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!نارگراک ناج یالب اهتمیق شیازفا

 روبجم اهتمیق هرمزور شیازفا لیلد هب دوریم رازاب هب دیرخ یارب یتقو هک تسین یرگراک چیه اهزور نیا
 یرس کی دیرخ زا ای و دزادرپب یگدنز هیلوا جاتحیام هیهت تهج ار دوخ دزمتسد زا یرتشیب شخب دوشن
 دایرف دوخ یضارتعا تارهاظت رد نارگراک هک تسین لیلد یب .دنک یشوپمشچ ارابجا شزاین دروم یاهالاک
.تلم ناج یالب ،ینارگ و مروت :دننزیم

 نارادهیامرس نآ اب هک تسا ییاهشور زا یکی و دشابیم مکاح یرادهیامرس مظن ِیتاذ اهتمیق شیازفا
 یحارج" همانرب و راکتیانج یسیئر ندمآ راک یور اب .دنربیم امغی هب رتشیب هچ ره ار نارگراک جنرتسد
 نیب قودنص ریظن یتسیلایرپما یاهداهن یداصتقا یاههمانرب دربشیپ تهج رد یرگید ماگ هک_ ،یو "یداصتقا
 راشف تحت ادیدش ار نارگراک یگدنز و هتفرگ یرتشیب هچ ره باتش اهتمیق دشر _دشابیم لوپ یللملا
 نارگراک هرفس زا اساسا یرگراک یاههداوناخ زاین دروم یاهالاک زا یرس کی هک ییاج ات ؛تسا هتشاذگ
 غرم و تشوگ یاهب هک دننکیم فارتعا یمالسا یروهمج تاماقم دوخ هک هدیشک اجنآ هب راک .دناهتشگ دیدپان
.تسا هدش فذح "نایناریا زا یرایسب ییاذغ دبس" زا هک هتفای شیازفا نانچنآ جنرب و
 ربارب ۵ ینعی هدیسر ناموت رازه ۱۵۰ هب ناموت رازه ۳۰ ییولیک زا جنرب تمیق یهاتوک هلصاف رد هنومن یارب
 هتشگ لدب "یرچکال" ییاذع هب زین ناگدیدمتس نیب رد موسرم یاذغ نیرتهداس ینعی رینپ و نان یتح و هدش
 .دریگیم رب رد ار نارگراک زا یرایسب یگدنز لوا هجرد رد یعاضوا نینچ میخو تارثا هک تسا حضاو .تسا
 زا یشخب و هدش ربارب دنچ یرگراک هداوناخ ره یاذغ نیرتمهم ینعی نان تمیق هک یطیارش رد یتسار هب
 ییاذغ مه دیاب رینپ و نان دنتسین مه نان دیرخ فرص اب ناشهداوناخ و دوخ ندرک ریس هب رداق یتح نارگراک
.دوش هدناوخ "یرچکال"

 یلمع ار "یحیجرت زرا فذح" رب ینبم دوخ تسایس هامتشهبیدرا مهدزون رد یسیئر اما تایعقاو نیا مغر هب
 یدایا دوخ هک دوب یطیارش رد نیا .دیشخب یرتشیب هچ ره باتش دوجوم مروت هب بیترت نیا هب و دومن
.دش دهاوخ مروت رتشیب هچ ره دشر ثعاب "یحیجرت زرا فذح" هک دندوب هداد رادشه مه یمالسا یروهمج
 وغل و درکیم تبحص دوخ "یداصتقا یحارج" همانرب زا شایگشیمه تحاقو اب یسیئر یتقو هک میروآ دای هب
 هیقب و دنوشیمن نارگ رتشیب الاک دنچ اهنت مادقا نیا اب هک تشاد دیکات ،دادیم حیضوت ار "یحیجرت زرا"
 رب مکاح یداصتقا نیناوق هک دنادیمن هک تسا داوس یب ردقنآ وا هک تسا تسرد .دنوش نارگ دیابن اهالاک
 نارگ رازاب رد "الاک دنچ" هک یماگنه و دننامیمن زاب دوخ درکلمع زا یو تاروتسد اب یرادهیامرس رازاب
 لوا هجرد رد مامت یراکایر اب ار ینخس نینچ وا یلو .دش دنهاوخ نارگ یتبسن هب زین رگید یاهالاک ،دوشیم
.دوب هتشاد زاربا مدرم بیرف یارب

 لیدبت و »مروت ربا« هرابرد یرایسب یاهرادشه یداصتقا ناسانشراک هک نیا مغریلع هتشذگ یاههام رد
 و دییات اب هک_ دوخ "یداصتقا یحارج" همانرب یسیئر تلود اما دنداد »یگنسرگ طخ« هب »رقف طخ«
 رد شداصتقا ریزو و درب شیپ ار _دش هجاوم لوپ یللملا نیب قودنص نوچمه یتسیلایرپما یاهداهن لابقتسا
 مالعا مامت تحاقو اب دوب هداد رارق رتشیب هچ ره تکالف و رقف رد ار نارگراک ناش"یداصتقا یحارج" هکیلاح



 .تسا لرتنک لاح رد مروت :هک درک
 شرازگ ساسا رب هک تسا لرتنک لاح رد مروت هک دننکیم اعدا یطیارش رد یمالسا یروهمج نیلوئسم اما
 نیا هکنیا رتمهم و "هدش ربارب ود هتشذگ لاس هامریت هب تبسن یکاروخ یاهالاک" یاهب "ناریا رامآ زکرم"
 هدوب مه رتشیب یتح هعماج کهد نیرتریقف یارب ،زکرم نیا دوخ یاهیدنب میسقت قبط مروت روآ ماسرس دشر
 یارب مروت زا "دصرد ۶" دودح رد یزیچ )کهد نیرتریقف( لوا کهد یارب مروت ،رامآ نیا ساسا رب .تسا
 مروت هکیلاح رد رامآ نیا ساسا رب ینعی .تسا هدوب رتشیب )روشک یدمآرد کهد نیرتدنمتورث( مهد کهد
 "دصرد۴۴.۸" مکی کهد یارب هدوب "دصرد ۳۸.۹" دودح یمقر نادنمتورث ینعی مهد کهد یارب هنالاس
 ار اهتمیق یهتخیسگ راسفا دشر تیعقاو همه هجو چیه هب رامآ نیا هک تسناد دیاب هتبلا .تسا هدش هبساحم
 شرازگ دوخ هامدادرم مود هبنشکی زور هرامش رد نارهت پاچ "تلاسر" همانزور هنومن یارب .دهدیمن ناشن
 ندش ربارب هد هک دهدیم ناشن ربخ نیا هب هجوت .تسا هتشاد "یربارب ۱۰" دشر کلم و نیمز تمیق هک داد
 ارچ ایناث و تسا دح هچ ات دوجوم مروت داعبا الوا  هک تسا نآ شیانعم ریخا هام ۸ یط رد مهنآ نکسم تمیق
 یارب اهرهش هیشاح رد و هدومن  "ترجاهم" نارهت زا دناهدش روبجم دناهدوب رجاتسم هک یرایسب نارگراک
 رد مروت" هک دوش اعدا ات تسا مزال یاهژیو دوخ تحاقو ،یطیارش نینچ رد .دنشاب یهانپرس لابند هب دوخ
."تسا لرتنک لاح

 ندرک ریس هب رداق یتح نارگراک هک دناهدرک داجیا یطیارش نآ ظفاح راکتیانج میژر و مکاح یرادهیامرس
 رایسب نارگراک نایم رد ناتسبات یامرگ رد هک ییاذغ، دنتسین مه رایخ غود بآ اب ناشهداوناخ و دوخ مکش
.دنک رواب ار یسیئر تلود یدایا نیغورد تاغیلبت دناوتیم یسک هچ یتسار هب یعاضوا نینچ رد .تشاد جاور

 یداصتقا یاهتسايس نآ زا عبت هب و ناریا هعماج رب هتسباو یرادهیامرس ماظن هرطیس هک تسا نیا تیعقاو
 زا یکی هتخیسگ ماجل مروت هک هدناسر اجنآ هب ار راک و هدش  مروت نکش رمک دشر ثعاب یسیئر تلود
 اب لبق زور هب تبسن زور ره ار نارگراک یگدنز هک یرما ؛تسا هتشگ روشک یداصتقا عاضوا یاهیگژیو
 .دهدیم قوس تکالف و رقف بالجنم هب یرتشیب تعرس
 رد یمالسا یروهمج هک دهدیم ناشن رگید راب یسیئر تلود ندمآ راک یور زا سپ دوجوم نکش رمک مروت
.دنامیمن زاب یا هلیسو چیه زا نارگراک جنرتسد رتشیب هچ ره لواپچ تهج ناراد هیامرس هب تمدخ

 ،نارادهیامرس عفانم عفادم و رگبوکرس میژر نیا رش زا یصالخ هک دهدیم ناشن دوخ هبون هب زین تیعقاو نیا
 نارگراک مه لیلد نیمه هب .دشاب یم نکش رمک یاهینارگ و ینونک رابتکالف عاضوا زا نارگراک ییاهر طرش
 دوخ راک روتسد رد مکاح یرادهیامرس ماظن یدوبان طرش هباثم هب ار هجنکش و راد میژر ینوگنرس دیاب هاگآ
 مظن نیظفاح ناونع هب نارادساپ و شترا ظفح اب دنراد دصق هک دنروخن ار یناسک بیرف و ؛دنهد رارق
.دنروایب ناغمرا هب ییاهر و یدازآ نارگراک یارب یرادهیامرس هنارگرامثتسا
 یرادهیامرس مظن یدوبان رتسب رد اهنت رامثتسا و ملظ زا ییاهر و یسارکمد و یدازآ هک هداد ناشن هبرجت
 هقبط یربهر هب یبالقنا قیرط زا زج مه رما نیا هک تسا ینتفای تسد شظفاح یاهمیژر و مکاح هتسباو
 یاتسار رد ار دوخ تازرابم دیاب هاگآ نارگراک .دوشیمن رسیم شایقلخ دض مئامض و شترا یدوبان و رگراک
.دنهد تهج نآ ندرب شیپ هب و بالقنا نیا نداد نامزاس


