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 یرگراک تازرابم و تالضعم

   ناریا رد نارگراک زا تیامح رد یللملا نیب داحتا :زا سابتقا
 7.2.1400 :داجیا خیرات

 1399 لاس رد یرگراک تاضارتعا ھب یھاگن

 نیا دیدرت نودب .دوب ١٣٩٣ لاس تاضارتعا لماش ،شرازگ نیتسخن .تسا ناریا رد یرگراک تاضارتعا زا ام ھنایلاس شرازگ نیمتفھ ،رضاح شرازگ
 .اھنآ ھمھ اموزل ھن و میاھتفای عالطا اھنآ زا ام ھک تسا یتاضارتعا و اھباصتعا یهدنریگربرد اھنت ،نیشیپ شرازگ شش دننامھ زین شرازگ

 یھجیتن رد اھروشک زا یرایسب رد .دوب یگدنز و گرم لادج لاس یترابع ھب و ،تخس ،دب یلاس ،ناھج رسارس رد انورک یرامیب عویش لاس ،١٣٩٩ لاس
 هارمھ نانکراک و نارگراک ھب یلام کمک اب یدراومرد ھک اھتلود طسوت یعامتجا یراذگھلصاف تسایس و اھدمآ و تفر رد تیدودحم لامعا تسایس ذاختا
 .تسانثتسا اھنت نایم نیا رد ناریا ھک ناوتیم  تأرج ھب اما  .تفای یلوزن ریس ،یعمجھتسد تاضارتعا و اھباصتعا ،دوب

 ندرک اھر ،ییانورک طیارش رد مدرم و نارگراک ھب یلام کمک مدع ،یمالسا یروھمج میژر یوس زا یعامتجا یراذگھلصاف رد نیعم تسایس نتشادن
 ثعاب ،تشیعم و راک طیارش ندش ریذپان لمحت و یداصتقا طیارش ندش رتدب ،نآ اب هارمھ و دنک ورد ار مدرم نانچمھ ،سوریو  ات ادخ ناما ھب عاضوا 

 .دبای شیازفا یریگمشچ روط ھب ھتشذگ یاھلاس اب ھسیاقم رد ٩٩ لاس رد تاضارتعا ھک دش

 لودج ماقرا  )١ هرامش لودج ھب دینک هاگن( .تسا ھتشذگ لاس تفھ رد مقر نیرتالاب ھک تسویپ عوقو ھب یرگراک ضارتعا ١٩١۵ عومجم رد ٩٩ لاس یط
 یعمج ضارتعا ۵ زور رھ طسوتم روطب ٩٩ لاس رد رگید نایب ھب .تسا ھتشاد یدصرد ۵٠ شیازفا ،٩٨ لاس ھب تبسن تاضارتعا ھک دھدیم ناشن
 .دوب ضارتعا ۵/٣ دودح ،٩٨ لاس یارب ھنازور طسوتم ھک یلاح رد ،تسویپ عوقو ھب نارگراک طسوت

 ٩٩ لاس رد یرگراک یاھضارتعا دادعت – ١ هرامش لودج

 دادعت لغش کیکفت ھب نارگراک

 1425 یتامدخ و یتعنص یاھهاگنب نارگراک

 136 ناملعم

 82 یتشادھب و ینامرد زکارم نانکراک

 262 ھتسشنزاب نارگراک

 1915 عمج

 :دنراد کرتشم هوجو الوصا و دننکیم یوریپ ینیعم یوگلا زا تاضارتعا نیا ھک دید ناوتیم ھتشذگ لاس دنچ یط یرگراک تاضارتعا ھب یلک یھاگن اب

 دیاش و – للع زا یکی .دناهدوب راومادنا طابترا دقاف و هدنکارپ رگید نایب ھب .دناهداد یور رگیدکی زا ازجم ،دوخ بلاغ ھجو رد تاضارتعا ھکنیا تسخن
 رد ار اھنآ و دھد دنویپ مھ ھب ار تاضارتعا نیا دناوتب ھک یلکشت ؛تسا یرسارس لکشت دقاف ناریا رگراک ھقبط ھک تسا نآ یگدنکارپ نیا -یلصا تلع
 .دنک یھدنامزاس و گنھامھ  یرسارس حطس

 و یلغش ینماان ،ھقوعم قوقح ھیلع ،تاضارتعا نیا ،دراوم دصرد ٩٠ زا شیب رد ھک ینعم نیا ھب ؛تساھنآ ندوب یعفادت ،تاضارتعا کرتشم ھجو نیمود
 . تسا ھتفرگ تروص یراک زکارم ندش لیطعتھمین ای و یلیطعت یپ رد اھ یزاس  جارخا

 :تسا ھتفای یرتشیب یگتسجرب ٩٩ لاس رد داھن مان یفیک لوحت ار نآ ناوتب دیاش ھک لوحت نیا .میتسھ  تاضرتعا نیا رد لوحت زاغآ دھاش ،نیا دوجو اب

 زا یعون ھب تاضارتعا مامت ھک تفگ ناوتیم نیاربانب .تسا یھدنامزاس مزلتسم ،یعمج مادقا و ضارتعا رھ دیدرتیب .یھدنامزاس دیدج لاکشا1- 
 زکرم ای و هاگنب کی ھب دودحم ھک میاهدوب تاباصتعا و تاضارتعا رد یھدنامزاس زا یلاکشا دھاش ھتشذگ لاس دنچ رد اما .دناهدوب رادروخرب یھدنامزاس
 .درک ھتسجرب رتشیب ار دوخ ٩٩ لاس رد یھدنامزاس لاکشا ھنوگ نیا .تسا ھتفای ریگارف و کرتشم ھبنج و هدوبن یرگراک

 روط ھب هام دادرم ھمین رد ھک اھهاگورین و یمیشورتپ ،زاگ ،تفن عیانص یاهژورپ و ینف نارگراک یرسارس باصتعا ،تسخن :مینکیم هراشا دروم ھس ھب
 دصرد ھب و دندرک تکرش باصتعا نیا رد رگراک رازھ ٢۵ ات ١۵ نیب اھشرازگ قبط .داد یور فلتخم قطانم رد یرگراک زکرم نیدنچ رد نامزمھ
 .دندیسر دوخ یاھتساوخ زا ییالاب

 .دراد ھمادا زین نانچمھ و دش رازگرب رھش نیدنچ رد ھک دوب ھتسشنزاب نارگراک نامزمھ و یرسارس تارھاظت ،مود

 زا توافتم یاھشخب طسوت نامزمھ و یرسارس ،یضارتعا تامادقا ھجوت لباق شیازفا -دریگ یم رب رد زین ار الاب دروم ود یعون ھب  ھک – موس
 عون نیا زا دروم ٨١ دھاش ،٩٩ لاس رد .دندز عمجت ھب تسد و دندناسر اھناتسا زکارم ای و نارھت ھب فلتخم یاھناتسرھش زا ار دوخ ھک دوب نارگراک
 .)٣ هرامش لودج ھب دینک هاگن( .میدوب اھناتسا زکارم رد دروم ٣٠ و نارھت رد تاضارتعا



 

 

 یھدنامزاس زا یلاکشا ھب ، طباور رگید و یعامتجا یاھ ھناسر زا هدافتسا اب  دناھتسناوت نارگراک زا یعیسو یاھشخب ھک دھدیم ناشن اراکشآ ،دراوم نیا
 قفوم ،یرسارس لکشت دوبن رد ،نارگراک ،دراوم نیا ھمھ رد رگید ترابع ھب .دننزب تسد گنھامھ و کرتشم مادقا ھب قیرط نیا زا و دنبای تسد فطعنم
 .تسا ریگارف و یرسارس لکشت ھفیظو الومعم ھک دنا هدش یراک ماجنا ھب

 یوس زا یتابلاطم حرط دھاش لاس نیا رد ؛٩٩ لاس رد زین و ؛ھتشذگ یاھلاس رد اھضارتعا بلاغ ندوب یعفادت مغر ھب .طیارش دوبھب تساوخ -٢
 .دوب تابلاطم نیا ھلمج زا قوقح و دزمتسد شیازفا .دوب هداد رارق فدھ ار طیارش دوبھب صخشم روطب ھک میدوب نارگراک

 یدنب ھقبط حرط یارجا بلاق رد رگید یراک زکارم رد و ،اھهاگورین و یمیشورتپ ،زاگ ،تفن نارگراک باصتعا رد ھنومن یارب دزمتسد شیازفا ھبلاطم
 حرط رد یدصرد ۵٠ دودح مروت اب هارمھ ،یداصتقا میخو طیارش ،دیدرت نودب .دیدرگ حرط ینشور و تحارص ھب ناگتسشنزاب طسوت نینچمھ و لغاشم
 لاس رد نیلغاش زا رگید رفن نویلیم کی  دودح ندش راکیب و یراکیب یالاب حطس ھجوت اب ،قوف تابلاطم حرط لاح نیا اب .تسا ھتشاد شقن تابلاطم نیا
 .تسا تیعضو نیا رییغت یارب اھنآ هدارا و تساوخ هدنھدناشن مھ و نارگراک یارب دوجوم طیارش یریذپانلمحت هدنھدناشن مھ ،ھتشذگ

 ھچ ات و تفای دھاوخ شرتسگ دح ھچ ات ،دیمان یعفادت افرص ار اھنآ ناوتیمن ھک یتابلاطم حرط و فطعنم یھدنامزاس زا هدافتسا ھک داد دھاوخ ناشن ،هدنیآ
 .درک دھاوخ افیا شقن تاضارتعا یفیک لوحت رد دح

 ناضرتعم تابلاطم و تاضارتعا تلع

 .اھدزمتسد عقوم ھب تخادرپ مدع -١

 .یفیلکتالب تیعضو و اھیزاسجارخا و راکیب ،یراک زکارم ندش لیطعت ھب ضارتعا ،یلغش تینما نتشادن -٢

 ،اھهاگورین و یمیشورتپ ،زاگ ،تفن نارگراک باصتعا رد هژیوب ،دش هراشا ھک روطنامھ تساوخ نیا :نآ شیازفا تساوخرد و دزمتسد نییاپ حطس -٣
 و یلصا تکرش اب  میقتسم روطب دادرارق نتسب ،یراکنامیپ یاھتکرش زا دی علخ و دزمتسد یروف شیازفا ناھاوخ نارگراک نیا .دوب ھتسجرب رایسب
 ناوتیم ار یگتسشنزاب قوقح شیازفا تساوخرد زین و لغاشم یدنبھقبط حرط لماک یارجا ،نینچمھ .دندوب یمسر نارگراک اب  دوخ قوقح یزاس ناسمھ
 .درک یدنبھتسد ،تساوخرد نیا تحت

 .هدش راذگاو یاھتکرش رد یصوصخ نایامرفراک زا دی علخ تساوخرد و اھیراذگاو و یزاسیصوصخ ھب ضارتعا -۴

 .ربارب راک لباقم رد ربارب دزمتسد و اھ دزمتسد یزاسناسمھ ای اھدزمتسد رد ضیعبت عفر -۵

 .یلصا تکرش اب میقتسم دادرارق دقع و ینامیپ یاھتکرش ندیچرب -۶

 .ناگیار نویسانیسکاو و تست تساوخرد و انورک سوریو رطخ اب ھطبار رد یتشادھب یاھلکتورپ ندشن تیاعر ھب ضارتعا -٧

 ضارتعا یاھهویش و لاکشا

 ماوت یراک طیحم زا نوریب رد نارگراک عمجت اب اھباصتعا ابلاغ اریز ؛تسا نکممان ابیرقت دراوم رثکا رد ود نیا کیکفت : عمجت و باصتعا .1
 .دوب عمجت و باصتعا لکش ھب اھضارتعا دصرد ٩٠ دودح .تسا هدوب

 نشور و ،ضرتعم نارگراک ھب اھهداوناخ نتسویپ ،ناریدم دورو زا تعنامم ،نھآ هار طوطخ و هداج ندرک دودسم ،رھش حطس رد ییامیپ هار .2
 تبسن ھب اما ،تشاد شیازفا دادعت ظاحل زا ھچ رگا ھتشذگ یاھلاس اب ھسیاقم رد هزرابم لاکشا زا عون نیا .اذغ میرحت و اھسوبوتا غارچ ندرک
 .دنام یقاب دصرد ٢ حطس نامھ رد ھتشذگ یاھلاس دننامھ تاضارتعا لک

 .داد صاصتخا دوخ ھب ار تاضارتعا لک دص رد ٨ ضارتعا زا لکش نیا .راموط ھیھت و ھمان نتشون قیرط زا ضارتعا .3

 یرسارس و نامزمھ یاھضارتعا

 و اھناتسرھش زا ،یلبق ھمانرب اب و  هدش یھدنامزاس روطب ،نیعم یراک ھتشر کی رد نارگراک  ھک دوب تروص نیا ھب الومعم  اھ ضارتعا عون  نیا 
 ھب تبسن  اھ ضارتعا زا عون نیا  .دندز یم تسد  یضارتعا عمجت ھب اجنآ رد و دندش یم اھناتسا زکارم ای و نارھت  مزاع  نیعم زور رد فلتخم  قطانم
 .)٢ هرامش لودج ھب دینک هاگن( تفای شیازفا یھجوت لباق روط ھب ھتشذگ یاھلاس

 اھناتسا زکارم و نارھت رد یرسارس تاضارتعا دادعت :٢ هرامش لودج

 عمج اھناتسازکارم نارھت لغش کیکفت ھب نارگراک

 56 15 41 ناملعم

 40 8 32 نارگراک رگید

 10 6 4 یتشادھب و ینامردزکارم نانکراک

 5 1 4 ناگتسشنزاب

 111 30 81 عمج



 

 

 رد دوخ تاضارتعا زا نتفرگن ھجیتن زا دعب یتامدخ زکرم ای و یدیلوت دحاو کی نارگراک ھک تسا یدراوم زجب الاب دراوم ھک تسا دیکات ھب مزال
 عمجت ھب یزاسیصوصخ نامزاس لباقم رد ای و ھطوبرم ترازو نامتخاس ربارب رد ای و سلجم لباقم رد و ھتفر نارھت ھب ،اھناتسا زکارم ای و ناتسرھش
 .میدوب تاضارتعا عون نیا زا دروم ٢٠ دھاش عومجم رد ھتشذگ لاس رد .دندز تسد یضارتعا

 تاضارتعا ھب تبسن نایامرفراک و یتینما یاھیداھن ،تموکح شنکاو

 راضحا ،دنبب و ریگب ،بوکرس ھب لسوت ،ھتشذگ یاھلاس دننامھ یرگراک تاضارتعا ربارب رد یمالسا یروھمج میژر شنکاو .تموکح شنکاو
 نارگراک زا رفن ١۵۵ لقادح .دوب تقوم یدازآ یازا رد نیگنس یاھھقیثو نییعت و نادنز و تشادزاب ،یتینما -ییاضق هدنورپ لیکشت ،دیدھت ،نیضرتعم
 .دنتفرگ رارق ھتفاینامزاس بوکرس نیا فدھ میقتسم روطب یرگراک نیلاعف و ضرتعم

 لوسر یارب قالش ھبرض مکح ٧۴ مکح ھتشذگ هام دادرخ رد :دش ارجا ضرتعم نارگراک زا رفن ود یارب قالش عینش و ییاطسو نورق مکح نینچمھ
 ٧۴ مکح زین هام رذآ رد و ،دندرک ارجا ار دوب هدرک تکرش ھم هام لوا تشادگرزب مسارم رد ھک نارھت دحاو تکرش نارگراک یاکیدنس وضع ،مدقم بلاط

 .دمآرد ارجا ھب ،وردوخ سراپ ضرتعم رگراک ،یعیفر دوواد یارب قالش ھبرض

 هدافتسا رب هوالع ،یرگراک هدنیازف تاضارتعا اب ھلباقم یارب ھک درک شالت یمالسا تموکح ،میقتسم بوکرس اب هارمھ .یتینما تانایرج و اھداھن شنکاو
 یاھھناسر و فورعم ھب رما یاھنایرج ،یرگراک جیسب ،ییوجشناد جیسب ریظن رگید یتینما یاھیداھن و اھلکشت زا ،یتموکح یرگراک یاھلکشت زا
 فرحنم و لرتنک یارب ییوجشناد جیسب یاھتیلاعف ،ھنومن یارب .دنک هدافتسا یرگراک تازرابم تسکش و ندناشک فارحنا ھب ،لرتنک یارب زین ھتسباو
 رد زین یتموکح نابلط حالصا و داژن یدمحا ھب ھتسباو یاھنایرج ھک تفگ دیاب ،طابترا نیمھ رد .دوب دوھشم رایسب ھپت تفھ نارگراک تاضارتعا ندرک
 .دنبایب تاضارتعا نیا رد ییاپ یاج ،دوخ دصاقم دربشیپ یارب ھک دناهدوب شالت

 یرایسب رد نارگراک تاضارتعا اب ھھجاوم رد  نایامرفراک ،ھتسباو یرگراک یاھلکشت و یتموکح بوکرس تردق ھب اکتا رب هوالع .نایامرفراک شنکاو
 یلغش ییاجباج ،رازآ و تیذا ،اھنآ ھیلع یزاسهدنورپ و یرگراک نالاعف ییاسانش ، ضرتعم نارگراک نیب فالتخا داجیا قیرط زا ھک دندرک ششوک دراوم
 رکشین رد  صخشم روطب و یتامدخ و یدیلوت دحاو ٣۵ رد لقادح   .دننکشب مھ رد نارگراک یعمجتسد تمواقم ،ضرتعم نارگراک جارخا و دیدھت  و
 تشادزاب زین ضرتعم رگراک ٣٠ و دوب راک لحم ھب زرابم نارگراک دورو زا یریگولج دروم ٢٩ لماش ھک هدش شرازگ تسد نیا زا یتامادقا ، ھپت تفھ
 .دندش

 ،دروم ١۵ رد .دندرک تیامح دوخ ناراکمھ زا و ضارتعا نایامرفراک ھنارگ بوکرس تامادقا ھب تبسن دراوم یرایسب رد نارگراک ھکنیا ھجوت لباق ھتکن
 .دوب هارمھ تیقفوم اب زین ابلاغ ھک دش ماجنا عمجت و باصتعا لکش ھب اھضارتعا نیا

 ھمھ رد یرگراک تاضارتعا ،نایامرفراک ھنارگ بوکرس تامادقا و نآ ھب ھتسباو یتینما یاھداھن ،میژر طسوت میقتسم یاھبوکرس مغر ھب ،یلک روط ھب
 .تشاد یدوعص یدنور ٩٩ لاس لوط رد نآ لاکشا

 یعامتجا یاھ هورگ رگید  طسوت تاضارتعا

 نتم رب ھچ رگا تاضارتعا نیا .)٣هرامش لودج ھب دینک هاگن ( دوب دروم ۶٢٢ لماش توافتم یاھتساوخ اب ،رگید یعامتجا یاھ هورگ  تاضارتعا
 دراوم زج اما ،دوب دوجوم طیارش ھب ضارتعا اساسا و تسویپ عوقو ھب ،هدرک ریذپان لمحت مدرم تیرثکا یارب ار یگدنز ھک  کرتشم و نیعم یعامتجا
 .تشادن دوجو تاضارتعا نیا نیب راو مادنا طابترا ،دودحم

 دادعت یعامتجا یاھورگ 

 94 *ناگتخاب لام

 91 نازرواشک

 39 تلود تیامح مدع و انورک عویش لیلد ھب راک و بسک زکارم یلیطعت لابندب ضارتعا

 31 نایوجشناد

 12 ناشورفتسد

 11 راک یایوج ناناوج

 324 دراوم ریاس

 622 عمج

 دادعت ھب رگید راشقا تاضارتعا : ٣ هرامش لودج 

 .یبھذم و یتلود یاھیداھن طسوت یضارا فرصت ،نکسم یاھینواعت ،وردوخ تعنص ،یلام تاسسوم و سروب ماھس :ریز یاھھصرعرد ناگتخاب لام*

 ناریا رد نارگراک زا تیامح رد یللملا نیب داحتا

 ١۴٠٠ تشھبیدرا ٧

 


