
 ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ یرگراک ناگرا یرگراک همانهام زا لقن هب
۱۴۰۱ هامریت مهدزناپ ،۱۰۲ هرامش

!"یرگراک یاههیداحتا" یناهج نویساردف سییر بیان ،یرگراک دض هناخ لکریبد

 رد یمالسا یروهمج "رگراک هناخ" لک ریبد ،بوجحم اضریلع ،"انلیا" ناریا راک یرازگربخ شرازگ ساسا رب
 بیان ناونع هب دش رازگرب ایلاتیا رد هم هام متشه ات مشش زا هک یرگراک یاههیداحتا یناهج هرگنک نیمهدجه
.تسا هدش باختنا یرگراک یاههیداحتا یناهج نویساردف سیئر
 هدرپ ،زیچ ره زا شیپ ،بوجحم اضریلع صخش و "رگراک هناخ" یرگراک دض تیهام هب هجوت اب "باختنا" نیا
 و دز زکرم هب هنوگچ هرگنک نیا هک دهدیم ناشن و هتشادرب زین یرگراک یاههیداحتا یناهج هرگنک تیهام زا
.تسا هدش لدب ناهج نارگراک هیلع یمالسا یروهمج میژر اب یناهج رگرامثتسا نارادهیامرس نیب دنب

 یرگراک دض میژر هدنیامن هکلب ناریا نارگراک هدنیامن هن "رگراک هناخ" هک دننادیم یبوخ هب ناریا نارگراک
 و تازرابم نوگانوگ یاهشور و لاکشا هب تسا لاس ۴۳ هک یمیژر هدنیامن ،دشابیم یمالسا یروهمج
.تسا  هدرک بوکرس هنایشحو ار ناریا نارگراک تابلاطم
 نآ ریخست و هدیدمتس یاههدوت و نارگراک هب یمالسا یروهمج کیتامتسیس شروی نامز زا "رگراک هناخ"
 .تسا هدوب نارگراک هناشنمدد بوکرس تهج میژر نیا یاهرازبا زا یکی یمالسا یروهمج نارادقامچ طسوت
 ناونع هب )بوجحم اضریلع( نآ لکریبد و یرگراک لکشت کی هباثم هب رگراک هناخ نتخانش تیمسر هب نیاربانب
 نآ ناراکردناتسد و داهن نیا ییاوسر اهنت ،یرگراک یاههیداحتا یناهج هرگنک طسوت ناریا نارگراک هدنیامن
.دراذگیم شیامن هب ناریا زرابم و متس تحت نارگراک مشچ لباقم رد ار

 نارگراک رب هچنآ زا هک دننک اعدا دنناوتیمن یرگراک یاههیداحتا یناهج هرگنک نوچمه ییاهداهن ،کش نودب
 هب ار دوخ دوجو تروص نیا رد هک ارچ( دنتسه علطم ریغ ،درذگیم یمالسا یروهمج میژر هطلس تحت ناریا
 سوک هک تساهلاس هک تیعقاو نیا هب هجوت اب اساسا .)دنربیم لاوئس ریز یناهج یرگراک داهن کی ایوگ هباثم
 زکارم زا یکی و ناهج رد یمالسا ییارگداینب یلصا زکارم زا یکی ناونع هب یمالسا یروهمج ییاوسر
 همه رد ،هقطنم و ناریا نارگراک هدروخ مسق نانمشد زا یکی رابتعا نیا هب و هقطنم رد مسیرورت هعاشا یلصا
 بوکرس و ناریا نارگراک هنازور تازرابم رابخا هک تیعقاو نیا نتفرگ رظن رد اب و تسا هدش هتخاون ناهج
 و متس و ملظ زا زین داهن نیا ،تسین هدیشوپ یسک رب یرگراک نیلاعف هنازور تشادزاب و تازرابم نیا هنایشحو
 هجیتن رد .دشابیم علطم یبوخ هب یمالسا یروهمج هیلع شرگراک هناخ و یمالسا یروهمج یاهبوکرس
 ،یرگراک یاههیداحتا یناهج نویساردف سیئر بیان ناونع هب یمالسا یروهمج رگراک هناخ لک ریبد باختنا
 رما نیمه و تسام روشک رب مکاح نارادهیامرس و یمالسا یروهمج راکتیانج میژر اب داهن نیا دنب و دز رگنایب
.دزاسیم اشفا ناریا نارگراک یارب زین ار یرگراک یاههیداحتا یناهج هرگنک یرگراک دض تیهام دوخ
 هامتشهبیدرا طساوا رد هک هدومن تردابم قوف ربخ شخپ هب یطیارش رد ناریا راک یرازگربخ هک تسا بلاج
 رد هتخاس میژر یاهلکشت ناگدنیامن عمج رد مکاح یروتاتکید سار ینعی ،راکتیانج یاهنماخ )۱۴۰۱(
 و ضرتعم هنسرگ نارگراک "ینیب ندیلام کاخ هب" زا مامت تحاقو اب و یشوپهدرپ چیه یب ،یرگراک یاهطیحم
 شنارودزم دای هب ار تصش ههد رد راک یمالسا یاهاروش و رگراک هناخ یاهیرگبوکرس وا .تفگ نخس زرابم
 یاهلاس بالقنا رتسب رد هک ینارگراک تازرابم تصش ههد رد هک هنوگ نامه هک تساوخ اهنآ زا و دروآ

 مه زورما ،دندیشک نوخ و کاخ هب مامت یرگیشحو اب ار دندوب هداد لکش دوخ یارب یرگراک یاهاروش ۵۷-۵۶
 زاب ،تسا هتخادنا رطخ هب ار یمالسا یروهمج تایح ،هدمآ ناج هب و هنسرگ رگراک هقبط هرمزور تازرابم هک
.دننک نینچ



 تازرابم بوکرس رد یگرزب شقن تصش ههد نامه زا یمالسا یروهمج "رگراک هناخ" هک تسا نیا تیعقاو
 و اههدیا اب هک ینارگراک هب یطبر چیه هک دشابیم یمالسا و کیژولوئدیا یلکشت و هتشاد ناریا نارگراک
 یکرتشم درد مه لیلد نیمه هب و دنوشیم رامثتسا نارادهیامرس طسوت فقس کی ریز رد نوگانوگ یاهرواب
 تابلاطم ققحت یارب هک یرگراک نیلاعف و نارگراک هب یطبر چیه اهنت هن داهن نیا .درادن و هتشادن دنراد
 ،دنشابیم یمالسا یروهمج ینعی اهنآ عفانم ظفاح میژر و نارادهیامرس اب لادج لاح رد هنازور نارگراک
 ات ،دشابیم و هدوب یمالسا یروهمج یروتاتکید رد نارگراک بوکرس یاهرازبا زا یکی سکع رب هکلب درادن
 و زرابم نارگراک ییاسانش یمالسا یاهاروش هچ و رگراک هناخ هچ یرگراک دض تامادقا زا یکی هک اجنآ
 یاهتسایس دربشیپ تهج اههناخراک تیریدم اب نانآ هبئاشیب یراکمه و بوکرس یاهداهن هب اهنآ یفرعم
.دشابیم و هدوب یمالسا یروهمج اهنآ یماح میژر و نارادهیامرس
 هک تسا نشور زور لثم دنراد ییانشآ کدنا ناریا نارگراک هزرابم و یگدنز طیارش اب هک یناسک یارب هتبلا
 دنشابیم یرگراک دض ییاهداهن سکعرب هکلب یرگراک یاهداهن هن "راک یمالسا یاهاروش" و "رگراک هناخ"
 تازرابم جامآ اهلاس نیا مامت رد مه رطاخ نیمه هب و هدرک تکرح نارگراک بوکرس تهج رد هراومه هک
 تکرح هب رداق هتخاس میژر یاهداهن نیا اب یدنبزرم نودب نارگراک تازرابم اساسا و هتشاد رارق نارگراک
.دنتسین و هدوبن لقتسم
 هب ندیسر ناهاوخ رگا هک تسین هدیشوپ زرابم و هاگآ نارگراک رب ،قوف تیعقاو هب یهاگآ اب تسرد اقافتا
 و تالمح جامآ ار یرگراک یاهطیحم رد هتخاسمیژر یاهداهن هک دنرادن نیا زج یاهراچ دنتسه دوخ تابلاطم

.دنهد رارق دوخ تابرض

 یاهطیحم رد هتخاسمیژر یاهلکشت تسد ندرک هاتوک نارگراک تازرابم تیقفوم طرش هک هداد ناشن هبرجت
 هب یهاگن اب .دشابیم نارگراک روما رد یرگراک دض یاهداهن نینچ ذوفن زا دوخ لالقتسا ظفح و یرگراک
 نارگراک ،یرگراک تاضارتعا و تازرابم رثکا رد هک دید ناوتیم ینشور هب اهلاس نیا رد یرگراک یاهدمآرب
 نیا .دنهدیم همادا دوخ تازرابم هب اهنآ اب طابترا نودب و هدوب اهداهن نیا نیلوئسم و ناراکردناتسد هیلع
 اهنآ اب دید نیا اب و هدش هتخانش نارگراک تازرابم بوکرس رازبا ناونع هب زرابم نارگراک دزن رد اهداهن
 و هدوب یرگراک لقتسم یاهلکشت داجیا ناریا نارگراک تابلاطم زا یکی هک تسین لیلد یب .دوشیم دروخرب
 مکاح هتخیسگ ماجل یروتاتکید دوجو سفن اب هک تسا یطیارش مزلتسم دوخ اهنآ یریگلکش هتبلا هک دشابیم
 یدوبان دیاب ییاهلکشت نینچ هب ندیسر یارب ام زرابم نارگراک مه لیلد نیمه هب .دشابیم ضراعت رد
.دنهد رارق دوخ تازرابم جامآ ار یمالسا یروهمج

 یروهمج ناگدرپسرس زا یکی رگراک هناخ لک ریبد ،بوجحم اضریلع هک تسین هدیشوپ یرگراک چیه رب زورما
 هب موسوم زیتس رگراک هناخ سار رد وا یاهدرکلمع مامت .دشابیم یرگراک تازرابم نارگبوکرس و یمالسا
 یرگراک دض یاهتسایس لیهست سکع رب هک نارگراک تالکشم زا یهرگ نیرتکچوک ندوشگ هن "رگراک هناخ"
 یاهتساوخ ندیشک قاحم هب و نارگراک بوکرس ،نارگراک هیلع یمالسا یروهمج میژر و نارادهیامرس
 سییر بیان نونکا و یمالسا یروهمج رگراک هناخ سییر .تسا مکاح نارادهیامرس عفانم تهج رد نارگراک
 نارگراک تازرابم بوکرسرد یگرزب شقن هراومه بوچراهچ نیمه رد یرگراک یاههیداحتا یناهج نویساردف
 رس رب یگرزب عنام هکلب ناریا نارگراک هدنیامن هن ش"رگراک هناخ" و دوخ و هتشاد ایند نارگراک بیرف و ناریا
 نیا سیئر بیان ناونع هب ار یو باختنا ناریا نارگراک نیاربانب .دنشابیم و هدوب اهنآ تازرابم یورشیپ
 کی ناونع هب  ار یرگراک یاههیداحتا یناهج هرگنک مادقا نیا و هدرک یقلت دوخ هب تبسن ینیهوت نویساردف
.دننکیم موکحم ادیدش یرگراک دض مادقا


