
 تاداس نیگب یلیئارسا هسسوم طسوت ناریا هیزجت یارب هدش هیهت هخسن
 یدربهار تاعلاطم یارب

 ی###مار###گ نیب###طاخ###م نا###هذا و راک###فا ر###یون###ت یار###ب ه###ک ت###سا ید###ح ه###ب هد###ش هدای###پ نت###م تیم###ها
 .ددرگیم هئارا یفرصت و لخد هنوگره نودب

 دینیچرب ار ناریا نونکا

 لیکش####ت ار روش####ک تیعم####ج زا یمی####نً اب####یرق####ت ه####ک ــ سرا####فری####غ یا####هتیل####قا رت####شیب ،نار####یا رد
 یا#هروش#ک ه#ب د#ناو#تی#م نار#یا ه#ک د#هدی#م ناش#ن ن#یا و دنت#سه لالقت#سا نا#هاو#خ ــ دن#هدی#م
 و د#ید#ج هحف#ص ،ا#ههللات#یآ ت#موک#ح ا#ب هارم#ه طوق#س و هجیت#ن ن#یا .دو#ش ه#یز#جت یل#م/ی#مو#ق
 رد یاهدرت##سگ تار##هاظ##ت ،ری##خا یا##ههتف##ه رد .در##ک د##هاو##خ زا##ب ت##یر##شب خ##یرا##ت رد ار یرت##هب
 .ت#####سا هد#####ش راز#####گر#####ب ،دنت#####سه سرا#####فری#####غ ماو#####قا یاراد ه#####ک نار#####یا یاهی#####شا#####ح نات#####سا ه#####س
 هد##ش ع##قاو سرا##ف جیل##خ ل##حاو##س رد ه##ک ت##سا نیش##نبر##ع زاو##ها نات##سا اه##نآ ن##یر##تهت##سجر##ب
 .د####ش ماج####نا روش####ک لام####ش رد یرذآ و نیش####ندر####ک ق####طان####م رد یاهدرت####سگ تار####هاظ####ت .ت####سا
 .ت##سا هد##ش بآ یا##هت##خا##سر##یز رد یراذ##گه##یا##مر##س مد##ع ه##ب ر##جنم نار##یا یداصت##قا نار##حب
 یار###ب .ت###سا هد###ش د###ید###ش ی###لاسکش###خ را###چد ه###ک ت###سا###هلا###س نار###یا ]نیش###ن[ سرا###ف هقطن###م
 فر#حنم سرا#ف هقطن#م ه#ب زاو#ها نات#سا زا ار ا#هر#هن ی#مال#سا م#یژر ،لکش#م نآ ه#ب ی#گدی#سر
 .ت##سا هد##ش یگنش##ت زا زاو##ها رد ز##ب و دنف##سو##گ ،وا##گ ناراز##ه گر##م ه##ب ر##جنم ر##ما ن##یا .در##ک
 بآ فار##حنا زاو##ها مدر##م ،دنت##سه مدر##م ت##شیعم زا یرایس##ب عبن##م تا##ناوی##ح نآ ه##ک اج##نآ زا
 .دننادیم تقرس کی ار

 ی#گدو#لآ زا ت#سا#هلا#س زاو#ها ی#لا#ها .ت#سا زاو#ها مدر#م ق#ح رد یر#همی#ب ک#ی یتخ#سه#ب ن#یا
 ن#یا رد ع#قاو یا#ههاگش#یالا#پ و زا#گ و تف#ن یا#هها#چ زا هدنش#ک داو#م راشت#نا زا ی#شا#ن یم#س
 زا ه#ک یتف#ن ردان#ب نینچم#ه و نات#سا رد نار#یا زا#گ و تف#ن ن#یدای#م هم#ه .د#نر#بی#م ج#نر هقطن#م
 زا هد####ش ع####طا####س یم####س داو####م .د####ناهد####ش ع####قاو ،دنت####سه ت####سیز طیح####م یل####صا یا####ههدن####یالآ

 ه#ک ار ی#تاج#یزب#س و ا#ههوی#م هجیت#ن رد و هدر#ک ذوف#ن زاو#ها کا#خ رد نار#یا زا#گ و تف#ن تعن#ص



 یا#هبآ و هدر#ک ذوف#ن ی#ندی#ما#شآ بآ ل#خاد ه#ب موم#س .دن#کی#م هدو#لآ ،د#نرو#خی#م یل#حم مدر#م
 دو#شی#م فرص#م یل#حم مدر#م ط#سو#ت ه#ک ار ی#یا#هی#ها#م و دن#کی#م مومس#م ار ]سرا#ف[ جیل#خ
 رایس####ب شخ####ب ،یم####س داو####م ضرع####م رد نت####فر####گ رار####ق هجیت####ن رد .د####هدی####م رار####ق ری####ثأ####ت تح####ت
 ی#یو#گ .د#نو#شی#م د#لوت#م د#لو#ت ماگن#ه د#ید#ش ص#یاق#ن ا#ب و لک#شد#ب زاو#ها رد نادازو#ن زا یدا#یز
 ک##ی ر##گا ه##ک در##ک سی##سأ##ت ]!![ زاو##ها رد ار ر##هشو##ب یم##تا ها##گوری##ن م##یژر ،ت##سین ی##فا##ک ن##یا
 خر لی###بو###نر###چ رد ه###ک روط###نام###ه ،د###هد خر یاهت###سه ت###شن هجیت###ن رد یطیح###م ت###سیز هع###جا###ف
 .دید دنهاوخ بیسآ هعجاف نیا زا هک دنتسه -ـ اهسراف هن و -ـ برع تیلقا نیا ،داد

 دن#ت هراوم#ه شن#کاو و د#ندو#ب هدر#ک ا#پر#ب نار#یا م#یژر هیل#ع ار ی#تار#هاظ#ت هت#شذ#گ رد ا#هیزاو#ها
 رد لیق###ثر###ج ر###ب ماد###عا ل###ما###ش ی###ها###گ ،هدرت###سگ یا###هماد###عا و ا###هیریگت###سد :دو###ب کا###ندرد و
 و بآ لکش#م ه#ب ضارت#عا رد تار#هاظ#ت جو#م ن#یر#خآ .نارذگ#هر نا#گد#ید ل#باق#م رد ا#هنا#بای#خ
 زاو#ها یدازآ یار#ب هدرت#سگ ی#موم#ع هت#ساو#خ ک#ی ه#ب ل#یدب#ت ت#عر#سه#ب ا#ما ،د#ش زا#غآ یگنش#ت
 دود###ح نون###کا###ت .ت###سا هدو###ب نش###خ م###یژر شن###کاو ،بجع###ت لام###ک ا###ب .د###ش »نار###یا لاغ###شا« زا

 .د#ناهد#ش ت#شادزا#ب رف#ن ۳۴۰۰ دود#ح و هد#ش یم#خز رف#ن ۳۷۰ دود#ح ،د#ناهد#ش هت#شک رف#ن ۲۵
 ا#هم#یر#حت ظف#ح یار#ب ار ند#یا#ب ت#لود ر#ب راش#ف نای#ماظ#نری#غ رات#شک ه#ک دوب#ن نارگ#ن م#یژر ر#گا
 ن###یاً الامت###حا ،د###هد ش###یاز###فا یاهت###سه ق###فاو###ت ه###ب ت###شگزا###ب زا یری###گول###ج و نار###یا م###یژر هیل###ع
 ن##یا ت##نرتن##یا م##یژر ،ا##هیزاو##ها لالقت##سا ت##ساو##خرد ه##ب خ##سا##پ رد .دو##ب رت##شیب رایس##ب دادع##ت
 ق#طان#م ه#ب و د#نریگ#ب ملی#ف زاو#ها یا#هداد#یور زا د#یا#ب نون#کا هقطن#م مدر#م .در#ک عط#ق ار نات#سا
 رد تار####هاظ####ت عور####ش ا####ب نا####مزم####ه .دنن####ک لقتن####م ناه####ج ه####ب ار ر####یواص####ت ا####ت دنن####ک رف####س رگ####ید
 نینچم#ه و نار#یا لام#ش رد ناج#یا#برذآ و نیش#ندر#ک ق#طان#م زا ت#یام#ح رد تار#هاظ#ت ،زاو#ها
 .دش زاغآ نارهت

 ناف###لاخ###م ا###ب ی###مال###سا م###یژر هدرت###سگ تف###لاخ###م م###غریل###ع ه###ک ت###سا تیم###ها ز###ئا###ح هتک###ن ن###یا
 رد .دنت#سه ف#لاخ#م نار#یا زا ه#یز#جت یار#ب ی#مو#ق یا#هتیل#قا ت#ساو#خرد ا#ب اه#نآ ،راب#تی#نار#یا
 نار#یا ه#ک مدر#ک حرط#م ار لامت#حا ن#یا ی#نار#یا نا#یدیعب#ت ا#ب تاسل#ج رد ن#م ه#ک ی#ماگن#ه ،ع#قاو
 ه#باش#م ،دو#ش میسق#ت )هری#غ و نم#کر#ت ،در#ک ،چول#ب ،بر#ع ،ی#سرا#ف( یل#م/ی#مو#ق یا#هروش#ک ه#ب
 اه####نآ خ####سا####پ ،دات####فا قاف####تا ی####کاول####سکچ و یوال####سگو####ی ،یورو####ش ری####هام####ج داح####تا رد هچ####نآ



 یت##ح و دنن##ک ران##کر##ب ترد##ق زا ار ا##ههللات##یآ ه##ک د##نراد وزرآ اه##نآ .دو##ب یفن##مً ال##ما##ک هشیم##ه
 زا د##یدر##ت نود##ب اه##نآ ا##ما ،دنن##کی##م تبح##ص تنطل##س د##ید##جت و ها##ش ر##سپ ت##شگزا##ب زا ی##خر##ب
 ر###یذ###پناک###ماً ال###ما###ک ،لا###ح ن###یا ا###ب .دنن###کی###م ت###یام###ح نآ ی###نون###ک لک###ش رد نار###یا تای###ح ه###مادا
 یا###ضاق###ت ش###یاز###فا لی###لده###ب لامت###حا ن###یا .دو###ش ه###یز###جت ی###مو###ق یا###هروش###ک ه###ب نار###یا ه###ک ت###سا
 ار روش##ک تیعم##ج زا یمی##ن دود##ح ه##ک سرا##فری##غ یا##هتیل##قا نای##م رد لالقت##سا یار##ب ی##موم##ع
 نی###ب یرت###شیب یراکم###ه ً،اری###خا .ت###سا ش###یاز###فا لا###ح رد هت###سوی###پ رو###طه###ب ،دن###هدی###م لیکش###ت
 یت##ح و ق##فا رد ار م##یژر نا##یا##پ ه##ک ت##سا هد##ش هد##هاش##م نویس##یزو##پا فلتخ##م یا##هنا##مزا##س
 .دننکیم ساسحا تلود هیزجت

 ت##یرث##کا ل##یام##ت مد##ع لی##لده##ب دا##یز لامت##حا ه##ب .دو##ب د##هاوخ##ن زی##مآحل##صً الامت##حا نار##یا ه##یز##جت
 ورمل######ق رد دو######جو######م یعیب######ط ع######بان######م ر######یا######س و بآ ،زا######گ ،تف######ن نداد ت######سد زا یار######ب سرا######ف
 ن###یا ا###ب یورو###ش لد###م ا###ت دو###ب د###هاو###خ یوال###سگو###ی لد###م هیب###ش رت###شیب ،سرا###فری###غ یا###هتیل###قا
 زا ه##ک ی##نار##یا نویلی##م ا##ههد یار##ب اهن##ت ه##ن نار##یا ه##یز##جت و ا##ههللات##یآ م##یژر ی##شا##پور##ف ،لا##ح
 دن##هاو##خ ی##یا##هر روش##ک ]سرا##ف[ تی##مو##ق هژ##یوه##ب ،ناه##ج یا##هم##یژر ن##یر##ته##نا##ملا##ظ زا یک##ی غو##ی
 و ه#نای#مروا#خ ر#سار#س رد نار#یا یزاد#نار#ب ه#ب نینچم#ه لوح#ت ن#یا و دو#ب د#هاو#خ یتمع#ن ،ت#فا#ی
 جو###م د###ناو###تی###م ن###یا .د###هدی###م نا###یا###پ نآ زا ی###شا###ن یل###خاد ی###تاب###ثی###ب و یل###خاد یا###هگن###ج
 ،بلق####ت نینچم####ه و هداد شرت####سگ هت####شذ####گ ه####هد راه####چ رد نار####یا ه####ک ار مس####یرور####ت یلل####ملانی####ب
 هع##ما##ج ن##یار##بان##ب .درب##ب نی##ب زا ت##سا لوغش##م نآ رد ه##ک ار رد##خم داو##م قا##چا##ق و ی##یوش##لو##پ
 و( ار#گمال#سا م#یژر هیل#ع نار#یا رد یل#م/ی#مو#ق یا#هتیل#قا هزراب#م زا ت#ید#ج ا#ب د#یا#ب یلل#ملانی#ب
 نار#یا ت#لود ندی#چر#ب یار#ب اه#نآ یا#هشال#ت و )م#یژر ن#یا هیل#ع سرا#ف ت#یرث#کا هزراب#م نینچم#ه
 زا ا#هم#یر#حت وغ#ل ا#ی یاهت#سه ق#فاو#ت ه#ب ت#شگزا#ب دص#ق ه#نو#گر#هً ارو#ف د#یا#ب ند#یا#ب .دن#ک ت#یام#ح
 و ی####ماظ####نری####غ ،ناهن####پ و راک####شآ ــ یه####جو####ت ل####با####ق ع####بان####م ضو####ع رد و دراذگ####ب ران####ک ار م####یژر
 یراذ##گه##یا##مر##س نار##یا لاگن##چ زا ی##یا##هر یار##ب ی##نار##یا یا##هتیل##قا ه##ب کم##ک رد ار ــ ی##ماظ##ن
.دنک

 ز####کر####م رد د####شرا رگش####هوژ####پ ،رادی####ق یا####خدر####م رت####کد مود گن####هر####س هدنس####یو####ن :تIIشوIIن یIIپ
 ش###ترا ی###ماظ###ن تا###عال###طا رد لا###س ۲۵ تد###مه###ب وا .ت###سا تادا###س نیگ###ب یدرب###هار تاع###لاط###م



 یا#ههور#گ ،بر#ع ی#هور#گ یا#هه#نا#سر ،بر#ع ی#سای#س نامتف#گ ،ه#یرو#س رد صصخت#م لی#ئار#سا
 یا###ههور###گ رگ###ید و نیمل###سملاناو###خا صصخت###م و در###ک ت###مد###خ یلی###ئار###سا بار###عا و ی###مال###سا
.تسا ارگمالسا

 :یدربهار تاعلاطم یارب تاداس نیگب یلیئارسا هسسوم هلاقم دنویپ
https://besacenter.org/dismantle-iran-now 
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