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هپت تفھ نارگراک باصتعا هرابرد

 درذـگیم هپـت تفـھ رکشین عمتجـم نارـگراک باصتـعا زا زور جنـپ و تسیب ،دادرـم ١۵ زورـما
 و نایاـمرـفراک ،نارـگراک هـنازور و موادـم یاـھییامیپـھار و تاعمـجت مـغر هـب هلـصاـف نیا رد و
 نارــگراک یاــھتــساوــخ هــب یگدیسر تــھج رد یماــگ کدــنا یتح یتلود تاــماقــم
 دادرارـق دیدمـت ،هـقوعـم یاـھقوقـح تـخادرـپ نوچمـھ یقح رـب تابـلاطـم ؛دـناهتـشادـنرـب
 هیلع نارـگراک نویسانیسکاو ،یجارـخا نارـگراک راک هـب تـشگزاـب ،تاـفآ عـفد شخـب نارـگراک
 هــب یراذــگاو وغــل مالــعا زا ســپ تکرــش تیعضو فیلکت نییعت نینچمھ و اــنورک یمدیپا
.دنشابیم هپت تفھ نارگراک تابلاطم هدمع زا یگمھ هک ،یگیبدسا

 نیرـتیھیدـب ناـھاوـخ نارـگراک هک دـھدیم ناشـن ینشور هـب تابـلاطـم نیا هـب یھاگـن
 ییانتـعا یب اـب زین تابـلاطـم نیمھ یمالـسا یروھمـج رد یلو دنـشاـبیم دوـخ قوقـح
.دوشیم هجاوم یو یماح تلود و امرفراک
 هک دریگیم تروـص یطیارـش رد مکاـح میژر اـب هپـت تفـھ زرابـم نارـگراک تازرابـم و باصتـعا
 رـسارـس رد تـساـھتدـم زاـگ و یمیشورتـپ و تفـن یاـھتکرـش ینامیپ نارـگراک باصتـعا
 دایرـف اـب تـساـھتدـم ناتـسزوـخ یدازآ هنشـت هدیدمتـس مدرـم نینچمھ .دراد هـمادا روشک
 طیارـش هـب ضارتـعا رد "مـلاظنـلا طاقـسا دیری بعشـلا" و ،یمالـسا یروھمـج رـب گرـم
 نمـض و هتـساـخ اپـب تـسا نآ هـناشـن نیرـتزراـب یبآ یب هک شیوـخ یگدـنز میخو رایسب
 رامثتــسا و بوکرــس زکارــم ندیشک شــتآ هــب و میژر رودزــم حلــسم یاــھورین اــب یریگرد
.دومن لیدبت شتآ هب ار بآ نارگمتس اب هزرابم رد دوشیم هنوگچ هک دناهداد ناشن
 رـس اـب تـسا زیمآتمـلاسـم ناـشتازرابـم دـنراد دیکاـت هک هپـت تفـھ نارـگراک ،عاـضوا نیا رد
 هک ناتـسزوـخ هدیسر بـل هـب ناـج یاـھهدوـت زا دوـخ یاـھییامیپـھار رد ییاـھراعـش نداد
.دناهدرک تیامح دنتسھ یدازآ هنشت

 ماظـن نیظفاـح هک دریگیم تروـص یطیارـش رد هپـت تفـھ نارـگراک باصتـعا و تاـضارتـعا
 شروـش هک دنـھدیم رادـشھ ناـشیرکف یاـھقاـتا رد ابـترـم ناریا رد یرادهیاـمرـس هدیدنـگ
 دمــحم تــلود رد روشک ریزو نواعــم یحوــلریم دومــحم الثــم .تــسا هار رد ناگنــسرــگ
 رـتالاـب یتاـضارتـعا ققحـت هنیمز اـھیتیاـضراـن تـسا نکمم" هک تـسا هداد رادـشھ یمتاـخ
 دروـخرـب یتـسار هـب تایعقاو نیا نتـفرـگ رظـن رد اـب ."دـنزـب مـقر ار ٩۶ ید و ٩٨ ناـبآ مایق زا
 لـباـق یباصتـعا نارـگراک اـب تفـصوـلاز نارادهیاـمرـس و یمالـسا یروھمـج رـگبوکرـس میژر
 راـبتـماـخو طیارـش زا نارـگراک یگفالک هـب هـجوـت نودـب اھـنآ .تـسا هدـنزوـمآ اعـقاو و قمعـت
 تـھج رد یماـگ نیرـتکچوک دنتسین رـضاـح لمـع رد اھـنآ ربـص هـساک ندـش زیربـل و دوـجوـم
 نارـگراک باصتـعا اـب هطـبار رد اھـنآ هک یراک اھنـت .دـنرادرـب نارـگراک تابـلاطـم هـب ییوـگخـساـپ
 دـشاـبیم نارـگراک باصتـعا ندـناشک تسکش هـب رد شـشوک دنـھدیم ماجـنا هپـت تفـھ
 نداد اــب تــلاــح نیرتــھب رد و ناــنآ جارــخا ،زرابــم نارــگراک یریگتــسد اــب ار راک نیا هک
 و ناـشیمالـسا یاـھاروـش هـب نتـسویپ یارـب نارـگراک توـعد هلمـج زا نیغورد یاـھهدـعو
 ناـنآ نایم رد هـقرفـت داجیا و نارـگراک نیب رد داحـتا ندرک رادهـشدـخ رد شـشوک اـب نینچمھ
.دنربیم شیپ
 هار هــب ینز هنیس یاــھهتــسد ،نارــگراک نایم رد قاقشــنا داجیا یارــب اھــنآ دروــم کی رد



 هار هــب ینز هنیس یاــھهتــسد ،نارــگراک نایم رد قاقشــنا داجیا یارــب اھــنآ دروــم کی رد
 یهسیسد نیا لـباقـم رد هپـت تفـھ هاـگآ نارـگراک و تـفر اطـخ هـب ناـنآ ریت یلو دنتـخادـنا
 اـب نارادهیاـمرـس عـفانـم ظـفاـح میژر اـما .دـندز ضارتـعا هـب تـسد رـگراک دـض ناراکردـنا تـسد
 نارـگراک هبـلاطـم نیرتمک هـب ییوـگخـساـپ مدـع اـب و یعاجـترا لامـعا نینچ هـب ندیزای تـسد
 هــب رــجنم اــھدنــفرــت نیا هک تــسا راودیما و دوــشیم باصتــعا ندــش ینالوــط ثــعاــب
.دندرگ دوجوم رابتراسا طیارش هب اھنآ میلست و نارگراک یگتسخ

 رد یمالـسا یروھمـج یرـگراک دـض میژر یاـھهسیسد و اـھشالـت همـھ نتـفرـگ رظـن رد اـب
 راـبتـماـخو یگدـنز طیارـش یور قمعـت و هپـت تفـھ نارـگراک تازرابـم ندـناشک تسکش هـب
 ناوـتاـن دوـخ یگدـنز شاعـم نیرتمک نیماـت زا و هتـفرگـن قوقـح هاـم دنـچ ارثکا هک نارـگراک
 و دننیشنیمن یاــپ زا هک یاهدنــمزر و هاــگآ نارــگراک هــب دیاــب یتــسار هــب ،دنــشاــبیم
 "رادـناـمرـف رـب گرـم ،رادـناتـسا رـب گرـم" ای ،"دریذـپیمن تـلذ ،دریمیم رـگراک" دایرـف نانچمـھ
 دورد ،تـسا زادـنانینط شوـش رـھش یاـھناـبایخ رد ناـشیتازرابـم یاـھراعـش رگید و
 و هدرک نایب ناتـسزوـخ مدرـم اـب ار دوـخ یگتـسبمھ ،تـحارـص اـب هک ینارـگراک .داتـسرـف
 راید نیا مدرـم تابـلاطـم اـب وسمـھ و ناتـسزوـخ مدرـم زا یئزـج دوـخ هک دننکیم مالـعا
.دنشابیم

 یمامــت رایتخا رد ار یمھم براجــت هپــت تفــھ زرابــم نارــگراک باصتــعا و ضارتــعا موادــت
 طیارـش رد لاثـم روـط هـب .دراذـگیم هدـمآ ناـج هـب و هدیدمتـس یاـھهدوـت رگید و اـم نارـگراک
 دوــخ هک نارــگراک فوفــص یگدنکارــپ طیارــش رد و یرــگراک لقتــسم یاــھلکشت نادقــف
 نارـگراک ییامیپـھار و عمـجت و باصتـعا زور ٢۵ هـبرـجت ،تـسا مکاـح یروـتاتکید لـصاـح
 ناشـن ینشور هـب رگید راـبکی ناریا نارـگراک یضارتـعا تاعمـجت رگید نوچمـھ هپـت تفـھ
 یتاقبـط داحـتا هک تـسا تاـضارتـعا و تاعمـجت نیمھ نایرـج رد اـم نارـگراک هک دـھدیم
 ورـف رـگراک هقبـط نانمـشد مشـچ رد راـخ نوـچ هک یداحـتا ،دـنراذـگ یم شیامـن هـب ار دوـخ
 فوفـص رد و هتـساـخرـب نآ اـب هلـباقـم هـب یاهلیسو رـھ هـب اـت درادیم نآ رـب ار اھـنآ و هتـفر
.دننک داجیا هقرفت نارگراک

 میژر هک داد ناشــن رگید راــبکی نینچمھ ییامیپــھار و عمــجت و باصتــعا زور ٢۵ هــبرــجت
 نانـچ رد دوـخ یرـگراک دـض و یقلـخ دـض تیھاـم هـب انـب یمالـسا یروھمـج رـگبوکرـس
 هـن و دـناوـتیم هـن نارادهیاـمرـس یتاقبـط عـفانـم ظفـح یارـب هک تـسا راتـفرـگ یداصتـقا نارـحب
 اـت ار ناگنـسرـگ شروـش هنیمز نارـگراک یاـھدرد زا یخرـب هـب یگدیسر اـب هک دـھاوـخیم
 هلـباقـم هـب بوکرـس اـب اھنـت هداد ناشـن نونکاـت هک روطـنامـھ میژر نیا .دیامـن فیعضت یدـح
.دزادرپیم نارگراک تازرابم اب
 تـسا هتـسباو اـم یاـھرـگراک یلصا تابـلاطـم همـھ ققحـت هک تـسا نآ رگـنایب تیعقاو نیا
 هـب تـسا هتـسباو نآ زا رـتمھـم و شاهتـسد و حانـج رـھ اـب یمالـسا یروھمـج یدوـباـن هـب
 اـت متسیس نیا هک ارـچ .ناریا رـب مکاـح هتـسباو یرادهیاـمرـس هـنامـلاـظ ماظـن لک یدوـباـن
 بوکرـس و ناقفـخ و یروـتاتکید ،دـھد هـمادا دوـخ هـنارـگرامثتـسا تایح هـب دـناوتـب هک یناـمز
 یب _نآ رالوکس لکش الثــم_ تــموکح لکش زا رظــنفرــص و درک دــھاوــخ دیلوــت زاــب ار
 تحـت یاـھهدوـت رگید یارـب روـط نیمھ و ناـنآ یارـب یگدـنز باذـع و جـنر و نارـگراک یقوقـح
 و داھـن جرا ناریا زرابـم نارـگراک مزر هـب دیاـب هک تـسور نیا زا .تـفای دـھاوـخ موادـت اـم متـس
 رد یرادهیاـمرـس متسیس هـنامـلاـظ عـضو زا ناـشییاـھر هک تـخوـمآ ناـنآ هـب لاـح نیع رد
 .تـسا هتـسباو راـبهعـجاـف عـضو نیا نیببـسم ینوگـنرـس یارـب اھـنآ تازرابـم هـب لوا ماـگ
 ققحـت ورـگ رد هدننک نییعت و رـتالاـب هلـحرـم کی هـب نآ اقـترا و شبنـج نیا یفیک تـفرشیپ
.تسا یزوریپ و هزرابم ،داحتا ،حیلست ،لکشت راعش


