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هتخاس میژر یاھلکشت هنوگ رھ و یمالسا یاھاروش هیلع نارگراک

 رتـفد هـب یباصتـعا نارـگراک زا یدادعـت )١۴٠٠ هاـم رـھم ٧( هپـت تفـھ نارـگراک ریخا باصتـعا زور نیمود رد
 رــگراک دــض یاروــش" دــندادیم راعــش هکیلاــح رد و هدرک هلمــح یتعنص عمتجــم نیا یمالــسا یاروــش
 رگید راـب یضارتـعا تکرـح نیا .دنتـفرـگ لِـگ ار رتـفد نیا برد یراکتبا مادـقا کی رد "میاوـخیمن ،میاوـخیمن
 زـج یاهفیظو هک یرـگراک یاـھطیحم رد زاـسمیژر یاـھداھـن هـباثـم هـب یمالـسا یاـھاروـش هک داد ناشـن
 و هدـش هتـخانـش نارـگراک طـسوـت اھـنآ تیھاـم و هدوـب اوـسر هزادـنا هـچ اـت ،دـنرادـن نارـگراک تازرابـم بوکرـس
.دنراد رارق اھنآ ترفن دروم

 هک دنـنادیم یبوـخ هـب اھـنآ .دـنراد یصخشم یفنم براجـت روـبزـم یمالـسا یاروـش زا هپـت تفـھ نارـگراک
 اـب دوـخ لقتـسم یاـھلکشت ندرک اـپ رـب یارـب نارـگراک یاـھشالـت بوکرـس زا دعـب یرـگراک دـض یاروـش نیا
 دـندید نارـگراک .تـشاد رارـق مـھ اھـنآ ینابیتـشپ دروـم و تـفرـگ لکش یتلود یاـھداھـن و اـمرـفراک یراکمھ
 و یراگـنهـماـن هکلب ناـشقـح رـب تابـلاطـم هـب یبایتـسد تـھج نارـگراک هـب کمک هـن اروـش نیا یلصا راک هک
 نارـگراک مشـچ زا هـجو چیھ هـب رـما نیا و  دوـب هپـت تفـھ عمتجـم رد یرـگراک نیلاعـف هیلع یزاـسهدـنورـپ
.دنامیمن ناھنپ

 کیژوـلوـئدیا ییاـھداھـن هک دـناهداد ناشـن دـناهتـفای تایح هک یناـمز زا راک یمالـسا یاـھاروـش اـساـسا
 یاـھدـحاو مامـت رد و دنـشاـبیم یتلود یاـھداھـن و اـھاـمرـفراک ناـمرـف هـب شوـگ و )یمالـسا -یبـھذـم(
 و هدومـن لمـع نارـگراک عـفانـم هیلع نارـگراک بوکرـس یاـھرازـبا هـباثـم هـب دـناهدـمآ دوـجو هـب هک یدیلوـت
 یبایناـمزاـس تـھج یعناـم ،تـموکح هـنارگـبوکرـس یاـھتـسایس بوـچراـچ رد و دـحاو نآ تیریدـم اـب ماگمـھ
 هک تـسا یتیعقاو اـھاروـش نیا اـب نارـگراک تیدـض و تفـلاخـم مـھ لیلد نیمھ هـب .دـناهدوـب نارـگراک لقتـسم
 یاـھدـحاو زا یرایسب رد نارـگراک تازرابـم نایرـج رد .تـسا هتـشاد نایرـج ناریا نارـگراک فوفـص رد اـھلاـس
 نارـگراک تابـلاطـم زا یکی یرـگراک لقتـسم لکشت داجیا و راک یمالـسا یاروـش لالحـنا تـساوـخ یدیلوـت
 اـب زاوـھا دالوـف یتعنص یلم هورـگ نارـگراک )١٣٩٩( هتـشذـگ لاـس هاـمید رد هـنومـن یارـب .تـسا هدوـب
 یاروـش" تاـباختـنا حالطـصا هـب زا و هدرک عمـجت هـناـخراک لـحم رد یمالـسا یاروـش لالحـنا تـساوـخ
 رد دورود "ندــچ و دالوــف" هــناــخراک نارــگراک ای .دــندومــن یریگولــج یتعنص دــحاو نیا رد "راک یمالــسا
 ریخا تفـلاخـم نیارـبانـب .دـندـش دوـخ هـناـخراک رد یمالـسا یاروـش لالحـنا ناـھاوـخ ٩۵ و ٩۴ یاـھلاـس
 تـساوـخ نیزگیاـج ار نآ یمالـسا یروھمـج یرـگراک دـض میژر هک یایمالـسا یاروـش اـب هپـت تفـھ نارـگراک
 ینیع یاـھهنیمز و خیراـت زا ،تـسا هدرک دوـخ لقتـسم یرـگراک یاروـش داجیا یارـب اھـنآ یاـھشالـت و
 یمالـسا یاروـش رتـفد برد نتـفرـگ لـگ رد نارـگراک ریخا یهـناـعاجـش مادـقا .دـشاـبیم رادروـخرـب ینشور
.تسا ناریا نارگراک قح رب یاھتساوخ زا یکی ساکعنا و هزرابم نیا موادت

 هـن یرـگراک یمالـسا یاـھاروـش هک دـناهتـفایرد دوـخ دوـجو همـھ اـب دوـخ تازرابـم و یگدـنز نایرـج رد نارـگراک
 زا یکی و نایاـمرـفراک تـسد یاصـع ،سکعرـب هکلب دنـھدیمن ماجـنا نارـگراک عفـن هـب یتکرـح چیھ اھنـت
 زا اـنوـناـق اـھاروـش نیا هک دننیبیم اھـنآ .دنـشاـبیم اھـنآ تازرابـم و نارـگراک اـب هلـباقـم رد تـموکح یاـھرازـبا
 هتـشاد "یساـسا نوـناـق هـب یراداـفو و هیقف تیالو ،مالـسا هـب یلمع مازتـلا" هک دـناهدـش لیکشت یناسک



 هتـشاد "یساـسا نوـناـق هـب یراداـفو و هیقف تیالو ،مالـسا هـب یلمع مازتـلا" هک دـناهدـش لیکشت یناسک
 .دـناهداد ناشـن نارـگراک قـح رـب یاـھتـساوـخ هـب دوـخ یلمع یاـھدروـخرـب رد ار یرـگراک دـض مازتـلا نیا و
 یاـھورین روظنـم املـسم هک "ینوـناـق ریغ یاـھهورـگ و بازـحا" هـب دـنرادـن قـح اـنوـناـق اـھاروـش نیا یاضـعا
 زرابـم نارـگراک هک تـسا نـشور نیارـبانـب .دنـشاـب هتـشاد شیارـگ ،دـشاـبیم رـگراک هقبـط رادـفرـط یبالقـنا
.دننیبیم دوخ عفانم اب لباقت رد ار اھنآ و هتسنادن دوخ نآ زا ار ییاھلکشت نینچ

 طـسوـت نارـگراک تازرابـم و اـھتـساوـخ موادـم بوکرـس و یروـتاتکید لامـعا هک تـسا یتیعقاو نیا رـگا
 نارـگراک رـب ار یبایناـمزاـس ناکما نادقـف و یگدنکارـپ هک تـسا یایلصا لـماـع نآ یمالـسا یروھمـج
 یاــھرازــبا زا یکی یمالــسا یاــھاروــش هک تــسا راکنا لــباــق ریغ مــھ نیا تــسا هدرک لیمــحت ناریا
 هک ارـچ .دـشاـبیم اھـنآ تازرابـم یورشیپ عـناـم و نارـگراک یبایناـمزاـس زا یریگولـج تـھج مکاـح یروـتاتکید
 رـھ رد یمالـسا یاـھاروـش هک دـھدیم ناشـن یمالـسا یروھمـج تیمکاـح لاـس لـھچ زا شیب هـبرـجت
 رـب .دـناهدومـن لمـع نارـگراک لقتـسم یبایلکشت تـھج رد یعناـم ناونـع هـب دـناهتـفرـگ لکش هک یدـحاو
 رـھ هـب دنـشوکب دیاـب زیچ رـھ زا لبـق دوـخ یبایناـمزاـس یارـب ناریا زرابـم نارـگراک هک تـسا یساـسا نینچ
 هریاد اـت دنـشوکب دیاـب اھـنآ نینچمھ .دـنوشـب دوـخ یتازرابـم یاـھدرکلمع رـب اـھاروـش نیا ریثاـت زا عـناـم لکش
 زرابـم نارـگراک هچـنآ .دـنربـب نیب زا ای و هدومـن دودـحم نارـگراک نایم رد هـقرفـت داجیا رد ار اـھاروـش نیا ذوفـن
 اـب ناـنآ هزرابـم ینعم هـب دـنداد ماجـنا یمالـسا یاروـش رتـفد برد نتـفرـگ لـِگ اـب ریخا یاـھزور رد هپـت تفـھ
.دشاب ناریا رسارس رد نارگراک رگید یارب یقشمرس دیاب هک دوب یمالسا یرگراک دض یاھاروش نینچ

 و زیمآ رـھق بوکرـس هـب لـسوـت اـب هراومـھ دوـخ یماـح میژر یروـتاتکید وـترـپ رد ناریا تفـصوـلاز یزاوژروـب
 هـچ نارـگراک لقتـسم لکشت هـنوـگ رـھ یولـج تـسا هدیشوک هجنکش و نادـنز اـب نارـگراک تازاجـم و درگیپ
 یروھمـج دروـخرـب هویش اھنـت نیا اـما .دریگب ار اروـش هـچ و دـشاـب هدـش هتـشاذـگ نآ یور اکیدنـس ماـن
 رـب هیکت اـب مکاـح میژر لاـح نامـھ رد هکلب ؛تسین ناریا رد تفـصلگـنا هقبـط نیا زا تیامـح رد یمالـسا
 هراومـھ "رـگراک هـناـخ" نینچمھ و یدیلوـت تاسـسوـم و تاجـناـخراک رد دوـخ زاـستـسد یمالـسا یاـھاروـش
 یاـھلکشت ار زاـسمیژر یاـھداھـن نیا هک یلاـح رد و هداد شرتـسگ نارـگراک نیب ار دوـخ ذوفـن دـشوکیم
 تازرابـم زا عـناـم و هدومـن داجیا هـقرفـت ناـنآ فوفـص رد نارـگراک زا یشخب بیرـف اـب دـنزـب اـج یرـگراک لقتـسم
 رتشیب هـچرـھ هک تـسا هاـگآ نارـگراک همـھ هفیظو ور نیا زا .ددرـگ نایاـمرـفراک هیلع نارـگراک همـھ هـچراپکی
 یریگولـج اھـنآ تیلاعـف زا هپـت تفـھ نارـگراک نوچمـھ و هتـخاـس اشـفا ار اـھاروـش نیا یرـگراک دـض تیھاـم
.دنیامن

 ریخا تازرابـم هـبرـجت و ریخا لاـس ۴٣ لـقادـح لوـط رد اـم نارـگراک تازرابـم ینونکاـت هـبرـجت هـب یھاگـن
 یروھمـج میژر اـب زیمآ رـھق و لقتـسم هزرابـم نودـب هک دزوـمآیم ار مھـم سرد نیا هپـت تفـھ نارـگراک
 نایم رد لقتـسم یبایناـمزاـس هـب ناوـتیمن رـگراک دـض و راکتیانـج میژر نیا یدوـباـن یاتـسار رد یمالـسا
 هـچ ،نارـگراک یارـب یتازرابـم لقتـسم یاـھلکشت داجیا هار .دوـب راودیما نآ یداصتـقا دـح رد یتح نارـگراک
 رـگراک هقبـط یسایس لکشت هـچ و نارـگراک یفنص یاـھتـساوـخ نیماـت تـھج یداصتـقا یاـھلکشت
 اــب هارمــھ ورشیپ نارــگراک هک تــسا نیا نارادهیاــمرــس رامثتــسا دیق زا اــساــسا اھــنآ ییاــھر تــھج
 یارـب هزرابـم تـھج یماظـن -یسایس یاـھلکشت داجیا هـب تـسد یبالقـنا و تسینومک نارکفنـشور
 هقبـط لک ندرک لکشتم هـب رداـق یبالقـنا هزرابـم نیا ریسم رد اـت دنـنزـب یمالـسا یروھمـج ینوگـنرـس
 حالـس نیا اـب دنـناوتـب و دـندرـگ ناریا متـس تحـت یاـھهدوـت تازرابـم رـب هقبـط نیا یربـھر نیماـت و رـگراک
.دنراپسب خیرات نادهلابز هب ار یرادهیامرس یهناملاظ ماظن ،دنمتردق


