
ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ یرگراک ناگرا ،یرگراک همانهام زا لقن هب
۱۴۰۱ نمهب مهدزناپ ،۱۰۹ هرامش

یتسیلایرپما یاهویتانرتلآ و نارگراک
 
 هتفرگ ارف ار ام هدز روتاتکید و هطلس تحت هعماج رسارس یاهدوت و گرزب یشزیخ هک تسا هام جنپ هب کیدزن
 شزیخ یادتبا نامه زا دنهدیم لیکشت ناراکیب و نارگراک ار اهنآ زا یگرزب تیرثکا هک هدیدمتس مدرم .تسا
 ناشیاهتساوخ ققحت یلصا عنام ار ییورین هچ هک دنداد ناشن "یمالسا یروهمج رب گرم" دایرف اب دوخ
 ،دوخ راک و یگدنز یدام طیارش ساسا رب ناگدیدمتس و نارگراک .دنشابیم نآ ینوگنرس ناهاوخ و هتخانش
 و ؛تسا هتخاس اهر تکالف و رقف بادرم رد ار اهنآ هک دننادیم یلماع ار دوجوم یرادهیامرس هناملاظ مظن
 تسیهاگآ نیا اب .دنکیم یرادساپ مظن نیا زا یتیانج و هلیسو ره هب لسوت اب یمالسا یروهمج هک دننادیم
 یناسنا یایگدنز دنناوتب ات دناهتساخاپهب دوخ یگدنز و راک کانتشهد طیارش زا ییاهر تهج ام نارگراک هک
.دشاب هتفای ققحت یرما نآ رد یدازآ و نکسم و راک و نان قح هک یایگدنز ،دنهد نامزاس دوخ یارب

 رد ناناوج و نانز تراسج و تعاجش و ریذپانیگتسخ تیلاعف و ناریا زرابم یاههدوت ِریخا یرسارس شبنج
 دوجو هب روشک رسارس رد هک تسا یتکالف و یمالسا یروهمج زا اهنآ ترفن تدش زا یساکعنا هک_ شزیخ نیا
 نونک ات هک مکاح یروتاتکید بوکرس یاهورین یاهیرگیشحو همه مغر هب نآ ههامجنپ موادت نینچمه و _هدروآ
 هتخادنا تشحو هب ار اهنآ نابابرا و همکاح هقبط ،دناهدرک تشادزاب ای و هدومن حورجم و هتشک ار رفن رازه دنچ
 زا ییاهحانج نورد زا زورما هک اجنآ ات تسا هدیدرگ ببس همکاح هقبط رد ار ییاهفاکش یعیبط روط هب و
.میونشیم ار یساسا نوناق رییغت تساوخ یمالسا یروهمج
 
 دندرک شالت لوا ماگ رد یبالقنا شبنج نیا فارحنا تهج ام مدرم نانمشد هنوگچ هک میدوب دهاش زاغآ نامه زا
 و هدنار هیشاح هب ار یمدرم تموکح و یدازآ و نکسم و راک و نان نوچمه شبنج نیا یباجیا یاهتساوخ
 لیدبت "یدابآ نهیم درم" ای و "یدازآ یگدنز نز" نوچ ییاهراعش هب ار هدیسر بل هب ناج ناگدیدمتس تابلاطم
 هب و هدرک تیعبت اهنآ زا زین هعماج هاگآان دارفا و یزاوژروب ورهلابند و ینیبانیب یاهورین لومعم قبط هک دنیامن
 تیامح هب راکایر یمتاخ و راکتیانج هاش رسمه یولهپ حرف و یسیئر تلود یوگنخس نوچمه یناعجترم هارمه
 فرط کی زا ینکارپمهوت اب یتاقبط راب دقاف یاهراعش نیا .دننکیم رارکت ار اهنآ و هتساخرب اهراعش نیا زا
 رگنایب هک یتاقبط نشور یاهراعش اب ییاهراعش نینچ ینیزگیاج رگید فرط زا و دندرگیم مدرم بیرف بجوم
 ششک هب و هدومن درسلد دوخ یاهتیلاعف هب تبسن ار اهنآ ،دشاب هعماج ناگدیدمتس راکشآ یتاقبط تساوخ
.دزاسیم دراو هشدخ شبنج نیا رد تکرش رد اهنآ

 هثج رد ندرک داب ،یتاقبط ریغ و ریذپریسفت و مهبم یاهراعش جاور یاتسار رد ام مدرم نانمشد یدعب ماگ
 کمن بآ رد ادابم زور یارب تساهلاس هک تسا ییاهویتانرتلآ حالطصا هب و دوخ هب هتسباو یاهلیدب فیحن
 ناگدیدمتس و نارگراک  یبایتسد مدع یانعم هب ییاهلیدب نینچ یریگتردق هک تسا نشور .دناهدش هدناباوخ
 هکیلاح رد .تشاد دهاوخ همادا اهنآ تکالف و یگنسرگ و رقف تروص نیا رد و دشابیم دوخ قح رب تابلاطم هب
 و رییغت نیا ات دنیامن یمالسا یروهمج نیزگیاج ار یمدرم یتموکح ات دناهتساخاپهب ناشکتمحز و نارگراک
 نشور ییاهلیدب نینچ یاههمانرب هب یهاگن .دنبای تسد دوخ تابلاطم هب هک دهد ناکما اهنآ هب ینوگرگد
 یتلود نیشام هک دنهاوخیم هن و دننزب یاهمطل مکاح یرادهیامرس هناملاظ مظن هب دنهاوخیم هن اهنآ هک دنکیم
 ییاهر هک یطیارش رد عقاو هب .دشابیم نآ یلصا وزج بوکرس یاهورین و شترا هک دننکشب مه رد ار دوجوم
 عون نیا یمامت تسا هتسباو نارادساپ هاپس و شترا و مکاح هناملاظ مظن یدوبان هب ناگدیدمتس و نارگراک



 یرادهیامرس هطلس هب هن ،یمالسا یروهمج زا دعب هک دننکیمن نامتک هدیسرن تردق هب زونه یتح اهویتانرتلآ
!هطلس نیا ظفاح یمدرم دض شترا تخاس هب هن و دز دنهاوخ تسد مکاح

 .دشابیم یولهپ تنطلس هدش حرطم یمالسا یروهمج ینوگنرس زا دعب یارب هک ییاهلیدب نیا زا یکی
 و یتسیلایرپما یاههناسر یوس زا دنکیم یگدنیامن ارنآ رودزم هاش دنزرف یولهپ اضر هک تنطلس تشگزاب
 غیلبت بش ات حبص هریغ و "وت و نم" و "لانشنرتنیا ناریا" و "اکیرمآ یادص" و "یس یب یب" نوچمه هتسباو
 هب همکاح هقبطزا ییاهشخب مه ناریا دوخ رد اهنآ یاههناسر و اهتسیلایرپما زا ادج هک تسا بلاج .دوشیم
 نارادساپ هاپس یدایا یتح .دنزادرپیم یتموکح هدنام بقع لکش نیا هب نداد اضف و حرط نیا یارب غیلبت
 یمدرم یاهتارهاظت رد لالخا داجیا یارب ار "داش تحور هاش اضر" لیبق زا تعامج نیا یاهراعش یخرب
 نخس تنطلس تشگزاب یریذپناکما زا هناهاگآ مه یمالسا یروهمج هیقف یلو نایم نیا رد .دننزیم دایرف
 تیمکاح دهاش لاس هاجنپ زا شیب ناریا مدرم هک ارچ .اههدوت شزیخ فیعضت تهج تسا یشالت هک دیوگیم
.دناهدوب اهنآ تایانج و یولهپ تنطلس
 و نارگراک لواپچ و رامثتسا هب هتخیسگ ماجل یروتاتکید لامعا اب یتنطلس میژر هک یهایس یاهلاس
 اههدوت ماجنارس هک یهایس یاهلاس .تسا هدشن کاپ مدرم یخیرات هظفاح زا زگره دوب لوغشم ناشکتمحز
 و دش "روخالم" ناشبالقنا ،یبالقنا یربهر نادقف لیلد هب هنافساتم اما دنداد نایاپ نآ هب بالقنا هب لسوت اب
.تفای موادت یهایس

 یعاجترا یاههناسر طسوت رگید یهجو رد هچ و یاهنماخ فرط زا هچ تنطلس تشگزاب غیلبت نیاربانب
 نیا .دراد رارق ینونک شزیخ فوفص زا هدیدمتس مدرم ندرک هدنکارپ و ندرک درسلد تمدخ رد یزرمنورب
 رییغت هب رابجا تروص رد اهنآ .دراد رارق یتسیلایرپما یاهتردق و همکاح هقبط تمدخ رد رگید هبنج زا تاغیلبت
 تکرح اهنآ عفانم تهج رد ههد ۵ زا شیب ناریا خیرات رد هک دنراد رایتخا رد ار یتنطلس ،یمالسا یروهمج
 تشاد ناکما هک ییاج ات و هداد لاب و رپ ار اهدنوخآ نیمه هک تسا یتنطلس میژر نامه نیا .تسا هدرک

.دوب هداد شرتسگ ار اهنآ فوفص
 و ناکلام هب مارتحا و مظن ظفح دروم رد یو تادیکات و مینک شوگ یولهپ اضر تاغیلبت هب رگا رگید فرط زا

 ،میهد رارق هجوت دروم ار یمالسا یروهمج یشاپورف زا سپ هاپس و شترا هب لسوت ترورض و هیامرس نابحاص
 نارادهیامرس تردق ظفح و هاپس و شترا یرورس تیوقت و ظفح یارب هدیسرن تردق هب زونه اهنیا هک مینیبیم
 هچ ،دنناسرب تردق هب ار اهنآ یتسیلایرپما یاهتردق یزور  رگا هک مینک روصت میناوتیم هاگنآ ،دننزیم هنیس
!درتسگ دنهاوخ ناریا نامسآ رب ار یکانتشحو هایس یروتاتکید هچ و دروآ دنهاوخ رد ام مدرم راگزور زا یرامد

 ام روشک رب مکاح یداصتقا مظن هک دننکب شومارف ار هتکن نیا دیابن زگره ام ناشکتمحز و نارگراک
 .تسا یناهج یراصحنا یرادهیامرس انامه مه مسیلایرپما و دشابیم مسیلایرپما هب هتسباو یرادهیامرس
 گرزب یاهتردق یاهتسایس دربشیپ و ناگدیدمتس تراغ و نارگراک رامثتسا اب مکاح مظن ،نیاربانب
 یمالسا یروهمج یاهتلود هک تسا یقلخ دض ادیدش مظن نیا بوچراهچ رد .دراد تایح ناکما یتسیلایرپما
 دوخ نابابرا یاهتسایس دربشیپ فرص ار روشک عبانم اهلاس نیا یمامت رد هاش تنطلس نامز نوچمه
 یللملا نیب قودنص و یناهج کناب نوچمه یتسیلایرپما یاهداهن یاهدومنهر دناهتسناوت هک ییاج ات و دناهدومن
 رد .تسا هتشادن رب رد ناربجنر و نارگراک تکالف و رقف زج یاهجیتن هک ییاهتسایس ،دناهدومن یلمع ار لوپ

 نیا همه .تفای دهاوخ همادا مدرم یارب رتکانتشحو یداعبا رد یتح دنور نیا ناریا هب تنطلس تشگزاب تروص
 ناریا رد مکاح هقبط تراسا زا ییاهر هب تسا هتسباو ناگدیدمتس و نارگراک یدازآ هک دنهدیم ناشن تایعقاو
.دوب دنهاوخن دازآ مه ناشکتمحز و نارگراک دشاب تردق رد هتسباو نارادهیامرس ینعی هقبط نیا هک ینامز ات و

 کمک هب دهاوخب و دنک تکرح اهتسیلایرپما طخ رد هک ییورین ره هک دناهتفگ هراومه قلخ یيادف یاهکيرچ
 .دروایب ناغمرا هب یسارکمد و یدازآ ام هدیدمتس یاههدوت یارب دشاب رداق هک درادن ناکما دسرب تردق هب اهنآ



 هیلع دیدش روط هب و اراکشآ هک میتسه نابلطتنطلس یلمع یاهدروخرب و تاغیلبت دهاش زورما نیمه ام
 هک اهتسینومک راتشک زا هدیسرن تردق هب زونه اهنآ .دننکیم مادقا روشک زا جراخ رد هاوخیدازآ یاهورین
 نیمه رد .دننکیم غیلبت ار هایس و خرس عاجترا گرم و دنیوگیم نخس دنشابیم یعقاو هاوخیدازآ یاهورین
 اهنآ .تسا هدوب یرایسب دید ضرعم رد فلتخم یاهروشک رد اهتسینومک تارهاظت هب اهنآ تالمح ههام دنچ
 رد ای ."دهاجم یپچ الم دساف هس رب گرم" دنداد راعش اهتسینومک هیلع هک دندناسر اجنآ هب ار یمرشیب
.ناتمیشکیم نامدوخ :دندز دایرف اهتسینومک هب باطخ وگدنلب تشپ رد ندنل
 رداص ار هعماج هاوخیدازآ یاهورین گرم مکح هدیسرن تردق هب زونه هک یناسک یریگتردق اب هک تسا نشور
 .تفای دهاوخن تسد یسارکمد و یدازآ هب زگره ام روشک ،دننکیم
 اهتسیلایرپما طخ رد هک ییورین ره هک دناهتفگ هراومه قلخ یيادف یاهکيرچ هک تسه مه لیلد نیمه هب
 و یدازآ ام هدیدمتس یاههدوت یارب دشاب رداق هک درادن ناکما دسرب تردق هب اهنآ کمک هب دهاوخب و دنک تکرح
 و نکسم ،راک ،نان  نوچمه اههدوت تابلاطم ققحت هک هدش ببس تیعقاو نیمه .دروایب ناغمرا هب یسارکمد
.ددرگ هتسباو اههدوت یریگتردق و ناگدیدمتس و نارگراک تسد هب یمالسا یروهمج یبالقنا ینوگنرس هب یدازآ

 هب و هتخاسن فرط رب ار اههدوت رامشیب یاهدرد زا یدرد یتسیلایرپما یاهویتانرتلآ هک تسا نیا تیعقاو
 زا یلکش ره اب دیاب نارگراک مه لیلد نیمه هب .دنرادن رارق ناگدیدمتس و نارگراک عفانم تهج رد هجوچیه
 نوچمه اههدوت تابلاطم ققحت .دنرادرب ماگ دوخ هقبط یریگتردق یارب و هدرک تفلاخم یتسیلایرپما یاهلیدب
 یریگتردق و ناگدیدمتس و نارگراک تسد هب یمالسا یروهمج یبالقنا ینوگنرس هب یدازآ و نکسم ،راک ،نان
 ریذپناکما یو دوخ تسد هب طقف رگراک هقبط یدازآ هک تسا هدرک تباث هبرجت .دشابیم هتسباو اههدوت
.دشابیم
 هب ،دنناسانشن دوخ یتاقبط یژولوئدیا هب طلسم و هاگآ هقبط کی ناونع هب ار دوخ و دنزیخناپهب نارگراک ات سپ
 نیا هتبلا و تفای دنهاوخن تسد ،تسین هتسباو  یزاوژروب تراسا زا ییاهر زج ییانعم ام طیارش رد هک یدازآ
.دراد ققحت ناکما ،مکاح میژر هیلع هناحلسم هزرابم یالتعا و دشر نایرج رد مهم رما

نایاپ


