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یسیئر تلود ۱۴۰۱ لاس یهجدوب و نارگراک

 رد ار ناموت درایلیم رازه ۳۶۳۱ یلک فقس اب ۱۴۰۱ لاس هجدوب هحیال یسیئر تلود رذآ ۲۱ هبنشکی زور
.داد رارق یمالسا یاروش سلجم رایتخا

 اب .دش دهاوخ ارجا تلود یوس زا هدنیآ لاس یهمانرب ناونع هب سلجم یوس زا بیوصت تروص رد هحیال نیا
 تهج هجدوب نیا دافم هک تسا یعیبط ،نارگراک تشیعم و یگدنز رد هجدوب یهحیال راکنا نودب شقن هب هجوت
 هجوتم هحیال نیا هب ارذگ یهاگن اب .دریگ رارق اهنآ هجوت دروم دیاب نارگراک هیلع تلود یاهتسایس تخانش
.دوب میهاوخ نارگراک تشیعم نیمات رد نآ رگناریو تاریثات داعبا

 یاهدمآرد عبانم ندوبن یعقاو زا ادج هک دوشیم هجوتم اروف روبزم یهحيال هب یهاگن اب یهاگآ رگراک ره
 اب و میرحت طیارش رد مه نآ زور رد تفن هکشب نویلیم کی زا شیب تارداص ساسا رب هک هحیال نیا ییاعدا
 یاهدمآرد اب هطبار رد یسیئر تلود یهناراکبیرف تاغیلبت مغریلع و هدش میظنت رالد ۶۰ یاهکشب تمیق
.دراد زراب یهصخشم هس هدنیآ لاس رد شایتایلام

 هدوب نارگراک قوقح هیلع اقیقد هک یرما ؛تسا هتفای شیازفا لاس ود یگتسشنزاب نس هحیال نیا رد هکنیا لوا
.تساهنآ شود رب یفعاضم راشف و

 مروت هب کش نودب رما نیا .دوش فذح هجدوب نیا رد یناموت رازه ۴۲۰۰ یحیجرت زرا تسا رارق هکنیا مود
.درک دهاوخ ورهبور یرتشیب تکالف و رقف اب ار نارگراک و دیشخب دهاوخ یرتشیب داعبا ینونک یهتخیسگ ماجل

 نیا .تسا هتفای شیازفا ادیدش بوکرس یاهورین یهجدوب تلود یلام عبانم دیدش دوبمک مغر هب هکنیا موس
 ناشکتمحز و نارگراک ریمن و روخب تشیعم نیمات فرص دیاب هک یلوپ هک تسا نآ ینعم هب اراکشآ دروم
.ددرگیم اهنآ بوکرس یورین رتشیب هچ ره حیلست و شرتسگ فرص ددرگ

 دروم تمدخ تاونس :تسا هدمآ ۱۴۰۱ هجدوب هحیال ۲۰ هرصبت ”د“ دنب رد یگتسشنزاب نس شیازفا دروم رد
 یمامت رد ربتعم یسانشراک کردم لقادح یاراد نز و درم نیمدختسم یمامت یگتسشنزاب یارب لوبق

.دبای یم شیازفا لاس ود ،یعامتجا نیمات نامزاس ،یرکشل ،یروشک زا معا یگتسشنزاب یاهقودنص
 هب تردابم ددرگیم لیهست یعامتجا نیمات نامزاس یهجدوب نیمات هلیسو نیا هب هک لالدتسا نیا اب تلود
 نامزاس یلام یاهنارحب یلصا للع زا یکی هک یلاح رد .تسا هدومن ”نز و درم نیمدختسم“ نس شیازفا
 نآ دمآرد عبانم هب تلود یزادناتسد و نامزاس نیا هب تلود یاهیهدب تخادرپ مدع اقافتا یعامتجا نیمات
 تفگ هجدوب هحیال اب هطبار رد نارهت یعامتجا نیمات ناگتسشنزاب نوناک سیئر اقافتا دروم نیا رد .دشابیم
 ار هدرک زواجت ناموت درایلیم رازه ۴۰۰ زا هک یعامتجا نیمات نامزاس هب شاهتشذگ تاونس نوید“ تلود
 هب قلعتم هک یعامتجا نیمات نامزاس هب تلود یوس زا میظع غلبم نیا رگا هک تسا نشور .تسا ”هدرکن هیوست
 دوخ تالکشم زا یرایسب هتشذگ نوچمه تلود و ددرگ تخادرپ تسین ”تلود هعومجمریز“ و دشابیم نارگراک
 درایلیم ۴۵۰۰ هناهام تاشرازگ یخرب ساسا رب و دنکن نیمات نامزاس نیا یاهدمآرد هب یزادناتسد اب ار
 تروص نیا رد .تشاد دهاوخن دوجو ینونک تالکشم زا یرایسب دزادرپب ار قودنص نیا هب شتادهعت ناموت



 نس ،یعامتجا نیمات قودنص دمآرد ندومن ”رادیاپ“ هناهب هب تلود هک دوب دهاوخن یزاین رگید هتبلا
 رارق یگتسشنزاب هناتسآ رد ندیشک جنر اهلاس زا دعب هک ینارگراک جنر و درد و دربب الاب ار یگتسشنزاب
.دشخب ینوزف ار دناهتفرگ

 تروص رد هک هجدوب یهحیال رد ار دنتسه یگشیمه هک یروما ناوتیمن انوناق هک تسا نآ رگید مهم هتکن
 تلود یهجدوب یهحیال رد یگتسشنزاب نس رییغت نیاربانب .داد رییغت دشابیم لاس کی یارب افرص بیوصت
 دهدیم ناشن حوضو هب رما نیا .دشابیم میژر ناراکردناتسد طسوت هدش میظنت نوناق ضقن دوخ ،یسیئر
.تسین لئاق یشزرا مه یمالسا یروهمج دوخ بوصم نیناوق یتح یارب یسیئر تلود هک

 فرط زا یگتسشنزاب نس شیازفا اب هطبار رد درم و نز نیب ”یواست تیاعر“ رگید هجوت لباق یهتکن کی
 مالعا انلع دوخ یمالسا یژولوئدیا رب هیکت اب هک راکبیرف و لذر میژر نیا .دشابیم یروهمج ناراکردناتسد
 و متس ،دوخ مالسا اب و دنشاب یواسم قوقح یاراد دنناوتیمن و هدوبن یواسم درم و نز هک تسا هدرک
 یگتسشنزاب نس عوضوم هک الاح دنکیم هیجوت اهنآ ندوب یواسم مدع اب ار نز رب هناملاظ ادیدش تافاحجا
 هب نادرم و نانز دروم رد ار یگتسشنزاب نس و دنکیم تیاعر درم و نز نیب الماک ار ”یواست“ تسا حرطم
.دهدیم رییغت اهنآ ررض هب یواسم روط

 و ”داسف“ زا یریگولج ناونع تحت یسیئر تلود هک مه یناموت رازه ۴۲۰۰ یحیجرت زرا فذح دروم رد
 یتلود تاشرازگ یخرب ساسا رب رضاح لاح رد هک تفگ دیاب دراد ارنآ فذح دصق دنکیم داجیا هک ی”تنار“
 و وراد زا یشخب هارمه هب ینغور یاههناد و ماخ نغور ،ایوس ،ترذ ،وج ،مدنگ لماش یساسا یالاک ملق شش
 زرا اب دیاب ارابجا اهالاک نیا ،زرا نیا فذح اب هک تسا حضاو .دنوشیم دراو ۴۲۰۰ زرا اب یکشزپ تازیهجت
.دنوش روشک دراو دوب دهاوخ یتلود یحیجرت زرا زا رتنارگ یلیخ هک دحاو خرن اب و یتلود ریغ
 ثعاب لوا ماگ رد مادقا نیا هدیسر ناموت رازه ۳۰ دودح هب رازاب رد رالد تمیق هک یطیارش رد تروص نیا رد
 ناشکتمحز و نارگراک یاذغ نیرتیلصا تمیق هلمج زا اهتمیق ندش رتنارگ اب و هتشگ مروت دیدش شیازفا
 هحیال یطیارش رد یسیئر تلود .دش دهاوخ دراو ناگدیدمتس و نارگراک شود رب یفعاضم راشف ،نان ینعی
 و هدش مالعا دصرد ۶۰ یزکرم کناب شرازگ هب دوجوم مروت هک تسا هدرک هئارا ار ییاهدنب نینچ اب شاهجدوب
 نیا .دنکیم یگدنز ”قلطم رقف“ رد رفن کی یناریا هس ره زا هک دوب هدرک مالعا هتشذگ هام ،نواعت ترازو
 ناگدیدمتس و نارگراک یگدنز اب هنوگچ دمآرد بسک یارب یسیئر تلود هک تسا نآ رگنایب امامت ،تایعقاو
.دنکیم یزاب

 نیا ناگدننادرگ هک تسا یناهج کناب و لوپ یلملا نیب قودنص یاهتساوخ زا یکی زرا ندرک یخرن کی
 نارادمدرس یلو دنک یلمع ارنآ هک دناهتساوخ یمالسا یروهمج زا تساهلاس یتسیلایرپما یاهداهن
 یلمع زا اهنآ تاضارتعا شرتسگ عبطلاب و مدرم یگدنز یور رب نآ بقاوع سرت زا نونکات یمالسا یروهمج
 تسناوتیمن نیا زا رتشیب مسیلایرپما هب هتسباو یمالسا یروهمج ایوگ اما .دناهتشاد ابا نآ یهرابکی ندرک
.دزادنایب ریخات هب ار شانابابرا روتسد یارجا

 .دزاس یلمع ار یمالسا یروهمج نابابرا یمیدق دومنهر نیا دیاب هک هداتفا یسیئر مان هب هعرق لاح نیاربانب
 مادک ره هک درک میسرت ار یمالسا یروهمج هب یناهج کناب و لوپ یلملا نیب قودنص رماوا زا یتسیل ناوتیم
 نیا یاهدومنهر زا یشخب تبون هب یناحور ات یناجنسفر زا ،یمالسا یروهمج میژر یاهروهمج سیئر زا
 دشخب تیعقاو ار زرا ندرک یخرن کی لمع رد یسیئر تلود رگا لاح .دناهدرک ققحتم ار یتسیلایرپما یاهداهن
 و رقف یبایتدش زج یلصاح هک دمآ دهاوخ رد ارجا هب روکذم یتسیلایرپما یاهداهن یاهتساوخ زا رگید یکی
.تشاد دهاوخن ناشکتمحز و نارگراک یگدنز طیارش ندش رتمیخو و تکالف



 لاس یهجدوب رد یمالسا یروهمج یتاغیلبت یاهداهن و بوکرس یاهورین هجدوب دیدش شیازفا ،موس دروم
.دشابیم هدنیآ
 یهجدوب اتسار نیمه رد و هتفای ینوزف مین و ربارب ود نارادساپ هاپس یهجدوب ،روکذم یهحیال رد هنومن یارب
 دصرد ۶۰ یامیس و ادص یهجدوب نینچمه .تسا هدرک ادیپ شیازفا بوکرس یاهورین رگید و تاعالطا ترازو
 یهحیال نیا رد لاح نیمه رد .تسا هتفای شیازفا زین یبهذم یاهداهن رگید و هیملع یاههزوح یهجدوب و
 رتشیب هچ ره شهاک لمع رد نآ یانعم هک تسا هدش هدوزفا دصرد ۱۰ اهنت تلود نادنمراک قوقح رب ،هجدوب
 بیترت نیا هب .دشابیم تکالف و رقف بادرم رد اهنآ زا یرتشیب هچ ره دادعت باترپ و نادنمراک دیرخ تردق
 یب و اکیرمآ یاهمیرحت لیلد هب مزال زرا نادقف زا هجدوب یهحیال ناگدننک میظنت هک یطیارش رد هک مینیبیم
 هبتر“ یارجا یارب مزال یهجدوب هک دندوب یعدم هنومن یارب هک یطیارش رد دنیوگیم و هتفگ نخس تلود یلوپ
 هک ییاج ات مامت یزاب لد و تسد اب لاح ،دننکیمن ارجا ارنآ مه لیلد نیمه هب و دنرادن ار نیملعم ”یدنب
 و بوکرس یاهورین همه الک و دوخ یعاجترا تاغیلبت یاهناگرا ،تاعالطا ترازو و هاپس یهجدوب دنتسناوتیم
.دناهداد شیازفا ار یمالسا یروهمج یتاغیلبت و یبهذم یاهداهن

 رداق بوکرس یاهورین رب هیکت اب زج یمالسا یروهمج هک دهدیم ناشن اراکشآ اهناگرا نیا یهجدوب شیازفا
 نیا رگبوکرس یاهداهن یدوبان نودب زین هدیدمتس یاههدوت و نارگراک و تسین شیوخ هطلس ماود هب
.دنشابیمن یدازآ هب ندیسر هب رداق هتخیسگ ماجل یروتاتکید

 هن یمالسا یروهمج هک دزاسیم راکشآ ناگمه رب ار تیعقاو نیا مزال یاهتکاف اب ۱۴۰۱ لاس هجدوب یسررب
 یاهریجنز .درادرب ناشکتمحز و نارگراک یاهزاین نیمات تهج رد یماگ نیرتکچوک دناوتیم هن و دهاوخیم
 و مکحم ام ناشکتمحز و نارگراک یاپ و تسد رب هدنیآ لاس رد تیمورحم و یراکیب و مروت و ینارگ و رقف
.دش دنهاوخ رتمکحم

 و تابلاطم بوکرس اب زج دوخ تیهام هب انب میژر نیا هک دهدیم ناشن ۱۴۰۱ یهجدوب یهحیال یهعلاطم
 هب .تسین مدرم اب هلباقم هب رداق شبوکرس یاهکخاش رتشیب هچ ره شرتسگ قیرط زا مدرم یاهتساوخ
 نیشام نیا ات هک ارچ .دراد رارق ناربجنر و نارگراک فادها سار رد بوکرس نیشام نیا یدوبان لیلد نیمه
.دنبای تسد یدازآ و هافر هب دنناوتیمن یمالسا یروهمج ینوگنرس اب یتح ناریا مدرم تسا یقاب بوکرس


