
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ یرگراک ناگرا یرگراک همانهام زا لقن هب
۱۴۰۱ هامنیدرورف مهدزناپ ۹۹ هرامش

!نارگراک تکالف و رقف موادت ای ۱۴۰۱ لاس دزمتسد لقادح

 نوناق لومشم نارگراک دزمتسد لقادح یمالسا یروهمج "راک یلاع یاروش" ،هامدنفسا رد لاس ره لاور هب
 نارگراک رمک ،ینارگ و مروت و یگنسرگ و رقف هک یطیارش رد و میمصت نیا لابند هب .دومن نییعت ار راک
 هتفای شیازفا دصرد ۵۷.۴ دزمتسد لقادح هک درک مالعا یمالسا یروهمج راک ریزو تسا هدرک مخ ار نامروشک
.تسا هدش نییعت ناموت ۷۵۰ رازه ۱۷۹ و نویلیم ۴ دزمتسد لقادح ۱۴۰۱ لاس رد بیترت نیا هب .تسا

 مالعا هطبار نیمه رد راک یلاع یاروش یاضعا زا و راک یمالسا یاهاروش رد میژر ناگدنیامن زا ییادخ یلع
 رازه ۶۵۰ هب ناموت رازه ۴۵۰ زا نکسم قح و ناموت رازه ۸۵۰ هب ناموت رازه ۶۰۰ زا یرگراک نب" هک درک
 هک یرگراک ،ییادخ یلع یاعدا هب نیاربانب ."دش ناموت رازه ۲۱۰ زین نارگراک هناهام تاونس .دیسر ناموت
 ناموت رازه ۶۷۹ و نویلیم ۵ دشاب هتشاذگ هاگراک هب اپ هزات و دشاب هتشادن راک هقباس الصا و دشاب دالوا دقاف
 .تشاد دهاوخ هناهام یتفایرد

 دیرخ تردق" ،شیازفا حالطصا هب نیا اب هک دنک اقلا نینچ هک تسا ددص رد یمالسا یروهمج یتاغیلبت نیشام
 رد یمالسا یروهمج نارودزم زا ییادخ یلع ار اعدا نیا .تسا هدومن ناربج ار "نارگراک هتفر تسد زا
 هیلوا یاهزاین دزمتسد نیا اب تسا رارق هک یرگراک ره هکیلاح رد .دومن حرطم یعون هب یرگراک یاهطیحم
 هک دوشیم هجوتم اروف دراذگب دوخ جاتحیام دیرخ رازاب رد اپ هکنیا ضحم هب دنک نیمات ار شاهداوناخ و دوخ
 دبس و مروت دشر هب هجوت اب هکلب دناهدرکن ناربج ار دیرخ تردق نیا اهنت هن ناشیماح تلود و نارادهیامرس
 بادرم رعق هب رتشیب هچ ره ار  شیاهیاهقبط مه و یو ،دزمتسد نیا بیوصت اب ،یرگراک هداوناخ تشیعم هنیزه
.دناهدرک باترپ تکالف و رقف

 تشیعم زاب دبای شیازفا مه دص رد دص نارگراک دزم هک یتروص رد یتح ینونک طیارش رد هک دننادیم همه
 یور نتشاذگ تنم اب یمالسا یروهمج راک ریزو یکلملادبع تجح ؛تشاد دهاوخ رارق رقف طخ ریز نارگراک
 تشیعم نیمات یارب یمالسا یروهمج ایوگ هک هتفگ نخس دزمتسد لقادح شیازفا زا یاهنوگ هب نارگراک
  هکیلاح رد .تسا هداد شیازفا نارگراک تشیعم دبس دح رد ار دزمتسد لقادح و هدش لئاق تیمها نارگراک
 ۱۶ ار نآ یرگراک نیلاعف و ناموت نویلیم ۱۲ لقادح ار هام رد نارگراک تشیعم دبس ،هتخاس میژر یاهداهن دوخ
 یتموکح یاهداهن دوخ یاهاعدا قباطم ار تشیعم دبس رگا یتح نیاربانب .دناهدرک مالعا ناموت نویلیم ۱۸ ات

 زا یمین زا رتمک نارگراک دزمتسد لقادح مه زاب درادن قابطنا تیعقاو اب الصا هک مینک ضرف ناموت نویلیم ۱۲
.دشابیم نآ

 مالعا یزکرم کناب یوس زا هک مروت دشر خرن یانبم رب دیاب دزمتسد لقادح ،راک نوناق ۴۱ هدام ساسا رب
 هحیال ساسا رب یسیئر تلود هک مینادیم اما .دوش نییعت یرگراک راوناخ کی تشیعم دبس هنیزه و دوشیم
 یعیبط روط هب هک یرما دنک فذح ار یحیجرت زرا هک تسا ددص رد هدرک هیارا میژر سلجم هب هک یاهجدوب
 زونه هکنآ دوجو اب هک تسا یطیارش رد نیا هزات ؛ددرگیم اهتمیق نتفر الاب و مروت رتشیب مه زاب دشر ثعاب
 ریظن تموکح ناراکردناتسد و یدایا دوخ فارتعا هب یلو هتفرگن رارق لمع یانبم ۱۴۰۱ لاس هجدوب هحیال
 .تسا هتفای شیازفا ربارب ۶ ات ۵ نازیم هب زاگ تمیق ،ناریا یناگرزاب قاتا یلخاد یناگرزاب نویسیمک سییر
 شیازفا نینچمه و دشیم دراو زرا نیا اب هک ییاهالاک یاهب شیازفا و یحیجرت زرا فذح اب هک تسین یکش
 اب هدنیآ لاس دنک لامعا ۱۴۰۱ لاس رد تسا رارق یسیئر تلود هک ییاهتایلام دیدشت تسایس و تخوس تمیق



 شیازفا حالطصا هب و دومن دهاوخ رتیلاخ ار نارگراک یلاخ هرفس هک دش میهاوخ هجاوم ییاهتمیق شیازفا
 دهاوخ رگراک یگدنز تشیعم نیمات رد یمهم ریثات هنوگ ره دقاف ار راک یلاع یاروش یوس زا دزمتسد لقادح
.درک

 رد هدومن فارتعا ناریا یناگرزاب قاتا یلخاد یناگرزاب نویسیمک سییر هک تسا راکشآ نانچنآ تیعقاو نیا
 نیاربانب" هک دنکیم فارتعا دوخ نخس همادا رد یو ."تسا نامراظتنا رد یبولطمان تیعضو" ۱۴۰۱ لاس
 ار بیسآ نیرتشیب ریذپبیسآ رشق هک تشاد میهاوخ یدایز تمیق شیازفا هدنیآ لاس دسریم رظن هب هک روطنیا
 ."دروخ دهاوخ

 یزاوژروب تسایس رد هک دنکیم نشور ،نارگراک دزمتسد لقادح نییعت اب طابترا رد ،قیاقح و اهتکاف نیا
.تسا هدشن داجیا یرییغت چیه _یمالسا یروهمج_ شنابهگن گس و ناریا هتسباو

 نارگراک رامثتسا زا لصاح یفاضا شزرا زا تسین رارق هتشذگ نوچمه اهنآ هک دنهدیم ناشن اهتیعقاو
 دیلوت زاب ار دیلوت هسورپ رد دوخ هدش فرصم راک یورین دوش رداق رگراک هک دننک هفاضا دزمتسد هب ردقنآ
 کاندرد و ینالوط یاهیراکهفاضا هب ای دوخ ناج زا نتشاذگ هیام اب دنروبجم نارگراک مه لیلد نیمه هب .دیامن
 یارب یریمن و روخب یگدنز دنوش رداق ات دننک اپ و تسد دوخ یارب یرگید یبناج یاهراک ای و دنوش لسوتم
.دنیامن نیمات ار ناشهداوناخ و دوخ

 هچ ره تدش اب تسا روبجم دنک ادیپ یمود لغش ای و هتفرگ یراکهفاضا دناوتن هک یرگراک هک تسا نشور
 اهنآ هاگ و هدش یرگراک یاههداوناخ ندیشاپ مه زا ثعاب هک یرما .دروخب هطوغ تکالف و رقف بادرم رد یرتشیب
 .دنرادرب ماگ هداوناخ تشیعم نیمات یارب دوخ ندب یاضعا شورف اب دزاسیم روبجم ار

 رقف طخ ریز زا ار شاهداوناخ و رگراک یگدنز ۱۴۰۱ لاس یارب هدش نییعت دزمتسد لقادح هک تسا نشور
 یگدنز ناشیماح میژر و تفصولاز نارادهیامرس هنوگچ هک دهدیم ناشن دزمتسد نیا اما .دروآیمن نوریب
 زا یگرزب شخب مینادب هک درک کرد ناوتیم رتهب یتقو ار یمرشیب نیا داعبا .دناهتفرگ یزاب هب ار نارگراک
 قلعت اهنآ هب هدش مالعا دزمتسد شیازفا نیمه یتح هجیتن رد و دوشیمن ناشلماش راک نوناق ام نارگراک
 نز نارگراک مه ارثکا و دننکیم راک کچوک یاههاگراک رد هک یرگراک اهنویلیم هنومن یارب .تفرگ دهاوخن
 لقادح زا رتمک ییاهدزمتسد اب ارابجا اهنآ و دنهدیمن اهنآ هب  مه ار قوقح لقادح نیمه نارادهیامرس دنتسه
 ام" راعش دهاش یرگراک تاضارتعا رد ام هک تسا رطاخ نیمه هب .دنشابیم راک هب روبجم هدش نییعت دزمتسد
 هب ار یجیردت گرم و یگنسرگ رتشیب دوس یارب تفصولاز نارادهیامرس هک ارچ ؛میشابیم "میاهنسرگ
 .دناهدومن لیمحت رگراک اهنویلیم

 رب یمالسا یروهمج یرگراک دض میژر کمک اب مکاح هتسباو یرادهیامرس ماظن هک رقف طخ ریز رد یگدنز
 نیا ینوگنرس تهج رد عضو نیا رییغت یارب هزرابم ترورض یعیبط روط هب تسا هدومن لیمحت رگراک اهنویلیم
 هب زین هتشذگ لاس ۴۳ هبرجت .تسا هداد رارق ناریا نارگراک لباقم رد ار یمنهج ماظن نیا یدوبان و میژر
 ،مکاح هناملاظ مظن زا یصالخ طرش شیپ ناونع هب یمالسا یروهمج ینوگنرس نودب هک هداد ناشن ینشور
 رهق لامعا اب زج فده نیا ناریا رد هک هداد ناشن زین هبرجت نیمه .تفای دنهاوخن تسد ییاهر هب نارگراک
 رد اهنت .تسین ریذپناکما دشاب نآ هدنربشیپ و ربهر دوخ یژولوئدیا هب هاگآ و لکشتم رگراک هقبط هک یبالقنا
 دوخ هناروالد مزر رتسب رد دنوشیم رداق و هتفای لکشت ناکما نارگراک ،یبالقنا هناحلسم هزرابم کی رتسب
 یارب ار طیارش و هداد رییغت شیوخ عفن هب ار اهنآ نایماح و نارادهیامرس و دوخ نیب دوجوم یاوق نزاوت
.دنزاس هدامآ یمالسا یروهمج یدوبان


