دەضت ٌێىاوی زیاتر لە تیطت َ چُار می یۆن َ پێىن ضەد ٌەزار دەو    ٨٠/١/٠٢٢٨تەرَاری 

%(ی دەوگەکان  ضەرکەَتىی تەدەضتٍێىایەَە  ئەم خُلەظ تُ تە دەیەم خُلی ١0تەرامثەر رێژەی )
 ۆماری ئیطالمی ئێران  ضەرۆکایەتی ک

 

 ی ئیطالمی ئێرانکۆمارحەَتەم ضەرۆک 
 ی ئێرانُتر  دََ ضەرۆک کۆماری پێػپاڵێُراَی تەرەی ڕیفۆرمخُازی ئێراوی تَُ  حەضەن ڕۆحاوی

  ئەَەتُ لەخُلی )ئەکثەری ٌاغمی رەفطەوجاوی َ ضەیذ مُحەمەدی خاتەمی( پػتگیریان لو دەکرد
َ پاظ تە دەضت ٌێىاوی  ٨٤/١/٠٢٨0تُاوی لە تەرَار  یازدەیەمی ٌەڵثژاردوەکاوی ضەرۆک کۆماری ئێران 

ضەرکەَتَُی  تُ تە%( دەوگەکان ١٨)   تەرامثەر تەرێژەیٌەژدە می یۆن َ غەظ ضەد ٌەزار دەو 
 دەَڵەتەکەی واَ وا دەَڵەتی )چارەضەر َ ٌیُا( ٌەڵثژاردوەکان َ 

 زۆریىەی  ٨٨/١/٠٢٠٨تُاوی لە تەرَاری لەخُلی دَاوسەیەمی ٌەڵثژاردوەکاوذا جارێەی تر رۆحاوی 
  ذا تە ضەرۆکایەتیەکەی یدرێژە تۆ چُار ضاڵی تر تەدەضتثٍێىێت َ% 0 ١٩تەرێژەی  دەوگەکاوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دەَڵەە  یەوی ضیاضی کۆتایی دەضت تەکار تَُن ضەرۆک کۆمار
 )کاتیىە(

 مەحمُد ئەحمەدی وەژاد
 لە ژیاوذایە ---- ٨٨١١

٠٤/١/٠٢٢١ 
٨٠/١/٠٢٢٨ 

٨٠/١/٠٢٢٨ 
٨٤/١/٠٢٨0 

 ئەوذازیاراوی –فیذاییاوی غۆڕظ 
 ئاَەدان کەرەَەکان–ئیطالمی 

 وۆیەم َ
 دەیەم
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 ەمی ٌەڵثژاردوی ضەرۆک کۆماری ئێرانیکاوذیذاوی خُلی ضیازدە
 ٤٢ لەَژمارەیە تەوٍا کەش کە واَیان تۆمار کرا  ١٨٠ەکاوی ئەمجارەی ضەرۆک کۆماری ئێران  تۆ ٌەڵثژاردو

 ئەوجُمەوی پاراضتىی دەضتَُری ئێرانلە یەن یان کەض 00  تێذاتُتەَاَی مەرجەکاویان تەکەش 
  زاوران غیاَ تە کۆماری ضەرۆک پۆضتی دەضتی سرتىە تۆ کەضیان ٩  رەتەراوەَە َ تەویا

زدەیەمیه خُلی ٌەڵثژاردوی یاض کاوذیذاویَەزارەتی واَخۆی ئێران لیطتی  ٥٢٥٢-٢-٥٢ رۆژی تەمجۆرە
ئیثراٌیم رەئیطی  )  ئەَاویع تریتی تُن لەحەَە کەشپێەٍاتثُن لەکە تاڵَکردەَە کۆماریی ئێراوی  ضەرۆک

ضەعیذ جەلی ی  مُحطیه رەزایی  عەلیڕەزا زاکاوی  ئەمیرحُضێه لازیسادە ٌاغمی  مُحطیه مێٍرعەلیسادە َ 
  ( عەتذَلىاضر ٌیمەتی

 
لە  (عەلیرەزا زاکاوی َ ضەعیذ جەلی ی)ا ٌەریەکە لە ٌەڵثژاردوەکاوذحەَە کەضەظ لەماَەی ٌەفتەی  متەاڵم لە

حُزەیران  َاتە دَ  ٨١رۆژی ەیاوی ت  تەرژەَەوذیی رەئیطیی کػاوەَەی خۆیان لە ٌەڵثژاردوەکە راسەیاوذ
تەتو ئەَەی  دادەورا  ریفۆرمخُازەکاوی کەتەکاوذیذی  (ه مێٍرعەلیسادەیمُحط) رۆژ تەر لەٌەڵثژاردوەکە

کۆماریی  می ضەرۆکیەزدەیاٌەڵثژاردوەکاوی خُلی ضلەرکاتەری  راتگەیێىێت  کاوذیذێکٌیب  تۆپػتیُاویی 
کػایەَە  تەمجۆرە لەئێطتادا تەوٍا چُار کاوذیذ ماَوەتەَە تۆ رکاتەریەردن لەضەر تەدەضتٍێىاوی  ئێران

 تریتیه لە:ئەَاویع  کُرضی ضەرۆکایەتی لەٌەڵثژاردوەکاوی ئێراوذا 
 ئیثراٌیم رەئیطی  - ٨
 مُحطیه رەزایی  ٠
 ەتی ەتذَلىاضر ٌیمع - 0
 ئەمیر حُضێه لازی زادەی ٌاغمی   ٤

 
 

 پێػیىە  پارتی ضیاضی تەرەی ضیاضی َێىە تەمەن واَ

 ز  ٨٨١١ ضەعیذ جەلی ی
 ضا  ١١

 

 ضەرتەخۆ پارێسساران

  ئەوذامی ئەوجُمەوی دیاریەردوی
 تا ئێطتا   ٠٢٨0تەرژەَەوذییەکاوی ءێران لە 

  ضەرتێری ئەوجُمەوی تااڵی ئاضایػی ئێران
٠٢٨-٨٨٨٩0 

  چەوذ رۆژێک تەرلەٌەڵثژاردوەکە لەتەرژەَەوذی
 رەئیطی کػایەَە 

  ٨٨١٤ مُحطه رەزایی لائیذ 
 ضا  ١٩

 

 پارێسساران

َەضتاوەَەی  تەرەی
 ئێران

  ضەرتێر َ ئەویذامی ئەوجیُمەوی دییاریەردوی
 تا ئێطتا   ٨٨٨٩تەرژەَەوذییەکاوی ئێران 

  فەرماویذەی سػیتی ضییُپای پاضیذاراوی ئێییران
٨٨٨٩-٨٨١٢ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saeed_Jalili_13991023_1647093_(cropped).jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:5%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg?uselang=fa
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 مُحطیه رەزایی یەکەم: 

خُێىذوی ضیەرەتایی   لە غاری مەضجذ ضُلەیمان لە دایک تَُە ٨٨١٤لە ضاڵی   مُحطیه رەزایی میر لائیذ
  تۆ خُێىذن لە ئامادەیی پیػەضیازی وەَە چیَُە غیاری ئەٌیُاز  َ واَەوذی ٌەر لەم غارە تەَاَ کردََە

)ضازمان امىیت َ آزادی   ٌەر لەم ضااڵوەدا تَُ کە تە ٌۆی چا کی ضیاضی لە  یەن ضاَاکەَە دەضتگیر کرا
ماو  لە زیىذاوی ضاَاکذا دەمێىێتەَە َ پاظ ئازاد تَُوی لە سە  ژمیارەیەک  ١تۆ ماَەی  ( کػُر: ضاَاک

 ٨٨١٢ ضەیذ ئیثراٌیم رەییطی 
 ضا  ٩٨

 

 پارێسساران

کۆمەڵەی ڕۆحاویە 
 تێەۆغەرەکان

تەرەی پایذاری 
 کۆماری ئیطالمی

  تییا  ٠٢٨١ضییەرۆکی دەزسییای دادَەری ئێییران
 ئێطتا  

  ئەوییییییذامی ئەوجییییییُمەوی دیییییییاریەردوی
 ٠٢٨١-٠٢٨٩تەژەَەوذییەکاوی ئێران 

  ٠٢٨١متیییُلی پەرەضیییتای لُدضیییی ڕەزەَی-
٠٢٨٨ 

  ٠٢٨١-٠٢٨٤داَکاری سػتی ئێران 
  تییا  ٠٢٢١وییُێىەری ئەوجییُمەوی غییارەزایان

 ئێطتا
  یاریذەری یەکەمیی ضیەرۆکی دەزسیای دادَەری

٠٢٨٤- ٠٢٢١ 
  ٨٨٨٤ضەرۆکی دامەزراَەی سػتی  پػەىیىی-

٠٢٢٤ 

 ٨٨١١ عەلیرەزا زاکاوی 
 ضا  ١١

 

کۆمەڵەی ڕێثُاراوی   پارێسساران
 کۆماری ئیطالمی

  تا  ٠٢٢٤ئەوذامی ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی
 ئێطتا

  لەتەرژەَەوذی رەئیطی کػایەَە 

ضەیذ ئەمیر 
حطێه لازیسادە 

 ٌاغمی 

٨٨٩٢ 
 ضا ١٢

 

 پارتی ئیطالمی لاوُن پارێسساران

  یاریذەری یەکەمی ضەرۆکی ئەوجُمەوی غُرای
 ٠٢٠٨-٠٢٠٢ئیطالمی 

  ٠٢٢١وُێىەری ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی لە 
 تا ئێطتا 

مُحطیه 
 مێٍرعەلیسادي 

٨٨١١ 
 ضا  ١١

 

 ریفۆرمخُاز

پارتی ئیرادەی می ەتی 
 ئێڕان

 پارە ڕۆڵەکاوی ئێران

  ٠٢٨١-٠٢٨٩پارێسساری ئەضفەٌان 
  جێگری ضەرۆک کۆمار   ضیەرۆکی دامەزراَەی

 ٠٢٢١-٠٢٢٨پەرَەردەی جەضتە )َەرزظ (  
  ٠٢٢٨-٨٨٨٩پارێسساری خۆراضان 
 ئێیرانئەتیۆمی  یاریذەری ضیامەزراَەی َزەی 

٨٨٨١-٨٨٨٠ 
  کػایەَە  ٠٢٠٨ی حُزەیراوی ٨١رۆژی 

عەتذلىاضری 
  مەتییمٌ

٨٨١٩ 
 ضا  ١٤

 

 میاوڕەَ 
 ریفۆرمخُاز

خسمەتگُزاراوی  پارتی
 تىیاتىاوەَە

  ٠٢٠٨ -٠٢٨١ضەرۆکی تاوەی مەرکەزی ئێران 
  تەڕێییُەتەری سػییتی تییاوەی مەرکەزی ئێییران

٠٢٨0-٠٢٨١ 
  ٠٢٨0-٠٢٢١تەڕێُەتەری سػتی تاوەی ضیىا 
  ٠٢٢١-٨٨٨٤ضەرۆکی تیمەی واَەوذی ئێران 

o ٠٢٨١-٠٢٨١ 
o  َ یارییییذەری ضیاضیییی رادییییۆ

 ٨٨٨٤-٨٨١١تەلەفیسیۆوی ئێران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebrahim_Raisi_inauguration_as_Chief_Justice_01_(cropped).jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alireza_Zakani_speaking_at_the_JAMNA_Convention_02.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amir-Hossein_Ghazizadeh_Hashemi.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MohsenMehralizadeh.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abdolnaser_Hemmati_14000304000066637575096296073542.jpg?uselang=fa
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  لە ٌاَڕێیاوی سرَپی مەوطُرَن دادەمەزرێىێت کە سرَپێەی ضیاضی تَُە 
  لە تەغی ئەوذازیاری میەاویک لە زاوەۆی َ زاوطت َ پیػەضازی َەدەسیرێیت ٨٨٩٤پاظ ئەَەی لە ضاڵی 

َی تیا ران َ لە سەڕەکی وارمەک ویػتەجو دەتێت  درێژە تە کاری ضیاضی دەداە دژ تە رژێمی پەٌ ەدێتە تا
سە  ٌەڵگیرضاوی غەری ئێران عێراق َاز لە خُێىیذوی زاوەیۆ دەٌێىێیت َ لە ضەرکەَتىی کۆماری ئیطالمی 

خُێىذکار ٌەر  َ تُدجە دتێتەوی تەوامەفێرکرد تەغذاری تەرەکاوی جەو  دەکاە َ پاظ جەو  لە واَەوذی
  وامەی تەکالۆرێص تە دەضت دەٌێىێتلەَ واَەوذە تڕَا

 :لەم ٌەڵثژاردوەداخاڵە تەٌێسەکاوی مُحطه ڕەزایی 

  کاریسمایی تَُوی لە وێُ ڕێسەکاوی ضُپای پاضیذاراوی ئێیران   یەکێیک لە دامەزرێىەراویی ضیُپای
   ضا  فەرماوذەی ضُپای پاضذاران تَُە ٨١پاضذاران تَُە َ 

  ئیران تۆ خۆی تەدەضیت تٍێىێیت َ تەرەَام تُاویُیەتی متماوەی ٌەردََ ڕاتەری کۆماری ئیطالمی
  ضپێردراَە ئەَ متماوەی پاراضتَُەی پێ ە ئەرکاوەی لە  یەن ڕاتەرەکاوەَ ضەرکەَته لەَتە

 مُحطیه ڕەزایییی لە لُڕەکیاوی تەختییاریە َ ئەغییێت لیُڕ تییَُوی دەوگیی ویاَچەیی َ عەغییایری  
  ە لُڕضیتان  چُارمەحیاال َ تەختییاریتاغی تێت لە پارێسسا لُڕوػیىەکاوی ئێران لەَاو ٌاَکارێەی

  ئیالم َ خُزضتان
  لە واَچەی ئەتُ خەضیة لە تاغَُری عێڕاق َ کُژراوی زیاتر   غەطتی عەمەلیاتی کەرتە ی چُار

ان َ ڕەزایەتی ئەرتەغییی ئێییرتییو سُێییذاوە وییاضییذاری ئێراوییی  ئەم عەمەلیییاتە  تەلە ٌەزار پا
کە ئەَ کییاە رەزایییی فەرماوییذەی سػییتی ضییُپای   ەتی ضییُپای پاضییذاران ئەوجامییذرایضییەرۆکاتە

 پاضذاران َ ضەرپەرەغتی ئەَ عەمەلیاتەی دەکرد 

 :لەم ٌەڵثژاردوەدا خاڵە  َازەکاوی مُحطه ڕەزایی

  رتازێک واضراَە تا ضیاضەتمەدارێکضەَەک رەزایی زیاتر  
 ئەمە لە کاتێەیذایە کە رەزاییی   اکاری کۆمەڵىیاش لە کەمپیىەکاوییذاوەتَُوی کەضاوی ئەکادیمی میذی

جێگیای پرضییارە کە تەم  تەاڵم  خاَەوی واَەوذی ٌەَاڵی تاتىاکە َ یەکێەە لە میاڵپەڕە تەٌێسەکیان
تُاوای  پاڵپػتی کردوی تاتىاک َەک  ەوذ خُال خۆ کاوذیذکردوی رەزاییذاتۆچی لە چیە دامەزراَە

    ژاردوی رەزاییک لە کەمپیىی ٌەڵثێتەغ
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 ضەیذ ئیثراٌیمی رەئیطی: دَەم

 ئەَەظ تەٌیۆی ذا حیُکمڕاوی کۆمیاری ئیطیالمی ئێراوی مێژَیلە  دیارەضەیذ ئیثراٌیمی رەئیطی واَێەی 
َەک کەضایەتیەکی تە پػت َ پەویای   زۆرێک لە ئێراویەکان یەَە  رەئیطی  یٌەضتیاری پێگە دادَەرییەکە

چُوەە لە ماَەی ڕاتیردََدا دەرکەَتیَُ  َازە ڕاتەر دەزاوه ٌەڵثەە ئەم سریماوەی ٌاَاڵتیاوی ئێراوی زۆر  
تییاوی اڵکە ضیطتەمی َیالیەتی فەلیٍی ضەرە ڕای پػیتیُاوی کیردن لە ضیەرجەم ئەویذام َ  یەوگیران َ ٌاَ

غیێت لەَ ڕَاویگەَە کەَایە ئە  ە تە مێیژََی خیۆی تیۆ ٌییب کەضیێکویی تەاڵم ئامادەی لُرتاویذان  ئێران
ارمەویذێەی راضیتگۆی ئەَ رەئیطی تڕَاویه کە خسمەتەارێەی تە َەفای ضیطیتەمی َیالیەتیی فەلیٍیی َ کلە

ە زۆرتریه لطەی لە ضیەر دەکرێیت ی پێگە لەزاییەکەیەَە یەکێەە لەَ کەضاوەی کرەئیطی تە پێ  ضیطتەمەیە
رە واَخۆیی َ وەیارەکاوی لە دەرَەی ئێران کە لێرەدا ٌەَڵماوذاَە تەوٍیا ئەَ دییذسایاوە ضەر ئاضتی ڕکاتەلە

  تخەیىە ڕََ
  کەضیایەتی ئیاییىی تەرەی مُحافیسکیاری کۆمیاری ئیطیالمی ەلە دایەثَُ ٨٨١٢ضاڵیلەئیثراٌیمی رەئیطی 

پیاظ کۆتیایی ٌیاتىی   رەئیطی ىی کُری عەلی ئەتی تالة( دەزاوێتخۆی تە ضاداتی حطێىی )حطێ  ئێراوە
تە حەَزەکاوی پەرَەردەی ئاییىی  پاظ ماَەیەک تۆ ترەَدان تە خُێىذوی ئاییىی ێدەچ  خُێىذوی ضەرەتایی

دەچێتە غاری لُم  لە ضەرەتای ٌیاتىە ضیەر کیاری کۆمیاری ئیطیالمی ئێیران تیارَدۆخی غیاری نمەضیجذ 
ە چەپ َ کۆمۆویطتەکان ئەم غیارەیان کە ئەَکاتە سرَپ  ضُلەیمانن َەک خُاضتی ئایەتُاڵ خُمەیىی واتێت

تە غێُەیەک خطتثَُە ژێر کۆوترۆڵی خۆیان  تۆیە ئایەتُاڵ خُمەیىی ن غێخ ٌادی مەرَرین َەک وُێىەری 
تتُاوێیت کیۆوترۆڵی  تیاَەکُ  خۆی دەضیت ویػیان دەکیاە  تیۆ ئەَەی تچێیتە غیاری مەضیجذ ضیُلەیمان

 یەن مەرَرییەَە َەک ٌاَکار دەضتىیػان دەکرێت پاغان ئیثراٌیم رەئیطی لە   تارَدۆخی ئەَ غارە تەاە
َ لە دَای سەیػتىیان تۆ غاری مەضجذ ضُلەیمان َ پاظ ماَەیەک تُاورا ڕَتەڕََی ئەَ سرَپیاوە تثیىەَە  
ئەَیع لە رێیگەی ترەَداویی ک تیُری مەزٌەتیی َ دەضیتگیرکردن َ   ٌتیذ  ٌەر لەَ ڕََداَاوەدا یەکەمییه 

ێەرد دەضتی پ٨٨١٢دَەری درَضت تَُ  تەاڵم تە غێُەیەکی دیار لە ضاڵی تەضتەری ڕەئیطی َ دەضەاڵتی دا
جێگری ضەرۆکایەتی دادسای غاری کەرەج دەضت ویػاوەرا  تەاڵم پاظ میاَەیەکی زۆر کاتێک لەَ ضاڵەدا تە

کەم لە دەضت تە کارتَُوی لەَ پۆضتەداَ تە تڕیاری ضەرۆکایەتی سػتی دادسیای َاڵە دەتێیت تە ضیەرۆکی 
رەج  دََ ضا  دَاتر تەرپرضیارێتی ضەرۆکایەتی دادسای غاری ٌەمەداویػی پو ضیپێردرا  چیُار دادسای کە

تا ئەَ کیاتەی کە تە فەرمیی دەضتىیػیاوەرا تە ضیەرۆکی   غاری لە ئەضتۆ تَُ ماو  تەرپرضیارێتی ٌەردَ
  (٨٨١٤-٨٨١٨) ی ضو ضا  لەَ پۆضتەدا مایەَەەدادسای غاری ٌەمەدان َ ماَ
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سەرایەَە پایتەخت َ تَُ تە جێگری ضەرۆکی دادسای تااڵی غۆڕظ لە تاران  پاظ  ٨٨١٤لە ضاڵی  رەئیطی
ضو ضا  کار کیردن لەم پۆضیتەدا تیُاوی ڕەزامەویذی ئیایەتُاڵ خیُمەیىی لە ضیەر غییُازی تەڕێیُەتردوی 

ػیک ( خیُمەیىی ڕەئیطیی ضەرپ0 ٠ ٨کارەکاوی تە دەضت تٍێىێت َ تە ضو فەرماوی یەک لە دَای یەکیی )
کرد کە تەدەر لە دەضە تە فەرمیە یاضاییەکاوی  تەپرضیارێتی تارَدۆخی پارێسساکاوی لُڕضتان َ کرماغان َ 

مەتەضیت تەخػرا تەدەر لە یاضاکاوی دەضەاڵتی دادَەری تَُن(  ێیضمىان تەڕێُەتثاە )ئەَ دەضەاڵتەی کە پ
یاَازیان لەضەر تەڕێُەتردوی َاڵە ُوەَەی ٌەمَُ ئەم کەضاوە تَُن کە ڕای جلەم ضەرپػک کردوە ڕَتەڕَت

تَُ  تە تایثەتی ئەَ کەضاوەی کە لە ڕََی ضیاضیەَە ئایذۆلۆژیای جیا لە کۆماری ئیطالمیان ٌەتیَُ  پیاظ 
کۆتایی ٌێىان تە کارەکاوی لەَ واَچاوە جارێەی تر لە  یەن ئایەتُاڵ خُمەیىیەَە چەوذیه دۆضیەی سروگیی 

ەردوەَەی ضیەرجەم ئەَ زیىیذاوە ضیاضییاوە  کە لە زیىذاوەکاویذا تیَُن پو ضپێردرا  لەَاوە دۆضیەی یەکالیی
)لیژوەیەکی چُار کەضی پیک ٌێىرا تۆ لێەۆڵیىەَە لە دۆضیەی زیىذاویاوی ضیاضی  کە ژمارەیان چەوذ ٌەزار 
زیىذاویەک تَُ  رەئیطیی یەکێیک لە ئەویذامە تەٌێسەکیاوی ئەَ دەضیتەیە تیَُ َ لە ئەوجامیذا تڕییاردرا تە 

ان کییردن َ لەضییێذارەداوی تەغییێەی زۆری زیىییذاویەکان  تە جۆرێییک کە تەوییاوەە تەرمەکاویػیییان تیرتییار
 واضیێىراَە  ٨0١١لە مێیژََی ضیاضیی ئێراویذا تە کُغیتاری ٌیاَیىی ە  ڕادەضتی خێساوەکاویان وەکرایەَ

َەک ڕاتەر رەئیطی تە ضەرۆکی دادسیای   پاظ مەرسی ئایەتُاڵ خُمەیىی َ ٌاتىە ضەرکاری عەلی خامىەییلە
  ەَ پۆضتەداذا لدرێژەی تەکارکردو ٨٨٨١تا  ٨٨١١ضاڵی  تاران دەضتىیػاوەرا َ لە

تی َاڵتی پو ضپێردرا  ضەرۆکایەتیی دامەزراَەی لێەۆڵیىەَەی سػ ٠٢٢٤تا ضاڵی  ٨٨٨٤ضاڵی لەرەئیطی 
ەکەمی ضەرۆکی دەضەاڵتی دادَەری َ تۆ ماَەی دە ضا  جێگری ی ٠٢٨٤تاَەکُ  ٠٢٢٤ضاڵی ٌەرَەٌا لە

 ضەرۆکی دادسای رۆحاویەتە   تا تە ئێطتا ٠٢٨٠ضاڵی تە فەرماوی تایثەتی خامىەیی َ لەتَُە لە ئێران  
تەاڵم رەئیطی لە دیذسای تەرەی   دەکرێتپاڵیُرَی مُحافیسکارەکان ئەژمار رەئیطی َەک تەٌێستریه

 ڵی  َازی  ٌەیە لەَاوە:ڕیفۆرم خُازَ وەَەی وُێی ئێراویەَە کۆمەڵێک خا
زیان ٌەتَُ ەردوی ٌەمَُ ئەَ دەوگاوەی کە ڕای جیاَاتەغذار َ تڕیاردەر تَُ لە ضەرکُت   １

 وی ئیطالمی ئێراوەَە تا ئەمڕۆ  ضەرەتای غۆڕغی سەلە
  َەک تاضمان کرد رەئیطی یەکێک تَُ لە ئەوذامە ٨٨١١کُغتاری زیىذاویاوی ضیاضی لە ضاڵی   ２

کە تڕیاری تەضەر زیىذاویان ضیاضیذا دەضەپاوذ  ئەم لیژوەیە تە لیژوەی   وەیەکاریگەرەکاوی ئەَ لیژ
 مەرگ واَتاوگی دەرکردََە لە واَخۆ َ دەرەَەی َاڵە 

وی پۆلیص َ ئاضایع َ ئیتالعاە ڕَداَی پە مارداوی خُێىذکاراوی زاوەۆی تاراوذا ٌێسەکالە  ３
 داداسای تاراوی دەکرد تێتاَان ڕاسەیەوذران  کە ئەَ کاە رەئیطی ضەرۆکایەتی تە
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پاظ ئەَەی کە ضەعیذ ئیمامی جێگری َەزیری ئیتالعاە تە تۆمەتی ضەرۆکایەتیەردوی زوجیرە   ４
ذا  ئەَ کاە ذاوی ئیڤیىی تاران سیاوی لە دەضتُەیەکی ضەیر لە زیىێتیرۆرەکان دەضتگیر کرا َ تە غ

تە تاَاوەکاویذا واَەَ تە مادەی یمامی داوی دەضەاڵتی دادَەری لە راسەیەوذراَێەذا ڕای سەیاوذ  کە ئ
ی رۆکی دادسای تاران تَُ )ئەَەی جێەەرەَە لە زیىذاوذا خۆی کُغتَُە  ئەَکاە رەئیطی ضەپاک

 پرضیارە: ئایا ئیمامی تە تەویا ئەم تیرۆراوەی ئەوجام داَە؟( 
ەیە  کە ئەَیع لە سە  ٌەمَُ ئەماوەغذا واکرێت ئاماژە تە ئەَە وەدەیه کە رەئیطی پػتیُاویەکی تەٌێسی ٌ

ٌێیسە تیۆ ڕََتەڕََ  ُراَێەی تەڵێتەرەی مُحافیسکار تە سػتی َ غەخطی عەلی خامىەییە تە تیایثەتی َ پیا
 تَُوەَەی حەضەن ڕۆحاوی 

ە کە لە ک کۆمیار نکیاتیىەی کیار َ کەرامەەندرَغمی رەئیطی تیۆ ٌەڵثژاردویی خیُلی دَاوسەیەمیی ضیەرۆ
ضەرە ڕای ئەماوەغە رەییطیی کۆمەڵێیک خیاڵی  ێُە دەکەن ئێراویەکان َەک درَغمێەی پۆپۆلیطتی تاضی ل

 : ظتەٌێسی ٌەیە لەَاوە
 کەضیی یەکەمیی  یەکێەە لەَ ضیاضەتەمذار َ لێپرضراَاوە کە ٌەمیػە پاڵپػتی تەرەی پارێسسیاران َ

  کۆمارەکەی ٌەتَُە
 ئەغیێت تیاش لەَە   ضیاڵی تێپەڕاویذََە ٤٠کە تەمەوی کۆماری ئیطالمی ئێڕان زیاتر لە  یەیتەَپێ

داویی ئەوجیُمەوی پاراضیتىی ی ڕێگەضیاضیەکاوی ئەَ رۆژسارەی َ تە پێیتەرێت کە لە وێُ ٌاَپۆلە 
  ٌا ٌاَغاوێەی لە کێثڕکێذا وەتێتر َەدەضتُ

 ٌێڵو ڕاتەر لە رەییطی پاڵپػتی َ پػتیُاوی تەرفراَاوی ٌاَاڵتیاوی پەێڕەَی   
 

ی پۆضتی ضەرۆک کۆمیار زیاترە  تۆ سەیػته تەدیەەی رەئیطی چاوطی لەرکاتەرەکاوی تائێطتا  ەوذە چٌەر
کۆضییو َ ئاضییتەوگێک ٌەیە  کەتەرلەٌەڵثییژاردوەکەَ دَای    تەاڵم لەسە  ئەَەغییذا چەوییذئیطییالمی ئێییران

 :ٌەڵثژاردوەکەظ رَتەرَی دەتىەَە لەَاوەظ

ُازی جێثەجێەردویی تگیرن ێە غیَوی لڕتییاوی ٌەر َاڵتێیک تیاوەَێیت رەخیىە لە ویااڵٌەرکاە ٌاَ  １
یطیی ئرەلەئێراویػیذا َەک تاضیمان کیرد   ئاراضتەی رەخىەکاویان تەرَە دەزسای دادَەری دەتێیت

کەَایە ٌاَاڵتییان دەپرضیه تیۆچی   یەکێەە لە کەضایەتیە ٌەرە دیارەکاوی دەزسیای دادَەری ئێیران
دەضییەاڵە  تەرامییثەر لە کەمتەرخەمییی  ذاَە درێییژەی تە چاَپۆغییی لەَپێگەیەیییذا یطیییئئێطییتا رەتا

   ی َاڵتەکەیتەٌاَاڵتیاو
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  ن تییۆ پۆضییتی داٌییاتَُم لە َەتەرٌێىییاوی کاوذیییذی داٌییاتُسسییاراوی ئێراوییی تەردەَاێتەرەی پار  ２
ەَە ٌاَاڵتییان زییاتر جۆرێک لە ماَەی ٌەڵثژاردوذا کەضیاوێک دەٌێىێیتە ویاَ پرۆضیەکەَە تیۆ ئتە

کەَتىی ئەم کەضاوە  َازە تەاڵم لە َەرتەرٌێىای ضیاضیذا ئەمە ٌەرچەوذە ئەسەری ضەر  ئاغىایان ته
چُوەە تَُوی چەویذ کاوذییذ لە یەک  ەئیطی َ ئەمەظ یەکێەی تر لە کێػەکاوی رکارێەی ژیراوەیە

    تەرە دەوگی تەرەی ریفۆرمخُاز
 

 ی ٌاغمی ضەیذ ئەمیر حطێه لازیسادە: ضێٍەم

لیازیسادە  لەدایەثیُە راضیان ۆپارێسسیای خ یغیاری فریمیاولە  ٨٨٩٢-٤-٤ لەضەیذ ئەمیر حطێه لازیسادە 
جیا لە کاری ضیاضی پسیػەە وەغیتەرسەری )سیُێ َ ٌەڵیك َ  ئێران ضیاضەتەمذاری رەَتی پارێسساراوە لە 

 لَُە( 
  :لە کۆماری ئیطالمی ئێراوذالازیسادە سروگتریه پێگە ضیاضیەکاوی 

  َ وُێىەری مەغٍە لە خیُلی ٌەغیتەم  ویۆیەم جیگری ضەرۆکی یەکەمی ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی
  ذا  دەیەم َ یاوسەیەم

 ُەم َەک ضەرتێر ئەوذامی دەضتەی ضەرۆکایەتی ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی تَُە یلە خُلی و 
  َ ٠٢٨٤تا  ٠٢٨0َتەتێژی پارتی تەرەی پایەداری تَُە لە ضاڵی ئەوذام  

 
گەی ٌەضیتاردا تیَُە َ زییاتر َەک ئەویذامێەی یەی لازیسادە لە ماَەی کاری ضیاضییذا کەمتیر لە پیێتەَپێ

  تىی تە دَر دەزاورێتتۆیە ئەسەری ضەرکەَ  ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی واضراَە

 عەتذَلىاضری ٌیمەتی : چُارەم
لە کەتییُدر  ٨٨١٩ضییاڵی   لەضیاضییەتەمذاری ریفۆرمخییُازی ئێییران عەتذَلىاضییری ٌیمەتییی ئاتَُریىییاش َ 

  کەضیایەتیەکی متمیاوە لە ئاتَُریىاضیە دیارەکیاوی ئێیران یەکیێەە لەدایەثیُە   ئاٌەوگی  پارێسسای ٌەمەدان
ضەرەتای ٌاتىەضیەرکاری ضیەیذ میحەمەدی خیاتەمی پێػیىیاری داویاوی لە پێەراَی تەرەی ریفۆرمە لە ئێران

 کە دَاتر واَورا ضىذَلی پەرەپێذاوی ویػتیماوی    ضىذَلی زەخێرەی دراَی کرد
 ٨٨١٢ی لە ضیاڵی یچیا کی ضیاضیی خیۆ  لە زاوەۆی تیاران  دکتۆرای ئاتُرییە خاَەوی تڕَاوامەیٌیمەتی 

 .رادیۆ َ تەلەفیسیۆوی ئێران دەضت پێەردلە
 لە سروگتریه پێگەکاوی عەتذَلىاضری ٌیمەتی لە کُماری ئیطالمی ئێران : 
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  ٠٢٠٨_٠٢٨١ضەرۆکی تاوەی واَەوذی  ئێران   ٨
  ٠٢٨١_٠٢٨0تەڕێُەتەری سػتی تاوەی مەرکەزی ئێران   ٠
  ٠٢٨0_٠٢٢١تەڕێُەتەری سػتی تاوەی ضیىا   0
  ٠٢٢١_٨٨٨٤ضەرۆکی تیمەی واَەوذی ئێران   ٤
  ٨٨٨٤_٨٨١١یاریذەری ضیاضی رادیۆ َ تەلەفیسیۆوی ئێران   ١

  
  ثژاردوی خُلی یاوسەیەمی ضەرۆک کۆمارڵرکاتەرە ضەرضەختەکاوی تەرەی پارێسساران لە ٌەٌیمەتی یەوێەە لە

ئەوجُمەوی پاراضتىی  تەاڵم  ضەرەڕای دَرخطتىەَەی ژمارەیەکی دیار لە کەضاوی ضەرتەخۆ َ ڕێفۆرمخُاز
   ٌەڵثژاردوەکەدالە  ۆ کاوذیذ تَُنتەغذاری ٌیمەتیذا تضتُر ڕێگەی تەەد

ضەرەرای  ە خُاز یان میاوڕەَی ئێراویواچاری تەرەی ڕێفۆرمَ ضتەلیىەتەوٍا تەرتژێری راٌیمەتی لەئێطتادا 
ێػە ئاتُرییەکاوی خاڵی  َازیػی ٌەیە  لەَاوە ک   تەاڵمخسمەتی کۆماری ئیطالمی ئێران تۆ کاروامەی تاغی

   کاوی ضەر ئەَ َاڵتە تە ٌەوذ َەر وەسریهیەُلە ئاتُریڵئێران ٌەرچەوذە کێػە کەڵەە تَُن َ واکرێت ئات
اتَُرییەکاوی ئێراوذا ڕۆڵی ە پێگە ٌەضتیارە ئَ خاَەن تڕیار لاڵوێەی زۆر ٌیمەتی َەک تەڕێُەتەرتەاڵم ضا
  لە کێػە ئاتَُرییەکاوذا تەردایە ئەکرا تەر لە ئێػتا ٌەوگاَی تۆ چارەضەرکردن یان ڕێگری کردن  ٌەتَُ

ٌەڵثەە لە دیثەیتەکاوی ڕاتردََ ٌیمەتی تێمىەتاوە داَای لە  یەوەکان کرد پەیگیری ٌەوگاَەکاوی راتردََی 
 ی تەردەم واغەفافی ئاتَُری دەر تخرێت تەرێت َ رێگرییەکاو

کیۆمەڵو ئاضیتەو  لە تەردەم تەاڵم   ی کە ٌیمەتی لە تەرەی ڕێفۆرمخیُازە َ میاوڕەَەکیاوەیەتەَ پێ
 :کەَتىی لە پرۆضەکەدا ٌەیە لەَاوەضەر

ریفۆرمخُازەکان لە ماَەی راتردََدا یەکذەوگی ضیەوگەرەکەیان َەک پێُیطیت وەتیَُ تە تیایثەتی   １
تە جۆرێک کە ضەرە ڕای تەٌێسی ضەوگەری تەرامثەرییان   دَایی ٌاغمی رەفطەوجاویدَای کۆچی 
پەرە  کەچیی تە دََ کاوذییذ تەراری ٌەڵثژاردوەکاوییان کیردََە کە ئەمەظ  ییطییەئکە ئیثراٌیم رە

  کردوی دەوگی ریفۆرمخُازاوە
تیایثەە لە میاَەی تە   ڕا َ پێػىیار تیَُە لە کۆمیاری ئیطیالمی ئێیرانٌیمەتی لە کەضایەتیە خاَەو  ２

  ٌەغت ضاڵی راتردََ کە ٌەاڵَضاوی ئیاتَُری پػیتی ٌاَاڵتییاوی ضیادەی ئێراویی چەماویذۆتەَە
اوێت تاری ُتەجۆرێک کە ٌاَاڵتیان لەَ تڕَایەدا ویه کە ٌیمەتی لە ئەسەری پێذاوی غاوطێەی تر تت

 ضەرغاوی ٌاَاڵتیان ضُک تەاە  
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 ضەعیذ جەلی ی پێىجەم: 

تاَکی محەمەد حطێه جەلی ی خەڵەی تیرجەویذە َ  ە لە غاری مەغٍەد لە دایک تَُ ٨٨١١_٨_١رێەەَتی لە
َ لۆوا ەکییاوی ضییەرەتایی َ واَەوییذی  َدایەییی لە ئازەرییەکییاوی ئەردەتییی ە  زمییاوی فەرەوطییی خُێىییذََە

  مامۆضتاَ تەڕێُەتەری  خُێىذسەی وەَاتی ضەفەَی مەغیٍەد تیَُدَاواَەوذی لە مەغٍەد خُێىذََەَ دَاتر 
َ درێژەی تە خُێىذوی ئەکادیمی داَە تا لۆویا ی دکتیۆرا لە وەۆی ئیمام ضادق دەتێتە خُیىذکارغان لە زاپا

م ارفی ئیطیالمی َ زاوطیتە ضیاضییەکان َ میاَەیەک مامۆضیتای زاوەیۆ تیَُە َ َاوەی ٌەویذێک تیاتەتی 
ذێػەی ضیاضی ئیطیالمی ویػاوی ئەووامەی دکتۆرای جەلی ی تە واَ  لەَاوە دیپ ۆماضی پێغەمثەر  ََتَُەتەَە

 دا َەرسیراَە   ٠٢٢٠لە لُرئاوذا لە ضاڵی 

پاظ ضەرکەَتىی غۆڕغی سە وی ئێران َ ٌاتىە کیایەی کۆمیاری ئیطیالمی ئێیران َ ٌەڵگیرضیاوی غیەڕی 
ی ئیمام ڕەزای خۆراضان تەغیذاردەتێت َ ضیەر ئەوجیام لە ٠٨َەک دیذەَاوی تیپی   انرئێ –وێُان عێڕاق 

غەلەمچە تریىذار دەتێت َ تە ٌۆی تەرفراَوی ضیەوگەرەکاوی غیەڕ لەَ ویاَچەیە َ  لە واَچەی ٨٨١١ضاڵی 
  وذرَضتی لاچێەی لە دەضت دەداە وەتَُوی فریاسُزاری تە

 پێگە دیارەکاوی جەلی ی لە کۆماری ئیطالمی ئێڕان :

 لە ئەوجیُمەوی تیااڵی پاراضیتىی  ٠٢٨٠-٠٢٢٩ ڵیوُێىەری راتەری کۆماری ئیطالمی ئێیران لە ضیا
  ئاضایػی ویػتیماوی 

  ٠٢٨٢- ٠٢٢٩ضەرۆکی تیمی داوُضتاوی ئێران لە سە  َاڵتاوی خۆرئاَا لە ضاڵی  
  ٨٨٨٨ضەرۆکی فەرماوگەی پػەىیه لە َەزارەتی دەرەَە لە  
  ٨٨٨٩یاریذەری یەکەمی ئیذارەی ئەمریەا لە َەزارەتی دەرَەی ئێران لە ضاڵی  
 ٠٢٢٢پرضی  لێەۆڵێىەَە لە وُضیىگەی راتەری کۆماری ئیطالمی ئێران لە ضاڵی تەر  
 ٠٢٢٩ریەا لە َەزارەتی دەرەری ئێران لە ضاڵی ەیاریذەری ئیذارەی ئەَرَپا َ ئەم  

یەکێک لە سەَرەتریه غەطتەکاوی جەلی ی لە ماَەی کار کردوی لە پێگەی ضەرکایەتی تیمی داوُضتاوی ئێران 
تیَُ  ٨٨٠٨کە سروگتیىیان تڕیاری ژمارە   خۆرئاَا دەرچَُوی ضو تڕیار دژ تە ئێران تَُلە سە  َاڵتاوی 

اغتی َ ئاضایػی جیٍان ی ئێران َەک َاڵتێک تێەذەر َ مەترضی تۆ ضەر ئ ٤٨کە تە پو ی ترسەی مادەی 
 دیاریەرا 
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لە سروگتیریه   ریپاراضتىی ضەرَەری ئێران َ تە سژا چَُوەَەی سراوی َ چارەضەر کردوی تێەالەئێطتادا 
ٌەر چەوذە ضەعیذ جەلی ی لە زۆر پۆضتی ٌەضتیار َ تااڵی کۆماری ە  مەکاوی ٌەڵثژاردوی ضەعیذ جەلی یدرَغ

ىی زۆر تەٌێیس وەتیُ  تەٌَیۆیەظ ضیەرکەَت لەم ٌەڵثژاردوەدا چاوطییتەاڵم   ئیطالمی ئێراوذا تەغذار تَُە
 تریاریذا لەتەرژەَەوذی ئیثراٌیم رەئیص تەػێتەَە   کاوی پێع ٌەڵثژاردوەکەەلەدَایه رۆژ

 رەزا زاکاوی  عەلی: غەغەم

لە سروگتریه پێگەکاوی لە کۆماری ئیطالمی ئێراوذا   لە تاران لە دایک تَُە ٨٨١١اڵی عەلیرەزا زاکاوی لە ض
 تریتی تُن لە:

 ٌەغتەم َ وۆیەمُلەکاوی حەَتەم   لە خ  وُێىەری تاران لە ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی ئێران  
 وُێىەری لُم لە خُلی یاوسەیەمی ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی   
 ضیەرۆکی کۆمیطییۆوی   یەمی ئەوجیُمەوی غیُرای ئیطیالمیۆکردوی لە خُلی ولە دَاییه ضاڵی کار

ئەوجام َ پێػٍاتەکاوی ئەَ دۆضیەی لە ئەضتۆ   تایثەتی لێەۆڵیىەَە لە ڕێەەَتىی ئەتۆمی ئێران تَُە
 تَُە  

 وذەی تەضیجی خُێىذکاراوی زاوەۆفەرما  
 ئەوذامی دضتەی رێەخطتىی چاپەمەویەکان   

 ضیاڵی تیَُ لە ضیەرکُە کردویی خۆپیػیاوذاوی کاوی لێپرضراَێتی َ تەغذاریەردویَ  َازەلە خاڵە تەٌێس
لە دییذی ٌاَکیاە زاکیاوی  زاوەیۆ ٌێرظ کردوە ضەر خُێىیذکاراوی زاوەۆی تاران َ ڕَداَەکاوی  ی٨٨٨٩

ەوجیان َ  لە دییذی س   ٌاَکیاەئاضایػیی ویػیتیماوی ارێسەریپیدەردەکەَێت  َەک  تەٌێس ذا تەوپارێسسارا
واَدەترێییت  ئەم کاوذیییذەظ ٌاَغییێُەی ضییەعیذ دژ تە ئییازادی   َازَ کەضییێەی زەکاوییذا َەکریفۆرمخُا

 ی   جەلی ی لەدَایه رۆژەکاوی پێع ٌەڵثیژاردوەکە  تریارییذا لەتەرژەَەویذی ئیثیراٌیم رەئییص تەػیێتەَە
ئیثراٌیم راسەیاوذ:نئێراوی فەرمی تە تەلەفسیۆوی دەرتارەی کػاوەَەی لەرکاتەریەکە   ەزا زاکاویرەلیخۆیەَە ع
تە غیاَ دەزاوم َ خۆیػم دەوگی پێیذەدەم َ ٌییُادارم تە ٌەڵثژاردویی ئەَ لە َاڵتیذا چاکطیازی   رەئیطی

 ."تىەڕەتی تەرێت
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 ه مێٍر عەلیسادە یمُحط: حەَتەم
 لەدایییک تییُە  لەغییاری مەرا ە یە لە پارێسسییای تەَرێییس 0٢/٨/٨٨١١تەرَاری لەه مێٍرعەلیییسادە یمُحطیی

خاَەوی تڕَاوامەی تەکالۆرێطی ئەوذازیاری میەیاویەە لە زاوەیۆی   ضیاضەتەمذارێەی ریفۆرمخُازی ئێراویە
  تٍێىاَەن تە دەضتڕَاوامەی دکتۆرا لە تەغی تەڕێُەتردوی ئاتُری لە زاوەۆی تارا ٨٨٩٨لە ضاڵی   تەَرێس

 
یەن تەاڵم لە   مار کیردۆی تیواَی خۆ تۆ خُلی حەَتەمی ٌەڵثژاردوی ضەرۆکایەتی کۆمار ٠٢٢١عەلیسادە لە ضاڵی 

تەاڵم دَاتیر َ تە ویامەیەکی   وەتَُوی غایطتەیی لە ٌەڵثژاردوەکە دََرخیرایەَە ئەوجُمەوی پاراضتىی دەضتُرەَ
اتە ضەیذ عەلی خامىەیی ڕاتەری کۆماری ئێطیالمی پێیذاچَُوەَە تە غایطیتەیی ٌەردَ تەرتژێیری ریفۆرمخیُاز َ

ٌەر لەَ خُلە ڕیفۆرمخُازەکان تە ضو کاوذیذەَە تەغذاری   اوەَە تۆ پرۆضەکەەڕَ سعەلیسادە َ مطتەفا مُعیه کرا
کە ئەَاویع ٌەریەک لە مەٌذی کەرَتی َەک کاوذیذ کیۆمەڵەی ڕۆحیاویە   ردٌەڵثژاردوی ضەرۆکایەتی کۆماریان ک

  َەک ریفۆرمخیُاز ضیەرتەخۆ  ریفۆرمخُازاوی پێػڕەَ مُحطه عەلییسادەمطتەفا مُعیه لە یەن   غۆڕغگێڕەکان
َە لە َاتە پەیُەوذی تاغی لە سە  ضُپا ٌەتیَُە َ تەغیذار تیُ  دامەزرێىەراوی ضُپای پاضذاران تَُە لە مەرا ەلە

ضیازوذسی راوی دامەزراَەی جیٍیادی ەدامەزراوذوی کۆمیتە غۆڕغگێڕیەکان لە مەرا ە َ لە دامەزڕێىەران َ تەڕێُەت
  تَُە لە پارێسسای تەَرێس

 لە سروگتریه پێگەکاوی عەلیسادە لە کۆماری ئیطالمی :
 کانیەضەرۆکایەتی فیذراضیۆوی َەزرغە کالضیەک   
 زادی کیعئەوذامێتی دامەزراَەی واَچەی ئا  
 کە جێثەجێەاری پرۆژەی    ضەرۆکی دەضتەی تەڕێُەتەی کۆمپاویای ئەوذازیاری پەرەپێذاوی ئاَئاضیا

ػەضیازی تاغیَُر َ خیۆرٌەاڵتی تۆ پی  عەرەب -َ غیریه کردوی ئاَی کەوذاَی فارشسُاضتىەَە
  ئێران

 پارێسساری خۆراضان لە دەَڵەتی حەَتەم  
 ٌەغتەم ماَەی کاتیىەیاریذەری ضەرۆک کۆمار تۆ َەرزظ لەی   
  وەوػیىەَە تە ٌۆی یاضای خا ٠٢٨١تە پارێسساری ئەضفەٌای دیارکراَە َ لە ضاڵی  ٠٢٨٩لە ضاڵی

  َازی لەَ پۆضتە ٌێىاَە
  ٨٨٨١-٨٨٨0یاریذەری دامەزراَەی ئەتۆمی ئێران لە کارَتاری َێطتگەکان لە ضاڵی   
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م تە پػت تەضته تە ئەوجامی تەاڵ  ی لە تەڕیُەتردوذالە ماَەی تەغذار  ەلیسادە ضەرەڕای کاروامەیەکی تاظع
یری راتەر تیۆ تەغذاری لە خۆپااڵَته تۆ پۆضتی ضەرۆک کۆمار لە خُلی حەَتەم َ پاظ پػیتگ  تریپێػُ

% دەوگەکییان تە 0١ ٤وی تەوٍییا تەاڵم تییُا ر ُی پاراضییتىی دەضییتو یەن ئەوجییُمەپێییذاوی غایطییتەیی لە
 ەَ ٌەڵثژاردوە دیاری کرا َەک کەمتریه دەوگی ئ  ثٍێىێتدەضت

َوی تۆیە تە پػت تەضته تە ئەوجامی پێػَُ َ لێەذاوەَەیەکی خێرا تۆ تارَدۆخی ریفۆرمخُازەکیان َ تیُ
وێت دەوگی س تێت َ تتُاتەٌێکاوذیذێەی  ەپێىاچێت عەلیساد  ن َ میاوڕەَەکاکاوذیذی تەٌێستری ڕیفۆرمخُاز

تەەیه کە ڕۆڵی تەرچاَی دەتێت لە داتڕاویذوی دەوگیی دیاپێُیطت تە دەضت تٍێىێت  ٌەڵثەە واتێت ئەَە لە 
چییُوەە لەم ٌەڵثییژاردوەدا زۆرێییک   َ ئییازەری وػیییىی لە تەرەی ریفییۆرم ریفۆرمخییُازان لە وییاَچە تییُرک

پاڵێُراَاوی ریفۆرمخُاز وەیاوتُاوی تە ف تەری ئەوجُمەوی پاراضتىی دەضتُردا تێپەڕن َ تەوٍا دَ کاوذییذ لە
  تەاڵم دَ رۆژ تەرلەٌەڵثییژاردوەکە  مەتییی تییَُنیئەَیییع ٌەریەک لە عەلیییسادە َ ٌ ئەم غاوطییەیان ٌەتییَُە

عەلیسادە تریاریذا لەرکاتەرەیەکە تەػێتەَە  تەتو ئەَەی پػیتیُاوی خیۆی تیۆ ٌییب یەکێیک لەکاوذییذەکان 
 دەرتثرێت 

 تەرەکاوی ٌەڵثژاردن لە  کۆماری ئیطالمی ئێران 
ێُان کەضیایەتییە َ تەڕێُەتردن لە وتەردەَام جیاَازی تیرکردوەَە وذالە کۆماری ئیطالمی ئێراٌەرچەوذە کە

کۆمار ٌەتَُە  تەاڵم ٌەرسیس ئەمە تەَ َاتایە ویە کە ٌییب یەک لەَ  ێیَ دامەزرێىەراوی دَێىدیارەکاوی ئەمڕۆ
تاضیێک ییان ئەوذێػیەیەکی جییا لە تیازوەی   تا   تەرە ییان ٌاَپەیماوییاوەی کە تَُوییان ٌەتیَُە َ ٌەیە

اوڕەَایی کۆمییاری ئیطییالمیان وەتێییت  تە ئییاَڕداوەَەیەکی خێییرا لە ضییەرەتاکاوی ٌاتىەضییەر کییارَ فەرمیی
چەضیپاوذوی حییُکمڕاوی کۆمیاری ئیطییالمی ئێییران  ئەَ ڕاضیتیە زۆر تە تەرجەضییتەیی تە دی دەکرێییت  کە 

لە ضەر تَُوی  ئایەتُاڵ خُمەیىی َ کاتیىە کاتیەکەی ئەوذازیار مەٌذی تازەرسان لە ضەرەتادا ڕەزامەوذی یان
ئایذۆلۆژیا َ دەو  َ ڕەوگە جیاَازەکان ویػان داَە تۆ ئەَەی لە حەُمەتە وُێیەکەی ئێراویذا تە ئیازاداوە 
چا کی کۆمەاڵیەتی َ ضیاضیان ٌەتێت  تەاڵم ماَەیەکی کەم پاظ سػت پرضی لە ضەر غێُازی حیُکمڕاوی 

%( ٠ ٨١ٌەتییی لە ئێییران  تە ڕێییژەی )َ ضییەرکەَتىی َیطییتی پیییاَاوی مەز 0٨/0/٨٨٩٨َ  0٢لە تەرَاری 
دەوگەکان َ پاظ ماَەیەکی زۆر کەم لە داڕغتىەَەی میەاویسم َ چۆویەتی تەڕێیُەتردن  لە یەکەمییه خیُلی 
ٌەڵثژاردن َ پاظ ضەرکەَتىی ضەیذ حەضەوی تەوی ضەدر  ٌەضت کردوی پیاَاوی مەزٌەتی تەَ مەترضیاوەی 

تە ئایىییذەی کۆمارەکەیییان دەسەیاوییذ  تییۆیە ٌەر زََ تەرە  تەردەَام تییُایە زیییاوی  کە ئەسەر تەوییی ضییەدر
مەزٌەتییەکەی پەرلەمان کە ئەَ ڕۆژاوە کەم وەتَُن  متماوەیان لە ضەرۆک کۆمار َەرسیرتەَە  ٌەرچەویذە کە 
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ڕێەخراَی مُجاٌذیىی خەلمی ئێراوی  تەواوەە  یەوە چەپەکاوی َەک تُدەییەکان َ کۆمۆویطیت َ حییستە 
ُەیەکی تەرچیاَ َ تە ٌییُاَە  ێمىیطتیەکان  تە سػیتی ویا  تەاڵم تە غییی َ ڕێەخراَە فوەتەَە پەرەضتەکاو

لەسە  کۆماری ئیطالمی ئێراویذا تیَُن  تەاڵم ڕۆژ تە رۆژ زییاتر ٌەضیتیان تە پەراَێیس کەَتىییان دەکیرد  
کۆمیاری  تەَتەی زۆرێک لە چاَدێرەکان  ئەَ ڕۆژاوە ئێراویەکان تەوٍا یەک مەتەضتیان ٌەتَُ لە پػیتگیری

ئیطالمی ئێران  ئەَیع ضیطتەمی کۆماری تَُ  کە پاظ وسیەەی دَ ٌەزار َ پێىن ضەد ضا  تۆ یەکەم جار 
لە مێییژََی ئێراوییذا ٌییاَاڵتی حەییُمەە تەڕێُەتثییاە  پییاظ  داوییی تەوییی ضییەدر لە پۆضییتەکەی َ ڕَداَە 

ەَەی درَغیمی ضیەرەکی  یەوە کە لەسە  خُاضتی ٌاَاڵتی ئێراویذا وەدەسُوجیا  لەتەر ئ  ئەمىیەکاوی واَخۆ
دژەکاوی حەُمەتی پەٌ ەَی ئاَەداوی تَُ  تۆیە زۆرتیر  یەوە جیاَازەکیان تیرییان لە ضیەلامگیری ئێیران 

 دەکردەَە  

  لە ضەرەتاکاوی ٌاتىە ضەرکاری کۆماری ئیطالمی َ پاظ دەرکەَتىی پاغەکػە کردویی ئیایەتُ  خیُمەیىی
خراَە ضیاضی َ جەماَەرییەکان َ ٌاَاڵتییاوی ئیازادیخُازی ئێراویی  تەڵێىەکاوی تەرامثەر تە پارە َ ڕێەلە

پاظ ئەَەی تو متماوەییەکە لە وێُاویاوذا ضەری ٌەڵذا  کۆماری ئیطالمی ئێیران کەَتە دژایەتیەیردن َ دَر 
 خطتىەَەی ضەرجەم ئەَ کەضاوەی کە ڕَاویىیان تۆ ضیطتەمی کۆماری َ کۆماری ئیطالمی ئێران جیاَازە 

َە تا ئەمڕۆ لە وێُ پیاَاوی مەزٌەتی ئێراویػیذا ڕای جییاَاز لەضیەر چیۆویەتی تەڕێیُەتردن ٌەیە  لەَ کاتە
لە وێیُ حەیُمەتە مەزٌەتییەکەی   ئەسەر چی ٌەتا پێع ٌاتىە ضەرکاری خاتەمی کەمتیر ٌەضیت تەَە دەکیرا

ئیطیالمی ئێیران   ئێراوذا  تەاڵم دەتێت ئاماژە تەَە تذەیه کە ٌەر لە ضەرەتاکاوی ٌاتىە ضیەرکاری کۆمیاری
تُێژێەی رَواکثیری مەزٌەتی ٌەن  کە پػتیُاوی سۆڕاوەاری لە پەیەەری دەضەاڵتذاری پیاَاوی مەزٌەتیی َ 
ضەرچاَەکاوی تڕیاری مەزٌەتی دەکەن  تە پێچەَاوەَەی حاکمەکاوی ئەمڕۆی ئێران  ئەَاوە ٌەڵگیری  تییری 

 سەال ضا ری َ مافی مرۆڤه 

زراَە َ ڕێەخراَ پارتی ضیاضی لە ویاَخۆی ئێراویذا )تە پێیی یاضیاکاوی ضەرەڕای کارکردوی چەوذیه دامە
ُەتردن لە کۆمیاری ێیتەاڵم تە سػتی دََ تەرەی ضەرەکی لە ضەر ئاضتی ضیاضەە َ تەڕ  کۆماری ئیطالمی(

 ئیطالمی ئێراوذا تَُویان ٌەیە  کە ضەرجەم ئەَ دامەزراَە َ ڕێەخراَاوەیان تەضەردا داتەظ دەتێت 
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  ئُضُڵگەراکان )مُحافیسکارەکان(تەرەی  :یەکەم
تەرەی ئُضییُڵگەرای کۆمییاری ئیطییالمی ئێییران: ئەَکەضییایەتیاوەن کە لە ٌەَڵییی پاراضییتىی پەیییەەری 

دژی ٌەرجۆرە سۆڕاوەارییەکه کە لە تُویادی ئاییىی َ ئەم تەرەیە   ذاندەضەاڵتذاری کۆماری ئیطالمی ئێراو
 ە تُویادسەرا یان ئُضُڵگەرا پێىاضە دەکەن  ی خۆیاوەَە خۆیان ت  مەزٌەتیذا تەرێت

  

 پێػیىەی ضیاضی 

ئەم تەرە خۆیان تە پەیڕەَی تو چەوذ َ چَُوی ٌێڵی ئیمام خُمەیىی دەزاوه َ کار تە تىەماکاوی ضەرەتای 
ٌاتىە ضەر کاری کۆماری ئیطالمی دەکەن  تو سُێذاوە ئەَ سۆڕاوەارییاوە کە لە ماَەی ڕاتیردََدا لە َاڵتیذا 

  کە  ٨٨٨٩تەاڵم پییاظ ضییەرکەَتىی نضییەیذ مییُحەمەدی خییاتەمین لە ٌەڵثژاردوەکییاوی ضییاڵی کییایەَە ُەتەٌات
دەضتەَاژەی ڕیفۆرمخُازەکاویان تە کاردەٌێىا لە تری واٌَێىاوی کەضیایەتی َ ڕێەخیراَ َ  یەوگراویی  تە 

 ٌێىا گەراکان تۆ واَتردوی خۆیان تەکارٌەمان غێُە نپارێسسارەکانن دەضتەَاژەی ئُضُڵ

 دامەزراَەکاوی مُحافیسکارەکان  

پارێسسارەکیان لەَ  ٨٨٨٩لە پاظ ضەرکەَتىی ریفۆرم خُازەکان لە ٌەڵثژاردوە ضەرۆک کۆمارییەکەی ضیاڵی 
تڕَایەدا تَُن کە ڕیفۆرم خُازەکان لە تىەماکاوی غۆڕغی ئیطیالمی َاتە لە دەضیتُر َ َ یەتیی فەلیٍیی َ 

ەیتر رێەرایەتیی نضیەیذ عەلیی خیامىەیین دََر کەَتیَُوەتەَە َ جیاَ  ڕات ڕۆحُاڵ خیُمەیىین"ڕاتەرایەتی 
 پێذاچَُوەَەیان کرد تً ضەرجەم ڕێەخطتىەکاوی خۆیاوذا 

  ڕێەخطتىەکاوی مُحافیسکارەکان ئەماوەن: دیارتریه دامەزراَەکاوی

o کۆمەڵی پیاَاوی ئاییىی تێەۆغەر  
o پارتی مُئتەلەفەی ئیطالمی  
o کۆمەڵی ئیطالمی ئەوذازیاران  
o مەلەی فیذاکاراوی غۆڕغی ئیطالمیکۆ 
o کۆمەڵەی زەیىەب 
o ئەوجُمەوی ئیطالمی پسیػەان 
o کۆمەڵەی ئیطالمی کاضثەاراوی تاران 
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o کۆمەڵەی ژواوی غۆڕغی ئیطالمی  
o کۆمەڵەی فیذاییاوی ئیطالم  
o ئاَەداوەەرەَەکاوی ئێراوی ئیطالمی 

ضیەر تىەمیای دییذساکان داتەظ تەرەی یەکگرتُی مُحافیسکارەکیان  تە سػیتی تەرەی مُحافیسکارەکیان لە 
 کردََە تە ضەر چُار لمی ضەرەکی:

  یەکەم: ئُضُڵگەرا ضُوەتیەکان 
  دََەم: ئُضُڵگەرا وُێ خُازەکان 

  ضێیەم: ئەَ ئُضُڵگەرایاوە کە پاڵپػتی لە ئەحمەدی وەژاد دەکەن
  چُارەم: ئُضُڵگەرا ضەرتەخۆکان 

 رَپە پێک دێه:دەتُاویه تڵێیه کە ئُضُڵگەراکاوی ئێران لەم ضو س

تەغی زۆری خاَەن پێػیىەکان  ئەَ دەضتەیە کە پەیڕەَی ٌێڵی ئیمیام نخیُمەیىین َ ڕاتەرایەتیی    １
 َەک نکۆمەڵەی زەیىەبن   کەن َ خۆیان تە میاوڕەَ دەواضێىهنضەیذ عەلی خامىەیین دە

کە دََ یان ضو حیستییان   دەضتەی  خُازیاری سۆڕاوەاری َ کۆمەڵەی فیذاکاراوی ئێراوی ئیطالمی  ２
   ٌەیە 

کە لە کۆمیطییۆوی ویۆیەمیه خیُلی   ئەَ دەضتەی کە پاڵپػتی لە نمەحمُدی ئەحمەدی وەژادن دەکەن  ３
تە ڕێەخطتىی ضیاضی َ حیستێەییان تە ویاَی نتەرامەی   ٌەڵثژاردوەکاوی کۆماری ئیطالمی سۆڕدرا

 خۆغی خسمەەن لو دامەزراوذ 

 ڕیفۆرم خُازەکانتەرەی  :دَەم
سەیػیته تە کیۆمەڵگەیەکی مەدەویی کە یاضیا ضیەرَەری تەیاە   تیریتییە لە ئایذۆلۆژیای ریفۆرمخُازەکیان

سەیػته تە ٌاَاڵتی ضا ری ئاییىی  ئازادی  ٌسر ضیا ری  دَرکەَتیىەَە لە چەلثەضیتَُیی َ تایەخیذان تە 
 سرفت َ خُاضتەکاوی  َان 

ئەم   واَخۆی ئێراوذا کاری ضیاضی ئەوجام دەدەن ڕیفۆرم خُازەکان یەکێەه لە دََ تەرە ضەرەکیە کە لە
 ٨٨٨٩َتەرەیە پاظ کۆتایی ٌاتىی ماَەی ضەرۆکایەتیە ٌەغت ضاڵەکەی ٌاغمی رەفطەوجاوی َ لەضاڵی
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لە حەَتەمیه خُلی ٌەڵثژاردوەکاوی ضەرۆکایەتی کۆماردا  کە زیاد لە   ضەرکیەَتىی ضەیذ مُحەمەدی خاتەمی
  ئێراوەَە ٌاتىە سۆڕەپاوی دەضەاڵتذاری  تیطت م یۆن دەوگی تەدەضت ٌێىا

ی خُرداد ٠)ڕۆژی  ٠0/١/٨٨٨٩ئەم تەرەیە تە ٌۆی ضەرکەَتىە چاَەڕَاوىەکراَەکەیان لە ٌەڵثژاردوەکەی  
نماوگی جۆزەردانن( تە تەرەی دََی خُرداد واضێىران  تەمػێُەیە ڕیفۆرمخُازەکان تُاویان ٌەغت ضا  

ا تێت  ی وُێىەرەکاوی ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمییان لەتەردەضتذضەرۆکایەتی کۆمار َ چُار ضا  زۆریىە
پاظ دََەمیه خُلی ٌەڵثژاردوی ئەوجُمەوی غارەکاوەَە دەرکەَە َ تە ٌەمان  َازی ریفۆرمخُازەکان لە

  ُە لە خُلی حەَتەمی ئەوجُمەوی غُرای ئیطالمی َ پاغان لە وۆیەمیه خُلی ضەرۆکایەتی کۆمارێغ
حمەدی وەژاد ضەرکەَتىی تە دەضت ٌێىا  تە تەَاَەتی دەرکەَە  تەاڵم پاظ کاتێک کە مەحمُدی ئە

ان  جارێەی تر ڕیفۆرمخُازەکان ضەرکەَتىی حەضەن ڕۆحاوی  لە یاوسەیەمیه خُلی ٌەڵثژاردوەک
 لُرضاییەکی تاغتی لە ڕاتردََە ٌاتىەَە سۆڕەپاوی دەضەاڵتذاری تە

 ڕێەخطتىەکاوی ڕیفۆرمخُازەکان

ٌاَتەغیی کردویی ٌەمیَُ ئەَ کەضیایەتیاوەی کە کیار تیۆ ضیەر خطیتىی ڕیفیۆرم َ تییری تازوەی کیار َ 
 ڕیفۆرمخُازی ئایىی َ ضیاضیان ٌەیە لە واَخۆی ئێراوذا داتەظ دەته تەضەر ئەم ڕێەخطتىاوەی خُارەَە:

o تەرەی تەغذاری خەڵەی ئێران  
o پارتی متماوەی ویػتیماوی 
o ڕێەخراَی غۆڕغگێڕاوی غۆرغی ئیطالمی ئێران 
o ۆمەڵەی مە  تێەۆغەرەکانک 
o پارتی ئیطالمی کار 
o  کۆمەڵەی ٌێسەکاوی پەیڕەَی ٌێڵی ئیمام 
o پارتی خسمەتگُزاراوی تُویادوان 
o کۆمەڵەی مُدەرضیه َ لێەۆڵەرەَەکاوی حەَزەی ع میەی لُم  
o ڕێگای ضەَزی ٌیُا 
o پارتی خەڵک ضا ری 
o پارتی یەکێتی سەلی ئێراوی ئیطالمی 
o تاوگی  ئێراویەکان 
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  ئەوجامدەر

ژمیارەیەکی تەرچیاَی دەوگیذەران تیایەۆتی پرۆضیەە تیەەن َ رێیژەی  پێػثیىی دەکرێت  لەم ٌەڵثژاردوەدا
داتثەزێت  تەتایثەە لەوێُ ریسی دەوگذەراوی زۆر تەغذاریەردن لەپرۆضەکەدا تەراَرد تەٌەڵثژاردوەکاوی دیەە 

کییردن لەپرۆضییەکەدا َ تەغییذاریی ەرَوەکییان ٌەڵثژاردویان پێیییان َایە ئەوجییامی تەغییێەیریفۆرمخییُازدا  
 ر  یەوی تەرامثەرەَایەتیذاوە تەرۆضەکەَ تەکاوذیذاوی 

کێثیرکێەە  لە یەکی دیەەَە تەپێی ئەوجامی سػیت راپرضییەکان  پێػیثیىی ئەَە دەکرێیت لەم ٌەڵثیژاردوەدا 
ا تەرتژێرێەیی ٍیتەو غیذائێطتالە  تێیت (دائیثراٌیم رەئیطیی َ عەتذَلىاضیری ٌیمەتییٌەریەک لە )وێُان لە

 سػیت   تەاڵمرەئیطیی لە کێثیڕکێەەدا میاَوەتەَەتەرامیثەر  پارێسسیارریفۆرمخُاز َ دََ تەرتژێری دیەەی 
چاوطیی ییطیی ئرەئیثیراٌیم  ئەَەدەکەن ۆئاماژە ت  َ دەرئەوجامە لۆکاڵی َ واَچەییەکانضتەئارا راپرضی َ

دوەکاویذا تەدەضیتثٍێىێت َ تثێیتە ٌەغیتەم زیاترە تۆ ئەَەی ضەرکەَته لەٌەڵثژاری ی رکاتەرکاوذیذە ضوَلە
  ضەرۆک لەمێژَی کۆماری ئیطالمی ئێراوذا 
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 ضەرچاَەکان 
   ض ێماوی  ٠٢٨١ژَری تُێژیىەَەکان  چاپی   دۆضیەی ٌەرێمی َ وێُدەَڵەتیە ٌاَچەرخەکانکۆمەڵێک وُضەر    ٨
 ٨0٨٢تحمیماە اضالمی_  وػر پژٌَػەذە   –آیت ال ە مظفری جریان غىاضی ضیاضی ایران م اصر_ دکتر   ٠

 .غمطی
 

 ؛ضۆزان مالۆوی دەلی َەردسێڕاَ تۆ فارضی  0
 https://ir.voanews.com/persiannewsiran/iranelection-middleeastvoices 

 دەکرێت لە لازاوجی ئیثراٌیم رەئیطی تەػێىەَەداَا لە تەرتژێراوی وەریتخُاز   ٤
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iran/160620211 

 کۆماریی ئێران کػایەَە تەرتژێرێەی ریفۆرمخُاز لە ٌەڵثژاردوەکاوی ضەرۆک  ١
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iran/16062021 

 

   ضایت:لاوُن اضاضی جمٍُری اضالمی ایران  ١
http://ketabnak.com/book/2620... 

   ضایت:َزارە کػُر –ضتاد اوتخاتاە کػُر پُرتاال   ٩
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8

%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 

 َتگاە اختصاصی – ٨٤٢٢اوتخاتاە   ١
https://entekhabat1400.com/ 

 َتگاي رضمی ریاضت جمٍُری ایران  ٨
http://president.ir/fa/president/functions 

 پُرتاال مرکس پژٌَػٍای مج ص غُرای اضالمی   ٨٢
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1660560 

 اوذ   ثان از وظر خُدغان ٌم تمام غذي اصالح  ٨٨
https://www.independentpersian.com/node/128876/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%A7%D8 

 اتراٌیم رئیطی  ٨٠
http://raisi.ir/page/biography 

 پُرتاال غُرای وگٍثان   ٨0
https://www.shora-gc.ir/fa/ 

 الطثاق الرئاضي اإليراوي    و  ما تحتاج م رفتً عه ا وتخاتاە  ٨٤
 https://arabic.euronews.com/2021/06/11/iran-s-presidential-race-all-you-need-to-know-about-the-

elections?fbclid=IwAR1G5osf5X_UMzMHfCLtYqD3SVlLnx3vomWDimPZW8E31UVVBctNiDbkI4Y 

 ا وتخاتاە الرئاضية اإليراوية   مه ٌم المرغحُن؟  ٨١
https://www.almayadeen.net/news/politics/1485691/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%

D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86 

https://ir.voanews.com/persiannewsiran/iranelection-middleeastvoices
https://ir.voanews.com/persiannewsiran/iranelection-middleeastvoices
https://www.rudaw.net/sorani/middleeast/iran/16062021
http://ketabnak.com/book/2620...
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://moi.ir/fa/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://entekhabat1400.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.B9.D8.A7.D8.B1.D9.81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.B9.D8.A7.D8.B1.D9.81
http://president.ir/fa/president/functions
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1660560
http://raisi.ir/page/biography
https://www.shora-gc.ir/fa/
https://www.almayadeen.net/news/politics/1485691/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86
https://www.almayadeen.net/news/politics/1485691/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86
https://www.almayadeen.net/news/politics/1485691/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86
https://www.almayadeen.net/news/politics/1485691/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86
https://www.almayadeen.net/news/politics/1485691/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86

