
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
دادرخ 1399 تیاغل 23  اه 17  هناسر  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هدش  رشتنم  رابخا 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

اه  هناخاشامت هدشراکیب  نارگراک  هب  ماو  انریایاطعا 

دش  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  هرود  انسیالصفرس 

یزاجم  یاه  سالک زا  ناداتسا  یدصرد  ناراگنربختیاضر ۷۰  هاگشاب 

یاه تسایس هب  اهنآ  دنرصقم / دوجوم  عضو  رد  دندرک ، یراکمه  تلود  اب  هک  ینانادداصتقا 
دندیشخب  یملع  تیعورشم  یداصتقاتلود  دون 

رانيبو  قيرط  زا  لدوم  رد  يزاس  نومزآ  يشزومآ  هاگراک  زوینایرآنيموس 

تسا  ملع  نیا  هب  دورو  ربارب  رد  یدس  یبرغ  یسانشناور 

انکیا انلیا انریا هیشاحرد سراف یرازگربخ  زوین غالب  مینست یرازگربخ 
۷زویناکسیا

تسا  روشک  نیا  یاه  تیعقاو زا  یمک  یلیخ  دصرد  اکیرمآ  تاضارتعا  زا  هرشتنم  رابخا 

مالیا
رادیب سراف یرازگربخ  ادرف

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

زوین ۴قفا 

ار تاقافتا  مه  اکیرمآ  یاه  هناسر تسین / پمارت  تلود  هب  صتخم  طقف  ییاکیرمآ  تاضارتعا 
دنهد  یمن ناشن  تسه  هک  هنوگنآ 

مالیا
رادیب سراف یرازگربخ  زوین قفا  ادرف

نایوجشناد همانربخ 
۴ناریا

دیهش یکشزپ  مولع  هاگشناد  یراکمه  اب  تمالس  تاطابترا  دشرا  یسانشراک  ۀرود  یحارط  ۀدامآ 
میتسه  یتشهب 

همانزور
دیپس

همالع هاگشناد  ۱انطع -

تلود  کیژتارتسا  یاطخ  راهچ 

قاتا
ربخ

لداعت ۱همانزور 

دشاب  لقتسم  دیاب  یزرم  نورب یاه  هکبش تارابتعا 

مینست یرازگربخ  اناد
ون حبص  ۲همانزور 

دش  التبم  انورک  هب  هتسجرب  تعنصنادداصتقا  ناهج 

رایتخا رد  یدیدج  رازبا  تاعالطا  یروانف  یجراخ / تسایس  دیدج  رازبا  یساملپیئوت ؛
ناراذگ  تسایس نارادم و  همالعتسایس هاگشناد  انطع -

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱طباور 
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http://iusnews.ir/fa/news-details/359140/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%7C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/
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https://www.atnanews.ir/archives/295404/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D9%86/


  | تغارف تاقوا  تسیل  ردص  هب  هعلاطم  تشگزاب  داد / رییغت  ار  باتک  هضرع  هویش  ناریاانورک  باتک  یرازگربخ 

میراد  فعض  ارجا  هزوح  رد  اما  تسارجا ، هدامآ  یمالسا  داصتقا  تایرظن 

انرب یرازگربخ  زوین مدرم 
رهم ۲یرازگربخ 

روشک  رنه  گنهرف و  هب  انورک  یناموت  درایلیم  رازه  نازیمبیسآ  یرازگربخ 

یزاجم  هزوح  رد  تیلاعف  یارب  اه  همان نییآ رد  یرگنزاب  ترورض 

رهم یرازگربخ  زوین مدرم 
یادهش

ناریا مینست یرازگربخ 
مولع ۴ترازو 

؟  دوش یم لوحتم  راک  بسک و  یاضف  نیب ؛ هرذ ریز  داصتقا  ریزو  میمصت 

جیلخ یربخ  هاگیاپ 
سراف

۱ورارف

یسیون  لازوپورپ نیالنآ  انسیاشزومآ 

تیهام و یسایس و  رما  فیرعت  زاب  موزل  تسا / ناب  نوناق زاس و  نوناق داهن  لصا  رد  تلود 
تلود  همالعتیمها  هاگشناد  انطع -

نيالنآ  انورک " نارحب  رد  یکناب  ماظن  شقن   " یرالاستسشن مدرم  همانزور 

نيالنآ  ناتسیرورت  زا  یلوسنک  تیامح  تسشن 

زویناکسیا
یرالاس مدرم  ۱همانزور 

نيالنآ  همالع  ینیچ  نابز  هورگ  طسوت  رانیبو  یرازگرب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

یرالاس مدرم  ۳همانزور 

تیاعر ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب  ییابطابط : همالع  هاگشناد 
دننک  یم

یرازگربخ
اناپ انریا نیالنآ رگراک  یرالاس مدرم  همانزور  زوینایرآ انقفش

زوین راذگ  زوین دازآ 
همانزور
سدق انلیا نیالنآ یتیگ  مینست یرازگربخ 

هیشاحرد هیشاحرد نیالنآربخ زوین تشادهب  راک رازاب  ارآرهش همانزور 

رهم یرازگربخ 

ناریا ۱۹رصع 

ییوجشناد  لوادتم  تالاوئس  هب  همالعخساپ  هاگشناد 
ییابطابط

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

http://www.ibna.ir/fa/shortint/291398/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4944592/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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https://www.msrt.ir/fa/news/55185/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fararu.com/fa/news/442015/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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https://www.mardomsalari.ir/news/130766/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mardomsalari.ir/news/130764/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mardomsalari.ir/news/130763/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.asriran.com/fa/news/732156/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-74-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12188


انورک  اب  هلباقم  یارب  تشادهب  تیاعر  هرابرد  یهاگشناد  شهوژپ  هجیتن 

یرازگربخ
اناپ انریا نیالنآ رگراک  یرالاس مدرم  همانزور  زوینایرآ انقفش

زوین دازآ 
همانزور
سدق انلیا نیالنآ یتیگ 

رصع
ناریا مینست یرازگربخ 

هیشاحرد نیالنآربخ زوین تشادهب  راک رازاب  ارآرهش همانزور  زوین راذگ 

هیشاحرد

رهم ۱۹یرازگربخ 

همالع هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  نایم  یراکمه  دادرارق  داقعنا 
تشادهب  یناهج  نامزاس  مولعیئابطابط و  ترازو 

 « شزومآ  » هدشمگ شقن  و  یشکدنزرف »  » هروطسا همالعدیلوتزاب  هاگشناد  انطع -

درذگ  يم هعسوت  زا  يعامتجا  تلادع 

ربخ
یروف نیالنآ دامتعا  لداعت همانزور 

دامتعا ۳همانزور 

نيالنآ  اپورا  یشهوژپ  یاهتصرف  یفرعم  رانیبو  یرازگرب 

زوینایرآ انقفش
یرالاس مدرم  ۲همانزور 

تشادهب  یناهج  نامزاس  وکسنوی و  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یراکمه  دادرارق  یاضما 

رهم یرازگربخ  انریا انقفش
هاگشناد
همالع زویناکسیا انرب یرازگربخ 

انلیا
همالع هاگشناد 

ییابطابط زوینایرآ

انآ ۹یرازگربخ 

 OPTIMAL INPUT AND LANGUAGE EDUCATION  » یللملا نیب یملع  همالعهاگراک  هاگشناد 
ییابطابط

دهد  یم شزومآ  انورک  اب  هلباقم  یارب  نادنورهش  هب  همالع  هاگشناد 

رهم یرازگربخ  انآ یرازگربخ  انقفش
هاگشناد
همالع زویناکسیا انرب یرازگربخ 

انلیا
همالع هاگشناد 

ییابطابط زوینایرآ

۹انریا

دوش  یم رازگرب  هداوناخ » تادیدهت  تالوحت و  یرگن  هدنیآ  » یزاجم انکیاتسشن 

دنوش  یم یزاجم » شزومآ  عماج  هناماس   » بحاص اه  هاگشناد

اناد زوینوکا تیلم انسیا
نایوجشناد همانربخ 

۴ناریا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳طباور 

https://www.mehrnews.com/news/4943539/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.msrt.ir/fa/news/55158/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.atnanews.ir/archives/295392/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF/
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/148642/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
https://www.mardomsalari.ir/news/130709/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://ana.ir/fa/news/3/494068/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12169
https://www.irna.ir/news/83811619/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3903143/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://iusnews.ir/fa/news-details/358442/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%BB-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/


ریذپان ینیب شیپ هدیچیپ و  گوس  یعون  راچد  دوش  یمن زاربا  گوس  یتقو  ییانورک ، تیعضو  رد 
میوش  همالعیم هاگشناد  انطع -

تسا  هدروآ  تسد  هب  ناهج  روشک  نایم ۱۸۳  رد  ار  هبتر ۹۴  ناناوج ، ۀعسوت  صخاش  رد  همالعناریا  هاگشناد  انطع -

تسا  هدرک  کیدزن  شا  ییالط نارود  نایاپ  هب  ار  پمارت  دلانود  اکیرمآ  ریخا  وجشنادعیاقو  یرازگربخ 

لداعت  هموظنم  هب  زاین  نکسم و  رازاب 

هیشاحرد
۱انریا

دوش  لیدبت  یعامتجا  هلئسم  هب  ینامرد  ثحب  زا  انورک  عوضوم 

هیشاحرد نیالنآ ۲انریاناریا 

انورک  نارحب  رد  یلام  یکناب و  ماظن  شقن 

هیشاحرد
۱انریا

دندش  یفرعم  مشیربا  ریسم  رد  نیچ  یخیرات  مدرمیاهرهش  یادص 

تسا  هدننک  نارگن تدم ، هاتوک رد  دوس  هب  ندیسر  یارب  سروب  رازاب  هب  مدرم  همالعموجه  هاگشناد  انطع -

تصرف هب  ار  انورک  نارحب  تسا / هدرک  یط  ار  هلاس  هار ۳۰  افزآ ، زکرم  سیسات  ۀلاس  هس  نارود 
میدرک  لیدبت 

یرالاس مدرم  همانزور  زوینایرآ
همالع هاگشناد  ۲انطع -

دوش  یم رازگرب  ِیا  یدرآ یشزومآ  هاگراک  انزیلنیمهدفه 

درادن  دوجو  نالا  هک  دنوش  یم یلغاشم  دراو  زورما , ناکدوک  دصرد   ۶۵ یکشوک : یمسررابخارتکد 

ام  دیولف و  جروج  اکیرمآ ،

هیشاحرد
هاگشناد
همالع

۲انریا

تاناحتما یرازگرب  موزل  تسا / یروضح  شزومآ  مشش  کی یزاجم  شزومآ  هسلج  ره  تیفیک 
ناتسبات  رد  یروضح  تروص  هب مرت  انآنیا  یرازگربخ 

گرزب یاه  تردق یماظن  یاه  نامیپ هب  تبسن  یمالسا  یروهمج  رکفت  زرط  یبرغ " هن  یقرش ، هن  "
انسیاتسا 

نیا مدرم  نیب  رد  یگراپدنچ  داجیا  ثعاب  اکیرمآ ، رد  یتسرپداژن  جوم  شیازفا  تاملپید : کی 
تسا  هدش  نازیمروشک  یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.atnanews.ir/archives/295381/%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
https://www.atnanews.ir/archives/295375/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
https://snn.ir/fa/news/852884/%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83816433/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://www.irna.ir/news/83817357/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83816443/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.sedayemardom.net/?p=84181
https://www.atnanews.ir/archives/295469/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88/
https://www.atnanews.ir/archives/295433/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%81%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-30-%D8%B3%D8%A7%D9%84/
https://www.lisna.ir/workshop/item/815-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%90%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://news.akhbarrasmi.com/news/139903204247113819/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://www.irna.ir/news/83815909/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7
https://ana.ir/fa/news/3/494518/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99032012424/%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.mizanonline.com/fa/news/627532/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


۲۳۲۳
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۰۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

یاـه تیلاـعف یلیطعت  تیعوـنمم  لمعلاروتــسد  روـشک و  رد  اـنورک  سوریو  عویــش  زاـغآ  هامدنفـسا ۱۳۹۸ و  یادـتبا  زا 
یاــه هناــخاشامت تیلاــعف  دـــهاش  هــک  یـــشیامن  یاــهرنه  هــصرع  داـــصتقا  ثــحب  زا  یمهم  لـــصف  یرنه ؛ یگنهرف و 

.دش هدیشک  یلیطعت  هب  دوب  رتائت  هصرع  رد  یشزومآ  یاه  سالک یرازگرب  ینابزیم و  هزوح  رد  یصوصخ 
نکاـما اـه  نآ بلاـغ  هـک  یـصوصخ  یاـه  هناـخاشامت ییازدـمآرد  یلــصا  رتـسب  نـیرت  مـهم هـک  تـشادرود  رطاـخ  زا  دـیابن 
یرازگرب نـینچمه  یموـمع و  یارجا  تـیلب ، شورف  یــشیامن ، راــثآ  نـیرمت  زا  یناــبزیم  هزوــح  هـب  دنتــسه ، یراــجیتسا 

.ددرگ یمزاب رتائت  شزومآ  یاه  سالک
نارحب عوقو  دـهاش  اـت  دوب  یفاـک  هلاـسم  نیمه  تفر و  قاـحم  هب  اـه  هناـخاشامت تیلاـعف  یلیطعت  جوم  اـب  هک  یقاـفتا 

.میشاب یصوصخ  یاه  هناخاشامت هصرع  نالاعف  هزوح  رد  یلام 
تایح نایرج  تیلاعف و  هطـساو  هب  هک  دنتـشاد  یدزمزور  نارگراک  اـهورین و  اـه ، هناـخاشامت نیا  زا  یخرب  رگید  یوس  زا 

یاه هناخاشامت هلمجزا  یرنه  یگنهرف و  یاه  تیلاعف ندـش  لیطعت  اب  دـندرک و  یم قازترا  یگنهرف  یاه  طیحم نینچ 
دادرارق تحت  نادـنمراک  نارگراک و  رگید  هک  یلاـحرد دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  دـمآرد  لـماک  لکـش  هب  رـشق  نیا  یـصوصخ 

یراـج لاـس  هاـم  تشهبیدرا نیدرورف و  دنفـسا ۹۸ ، یاـیازم  یدـیع و  قوـقح و  زا  لقادـح  اـه ، هناـخاشامت مـئاد  تباـث و 
.دندش دنم  هرهب

تشیعم و داـصتقا ، یلیطعت  دـهاش  یـشیامن  یاـه  تیلاـعف یلیطعت  دوجو  اـب  هک  درادـن  دوـجو  هلاـسم  نیا  رد  یدـیدرت 
دـش رـشتنم  اه  هناسر رد  هامدادرخ  زور ۱۸  یربـخ  ساـسا  نیمه  رب  میتـسین ؛ هزوح  نیا  رد  لـیخد  دارفا  یگدـنز  نارذـگ 

انورک تراسخ  ناربج  داتـس  اب  لماعت  رد  میمه  رانک  شیوپ  یزادـنا  هار اب  هنابرهم  یراکوکین  نیریخ  هورگ  هکنآ  رب  ینبم 
نارگراـک هب  یرورـض  هنـسحلا  ضرق ماو  ءادـها  اـب  اـت  دـنا  هتـشاذگ نآ  رب  ار  اـنب  ناریا ؛ یاـه  هناـخاشامت یفنـص  نمجنا  رد 

.دباتشب دارفا  نیا  تشیعم  یگدنز و  زا  یشخب  یرای  هب  هدش  راکیب  دزمزور 
یخیاشم هناخاشامت  ریدم  ناریا و  یاه  هناخاشامت یفنـص  نمجنا  هریدم  تایه سیئر  ینیگچ  نیهاش  اب  اتـسار  نیا  رد 

.درذگ یم امش  رطاخ  زا  وگتفگ  نیا  همادا  رد  هک  میتسشن  وگو  تفگ هب 
هراشا اب  اـنریا  یگنهرف  راـگنربخ  اـب  وگو  تفگ رد  ینیگچ  اه   هناخاشامت دزمزور  نارگراک  یارب  یرورـض  هنـسحلا  ضرق ماو 
تـسا ناریا  یاـه  هناـخاشامت یفنـص  نـمجنا  اـب  یراـکمه  رد  لقتــسم و  یــشیوپ  هـک  مـیمه  راـنک  شیوـپ  یزادـنا  هار هـب 

یاه تیلاعف یلیطعت  ببـس  هب  هک  یدزمزور  نارگراک  هب  یرورـض  هنـسحلا  ضرق ماو  یاطعا  درکیور  اب  هژورپ  نیا  تفگ :
.دش یزادنا  هار دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  دمآرد  عبنم  اه  هناخاشامت

تخادرپ زاـب  زا  دـعب  دوـش و  هـئارا  دارفا  نـیا  هـب  یغلاـبم  یـصخشم  تدـم  یط  اـت  تـفرگ  رارق  نـیا  رب  اـنب  داد : هـمادا  یو 
.دوش هدنادرگزاب  هنانابرهم  یراکوکین  نیریخ  هورگ  باسح  هب  لوپ  رگید  راب  اه  ماو

مان حرط  نیا  ندـش  ارجا  زا  شیپ  تفگ : ماو  نیا  غلبم  هراـبرد  ینیگچ  ههام  تخادرپزاب ۶  اب  ناـموت  نویلیم  رفن ۲  ره 
نامز نیرت  هاتوک رد  دـش و  یروآدرگ  ناریا  یاـه  هناـخاشامت یفنـص  نمجنا  وضع  ناریدـم  یوس  زا  ماو  نیا  لـماش  دارفا 

.دش مالعا  میمه  رانک  شیوپ  اب  هارمه  نیریخ  هورگ  هب  یماسا  نیا  نکمم 
شیوپ نیا  یلام  عبانم  نیماـت  هلاـسم  هراـبرد  ینیگچ  نادـنمرنه  اب  ماگمه  یاه  شیوپ زا  یلاـم  عباـنم  بذـج  نیماـت و 

نیا یارب  یلام  عبانم  نیماـت  یروآ و  عمج هب  میمه  راـنک  نیپمک  یزادـنا  هار اـب  هناـنابرهم  یراـکوکین  نیریخ  هورگ  تفگ :

اهاه هناخاشامت هناخاشامت هدشراکیب   هدشراکیب نارگراک   نارگراک هبهب   ماو   ماو یاطعا   یاطعا

هب ماو  یاطعا  فده  اب  میمه » رانک   » شیوپ یزادنا  هار زا  ناریا  یاه  هناخاشامت یفنص  نمجنا  هریدم  تایه سیئر  انریا - نارهت -
سوریو عویش  هیاس  رد  یرنه  یگنهرف و  یاه  تیلاعف یلیطعت  ببـس  هب  یـصوصخ  یاه  هناخاشامت هدشراکیب  دزمزور  نارگراک 

.داد ربخ  انورک 

 

https://www.irna.ir/news/83817135/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83817135/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7


تــشیعم هـب  کـمک  ار  دوـخ  فدــه  هـک  ییاـه  شیوـپ رگید  یلاـم  تیاـمح  بذــج  یمدرم ، یاــه  کــمک قـیرط  زا  شیوـپ 
اه و کناب زا  توعد  اب  نینچمه  دنا و  هداد تسد  زا  ار  دوخ  راک  یگنهرف  یاه  تیلاعف یلیطعت  ببـس  هب  هک  ینادنمرنه 

.دنتخادرپ هناهاوخریخ  یاه  شیوپ هب  تدم  هاتوک ای  هرهب  مک ماو  یاطعا  یارب  یلام  عبانم  یاراد  باحصا 
رد اـهنت  هک  تسا  یـصوصخ  شوـجدوخ و  یتـکرح  نیا  هـکنآ  هـب  هراـشا  اـب  ناریا  یاـه  هناـخاشامت  یفنـص  نـمجنا  ریدـم 

هدش راکیب  دزمزور  نارگراک  یفرعم  یاتسار  رد  ًافرـص  مه  نآ  ناریا  یاه  هناخاشامت یفنـص  نمجنا  اب  یراکمه  لماعت و 
هار ار  نیپـمک  نیا  هـک  تـسا  یدارفا  هدـهع  رب  روـما  یقباـم  درک : ناـشنرطاخ  هتـشاد  رارق  یـصوصخ  یاـه  هناـخاشامت رد 

.دنراد رارق  هنانابرهم  یراکوکین  نیریخ  هورگ  اب  میقتسم  لماعت  رد  هتخادنا و 
تاطابترا و ریزو  نواعم  یمظاـن  ریما  روشک ، یفنـص  ماـظن  ناـمزاس  سییر  یرـشع  ینثا رقابدـمحم  ینیگچ ؛ هتفگ  قبط 

تایه وضع  یلـضاف  دـمحم  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  یرون  یـضاق شورـس  تاعالطا ، یروانف  ناـمزاس  سییر 
هب یدمحم  رفعج  کامور ، تاطابترا  نیزگ  هدیا  تکرش  زا  یگدنیامن  هب  دنبقالع  نیبوژ  یتشهب ، دیهش  هاگشناد  یملع 

ناـموت و نوـیلیم  زا ۳۰۰  شیب  یاـه  کـمک اـب  ناـیماح  هدـنیامن  هناـبرهم و  هـیریخ  هسـسوم  هریدـم  تاـیه  زا  یگدـنیامن 
شیوپ هیریخ و  نیا  انما  تایه  یاضعا  یعامتجا  نارگـشنک  نادـنمرنه و  اه ، هاگـشناد یملع  تاـیه  یاـضعا  نینچمه 

.دنهد یم  لیکشت  ار 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

۱۹ هبنـشود ، زور  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  یناـسنا  موـلع  ءاـقترا  لوـحت و  یاروـش  هـسلج ۱۷۹  انـسیا ، شرازگ  هـب   
رد یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد  یلماع ، اضردیعـس  رتکد  روضح  اب  لداع و  دادـح  یلعمالغ  رتکد  تسایر  هب  دادرخ 

.دش رازگرب  اروش  نیا  هناخریبد  لحم 

لاـح نیع  رد  سوـسحم و  رثوـم و  ریـسم  کـی  هـب  زاـین  گرزب  لوـحت  هـکنیا  ناـیب  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد   
ییاـه شور  هب  یددـجم  هاـگن  تسا  رتهب  تفگ  : تسا ، ینونک  یاـه  شور  رد  یرگنزاـب  کـی  دـنمزاین  تسا و  هدـش  ریبدـت 

راک زاس و  یـصصخت  هورگراک  دوجو ۱۷  اب  اه  شور  نیا  رـضاح  لاح  رد  هتبلا  میـشاب و  هتـشاد  میدرک  لاـبند  لوحت  رد  هک 
.تسین یفاک  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یارب  یلو  تسا  هدرک  ادیپ  زین  یبسانم 

یأر اب  یمالـسا  یـسانشناور  دـشرا  یـسانشراک  هرود  لصفرـس  لداع  دادـح  رتکد  یدـنب  عمج  اـضعا و  رظن  راـهظا  زا  سپ   
.دیسر بیوصت  هب  ءاضعا  تبثم 

۱۹ هبنـشود ، زور  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  یناـسنا  موـلع  ءاـقترا  لوـحت و  یاروـش  هـسلج ۱۷۹  انـسیا ، شرازگ  هـب 
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد  یلماع ، اضردیعـس  رتکد  روضح  اب  لداـع و  دادـح  یلعمـالغ  رتکد  تساـیر  هب  دادرخ 

.دش رازگرب  اروش  نیا  هناخریبد  لحم  رد 
ندناوخ هقباس  یب  ناهج و  رد  انورک  سوریو  عویـش  هب  هراشا  اب  ینانخـس  یط  لداع  دادـح  رتکد  هسلج  نیا  یادـتبا  رد 

داعبا مادـک  ره  تسا  هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  ایند  هک  اکیرمآ ، ریخا  عیاـقو  اـنورک و  تفگ : اـیند  رد  هدـمآ  شیپ  تاـقافتا 

دشدش بیوصت   بیوصت یمالسا   یمالسا یسانشناور   یسانشناور هتشر   هتشر دشرا   دشرا یسانشراک   یسانشراک هرود   هرود لصفرس   لصفرس

دش بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  هرود  لصفرس 

 

https://www.isna.ir/news/99032314319/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99032314319/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF


.دوش هتخادرپ  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  هناگادج  روط  هب  دیاب  هک  دنراد  یناسنا  مولع  رظنم  زا  ینوگانوگ 
یاروش راک  تفگ : ینانخس  یط  زین  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد  یلماع  رتکد  لداع ، دادح  رتکد  نانخـس  زا  سپ 

راـک نیا  هـک  هدوـب  یموـب  شناد  رثوـم و  دـیفم و  ریـسم  رد  یناـسنا  موـلع  نداد  تـکرح  یناـسنا ، موـلع  یاـقترا  لوـحت و 
.تسا لوحت  یاروش  یدوجو  هفسلف  یربهر و  مظعم  ماقم  هبلاطم  مهم ، رایسب 

عقوت زین  یناسنا  مولع  هزوح  رد  ًاتدـعاق  دـنراد ، هنایارگ  لوحت  هاگدـید  رد  اقآ  ترـضح  هک  یهاگن  هب  هجوت  اـب  دوزفا : یو 
.دنراد ار  گرزب  لوحت  کی 

لاـح نیع  رد  سوـسحم و  رثوـم و  ریـسم  کـی  هـب  زاـین  گرزب  لوـحت  هـکنیا  ناـیب  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد 
ییاه شور  هب  یددـجم  هاگن  تسا  رتهب  تفگ  : تسا ، ینونک  یاه  شور  رد  یرگنزاب  کی  دـنمزاین  تسا و  هدـش  ریبدـت 

راک زاس و  یصصخت  هورگراک  دوجو ۱۷  اب  اه  شور  نیا  رضاح  لاح  رد  هتبلا  میشاب و  هتشاد  میدرک  لابند  لوحت  رد  هک 
.تسین یفاک  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یارب  یلو  تسا  هدرک  ادیپ  زین  یبسانم 

.تسا یناسنا  مولع  باحصا  هشیدنا  رکف و  رد  گرزب  لوحت  کی  لوا  هجرد  رد  یناسنا  مولع  رد  لوحت 
یناسنا و مولع  هک  یریـسم  زا  یتوافتم  ریـسم  کی  دـیاب  ینونک   یاه  شور  ظفح  رانک  رد  هکنیا ، نایب  اـب  یلماـع   رتکد 
هدوبن و یبسانم  شور  ام  یمیدق  یاه  شور  زا  یخرب  داد : همادا  مینک ، یط  ار  دراد ، برغ  تیروحم  اب  یعامتجا  مولع 

.دراد راک  شور  رد  یرگنزاب  رکفت و  هب  زاین 
زین ددـجت  اسپ  تفر و  ددـجت  اـسپ  تمـس  هب  ددـجت  نارود  رد  برغ  یاـیند  لـئاسم  یگنهرف : بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 
دنک مهارف  برغ  هعماج  یارب  ار  یدیدج  درکیور  هتـسناوتن  اذل  دوب ، ددجت  هب  ضارتعا  طقف  تشادن و  یمجـسنم  خساپ 
نیا دناوت  یم تسا  ناسنا  اب  طبترم  قیاقح  یتسه و  قیاقح  رب  رظان  هک  مالسا  نیبم  نید  زا  هتـساخرب  درکیور  اعطق  و 

.دنک نشور  ام  یارب  ار  ریسم 
یعامتجا مولع  یناسنا و  مولع  هزوح  رد  یبرغ  عماوج  رد  هک  یهاگن  داد : همادا  نارهت  هاگـشناد  تاـطابترا  هورگ  داتـسا 

هعماج رد  هک  یعیاقو  زا  یرایسب  نیاربانب  هتفر ، ییارگرثکت  یشزرا و  یئارگ  تیبسن  مزیرالوکس ، تمس  هب  تسا  مکاح 
.تسا هدرک  یط  هک  تسا  یریسم  نیمه  زا  یشان  دتفا  یم قافتا  برغ 

تیروحم اب  یعامتجا  مولع  یناسنا و  مولع  هک  یریـسم  زا  یتوافتم  ریـسم  کـی  دـیاب  ینونک  یاـه  شور  ظـفح  راـنک  رد 
راـک شور  رد  یرگنزاـب  رکفت و  هـب  زاـین  هدوـبن و  یبساـنم  شور  اـم  یمیدــق  یاـه  شور زا  یخرب  مـینک  یط  ار  دراد ، برغ 

.دراد
خـساپ زین  ددـجت  اـسپ  داد : هـمادا  تـفر ، ددـجت  اـسپ  تمـس  هـب  ددـجت  نارود  رد  برغ  یاـیند  لـئاسم  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

دـنک و مـهارف  برغ  هعماـج  یارب  ار  یدـیدج  درکیور  هتـسناوتن  اذـل  دوـب ، ددـجت  هـب  ضارتـعا  طـقف  تشادـن و  یمجــسنم 
نیا دـناوت  یم تسا  ناسنا  اب  طبترم  قیاقح  یتسه و  قیاـقح  رب  رظاـن  هک  مالـسا  نیبم  نید  زا  هتـساخرب  درکیور  اـعطق 

.دنک نشور  ام  یارب  ار  ریسم 
، یگنهرف بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ربـخ  زکرم  شرازگ  هب  انورک  لـیلد  هب  یـشهوژپ  یاـه  تیلاـعف  اـه و  تسـشن  تارییغت 

نیرتـمهم اـنورک  نارود  رد  تفگ : ینانخـس  یط  هـسلج  نـیا  رد  مـه  ییاـبطابط   همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس ، رتکد 
هداعلا قوف  ناکما  یـشهوژپ  یاه  تیلاعف  اه و  تسـشن  هزوح  رد  یزاجم  یاـضف  هک  تسا  نیا  هداد  یور  هک  یرییغت 

.میدوب لفاغ  نآ  زا  البق  ام  هک  تسا  هتشاذگ   ام  رایتخا  رد  ار  یا 
مینیبب کرادت  روشک  رسارس  ناداتسا  روضح  اب  ییاه  همانرب  میناوت  یم یزاجم  یاضف  تیفرظ  زا  هدافتسا  اب  دوزفا : یو 

زاب یبایزرا و  دروم  لوحت ، یاروش  یداهنـشیپ  تامادـقا  نینچمه  هتفرگ و  تروص  یاه  تیلاعف  اه ، هماـنرب  اـجنآ  رد  اـت   
.دریگ رارق  یشیدنا 

لصفرـس یـسررب  همادا  یمیلس ، رتـکد  نانخـس  زا  سپ  یمالـسا  یـسانشناور  دشرا  یـسانشراک  هرود  لصفرـس  یـسررب 
، یناـجیابرذآ نیملـسملا  مالـسالا و  تـجح  تـفرگ و  رارق  راـک  روتـسد  رد  یمالــسا  یــسانشناور  دـشرا  یــسانشراک  هرود 

.درک هئارا  هنیمز  نیا  رد  یشرازگ  هاگشناد  هزوح و  هاگشهوژپ  رایشناد 
هدـش شیاریو  یــسیونزاب و  هتــشذگ  تاـسلج  رد  اـضعا  یاهداهنــشیپ  تارظن و  هـب  هجوـت  اـب  هـک  یــسرد  هماـنرب  نـیا  رد 

 



یناـبم یـسانش ، ناـسنا  سرد  رد  ترطف  سرد  یمالـسا و  تمکح  رد  سفن  سرد  ندـش  هفاـضا  دـننام  یدراوـم  تـسا ،
نآرق و سرد  هب  لصفرس  هس  ندش  هفاضا  یمالـسا و  یـسانشناور  ینابم  سرد  رد  یـسانش  تفرعم  یـسانش و  شزرا 

رارق هراـشا  دروـم  ...یمالـسا  یـسانشناور  سورد  رد  یـسانش  تـفرعم  یـسانش و  شزرا  یناـبم  ندـش  هفاـضا  ثیدـح و 
.تسا هتفرگ 

، یناربـج سورد  رد  سفنلا  ملع  سرد  هب  هجوـت  بـالط ، یارب  هتـشر  نیا  رد  شریذـپ  تیوـلوا  شرازگ  نیا  رد  نـینچمه 
یناــبم و  یناربــج )  ) یـــسانشناور بتاــکم  خـــیرات و  سورد  رد  یخیراــت  هاــگن  نالیـــصحتلا و  غراـــف  ییاـــناوت  هــب  هجوــت 

.تسا هدش  رکذ  یمالسا  تمکح  رد  سفن  و  یدودح ) ات   ) یسانشناور هفسلف  و  یصصخت ) ) یمالسا یسانشناور 
ملع ود  یناسنا  مولع  نایم  رد  تفگ : هتشر  نیا  تیمها  صوصخ  رد  ینانخس  رد  لداع  دادح  شرازگ  نیا  هئارا  زا  سپ 

.دنتسه ههجاوم  رد  ینید  یونعم و  ینابم  اب  یسانش ، هعماج  یسانشناور و 
لکـش ناسنا  رد  یتقیقح  هب  ندـش  لئاق  حور و  درجت  هب  داقتعا  هیاپ  رب  ینید ، ینابم  رب  ینتبم  یـسانشناور  دوزفا : یو 
دنناـم ناـسنا  اـب  دـنرادن و  یداـمریغ  یداـم و  درجت و   اـنبم و  تاذ و  هب  یراـک  دـیدج  یـسانشناور  رد  هکیلاـح  رد  دریگ  یم

.دننک یم راتفر  کیزیف  ملع  رد  ءایشا 
یـسانش هعماـج  رد  دراد  زورب  روهظ و  یوـنعم  رهاـظم  اـب  نآ  نیاـبت  هک  تسا  یدراوـم  هلمج  زا  نیا  تفگ : لداـع  دادـح 

.تسا حرطم  نیابت  نیا  یرگید  لکش  هب  مه 
روشک یلاـع  شزومآ  ماـظن  رد  یبرغ  یـسانشناور  هک  یتـقو  زا  داد : همادا  یناـسنا  مولع  یاـقترا  لوحت و  یاروـش  سییر 

ملع نیا  زا  یرگید  ینابم  هیاـپ  هب  یرگید ، یـسانشناور  هب  هک  هدرکن  تارج  اـم  یاـه  هاگـشناد  رد  یـسک  هدـش ، دراو  اـم 
.دنک ادیپ  دورو 

لکـش ناسنا  رد  یتقیقح  هب  ندـش  لئاق  حور و  درجت  هب  داقتعا  هیاپ  رب  ینید ، ینابم  رب  ینتبم  یـسانشناور  دوزفا : یو 
دنناـم ناـسنا  اـب  دـنرادن و  یداـمریغ  یداـم و  درجت و   اـنبم و  تاذ و  هب  یراـک  دـیدج  یـسانشناور  رد  هکیلاـح  رد  دریگ  یم

.دننک یم  راتفر  کیزیف  ملع  رد  ءایشا 
ام ههد  لـهچ  زا  دـعب  هک  تـسا  یکراـبم  رایـسب  قاـفتا  یمالـسا ، یـسانشناور  ناوـنع  اـب  یـسرد  حرط  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

ردق ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یکرابم  هناوج  لثم  قافتا  نیا  دوزفا : میوش ، دراو  یمالسا  یسانشناور  هنیمز  رد  میدرک  تارج 
یاهداتـسا مه  دوـش و  فیلاـت  شیاـه  باـتک مه  اـت  میـشاب  یدـج  نآ  یارجا  رد  هدرک و  حالـصا  ار  نآ  صقاوـن  مینادـب و 

هتـشاد ار  هتـشر  نیا  یرتکد  هرود  یزادـنا  هار  تهج  رد  شالت  دـننک و  حرطم  ار  ثحاـبم  نیا  دـننک  ادـیپ  تارج  ناملـسم 
.میشاب

دیاـب درک : ناـیب  تسا  تیمها  زئاـح  رایـسب  یمالـسا  یـسانشناور  هتـشر  یـسرد  بتک  فیلاـت  هکنیا  ناـیب  اـب  لداـع  دادـح 
سورد یاه  لصفرـس  هنیمز  رد  یدـج  قیقد و  تراظن  هتـشر ، نیا  رد  بتک  فیلات  یارب  هتـسیاش  یفلوم  باختنا  نمض 

.دریگ تروص  زین 
میظنت تـسا : لـیذ  حرـش  هـب  نآ  مـها  هـک  دـنتخادرپ  دوـخ  یاهداهنــشیپ  تارظن و  ناـیب  هـب  اـضعا  نانخــس  نـیا  زا  سپ 

‐ هیرظن دـقن  یـسررب و  سرد  هئارا  لوحت ، یاروـش  هب  نآ  هئارا  هورگراـک و  طـسوت  شریذـپ  یاـه  تیوـلوا  یارب  هماـن  نییآ 
، هتشر نیا  رد  دیتاسا  یصصخت  یاه  تیحالص  یسررب  یصصخت ، سورد  رد  یسانش  شور  سرد  یسانشناور و  یاه 

یناـبم یمالـسا ، درکیور  اـب  یـسانشناور  هفــسلف  سرد  هـس  ماـغدا  یمالــسا ، تـمکح  رد  سفن  سرد  یاوـتحم  حالــصا 
شخب رد  فعــض  یمالــسا ۱و۲ ، یــسانشناور  ماـن  هـب  سرد  ود  رد  یمالــسا  تـمکح  رد  سفن  یمالــسا و  یــسانشناور 

.سورد هئارا  رد  ییارگدرف  درکیور  هبلغ  نایوجشناد ، یزومآ  تراهم 
یأر اب  یمالـسا  یـسانشناور  دـشرا  یـسانشراک  هرود  لصفرـس  لداع  دادـح  رتکد  یدـنب  عمج  اـضعا و  رظن  راـهظا  زا  سپ 

.دیسر بیوصت  هب  ءاضعا  تبثم 
مایپ یاهتنا    
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

هزوـح راـگنربخ  اـب  وـگو  تـفگ رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یلیمکت  تالیــصحت  یــشزومآ و  نواـعم  دــنودمحا ، عاــجش 
لاـح رد  درک : راـهظا  یرتـکد  عماـج  نوـمزآ  یرازگرب  هراـبرد  ناوـج ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یکـشزپ  یملع  هورگ  یهاگــشناد 
نیا یزاجم  تروص  هب  میناوتب  هک  مناد  یم دیعب  میا و  هتفرگن  یرتکد  عماج  نومزآ  یرازگرب  یارب  یمیمصت  چیه  رضاح 

.میهد ماجنا  ار  راک 
دادـعت تلع  هب  داـیز  لاـمتحا  هب  میراد و  تصرف  یرتکد  عماـج  نومزآ  یرازگرب  اـت  هاـم  ود  یلا  کـی  دودـح  داد : همادا  وا 

هب هدیــسرن و  یعطق  هجیتــن  هـب  زوـنه  اــما  درک ، میهاوــخ  رازگرب  یروــضح  تروــص  هـب  ار  نوــمزآ  نـیا  نایوجــشناد ، مـک 
.میراد زاین  یرتشیب  یاه  یریگ میمصت 

همالع هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هغدغد  مرت ، نایاپ  تاناحتما  یرازگرب 
تـسا مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  هغدـغد  مامت  زکرمت و  رـضاح  لاح  رد  دوزفا : ییابطابط 
یفرعم نایوجـشناد  هب  ار  یعبانم  میدرک  تساوخرد  دوخ  یاه  هورگ زا  طقف  تسین و  تیولوا  رد  یرتکد  عماج  نومزآ  و 
عالطا اه  هدکـشناد تیاس  رد  ار  نآ  هدش و  یراذـگراب  هناماس  رد  یفرعم و  یعبنم  یـسرد ، ره  یارب  هناتخبـشوخ  دـننک ؛

.مینک یم یناسر 
عطقم نایوجـشناد  درک : ناـیب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یرتـکد  عـطقم  نایوجـشناد  روـضح  هب  هراـشا  اـب  دـنودمحا 

زا یخرب  تـسا ؛ هدوــبن  یزاــین  چــیه  اــه  نآ روــضح  یارب  دــنیآ و  یمن هاگــشناد  هــب  اــه  ســالک رد  تکرــش  یارب  یرتــکد 
هب دراوم  نیا  رد  تسا و  ییانثتسا و ...  سرادم  دننام  هعماج  رب  هعلاطم  تروص  هب  هاگشناد  یـسانش  ناور  یاه  هتـشر

.دننک یروآ  عمج  ار  دوخ  یاه  هداد اجنآ  رد  روضح  اب  دنناوتب  نایوجشناد  هک  تسا  زاین  سرادم  ییاشگزاب 
ماـجنا ناداتـسا  ناـیم  رد  هک  یجنـس  رظن  اـب  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیـصحت  یــشزومآ و  نواـعم 
هبرجت یزاجم  تروص  هب  اه  سالک یرازگرب  هکنیا  اب  دنتشاد ؛ لماک  تیاضر  یزاجم  متسیس  زا  دصرد  دودح ۷۰  میداد ،

هب یزاـین  تلع  نیمه  هب  دـندوب و  یـضار  تیعـضو  نیا  زا  ناداتـسا  تیرثـکا  هدـمآ  تسد  هب  راـمآ  قـبط  اـما  دوـب ، هـیلوا 
.تسا هدوبن  تاسلج  ندرک  رازگرب  یروضح 

یضاقتم نآ ، رد  یتخس  ساسحا  ای  یزاجم  متـسیس  اب  ندوبن  انـشآ  تلع  هب  نایوجـشناد  ناداتـسا و  زا  یدادعت  هتبلا 
.دنا هدوب  اه  سالک ندرک  رازگرب  یروضح 

یزاجم یاه  سالک دراو  دنتـسناوتن  وعدـم ، داتـسا  مه  نآ  رفن ، زا ۳۰  رتمک  دیاش  داتـسا ، زا ۱۲۰۰  داد : همادا  دـنودمحا 
یزاجم هناماس  قیرط  زا  دنتسه  یرتکد  یلیمکت و  تالیصحت  ناداتسا  وزج  اه  نآ رتشیب  هک  ناداتـسا  هیقب  اما  دنوش ،

.مینارذگ یم ار  یراج  مرت  زا  ینایاپ  یاه  هتفه نونکا  دنتفرگ و  شیپ  ار  اه  سالک یرازگرب  دنور 
: دوزفا یزاـجم  یاـه  سـالک تالکـشم  هـب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیــصحت  یــشزومآ و  نواـعم 

نکمم تلع  نیمه  هب  تسا و  هدوـب  ور  هب  ور  کـیفارت و ...  ندـش ، عـطق  لـیبق  زا  یتالکـشم  اـب  یهاـگ  یزاـجم  هناـماس 
میناوتب میراودیما  دوش ؛ نایوجشناد  ناداتسا و  یارب  ینارگن  داجیا  ثعاب  هدش و  عورـش  ریخات  یمک  اب  اه  سالک تسا 

.مینک عفر  ناوت  دح  ات  ار  تالکشم  تسا ، هاگشناد  هب  طوبرم  هک  ییاه  تخاسریز تیوقت  اب 
همالع هاگشناد  دـیدج  هیعالطا  دـنهد  یم نومزآ  هارمه  نفلت  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  دیناوخب  رتشیب 

یزاجم یزاجم یاه   یاه سالک سالک زازا   ناداتسا   ناداتسا یدصرد   یدصرد تیاضر  ۷۰۷۰   تیاضر

دودح ۷۰ هاگشناد ، نیا  ناداتـسا  زا  یجنـس  رظن  قبط  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  یـشزومآ و  نواعم 
.دنتشاد تیاضر  یزاجم  متسیس  زا  دصرد 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7383509/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/7383509/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C


یاـه هیرهــش تـسا  مرت  ناـیاپ  تاـناحتما  یزاـجم  یرازگرب  همالع  هاگـشناد  هدارا  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ یارب  ییاــبطابط 
ییابطابط همالع  هاگشناد  رد  هشیدنا » تفایض   » یرازگرب هنابـش  نایوجـشناد  یارب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ینویلیم 

/ مایپ یاهتنا  یزاجم  تروص  هب 

۲۲۲۲
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۴۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یداصتقا  دون   

دنا هدرک یم یراکمه  اـه  تلود اـب  هک  یناـنادداصتقا  تشاد : راـهظا  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا  یفـسوی  یلق  دمحم 
.دنتسه صخشم 

.دننک یم نایب  رتهب  ار  نارادمتسایس  عضاوم  هک  دنراد  یتایرظن  هک  دنتسه  یرکف  فیط  کی  اهنآ 
.دنیامن هیارا  مزال  هیجوت  نادرمتلود  تالخادم  یارب  دنناوت  یم اهنآ  تقیقح  رد  درک : نایب  یو 

ناـنادداصتقا رگید  یزنیک و  تاـیرظن  لـماش  هک  دنتـسه  کیـسالکوئن  بتکم  هدـید  شزومآ  اـهنیا  یرکف  برـشم  رظن  زا 
.دنتسه یزنیک  اسپ 

.دننک یم هیجوت  یتلود  تالخادم  رظنم  زا  ار  داصتقا  تالکشم  هشیمه  اهنآ  تفگ : یفسوی  یلقدمحم 
.تسا نآ  فالخرب  دنسیون  یم هک  ییاه  هخسن اما  دننک  یم نایب  تلود  یزاسدودحم  ای  دازآ  داصتقا  ار  فده  هچرگا 

دــشر ریظن  دــننک  تبحــص  مــهبم  هــک  دــنهد  یم داــی  نارادمتــسایس  هــب  بــلغا  دوزفا : همالع  هاگـشناد  داـصتقا  داتــسا 
تیمها سکچیه  یارب  نادرمتلود  دوــخ  زا  ریغ  هـک  هریغ  یلاــم و  یلوــپ و  یاــه  تسایــس یراــکیب ، مروــت و  یداــصتقا ،

.یصوصخ شخب  هن  اهراوناخ و  هن  دنرادن ،
.تسا تلود  هلخادم  مدع  یزاسدازآ و  مدرم  یصوصخ و  شخب  هغدغد  تقیقح  رد  درک : نایب  یو 

.دنک یم رتدب  ار  عاضوا  دنک  یم داصتقا  رد  هک  یتالخادم  اب  تلود  اما 
ار یداصتقا  تالکـشم  تلود  نالک  یاه  تسایـس زکرمتم و  یزیر  همانرب قیرط  زا  دـنهاوخ  یم هک  ناـنادداصتقا  نیا  اـما 

تیعورـشم نادرمتلود  درکلمع  هب  اهنت  دوخ  یاه  تسایـس اب  دـننک  یـسدنهم  ار  داصتقا  رگید  ترابع  هب  ای  دـننک  فرطرب 
.دننک لح  ار  هعماج  لکشم  نیرت  کچوک دنناوتب  هکنیا  نودب  دنشخب  یم یملع 

.دشاب یمحرم  هکنیا  یاج  هب  دشاپ  یم کمن  تلم  مخز  رب  اهنآ  یاه  تبحص یهاگ 

۲۲۲۲
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۲۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوینایرآ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاــگراک نیموــس  وعدــم  ناسردــم  یملع و  تاــیه  یاــضعا  یزاسدــنمناوت  ییازفا و  شناد  یاتــسار  رد  اــیرآ - یرازگربــخ   
.دیدرگ رازگربرانیبو  قیرط  زا  لدوم "  رد  یزاس  نومزآ  یشزومآ "

هبهب اهنآ   اهنآ دنرصقم / / دنرصقم دوجوم   دوجوم عضو   عضو ردرد   دندرک ، ، دندرک یراکمه   یراکمه تلود   تلود اباب   هکهک   ینانادداصتقا   ینانادداصتقا
دندیشخب دندیشخب یملع   یملع تیعورشم   تیعورشم تلود   تلود یاه   یاه تسایس تسایس

رانيبو رانيبو قيرط   قيرط زازا   لدوم   لدوم ردرد   يزاس   يزاس نومزآ   نومزآ يشزومآ   يشزومآ هاگراک   هاگراک نيموس   نيموس

رانيبو قيرط  زا  لدوم  رد  يزاس  نومزآ  يشزومآ  هاگراک  نيموس  ایرآ -  یرازگربخ 

 

https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2131665/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2131665/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.aryanews.com/News/20200611141034232/%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.aryanews.com/News/20200611141034232/%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1


رتــکد روـضح  اــب  لدوــم " رد  یزاــس  نوــمزآ   " یــشزومآ هاــگراک  نیموــس  یراــسرد ، ناردــنزامرتفدایرآراگنربخ  شرازگ  هـب   
دادرخ هبنـش ۲۰  هسزور  رد  رد  هاگراک  سردـم  ناونع  هب  ییابطابط ) همالع  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  ) یماقم اضردـیمح 

.دش رازگرب   ۱۳۹۹

ناسردـم یملع و  تاـیه  یاـضعا  یزاسدـنمناوت  ییازفا و  شناد یاتـسار  رد  هـک  هاـگراک  نـیا  رد  شرازگ ، نـیا  ساـسا  رب   
روضح یزاجم  تروص  هب  راـنیبو و  هناـماس  قیرط  زا  وعدـم  ناسردـم  یملع و  تاـیه  یاـضعا  زا  رفن   ۵۰ دش ، رازگرب  وعدـم 

.دنتشاد

هاــگراک نیموــس  وعدــم  ناسردــم  یملع و  تاــیه  یاــضعا  یزاسدــنمناوت  ییازفا و  شناد  یاتــسار  رد  اــیرآ - یرازگربــخ 
.دیدرگ رازگربرانیبو  قیرط  زا  لدوم "  رد  یزاس  نومزآ  یشزومآ "

رتــکد روــضح  اــب  لدوــم " رد  یزاــس  نوــمزآ   " یــشزومآ هاــگراک  نیموــس  یراــسرد ، ناردــنزامرتفدایرآراگنربخ  شرازگ  هـب 
هبنــش ۲۰ هـسزور  رد  رد  هاــگراک  سردــم  ناوـنع  هـب  ییاــبطابط ) همالع  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  ) یماـقم اضردـیمح 

.دش رازگرب  دادرخ ۱۳۹۹ 
ناسردـم یملع و  تاـیه  یاـضعا  یزاسدـنمناوت  ییازفا و  شناد یاتــسار  رد  هـک  هاـگراک  نـیا  رد  شرازگ ، نـیا  ساـسا  رب 

روضح یزاجم  تروص  هب  رانیبو و  هناماس  قیرط  زا  وعدـم  ناسردـم  یملع و  تایه  یاضعا  زا  رفن   ۵۰ دش ، رازگرب  وعدم 
.دنتشاد

یکینورتـکلا شزوـمآ  هناــماس  رد  یحیرــشت  یتـست و  یاــه  نوـمزآ تخاــس  یگنوـگچ  هاــگراک ، نـیا  رد  دوـش : یم روآداــی 
.دیدرگ رظن  لدابت ثحب و  نآ  نوماریپ  دش و  سیردت 

۲۲۲۲
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۰۱

مینست یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / زویناکسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب دورو  ربارب  رد  یدـس  یبرغ  یـسانشناور  یـسراف : بدا  نابز و  ناتـسگنهرف  سیئر  یعاـمتجا    یگنهرف و  هاگشناد     
ناتسگنهرف سیئر   ۱۰۷۱۵۸۹ بلطم : دک   ۱۳:۰۱ دادرخ ۱۳۹۹ -  هبنش ۲۲  جنپ  PM ۱:۰۱:۰۰ ۶/۱۱/۲۰۲۰ تسا ملع  نـیا 

هیاـپ هب  درکن  تارج  اـم  یاـه  هاگـشناد رد  یـسک  روـشک ، هـب  یبرغ  یــسانشناور  دورو  زا  سپ  تـفگ : یــسراف  بدا  ناــبز و 
.دنک دورو  ملع  نیا  ینابم 

یگنهرف بـالقنا  یلاـع  یاروش  یناـسنا  مولع  اـقترا  لوحت و  یاروـش  هسلج ۱۷۹  زویناکـسیا ؛ هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هـب   
یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد  یلماع  اضردیعس  روضح  اب  لداع و  دادح  یلعمالغ  تسایر  هب  دادرخ  هبنشود ۱۹  زور 

.دش رازگرب  اروش  نیا  هناخریبد  لحم  رد 

اب ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ - یسانشناور  ملع  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  لداع  دادح   ۱۶۷  / ۳۰۰ مایپ / یاهتنا   
.دینک پیات  یسراف  فورح 

تسا تسا ملع   ملع نیا   نیا هبهب   دورو   دورو ربارب   ربارب ردرد   یدس   یدس یبرغ   یبرغ یسانشناور   یسانشناور

درکن تارج  ام  یاه  هاگشناد رد  یسک  روشک ، هب  یبرغ  یسانشناور  دورو  زا  سپ  تفگ : یسراف  بدا  نابز و  ناتـسگنهرف  سیئر 
.دنک دورو  ملع  نیا  ینابم  هیاپ  هب 

 

http://iscanews.ir/news/1071589/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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هب دورو  ربارب  رد  یدـس  یبرغ  یـسانشناور  یـسراف : بدا  نابز و  ناتـسگنهرف  سیئر  یعاـمتجا    یگنهرف و  هاگشناد   
ناتسگنهرف سیئر   ۱۰۷۱۵۸۹ بلطم : دک   ۱۳:۰۱ دادرخ ۱۳۹۹ -  هبنش ۲۲  جنپ  PM ۱:۰۱:۰۰ ۶/۱۱/۲۰۲۰ تسا ملع  نیا 

هیاپ هب  درکن  تارج  ام  یاـه  هاگـشناد رد  یـسک  روـشک ، هـب  یبرغ  یـسانشناور  دورو  زا  سپ  تـفگ : یـسراف  بدا  ناـبز و 
.دنک دورو  ملع  نیا  ینابم 

یگنهرف بـالقنا  یلاـع  یاروش  یناـسنا  مولع  اـقترا  لوـحت و  یاروـش  هسلج ۱۷۹  زویناکـسیا ؛ هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هـب 
بـالقنا یلاـع  یاروـش  ریبد  یلماـع  اضردیعــس  روـضح  اـب  لداــع و  دادــح  یلعمــالغ  تساــیر  هـب  دادرخ  هبنــشود ۱۹  زور 

.دش رازگرب  اروش  نیا  هناخریبد  لحم  رد  یگنهرف 
ندــناوخ هقباـس  یب ناـهج و  رد  اـنورک  سوریو  عویــش  هـب  هراـشا  اـب  ینانخــس  یط  لداــع  دادــح  هـسلج  نـیا  یادــتبا  رد 

داعبا مادـک  ره  تسا  هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  ایند  هک  اکیرمآ ، ریخا  عیاـقو  اـنورک و  تفگ : اـیند  رد  هدـمآ  شیپ  تاـقافتا 
.دوش هتخادرپ  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  هناگادج  روط  هب دیاب  هک  دنراد  یناسنا  مولع  رظنم  زا  ینوگانوگ 

ریبد یلماع  تـسا  یناـسنا  موـلع  باحــصا  هشیدــنا  رکف و  رد  گرزب  لوـحت  کـی  لوا  هـجرد  رد  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت 
مولع نداد  تکرح  یناـسنا ، مولع  یاـقترا  لوحت و  یاروش  راـک  تفگ : ینانخـس  یط  زین  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش 

هفـسلف یربـهر و  مظعم  ماـقم  هبلاـطم  مهم ، رایـسب  راـک  نیا  هک  هدوب  یموـب  شناد  رثوـم و  دـیفم و  ریـسم  رد  یناـسنا 
.تسا لوحت  یاروش  یدوجو 

یناسنا مولع  هزوح  رد  ًاتدـعاق  دـنراد ، هنایارگ  لوحت  هاگدـید  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  هک  یهاـگن  هب  هجوت  اـب  دوزفا : یو 
.دنراد ار  گرزب  لوحت  کی  عقوت  زین 

لاـح نیع  رد  سوـسحم و  رثوـم و  ریـسم  کـی  هـب  زاـین  گرزب  لوـحت  هـکنیا  ناـیب  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد 
هک ییاه  شور هب  یددجم  هاگن  تسا  رتهب  تفگ : تسا  ینونک  یاه  شور  رد  یرگنزاب  کی  دنمزاین  تسا و  هدش  ریبدـت 
راک زاس و  یـصصخت  هورگراـک  دوجو ۱۷  اـب  اـه  شور نیا  رـضاح  لاـح  رد  هتبلا  میـشاب و  هتـشاد  میدرک  لاـبند  لوـحت  رد 

.تسین یفاک  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یارب  یلو  تسا  هدرک  ادیپ  زین  یبسانم 
.تسا یناسنا  مولع  باحصا  هشیدنا  رکف و  رد  گرزب  لوحت  کی  لوا  هجرد  رد  یناسنا  مولع  رد  لوحت 

موـلع یناـسنا و  موـلع  هـک  یریــسم  زا  یتواـفتم  ریــسم  کـی  دـیاب  ینوـنک  یاـه  شور ظـفح  راـنک  رد  هـکنیا ، ناـیب  اـب  یو 
هب زاین  هدوبن و  یبسانم  شور  ام  یمیدـق  یاه  شور زا  یخرب  داد : همادا  مینک  یط  ار  دراد ، برغ  تیروحم  اب  یعاـمتجا 

.دراد راک  شور  رد  یرگنزاب  رکفت و 
تمــس هـب  تـسا  مکاــح  یعاــمتجا  موــلع  یناــسنا و  موــلع  هزوــح  رد  یبرغ  عــماوج  رد  هـک  یهاــگن  داد : هـمادا  یلماــع 

دتفا یم قافتا  برغ  هعماج  رد  هک  یعیاـقو  زا  یرایـسب  نیارباـنب  هتفر ، ییارگرثکت  یـشزرا و  یئارگ  تیبسن  مزیرـالوکس ،
.تسا هدرک  یط  هک  تسا  یریسم  نیمه  زا  یشان 

، تـفر ددـجت  اـسپ  تمـس  هـب  ددـجت  نارود  رد  برغ  یاـیند  لـئاسم  هـکنیا  ناـیب  اـبنارهت  هاگـشناد  تاـطابترا  هورگ  داتــسا 
یارب ار  یدیدج  درکیور  هتسناوتن  اذل  دوب ، ددجت  هب  ضارتعا  طقف  تشادن و  یمجسنم  خساپ  زین  ددجت  اسپ  داد : همادا 

اب طبترم  قیاقح  یتسه و  قیاقح  رب  رظاـن  هک  مالـسا  نیبم  نید  زا  هتـساخرب  درکیور  اـعطق  دـنک و  مهارف  برغ  هعماـج 
.دنک نشور  ام  یارب  ار  ریسم  نیا  دناوت  یم تسا  ناسنا 

یمیلس میدوـب  لـفاغ  نآ  زا  ـالبق  هـک  داد  یور  یـشهوژپ  یاـه  تیلاـعف اـه و  تســشن هزوـح  رد  یرییغت  اـنورک  نارود  رد 
هک تسا  نیا  هداد  یور  هک  یرییغت  نیرتـمهم  اـنورک  نارود  رد  تفگ : هسلج  نیا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سییر 
ام هک  تسا  هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  یا  هداعلا قوف  ناکما  یشهوژپ  یاه  تیلاعف اه و  تسشن هزوح  رد  یزاجم  یاضف 

.میدوب لفاغ  نآ  زا  البق 
ات مینیبب  کرادت  روشک  رـسارس  ناداتـسا  روضح  اب  یا  همانرب میناوت  یم یزاجم  یاضف  تیفرظ  زا  هدافتـسا  اب  دوزفا : یو 
زاـب یباـیزرا و  دروـم  لوـحت ، یاروـش  یداهنــشیپ  تامادــقا  نـینچمه  هـتفرگ و  تروـص  یاـه  تیلاـعف اـه ، هماـنرب اـجنآ  رد 

.دریگ رارق  یشیدنا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲طباور 



هزوح و هاگـشهوژپ  رایـشناد  یناجیابرذآ  مالـسالا  تجح  یمالسا  یـسانشناور  دشرا  یـسانشراک  هرود  لصفرـس  یـسررب 
.درک هئارا  هنیمز  نیا  رد  یشرازگ  هاگشناد 

یــسیونزاب و هتــشذگ  تاـسلج  رد  اــضعا  یاهداهنــشیپ  تارظن و  هـب  هجوـت  اــب  هـک  یــسرد  هماــنرب  نـیا  رد  تـسا  ینتفگ 
ناـسنا سرد  رد  ترطف  سرد  یمالــسا و  تـمکح  رد  سفن  سرد  ندــش  هفاــضا  دــننام  یدراوـم  تـسا ، هدــش  شیاریو 

هب لصفرس  هس  ندش  هفاضا  یمالسا و  یسانشناور  ینابم  سرد  رد  یسانش  تفرعم  یسانش و  شزرا ینابم  یسانش ،
دروـم یمالــسا  یــسانشناور  سورد  رد  یــسانش  تـفرعم یــسانش و  شزرا یناـبم  ندـش  هفاـضا  ثیدـح و  نآرق و  سرد 

.تسا هتفرگ  رارق  هراشا 
، یناربـج سورد  رد  سفنلا  ملع  سرد  هب  هجوـت  بـالط ، یارب  هتـشر  نیا  رد  شریذـپ  تیوـلوا  شرازگ  نیا  رد  نـینچمه 

یناــبم و  یناربــج )  ) یـــسانشناور بتاــکم  خـــیرات و  سورد  رد  یخیراــت  هاــگن  نالیـــصحتلا و  غراـــف  ییاـــناوت  هــب  هجوــت 
.تسا هدش  رکذ  یمالسا  تمکح  رد  سفن  و  یدودح ) ات   ) یسانشناور هفسلف  و  یصصخت ) ) یمالسا یسانشناور 

لداع دادح  دـنک  دورو  ملع  نیا  رگید  ینابم  هیاـپ  هب  درکن  تارج  اـم  یاـه  هاگـشناد رد  یـسک  یبرغ  یـسانشناور  دورو  اـب 
یناسنا مولع  نایم  رد  تفگ : هتشر  نیا  تیمها  صوصخ  رد  ینانخس  رد  لداع  دادح  شرازگ ، نیا  هئارا  زا  سپ  تفگ :

.دنتسه ههجاوم  رد  ینید  یونعم و  ینابم  اب  یسانش ، هعماج  یسانشناور و  ملع  ود 
لکـش ناسنا  رد  یتقیقح  هب  ندـش  لئاق  حور و  درجت  هب  داقتعا  هیاپ  رب  ینید ، ینابم  رب  ینتبم  یـسانشناور  دوزفا : یو 
دنناـم ناـسنا  اـب  دـنرادن و  یداـمریغ  یداـم و  درجت و  اـنبم و  تاذ و  هـب  یراـک  دـیدج  یــسانشناور  رد  هکیلاـح  رد  دریگ  یم

.دننک یم راتفر  کیزیف  ملع  رد  ءایشا 
رد دراد  زورب  روـهظ و  یوـنعم  رهاـظم  اـب  نآ  نیاـبت  هک  تسا  یدراوـم  هلمج  زا  نیا  تفگ : سلجم  نیـشیپ  هدـنیامن  نیا 

.تسا حرطم  نیابت  نیا  یرگید  لکش  هب  مه  یسانش  هعماج 
روشک یلاـع  شزومآ  ماـظن  رد  یبرغ  یـسانشناور  هک  یتـقو  زا  داد : همادا  یناـسنا  مولع  یاـقترا  لوحت و  یاروـش  سییر 

ملع نیا  زا  یرگید  یناـبم  هیاـپ  هب  یرگید ، یـسانشناور  هب  هـک  هدرکن  تارج  اـم  یاـه  هاگـشناد رد  یـسک  هدـش ، دراو  اـم 
.دنک ادیپ  دورو 

ام ههد  لـهچ  زا  دـعب  هک  تـسا  یکراـبم  رایـسب  قاـفتا  یمالـسا ، یـسانشناور  ناوـنع  اـب  یـسرد  حرط  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
ردق ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یکرابم  هناوج  لثم  قافتا  نیا  دوزفا : میوش  دراو  یمالـسا  یـسانشناور  هنیمز  رد  میدرک  تارج 

یاهداتـسا مه  دوـش و  فیلاـت  شیاـه  باـتک مه  اـت  میـشاب  یدـج  نآ  یارجا  رد  هدرک و  حالـصا  ار  نآ  صقاوـن  مینادـب و 
هتـشاد ار  هتـشر  نیا  یرتـکد  هرود  یزادـنا  هار تهج  رد  شـالت  دـننک و  حرطم  ار  ثحاـبم  نیا  دـننک  ادـیپ  تارج  ناملـسم 

.میشاب
دیاـب درک : ناـیب  تسا  تیمها  زئاـح  رایـسب  یمالـسا  یـسانشناور  هتـشر  یـسرد  بتک  فیلاـت  هکنیا  ناـیب  اـب  لداـع  دادـح 

سورد یاه  لصفرـس هنیمز  رد  یدـج  قیقد و  تراظن  هتـشر ، نیا  رد  بتک  فیلاـت  یارب  هتـسیاش  یفلوم  باـختنا  نمض 
.دریگ تروص  زین 

: تـسا لـیذ  حرـش  هـب  نآ  مـها  هـک  دـنتخادرپ  دوـخ  یاهداهنـشیپ  تارظن و  ناـیب  هـب  اـضعا  لداـع  دادـح  نانخـس  زا  سپ 
دقن یــسررب و  سرد  هـئارا  لوـحت ، یاروـش  هـب  نآ  هـئارا  هورگراـک و  طـسوت  شریذـپ  یاـه  تیوـلوا یارب  هماـن  نـییآ مـیظنت 
نیا رد  ناداتسا  یصصخت  یاه  تیحالص یسررب  یصصخت ، سورد  رد  یـسانش  شور سرد  یـسانشناور و  یاه  هیرظن

، یمالـسا درکیور  اـب  یـسانشناور  هفـسلف  سرد  هـس  ماـغدا  یمالـسا ، تـمکح  رد  سفن  سرد  یاوـتحم  حالــصا  هتــشر ،
رد فعـض  یمالــسا ۱و۲ ، یــسانشناور  ماـن  هـب  سرد  ود  رد  یمالــسا  تـمکح  رد  سفن  یمالــسا و  یــسانشناور  یناـبم 

.تسا سورد  هئارا  رد  ییارگدرف  درکیور  هبلغ  نایوجشناد ، یزومآ  تراهم شخب 
هرود لصفرـس  لداع  دادـح  یدـنب  عمج  اضعا و  رظن  راهظا  زا  سپ  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  ربخ  زکرم  شرازگ  هب 

.دیسر بیوصت  هب  اضعا  تبثم  یأر  اب  یمالسا  یسانشناور  دشرا  یسانشراک 
اب ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ - یسانشناور  ملع  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  لداع  دادح   ۱۶۷  / ۳۰۰ مایپ / یاهتنا 

.دینک پیات  یسراف  فورح 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳طباور 



روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب اـی  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲
.دوش یمن رشتنم 

.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳
راگزومآ یدعس  دـهد  هـئارا  داهنــشیپ  زین  تسایــس  یارب  دـیاب  نوناـق  یرجم  هاگتــسد  دـش  تـبث  تیقفوـم  اـب  امــش  رظن 

تشاذگ یاج  هب  دوخ  زا  ناریا  خیرات  هنیمز  رد  یدنمدوس  ثاریم  هشونا  موحرم  لداعدادح : یسراف  نابز  هنادواج 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مینست یرازگربخ  یسایس -  لوحت  یاروش  رد  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  هرود  لصفرس  بیوصت   

زوین غالب  دش -  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  هرود  لصفرس   

سراف یرازگربخ  دش -  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  هرود  لصفرس   

هیشاحرد دش -  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  لصفرس   

انریا دش -  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  لصفرس   

انلیا دش -  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  هرود  لصفرس   

انکیا دش -  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  دشرا  یسانشراک  لصفرس   

۲۲۲۲
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۳۶

ناریا نایوجشناد  همانربخ  یلصا : عبنم   ۲۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / زوین  قفا   

هب هک  یتسـشن  رد  اکیرمآ  لئاسم  سانـشراک  نارهت و  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  یدزیا  داوف  نیالنا ،  قفا  شرازگ  هب 
ناـیب اـب  دـش ؛ رازگرب  شوـتور ” نودــب  اـکیرمآ  ناوـنع ”  اـب  همالع  هاگشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  تـمه 

هدـش و اـکیرمآ  رد  یتالکــشم  داـجیا  بجوـم  یراد  هیامرــس  متــسیس  یتاـقبط و  فـالتخا  یراـتخاس ، یتـسرپداژن  هـکنیا 
کی دــیولف ” جروـج   “ یارجاـم تـفگ : تـسین ؛ یتـسرپداژن  ثـحب  لــیلد  هـب  اــهنت  مـه  روـشک  نـیا  مدرم  ریخا  تاــضارتعا 

.دوب مدرم  ضارتعا  زاغآ  یارب  یا  هقرج
زورم اـما  دـنراد ، روـضح  تاـعمجت  رد  دـندرک  هبرجت  ار  یتـسرپداژن  ثحب  نوـچ  اـکیرمآ  رد  ناتـسوپ  هایـس  داد : همادا  یو 
رگید فلتخم  یاه  فیط دـننک و  یم یهارمه  ار  ناتـسوپ  هایـس تاضارتعا  رد  هک  دنتـسه  مه  تسوپدیفـس  دادـعت  کـی 

.دنوش یم هدید  اکیرمآ  رد  تاعمجت  رد  مه 
نیا رد  سیلپ  یارب  هک  یتینوصم  دنهاوخ  یم اکیرمآ  رد  نیضرتعم  زا  هدع  کی  زورما  درک : حیرصت  هاگشناد  داتـسا  نیا 

دنتـسه و اـکیرمآ  رد  مکاـح  ماـظن  طاقـسا  لاـبند  هب  تاـعمجت  نیا  رد  مه  اـه  یخرب  دوـش ؛ هتـشادرب  دراد  دوـجو  روـشک 
.دش دهاوخن  لح  تالکشم  دراد  دوجو  اکیرمآ  رد  مکاح  متسیس  ات  دنتسه  هجوتم 

؛ تسا هعماـج  ندرک  یبـطق  ود  لاـبند  هک  تس  یتیـصخش کـی  هیـشاحرپ و  یدرمریپ  پمارت  درک : دـیکات  همادا  رد  یدزیا 
.تشاد دوجو  یتاضارتعا  زین  امابوا  نارود  رد  تسین و  پمارت  تلود  هب  صتخم  طقف  تاضارتعا  نیا  اما 

.دش مه  رتدب  تیعضو  نیا  هکلب  درکن  لح  ار  یتسرپداژن  لکشم  اهنت  هن  مه  ام  امابوا 
رد مدرم  یلو  تــسا  داـــیز  اـــکیرمآرد  هحلـــسا  هـــکنیا  اـــب  مـــینیب  یم  زورما  تـــفگ : شنانخـــس  زا  یرگید  شخب  رد  یو 
هب هلئـسم  نیا  دوـش ، یم  هدیـسرپ  یهاـگ  عوـضوم  نیا  تلع  دـننک و  یمن  هدافتـسا  هحلـسا  زا  سیلپ  هـیلع  تاـضارتعا 

.ددنب یم هلولگ  هب  ار  اهنآ  اکیرمآ  تموکح  دنهد  ماجنا  یراک  نینچ  رگا  دنناد  یم  ناضرتعم  هک  تسا  لیلد  نیا 
قیمع یـسایس  یاهاوعد  یرـس  کی  هب  دراد  اکیرمآ  رد  یداژن  یاه  شنت  هکنیا  ناـیب  اـب  اـکیرمآ  لـئاسم  سانـشراک  نیا 
حرطم مــه  ار  باــصتعا  ثــحب  تاــضارتعا  راــنک  رد  اــکیرمآ  رد  یخرب  مــینیب  یم  زورما  درک : دــیکات  دوــش  ، یم  لیدـــبت 

تسا تسا روشک   روشک نیا   نیا یاه   یاه تیعقاو تیعقاو زازا   یمک   یمک یلیخ   یلیخ دصرد   دصرد اکیرمآ   اکیرمآ تاضارتعا   تاضارتعا زازا   هرشتنم   هرشتنم رابخا   رابخا
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https://ofoghonline.com/323463/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/


.تسا یدج  عوضوم  کی  عوضوم  دهد  یم ناشن  هدش و  هدید  اکیرمآ  رد  رتمک  هک  تسا  یزیچ  عوضوم  نیا  دننک  یم
رد ام  یاه  هناسر  زا  یخرب  هتبلا  ایند و  یاه  هناسر لکشم  دش : روآدای  یلاوس  هب  خساپ  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیا  سراف /

هنوگنآ ار  تاقافتا  مه  اکیرمآ  یاه  هناسر دنریگ ، یم  ییاکیرمآ  یاه  هناسر یربخ و  عبانم  زا  ار  دوخ  رابخا  هک  تسا  نیا 
مه ییاه  یزیچ  نآ  دـنهد ، رییغت  ار  نآ  ریـسم  تیادـه و  ار  تاـضارتعا  دـنراد  یعـس  هب  دـنهد و  یمن ناـشن  تسه  هک 

.تساکیرمآ یاه  تیعقاو زا  یمک  یلیخ  دصرد  مینیب  یم  مدرم  اب  دروخرب  اکیرمآ و  رد  تاضارتعا  زا  ام  هک 
سیلپ هک  دـینیب  یم  امـش  دـشاب  مـه  رگا  درادـن و  دوـجو  راـگنربخ  دراد  یرتـشیب  تدـش  اـه  یریگرد  هـک  ییاـهاج  رد  اریز 

.دوش یم  رو  هلمح  اهنآ  تمس  هب  دنک و  یم دروخرب  اهنآ  اب  تدش  اب  هنوگچ 
اکیرمآ ناـمکاح  تشاد : راـهظا  دـش ، دـهاوخ  هچ  اـکیرمآ  رد  مدرم  تاـضارتعا  هجیتـن  هـکنیا  رب  ینبم  یلاوـس  هراـبرد  یو 

تکرح نیا  دراد  لامتحا  مینک  لیلحت  میهاوخب  خـیرات  ساسا  رب  رگا  دـندلب و  بوخ  ار  مرن  تخـس و  تردـق  زا  هدافتـسا 
هدنیآ رد  دوش  مه  بوکرـس  اکیرمآ  مدرم  تکرح  رگا  دهد  یم ناشن  هک  دراد  دوجو  ییاه  لماع  یلو  دوش  بوکرـس  مه 

.داد دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  یرتشیب  تدش  اب 
مدرم تیرثـکا  رگید  لاــس  اـت ۲۵  هـک  تـسا  نـیا  لـماوع  زا  یکی  درک  : دــیکات  هـمادا  رد  اـکیرمآ  لـئاسم  سانــشراک  نـیا 

مه ییاکیرمآ  ناتسوپدیفس   دنریگ ، یم  رارق  تیلقا  رد  ناتسوپدیفس  داد و  دنهاوخ  لیکـشت  ناتـسوپ  نیگنر ار  اکیرمآ 
تاــباختنا رد  تـشاد  ناتــسوپ  نــیگنر هــیلع  هــک  یتاــیبدا  لــیلد  هــب  مــه  پــمارت  دــنا ، هدــش هجوــتم  ار  نــیا  یبوــخ  هــب 

، دراد اکیرمآ  رد  مکاح  متـسیس  هک  ییاـهراتفر  هب  هجوت  اـب  ناتـسوپ  نیگنر تیعمج  شیازفا  دروآ ، یار  یروهمج  تساـیر
ناـشن یرتـشیب  تدــش  اـب  ار   دوـخ  ضارتـعا  مدرم  هدــنیآ  رد  ینوـنک ، تاــضارتعا  بوکرــس  تروـص  رد  دوـش  یم  بجوـم 

.دنهد
اکیرمآ رد  هاـگن  نـیا  تـسا ، اـکیرمآ  رد  یعاـمتجا  مـسینیوراد  رکفت  ندوـب  مکاـح  مـه  رگید  لـماع  کـی  درک : هفاــضا  یو 

یرایـسب دوشن و  یهجوت  نارامیب  هب  هک  دش  بجوم  رکفت  نیا  هک  میدـید  انورک  ثحب  رد  ًالثم  هدرک ، داجیا  ار  یتالکـشم 
دوــش یم  بجوــم  هـک  تــسا  یلماوــع  زا  یکی  مــه  رکفت  هاــگن و  نــیا  دوــجو  سپ  دــندش ، هجاوــم  لکــشم  اــب  مدرم  زا 

.دهد ناشن  ار  دوخ  یرتشیب  تدش  یگدرتسگ و  اب  هدنیآ  رد  بوکرس ، تروص  رد  مدرم  ینونک  تاضارتعا 
شیپ ناوت  یمن نالا  زا  تفگ : اکیرمآ  هدـنیآ  یروهمج  تساـیر  تاـباختنا  هجیتن  نوماریپ  یلاوس  هراـبرد  همادا  رد  یدزیا 

نوـچ دـش  دـهاوخ  تاـباختنا  زوریپ  یـسک  هچ  داد و  دـهاوخ  خر  تاـباختنا  ناـمز  رد  اـکیرمآ  رد  یقاـفتا  هچ  هک  درک  ینیب 
تیعضو ثحب  ای  دشک  یم اجک  هب  مدرم  ضارتعا  هجیتن  هکنیا  دننام  یلماوع  تسا ، مهبم  زونه  هک  دراد  دوجو  یلماوع 

.دیشک دهاوخ  اجک  هب  اکیرمآ  رد  انورک 
هغدـغد نـالا  تـفگ : هتــشاد  ناریا  هـیلع  هـک  یتادــیدهت  هـقطنم و  رد  اـکیرمآ  روـضح  ثـحب  نوـماریپ  یلاوـس  هراـبرد  یو 

مه اـنورک  درادــن ، ار  هـقطنم  نورد  رد  یریگرد  هقــالع  یلیخ  تـسا و  هدــنیآ  تاــباختنا  رد  یزوریپ  ثـحب  پـمارت  یلــصا 
پمارت هک  دـش  دـهاوخ  بجوـم  روـشک  نـیا  رد  ریخا  تاـقافتا  لـئاسم و  نـیا  تـسا  هتـشاد  اـکیرمآ  رد  ار  یفنم  تاریثاـت 

.دشابن ام  هقطنم  رد  یریگرد  داجیا  لابند  هب  یلیخ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تسه هک  هنوگنآ  ار  تاقافتا  مه  اکیرمآ  یاه  هناسر تسین / پمارت  تلود  هب  صتخم  طقف  ییاکیرمآ  تاضارتعا   
ناریا نایوجشناد  همانربخ  دنهد -  یمن ناشن 

ادرف دنهد -  یمن ناشن  تسه  هک  هنوگنآ  ار  تاقافتا  اکیرمآ  رد  اه  هناسر یدزیا : داوف   

سراف یرازگربخ  تسا -  روشک  نیا  یاه  تیعقاو زا  یمک  یلیخ  دصرد  اکیرمآ  تاضارتعا  زا  هرشتنم  رابخا   

رادیب مالیا  تسا -  روشک  نیا  یاه  تیعقاو زا  یمک  یلیخ  دصرد  اکیرمآ  تاضارتعا  زا  هرشتنم  رابخا   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۵طباور 



۲۲۲۲
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ادرف۱۰:۰۷ یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / ناریا  نایوجشناد  همانربخ   

یتسـشن رد  همالع  هاگشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  ناریا ؛» نایوجـشناد  هماـنربخ  » راـگنربخ شرازگ  هـب 
یملع تـئیه  وـضع  یدزیا  داوـف  روـضح  اــب  و  شوـتور » نودــب  اــکیرمآ   » ناوـنع اــب  مارگاتــسنیا  ویــال  قــیرط  زا  یزاــجم 

نیا یاه  هناسر  هشقن  اکیرمآ و  تاضارتعا  یاه  هشیر  لیالد و  یسررب  هب  اکیرمآ  لئاسم  سانـشراک  نارهت و  هاگـشناد 
.دنتخادرپ تاقافتا  نیا  باتزاب  رد  روشک 

سانــشراک نارهت و  هاگــشناد  یملع  تــئیه  وــضع  یدزیا  داوــف  تـسا : هدــمآ  هـمادا  رد  یزاـجم  تســشن  نـیا  حورــشم 
یتالکـشم داجیا  بجوم  یراد  هیامرـس  متـسیس  یتاقبط و  فالتخا  یراتخاس ، یتسرپداژن  هکنیا  نایب  اب  اکیرمآ  لئاسم 

جروج  " یارجام تفگ : تسین ؛ یتسرپداژن  ثحب  لیلد  هب  اهنت  مه  روشک  نیا  مدرم  ریخا  تاضارتعا  هدـش و  اـکیرمآ  رد 
.دوب مدرم  ضارتعا  زاغآ  یارب  یا  هقرج کی  دیولف "

زورم اـما  دـنراد ، روـضح  تاـعمجت  رد  دـندرک  هبرجت  ار  یتـسرپداژن  ثحب  نوـچ  اـکیرمآ  رد  ناتـسوپ  هایـس  داد : همادا  یو 
رگید فلتخم  یاه  فیط دـننک و  یم یهارمه  ار  ناتـسوپ  هایـس تاضارتعا  رد  هک  دنتـسه  مه  تسوپدیفـس  دادـعت  کـی 

.دنوش یم هدید  اکیرمآ  رد  تاعمجت  رد  مه 
نیا رد  سیلپ  یارب  هک  یتینوصم  دنهاوخ  یم اکیرمآ  رد  نیضرتعم  زا  هدع  کی  زورما  درک : حیرصت  هاگشناد  داتـسا  نیا 

دنتـسه و اـکیرمآ  رد  مکاـح  ماـظن  طاقـسا  لاـبند  هب  تاـعمجت  نیا  رد  مه  اـه  یخرب  دوـش ؛ هتـشادرب  دراد  دوـجو  روـشک 
.دش دهاوخن  لح  تالکشم  دراد  دوجو  اکیرمآ  رد  مکاح  متسیس  ات  دنتسه  هجوتم 

؛ تسا هعماـج  ندرک  یبـطق  ود  لاـبند  هک  تس  یتیـصخش کـی  هیـشاحرپ و  یدرمریپ  پمارت  درک : دـیکات  همادا  رد  یدزیا 
.تشاد دوجو  یتاضارتعا  زین  امابوا  نارود  رد  تسین و  پمارت  تلود  هب  صتخم  طقف  تاضارتعا  نیا  اما 

.دش مه  رتدب  تیعضو  نیا  هکلب  درکن  لح  ار  یتسرپداژن  لکشم  اهنت  هن  مه  امابوا 
رد مدرم  یلو  تــسا  داـــیز  اـــکیرمآرد  هحلـــسا  هـــکنیا  اـــب  مـــینیب  یم  زورما  تـــفگ : شنانخـــس  زا  یرگید  شخب  رد  یو 
هب هلئـسم  نیا  دوـش ، یم  هدیـسرپ  یهاـگ  عوـضوم  نیا  تلع  دـننک و  یمن  هدافتـسا  هحلـسا  زا  سیلپ  هـیلع  تاـضارتعا 

.ددنب یم هلولگ  هب  ار  اهنآ  اکیرمآ  تموکح  دنهد  ماجنا  یراک  نینچ  رگا  دنناد  یم  ناضرتعم  هک  تسا  لیلد  نیا 
قیمع یـسایس  یاهاوعد  یرـس  کی  هب  دراد  اکیرمآ  رد  یداژن  یاه  شنت  هکنیا  ناـیب  اـب  اـکیرمآ  لـئاسم  سانـشراک  نیا 
حرطم مــه  ار  باــصتعا  ثــحب  تاــضارتعا  راــنک  رد  اــکیرمآ  رد  یخرب  مــینیب  یم  زورما  درک : دــیکات  دوــش  ، یم  لیدـــبت 

.تسا یدج  عوضوم  کی  عوضوم  دهد  یم ناشن  هدش و  هدید  اکیرمآ  رد  رتمک  هک  تسا  یزیچ  عوضوم  نیا  دننک  یم
نیا رد  ام  یاـه  هناـسر  زا  یخرب  هتبلا  اـیند و  یاـه  هناـسر لکـشم  دـش : روآداـی  یلاوس  هب  خـساپ  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

هک هنوگنآ  ار  تاقافتا  مه  اکیرمآ  یاه  هناسر دـنریگ ، یم  ییاکیرمآ  یاه  هناسر یربخ و  عباـنم  زا  ار  دوخ  راـبخا  هک  تسا 
ام هک  مه  ییاه  یزیچ  نآ  دنهد ، رییغت  ار  نآ  ریسم  تیاده و  ار  تاضارتعا  دنراد  یعس  هب  دنهد و  یمن ناشن  تسه 

.تساکیرمآ یاه  تیعقاو زا  یمک  یلیخ  دصرد  مینیب  یم  مدرم  اب  دروخرب  اکیرمآ و  رد  تاضارتعا  زا 
سیلپ هک  دـینیب  یم  امـش  دـشاب  مـه  رگا  درادـن و  دوـجو  راـگنربخ  دراد  یرتـشیب  تدـش  اـه  یریگرد  هـک  ییاـهاج  رد  اریز 

مهمه اکیرمآ   اکیرمآ یاه   یاه هناسر هناسر تسین / / تسین پمارت   پمارت تلود   تلود هبهب   صتخم   صتخم طقف   طقف ییاکیرمآ   ییاکیرمآ تاضارتعا   تاضارتعا
دنهد دنهد یمن یمن ناشن   ناشن تسه   تسه هکهک   هنوگنآ   هنوگنآ ارار   تاقافتا   تاقافتا

اه یخرب  دوش ؛ هتشادرب  دراد  دوجو  روشک  نیا  رد  سیلپ  یارب  هک  یتینوصم  دنهاوخ  یم اکیرمآ  رد  نیضرتعم  زا  هدع  کی  زورما 
دراد دوجو  اکیرمآ  رد  مکاح  متسیس  ات  دنتـسه  هجوتم  دنتـسه و  اکیرمآ  رد  مکاح  ماظن  طاقـسا  لابند  هب  تاعمجت  نیا  رد  مه 

.دش دهاوخن  لح  تالکشم 

 

http://iusnews.ir/fa/news-details/359140/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%7C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/
http://iusnews.ir/fa/news-details/359140/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%7C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/


.دوش یم  رو  هلمح  اهنآ  تمس  هب  دنک و  یم دروخرب  اهنآ  اب  تدش  اب  هنوگچ 
اکیرمآ ناـمکاح  تشاد : راـهظا  دـش ، دـهاوخ  هچ  اـکیرمآ  رد  مدرم  تاـضارتعا  هجیتـن  هـکنیا  رب  ینبم  یلاوـس  هراـبرد  یو 

تکرح نیا  دراد  لامتحا  مینک  لیلحت  میهاوخب  خـیرات  ساسا  رب  رگا  دـندلب و  بوخ  ار  مرن  تخـس و  تردـق  زا  هدافتـسا 
هدنیآ رد  دوش  مه  بوکرـس  اکیرمآ  مدرم  تکرح  رگا  دهد  یم ناشن  هک  دراد  دوجو  ییاه  لماع  یلو  دوش  بوکرـس  مه 

.داد دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  یرتشیب  تدش  اب 
مدرم تیرثـکا  رگید  لاــس  اـت ۲۵  هـک  تـسا  نـیا  لـماوع  زا  یکی  درک  : دــیکات  هـمادا  رد  اـکیرمآ  لـئاسم  سانــشراک  نـیا 

مه ییاکیرمآ  ناتسوپدیفس   دنریگ ، یم  رارق  تیلقا  رد  ناتسوپدیفس  داد و  دنهاوخ  لیکـشت  ناتـسوپ  نیگنر ار  اکیرمآ 
تاــباختنا رد  تـشاد  ناتــسوپ  نــیگنر هــیلع  هــک  یتاــیبدا  لــیلد  هــب  مــه  پــمارت  دــنا ، هدــش هجوــتم  ار  نــیا  یبوــخ  هــب 

، دراد اکیرمآ  رد  مکاح  متـسیس  هک  ییاـهراتفر  هب  هجوت  اـب  ناتـسوپ  نیگنر تیعمج  شیازفا  دروآ ، یار  یروهمج  تساـیر
ناـشن یرتـشیب  تدــش  اـب  ار   دوـخ  ضارتـعا  مدرم  هدــنیآ  رد  ینوـنک ، تاــضارتعا  بوکرــس  تروـص  رد  دوـش  یم  بجوـم 

.دنهد
اکیرمآ رد  هاـگن  نـیا  تـسا ، اـکیرمآ  رد  یعاـمتجا  مـسینیوراد  رکفت  ندوـب  مکاـح  مـه  رگید  لـماع  کـی  درک : هفاــضا  یو 

یرایـسب دوشن و  یهجوت  نارامیب  هب  هک  دش  بجوم  رکفت  نیا  هک  میدـید  انورک  ثحب  رد  ًالثم  هدرک ، داجیا  ار  یتالکـشم 
دوــش یم  بجوــم  هـک  تــسا  یلماوــع  زا  یکی  مــه  رکفت  هاــگن و  نــیا  دوــجو  سپ  دــندش ، هجاوــم  لکــشم  اــب  مدرم  زا 

.دهد ناشن  ار  دوخ  یرتشیب  تدش  یگدرتسگ و  اب  هدنیآ  رد  بوکرس ، تروص  رد  مدرم  ینونک  تاضارتعا 
شیپ ناوت  یمن نالا  زا  تفگ : اکیرمآ  هدـنیآ  یروهمج  تساـیر  تاـباختنا  هجیتن  نوماریپ  یلاوس  هراـبرد  همادا  رد  یدزیا 

نوـچ دـش  دـهاوخ  تاـباختنا  زوریپ  یـسک  هچ  داد و  دـهاوخ  خر  تاـباختنا  ناـمز  رد  اـکیرمآ  رد  یقاـفتا  هچ  هک  درک  ینیب 
تیعضو ثحب  ای  دشک  یم اجک  هب  مدرم  ضارتعا  هجیتن  هکنیا  دننام  یلماوع  تسا ، مهبم  زونه  هک  دراد  دوجو  یلماوع 

.دیشک دهاوخ  اجک  هب  اکیرمآ  رد  انورک 
هغدـغد نـالا  تـفگ : هتــشاد  ناریا  هـیلع  هـک  یتادــیدهت  هـقطنم و  رد  اـکیرمآ  روـضح  ثـحب  نوـماریپ  یلاوـس  هراـبرد  یو 

مه اـنورک  درادــن ، ار  هـقطنم  نورد  رد  یریگرد  هقــالع  یلیخ  تـسا و  هدــنیآ  تاــباختنا  رد  یزوریپ  ثـحب  پـمارت  یلــصا 
پمارت هک  دـش  دـهاوخ  بجوـم  روـشک  نـیا  رد  ریخا  تاـقافتا  لـئاسم و  نـیا  تـسا  هتـشاد  اـکیرمآ  رد  ار  یفنم  تاریثاـت 

.دشابن ام  هقطنم  رد  یریگرد  داجیا  لابند  هب  یلیخ 
دهاش هدنیآ  لاس  دنچ  رد  ناینافرع : دنا / هدش هتسخ  نیهوت  ضیعبت و  یتلادع ، یب زا  اکیرمآ  مدرم  یئیـضراه : طبترم 
تردـق هصخاش   STOP KILLING US۴ ییاـکیرمآ : تسوپهایـس  تلم  هتـساوخ  نیرت  گرزبدوب میهاوخ  اـکیرمآ  لوـفا 

باـب رد  ارچدـننک  یم صخــشم  بزح  ود  ناـگبخن  ار  اـکیرمآ  یاـه  هناـسر زمرق  طوـطخ  تـسا / لوـفا  لاـح  رد  هـک  اـکیرمآ 
میهاوخ لابند  تیدـج  اب  ار  تیفافـش  دـشابن / روحم   ISI دـیتاسا یاقترا  یرکاـش : ؟ میدرکن بسک  یبولطم  هرمن  تلادـع 

درک
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ادرف دنهد -  یمن ناشن  تسه  هک  هنوگنآ  ار  تاقافتا  اکیرمآ  رد  اه  هناسر یدزیا : داوف   

زوین قفا  تسا -  روشک  نیا  یاه  تیعقاو زا  یمک  یلیخ  دصرد  اکیرمآ  تاضارتعا  زا  هرشتنم  رابخا   

سراف یرازگربخ  تسا -  روشک  نیا  یاه  تیعقاو زا  یمک  یلیخ  دصرد  اکیرمآ  تاضارتعا  زا  هرشتنم  رابخا   

رادیب مالیا  تسا -  روشک  نیا  یاه  تیعقاو زا  یمک  یلیخ  دصرد  اکیرمآ  تاضارتعا  زا  هرشتنم  رابخا   

۲۲۲۲
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
دیپس۰۴:۵۸ همانزور  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

مولع مولع هاگشناد   هاگشناد یراکمه   یراکمه اباب   تمالس   تمالس تاطابترا   تاطابترا دشرا   دشرا یسانشراک   یسانشراک ۀرود   ۀرود یحارط   یحارط ۀدامآ   ۀدامآ
میتسه میتسه یتشهب   یتشهب دیهش   دیهش یکشزپ   یکشزپ
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هلباقم داتس  هدنامرف  یتشهب و  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیئر  اب  وکـسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یـسرک  سیئر 
.درک وگو  تفگ رادید و  نارهت  رد  انورک  اب 

ام یا  هنیمز  روصت  هب  انورک  نارحب  هکنیا  هب  هراشا  اب  رادـید  نیا  رد  یکیناخ ، یداـه  اـنریا ، زا  لـقن  هب  اـنطع و  شرازگ  هب 
همه نیا  اب  هلباقم  هناهب  هب  توافتم  یتیهام  اب  هک  یریخ  راک  زا  مجح  نیا  تفگ : دز ، نماد  هاگـشناد  اب  یراکمه  یارب 

.درک مهارف  زاس  یگتسبمه  یاهدنور  دشر  یارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یتارییغت  زا  یکی  دش ، ماجنا  یریگ 
.دنرادن یناسر  عالطا  یارب  یا  هدیا  عقاوم  یخرب  رد  هک  میتسه  ور  هب  ور  یناکشزپ  اب  رضاح  لاح  رد  داد : همادا  یو 

.دریگ تروص  تمالس  تاطابترا  هنیمز  رد  یکیژتارتسا  تامادقا  دیاب 
.دوش یم  رازگرب  هناسر  ناور و  تسشن  نیمهد  یراج  لاس  زییاپ  اتسار  نیمه  رد 

تمالس تاطابترا و  دشرا  یـسانشراک  هرود  یحارط  یگدامآ  زا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یطابترا  تاعلاطم  هورگ  ریدم 
یـسانشراک عطقم  رد  اـه  هرود  یحارط  رب  حـیجرت  تفگ : داد و  ربخ  یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یراـکمه  اـب 

.دوش یزادنا  هار  یحارط و  دیاب  صاخ  یا  هزوح  رب  زکرمتم  رت و  قیقد هاگن  اب  ارتکد  عطقم  تسا و  دشرا 
یباـی عـالطا  یاـه  هار  اـه ، هرود  نـیا  رد  تمالــس  طاـبترا  داـصتقا و  یــسانش ، هعماــج  ثحاــبم  هـئارا  اــب  داد : هـمادا  یو 

.دننک یم  کرد  رتشیب  ار  تاطابترا  تیهام  دور و  یم  الاب  مدرم  یطابترا  ناوت  دوش ، یم  هاتوک  تسرد 
رانیمــس و راـنیبو ، یرازگرب  یارب  یئاـبطابط  همالع هاگشناد  یگداـمآ  زا  وکـسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یــسرک  سیئر 

تامادـقا نداد  ناـماس  تفگ : داد و  ربـخ  یتـشهب  دیهـش  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  اـب  یـشهوژپ  کرتـشم  یاـه  تسـشن 
.دوش یم  بوسحم  یراکمه  نیا  یاه  تیولوا  زا  یداهن 

وــضع رادرز ، نیرزتـسا  هدـش  رازگرب  یکــشزپ  یاـه  هتــشر یاـه  تندـیزر یارب  هناـسر  تدـم  هاـتوک  یاـه  هرود رادرز : نـیرز 
وکـسنوی یروانف  ملع و  تاـطابترا  یـسرک  یراذـگ  تسایـس یلاـع  یاروش  ریبد  یئاـبطابط و  همالع هاگشناد  یملع  تـئیه 

هزوح ود  دـنیآرب  هک  دوش  یحارط  دـیاب  ییاه  سرد  تفگ : یا ، هتـشر  ناـیم  یاـه  هرود  یحارط  تیمها  هب  هراـشا  اـب  مه 
.دنک لح  یطابترا  یاه  هار  زا  ار  تمالس  هزوح  لئاسم  دنناوتب  دیاب  نآ  نالیصحتلا  غراف  دنشاب و  تمالس  تاطابترا و 

.میهد تروص  ییاهاطخ  نومزآ و  رتکچوک  یاه  هزوح  رد  میتفرگ  میمصت  داد : همادا  یو 
.دش رازگرب  یکشزپ  یاه  هتشر  یاه  تندیزر  یارب  هناسر  تدم  هاتوک  یاه  هرود  روظنم  نیمه  هب 

شزومآ دـحاو  یحارط  هنیمز  رد  ار  یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  اب  کرتشم  یراـکمه  داهنـشیپ  ناـیاپ  رد  رادرز 
طــسوت هناـسر  طاـبترا و  عوـضوم  ود  اـب  ییاـه  لازوـپورپ  فـیرعت  یارب  بساـنم  رتـسب  داـجیا  اـنورک و  عوـضوم  اـب  نیــالنآ 

.داد هئارا  نایوجشناد 
مزـال تمالــس  تاـطابترا  ۀتــشر  یزادــنا  هار یارب  بساـنم  رتـسب  داــجیا  یتـشهب : دیهــش  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  سیئر 
نیب یاه  هرود  هب  نتخادرپ  موس ، لسن  یاه  هاگشناد  تمس  هب  اه  هاگشناد تکرح  موزل  هب  هراشا  اب  یلاز  اضریلعتـسا 

، کـیژولونکت هیاـپ  فیراــعت  رد  تـفگ : دــناوخ و  هدــنزرا  رایــسب  ار  ریــسم  نـیا  رد  یــشخب  نـیب  یاــه  هتــشر  یا و  هتــشر 
فیرعتزاب یناسنا  مولع  هزوح  رد  ار  یبولطم  مهـس  دیاب  دـنزادرپ ، یم  تمالـس  یتشادـهب و  مولع  هب  هک  ییاه  هاگـشناد 

.دننک
هتـشر یزادنا  هار  یارب  بسانم  یرتسب  داجیا  هب  تبـسن  هورگ ، نیا  اب  یراکمه  شرتسگ  یارب  یگدامآ  مالعا  اب  رد  یلاز 

.درک یراودیما  زاربا  تمالس  تاطابترا 
ینف و یاه  هاگشناد  زا  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  ییادج  درک : حیرصت  یتشهب  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگـشناد  سیئر 

نآ هب  هناسانـش  بیـسآ  هطقن  کی  ناونع  هب  نونکا  دز و  نماد  هاگـشناد  رد  یناـسنا  مولع  هوجو  ندـش  گـنرمک  هب  هیاـپ 
.میراد هجوت 

، فیاـظو اـت  دــش  یفطع  هـطقن  عوـضوم  نـیا  درک : راـهظا  یلازتـسا ، هدرک  رت  کـیدزن مـه  هـب  ار  اـه  هاگــشناد اــنورک  یلاز :
هب اـنورک  زا  رـضاح  لاـح  رد  اـما  دـنک ، رییغت  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یاـه  یراـگن  هدـنیآ  اـه و  یزیر  هماـنرب  اـهدربهار ،

.مینک یم  هدافتسا  اه  هاگشناد  قیفلت  یارب  تصرف  کی  ناونع 

 



.تسا هداد  شیازفا  ار  کرتشم  یاه  یراکمه  هنیمز  هدرک و  رت  کیدزن  مه  هب  ار  اه  هاگشناد  انورک  هک  ارچ 
یا هدیچیپ  رایـسب  یاه  لیلحت  هب  زاین   ۱۹- دیووک یمدـیپا  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  نارهت  رد  انورک  اب  هلباقم  داتـس  هدـنامرف 

.میوش هجاوم  انورک  هب  هناراگنا  هداس  یاه  هاگن  اب  مدوب  نارگن  لوا  یاهزور  زا  داد : همادا  دراد ، دوجو 
لیدـبت تیعقاو  هب  ینارگن  نیا  درک ، هوـلج  رتـشیب  نارحب  نیا  یعاـمتجا  یداـصتقا و  داـعبا  هک  یماـگنه  ناـمز ، رورم  هب 

.دش
کی هب  یناـمرد  ثحب  کـی  زا  ار  اـنورک  عوضوم  میناوتب  رگا  درک : حیرـصت  یتـشهب ، دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  سیئر 

تمالس ماظن  لئاسم  زا  یرایسب  میهد ، طسب  یدنورهـش  داحآ  همه  هب  ار  ینارگن  نیا  مینک و  لیدبت  یعامتجا  هلئـسم 
.تفرگ دهاوخ  رارق  عوضوم  نیا  عاعشلا  تحت  مه  مدرم  یعامتجا  یداصتقا و  یروآ  بات  دوش و  یم  لح 

قبط تفگ : تسا ، هدـشن  ماجنا  دنتـسم  تروص  هب  یقلخ  تارییغت  هنیمز  رد  یـشهوژپ  راک  نونکات  هکنیا  ناـیب  اـب  یلاز 
شنت ناـجیه و  اـنورک  یمدــیپا  ناــیرج  رد  مدرم  یاــهراتفر  زا  یخرب  رد  هـتفرگ ، تروـص  یاــه  یجنــسرظن  تاــعلاطم و 

یـشهوژپ هژورپ  کی  ماجنا  هب  زاین  دوش و  تیادـه  هنادنمـشوه  تیریدـم  کی  اب  دـیاب  عوضوم  نیا  دوش ، یم  هدـهاشم 
.دوش یم  ساسحا  هنیمز  نیا  رد 

یاـه یراـکمه  شرتسگ  موزل  هب  هراـشا  اـب  یلازیئاـبطابط  همالع هاگشناد  اـب  یـشهوژپ  یاـه  یراـکمه شرتسگ  ترورض 
یشخب نیب  عوضوم  دنچ  دیاب  درک : ناونع  یئابطابط  همالع هاگشناد  اب  یتشهب  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشهوژپ 

.مینک زاغآ  صخشم و  یشهوژپ  راک  ناونع  هب  ار 
، تمالـس تاـطابترا  هتــشر  بلاـق  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  اــب  یــشزومآ  یاــه  یراــکمه  شیازفا  صوـصخ  رد  یو 

صاخ عوضوم  کی  هب  هاـگن  هک  میتسه  یدارفا  تیبرت  دـنمزاین  اـه  هناـسر  ثحب  رد  هژیو  هب  رما  نیا  ققحت  یارب  دوزفا :
.دنشاب هتشادن  یا  هتشر  نیب 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  نآ  داعبا  ره  اب  تاطابترا  یلک  موهفم  عقاو  رد 
همالع هاگـشناد  اــب  اتــسار  نـیا  رد  هماــن  مهاــفت  یاــضما  درک : ناوــنع  یتــشهب  دیهــش  یکــشزپ  موــلع  هاگــشناد  سیئر 

تـسا و کرتـشم  یرکف  یملع و  یاـه  هورگ  لیکــشت  دــنمناوت و  دارفا  ییاسانــش  یارب  یبوـخ  عورــش  هـطقن  یئاــبطابط 
.دراد لماک  یگدامآ  هنیمز  نیا  رد  ییادتبا  هچیرد  ناونع  هب  هاگشناد 

هاگـشناد سیئر  رواشم  رهام ، یلعتـسا  انورک  مایا  یاه  لضعم زا  یکی  مدرم  هب  تاعالطا  لاـقتنا  یناـسر و  عـالطا هوحن 
نیرتـگرزب زا  یکی  رادــید  نـیا  رد  یداـصتقا  یاــه  تکراــشم  یراذــگ و  هیامرــس  روـما  رد  یتـشهب  دیهــش  یکــشزپ  موـلع 
تاعالطا لاقتنا  یناسر و  عالطا  هوحن  ار  نارهت  رهـشنالک  رد  انورک  یرامیب  اب  هلباقم  داتـس  هژیو  هب  اـه  ناـگرا  تالکـشم 

قیقد یزیر  همانرب  یبایزرا و  هب  زاین  داد و  ناشن  ار  دوخ  مه  زاب  انورک  نارحب  رد  لضعم  نیا  تفگ : تسناد و  مدرم  هب 
.دش ساسحا  رت 

یناـسر و عـالطا  دـننک ، دراو  سرتـسا  هعماـج  هب  هکنیا  نودـب  اـه  نارحب  رد  هک  مینک  ادـیپ  ار  یدارفا  دـیاب  داد : همادا  یو 
.دننک ییادز  سرتسا  یعون  هب  دنناوتب  دنشاب و  هتشاد  یتسرد  شزومآ 

دیهـش یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  یرئاـحتاطابترا ، هزوح  رد  روـحم  تمالـس  ینهذ  ییاـناوت  دوـجو  موزل 
هنیمز نیا  رد  درک : ناـیب  دـناوخ و  گـنررپ  رایـسب  ار  تاـطابترا  هزوـح  رد  روـحم  تمالـس  ینهذ  ییاـناوت  تـیمها  یتـشهب ،
روـما ناصــصختم  نازاــسوراد و  ناکــشزپنادند ، اــهامام ، ناراتــسرپ ، نوـچمه  دــنراد  یقیمع  یکــشزپ  دــید  هـک  یدارفا 

.دننک یم  ادیپ  رتهب  ار  ناش  هاگیاج  دوب و  دنهاوخ  رت  قفوم  تاطابترا  رد  ینهذ  یسدنهم  ظاحل  زا  یتشادهب ،
صـصختم ریغ  صـصختم و  دارفا  طسوت  اوتحم  دـیلوت  تاعالطا و  ۀـنوگ  چراـق دـشر  اـنورک ، نارحب  رد  اـه  هغدـغد زا  یکی 

اب یراـکمه  یاـه  هنیمز  هب  هراـشا  اـب  یتـشهب ، دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یموـمع  طـباور  ریدـم  یمیرک ، ناگژمتـسا 
هناسر داوس  یتمالـس و  داوس  یاقترا  هنیمز  رد  کرتشم  یاـه  شیوپ  یزادـنا  هار  درک : ناونع  یئاـبطابط ، همالع هاگشناد 

همان مهافت  داقعنا  یرتکد ، دـشرا و  یـسانشراک  عطقم  ود  رد  فلتخم  یاه  شیارگ  اب  تمالـس  طابترا  هتـشر  داجیا  یا ،
هبرجت هب  هاـگن  اـب  یـشهوژپ  یاـه  تصرف  فـیرعت و  تمالـس و  یناـسنا و  موـلع  هزوـح  یاـه  شهوژپ  طـسب  روـظنم  هـب 

.دوب دهاوخ  یراکمه  نیا  داعبا  زا  انورک  یرامیب  تیریدم 

 



تاعالطا و هنوگ  چراق  دشر  انورک  نارحب  رد  یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یاه  هغدغد  زا  یکی  داد : همادا  یو 
.تسا صصختم  ریغ  صصختم و  دارفا  طسوت  اوتحم  دیلوت 

دارفا زا  یرایـسب  یفرط  زا  اما  دـننک ؛ اوتحم  دـیلوت  یتسرد  هب  دنتـسناوتن  یـصصخت  یاه  هزوح  زا  یرایـسب  هنیمز  نیا  رد 
شیپ زا  شیب  ار  هعماج  تمالس  داوس  یاقترا  ترورض  عوضوم  نیا  دندرک و  یم  دیلوت  یتسردان  بلاطم  صصختمریغ 

.تسا هدرک  گنررپ 
هک انورک  نارحب  رد  هژیو  هب  تسا ، رگیدـکی  موزلم  مزال و  یا ، هناـسر  داوس  تمالـس و  داوس  کارتشا  داد : همادا  یمیرک 

.تفای شیازفا  راشقا  نیب  رد  یا  هناسر  فرصم 
یزاـب نوچمه  مدرم  مومع  شزوـمآ  رد  یا  هلحرم  یقیرزت و ۲  یاـه  شور  زا  هدافتـسا  هب  زاـین  هنیمز  نیا  رد  نینچمه 

.دش ساسحا  رتشیب  یزاس  هنوگ 
ار تاـطابترا  هوـحن  اــنورک  هـکنیا  هـب  هراــشا  اــب  ناــیاپ  رد  یتـشهب  دیهــش  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یموـمع  طــباور  ریدــم 
اـه و شلاـچ  یناـسر و  عـالطا  یاـه  مرفتلپ  زا  مدرم  هدافتـسا  حطــس  دـیاب  ادـتبا  تـفگ : تـسا ، هدرک  رییغت  شوختــسد 

مرفتلپ زا  هدافتـسا  یدرف و  نیب  تاطابترا  حطـس  یمدـیپا  نیا  ناـیرج  رد  هک  ارچ  میجنـسب ؛ ار  هنیمز  نیا  رد  اـه  تصرف 
.تسا هدرک  رییغت  یطابترا  یاه 

موـلع هاگــشناد  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یـــشهوژپ  یـــشزومآ و  یاــه  یراــکمه  شرتــسگ  موزل  رب  ناــیاپ  رد  یو 
داوـس یاـقترا  فدـه  اـب  یـشخب  نـیب  یاـه  یراـکمه  شیازفا  یارب  ار  تـصرف  نـیا  درک و  دـیکات  یتـشهب  دیهـش  یکــشزپ 

.دناوخ دنمشزرا  تمالس 
یداـه یلاز  اــضریلع  رادرز  نـیرز  یتـشهب  دیهــش  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یدـیلک : تاـملک 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۴۹۰ یراذگ : کارتشاانورک  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یکیناخ 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همانزور دوش -  لیدبت  یعامتجا  هلئسم  هب  ینامرد  ثحب  زا  انورک  عوضوم  : یتشهبدیهش یکشزپ  مولع  هاگشناد  سییر   
دیپس

۲۲۲۲
دادرخ
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ربخ قاتا  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / لداعت  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب مینک  داـجیا  لغـش  نوـیلیم  یارب ۸  هـکلب  نوـیلیم ، یارب ۹  مییوگن  ینوـنک  یداـصتقا  دـشر  اـب  میهاوـخب  اـم  رگا  لاـح   
.میراد زاین  نامز  لاس  دودح ۶۴  یزیچ 

دوـکر هب  یا  هراـشا چـیه  دـیدرگ  هیارا  هاـم ۱۳۹۳  ید رد ۱۴و ۱۵  هـک  ناریا » داـصتقا  سنارفنک  ثحاــبم  یدــنب  عـمج رد   » 

.دوش یمن روشک  داصتقا  رب  مکاح 

تدم نیا  رد  ینعی  دنا  هدرک ادیپ  ققحت  لمع  رد  یتعنـص  هدش  یزیر  همانرب یاه  یراذگ هیامرـس دـصرد  زا ۱۴  رتمک  اهنت   
تامدـخ تادراو و  لثم  یناگرزاب  یاـه  تیلاـعف تمـس  هب  هدـش و  جراـخ  تعنـص  شخب  زا  اـه  هیامرـس دـصرد  زا ۸۶  شیب 

هرادا تالکـشم  لاح  نیع  رد  تسا و  مک  زین  اهنآ  راـظتنا  هرود  هدوب و  ـالاب  اـه  تیلاـعف هنوگ  نیا یهدزاـب  مه  اریز  دـنا  هتفر

تلود تلود کیژتارتسا   کیژتارتسا یاطخ   یاطخ راهچ   راهچ

ریگرد روشک  هک  دوش  یم یهام  دنچ  دنچ  ره  دـنک ، یمن یرپس  ار  یـشوخ  نادـنچ  یاهزور  ناریا  داصتقا  دـیلوت |  ینابیتشپ  هورگ 
دوب دارم  قفو  رب  روما  همه  درک ، یمن ادیپ  عویش  سوریو  نیا  رگا  اما  تسا  نآ  ریثاتو  انورک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۰طباور 

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-87/167926-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-87/167926-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA


لابقتـسا اـه  تیلاـعف هنوگنیا  زا  زین  یکناـب  متـسیس  تلود و  رت  مهم همه  زا  دـنراد و  رتـمک  مه  ار  اـه  تاـیلام همیب و  راـک ،
.دوش یم تیاده  نکسم  یناگرزاب و  تامدخ ، تمس  هب  یکناب  تالیهست  دصرد  زا ۶۵  شیب  دنک و  یم یرتشیب 

هک دوـش  یم یهاـم  دـنچ  دـنچ  ره  دـنک ، یمن یرپـس  ار  یــشوخ  نادــنچ  یاـهزور  ناریا  داـصتقا  دــیلوت |  یناـبیتشپ  هورگ 
داـصتقا دوـب و  دارم  قـفو  رب  روـما  همه  درک ، یمن ادـیپ  عویـش  سوریو  نـیا  رگا  اـما  تـسا  نآ  ریثاـتو  اـنورک  ریگرد  روـشک 

.دومیپ یم ار  دشر  ریسمو  درک  یم یط  ار  یتسرد  ریسم 
لیر هب  داصتقا  ایآ  دسر ، یمن شوگ  هب  نانادداصتقا  زا  ینادنچ  یادص  المع  هک  دوش  یم زین  یحابص  دنچ  نایم  نیا  رد 

هاگشناد داـصتقا  داتـسا  یفـسوی ، یلق  دـمحم  اـب  ار  عوضوم  نیا  ؟ تسا ناـیمرد  یرگید  لـئاسم  اـی  تسا  هتـشگزاب  دوخ 
.میتشاذگ نایمرد  ییابطابط  همالع 

داصتقا یزاس  دازآ رب  یا  هژیو دـیکات  تلود ، یداصتقا  کیژتارتسا  یاهاطخ  هب  هراشارب  هوـالع  وگو  تفگ نیا  لـالخ  رد  وا 
.دراد نوناق  تیمکاحو 

یوس زا  ییادـص  ـالمع  هک  دوـش  یم یتـقو  دـنچ  روـشک ، یداـع  طیارـش  رب  اـنورک  یداـصتقا  تارثا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب    
.دسر یمن شوگ  هب  یداصتقا  فلتخم  یاه  شیارگ حرطم  نانادداصتقا 

نانادداصتقا هدـنیامن  هدـنب  هک  منک  هراـشا  دـیاب  عوضوم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  ؟ دراد یلیلد  هچ  هلاـسم  نیا  امـش  رظن  هب 
.متسین

.تسا مدوخ  یصخش  رظن  میوگ  یم هک  هچنآ 
فـیح و اـه و  یراـک منادـن  یداـصتقا ، تالکـشم  دـنراد ، ناـنادداصتقا  زا  اـه  هناـسر هک  تسین  ییاـج  یب راـظتنا  نیا  هتبلا 
هک دوش  یم بجوم  نشور  یا  هدـنیآ نتـشادن  رت  مهم همه  زا  یراـکیب و  رقف و  یمروـت ، یاـهراشف  اـب  هارمه  عباـنم  لـیم 

ار تالکشم  نیا  هشیر  نانادداصتقا  هک  دنراد  راظتنا  نانادداصتقا  زا  نیاربانب  دنشاب و  دوخ  هدنیآ  یگدنز و  نارگن  مدرم 
شالت دـنرادرب و  تسد  هدرک  داجیا  ار  تالـضعم  نیا  هک  ییاه  تسایـس زا  هک  دـنهاوخب  نادرمتلود  زا  دـننک و  ییاسانش 

.دزاس یم دراو  راشف  مدرم  هب  هک  دنوش  ییاه  تسایس یارجا  عنام  هناملاع  دقن  اب  هک  دننک 
.دنشاب هدرک  توکس  نانادداصتقا  هک  منک  یمن رکف  نم  هتبلا 

.دنیامن یم نایب  ار  دوخ  تارظن  دنریگب  رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  فانصا  نیصصختم و  ریاس  لثم  مه  اهنآ 
.دنراد تسد  رد  ار  یداصتقا  تالکشم  دیلک  نانادداصتقا  میوگب  هک  تسین  نیا  مدصق 

هعماـج نیا  نارکفنـشور  ریاـس  دـننام  زین  فـلتخم  یرکف  یاـه  هلحن زا  ناـنادداصتقا  میوـگب  هک  تسا  نیا  مدـصق  هـکلب 
.دنا هدوب روما  تاحالصا  ناهاوخ  دنا و  هدرک داقتنا  هدید و  ار  یتالکشم  رگید  یاه  صصخت فونص و  زا  یرایسب  ریظن 
راـشقا ریاـس  هکلب  تـسا  هدوـبن  نایوجـشناد  ناـملعم و  نایهاگـشناد ، نارکفنـشور ، یوـس  زا  اـهنت  اـه  داـقتنا نـیا  هـتبلا 

.دنا هدرک ناشدوخ  تیعضو  هب  تبسن  ضارتعا  نایب  هب  مادقا  زین  نانزو  ناراد  نویماک  نارگراک ، دننام 
ای همان  بلاق  رد  ار  دوخ  تایرظن  یعمج  ای  یدارفنا  تروص  هب  هفیظو  ساسح  نانادداصتقا  فلتخم  عقاوم  رد  نیاربانب 

.تسا هتشاد  ساکعنا  یللملا  نیب ای  یلخاد  یاه  هناسر رد  اضعب  دنا و  هدناسر نالووسم  شوگ  هب  هینایب 
.دنراد یدحاو  رظن  یداصتقا  لئاسم  هرابرد  هن  دنتسه و  یسایس  تالیکشت  هن  دنتسه و  بزح  هن  نانادداصتقا  هتبلا 

.دنتسین یصاخ  عفانم  لابند  هب  اهنآ 
دـنراد و یتـسرد  تاـیرظن  هشیمه  اـهنآ  هکنیا  اـی  میرادـن  یبزح  اـی  یـسایس  ناـنادداصتقا  هک  تسین  نـیا  مروـظنم  هـتبلا 

.تساهنآ راصحنا  رد  یملع  تقیقح 
.دراد دوجو  لئاسم  نیرت  هداس یتح  هرابرد  رظن  فالتخا  نانادداصتقا  نیب  رد 

.
.دنا هدرک نایب  ار  دوخ  تایرظن  دنا  هدرک فیرعت  دوخ  یارب  هک  یفادها  ای  تیعقوم  اب  بسانتم  نانادداصتقا  نیاربانب 
میقتـسم ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب اه  تلود زا  دندوب و  نانادداصتقا  دقتنم  رگید  یخرب  دندوب و  نادرمتلود  دـقتنم  یخرب 

ای هتـشادن  یـصخشم  عضوم  ای  هتـشادن  دوخ  تایرظن  حرط  هب  یا  هقالع مه  یخرب  لومعم  قبط  دـنا و  هدرک یم تیامح 

 



.دننک یراوس  جوم  حالطصا  هب  دننک و  نایب  طیارش  بسح  رب  ار  دوخ  رظن  ات  دوش  داجیا  یجوم  ات  دننام  یم رظتنم  یتح 
بیـسآ ناش  یلغـش یاه  تصرف دـنهاوخ  یمن لومعم  قبط  هک  دنتـسه  مه  یا  هدـع هتبلا  مدرک  ضرع  هک  یروط  نامه

.دنتسه دوخ  یارب  یرتهب  هدنیآ  لابندو  دنرادن  داقتنا  هب  یلیامت  دنیبب ،
.دنهد یم حیجرت  ار  تلود  اب  یتسیزمه  نانادداصتقا  زا  هورگ  نیا  تلع  نیمه  هب 

صخــشم دــنا  هدرک یم یراــکمه  اــه  تـلود اــب  هــک  یناــنادداصتقا  ؟ دنتــسه ناــنادداصتقا  زا  یهورگ  هــچ  ریخا  هورگ     
.دنتسه

.دننک یم نایب  رتهب  ار  نارادمتسایس  عضاوم  هک  دنراد  یتایرظن  هک  دنتسه  یرکف  فیط  کی  اهنآ 
.دنیامن هیارا  مزال  هیجوت  نادرمتلود  تالخادم  یارب  دنناوت  یم اهنآ  تقیقح  رد 

ناـنادداصتقا رگید  یزنیک و  تاـیرظن  لـماش  هک  دنتـسه  کیـسالکوئن  بتکم  هدـید  شزومآ  اـهنیا  یرکف  برـشم  رظن  زا 
.دنتسه یزنیک  اسپ 

.دننک یم هیجوت  یتلود  تالخادمرظنم  زا  ار  داصتقا  تالکشم  هشیمه  اهنآ 
.تسا نآ  فالخرب  دنسیون  یم هک  ییاه  هخسن اما  دننک  یم نایب  تلود  یزاسدودحم  ای  دازآ  داصتقا  ار  فده  هچرگا 

یلوپ یاه  تسایس یراکیب ، مروت و  یداصتقا ، دشر  ریظن  دننک  تبحـص  مهبم  هک  دنهد  یم دای  نارادمتـسایس  هب  بلغا 
.یصوصخ شخب  هن  اهراوناخ و  هن  دنرادن ، تیمها  سکچیه  یارب  نادرمتلود  دوخ  زا  ریغ  هک  هریغ  یلام و  و 

.تسا تلود  هلخادم  مدع  یزاس و  دازآ مدرم  یصوصخ و  شخب  هغدغد  تقیقح  رد 
.دنک یم رت  دب ار  عاضوا  دنک  هلخادم  داصتقا  رد  هک  یفده  اب  تلود  اما 

ار یداصتقا  تالکـشم  تلود  نالک  یاه  تسایـس زکرمتم و  یزیر  همانرب قیرط  زا  دـنهاوخ  یم هک  ناـنادداصتقا  نیا  اـما 
تیعورـشم نادرمتلود  درکلمع  هب  اهنت  دوخ  یاه  تسایـس اب  دـننک  یـسدنهم  ار  داصتقا  رگید  ترابع  هب  ای  دـننک  فرطرب 

.دننک لح  ار  هعماج  لکشم  نیرت  کچوک دنناوتب  هکنیا  نودب  دنشخب  یم یملع 
.دشاب یمحرم  هکنیا  یاج  هب  دشاپ  یم کمن  تلم  مخز  رب  اهنآ  یاه  تبحص یهاگ 

ییاـه ییاـسران هـچ  یراذـگ  تسایـس دـعب  رد  امـش  رظن  هـب  میرذـگب  روکذـم  ناـنادداصتقا  یـشنیب  تالاکــشا  نـیا  زا  رگا    
ار یلئاـسم  وا  یداـصتقا  میت  یناـحور و  یاـقآ  تلود  راـک  هب  عورـش  لـیاوا  ناـمه  رد  دـیآ  یم مداـی  تسا ؟ هتـشاد  دوجو 

تامیمـصت تارظن و  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داـصتقا  هدکـشناد  رد  یملع  تسـشن  کـی  رد  نم  هـک  دـندرک  یم حرطم 
اب هراوـمه  اـهاطخ  ناـمه  منک  یم رکف  مدرک و  حرطم  تلود  » یداـصتقا  مـیت  کـیژتارتسا  یاـهاطخ   » بلاـق رد  ار  اـهنآ 

میـسقت هتـسد  راـهچ  هب  ار  اـهنآ  نم  هصـالخ  روـط  هـب هـک  دـشاب  هارمه  مـه  هدـنیآ  رد  دـیاش  هدوـب و  هارمه  ناتـسود  نـیا 
.منک یم

ناریا یتلود  یاه  هاگتـسد رد  لغاش  نانادداصتقا  کیژتارتسا  یاطخ  نیلوا  دـنا ؟ هدوب هچ  اهاطخ  نیا  دـییامرفب  بخ     
.تسا هدوب  یداصتقا  یراذگ  تسایس یاج  هب  یزادرپ  هیرظن

دنریگ یم رظن  رد  هعماج  رب  مکاح  نیناوق  زا  لقتـسم  ار  یداـصتقا  نیناوق  هک  تسا  هدوب  نیا  رد  یداـصتقا  میت  هابتـشا 
.تسین نینچ  هک  دننک  راک  دنناوت  یم یعامتجا  نیناوق  زا  لقتسم  یداصتقا  نیناوق  هک  دننک  یم دومناو  نینچ  و 

یخرن کت اه ، هنارای یدـنمفده  مروت ، لرتنک  هجدوب ، یرـسک  ندرکرپ  یداصتقا ، دـشر  تهج  رد  عبانم  اه و  شـالت ماـمت 
.تسا هتفرگ  تروص  یکناب  دوس  زرا و   ندرک 

؟ دنتـسین یرگید  لماوع  لولعم  دوخ  اهنآ  ای  دنتالکـشم  هشیر  اهنیا  اعقاو  ایآ  دـنفده ؟ اهنیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاوساـما 
زین اهنآ  هب  یبایتسد  هکنیا  نمـض  دنتـسین ، یداصتقا  فده  دنـشاب ، مهم  هک  مه  ردقچره  اهنیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

.تسا راوشد  دمآراک  یاهداهن  دوجو  نودب 
.دننام یم یقاب  اجرب  اپ  نانچمه  تالکشم  اذل  ار  تلع  هن  هتفرگ و  هناشن  ار  مئالع  رتشیب  اه  شالت نیا  اما 

.دننک یم داجیا  زین  یرگید  یبناج  ضراوع  هکلب  دندرگ  یمن فرطرب  تالکشم  اهنت  هن
لیدــعت یاــه  تسایــس وازنورب  ازنورددــشر و  ریظن  فــلتخم  یاــه  یروــئت نوــمزآ  مـغر  یلع هـک  تـسا  لــیلد  نـیمه  هــب 

.تسا هدماین  تسد  هب  یهجوت  لباق  تیقفوم  لاس  یس  زا  شیب  لوط  رد  یراتخاس 

 



.دنتسه لولعم  اهنت  اهنیا  دنتالکشم و  هشیر  یرگید  لماوع  هکارچ 
طلغ سردآ  مـه  مدرم  هـب  هـکلب  دــنور  یم اـطخ  هـب  نـالووسم  اــهنت  هـن  لــئاسم  نـیا  ییاــمنگرزب  دــیکات و  اــب  هجیتـن  رد    

لئاـسم نیا  عفر  قـیرط  زا  اـهنت  ار  هعماـج  رد  دوـجوم  یاـه  ییاـسران تالکـشم و  هک  دـننک  یم دوـمناو  نینچ  دـنهد و  یم
هجوت اهنآ  هب  نالووسم  هک  تسا  یرگید  لئاسم  عفر  مزلتـسم  دوخ  لئاسم  نیا  عفر  هک  یلاـحرد  درک  فرط  رب  ناوت  یم

تیکلاـم قوقح  حیحـص  یارجا  تسرد و  فیرعت  ینوناـق ، یقوقح و  لقتـسم  یاـهداهن  یرارقرب  نآ  دـنا و  هدومنن یفاـک 
.تسا یساسا  نوناق  حالصا  ورگ  رد  هک  تسا 

دنا و هدرک لیدعت  ردوخ ا  عضاوم  لبق  هب  تبسن  تلود  یداصتقا  میت  نارواشم و  هچرگا  زین  دیدج  تلود  رد  هنافساتم 
.دنیامن یمن هیارا  اهداهن  زا  ینشور  کرد  اما  دننک  یم تبحص  اهداهن  زا 

.دننک یم راک  یعامتجا  ماظن  هعماج و  رب  مکاح  نیناوق  زا  لقتسم  یداصتقا  نیناوق  دوش  یم روصت 
.دنزاس یم قبطنم  یعامتجا  طیارش  اب  ار  دوخ  یداصتقا  یاهریغتم  هک  یلاح  رد 

.دنوش حالصا  اهداهن  تسا  مزال  دننکراک  یتسرد  هب  یداصتقا  یاهریغتم  هکنیا  یارب   
بـــسک یلـــصا  عــبنم  یراــکمه و  ساــسا  یداــصتقا و  نــالاعف  لــمع  یاــمنهار  هعماــج و  رد  یزاـــب  نیناوــق  اـــهداهن ،

.دنا تاعالطا
دـننک و یم میظنت  ار  تلود  اه و  هاگنب لباقتم  طباور  دـنزاس و  یم تصرف  دـننک  یم داجیا  هزیگنا  هک  دنتـسه  اـهداهن  نیا 

.دنوش یم اهرازاب  اهداصتقا و  درکلمع  توافت  بجوم  تیاهن  رد 
تیکلام و قوقح  حیحص  یارجا  تسرد و  فیرعت  نوناق  مظن و  یرارق  رب  مزلتـسم  یداصتقا  یاهریغتم  حیحـص  درکراک 

.تس اهداد  رارق 
.تشاد دهاوخن  دوجو  یتیکلام  قح  چیه  یدازآو و  تینما  چیه  نوناق  تموکح  نودب 

دوب دـهاوخ  اراکان  هکلب  ینعم  یب اهنت  هن  یزاس  یـصوصخ دـشاب  هدـشن  نیمـضت  تیکلام  قح  دـشابن و  مکاح  نوناـق  رگا 
.دوب دهاوخن  رارقرب  دادرارق  قح  تیکلام ، قوقح  دشابن ، مکاح  نوناق  هک  ییاج  رد  اریز 

یزاس یصوصخ هچنآ  دشابن  رارقرب  تیکلام  قوقح  تینما  دریگ و  رارق  ضراعت  دروم  یتحار  هب  اه  ناسنا قوقح  هکیتقو 
.تسا یراذگاو  هکلب  تسین  یزاس  یصوصخ لصا  رد  دوش  یم هدیمان 

.دنا هعماج کی  دارفا  یعمج  راتفر  لوصحم  یداصتقا  یاهریغتم 
.دننک یم لمع  یعامتجا  ماظن  درکراک  زا  لقتسم  یداصتقا  نیناوق  دوش  روصت  هک  تسا  هابتشا  نیا 

دمآراـک یاـهداهن  یرارقرب  نودـب  اـیآ  تسا ؟ یفاـک  تالکـشم  لـح  یارب  یداـصتقا  دـشر  رب  دـیکات  اـیآ  یطیارـش  نینچ  رد 
درکلمع رایعم  رگا  دوش ؟ یم لابند  یفده  هچ  اب  یداصتقا  دشر  الوصا    دـشاب ؟ رادـیاپ  رثوم و  دـناوت  یم یداصتقا  دـشر 

یــشیامن و یاـه  هژورپ زا  رثاـتم  افرــص   یداصتقادــشر  دــشابن و  مدرم  یدازآ  شیاـسآ و  هاـفر ، یداـصتقا  یاـه  تساـیس
دهاوخ ینعم  هچ  یداصتقا  دـشر  تلاـح  نیا  رد  تشاد ؟ دـهاوخ  یرثا  هچ  مدرم  یگدـنز  رب  دـشر  نیا  دـشاب ، یتاـغیلبت 

دشر ینعمدوش  یمن تیاده  هرادا و  مدرم  ناگدننک و  فرصم طسوت  یداصتقا  یاه  تیلاعف مظعا  شخب  هک  یتقو داد ؟
فدـه ناونع  هب  یـصوصخ  فرـصم  نیماـت  فدـه  اـب  هک  ییاـه  یراذـگ هیامرـس اـیآ  تسیچ ؟ یراذـگ  هیامرـس یداـصتقا و 
یزیچ زا  رتشیب  دنزاس  راداو  ار  مدرم  هک  دنراد  ار  قح  نیا  نالووسم  ایآ  دیازفیب ؟ مدرم  باختنا  قح  هب  دـناوت  یم دـشابن 
هعماج یارب  ددرگ  لیمحت  یرابجا  تروصب  دشابن و  یباختنا  هک  یدشر  ایآ  دننک ؟ هنیزه  یداصتقا  دشر  یارب  دنلیام  هک 

دلومریغ یماظن و  ای  یتلود  یاه  هنیزه لوپ و  قیرزت  قیرط  زا  دشابن و  یعامتجا  هک  یدـشر  تسا  یهیدـب  ؟ دراد یدوس 
.دننک یم دشر  رگید  یخرب  هنیزه  هب  دارفا  یخرب  هک  دهد  یم ار  هجیتن  نیاو  دوب  دهاوخ  یدب  دشر  دشاب 

اه تلود تامادـقا  یدـیلوت و  یاه  تیلاعف اه ، یراذـگ هیامرـس اه ، شالت مامت  ینعی  دـنک ، راـک  مدرم  یارب  دـیاب  داـصتقا 
.دشاب مدرم  تلزنم  نأش و  ظفح  هافر ، یارب  دیاب 

.دشاب مدرم  هعماج و  زاین  زا  لقتسم  هک  درک  فیرعت  داصتقا  یارب  ار  یفادها  ناوت  یمن
ام داـصتقا  اـت  مینک  رداـص  ار  یمیـشورتپ  تـالوصحم  تفن و  هک  تسا  یفاـک  مـیریگب  رظن  رد  ار  یداـصتقا  دـشر  اـهنت  رگا 

.دنک دشر 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۳طباور 



.تشاذگ دهاوخ  مدرم  داحآ  یگدنز  رب  یریثات  هچ  دشر  نیا  هک  تسا  نیا  هلاسم  اما 
یریذـپ بیـسآ زا  ایآ  دـنک ؟ یم مک  جراخ  هب  ار  روشک  زاین  ایآ  دـش ؟ دـهاوخ  هعماج  رد  هافر  لاغتـشا و  داجیا  هب  رجنم  اـیآ 

هک دــهد  یم ناـشن  ناریا  هتــشذگ  هـبرجت  دــهاک ؟ یم یجراـخ  یلخاد و  فـلتخم  یاــه  کوـش لــباقم  رد  روـشک  مدرم و 
، روشک رد  یداصتقا  یاـه  تیلاـعف هدـش و  هتـشابنا  مه  رب  تالکـشم  یداـصتقا  دـشر  یتفن و  یاـه  دـمآرد قیرزت  مغر  هب

.تسا هدشن  مدرم  یارب  هافر  تینما و  یرارقرب  بجوم 
تعنــص و دــیلوت  شیازفا  قــیرط  زا  یــصوصخ  شخب  مدرم و  تکراــشم  هجیتــن  رد  هـک  تــسا  یدــشر  نآ  بوــخ  دــشر 
اب دریگ و  تروـص  لاغتـشا  داـجیا  یرو و  هرهب  ییاراـک و  ءاـقترا  تاـعارتخا و  تاعادـبا و  یزوـلونکت  تفرــشیپ  یزرواـشک و 

دنک یمن یکمک  اـهنت  هن  نآ  شیازفا  هک  دوـب  دـهاوخ  دـب  دـشر  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـشاب  راـگزاس  یطیحم  تسیز  طـیارش 
.دوش هتفرگ  راک  هب تسرد  ریسم  رد  دوش و  هتفرگ  نآ  یولج  دیاب  هک  تسا  رابنایز  برخم و  هکلب 

ار نآ  یاـه  هشیر لـلع و  یـسررب  نودـب  تـلود  هجدوـب  یرـسک  ندرک  رپ  رب  دـیکات  ؟ تـسیچ لکـشم  نـیمود  دـییامرفب      
.تفرگ رظن  رد  یدنب  هتسد نیا  رد  لکشم  نیمود  ناوت  یم

دنک یم یعـس  هعـسوت  دـنیارف  یادـتبا  رد  اـهروشک  همه  رد  تلود  هـچرگا  هـک  دـهد  یم ناـشن  قـفوم  یاـهروشک  هـبرجت 
نیناوـق یارجا  تیکلاـم و  قوـقح  تردــق  لاـمعا  اــب  دــنک و  مـهارف  مدرم  یارب  ار  یدازآ  تـینماو و  دــنک  مکاــح  ار  نوناــق 

.تسین نوناق  قوفام  سکچیه  هک  دهدب  یداصتقا  نالاعف  هب  ار  تمالع  نیا  یندم  هعماج 
.دراد یم او  نآ  زا  تعاطا  هب  زین  ار  نارگید  دوش  یم نوناق  عبات  دوخ  اهنت  هن 

وگخـساپ هد و  سپ باسح  هراومه  دنک و  یم نییعت  نآ  یارب  هعماج  هک  دنک  یم یفیاظو  هب  فوطعم  ار  دوخ  تالخادـم 
.تسا

.دنک یم تفایرد  تایلام  دهد  یم ماجنا  هک  یتامدخ  لابق  رد  تسا و  مدرم  راکتمدخ  تلود 
.دشاب نزاوتم  شجرخ  لخد و  هک  دراد  شالت  اما 

زین رما  نـیمه  دـنک و  یم هـنیزه  دـنادب  حالــص  هـک  هنوـگره  نـیا  رباـنب  دراد و  اـکتا  یتـفن  یاهدـمآرد  هـب  تـلود  ناریا  رد 
.دوش یم تلود  ندش  گرزب  ثعاب 

دمآرد فـلتخم  لـیالد  هب  هک  یتـقو  دزادرپ و  یم اـه  هـنیزه نیماـت  هـب  ضراوـع  اـی  تاـیلام  ذـخا  تـفن و  شورف  اـب  تـلود 
ناربج یارب  هک  دناوخ  یمارف ار  دوخ  یداصتقا  میت  نیرواشم و  دوش ، یم هجاوم  هجدوب  یرسک  اب  دبای  یم شهاک  تفن 

.دننک یشیدنا  هراچ هجدوب  یرسک 
اـه و تاـیلام شیازفا  دــنهدب  رظن  اـهنآ  ییاراـک  ءاـقترا  اــه و  هـنیزه شهاــک  هـب  هـکنیا  یاــج  هـب  مـه  مرتـحم  نیرواــشم 
هن هک  دـننک  یم هیـصوت  فلتخم  لاکـشا  هب  ار  جراـخ  لـخاد و  زا  ضارقتـسا  اـی  تفن  رتشیب  تارداـص  اـی  زرا  خرن  شیازفا 

.دننک یم داجیا  داصتقا  رد  یرتشیب  یفنم  تارثا  هکلب  دنام  دهاوخ  یقاب  اجرب  اپ  نانچمه  تالکشم  تسا و  رثا  یب اهنت 
.دهد یم طلغ  سردآ  نیا  اما  دوش  یم هتشاذگ  اهدمآرد  شیازفارب  دیکات  اه ، هنیزه شهاک  یاج  هب  رگید  ترابع  هب 

.دهد شهاک  ار  دوخ  یاه  هنیزه دیاب  تلود 
.دهد شهاک  اردوخ  یاه  ترفاسم و  اهرانیمس   یتافیرشت ، یشیامن و  یاه  هنیزه دناوت  یم ادتبا  رد 

.تساهداهن حالصا  هب  طونم  اه  هنیزه ریاس  شهاک  هک  تسا  یهیدب 
هک دـندرک  یم افتکا  نیا  هب  اهنت  دـنا ، هدرکراک اهنآ  اب  اـی  هداد  هرواـشم  تلود  هب  یعون  ره  هب  هک  یناـسک  اـی  ناـنادداصتقا 

.درک رپ  ار  هجدوب  یرسک  دوش  یم هنوگچ 
.دشاب هجاوم  هجدوب  یرسک  اب  دیاب  تلود  ای  داصتقا  الصا  ارچ  هک  دندوبن  نیا  یپ  رد  الصا  هک  یلاح  رد 

.دنک مکاح  ار  نوناق  هک  دشاب  یلکش  هب  دیاب  هعسوت  دنیارف  هکنیا  نمض 
هدرک و تفایرد  مزال  یاه  لانگیـس دـنناوت  یم یداصتقا  نالاعف  یندـم ، هعماج  نیناوق  یارجاو  تیکلام  قوقح  اب  ینعی 

.دننک یزیر  همانرب دوخ  یاه  تیلاعف یارب 
.دشاب هتشاد  داصتقارد  یتلاخد  تلود  هکنیا  نودب 

.تسا کانتشحو  داصتقا  رد  تلود  شقن  رضاح  لاح  رد  اما 

 



یکناب متـسیس  یزکرم و  کناب  دراد ، ار  یتایلام  یاهدمآرد  دراد ، ار  یتلود  یاه  تکرـش دراد ، ار  تفن  دـمآرد  تلود  نالا 
.تساراذگ رثاو  دراد  رایتخا  رد  ار 

.دنک یم تلاخد  دهاوخب  هک  مه  هاگ  ره 
.تسا هدش  لمع  نآ  فالخ  اما  دنشاب  رت  هنیزه مکو  رت  کباچ تلود  دوب  رارق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ابار اهنآ  مامتو  دننک  یم هنیزه  دـننک ، یم دـنمراک  مادختـسا  اب  مادـقا  اه  تلود دـنک  یم ادـیپ  شیازفا  تفن  دـمآرد  هاگره 
.دننک یم ناربج  تفن  دمآرد 

.دننک یم نیمات  یتفن  یاهدمآرد  نیمه  اب  مه  ار  ناشدوخ  تاهابتشا  اه و  یجرخلو اه ، یراک منادن  یتح 
دنناوـت یمن رگید  هک  ارچ  دوـش ، یمزاـغآ  تالکـشم  هزاـت  دـنوش  یم هجاوـم  یتـفن  یاهدـمآرد  شهاـک  اـب  هک  یماـگنه  اـما 

.دنهدب ششوپ  ار  اه  هنیزه
.دوش یم هجاوم  هجدوب  یرسک  اب  تلود  دناد  یم تیعضو  نیا  لووسم  ار  یرگید  کی  ره  نایم  نیا  رد  هکنیا  زا  ریغ 

نیا دوش ، یم رتشیب  لوپ  پاـچ  بجوم  ضارقتـسا  نیا  دـننک ، یم یزکرم  کـناب  زا  ضارقتـسا  هب  مادـقا  نآ  ناربج  یارب 
.میوش یم هجاوم  هدرتسگ  یراکیب  اب  نآ  یپ  ردو  مروت  شیازفا  اب  نآ  عبت  هبو یگنیدقن  شیازفا  بجوم  لمع 

، یداصتقا دشر  رب  دـیکات  نینچمه  تسا  یراکیب  هلاسم  دروم  رد  طلغ  سردآ  موس ، یاطخ  ؟ تسیچ لاکـشا  نیموس     
.داد یاج  یدنب  هتسد نیمه  رد  ناوت  یم مه  ار  یتلود  هدزاب و  دوز  لاغتشا 

.تسا هدش  هتشاذگ  یداصتقا  دشر  رب  دیکات  نیرتشیب  لاغتشا ، داجیا  یارب  هک  تسا  نیا  تلود  رگید  یاطخ 
.ددرگ یمن لاغتشا  داجیا  هب  رجنم  امازلا  یداصتقا  دشر  اما 

.درادن دوجو  یداصتقا  دشر  لاغتشا و  نیب  یراکدوخ  طابترا  چیه 
عفر یارب  یداـصتقا  دــشر  رب  دــیکات  هـک  دــهد  یم ناــشن  زین  ناریا  دوـخ  هـبرجت  نـینچمه  یبرجت و  فـلتخم  تاــعلاطم 

.تسا هدوب  یطلغ  تسایس  یراکیب 
یداصتقا ۳۷. تکراشم  خرن  یمسر  رامآ  ساسا  رب 

یراکیب ۱۰. دصرد و   ۱
دودح ۸. صقان  لاغتشا  دصرد و   ۷

.تسا دصرد   ۵
.دنراد صقان  لاغتشا  ای  راکیب  رفن  رازه  تسیود  نویلیم و  زا ۵  شیب  دهد  یم ناشن  یتشگنارس  هبساحم  کی 

.دوش یمن متخ  دادعت  نیمه  هب  ناراکیب  نازیم  اما 
نایضاقتم عومجم  هب  یدوز  هب  نایوجشناد  زا  رفن  نویلیم  راهچ  دودح  تاماقم  طسوت  هدش  مالعا  یاهرامآ  ساسا  رب 

.دناسر دهاوخ  شیازفا  نویلیم  زا ۹  شیب  هب  ار  ناراکیب  رامآ  دنوش و  یم هفاضا  لغش 
.دنک داجیا  لغش  نویلیم  دودح ۹  دیاب  یراکیب  ندرک  نک  هشیر یارب  روشک  سپ 

ناریا یداصتقا  دـشر  تیفرظ  هدوب و  هارمه  یکدـنا  رایـسب  لاغتـشا  اب  ام  یداصتقا  دـشر  هک  هداد  ناـشن  هتـشذگ  هبرجت 
.تسا دصرد  جنپ  تلاح  نیرتهب  رد 

هدرک و ادـیپ  شهاـک  اـم  یلخاد  صلاـخان  دــیلوت  دــصرد  دودــح ۱۲ اـعومجم  و ۹۱  لاـس ۹۲  رد  هـک  تـسا  یلاــحرد  نـیا 
.تسا هدوب  مه  یفنم  ریخا  یاه  لاس رد  لاغتشا  صلاخ  نازیم  هک  دنهد  یم ناشن  یمسر  یاهرامآ 

یتاعالطا ساسارب  دنک !  ناربج  ار  یتعنص  یاه  هاگراک یلیطعت  زا  یشان  لاغتـشا  نایز  تسناوتن  دیدج  لاغتـشا  ینعی 
.دوش یم داجیا  لغش  رازه  دودح ۲۵  یداصتقا ، دشر  دصرد  کی  ره  اب  دراد  دوجو  هک 

هب مینک  داـجیا  لغـش  نویلیم  یارب ۸  هـکلب  نوـیلیم ، یارب ۹  مییوگن  ینونک  یداـصتقا  دـشر  اـب  میهاوخب  اـم  رگا  لاـح    
.میراد زاین  نامز  لاس  دودح ۶۴  یزیچ 

دصرد هلاس ۵ همه  لاس ، نیا ۶۴  مامترد  یداصتقا  دـشر  دوش ، فرطرب  ناریا  داصتقا  تالکـشم  هک  ضرف  شیپ نیا  اـب 
زا ار  دوخ  هفرح  هن  دنوش و  ریپ  هن  مه  نایضاقتم  دوشن و  هفاضا  ناراکیب  عومجم  هب  یدادعت  چیه  دشاب و  هتشاد  دشر 

.دنربب دای 

 



.تسا ینتفاین  ققحت ضرف  کی  نیا  هک  میناد  یم همه  اما 
ریثاـت تـحت  یداـصتقا  دــشر  دــشاب  ! روـشک  رد  یراـکیب  داـجیا  لــماع  دــیابن  دــشابن  لاغتــشا  داــجیا  لووـسم  تـلود  رگا 

.دنشاب هتشاد  رادیاپ  لاغتشا  دنناوت  یمن هک  هتشاد  رارق  ییاه  شخب
.یناگرزاب یزاس و  نامتخاس تامدخ ، لثم 

.دنک داجیا  رادیاپ  لاغتشا  دناوت  یمن دوش و  یم عبانم  نتفر  رده  هب  بجوم  زین  هدزابدوز  لاغتشا 
.دماجنا یم مروت  شیازفا  هب  سکعرب 

دنهد ۱۹. یم ناشن  دوجوم  تاعالطا 
.۳۴ یزرواشک ، شخب  بذج  نیلغاش  دصرد   ۶

تعنص و ۴۵. رد  دصرد   ۹
.دنا هدش یتامدخ  یاهتیلاعف  بذج  مه  دصرد  ۵

بذج راک  یورین  اراچان  هدوب و  دودحم  رایسب  یزرواشک  تعنـص و  شخب  رد  روشک  ییازلاغتـشا  تیفرظ  رگید  ترابع  هب 
رادیاپ هعـسوت  دشر و  دهاوخ  هب  یروشک  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا و  هدنام راکیب  ای  دنا  هدش یتامدـخ  یاه  تیلاعف
دنناوتب یزرواشک  تعنص و  مهم  یاه  شخب اهنت  هن  دشاب و  هتشاد  دوجو  یوق  یدنویپ  اه  شخب نیب  دیاب  دشاب  هتشاد 

هک یزیچ  دریگ  رارق  مهم  شخب  ود  نیا  تمدخ  رد  زین  یتامدخ  یاهتیلاعف  هکلب  دـننک  داجیا  لاغتـشا  دـنبای و  شرتسگ 
.تسین نینچ  ناریا  رد  هنافساتم 

.تسا روشک  داح  لکشم  یراکیب  لکشم  کش  نودب 
.درک یشیدنا  هراچ نآ  عفر  تهج  رد  هتفرگ و  یدج  دیاب  و 

.داد رارق  یسررب  دروم  راک  یورین  یاضاقت  تمس  زا  مه  راک و  یورین  هضرع  تمس  زا  مه  دیاب  ار  یراکیب  تلع 
رازاـب رد  ناـنز  رتشیب  تکراـشم  اهرهـش ، هب  اتـسور  زا  ترجاـهم  و ۷۰ ، یاـه ۶۰  ههد رد  تیعمج  دـشر  هـضرع  تمـس  رد 
یاـه تصرف اـهنیا  همه  هک  مک  دـمآرد  داـیز و  راـک  اـی  مدرم  ندوب  هلغـشدنچ  هلغـشود و  هجیتن  رد  اـهراوناخ و  رقف  راـک ،

.هریغ دزاس و  یم دودحم  نیریاس  یارب  ار  یلغش 
حــیرفت و اــی  شزوـمآ  تـیبرت ، یارب  یفاــک  تـصرف  ندوـبن  هداوناــخ و  تـسرپ  رــس  رمع  لوــط  شهاــک  ثعاــب  هـتبلا  هـک 

.دنز یم نماد  ار  یعامتجا  تالکشم  دراذگ و  یم یفنم  رثا  هداوناخ  نوناک  رب  هک  دوب  دهاوخ  هداوناخ  ءاضعا  اب  یمرگرس 
یهاگـشناد تالیـصحت  ندوب  اراد  اما  دنـسپرازاب  صـصخت  نتـشادن  ای  ینف  شناد  تراهم و  ندوب  نییاـپ  اـهنیا  رب  هوـالع 

.تسا هدوزفا  تالکشم  رب  یناسنا  مولع  رد  اصوصخم 
.دنتسین دنسپرازاب  یهاگشناد  یاه  شزومآ نیا 

دنریگب کردم  ات  دنتـسرفب  هاگـشناد  هب  ار  ناشدـنزرف  ات  دـننز  یم شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  اه  هداوناخ هک  تسا  یلاحرد  نیا 
.دنیشنب هناخ  رد  هداوناخ  شیپ  دیاب  دنوش  مادختسا  دناوتن  رگا  مه  دعب  و 

.دنا هتسب دیما  یتلود  لغاشم  هب  هتشذگ  هبرجت  ساسا  رب  اهنآ 
هدـش تلود  هـثج  ندـش  مـیظع  یـسارکورب و  شرتـسگ  بجوـم  تـلود  طـسوت  اـهنآ  کـلمت  یتـفن و  یاـه  دـمآرد شیازفا 

.تسا
هکنیا یاج  هب  ناناوج  هک  دوش  یم ثعاب  نیا  درادـن و  یـصاخ  صـصخت  هب  زاـین  اـمومع  یتلود  یاـه  شخب رد  مادختـسا 
یتلود یاه  هاگتسد رد  ات  دنریگب  کردم  دننک  شالت  اهنت  دنوش  رازاب  دراو  دنزومایب و  دنـسپ  رازاب  یاه  تراهم دننک  شالت 

.دنوش مادختسا 
.دهاک یم یراکیب  تالکشم  زا  یتلود  مادختسا  ارهاظ  هچرگا 

تمالع ناناوج  هب  دـنک  یم دراو  راشف  تلود  هجدوب  رب  درب و  یم الاب  ار  تلود  هنیزه  هکنیا  رب  هوالع  یتلود  لاغتـشا  اـما 
.دننیبب یتلود  لغاشم  رد  اهنت  ار  دوخ  هدنیآ  دنشابن و  دنسپ  رازاب  تراهم  بسک  نارگن  هک  دهد  یم طلغ 

.دنشاب یتلود  شخب  رد  لغش  نتفای  کردم و  نتفرگ  رکف  هب  اهنت  هک  دنوش  یم تیاده  یا  هنوگ هب  اهناوج  هجیتن  رد 
.دهد یم تلزنم  نأش و  اهنآ  هب  یتلود  لغاشم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۶طباور 



.دننام یم اه  هداوناخ رابرس  عقوت و  رپ  نانچمه  دنهد و  یمن دنسپ  رازاب  یاهراک  هب  نت  اهنآ 
نیا دنناد و  یم بسانم  ان  ار  دنـسپ  رازاب  یاهراک  تسا  شزرا  یاراد  الاب  کردـم  هک  یقلت  نیا  اب  همه  نارـسپ  نارتخد و 

.ددرگ یم یعامتجا  فلتخم  تالکشم  ثعاب 
.تسین یا  هداس راک  رگید  مه  یتلود  یاه  هاگتسد رد  لغش  نتفای  اما 

.تسا هدش  دایز  مه  لکشم  تفن  دمآرد  شهاک  اب 
دوـکر موادـت  لاغتــشا و  داـجیا  رد  تـلود  ناوـت  ندـش  دودـحم  هجیتـن  رد  یتـفن و  دـمآرد  شهاـک  اـضاقت ، تمــس  رد  اـما 

.دزاس یمن نشور  ار  ناناوج  لاغتشا  یامن  رود  یراذگ  هیامرس دیلوت و  هزیگنا  ندوبن  یداصتقا ،
شهاک تدش  هب تفن  تارداص  زا  تلود  دـمآرد  اه  میرحت هجیتن  رد  تفن  تارداص  زا  لصاح  دـمآرد  تمیق و  شهاک  اب 

.تسا هتفر  الاب  مه  نآ  یاه  هنیزه مروت ، دوجو  لیلد  هب  هتفای و 
.تسا هداد  شیازفا  ار  یصوصخ  یراذگ  هیامرس هنیزه  یکناب  دوس  خرن  ندرب  الاب  اه و  میرحت دیدشت 

نیب کدـنا  یفاکان و  هجدوب  دـنک  یم یمخز  ار  ینارمع  یاـه  حرط دوخ  ییارجا  ناوت  تیفرظ و  زا  شیب  تلود  هک  یتقو    
.تساه هژورپ نیا  نتفای  نایاپ  ینامز  هرود  ندش  ینالوط  نآ  یلمع  رث  او  دوش  یم عیزوت  اه  حرط زا  یرامش  یب دادعت 

هب هجوت  نودـب  اـه  یراذـگ هیامرـس نیا  هک  دـنهد  یم ناـشن  ماـقرا  نیا  دـنهد ؟ یم ناـشن  ار  یزیچ  هچ  راـمآ  ماـقرا و  نیا 
.تسا هداد  دشر  ار  داصتقا  اهنآ  ماجنا  هوحن 

.تسا هتفر  تسد  زا  یدایز  تصرف  یاه  هنیزه هدش و  کولب  روشک  عبانم  هچرگا 
اهنیا اــیآ  تــسا ؟ هدـــشن  تالکـــشم  نــیا  لــح  هــب  رجنم  یداــصتقا  دـــشر  ارچ  هــک  تــسا  نــیا  دراد  دوــجو  هــک  یلاوــس 
تسا نکمم  هتبلا  تسا ؟ هدوبن  نایاقآ  نیمه  یداصتقا  یاه  ییامنهار اه و  هرواشم یداصتقا و  یاه  تسایسدرواتسد
یاـطخ نیمراـهچ  دـنوش  ! یمن یقلت  درواتـسد  روـشک  تلم و  یارب  اـنئمطم  اـما  دورب  رامـش  هـب درواتـسد  نادرمتلود  یارب 

مروت لرتنک  رد  لکـشم  ندرک  هصالخ  یمروت و  دوکر  لکـشم  دروم  رد  طـلغ  سردآ  مراـهچ ، یاـطخ  ؟ تسیچ کـیژتارتسا 
.تسا

هک ییاه  تسایـس قیرط  زا  اهنت  دوش و  یم هجاوم  یدـج  لکـشم  اب  روشک  دوش  یم مکاـح  یمروت  دوکر  هدـیدپ  هک  یتقو 
نیا اـب  دـناوت  یم دـهدب  دوـکر  زا  تـفر  نورب  هـب  ار  تیوـلوا  اـی  دــیامن  هلباـقم  لکــشم  ود  نـیا  اـب  ناـمزمه  روـط  هـب دــناوتب 

.دیامن هلباقم  لضعم 
یلوپ یاه  تسایـس رطاخ  نیمه  هب  دنا  هدومن دیکات  مروت  لرتنک  تیولوا  رب  سکع  رب  تلود  یداصتقا  میت  نیرواشم و 

.دنا هداد رییغت  هتشذگ  لاس  کی  رد  راب  نیدنچ  تهج  نیا  رد  ار  یلام  و 
یگتـسکشرو و هب  یهجوت  یب دـیلوت ، شخبرد  اصوصخم  اه  هنارای فذـح  یکناب ، تارابتعا  تالیهـست  هنیزه  ندرک  نارگ 
اه تسایــس ندرک  هصـالخ  هـضرع و  هـب  یهجوـت  یب مروـت  لرتـنک  یارب  تادراو  شیازفا  یدــیلوت و  اــه ی  هاــگنب یلیطعت 

شیازفا ار  یکناب  دوس  خرن  دـندید  اضاقت  ینوزف  ار  تلع  دـندرک و  دادـملق  مروت  ار  لکـشم  ادـتبا  رد  اضاقت !؟ تیریدـمرد 
دیدرگ و یدیلوت  یاه  هاگنب یلیطعت  یمروت و  دوکر  نارحب  دـیدشت  بجوم  رما  نیا  اما  دـنهاکب  اضاقت  نازیمزا  ات  دـندناد 
دودــحم و ار  یدــیلوت  یاــه  تیلاــعف یلک  روــط  هـب دــیناشک و  یگتــسکشرو  هـبزین  ار  یدــیلوت  یاــه  تیلاــعف زا  یدادــعت 

داـجیا دـیلوت و  رد  یلیم  یب بجوـم  داد و  شرتـسگ  ار  تادراو  لوـپ و  تراـجت  یلـالد و  هدزاـبرپ  هدزاـبدوز و  یاـه  تیلاـعف
.دیدرگ لاغتشا 

هک دوـب  نـیا  فدـه  دـندومن  دادـملق  اـضاقت  دوـبمک  ار  لکـشم  دـعب  لاـس  ردروـشک  یداـصتقا  تیعــضو  ندـش  ینارحب  اـب 
هدزاب رید  مه  هضرع  دیلوت و  هکارچ  دـننک  تیریدـم  ار  اضاقت  دـیلوت  یاج  هب  دـنورن و  رتارف  قودنـص  یاه  هیـصوت بلاقزا 
مدرم رب  یراذگ  ریثات یارب  دنسوملم و  رتمک  دنتسه و  یناهنپ  یاه  تیلاعف زین  یـسایس  رظنزا  رـسدرد و  رپ  مه  تسا و 

.دنا تیئور لباقریغ 
.تسا هداد  سکع  هجیتن  هکلب  هتشاد  یفنم  رثا  لاغتشا  داجیا  رب  اهنت  هن اهنیا  همه  اما 

دوـکر هب  یا  هراـشا چـیه  دـیدرگ  هیارا  هاـم ۱۳۹۳  ید و ۱۵  رد ۱۴ هـک  ناریا » داـصتقا  سنارفنک  ثحاـبم  یدــنب  عـمج رد  »
.دوش یمن روشک  داصتقا  رب  مکاح 

 



الــصا مـه  دــیاش  دــننک و  یم راـکنا  ار  نآ  دوـجو  اــی  دــننک  یم ضرف  تـیمها  مـک ار  نآ  اــی  هـک  دــهد  یم ار  ینعم  نـیا  هـک 
.دنرادن نآ  تاعبت  راثآ و  زا  یتخانش 

دوب و دـهاوخ  ناربج  لباقریغ  هنیزه و  رپ  روشک  یارب  دـشاب  هک  یلیلدره  هب  یداـصتقا  دوکر  هلاـسم  یراـگنا  هدـیدان نیا 
.دنریذپب ار  نآ  بولطمان  بقاوع  تیلووسم و  دیاب  ناریگ  میمصت

دصرد زا ۵۰  رتـمک  اـب  روـشک  عیانـص  مکاـح ، یمروـت  دوـکر  داـح  طیارــش  لـیلد  هـب  هـک  دـهد  یم ناـشن  دوـجوم  تاـعالطا   
.دنتسه ورب  ور  مه  یفاضا  راک  یورین  دصرد  دودح ۴۸  اب  طسوتم  روط  هب دننک و  یم راک  یمسا  تیفرظ 

.تسا هتفای  شهاک  تدش  هب روشک  رد  یدیلوت  یاه  تیلاعف هزیگنا  هک  تسا  یا  هنوگ هب  روشک  طیارش  هنافساتم  و 
تدم نیا  رد  ینعی  دنا  هدرک ادیپ  ققحت  لمع  رد  یتعنـص  هدش  یزیر  همانرب یاه  یراذگ هیامرـس دـصرد  زا ۱۴  رتمک  اهنت 

تامدخ تادراو و  لثم  یناگرزاب  یاه  تیلاعف تمـس  هب  هدـش و  جراخ  تعنـص  شخب  زا  اه  هیامرـس دـصرد  زا ۸۶  شیب 
هرادا تالکـشم  لاح  نیع  رد  تسا و  مک  زین  اهنآ  راظتنا  هرود  هدوب و  الاب  اه  تیلاعف هنوگ  نیا یهدزاب  مه  اریز  دـنا  هتفر

لابقتـسا اه  تیلاعف هنوگنیا  زا  زین  یکناب  متـسیس  تلود و  رت  مهم همه  زا  دـنراد و  رتمک  مه  ار  اه  تاـیلام همیب و  راـک ،
.دوش یم تیاده  نکسم  یناگرزاب و  تامدخ ، تمس  هب  یکناب  تالیهست  دصرد  زا ۶۵  شیب  دنک و  یم یرتشیب 

هیارا روشک  تدمدنلب  هعسوت  یارب  یحیحص  یدربهار  تسایـس  هتـشذگ  ههد  راهچ  ای  هس  لوط  رد  اه  تلود هنافـساتم 
ار تالکـشم  هشیر  هکنیا  نودب  هدوب  اهدرد  نیکـست  تهج  رد  تدم  هاتوک اهنآ  یداصتقا  یاه  تسایـس رتشیب  هدومنن و 

.دننک یشیدنا  هراچ اهنآ  عفر  تهج  رد  دنیامن و  ییاسانش 
هزاــجا دوــشن ، داــجیا  هعماــج  رد  یتیاــضران  هـکنیا  رطاــخ  هـب  نارادمتــسایس  تـلود و  دــننک ؟ یم لــمع  هنوــگ  نـیا ارچ    

مه نآ  هک  دور  یم الاب  رایـسب  ناشدوخ  یارب  اه  تمیق نوچ  دوش ، نییعت  رازاب  رد  یتسرد و  هب  اه  تمیق هک  دنهد  یمن
.تسا ناشاه  هنیزه  ندوب  الاب  لیلد  هب 

.دنک یم لیمحت  اهنآ  هب  تلود  هکنیا  لیلد  هب  تسالاب ؟ اه  هاگنب هنوگ  نیا یاه  هنیزه ارچ  الاح 
رد ای  دـنرخب  ار  تکرـش  مادـک  ماهـس  دـیوگ  یم هک  تسا  تلود  دـننک ، مادختـسا  دـنمراکدیوگ  یم اـهنآ  هب  هک  تسا  تلود 

.دننک هنیزه  اجک 
.دوش یم نیمه  هجیتن  بخ 

.دراد یزاس  کیتسال ای  تاینبل  دیلوت  هناخراک  یدرف  لاثم  ناونع  هب 
.دنک یراذگ  تسایس نآ  یارب  تلود  هک  تسه  یزاین  هچ  ای  لیلد  هچ 

.دنک تیلاعفو  یزیر  همانرب روما  دربشیپ  یارب  ات  دنک  ادیپ  تصرف  دجنسب ، ار  طیارش  دیاب  شدوخ  هاگنب  نآ  بحاص 
.دنک تیلاعف  اه  هاگنب نیا  یاهزاین  ندرک  فرطرب  یارب  دیاب  تلود 

.دشاب هیلوا  داوم  ای  یژولونکتو  هاگتسد  ندرکدراو  لاح 
، دننک یجراخ  هیامرس  بذج  هب  مادقا  یتحار  هب  دنناوتب  اه  هاگنب نیا  ات  دشاب ، هتشاد  هدنزاس  لماعت  ایند  اب  دیاب  تلود 

.دننک فرطرب  ار  ناشیاهزاینو  ادیپ  ار  ناشدوخرازاب 
هن ییادز و  تاررقم هـن  دریگ ، یم تروـص  یزاـس  یــصوصخ هـن  ـالمع  میرادـن  اـیند  اـب  یا  هدــنزاس لـماعت  هـک  یماـگنه  اـما 

.دور یم نیب  زا  المع  دیلوت  شخب  نایم  نیا  رد  تسین و  ریذپ  ناکما المع  دهد و  یمن خر  یداصتقا  یزاسدازآ 
رد اه  تلود ارچ  تسیچ ؟ فلتخم  یاه  تلود رد  هتـشذگ  یاه  هابتـشا رارکتو  یعامتجا  یاـه  یتیاـضران زا  سرت  لـیلد    

.دوش حالصا  دیاب  دراد و  لکشم  ام  یریگ  میمصت ماظن  مرظن  هب  ؟ دنرادن تعاجش  هنیمز  نیا 
.تسا یساسا  نوناق  رب  ینتبم  یریگ  میمصت ماظن 

یداصتقا نالاعف  هب  ار  مزال  یاه  تمالع ییامنهار ، غارچ  دننام  دناوتب  ات  دوش  حالصا  دیابو  دراد  لاکشا  یساسا  نوناق 
.زمرق اجک  ردو  تسا  زبس  اجک  رد  هک  دهدب 

.دوش حالصا  یساسا  نوناق  رگا 
.دوش هدرمش  مرتحم  دوش و  لیدبت  مارم  هدیقع و  کی  ناونع  هب  یبهذم  تاداقتعاو  لوصا  هب  یدنبیاپ  دننام  عقاو  رد 

یاهروشک لثم  دننک  یم تفرشیپ  رت  تحار تسرد  هار  زا  اما  دنوش  قفوم  دنناوت  یمن فالخ  هار  زا  دننیبب  مدرم  هک  یتقو

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۸طباور 



.دننک یم باختنا  ار  تسرد  ریسم  مه  هتفرشیپ 
.تسین یکی  نوناق  اب  تموکح  نوناق و  تیمکاح  هتبلا 

.دشاب نآ  عبات  مه  تلود  لصا  رد  هک  ینوناق 
.دشاب اهورین  مامت  قوفام  ینعی 

.نوناق اب  تموکح  دوش  یم نیا  هک  دنک  نآ  یارجا  هب  مزلم  ار  مدرم  دنک و  عضو  ینوناق  تلود  هکنیا  هن 
.دشاب هتشاد  دوجو  دیابن  نوناق  زا  رتالاب  یزیچ  چیه  دشاب  طلسم  مه  تموکح  رب  دیاب  نوناق  هک  یلاح  رد 

دصرد زا ۵۰  رتمک  اب  روشک  عیانص  مکاح ، یمروت  دوکر  داح  طیارـش  لیلد  هب  هک  دهد  یم ناشن  دوجوم  تاعالطا  شرب   
هنافـساتم دنتـسه و  ور  هب ور  مه  یفاضا  راک  یورین  دـصرد  دودـح ۴۸  اب  طسوتم  روط  هب دـننک و  یم راک  یمـسا  تیفرظ 

.تسا هتفای  شهاک  تدش  هب روشک  رد  یدیلوت  یاه  تیلاعف هزیگنا  هک  تسا  یا  هنوگ هب  روشک  طیارش 
شربدـــنا    هدرک ادـــیپ  قــقحت  لــمع  رد  یتعنـــص  هدـــش  یزیر  هماــنرب یاــه  یراذـــگ هیامرـــس دـــصرد  زا ۱۴  رتـــمک  اــــهنت 

.دنتسه صخشم  دنا  هدرک یم یراکمه  اه  تلود اب  هک  ینانادداصتقا 
.دننک یم نایب  رتهب  ار  نارادمتسایس  عضاوم  هک  دنراد  یتایرظن  هک  دنتسه  یرکف  فیط  کی  اهنآ 

.دنیامن هیارا  مزال  هیجوت  نادرمتلود  تالخادم  یارب  دنناوت  یم اهنآ  تقیقح  رد 
ناـنادداصتقا رگید  یزنیک و  تاـیرظن  لـماش  هک  دنتـسه  کیـسالکوئن  بتکم  هدـید  شزومآ  اـهنیا  یرکف  برـشم  رظن  زا 

.دنتسه یزنیک  اسپ 
.دننک یم هیجوت  یتلود  تالخادمرظنم  زا  ار  داصتقا  تالکشم  هشیمه  اهنآ 

ار یداـصتقا  تالکـشم  تلود  نـالک  یاـه  تسایـس زکرمتم و  یزیر  هماـنرب قـیرط  زا  دـنهاوخ  یم هک  ناـنادداصتقا  نیا     
تیعورـشم نادرمتلود  درکلمع  هب  اهنت  دوخ  یاه  تسایـس اب  دـننک  یـسدنهم  ار  داصتقا  رگید  ترابع  هب  ای  دـننک  فرطرب 

.دننک لح  ار  هعماج  لکشم  نیرت  کچوک دنناوتب  هکنیا  نودب  دنشخب  یم یملع 
.دنشاب یمحرم  هکنیا  یاج  هب  دنشاپ  یم کمن  تلم  مخز  رب  اهنآ  یاه  تبحص یهاگ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ربخ قاتا  تلود -  کیژتارتسا  یاطخ  راهچ   

۲۱۲۱
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۴۴





اناد یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ون  حبص  همانزور   

تـسین زرا  دوبمک  هجدوب و  دوبمک  یلـصا  لکـشم  رهم  اـب  یلبج  ناـمیپ  امیـسوادص ؛ یزرم  نورب نواـعم  وگو  تفگ قـبط 
عیزوت نـالک  رایـسب  یاـه  هجدوب یلم  هناـسر  زا  جراـخ  روشک و  یموـمع  یاـضف  رد  ییارجا  لووـسم  یاـه  هاگتـسد هک  ارچ

راک یاه  ترورـض زا  یفاکان  مهف  صقان و  کرد  ام  لکـشم  هلأسم و  اما  دـشاب  مه  مزال  دوخ  یاج  رد  دـیاش  هک  دـننک  یم
.تسا یشکورگ  یراک و  یسایس دیاش  دمعت و  اسب  هچ یزابجل و  تاقوا  یهاگ  یللملا و  نیب یا  هناسر

اه هژورپ رایتخا  رد  گرزب  یموجن و  رایـسب  یاه  هجدوب هک  مینیب  یم اـم  داد : همادا  امیـسوادص  ناـمزاس  دـشرا  ریدـم  نیا 
عوـضوم ندــش  یا  هناـسر یارب  لاـثم  روـط  هـب ینعی  ناــمزاس ؛ زا  نوریب  رد  یتـح  هـکلب  امیــسوادص  رد  هـن  دریگ ، یم رارق 

.دنتفرگ هجدوب  ردقچ  امیسوادص  زا  ریغ  ییاه  هناسر دینیبب  روشک  رد  انورک 
دوجو مکاح  یاه  هاگتـسد رد  هک  تسا  یطلغ  یاه  هاگن دنز  یم هبرـض  ام  هب  هچنآ  تسین  مک  یلایر  یزرا و  هجدوب  سپ 

.دراد
.دشاب یمهفدب  لصاح  یزکرم  کناب  تلود و  لثم  ییاهداهن  درکیور  نیا  دشاب و  هتشادن  دوجو  یدمعت  مراودیما 

دشاب دشاب لقتسم   لقتسم دیاب   دیاب یزرم   یزرم نورب نورب یاه   یاه هکبش هکبش تارابتعا   تارابتعا
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زور هناتـسآ  رد  تمواـقم  یا  هناـسر ههبج  نوچ  دنـشاب ، وگخـساپ  دـیاب  رثوکلا »  » عطق ناببـسم  مییوگ  یم اـم  دوزفا : یو 
.تسا هدروخ  هبرض  سدق 

دهد ششوپ  ار  بالقنا  ربهر  لاسما  ینارنخس  سدق و  تبـسانم  هژیو  طیارـش  رد  ات  هدش  جیـسب  روشک  همه  هک  ینامز 
رد اـم  هکبــش  شــشوپ  مـیراد ، نآ  هژیو  ساـکعنا  یارب  نادــنچود  تیرومأــم  هـفیظو و  یزرم  نورب یاــه  هکبــش رد  اــم  و 
هب تبـسن  هک  تسین  ریگ  میمـصت یاه  هاگتـسد یخرب  صقان  مهف  یریبدـت و  یب زج  نیا  دوش  فقوتم  ربتعم  یا  هراوهام

.راگنا لهس ای  دنربخ و  یب ای  امیسوادص  یزرم  نورب یاه  هکبش تیساسح  تیمها و 
.میشاب یلم  هناسر  تالکشم  ندش  مک  دهاش  مراودیما  درک : ناشنرطاخ  یلبج 

.تسیچ رد  یزرم  نورب یللملا و  نیب یاه  هناسر تیمها  هک  ریگ  میمصت یاهداهن  هب  میهد  حیضوت  میراد  شالت  ام 
یتـح رگا  دـیایب و  نییاـپ  بـالقنا  یا  هناـسر مچرپ  مـیهد  یمن هزاـجا  یطیارـش  چـیه  تـحت  درک : دـیکأت  لاـح  نـیع  رد  یو 
نیا مینک و  یم یگداتـسیا  اـم  ًاـعطق  دـشاب ، نـشور  مـه  یزرم  نورب یاـه  هناـسر یاـه  تیلاـعف زادـنا  مـشچ زا  ییوـسروک 

.دوش لح  ات  مینک  یم یریگیپ  تسا  هدمآ  شیپ  هک  مه  ار  یلکشم 
زا درک و  یم تیلاعف  یبرع  رحس  هکبـش  ناونع  هب  ۱۳۸۴ لاس ات  تسا  رادروخرب  یا  ههد دـنچ  شخپ  هقباس  زا  هک  رثوکلا 

همادا دوخ  تیلاعف  هب  رثوکلا »  » ناونع تحت  لقتسم  هتعاس  هکبـش ۲۴ هب  نآ  لیدبت  اه و  همانرب شیازفا  اب  نامز ، نآ 
.داد

تما داحتا  لوصا  رب  هیکت  اب  ار  نیفیرش  نیلقث  فراعم  حیحص  جیورت  تیب ، لها  فراعم  هکبـش  ناونع  هب رثوکلا  هکبش 
، یسایس یگنهرف ، یبهذم ، تاعوضوم  رد  عونتم  یاه  همانرب هئارا  اب  اتسار  نیا  رد  دراد و  دوخ  راک  روتسد  رد  یمالـسا 

یاـه شخب زا  یرادروخرب  اـب  دـنک و  یم یفرعم  دوخ  ناـبطاخم  هب  ار  ص ؟ ؟  یدـمحم باـن  مالـسا  یعاـمتجاو ، یداـصتقا 
.دنک یم سکعنم  ار  ناهج  یاهدادیور  نیرت  هزات یربخ ، فلتخم 

یاه هقیلـس اب  نایعیـش  ناناملـسم و  هصاخ  برع ، ناـهج  ناـبطاخم  هدـش  بجوم  رثوکلا  هکبـش  رد  یزاـس  هماـنرب عونت 
.دنوش دنم  هرهب رثوکلا  یاه  همانرب زا  دنناوتب  فلتخم 

همالع هاگـشناد  تاــطابترا  داتــسا  یدــسا ، ساــبع  اــب  ییوــگ  و تـفگ عوــضوم  نـیا  یباــی  هــشیر ثــحب و  شرتــسگ  یارب 
.دیناوخ یم همادا  رد  هک  میا  هتشاد ییابطابط 

.دییامرفب ناریا  یزرم  نورب یاه  هکبش یراذگریثات  تیمها و  نازیم  زا  یمک  ًافطل 
یاــه هکبــش دــننک  یم یعــس  اــهروشک  هــمه  دنتـــسه و  رادروــخرب  یداــیز  تــیمها  زا  اــیند  رد  یزرم  نورب یاــه  هــکبش

.دنهد شرتسگ  ار  دوخ  یزرم  نورب
زا ودرا  رحس  رثوکلا و  هکبش  عطق  یارجام  رد  هچنآ  ریظن  یتاقافتا  زا  یریگولج  یارب  امیـسوادص  یزرم  نورب یاه  هکبش

بیـسآ یحانج  ینورد و  تافالتخا  زا  دنـشاب و  دنم  هرهب لقتـسم  هناگادج و  هجدوب  زا  دیاب  میدید ، تسکاپ  تس و  لتوی
.دننیبن

ایند رد  ار  ناـش  بولطم یدربـهار  یاـه  تسایـس گـنهرف و  دوـخ ، یزرم  نورب یاـه  هکبـش قـیرط  زا  فـلتخم  یاـهروشک 
.دننک یم جیورت  غیلبت و 

.دراد رارق  یروشک  ره  یجراخ  یاه  تسایس راک  روتسد  رد  یزرم  نورب یاه  هکبش طسب  دوجو و 
هب راـک  نـیا  اـیآو  دـنک  رارقرب  طاـبترا  ناـهج  یاـهروشک  رگید  اـب  یزرم  نورب یاـه  هکبـش نـیا  قـیرط  زا  دـناوت  یم ناریا  اـیآ 

یاــه هکبــش قـیرط  زا  ار  دوـخ  ناــمتفگ  اــت  تـسا  نـیا  لاــبند  هـب ناریا  یمالــسا  یروـهمج  ؟ تـسا هـتفرگ  تروــص  یبوــخ 
.دراد هضرع  ایند  هب  امیس  ادص و  یزرم  نورب

.دننک ادیپ  اقترا  شرتسگ و  یمک  یفیک و  ظاحل  هب  دنوش و  تیوقت  اه  هکبش نیا  تسا  مزال  ساسا ، نیا  رب 
زا بالقنا  مایپ  تسا  رارق  هک  ارچ دـشاب ، هتـشاد  توافتم  یدروخرب  هژیو و  یهاگن  یزرم  نورب یاـه  هکبـش هب  دـیاب  ماـظن 

.دسرب نایناهج  شوگ  هب  اه  هکبش نیا  قیرط 
.دنناسر یم عماوج  نامدرم  شوگ  هب  فلتخم  یاه  نابز هب  ار  ماظن  بالقنا و  یلصا  مایپ  ام  یزرم  نورب یاه  هکبش

دراد دوجو  یزرم  نورب یاه  هکبـش هب  یا  هژیو هاگن  اهروشک  همه  رد  ؟ دراد یهاگیاج  هچ  اهروشک  ریاس  رد  اه  هکبـش نیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۰طباور 



.دننک یم انثتسا  یحانج  ینورد و  تافالتخا  زا  ار  اه  هکبش نیا  ًالومعم  و 
.داد لقتسم  یهوجو  یزرم  نورب یاه  هکبش هب  دیاب 

زا رثوکلا  هکبـش  یاه  همانرب شخپ  عطق  ؟ دراذـگ یم تمواقم  یا  هناسر ههبج  رب  یریثات  هچ  یزرم  نورب یاه  هکبـش عطق 
هفقو و راـچد  یناـسآ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  یوـق رت و  مکحم تمواـقم  یا  هناـسر ههبج  رب  شریثاـت  تـس و  لـتوی هراوهاـم 

.دوب دهاوخن  ههبج  نیا  رب  ریثأت  نودب  تدمدنلب  رد  رثوکلا  هکبش  یاه  همانرب عطق  لاح  ره  هب  اما  دوش ، لالتخا 
راشف یعون  عقاو  رد  یلام ، یهدـب  تشاـبنا  هناـهب  هب  تس  لـتوی هراوهاـم  زا  رثوکلا  ناـبز  یبرع  هکبـش  یاـه  هماـنرب عطق 
شوـگ هب  تمواـقم  یمالـسا و  بـالقنا  یادـص  اـت  هدـش  لاـمعا  اـیند  رب  مکاـح  یا  هناـسر مسیلاـیرپما  یوـس  زا  هـک  تـسا 

.دسرن اهروشک  رگید  نامدرم 
زا رثوکلا  هکبـش  تیلاـعف  متـسه  راودـیما  ؟ مینک یریگولج  ینینچ  نیا تالکـشم  زا  میناوت  یم قیرط  هچ  زا  امـش  رظن  هب 

.دوش هتفرگ  رس  زا  ددجم  تس  لتوی هراوهام 
یاه هکبـش شخپ  یارب  یتالکـشم  نینچ  هب  میـشاب  هتـشاد  ار  دوخ  هب  صتخم  یاه  هراوهام میناوتب  رگا  میوگب  دـیاب  اما 

.درک میهاوخن  دروخرب  یزرم  نورب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناد دنا -  یذوفن نویزیولت ، یجراخ  یاه  هکبش ِعطق  ناببسم   

مینست یرازگربخ  یگنهرف -  دنا  یذوفن نویزیولت ، یجراخ  یاه  هکبش ِعطق  ناببسم  یمیرک : لیهس   

۲۰۲۰
دادرخ
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / تعنص  ناهج   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دراد لماک  یدوبهب  یوزرآ  داصتقا  ملع  هتسجرب  داتسا  نیا  یارب  تعنص » ناهج   » 

نادداصتقا و نایوژپ ،  دیـشمج  رتکد  لاـح  ندوب  دـعاسمان  صوصخ  رد  یراـبخا  اریخا  زوین  : تعنـص  ناـهج  شرازگ  هب 
هب ـالتبا  هـیلک و  ییاــسران  لــیلد  هـب  یو  هـکنیا  رب  ینبم  تـسا  هدــش  رــشتنم  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  داـصتقا  داتـسا 

.تسا هدش  یرتسب  نارهت  ناکین  ناتسرامیب  رد   covid-۱۹ یرامیب
.دراد لماک  یدوبهب  یوزرآ  داصتقا  ملع  هتسجرب  داتسا  نیا  یارب  تعنص » ناهج  »

 : هاتوک کـنیل  یراذـگ :  کارتـشا  یدراـیلیم  یگنیدــقن ۱۹۰۰  رد  یزکرم  کــناب  یاــپ  در...دــیناوخب  رتـشیب  رظن )   ۰ )  ۰/۵
https://jsnews.ir/?p=۱۱۳۲۷۸

دشدش التبم   التبم انورک   انورک هبهب   هتسجرب   هتسجرب نادداصتقا   نادداصتقا
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۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۵۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

تـسایس یـساملپید و  هزوـح  رد  هژیو  هـب  ناراذـگ  تسایــس  نارادمتــسایس و  راـیتخا  رد  یدـیدج  رازبا  تاـعالطا  یرواـنف 
.تسا هداد  رارق  یجراخ 

نیسح تمه  هب  هک  تسا  یشهوژپ  ناونع  رتیئوت ، رد  ناریا  یجراخ  تسایس  ییامنزاب  یساملپیئوت : انطع ، شرازگ  هب 
یاه هناسر تاعلاطم  ۀمانلصف  هرامش ۱۴  رد  روپ  باهو نامیپ  یئابطابط و  همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یمیلس ،

.تسا هدش  رشتنم  نیون 
 ، ناراذـگ تسایـس نارادـم و  تسایـس طـسوت  ریخا  یاـهزور  رد  یعاـمتجا  یاـه  هناـسر  زا  هدافتـسا  تـیمها  هـب  هجوـت  اـب 

.دوش یم رشتنم  شهوژپ  نیا  زا  ییاه  هشوگ 
یاـه هنیمز  ناوـنع  هب  روسناـس  لـباقریغ  راـبخا  زا  یا  هکبـش  داـجیا  فـلتخم و  تاـعوضوم  هراـبرد  یلماـعت  ثـحب  ناـکما 
تلبت دنمـشوه و  یاه  نفلت  اهرتویپماک ، تنرتنیا ، زا  هدافتـسا  قیرط  زا  یعاـمتجا  یاـه  هکبـش  هک  تسا  یا  هنارکتبم 

رگیدـکی اب  لماعت  هب  طیحم  نیا  رد  یگنهرف  یعامتجا و  یداصتقا ، یـسایس ، نارگـشنک  ماـمت  اـت  دـنا  هدومن  مهارف  اـه 
.دنزادرپب

تـسایس نارگـشنک  هژیو  هب  فلتخم  نارگیزاب  نایم  یدیدج  طباور  هب  هتـسناوت  هک  تاعالطا  شرتسگ  زا  یدـیدج  لدـم 
.دوش رجنم  للملا  نیب 

زا عقاوم  بلغا  رد  اه  تیاور  تسین و  نییاپ  هب  الاب  زا  هجو  چـیه  هب  یتنـس  نارود  فـالخرب  تاـعالطا  هعاـشا  لدـم  نیا 
اـه و شنکاو  دـجوم  بجوـم و  دـننک و  یم  تـکرح  یللملا  نـیب  نارازگراـک  نارگــشنک و  تمــس  هـب  یداـع ) مدرم   ) نییاـپ

.دنوش یم  فلتخم  تامیمصت 
هب ار  روسناـس  لـباق  ریغ  راـبخا  زا  یا  هکبــش  داـجیا  فـلتخم و  تاـعوضوم  هراـبرد  لـماعت  ناـکما  یعاـمتجا  یاـه  هـکبش 

یعاـمتجا و یداـصتقا ، یـسایس ، نارگ  شنک ماـمت  اـت  هدوـمن  مهارف  تـلبت  دنمـشوه و  یاـه  نـفلت  یاـه  هـنیمز  ناوـنع 
.دنزادرپب رگیدکی  هب  لماعت  هب  طیحم  نیا  رد  یگنهرف 

تـسایس نارگـشنک  هژیو  هب  فلتخم  نارگیزاب  نایم  یدیدج  طباور  هب  هتـسناوت  هک  تاعالطا  شرتسگ  زا  یدـیدج  لدـم 
.دوش رجنم  للملا  نیب 

هب یفرگـش  تاریثاـت  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  هک  تسا  یدـنمتردق  یاـهرازبا  هـلمج  زا  رتـییوت  یعاـمتجا  هکبـش  ناـیم  نـیا  رد 
.تسا هتشاذگ  اهروشک  یجراخ  تسایس  هزوح  رد  هژیو 

.دراد صاصتخا  اهروشک  هجراخ  روما  یارزو  تلود و  یاسور  ناربهر و  هب  رتییوت  رد  یربراک  باسح  زا ۸۵۶  شیب 
رد هدـننک  لاـبند  رفن  نویلیم  یبیرقت ۳۵۶  نیگنایم  اب  لـلم  ناـمزاس  وضع  یاـه  تلود  زا  دـصرد  ینعی ۹۲  روـشک   ۱۷۸

.دنراد روضح  یعامتجا  هکبش  نیا 
روـضح رتـییوت  مرفتلپ  رد  ناـملآ  مظعاردـص  لـکرم  ـالگنآ  زج  هب  هورگ ۷  زین  و  هورگ ۲۰  وضع  یاـهروشک  ناربـهر  ماـمت 

.دنراد
رد روشک  اهنت ۱۵  هیـسونایقا  ایـسآ و  اقیرفآ ، رد  درادـن و  رتییوت  یمـسر  باسح  هئوگاراکین  تلود  اـهنت  نیتـال  اـکیرمآ  رد 

.دنرادن روضح  یعامتجا  هکبش  نیا 
یعامتجا هکبـش  نیا  مهم  یراذـگریثات  زا  ناشن  رتییوت  یعامتجا  هکبـش  رد  نادرمتلود  اه و  تلود  زا  دادـعت  نیا  روضح 

.دراد ربیاس  یاضف  و 
تایبدا دراو  یساملپید ) رتییوت +   ) یـساملپیئوت یبیکرت  هژاو  هک  هدش  ثعاب  اهروشک  یـساملپید  رد  رتییوت  زا  هدافتـسا 

.دوش للملا  نیب  طباور  تاطابترا و  نوچ  ییاه  هتشر  یصصخت 

رایتخا رایتخا ردرد   یدیدج   یدیدج رازبا   رازبا تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یجراخ / / یجراخ تسایس   تسایس دیدج   دیدج رازبا   رازبا یساملپیئوت ؛ ؛ یساملپیئوت
ناراذگ ناراذگ تسایس تسایس نارادم  وو   نارادم تسایس تسایس

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۲طباور 
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.تسا کچوک  یسیون  گالبو  بلاق  رد  مایپ  لاسرا  تیلباق  اب  یعامتجا  هناسر  تخاسریز  کی  رتییوت 
، فرح ات ۲۸۰ دـهد  یم  هزاجا  ناربراـک  هب  هک  تسا  گـالبورکیم  هدـنهد  هئارا  سیورـس  یعاـمتجا و  هکبـش  کـی  رتییوت  »

.دننک لاسرا  دوش ، یم  هدیمان  تییوت  هک  ار  ینتم  مایپ 
هناسر نیا  ناربراک ، یارب  مایپ  لاسرا  ندوب  دودـحم  هب  هجوت  اب  دـش ، سیـسات  یعامتجا  هکبـش  نیا  هک  لاس ۲۰۰۶  زا  «

.تفرگ رارق  هجوت  دروم  تعرس  هب 
.دندش نآ  زا  هدافتسا  هب  دنم  هقالع  زین  اه  تاملپید  نارادمتسایس و  زا  یرایسب  تخاسریز  نیا  شرتسگ  اب 

.تسویپ یعامتجا  هکبش  نیا  هب  هک  دوب  یرادمتسایس  نیلوا  امابوا  کاراب 
تخاسریز نیا  زا  اه  تاملپید  هژیو  هب  یللملا و  نیب  یاهنامزاس  اه ، هناخترازو  نارادمتسایس ، هدافتسا  رضاح  لاح  رد 

.تسا هدش  نانآ  یادص  هدننک  سکعنم  هدش و  ریگارف 
زا هماع  اب  تارظن  یراذگ  کارتشا  هب  اه و  هاگدید  ساکعنا  یجراخ و  یلخاد و  نابطاخم  اب  میقتسم  طابترا  یارب  لیامت 

.تسا هدرک  للملا  نیب  طباور  تاطابترا و  یاه  هتشر  تایبدا  دراو  ار  یساملپیئوت  هژاو  هناسر ، نیا  قیرط 
هکبــش هناـسر  زا  کـیتاملپید  یمــسر  تاــماقم  یتـلود و  نارازگراــک  هدافتــسا  هـب  یــساملپید  رتـییوت –  اــی  یــساملپیئوت 

هماع اب  لماعت  یارب  تچ و … پنـسا  مارگاتـسنیا ، کوب ، سیف  لثم  یعامتجا  یاه  هکبـش  ریاس  زین  رتییوت و  یعاـمتجا 
.دراد هراشا  یناهج  ذوفن  یارب  یمرها  یتح  تاعالطا و  راشتنا  یللملا ،) نیب  یلخاد و   ) مدرم

.دش تاطابترا  هتشر  تایبدا  دراو  رلتسرام  ناسروب –  هسسوم  طسوت  لاس ۲۰۱۲  رد  راب  نیلوا  یارب  هژاو  نیا 
دنک و یم  رـشتنم  کوب و … سیف  رتییوت ، رد  ناهج  ناربهر  تیلاعف  صوصخ  رد  ار  ییاه  شرازگ  هنالاس  هسـسوم  نیا 

.دنک یم  دصر  ار  مدرم  هماع  نابطاخم و  اب  طابترا  داجیا  تهج  رد  ار  نانآ  یاه  شالت 
رتییوت دوخ ، ناگدـنهد ) یار   ) ناگدـننک باختنا  نابطاخم و  اب  اـه  تلود  طاـبترا  یارب  دـندقتعم  یـساملپیئوت  نارادـفرط 

.تسا یبسانم  شور 
ار یللملا  نیب  یاهراک  روتسد  دناوت  یم  هک  دنا  هدرمشرب  یساملپیئوت  رثا  نیرت  مهم  ار  نارادمتسایس  ییوگخساپ  نانآ 

.دوش دیدج  راک  روتسد  کی  یریگ  لکش  هب  رجنم  یتح  ای  دهد و  رارق  ریثات  تحت 
هب نآ  ظفح  یتسیز  طیحم  ییاوه و  بآ و  تارییغت  ربارب  رد  یعمج  مادـقا  رب  رتییوت  ریثات  هب  ناوت  یم  لاـثم  ناونع  هب 

لـئاسم و هب  یناـهج  هجوت  ءاـقترا  رد  رتـییوت  شقن  زا  ناوـت  یم  اـی  درک  هراـشا  یللملا  نیب  مهم  راـک  روتـسد  کـی  ناوـنع 
.تفگ نخس  رشب  قوقح  تالکشم 

ناـیم یتنـس  یـساملپید  هیلع  یا  هوقلاـب  دـیدهت  یعاـمتجا  هناـسر  نیا  هـک  دنتـسه  رواـب  نـیا  رب  ناـفلاخم  هـک  یلاـح  رد 
.تسین دمآراک  هدیچیپ ، طباور  نیا  یارب  یفاک  دح  هب  رتییوت  تساهروشک و 

لح یارب  کیتاملپید  لح  هار  کی  رتکاراک  هک ۱۴۰  دنک  رکف  یصخش  رگا  تسا « : دقتعم  جیتیره  داینب  زا  ونافراک  زمیج 
.دوب میهاوخ  هجاوم  یگرزب  لکشم  اب  ام  تسا ، ناهج  تالکشم 

.دشن سیسات  یساملپید  یارب  عقاو ، رد  رتییوت 
.دماین دوجو  هب  زین  میزادرپب  وگتفگ  هب  رگیدکی  اب  هک  نیا  یارب  یتح 

قیرط زا  کــیتاملپید  تاــطابترا  شرتـسگ  یارب  یرتـسب  کوـب  سیف  رتـییوت و  دــندقتعم  تلاــح  نیرتـهب  رد  ناــفلاخم  «
.دوب دنهاوخن  کیتاملپید  طباور  یتنس  یاه  لاناک  نیزگیاج  هاگ  چیه  اه  هناسر  نیا  دنتسه و  اه  هناسر 

میظع تـالوحت  هب  هک  ار  اـه  شبنج  زا  یرامـش  ات ۲۰۱۴  یاه ۲۰۰۹  لاس  رد  ناهج  تیعـضو  یروآدای  اـب  زلتـساک  ًاریخا 
، تشاد یتسینیمف  یوب  گـنر و  هک  ایناپـسا  رد  هدرتسگ  تاـضارتعا  لاس ۲۰۱۰ ، رد  نانوی  دـنک «: یم  ءاـصحا  دـش  رجنم 
، تفاـی شرتـسگ  هدـحتم  تـالایا  رهـش  رازه  زا  شیب  رد  هـک  تیرتـسا  لاو  لاغـشا  تاـضارتعا  رـصم ، سنوـت و  تـالوحت 

یعامتجا یاه  شبنج  هک  نیارکوا  رد  ای  دش ، یزگ  کراپ  هعـسوت  فقوت  هب  رجنم  هک  هیکرت  یزگ  نادیم  رد  اه  ضارتعا 
«. ناهج طاقن  ریاس  رد  رگید  ضارتعا  شبنج و  اه  هد  دش و  اپورا  قرش  اپورا و  هیداحتا  نیب  هطبار  فیرعتزاب  هب  رجنم 
مه یهجودـنچ ، ندوب ، یا  هکبـش  زا : دـنترابع  اـه  شبنج  نیا  کرتشم  یاـه  یگژیو  زا  یخرب   » هک دـنک  یم  لالدتـسا  وا 

«. زیمآ تنوشخریغ  هدنهد و  باتزابدوخ  ربهر ، نودب  هدننک ، تیارس  یرسم و  یلحم ، مه  یناهج و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۳طباور 



عقاوـم بـلغا  رد  نارادمتــسایس  تـسا و  دوهــشم  یعاـمتجا  یاـه  هناـسر  ریاـس  رتـییوت و  شقن  تــالوحت  نـیا  ماــمت  رد 
.دنهد ناشن  شنماو  نآ  هب  تبسن  دنا ، هدرک  شالت 

ناـمزاس تینما  یاروش  هدـش و  رجنم  زین  یللملا  نیب  یاـه  ناـمزاس  یاـهراک  روتـسد  هب  رتییوت  قیرط  زا  یناـسر  عـالطا 
.تسا هداد  لیکشت  یرارطضا  تسشن  رتییوت ، رد  اهدنرت  شرتسگ  لیلد  هب  اهراب  دحتم  للم 

نارازگراـک شـالت  یــساملپیئوت  هـک  تـسا  نـیا  تـسا ، رادروـخرب  تـیمها  زا  راتــشون  نـیا  یارب  هژیو  هـب  هـک  یرگید  هـتکن 
.تسا یللملا  نیب  نابطاخم  اب  ههجاوم  رد  دوخ  زا  ریوصت  ءاقترا  ای  حالصا و  تیبثت ، یارب  یسایس 

رد نانآ  دـشک و  یم  شلاچ  هب  ار  یـسایس  نارازگراک  یعامتجا ، یاه  هکبـش  ریاس  رتییوت و  رد  بیقر  یاـه  تیاور  دوجو 
.دنهد خساپ  بیقر  یاه  تیاور  نیا  زا  یشخب  هب  ات  دنتسه  شالت 

تاـعلاطم روـپ –  باـهو  ناـمیپ  یمیلس –  نیـسح  رتـیئوت –  رد  ناریا  یجراـخ  نسایـس  ییاـمنزاب  یــساملپیئوت : عـبنم :
تسایس هناسر  یمیلس  نیسح  رتییوت  یـساملپیئوت  یدیلک : تاملک  ناتـسبات ۱۳۹۷ هرامـش ۱۴ –  نیون –  یاه  هناـسر 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۴۰۴ یراذگ : کارتشاکوب  سیف  ندوب  یا  هکبش  ناراذگ  تسایس یجراخ 
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راـگنربخ اـب  وـگو  تـفگ رد  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یـسانش  هعماـج داتـسا  مجرتـم و  هدنـسیون ، ییاـکذ ، دیعــسدمحم 
هب هجوتاب  دـنچره  تفگ : هعماج  رد  باتک  هضرع  تیمک  تیفیک و  رب  انورک  ریثات  هراـبرد  اـنبیا ،)  ) ناریا باـتک  یرازگربخ 

- باتک یروضح  هضرع  یلـصا  یراجم  ناونع  هب  - اه یـشورف باتک تیلاعف  همادا  هرابرد  ناوت  یمن انورک ، ندوب  ناـیرجرد 
لوا ههام  ود  رد  هک  تسا  نشور  اما  میدـنمزاین ، اهدـنور  رت  قیقد یبایزرا  رتشیب و  تقو  هب  داد و  یعطق  تسرد و  رظن 

یقنور باتک  رازاب  دوب ، مکاح  اـه  یـشورف باـتک رب  لـماک  یلیطعت  دوکر و  اـبیرقت  هک  هتـشذگ  لاـس  هامدنفـسا  لاـسما و 
.تشادن

، اـنورک یداـصتقاریغ  تاریثاـت  زا  یکی  ناوـنع  هـب باـتک  زا  مدرم  بوـخ  لابقتــسا  هـب  هراـشا  نمــض  سانــش  هعماـج نـیا    
.ددرگ یمرب مدرم  مومع  هب  باتک ، رب  انورک  ریثات  یداصتقاریغ  هیوس  تفگ :

.درک ادیپ  شرتسگ  تیفیک ، ظاحل  هب  یدودحات  تیمک و  ظاحل  هب  اه  تغارف یرابجا و  ینیشن  هناخ انورک ، مایا  یط 
یارب یدج  یاه  هنیزگ زا  یکی  نالا  هک  ییاجات  دنروایب ؛ یور  هعلاطم  تمس  هب  هک  درک  بغار  ار  دارفا  بلغا  طیارـش  نیا 

.تسا هعلاطم  فلتخم  لاکشا  اب  ندش  مرگرس  ینیشن ، هناخ ماگنه  رد  یرهش  طسوتم  هقبط 
هنیزگ کــی  ناوــنع  هـب ار  باــتک  هعلاــطم  هــب  مدرم  هجوــت  تــغارف ،» تاــعلاطم  رد  یدــیلک  میهاــفم   » باــتک مجرتــم    

دازآ و اـبیرقت  یـسرتسد  درک : راـهظا  تـسناد و  اـنورک  یراـبجا  تاـقیفوت  زا  تـغارف و  تاـقوا  نارذـگ  یارب  ریذـپان  باـنتجا

 | | تغارف تغارف تاقوا   تاقوا تسیل   تسیل ردص   ردص هبهب   هعلاطم   هعلاطم تشگزاب   تشگزاب داد / / داد رییغت   رییغت ارار   باتک   باتک هضرع   هضرع هویش   هویش انورک   انورک

یذغاک کیسالک  یروضح و  هضرع  زا  ریغ  هک  تشاداو  ار  اه  یشورف باتک زا  یرایسب  ریخا ، هام  دنچ  هبرجت  تسا  دقتعم  ییاکذ 
.دنشاب هتشاد  روضح  رازاب  رد  مه  یزاجم  تراجت  نیالنآ و  هویش  اب  باتک ،

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۴طباور 

http://www.ibna.ir/fa/shortint/291398/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA
http://www.ibna.ir/fa/shortint/291398/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA


رد هعلاطم  یارب  یبوخ  قوشم  کرحم و  انورک ، مایا  رد  نارـشان  زا  یدادـعت  اه و  شورف باتک یوس  زا  باـتک  هب  یناـجم 
.تسه هدوب و  مایا  نیا 

دنشیدنا و یم نآ  هب  اه  یلیخ هک  تسا  ریذپان  بانتجا یدودح  ات  باذج و  هنیزگ  تصرف و  کی  هعلاطم  طیارـش ، نیا  اب 
.تسا هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  یرتشیب  دادعت  ریخا  هام  دنچ  رد  اتعیبط 

رییغت بجوم  انورک  زا  یشان  طیارـش  هنیطنرق و  هکنیا  رب  دیکات  اب  ییاکذ  تغارف  تاقوا  تسیل  ردص  رد  باتک  هعلاطم    
مایا نیا  هک  تسا  یا  هبرجت یفیک ، تغارف  تاـقوا  ندرک  مهارف  درک : هفاـضا  تسا ، هدـش  تغارف  تاـقوا  زا  مدرم  کرد 

.درک لیمحت  ام  هب  یعامتجا  ظاحل  هب
زا اــم  کرد  نـتفرگرارق  عاعــش  تـحت ثعاــب  دوــب ، ناــهج  ناریا و  رد  خــلت  هـبرجت  کــی  لــصاح  هـک  یراــبجا  قــیفوت  نـیا 

.دش تغارف  تاقوا
، یمومع تغارف  حـیرفت و  زکارم  ندـش  لیطعت انورک و  مایا  رد  مدرم  تدـم  ینـالوط یراـبجا و  ینیـشن  هناـخ دوزفا : یو    

هارمه یرهاظت  یتغارف  یاه  هنوگ رگید  شیامن و  اب  هک  یتاناجیه  نابایخ و  فرـصم ، هک  تخادـنا  رکف  نیا  هب  ار  اـه  نآ
دـنوش و نیزگیاـج  دـنراد ، عاـمتجا  درف و  یارب  ار  یرتـشیب  شاداـپ  هک  رت ، باـن لیـصا و  یاـه  تغارف اـب  دـناوت  یم تـسا ،

.دریگ یم رارق  تسیل  نیا  ردص  رد  باتک  هعلاطم  اعطق 
ناوت یمن زونه  درک : هفاضا  تسا ، هدرک  ضوع  ار  رهاوظ  یدودحات  ییانورک  طیارـش  هکنیا  نایب  اب  سانـش  هعماج نیا    

یتصرف مایا  نیا  تفگ  نانیمطااب  ناوت  یم درخ  دـح  رد  یلو  داد ؛ تسد  هب  یکیتامتـسیس  تاقیقحت  هعلاطم و  اـی  راـمآ 
فوطعم یارب  مزال  نامز  یژرنا و  زکرمت ، نتـشادن  ترـسح  اـه  مدآ هک  ییاـهراک  دوب ؛ هدـنام  قوعم  یاـهراک  ماـجنا  یارب 

.دوب اهراک  نیا  نیرت  گنررپ زا  یکی  هعلاطم  هک  دنتشاد  ار  اه  نآ هب  ندرک 
یاه تبحـص رگید  شخب  رد  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یـسانش  هعماج داتـسا  داد  رییغت  ار  باـتک  هضرع  هویـش  اـنورک    

ار اـه  یــشورف باـتک زا  یرایــسب  هاـم ، دــنچ  نـیا  هـبرجت  تـفگ : درک و  هراـشا  باـتک  هـضرع  عوـن  رب  اـنورک  ریثاــت  هـب  دوـخ 
روـضح رازاـب  رد  مه  یزاـجم  تراـجت  نیـالنآ و  هویـش  اـب  باـتک ، یذـغاک  کیـسالک  یروـضح و  هضرع  زا  ریغ  هک  تـشاداو 

.دننک هئارا  مه  ار  نآ  لاتیجید  هخسن  تسه ، باتک  یذغاک  هخسن  هکنیا  زا  ریغ  دنشاب و  هتشاد 
راهظا تسناد و  کینورتکلا  رشن  تمـس  هب  نتفر  زا  ریزگان  ار  رـشن  تعنـص  ناناوج » تاعلاطم  گنهرف   » باتک فلوم    

هب المع  دـیلوت ، تاناکما  هب  یباـیتسد  ذـغاک و  هنیزه  ظاـحل  هب  صوصخ  هب ریخا ، یاـه  لاـس رد  نارـشان  تالکـشم  درک :
.تسا هدیماجنا  ناگدنناوخ  مک  لابقتسا  دیلوت و  ندش  هنیزهرپ  ژاریت و  یرثکادح  ندمآ  نییاپ 

رییغت یرادقم  هب  زاین  اه  هقیلـس نیا  اب  ندرکراک  تسین و  ریگارف  قیمع و  یلیخ  ام  روشک  رد  یناوخ  باتک تداع  هچرگ 
دیلوت یزاجم  تاناکما  ندـش  هدوشگ  اب  هک  درک  حرطم  ار  ثحب  نیا  ناوتب  دـیاش  اما  دراد  اه  هقیلـس اه و  هاگن اه ، شزرا

هب ار  اهرـشان  زا  یـشخب  لقادح  دشاب و  یا  هنیزگ دناوت  یم مه  راثآ  یزاجم  هضرع  یذغاک ، تازاوم  هب  کینورتکلا  باتک 
.دراد یم هگن  راودیما  ریذپ  بیسآ رازاب  نیا  ماود  اقب و 
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زوین مدرم  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

میراد میراد فعض   فعض ارجا   ارجا هزوح   هزوح ردرد   اما   اما تسارجا ، ، تسارجا هدامآ   هدامآ یمالسا   یمالسا داصتقا   داصتقا تایرظن   تایرظن

فرـصم اما  هدیـسر  هک  تساـه  لاـس  یمالـسا  داـصتقا  هویم  تفگ : ریـصم  هماـنرب  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  داـصتقا  داتـسا 
.دنتسه لمع  ارجا و  هدامآ  یمالسا  داصتقا  تایرظن  یلو  میراد  فعض  ارجا  هزوح  رد  ام  .دوش  یمن

 

https://www.mehrnews.com/news/4944592/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.mehrnews.com/news/4944592/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85


هورگ زا  یراــک  ریـــصم »  » ینوــیزیولت ی  هماــنرب زا  دـــیدج  لــصف  زا  تمـــسق  نیمهدزناـــش  رهم ، یرازگربــخ  شرازگ  هــب 
ی هشیدـنا رد  یمالـسا  مولع  یلمع  یملع و  لوحت   » عوـضوم اـب  هاـم  دادرخ  هبنش ۱۸  کی امیـس ، راهچ  هکبـش  یعامتجا 

.تفر نتنآ  یور  رصن  یمیهاربا  یدهمدمحم  یارجا  اب  ینیسح » نیدلارینم  دیس  همالع 
یرکف داـعبا  یـسررب  هـب  یمالــسا ، نارکفتم  هشیدـنا  دـقن  یناوخزاـب و  فدـه  اـب  ریــصم  ینوـیزیولت  هماـنرب  دـیدج  لـصف 

ات دزادرپ و  یم و … هر )  ) ینیمخ ماـما  یناـقلاط ، تـیآ هللا  ییاـبطابط ، همـالع  ردــص ، دیهــش  نوـچ ؛ یگرزب  نادنمــشیدنا 
دیهـش یناجنـسفر و  یمـشاه  تیآ هللا  یدزی ، حابـصم  تیآ هللا  ینک ، یودهم  تیآ هللا  یاه  هشیدـنا یـسررب  هب  نونک 

.تسا هتخادرپ  ینیوآ  یضترم  دیس 
یمالـسا و موـلع  ناتـسگنهرف  یملع  تئیه  وـضع  دـنمزوریپ ، اـضریلع  مالـسالا  تجح  هماـنرب  زا  تمـسق  نـیا  ناـنامهم 

.دندوب ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هورگ  یملع  تئیه  وضع  ناشخرد ، دوعسم 
انـشآ ناشیا  اب  ینامز  زا  نم  : » درک نایب  یگنهرف  بـالقنا  هب  ینیـسح  نیدـلارینم  دیـس  همـالع  هاـگن  ی  هراـبرد ناـشخرد 

بالقنا یاه  ثحب عقوم  نآ  داـصتقا و  هژیو  هب  دـندرک  یم حرطم  یناـسنا  مولع  هزوح  رد  ار  ییاـه  ثحب ناـشیا  هک  مدـش 
.دندرک یمن حرطم  ار  یگنهرف 

( هر  ) ینیمخ ماما  طسوت  یگنهرف  بالقنا  هلاسم  هکنآ  زا  لبق  ناـشیا  : » تفگ هراـب  نیا  رد  دـنمزوریپ  مالـسالا  تجح  « 
.دندوب هدرک  عورش  یمالسا  داصتقا  هرابرد  ار  یثحابم  دوش ، نایب 

مینک ذاختا  ار  یدرکیور  هچ  میهاوخ  یم بالقنا  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  هلاسم  دوب و  لاـعف  داـصتقا  رد  پچ  تاـشیارگ  اریز 
.دنراد نتفگ  یارب  یفرح  دندوب  یعدم  هک  دندوب  پچ  یاهدرکیور  نیمه  بیقر  اهنت  و 

.دنتخادرپ یتسیلایسوس  یتسیلاربیل و  داصتقا  دقن  هب  نامزمه  ینیسح  نیدلارینم  دیس  همالع 
.دوش ذاختا  تسا  رارق  یشور  هچ  تموکح  رییغت  اب  هک  دوب  بالقنا  را  دعب  هعماج  یلصا  هلاسم  نیلوا  نیا 

یگنهرف و بـالقنا  نـیب  یخنـس  مـه  کـی  ناـشیا  اـه و  هاگــشناد یلیطعت  یگنهرف و  بـالقنا  اـب  دـش  نراـقم  ثـحب  نـیا 
.دید یم دندوب  هدرک  عورش  هک  یثحب 

دندرک یم هدافتــسا  تاررک  هــب  ناــشیا  هــک  دــندوب  هدوــمرف  یا  هــلمج کــی  یگنهرف  بــالقنا  ماــگنه  هر )  ) ینیمخ ماــما 
هب دنشاب و  ناملسم  مدرم  نیلوئسم و  ولو  دهدب  خر  هعماج  رد  یگنهرف  فارحنا  رگا  هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  نومضم 

.تسا هدادن  خر  یهاش  متس  تموکح  لوط  رد  هک  دهد  یم خر  نآ  مدرم  روشک و  رس  رب  دنشاب ، دنبیاپ  مالسا 
ثحب هک  تروـص  نیا  هـب  دـنداد  یم طـبر  ناـشوخ  ثـحب  هـب  یگنهرف و  بـالقنا  ثـحب  هـب  دـندرک  یم دانتـسا  نـیمه  یارب 

هک یـصصخت  گنهرف  میناوتن  یمومع ، گنهرف  بالقنا  سپ  ردام  رگا  تسین و  یمومع  گنهرف  طقف  یگنهرف  بـالقنا 
بالقنا گنهرف  ریثأت  تحت  ار  یهاگـشناد  مولع  گنهرف  میناوتن  مینک و  لوحتم  دـنک  یم دـیلوت  ار  هاگـشناد  یاـه  شناد

.دوب دهاوخ  ماکان  هژورپ  کی  یگنهرف  بالقنا  یناسنا ، مولع  رد  هژیو  هب  میهد  رارق 
.تس یهاگشناد  مولع  رد  لوحت  یگنهرف  بالقنا  ی  هشیر هک  دوب  نیا  هب  ناشهجوت 

هب ناشیا  ما  هدـید نم  هک  روط  نآ  : » درک نایب  ینیـسح  نیدـلارینم  دیـس  همالع  یداصتقا  تاعلاطم  ی  هرابرد ناـشخرد 
.دندوب یداصتقا  رکفتم  کی  هملک  یعقاو  یانعم 

نانادداصتقا اب  ار  ناشیا  تواـفت  متـشاد  دـمآ  تفر و  مه  دـعب  مدوب و  نکاـس  مق  هک  بـالقنا  لوا  یاـه  لاـس ناـمه  رد 
.مدید یم یوزوح  یهاگشناد و 

.مدرک هیملع  هزوح  رد  یمالسا  داصتقا  یمسر  سیردت  هب  عورش  نارود  نامه  رد 
هتفه رد  دندرک و  شنیزگ  ار  جراخ  یاه  هبلط زا  رفن  دندرک و ۳۸  رازگرب  ار  هرود  نیا  یرهاظم  نیسح  تیآ هللا  ترضح 

.دندرک یم سیردت  ناشیا  هسلج  ود  نم و  هسلج  هس 
نارگشهوژپ هیلوا  یاه  هتسه میناوت  یم هک  دندوب  رواب  نیا  رب  متفگ و  یم داصتقا  هفـسلف  نم  داصتقالا و  هقف  ناشیا 

.مینک تیبرت  ار  هاگشناد  رد  یمالسا  داصتقا 
.دیشک لوط  لاس  ود  ات  مین  لاس و  کی  دودح 

 



.متشاد سیردت  شور  نیمه  ًابیرقت  هب  مه  یدزی  حابصم  تیآ هللا  قح  هار  هسسؤم  رد  نم 
.دوب توافتم  ناشدرکیور  ینیسح  نیدلارینم  دیس  همالع 

.دننک رکف  یداصتقا  یاه  هیرطن  ینابم  یور  دنتساوخ  یم ناشیا 
دننیبـب یمالـسا  بـالقنا  یوـترپ  رد  ار  زیچ  همه  دـندرک  یم یعـس  نیارباـنب  دوـب  یمتـسیس  درکیور  کـی  مـه  ناـشدرکیور 

.دوبن یواکجنک  سح  یاضرا  یارب  طقف  ناشیا  قیقحت  هعلاطم و  ینعی 
تیبرت یمالــسا  بـالقنا  یارب  رکفتم  ورین و  میهاوـخ  یم اــم  دــنتفگ  یم دوـب و  یمالــسا  بــالقنا  یاتــسار  رد  زیچ  هـمه 

.مینک
.دنتفر همانرب  نامزاس  هب  مه  یتدم  زا  دعب 

دوب و فوطعم  لـمع  هب  ناـشیا  یاـه  ثحب هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  یزیر  هماـنرب  ناـمزاس  رد  یوزوح  رکفتم  کـی  روـضح 
.دوبن یرظن  طقف 

یزیر همانرب  ینعم  هب  لمع  یمالـسا و  یانبم  اب  تایرظن  یمالـسا و  ماکحا  یانعم  رد  مالـسا  نیب  دنتـساوخ  یم ناـشیا 
.دننک لصاح  یعمج  کی  یمالسا  بالقنا  یارب  یداصتقا 

نید هب  دانتـسا  رد  ام  دـنیوگ  یم دـنراد و  یدـنب  میـسقت  کی  ینیـسح  نیدـلارینم  دیـس  همالع  : » درک هفاضا  دـنمزوریپ  « 
.تسین یعطق  نید  اب  نآ  تبسن  ینعی  میراد  لمتحم  یاه  تفرعم کی 

ققحم هدـش  دنتـسم  یاـه  تفرعم نیا  ینعی  میراد  قـقحم  فراـعم  کـی  هیقف و  لـثم  میراد  دنتـسم  یاـه  تفرعم کـی 
.دنوش

.تسا رسیم  یناسنا  مولع  لوحت  اب  طقف  هک  دندوب  دندقتعم  دنوش  ققحم  اه  تفرعم نیا  روطچ  هکنیا  هرابرد 
فراـعم دــتفایب ، قاـفتا  نآ  ساـسا  رب  یعاـمتجا  تـالوحت  دوـش و  ینید  یاـه  هشیدــنا لـماح  دــناوتب  رگا  یناــسنا  موـلع 

.تسا هتفرگ  لکش  ققحم 
ینعی دراد  هدــهع  رب  ار  دــشر  تـیفیک  هـک  تـس  یدربراـک  تـفرعم  یاـنعم  هـب  مـلع  هزورما  هـک  تـسا  نـیا  ناــشیا  هـلمج 

.درد نامرد  یبای و  تلع  لرتنک و  درد و  کی  صیخشت  لثم  تارییغت 
.تسا یهلا  تیالو  اهنآ  رب  یعامتجا  مکاح  لوصا  هک  دنتسه  یفراعم  ینید ، ققحم  فراعم  نیاربانب 

.دشاب هتشاد  روضح  هعماج  یگنهرف  لماکت  رد  هک  دراد  تسد  رد  یسک  ار  ققحم  فراعم  اذل 
.دنک نییبت  ینابیتشپ و  ار  هعماج  یگنهرف  لماکت  هک  دشاب  هتشاد  یبالقنا  هعماج  رد  ار  ناکما  نیا  دیاب  یناسنا  مولع 

.دنتسه دنتسم  فراعم  ساسا  رب  یگنهرف  لماکت  نیا  و 
.دنک داجیا  ار  ملع  رد  لوحت  مه  دهدب و  یعامتجا  دادتما  هیقف  دنتسم  فراعم  هب  مه  هک  دوب  نیا  لابند  هب  ناشیا 

نیا : » تفگ یمالـسا  یناسنا  مولع  هرابرد  ینیـسح  نیدلارینم  دیـس  همالع  توافتم  رظن  ی  هرابرد همادا  رد  دنمزوریپ  « 
.داد ناشن  ار  دوخ  یاه ۶۰  لاس رد  توافت 

اــه و هورگ دــنریگبارف ، ار  یمالــسا  یناــسنا  موـلع  ناــیوزوح  زا  نایهاگــشناد  دــندومرف  هر )  ) ینیمخ ماــما  هـک  یماــگنه 
.تفرگ لکش  ییاه  شالت

لاور نامه  اه  هاگـشناد ددـجم  ییاـشگزاب  زا  دـعب  تشاد و  یناـسنا  مولع  هب  یا  هناـنیب  شوخ  هاـگن  هک  دوب  درکیور  کـی 
.دنتفرگ یپ  ار  هتشذگ 

.دنتسه درکیور  هتسد و  دنچ  ناشدوخ  دندوب  ییون  شور  لابند  هب  هک  یا  هقلح
تـسا یدروم  یعوضوم و  ناملکـشم  میرادـن و  یناـسنا  مولع  اـب  یلوصا  یـساسا و  لکـشم  اـم  دـندوب  دـقتعم  هدـع  کـی 

.مینک هیفصت  دراوم  نآ  زا  ار  یناسنا  مولع  مینک و  ییاسانش  ار  دراوم  نآ  دیاب  سپ 
مه مـلع  دوـخ  راــکدوخ  تروـص  هـب  رییغت  نـیا  اــب  مـیهد و  رییغت  ار  موـلع  نـیا  یناــبم  دــیاب  اــم  هـک  دوـب  نـیا  مود  هاــگن 

.دوش یم رییغت  شوختسد 
یمالـسا و داـصتقا  ثحب  هـب  تساوـخ  یم یتـقو  اریز  دـنامن  فـقوتم  داـصتقا  ثـحب  رد  ینیـسح  نیدـلارینم  دیـس  همـالع 

طقف هـک  تـسا  ییاـه  تخاـسریز دـنمزاین  یمالــسا  یناـسنا  موـلع  دـیلوت  دــش  هجوـتم  دزادرپـب ، یمالــسا  داـصتقا  دــیلوت 

 



.تشاد جایتحا  نآ  هب  یناسنا  مولع  همه  لوحت  تسین و  یداصتقا 
.تسناد یم طبترم  مولع  ریاس  اب  ار  نآ  دید و  یم هتسویپ  ار  یناسنا  مولع  هعومجم  ناشیا  سپ 

.تفرگ یم رظن  رد  هچراپکی  ار  ملع  لوحت  ثحب  نیاربانب 
لوــحت دــنمزاین  مـه  ار  موــلع  لــئاسم  موــلع و  شور  هـکلب  یناــبم  اــه و  هـیرظن ینعی  اــنبور  رد  طــقف  هـن  ار  لوــحت  نـیا 

.تسناد یم
هب ییوگخـساپ  رد  نـید  یدـنمناوت  دـیاب  یلمع  ناـهرب  کـی  ی  هباـثم هـب  یمالــسا  یناـسنا  موـلع  هـک  دوـب  نـیا  رگید  هـتکن 

.دنک هئارا  ار  رشب  یاهزاین 
.دننک یم دانتسا  هر )  ) ینیمخ ماما  شیامرف  هب  ثحب  نیا  رد  ناشیا 

نداد رارق  یلصا  ریغتم  یانبم  رب  میهافم  ندرک  فیرعت  یدربراک  هک  تسا  نیا  ینیـسح  نیدلارینم  دیـس  همالع  هلمج 
یهاوخ تلادع  یعامتجا و  تلادع  زت  لباقم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  تسا  تسینومک  تسکش  نآ  زراب  هنومن  قالخا ،

.داد رارق  ار  یمالسا  تلادع  اه  تسینومک
الاح اما  تسا  یزیتس  ملظ  مولظم و  رادـفرط  هک  تسا  تسینومک  دـندرک  یم رکف  همه  یمالـسا  بالقنا  زا  لـبق  هکارچ 

.دشاب زیتس  ملظ  دناوت  یم مالسا  هک  دندیمهف  همه 
.تسا یرظن  ناهرب  زا  ریغ  یققحت  ناهرب  نیا 

.مینک هئارا  یققحت  ناهرب  دیاب  برغ  ندمت  اب  ههجاوم  زورما و  ناهج  رد  ام  دوب  دقتعم  ینیسح  نیدلارینم  دیس  همالع 
.مینک دیلوت  یمالسا  تسیز  یوگلا  میناوتب 

.درذگب یناسنا  مولع  رتلیف  زا  هک  دوش  یم ریذپ  نومزآ  دنم و  هدعاق  یتروص  رد  وگلا  نیا 
نیا : » تفگ اه  نآ هب  ینیـسح  نیدـلارینم  دیـس  همالع  هاگن  ردـص و  دیهـش  یمالـسا  داصتقا  تارظن  هرابرد  ناـشخرد  « 

.دنشاب هتشادن  ردص  دیهش  راثآ  هب  یهاگن  ناشیا  هک  دوبن  روط 
.تشاد ییانبم  درکیور  تسیلایسوس  داصتقا  یراد و  هیامرس  دقن  رد  ینیسح  نیدلارینم  دیس  همالع 

.تسناد یم یهلا  ریغ  ار  ماظن  ود  نیا  ینابم 
.نانادداصتقا هن  تساهقف و  اب  شصیخشت  هک  تسناد  یم یمالسا  ماکحا  ار  یمالسا  داصتقا  ینابم 

.دوش رولبتم  یعامتجا  یگنهرف و  یسایس و  یداصتقا و  ماظن ، یانبور  رد  ار  انبم  نیا  تساوخ  یم ناشیا 
.دوش یمن ققحم  یدوز  هب  تس و  یلکشم  راک 

.تسین نیا  زج  یهار  تس و  یا  هدیدنسپ هشیدنا  نم  رظن  هب 
همالع لثم  اه  یخرب مینیبب  ار  تلادع  دیاب  اه  هنیمز همه  رد  تسا و  تلادـع  دـنیوگ  یم یخرب  تسارظن  فالتخا  انبم  رد 

.میهد رارق  انبم  ار  یمالسا  ماکحا  دیاب  دنیوگ  یم ینیسح  نیدلارینم  دیس 
.تشاد هجوت  ماکحا  هب  مه  ردص  دیهش 

نارود نامه  رد  ناشیا  : » درک نایب  یمالـسا  یناسنا  مولع  یمالـسا و  داصتقا  ثحابم  تشونرـس  ی  هراـبرد دـنمزوریپ  « 
یزیر هیاـپ  هک  یـشور  ساـسا  رب  اهدـعب  دـندادن و  همادا  دنتـسب و  ار  یمالـسا  داـصتقا  ثحب  دـنتفگ  هک  یتـلع  ناـمه  هب 

.دندرک هئارا  یمالسا  داصتقا  یارب  یشهوژپ  ی  همانرب کی  دندوب  هدرک 
.دش یمتسیس  شور  ملع و  شور  هب  فوطعم  ناشنهذ  ثحب  نیا  زا  دعب 

.دنتشاد یروآون  مه  یمتسیس  شور  نییبت  رد  ناشیا 
ملع شور  یناـبم  ثحب  هب  دـندش و  رت  قـیمع هلحرم  کـی  تـسین و  وگخـساپ  مـه  شور  نـیا  هـک  دـمآ  ناـشرظن  هـب  دـعب 

.دنتخادرپ
هیاـپ تیـالو  ی  هفــسلف ی  هیاـپ رب  یــسانش  یتـسه  دــننک ، یزیر  هیاـپ  ار  یبساـنم  یــسانش  تـفرعم  دــنناوتب  هـکنیا  یارب 

.درک یراذگ 
.دنام مامت  ان  اما  درک  یراذگ  هیاپ  ار  ینیون  ملع  شور  هفسلف  نیا  ساسا  رب 

.درک فیرعت  ار  قطنم  درک و  فیرعت  یعامتجا  ار  ملع  دیلوت  ناشیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۸طباور 



.میراد زاین  تاقیقحت  هکبش  تیریدم  هب  ام  هکنآ  کی  دوب  مه  رگید  ثحب  ود  نآ  رانک  رد 
.میراد زاین  تاعالطا  هعسوت  یمالسا  کناب  هب  هکنآ  مود 

.میراد جایتحا  مجسنم  نامزاس  کی  هب  مینزب  شناد  دیلوت  هب  تسد  هکنآ  یارب 
ریگرد وا  اـب  یرــصانع  لـماوع و  هـک  یــشخرچ  رد  تاـعالطا  هموـظنم  نآ  هـک  دوـب  نـیا  تاـعالطا  کــناب  زا  ناــشیا  روـظنم 

.دنک یم دنمناوت  تیاده و  یسوسحمان  تروص  هب  دنتسه 
.دننک سیسأت  ملع  تیریدم  یارب  ینامزاس  دنتساوخ  یم هک  دوب  نیا  تاقیقحت  هکبش  تیریدم  زا  ناشروظنم 

.تخادرپ یناسنا  مولع  رت  میقسم  لئاسم  هب  یدعب  هلحرم  رد  ینیسح  نیدلارینم  دیس  همالع 
.دوب هعماج  لوحت  یوگلا  ناشیا  یاهدرواتسد  هلمج  زا 

لئاـسم هـمه  دـنناوت  یم ساـسا  نـیا  رب  هـک  دـندوب  دــقتعم  دــندرک و  یراذــگ  هیاـپ  ار  یدــنم  هدــعاق  میهاـفم  ماـظن  کـی 
.دننک لیلحت  ار  یعامتجا 

.دندرک دورو  مه  رگید  یقادصم  تاعوضوم  رد 
.دنراد هیرظن  فلتخم  تاعوضوم  رد 

.دوش یمن فرصم  اما  هدیسر  هک  تساه  لاس  یمالسا  داصتقا  ی  هویم : » داد حیضوت  نایاپ  رد  ناشخرد  « 
.تسا یمالسا  داصتقا  زا  یئزج  یتموکح  ماکحا 

.تسا رابکتسا  مالسا و  هناگود  لباقت  ام  هلأسم  دنیوگ  یم ربهر 
.میهد ناشن  داصتقا  فلتخم  یاه  هنیمز رد  ار  لباقت  نیا  دیاب  ام 

یراـک روشک  داـصتقا  ناـیلوتم  لـمع  رد  اـما  میـشاب  هتـشاد  فرـصم  یوگلا  حالـصا  دوش ، لرتـنک  مروـت  دـنیوگ  یم ناـشیا 
.دننک یمن

.دنتسه لمع  ارجا و  هدامآ  یمالسا  داصتقا  تایرظن  یلو  میراد  فعض  ارجا  هزوح  رد  ام 
.دش لقن  ناشیا  تارطاخ  ینیسح و  نیدلارینم  دیس  همالع  نانخس  همانرب  فلتخم  یاه  شخب رد  « 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین مدرم  تسارجا -  هدامآ  یمالسا  داصتقا  تایرظن   

انرب یرازگربخ  یمالسا -  نارکفتم  هشیدنا  دقن  یناوخزاب و   

۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / نازیم  یرازگربخ   

تـالیطعت هاـم  راـهچ  هـب  کـیدزن  زا  دــعب  هرخـالاب و  یــشیامن  یاـهرنه  هـصرع  نازیم ، یرازگربـخ  یگنهرف  هورگ  راـگنربخ 
یاه لکتورپ تیاعر  یتشادهب و  لوصا  ظفح  اب  یراج  لاس  هامریت  لوا  زا  رگید  اب  انورک  یرامیب  عویـش  لیلد  هب  یرابجا 

.درک دهاوخ  راک  هب  زاغآ  انورک  اب  هزرابم  یلم  داتس  یوس  زا  هدش  مالعا 
نآ نادــنمرنه  اـصوصخم  رنه و  نـیا  تـسا ، هتــشاذگ  رــس  تـشپ  ار  یناوارف  تالکــشم  هتــشذگ  یاــه  هاــم یط  رتاــئت    

شاعم رارما  رد  اهنآ  زا  یرایـسب  یلیطعت  هام  راهچ  زورب  اب  لاح  دـنا و  هدوب  وربور  یتشیعم  دـیدش  تالکـشم  اب  هراومه 

روشک روشک رنه   رنه گنهرف  وو   گنهرف هبهب   انورک   انورک یناموت   یناموت درایلیم   درایلیم رازه   رازه بیسآ   بیسآ

لوا زا  رگید  اب  انورک  یرامیب  عویـش  لیلد  هب  یرابجا  تالیطعت  هاـم  راـهچ  هب  کـیدزن  زا  دـعب  هرخـالاب و  یـشیامن  یاـهرنه  هصرع 
راک هب  زاغآ  انورک  اب  هزرابم  یلم  داتـس  یوس  زا  هدـش  مالعا  یاه  لکتورپ تیاعر  یتشادـهب و  لوصا  ظـفح  اـب  یراـج  لاـس  هاـمریت 

.درک دهاوخ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  طباور 
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.دنا هدرک  دروخرب  لکشم  هب  دوخ 
ویدار دادـیور »  » همانرب اب  هبحاصم  رد  هدازریما ، نویامه  دز  بیـسآ  ناموت  درایلیمرازه  روشک  رنه  گنهرف و  هب  انورک    
داـشرا گـنهرف و  ترازو  هتـشذگزور  هیعـالطا  هب  هراـشا  اـب  دـش ، یم شخپ  ویدار  نیا  نتنآ  زا  هدـنز  تروص  هب  هک  وـگتفگ ،

رطاخ هب  یلیطعت  هام  هس  زا  دعب  رتائت  امنیس و  یاه  نلاس یرنه و  یگنهرف ، زکارم  تیلاعف  زاغآ  اب  طابترا  رد  یمالسا 
امنیـس و یاه  نلاـس ییاـشگزاب  یارب  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ریزو  تساوخرد  لاـبند  هب  تفگ : اـنورک ، سوریو  عویش 

ذاـختا اـب  زکارم  نیا  ییاـشگزاب  اـب  ریخا  دوـخ  هسلج  رد  اـنورک  یلم  داتـس  هنیمز ، نیا  رد  یریبادـت  نتفرگ  رظن  رد  رتاـئت و 
.درک تقفاوم  یطورش 

زمرق طخ  درک : دیکات  دننک ، تیلاعف  دوخ  دصرد  تیفرظ ۵۰  اب  رثکادح  دـیاب  زکارم  نیا  ساسا  نیا  رب  هکنیا  نایب  اب  یو 
هدش صخـشم  یتشادهب  یاه  لکتورپ دـیاب  اتـسار  نیمه  رد  تسا و  مدرم  نیعجارم و  تمالـس  ظفح  هنیمز  نیا  رد  ام 

.دوش ارجا  تیاعر و  قیقد  تروص  هب  هزوح  نیا  رد 
هام کی  دودح  زا  بوچراچ  نیمه  رد  دوزفا : اتسار  نیمه  رد  یمالـسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یمومع  طباور  تسرپرس 

.دش هیهت  نآ  یارجا  همان  هویش  نیودت و  هنیمز  نیا  رد  یتشادهب  یاه  لکتورپ شیپ 
، دـنناوت یم یرنه  یگنهرف و  دازآ  یاـه  هاگـشزومآ هاـم  دادرخ  مراـهچ  تسیب و  زا  ساـسا  نیا  رب  هکنیا  ناـیب  اـب  هدازریما 

یاه تبحص زا  یرگید  شخب  رد  درک ، دنهاوخ  راک  هب  زاغآ  امنیس  یاه  نلاس هامریت  لوا  زا  دننک و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف 
رنه گنهرف و  یلاها  یارب  ار  یتخـس  تیعـضو  انورک  سوریو  عویـش  رطاخ  هب  یلیطعت  هام  هس  نیا  درک : حیرـصت  دوخ 

.دوب هدروآ  دوجو  هب 
دراو بیـسآ  هناسر  رنه و  گنهرف و  هزوح  هب  هام  هس  نیا  لوط  رد  ناـموت  دراـیلیم  رازه  کـی  زا  شیب  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

.دنک کمک  هعماج  رد  طاشن  داجیا  هب  یرنه  یگنهرف و  یاه  اضف ییاشگزاب  میراودیما  تفگ : تسا ، هدش 
یناتــسا هراونــشج  نیتــسخن  یرازگرب  ناــیاپ  رد  ناتــسرل  ییوــیدار  هاــتوک  یاــه  شیاــمن هراونـــشج  ناگدــیزگرب  یفرعم 
ناتسرهش ناتسرل –  ناتـسا  ییویدار  هاتوک  یاه  شیامن  هراونـشج  نیتسخن  نارواد  تایه  ییویدار ، هاتوک  یاهـشیامن 

زا سپ  اردوخ  ءارآ  هینایب و   ۱۳۹۹ دادرخ رفرذآ ، یـضترم  یربکا و  نسحم  یرلگیب ، اضریلع  نایاقآ  زا  لکـشتم  زردوگیلا  
نایم رد  شهاگیاج  یمدآ و  حور  هدنهد  الج  تسا و  زاس  ناسنا  شیامن  رنه  دندرک  : مالعا  ریز  حرـش  هب  راثآ  ندینش 

.تسا صاخ  هژیو و  رایسب  اهرنه  رگید 
ار شیوخ  مطالتم  حور  دـبای و  یم  زاب  اردوخ  طابترا ،  یرارقرب  اـب  نآ ، بطاـخم  دـننک و  یم  یزاـب  ار  یگدـنز  شیاـمن  رد    

.دزاس یم  مارآ 
.یمدآ حور  ندیشخب  افش  تسا و  لایخ  ندروآ  رد  زاورپ  هب  رد  شیامن  ییابیز  دیدرت  یب  نیا   ربانب 

نادیم رد  یاپ  هعماج  راشقا  ریاس  اب  انورک  سوریو  اب  هزرابم  رد  یلدـمه  دایرف  نینط  هماگنه  رد  شیامن  نادـنمرنه     
الج ار  ناـمحور  شیاـمن  ییوـیدار  هراونــشج  نیتـسخن  فـلتخم  یاـه  شخب  رد  نیــشنلد  اـبیز و  یراـثآ  قـلخ  اـبو  هداـهن 

.تسین مک  اه  یشوخلد  نوچ  درک  یگدنز  دیاب  هک  ندرک  زاس  یرگید  یاون  دنداد و 
زا ناتـسرل  ناتـسا  ییویدار  هاـتوک  یاـه  شیاـمن  هراونـشج  نیتـسخن  نارواد  تاـیه  هنادـنمرنه ،  روـضح  نیا  ساـپ  هب    
زین تـمکحو و  شیاـین  یاـه  شخب  رد  دوـخ  یرنه  راـثآ  لاـسرا  تکرــش و  تـهج  هـب  نادـنمرنه  یماـمت  روـش  رپ  روـضح 
دنم وزرآ  ناحبــس  دــنوادخ  هاـگرد  زاار  یزورهب  تداعــس و   ، ناـنآ یماـمت  یاربو  هدرک  ینادردــق  ییوـیدار  هاــتوک  شیاــمن 

.تسا
موادــت دــناد  : یم  یرورــض  ریز  حرــش  هـب  ار  یتاـکن  رترب  تارفن  یماـسا  ییاـهن و  جــیاتن  مــالعا  زا  لــبق  نارواد  تاــیه    

عفر تالکـشم و  یـسررب  اب  یروشک  ای  یا  هقطنم  لکـش  هب  رتهب  یزیر  همانرب  اـب  یتآ  یاـهلاس  رد  هراونـشج  نیا  یرازگرب 
.ییویدار یاه  شیامن  دوبهب  تهج  هب  عناوم 

ناسردمو دیتاسا  روضح  اب  ییویدار  یاه  شیامن  زا  نادنمرنه  رتشیب  تخانـش  تهج  رد  یـشزومآ  یاه  هاگراک  یرازگرب 
.نف لها 

ییویدار زکارم  هب  دعتسم  نادنمرنه  ییاسانش  دنمقالع و  ناناوج  صوصخب  شیامن  نادنمرنهزا  هبناج  همه  تیامح    

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۰طباور 



.هطوبرم یاه  نامزاس  و 
ناوج لسن  یراکمه  هدافتسا و  روظنمب  ییویدار  زکارم  هب  هرود  نیا  رترب  راثآ  هئاراو  دعتسم  نادنمرنه  یفرعمو  ینزیار 
تهج هب  ناتـسا  ناتـسرهش و  یربـخ  یمـسر  یاـه  لاـناک  رد  یفرعمو  ییوـیدار  رخاـف  راـثآ  تخاـس  هـیهت و  رد  روـش  رپ  و 

.نادنمرنه قیوشت  یاتسار  رد  مدرم  مومع  هب  ییاسانشو  قیوشت 
یشیامن یاه  هورگ  هنادنمرنه  روضح  ددرگ ، رازگرب  ناتـسرل  ناتـسا  حطـس  رد  تسیاب  یم  هراونـشج  هکنیا  هب  هجوت  اب    

حطـس رد  یلم  اـی  یا و  هقطنم  تروصب  ار  هراونـشج  نیا  هدـنیآ  رد  ناوـت  یم  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  روـشک  طاـقن  یخرب  زا 
.دومن رازگرب  روشک 

ریدـقت بـتارم  ناتــسا  زا  جراـخ  یــشیامن  یاـه  هورگ  هنامیمــص  روـضح  زا  یناد  ردـق  نمــض  نارواد  تاـیه  ناـیاپرد  اذـل 
نیا هنادـنمرنه  اـبیز و  یارجا  زا  هتـشاد و  زاربا  هژیو  تروصب  زربـلا  ناتـسا  زا  هب ) هبـشم   ) شیاـمن هورگ  زا  اردوخ  رکـشتو 

.دنک یم  ینادردق  یشیامن  هورگ 
یاه شیامن  یناتسا  هراونشج  نیلوا  هب  هتفای  هار  راثآ  دندش  صخشم انزا  هاتوک  شیامن  هراونشج  رد  هدننک  تکرـشراثآ 

.دندش یفرعم  انزا  ناتسرل  یزاجم ) هرفن  کت   ) هاتوک
یاه رنه نمجنا  ناتـسرل ، یمالـساداشراو  گنهرف  لک  هرادا  تمه  هب  انزا  ناتـسرهش  هاـتوک  شیاـمن  یناتـسا  هراونـشج 
ریدم ییاتف  نیسحدمحا  یریبد  هب  انزا  یشیامن  یاه  رنه نمجنا  انزا و  یمالساداشراو  گنهرف  هرادا  ناتسرل ، یـشیامن 

.دشدهاوخ رازگرب  انزا  ناتسرهش  ینابزیم  هب  ناتسرل  یمالساداشرا  گنهرف و  لک 
شخب هــب  رثا  ینیبزاـب ٢٢  هـلحرم  زا  سپ  دیــسر ، هناـخریبد  هـب  هـک  یــشیامن  رثا  زا ٣٨  هراونــشج  هناـخریبد  شرازگ  هـب 

.دنتفای هار  هقباسم 
زا راــثآ  لاــسرا  اــه و  ناتــساریاس نادــنمرنه  لابقتــسااب  اــما  تـسا ، هدــشرازگرب  یناتــسا  هرتـسگرد  هراونــشج  هـکنیا  اــب 

یلـصا و شخبود  رد  ار  هراونـشج  تـفرگ  میمـصت  هراونـشج  هناـخریبد  یزکرم ، ناهفــصا و  سراـف ، نارهت ، یاـه  ناتــسا
.دیامن رازگرب  نامهم 

نایاپ ات  دـنناوت  یم  یروشناد  حیـسم  رتکد  یگدـنز  ناتـساد  هب  نادـنم  هقالع  شیامن  ویدار  رد  یروشناد  حیـسم  یگدـنز 
.دنشاب شیامن  ویدار  زا  سفن » احیسم   » شیامن هدنونش  هتفه 

ات یکدوــک  زا  یروــشناد  حیــسم  رتــکد  یگدــنز  ناتــساد  تــیاور  رازگرکــش ، نمــسای  یگدنـــسیون  هــب  سفن » احیـــسم  »
.دزادرپ یم ناریا  رد  هیر  نارامیب  صوصخم  یاه  ناتسرامیب سیسات  رد  ناشیا  ی  هتسجرب شقن  هب  تسا و  یلاسگرزب 

اـسیرپ این ، ناحرف  ریما  یحـالف ، اـیور  یفـص ، اـنوم  یدـنمرنه  اـب  یـضرف و  هدیعـس  ینادرگراـک  هب  ییویدار  هعومجم  نیا 
، دار یزوـنز  دوعــسم  یرهچوـنم ، ریما  یفجن ، ناــبرق  هداز ، فــجن  نیهــش  یجنگ ، دــمحا  یلاــمک ، یلعلادــبع  یدــتقم ،

.تسا هدش  دیلوت  هیهت و  یگزات  هب  ویدار  یشیامن  یاه  رنه لک  هرادا  نارگیزاب  زا  یرگید  دادعت  نایزمح و  رایرهش 
نـسح نینزاـن  یروتکفا  یتدوـج و  رفعج  یرادربادـص  داژن ، فرـشا  تاداـسلا  فرـشا  یگدـننک  هیهت  هب  سفن » احیـسم  »

.تسا تعاس ۱۹:۳۰  نآرارکت  دوش و  یم شخپ  شیامن  ویدار  زا  تعاس ۵:۱۵  زور  ره  هتفه  نایاپ  ات  روپ 
یفنـص نمجنا  رد  انورک  تاراسخ  ناربج  داتـس  یریگیپ  اب  اه  هناخاشامت نانکراک  هب  یرورـض  هنـسحلا  ضرق ماو  یاـطعا 

زا یدادــــعت  ناــــنکراک  هـــب  یرورــــض  هنــــسحلا  ضرق ماو  میمهراــــنک »  » نیپــــمک یوــــس  زا  ناریا و  یاــــه  هناــــخاشامت
.تفرگ قلعت  هدش ، عطق  انورک  عویش  لیلد  هب  ناشدمآرد  هک  یصوصخ  یاه  هناخاشامت

انورک تاراسخ  ناربج  داتـس  یریگیپ  اب  نینچمه  و  هنانابرهم ، یراکوکین  مرفتلپ  و  میمهراـنک »  » هژورپ یارجا  بلاـق  رد 
یـصوصخ یاه  هناخاشامت زا  یدادعت  نانکراک  هب  یرورـض  هنـسحلا  ضرق ماو  ناریا ، یاه  هناخاشامت یفنـص  نمجنا  رد 

.تفرگ قلعت  هدش ، عطق  انورک  عویش  لیلد  هب  ناشدمآرد  هک 
عویـش لـیلد  هـب  اـه  نآ دـمآرد  هـک  تـسا  یدزمزور  نارگراـک  هـب  یرورـض  هنـسحلا  ضرق ماو  یاـطعا  فدـه  اـب  هژورپ  نـیا 

تخادرپزاـب زا  سپ  ییادـها  غلاـبم  هدـش و  فـیرعت  دـنراد ، یلاـم  یروـف  زاـین  هتفاـی و  شهاـک  تدـش  هب  اـنورک ، سوریو 
.دوش یم هدنادرگزاب  نیریخ  باسح  هب  اه  ماو

هب اه  هناخاشامت ناریدم  تنامـض  اب  هک  تسا  ههام  شـش  تخادرپزاب  اب  ناموت  نویلیم  ود  رفن  ره  یارب  ماو  نیا  غلبم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۱طباور 



.تسا هتفرگ  قلعت  اه  نآ یوس  زا  هدش  یفرعم  نانکراک 
یلام تیامح  یمدرم ، یاه  کـمک یروآ  عمج یارب  یعمج  یلاـم  نیماـت  نیپمک  داـجیا  قیرط  زا  اـه  ماو نیا  یلاـم  عباـنم 
عباـنم ناگدـنراد  اـه و  کـناب زا  توعد  روظنم و  نیا  یارب  یتفاـیرد  یاـه  ماو اـی  دوـخ  عباـنم  زا  اـه  مرفتلپ فرط  زا  نیپـمک 

.تسا هدش  نیمات  نیپمک  نیا  رد  درک  هنیزه تهج  اه ، مرفتلپ هب  تدم  هاتوک هرهب  مک ماو  یاطعا  یارب  یلام 
دارفا هـب  نآ  حیحـص  صیــصخت  هژورپ ، یارجا  هوـحن  هـب  تبــسن  لوـبقم ، دـمتعم و  دارفا  ناوـنع  هـب  هژورپ  یاـنما  تاـیه 

.دننک یم تراظن  نیریخ  هب  غلابم  تشگزاب  دنمزاین و 
ریزو نواعم   ) یمظان ریما  روشک ،) یفنـص  ماظن  نامزاس  سییر   ) یرـشع ینثا رقابدـمحم  زا  دـنترابع  انما  تایه  یاـضعا 

یلضاف دمحم  ییابطابط ،) همالع  هاگشناد  داتسا   ) یرون یضاق شورـس  تاعالطا ،) یروانف  نامزاس  سییر  تاطابترا و 
(، کامور تاطابترا  نیزگ  هدـیا  تکرـش  زا  یگدـنیامن  هب   ) دـنبقالع نیبوژ  یتشهب ،) دیهـش  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  )

زا ۳۰۰ شیب  یاه  کمک اب  نایماح  هدـنیامن  و  هنابرهم ) هیریخ  هسـسوم  هریدـم  تایه  زا  یگدـنیامن  هب   ) یدـمحم رفعج 
رفن و ود  داهنـشیپ  هب  یعامتجا  نارگـشنک  نادـنمرنه و  اـه ، هاگـشناد یملع  تاـیه  یاـضعا  نینچمه  ناـموت و  نویلیم 

.انما تایه  یاضعا  ریاس  دییات 
ناعفادـم  » هعومجم نیموس  هتفه  ناـیاپ  اـت  دوش  یم شخپ  شیاـمن  ویدار  زا  تمالـس » ناعفادـم   » هعومجم نیموـس 

.دوش یم  شخپ  شیامن  ویدار  زا  یمولظم  رهاطریم  ینادرگراک  هب  تمالس »
دنزادرپ یم اـنورک  یراـمیب  اـب  زراـبم  راکادـف  ناکـشزپ  ناراتـسرپ و  یگدـنز  هب  هک  تمالـس  ناعفادـم  هعوـمجم  موـس  یرس 

هدمآ رد  شراگن  هب  دنویلوک  ارهز  دـنمرآ و  بنیز  یکـشوک ، رجاه  دـمحم ، یلعروپ  اضردـیمح  نوچ  یناگدنـسیون ، طسوت 
.تسا

، یکـشوک رجاـه  یقیقح ، دیعـس  یجیرو ، یدـهم  رتـکد  یناوریا ، دومحم  رتـکد  یراکادـف  یگدـنز و  هراـبرد  هعومجم  نیا 
.تسا یزورون  دادرهم  رتکدو  این  یلالج  داوج 

، داژن فرـــشا  تاداــسلا  فرـــشا  یگدــننک  هــیهت  یموــلظم ، رهاــطریم  ینادرگراــک  هــب  تمالـــس » ناعفادـــم   » هعوــمجم
دیعــس یقیفوـت ، ساـبع  یبساـمهط ، یدــهم  یدــنمرنه  اـب  رف و  یداـبق  اضردــمحم  یروـتکفا  هـنیآ ، دــیجم  یرادربادــص 
هنایبا ینادزی  دیمح  ریـصن ، هجاوخ  نیگن  یرهپـس ، سوریـس  یرهاط ، ابیرف  ینادزی ، دیمح  ینـسحم ، انادنام  یناطلس ،

شیامن ویدار  زا  تعاس ۱۷:۰۰  زور  ره  هتفه  نایاپ  ات  ویدار ، یـشیامن  یاه  رنه لک  هرادا  نادـنمرنه  زا  یرگید  دادـعت  و 
.دوش یم شخپ 
/ مایپ یاهتنا 

۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۱

مینست یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

رد هبنـشود )  ) زورما هک  یزاـجم  یربـخ  تسـشن  نیا  رد  یراـفغ  رتـکد  مولع ، ترازو  یمومع  طـباور  لـک  هرادا  شرازگ  هب 
دروـم عوـضوم  هک  میرب  یم رـس  هب  ینارود  رد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  دـشرازگرب ، هناـخترازو  نـیا  یملع  داـهج  یادهـش  نلاـس 

تیلاعف و رب  ینتبم  هشیمه  یعامتجا  یگنهرف و  یاه  تیلاعف تفگ : تسین ، رادروخرب  یریذـپ  تیعطق زا  نآ  رد  ثحب 
ات دـنک  یم راداو  ار  ام  طیارـش  تسین  رـسیم  یعمج  روضح  ققحت  ناکما  هک  ینونک  طیارـش  رد  یلو  هدوب  یعمج  روضح 

یزاجم یاضف  زا  هدافتـسا  تمـس  هب  یـشخرچ  یگنهرف  یـشهوژپ و  ییوجـشناد ، یـشزومآ ، زا  معا  اه  هزوح یماـمت  رد 

یزاجم یزاجم هزوح   هزوح ردرد   تیلاعف   تیلاعف یارب   یارب اهاه   همان همان نییآ نییآ ردرد   یرگنزاب   یرگنزاب ترورض   ترورض

سوریو عویش  نارود  رد  تنواعم  نیا  یاه  تیلاعف حیرشت  رد  مولع  ترازو  یعامتجا  یگنهرف و  نواعم  یرافغ ، اضرمالغ  رتکد 
...ینتبم یعامتجا  یگنهرف و  یاه  تیلاعف تفگ : انورک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۲طباور 

https://www.msrt.ir/fa/news/55185/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/news/55185/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C


.میشاب هتشاد 
یگنهرف و تنواـعم  هزوح  هک  یتامادـقا  نیلوا  زا  درک : حیرـصت  داد و  ربـخ  یزاـجم  هزوح  رد  ییاـه  شیوپ یرازگرب  زا  یو 

نیلوا هک  دوب  شیوپ  نیدنچ  یرازگرب  داد  ماجنا  انورک  سوریو  عویـش  هرود  رد  یزاجم  یاضف  رد  مولع  ترازو  یعامتجا 
لوـصا و هیلک  دـننامب و  لزنم  رد  مدرم  هک  هلئـسم  نیا  حرط  اـب  هک  دوـب   " نایهاگـشناد همه  مدرم  همه   " ماـن اـب  شیوـپ 

هعماج رد  نآ  جـیورت  یریگـشیپ و  یاه  هار سوریو و  دروم  رد  یناسر  عالطا فدـه  اب  دـننک و  تیاعر  ار  یتشادـهب  دـعاوق 
.دهد رارق  یناسر  عالطا دروم  ار  رفن  دناوتب ۱۰  درف  ره  شیوپ  نیا  یط  هک  یروط  هب  دش ؛ رازگرب 

زا شیوـپ  نیا  رد  هـک  تـشاد  ماـن  تسوـت "  ریگراـی  تـسد  یگدـنز   " مود شیوـپ  درک : ناـشنرطاخ  هـمادا  رد  یراـفغ  رتـکد 
دـننک و تکرـش  دوـب  هدـش  یزیر  حرط هک  یا  هناـماس رد  هناـبلطواد  لکـش  هـب  اـت  دـش  هدافتـسا  نایوجـشناد  یاـه  تیلباـق

ترازو نایوجــشناد  دــندرک و  تکرــش  وجــشناد  رازه  شیوــپ ۸ نـیا  رد  هــک  دــننک  حرطم  اــجنآ  رد  ار  دوــخ  یاــه  ییاــناوت
ترازو اـب  هیقب  دوب و  هناـخترازو  نیا  اـب  تکراـشم  دـصرد   ۶۰ دنتـشاد ؛ یرتهب  لابقا  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ،

.دوب نآ  ششوپ  تحت  یاه  هاگشناد یروانف و  تاقیقحت و  مولع ،
رد وجشناد  رازه  هک ۷ دـش  رازگرب  اه  هاگـشناد نایوجـشناد  روضح  اب  مه  کینورتکلا  شیامیپ  کـی  نینچمه  دوزفا : یو 

.دنتخادرپ انورک  نارود  رد  دوخ  یاه  شلاچ تالکشم و  حرط  هب  دندرک و  تکرش  شیامیپ  نیا 
طوبرم اه  تیلاعف زا  یرگید  شخب  دوزفا : درک و  هراـشا  اـه  تیلاـعف ریاـس  هب  مولع  ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف و  نواـعم 
ماجنا یبوخ  رایـسب  یاه  تیلاعف ییوجـشناد  جیـسب  دـننام  ییاـه  لکـشت هنیمز  نیا  رد  هک  دوب  اـه  نوناـکو اـه  لکـشت هب 

راک نیا  تیروحم  هک  دوب  انورک  نارود  زا  دوخ  تارطاخ  نتـشون  یارب  نایوجـشناد  زا  توعد  رگید  تیلاـعف  کـی  دـنداد و 
.تشاد هدهعرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ار 

لسن هناتخبشوخ  تفگ : تسا ، مزال  ییاه  یگدامآ یزاجم  یاضف  تمـس  هب  شخرچ  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  یرافغ  رتکد 
هیهت تهج  زا  زین  ییاـه  تخاـسریز ناـیم  نـیا  رد  هـتبلا  دراد ، ییانـشآ  لاـتیجید  یزاـجم و  یاـیند  اـب  ًـالماک  زورما  ناوـج 

تیلاـعف ره  هکنیا  رگید  هتکن  میتسه و  اـه  تخاـسریز نیا  دوبهب  یارب  یگداـمآ  لاـح  رد  هک  تسا  مزـال  تنرتـنیا  رازبا و 
یروضح یاه  تیلاعف ساسا  رب  دـعاوق  نیا  زورما  ات  هک  تسا  ییاـه  هماـن نییآ دـعاوق و  رب  ینتبم  یعاـمتجا  یگنهرف و 

ییاـه یرگنزاـب یزاـجم  هزوـح  رد  راـک  یارب  اـه  هماـن نـییآ صوـصخرد  اـت  تـسا  زاـین  نوـنکا  مـه هدوـب و  یگنهرف  هزوـح  رد 
.دریگ تروص 

تاقباسم یرازگرب  شیور و  هراونـشج  ییوجـشناد ، تایرـشن  ناریدـم  باـختنا  تکرح ، هراونـشج  صوصخرد  تفگ : یو 
یارب مزـال  یاـه  تخاـسریز میناوـت  یم دــح  هـچ  اــت  مینادــب  اــت  میتـسه  تروـشم  یراــکمه و  ینزیار ، لاــح  رد  زین  ینآرق 

.مینک مهارف  ار  یزاجم  یاضف  هزوح  رد  اه  تیلاعف نیا  یرازگرب 
یگنهرف هجدوـــب  نازیم  نـــینچمه  اـــنورک و  زا  سپ  یاـــه  نارحب یارب  مزـــال  یاـــه  ینیب شیپ صوـــصخرد  یراـــفغرتکد 

هزوح هب  طوبرم  هک  اه  یگدیچیپ نیا  زا  یشخب  نآ  هک  دراد  یا  هدیچیپ تاعبت  انورک  عوضوم  تشاد : راهظا  اه ، هاگشناد
یا هقطنم یاه  تسشن میتشاذگ و  رظن  لدابت  وگو و  تفگ هب  یداتـس  هزوح  رد  ییاه  هورگراک بلاق  رد  ار  دشاب  یگنهرف 

هجدوـب تـفرگ و  دـهاوخ  رارق  یــسررب  دروـم  زین  اـجنآ  رد  یراـمیب  نـیا  یاهدـمایپ  تـشاد و  میهاوـخ  هناـگهد  قطاـنم  اـب 
.تشاد دهاوخن  یرییغت  دشاب و  یم هدش  فیرعت  لبق  زا  هک  هچنآ  ساسا  رب  یگنهرف 

باـجح و هلئـسم  یربهر و  مظعم  ماـقم  اـب  نایوجـشناد  ریخا  رادـید  دروم  رد  مولع  ترازو  یعاـمنجا  یگنهرف و  نواـعم 
یربهر مظعم  ماـقم  یاـه  هغدـغد زا  یکی  ناـضمر  هاـم  رد  یربـهر  مظعم  ماـقم  اـب  نایوجـشناد  رادـید  رد  تفگ : فاـفع 

رد مه  هدـش و  لیکـشت  اه  هاگـشناد رد  ییاه  هتیمک صوصخ  نیا  رد  هتـشذگ  لاـس  زا  هک  دوب  فاـفع  باـجح و  عوضوم 
.تسا هتفرگ  تروص  یبوخ  یاه  تیلاعف شهوژپ  جیورت و  مه  یداقتعا و  هصرع 

تمالـس نیماـت  مولع  ترازو  لوا  تیوـلوا  درک : ناوـنع  دـعب  مرت  یارب  اـه  ینارگن اـه و  هاـگباوخ تیعـضو  صوـصخرد  یو 
دوش هدیشیدنا  صوصخ  نیا  رد  مزال  تادیهمت  دوش  یم یعس  تسا و  نادنمراک  یملع و  تئیه  یاضعا  نایوجـشناد ،

.دوب دهاوخ  انورک  اب  هلباقم  یلم  داتس  اب  ییاهن  یریگ  میمصت یلو 
یگنهرف و تنواـعم  تیروماـم  تـفگ : اــه  هاگــشناد یعاــمتجا  یگنهرف و  یاــه  تیلاــعف هدــنیآ  هـنیمز  رد  یراــفغ  رتـکد 

 



دــنک و فـیرعت  زین  یزاـجم  یاـضف  بوچراـچ  رد  ار  یگنهرف  یاـه  تیلاــعف هـیلک  هـک  تـسا  نـیا  موـلع  ترازو  یعاــمتجا 
.میهد همادا  دوخ  یاه  تیلاعف هب  یزاجم  یاضف  رد  ینارحب  تیعضو  همادا  تروص  رد  میناوتب 

: درک ناـشنرطاخ  رکف  یاـه  قاـتا یگنهرف و  ناـگبخن  زا  هدافتـسا  صوـصخرد  موـلع  ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف و  نواـعم 
ناـنآ زا  نارظن  بحاـص زا  توـعد  اـب  یگنهرف  تاـعلاطم  هدکــشهوژپ  هـکلب  مـیا  هدرکن لـیطعت  ار  اـه  تیلاـعف زا  کـیچیه 

.دراد همادا  اه  هنیمز نیا  رد  یسررب  وگو و  تفگ دنک و  حرطم  ار  انورک  نارود  رد  ناشتابلاطم  ات  هتساوخ 
.س

.ل س ۵۱ /
.ع م ۵۴ /

ع ۵۷
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مینست یرازگربخ  یسایس -  اه  هاگشناد رد  فافع  باجح و  یریگیپ  یارب  مولع  ترازو  یگنهرف  تنواعم  تاحیضوت   

ناریا یادهش  اه -  هاگشناد رد  فافع  باجح و  یریگیپ  یارب  مولع  ترازو  یگنهرف  تنواعم  تاحیضوت   

زوین مدرم  یزاجم -  هزوح  رد  تیلاعف  یارب  اه  همان نییآ رد  یرگنزاب  ترورض   

رهم یرازگربخ  یزاجم -  هزوح  رد  تیلاعف  یارب  اه  همان نییآ رد  یرگنزاب  ترورض   

۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۵

سراف جیلخ  یربخ  هاگیاپ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ورارف   

روـما ریزو  دراد ، ار  ینییاـپ  لزاـن و  رایــسب  هـبتر  ناـهج  رد  راــک  بـسک و  یاــضف  دوـبهب  هـنیمز  رد  ناریا  هکیلاــح  رد  ورارف -
زا شیب  یداـصتقا ، لاـعف  ره  راـک  بسک و  زوـجم  رودـص  دـنیآرف  رگا  سپ  نیا  زا  تسا : هدرک  مـالعا  ییاراد  یداـصتقا و 

قیرط نیا  زا  هدش  تبث  تایاکش  یریگیپ  هب  فظوم  ام  دنک ، تیاکش  هرامش ۱۸۶۶  هناماس  هب  دیاب  دیشک  لوط  زور  هس 
.میا هداتسیا  راک  نیا  یاپ  دج ، هب  میتسه و 

بسک و عورـش  یکیزیف  دـحاو  هرجنپ   " یمـسر حاـتتفا  مـسارم  رد  ار  نانخـس  نـیا  هـک  دنـسپژد  داـهرف  ورارف ، شرازگ  هـب 
، راک بسک و  تلوهـس  هب  طوبرم  تامادـقا  هلـسلس  تسا : هتـشاد  راهظا  درک ، نایب  نارهت  یناگرزاب  قاـتا  لـحم  رد  راـک "

هرجنپ هب  روشک  یاه  ناتـسا مامت  یراج  لاس  نایاپ  ات  تسا ، راک  روتـسد  رد  هک  ییاه  هماـنرب ساـسا  رب  دراد و  رارمتـسا 
.دش دنهاوخ  زهجم  راک  بسک و  عورش  یکیزیف  دحاو 

هب یباـیتسد  یارب  عباـنم  ناـموت  دراـیلیم  رازه  رازه  لقادـح  یراـج ، لاـس  رد  دـش : روآداـی  ییاراد  یداـصتقا و  روما  ریزو 
مدرم و زادنا  سپ  زیهجت  اب  لوپ  رازاب  درخ ، یاه  هیامرـس بذج  اب  هیامرـس  رازاب  اذـل  تسا ، مزال  لوبقم ، یداصتقا  دـشر 

.دنک مهارف  یراذگ  هیامرس  یارب  ار  مزال  عبانم  دیاب  یتلود  عبانم 
اب رد  یداصتقا  لئاسم  سانشراک  یفسوی  یلقدمحمورارف  اب  وگتفگراک  بسک و  یاضف  دوبهب  نکر  نیرت  مهم تیفافش   
، دریگب رارق  رظن  دـم  راـک  بسک و  یاـضف  دوـبهب  رد  دـیاب  هک  تسا  ینکر  نیرت  مـهم یداـصتقا  تیفافـش  هـکنیا  هـب  هراـشا 

؟؟ دوش دوش یمیم لوحتم   لوحتم راک   راک بسک  وو   بسک یاضف   یاضف نیب ؛ ؛ نیب هرذ هرذ ریز   ریز داصتقا   داصتقا ریزو   ریزو میمصت   میمصت

یط هکیلاحرد  داد : همادا  تسا ، تیفافـش  مدع  ناریا  یداصتقا  لکـشم  نیرت  مهم هکنیا  نایب  اب  همالع  هاگـشناد  داصتقا  داتـسا 
زرا رـالد  اـه  دراـیلیم زا  هنوـمن  ناوـنع  هب  دـش ، لیکـشت  نآ  یاـه  هاـگداد هک  دـیدوب  دـهاش  ار  یددـعتم  یاـه  داـسف ریخا  لاـس  کـی 
یاـه ـالاک مـالقا و  نـینچمه  دـیلوت و  هـیلوا  داوـم  تادراو  فرــص  دــیاب  عباـنم  نـیا  هکیلاـحرد  دــش ، هدافتــسا  ءوـس  یناـموت   ۴۲۰۰

ناگدننکدیلوت هک  تسا  نیا  هتکن  نیرت  مهم ییوس  زا  دنتخورف ، دازآ  رازاب  رد  ار  اه  زرا نیا  اما  دش ، یم مدرم  یرورـض  یـساسا و 
هب دوب ، فافش  روشک  راک  بسک و  یاضف  رگا  نیاربانب  یداصتقا ، تیلاعف  یارب  دننک ، تفایرد  ار  اه  زرا نیا  دنتسناوتن ، یرایـسب 

.داتفا یمن داسف  هطرو  نیا  رد  روشک  ناونع  چیه 

 

https://fararu.com/fa/news/442015/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/442015/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


راظتنا ناوت  یمن یتیعـضو  نینچ  رد  اعبط  دـنک ، یم تلاخد  یداصتقا  نوئـش  یماـمت  رد  تلود  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تفگ :
ماـظن رد  ریگاـپ  تـسد و  مـحازم و  نیناوـق  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو  ییوـس  زا  دریگب ، قـنور  اــه  راــک بـسک و  هـک  تـشاد 

تالکـشم تالـضعم و  اب  دـیلوت  قنور  اـت  هداد  همه  تسد  هب  تسد  لـماوع  نیا  دراد و  دوجو  ترثک  هب  ناریا  یداـصتقا 
.دشاب وربور  یدایز  رایسب 

ناریا ۱۲۷ هبتر  راک ، بسک و  یاضف  دوبهب  رد  اه  روشک هبتر  نوماریپ  یناهج  کناب  رامآ  نیرخآ  رد  هکنیا  رب  دیکات  اب  یو 
رد هطبار  نیا  رد  یکانفـسا  عاـضوا  هچ  هک  دـینزب  سدـح  دـیناوت  یم هاـگیاج  نیا  هـب  هجوـت  اـب  تشادراـهظا : تـسا ، هدوـب 

یاه یـسارکورب راتفرگ  ار  امـش  ردقنآ  دینک ، سیـسات  یدـیلوت  دـحاو  کی  دـیهاوخب  امـش  دـینک ، ضرف  دراد ، دوجو  روشک 
یزادنا هار  زا  دشخب و  یم شیاقل  هب  ار  راک  یاطع  راذگ  هیامرس  درف  دراوم  رثکا  رد  هک  دننک ، یم هدوهیب  هدیچیپ و  یرادا 

.دوش یم فرصنم  یدیلوت  دحاو  کی 
نارهت یناگرزاب  قاتا  رد  فلتخم  یاـه  راـک بسک و  اـب  طـبترم  یاـه  زوجم رودـص  زکرم  یرادـنا  هار  هکنیا  ناـیب  اـب  یفـسوی 

رودـص هتــشذگ  رد  داـصتقا  ریزو  مـالعا  ساـسا  رب  دوزفا : دـش ، یم ییارجا  اـه  نـیا زا  رتدوز  یلیخ  دــیاب  هـک  تـسا  یرما 
همه عــیمجت  اــب  اــما  دـــیماجنا ، یم لوــط  هــب  زور  دودــح ۷۲  طــسوتم  روــط  هــب  دـــیدج  راــک  بــسک و  کــی  یارب  زوــجم 

، هتفای شهاک  زور  هب ۳  دنیآرف  نیا  نارهت ، قاتا  رد  اه  نآ ندش  رقتسم  دنتسه و  لیخد  راک  نیا  رد  هک  ییاه  هاگتسد
یاـضف هدـنیآ  رد  هک  دوـب  راودـیما  تـفرگ و  کـین  لاـف  هـب  دـیاب  ار  یـصوصخ  شخب  داـصتقا و  ترازو  مادـقا  نـیا  نیارباـنب 

.دنک ادیپ  ار  یرتهب  طیارش  روشک  رد  راک  بسک و 
هک درادـن  اـه  مـیرحت اـب  یطاـبترا  رگید  راـک  بـسک و  یاـضف  دوـبهب  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یداـصتقا  لـئاسم  سانـشراک  نـیا 

یهاـتوک اـه  لاـس نیا  یماـمت  یط  هنیمز  نـیا  رد  تـشاد : ناـیب  دـننک ، یهاـتوک  نآ  دوـبهب  لاـبق  رد  دـنهاوخب  نالوئـسم 
راک بسک و  یاضف  لیهست  دوبهب و  هنیمز  رد  رـضاح  لاح  رد  ناریا  هبتر  هک  هدش  ثعاب  عوضوم  نیمه  هتفرگ و  تروص 

هتـشاد دوجو  هدـعاق  نیا  دـنک و  تلاخد  روما  همه  رد  دـهاوخب  هکیناـمز  اـت  تلود  هک  تسیلاـحرد  نیا  دـشاب ، دـب  رایـسب 
یلعف تیعـضو  نیمه  هب  راـک  بسک و  تیعـضو  ملـسم  ردـق  درک ، هعجارم  تـلود  هـب  دـیاب  یزوـجم  ره  یارب  هـک  دـشاب 

.تشاد ار  یدوبهب  راظتنا  ناوت  یمن دوب و  دهاوخ 
هاگشناد داـصتقا  داتـساناریا  یداـصتقا  لکـشم  نـیرت  مـهم تـسا ، تیفافـش  مدـع  ناریا  یداـصتقا  لکــشم  نـیرت  مـهم  

ریخا لاس  کی  یط  هکیلاحرد  داد : همادا  تسا ، تیفافـش  مدـع  ناریا  یداصتقا  لکـشم  نیرت  مهم هکنیا  نایب  اب  همالع 
زرا ۴۲۰۰ رـالد  اـه  دراـیلیم زا  هنوـمن  ناوـنع  هـب  دـش ، لیکـشت  نآ  یاـه  هاـگداد هـک  دـیدوب  دـهاش  ار  یددـعتم  یاـه  داـسف

یاـه ـالاک مـالقا و  نینچمه  دـیلوت و  هیلوا  داوـم  تادراو  فرـص  دـیاب  عباـنم  نـیا  هکیلاـحرد  دـش ، هدافتـسا  ءوـس  یناـموت 
هک تـسا  نـیا  هـتکن  نـیرت  مـهم ییوـس  زا  دـنتخورف ، دازآ  رازاـب  رد  ار  اـه  زرا نـیا  اـما  دــش ، یم مدرم  یرورــض  یــساسا و 

بسک و یاضف  رگا  نیاربانب  یداصتقا ، تیلاـعف  یارب  دـننک ، تفاـیرد  ار  اـه  زرا نیا  دنتـسناوتن ، یرایـسب  ناگدـننکدیلوت 
.داتفا یمن داسف  هطرو  نیا  رد  روشک  ناونع  چیه  هب  دوب ، فافش  روشک  راک 

ات دـنک ، ادـیپ  رارمتـسا  دـیاب  تسا و  راـک  عورـش  هزاـت  هداد  ماـجنا  داـصتقا  ترازو  هک  یتامادـقا  نـیا  درک : هفاـضا  یفـسوی 
، دوشن اـمرفمکح  یداـصتقا  یاـه  شخب یماـمت  رد  تیافـش  دوـشن و  اـیحم  یعقاو  یـصوصخ  شخب  یارب  اـضف  هکیناـمز 

ناوت یمن یلعف  تیعـضو  اـب  درک ، هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  رگید  یوس  زا  دـنک ، رییغت  یزیچ  هک  تشاد  راـظتنا  ناوت  یمن
دید دیاب  زین  یداصتقا  ترازو  ریخا  مادقا  دروم  رد  دوب ، روصتم  راک  بسک و  یاضف  دوبهب  یارب  ار  ینـشور  یزادـنا  مشچ 

.دنک لمع  زیمآ  تیقفوم  تروص  هب  دناوت  یم نازیم  هچ  ات  هدش  یحارط  هک  یراکوزاس  نیا  لمع  رد 
حیرـصت تسا ، تلود  ندـش  کچوک  راک  بسک و  یاضف  دوبهب  مهم  تامازلا  زا  یکی  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  نادداـصتقا  نیا 

یاـضف دوـبهب  یارب  مهم  تامادـقا  زا  یکی  تسا  ینعم  یب  رگید  نـالا  اـعقاو  هـک  یرادا  هدوـهیب  یاـه  دـنیآرف فذـح  درک :
زا همزال  تشاد و  دـهاوخ  دوجو  زین  تنار  داسف و  تسا ، مکاح  یـسارکورب  نیا  هکیناـمز  اـت  نیارباـنب  تسا ، راـکو  بسک 

راذـگاو مدرم  هب  تسا  یتیمکاح  ریغ  اـقافتا  هک  ار  دوخ  فیاـظو  زا  یرایـسب  تلود  هک  تسا  نآ  تیعقوم  نیا  ندرب  نیب 
.دنک

 



هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سراف جیلخ  یربخ  هاگیاپ  دوش - ؟ یم لوحتم  راک  بسک و  یاضف  نیب ؛ هرذ ریز  داصتقا  ریزو  میمصت   

۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

هبنـشجنپ ۲۲ زور  تسا و  دـشرا  یـسانشراک  هرود  نایوجـشناد  هژیو  هاـگراک  نیا  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هـب 
.دوش یم رازگرب  یگیب  یلع  سیردت  اب  ات ۱۸:۳۰  تعاس ۱۳:۳۰  زا  دادرخ 

مایپ یاهتنا 

۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۰۶۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.هیرجم هوق  ای  تموکح  هن  تسا  ( State  ) تیتسا یانعم  هب  تلود  زا  روظنم  هک  دوش  شومارف  دیابن  هتکن  نیا   

.میتسه نایناریا  همه  ًابیرقت  هنازور  یزیرگ  نوناق  دهاش  نآ  ندش  یداع  یزیرگ و  نوناق  ناباتش  یریگارف  اب  لاح   

یاـه هـنیزه شیازفا  یزیرگ و  نوناـق  یاـه  هـنیزه  ریگمــشچ  شهاـک  رگ  هراـظن یزیرگ  نوناـق  ندــشرت  ینـالقع  اــب  اــما   
.دوب میهاوخ  یدنم  نوناق

هاگشناد یهوژپ  تـلود  یملع  بـطق  تـمه  هـب  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  رد  تـلود  یدـمآراک  یـسانش  بیـسآ  تسـشن 
.دش رازگرب  یئابطابط  همالع 

هب یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یدـمحملگ ، دــمحا  رتـکد  روـضح  اـب  تســشن  نـیا  اـنطع ، شرازگ  هـب 
.دش رازگرب  نیالنآ  تروص 

.تخادرپ ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  تلود  یدمآراک  یسانش  بیسآ  هب  تسشن  نیا  رد  یو 
دنمزاـین تلود  یدـمآراک  فـیرعت  هـتبلا  تـفگ : داد و  هـئارا  تـلود  یدـمآراک  یارب  یفیرعت  ادـتبا  رد  هاگـشناد  داتـسا  نـیا 

یراصحنا لامعا  یعدـم  داـهن  تلود  تفگ  ناوت  یم مینک  فیرعت  ار  تلود  میهاوخب  رگا  نیارباـنب  تسا ، تلود  فیرعت 
.تسا نیعم  ورملق  رد  عورشم  روز 

.هیرجم هوق  ای  تموکح  هن  تسا  ( State  ) تیتسا یانعم  هب  تلود  زا  روظنم  هک  دوش  شومارف  دیابن  هتکن  نیا 
قیرط زا  ینیرفآ  تـینما  اـب  یعاـمتجا  یگدــنز  یاـقترا  اـقب و  نماـض  داـهن  لــصا  رد  تـلود  سپ ، داد : هـمادا  یدــمحملگ 

.تسا ناب  نوناق  زاس و  نوناق  داهن  لصا  رد  تلود  رگید ، ینایب  هب  ای  تسا و  روز  لامعا  یهدناماس 
ناریا رد  تلود  هدنیازف  یدمآراکان  تفگ : ناریا  رد  تلود  یدمآراک  یـسانش  بیـسآ  حیرـشت  رد  یملع  تئیه  وضع  نیا 

یسیون یسیون لازوپورپ لازوپورپ نیالنآ   نیالنآ شزومآ   شزومآ

.دنک یم رازگرب  ار  یسیون  لازوپورپ نیالنآ  شزومآ  هاگراک  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هرواشم  ییوجشناد  یملع  نمجنا 

یسایس  وو یسایس رما   رما فیرعت   فیرعت زاب   زاب موزل   موزل تسا / / تسا ناب   ناب نوناق نوناق زاس  وو   زاس نوناق نوناق داهن   داهن لصا   لصا ردرد   تلود   تلود
تلود تلود تیمها   تیمها تیهام  وو   تیهام

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۶طباور 

https://www.isna.ir/news/99031911481/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99031911481/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.atnanews.ir/archives/295398/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/295398/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7/


.تسا نوناق  هب  یدنبیاپان  ای  یزیرگ  نوناق  زا  یریگولج  رد  تلود  هدنیازف  یناوتان  یانعم  هب 
.میتسه نایناریا  همه  ًابیرقت  هنازور  یزیرگ  نوناق  دهاش  نآ  ندش  یداع  یزیرگ و  نوناق  ناباتش  یریگارف  اب  لاح 

یاـه هـنیزه شیازفا  یزیرگ و  نوناـق  یاـه  هـنیزه  ریگمــشچ  شهاـک  رگ  هراـظن یزیرگ  نوناـق  ندــشرت  ینــالقع  اــب  اــما 
.دوب میهاوخ  یدنم  نوناق

رد ناـیاپ  رد  تـسناد و  هدــیدپ  نـیا  ییارچ  ناـیب  یارب  شـالت  ار  ناریا  رد  تـلود  هدــنیازف  یدــمآراکان  نییبـت  یدــمحملگ 
تیمها تیهام و  فیرعتزاب  یسایس و  رما  فیرعت  زاب  موزل  تفگ : ناریا  رد  تلود  یدمآراکان  لیدعت  راکهار  صوصخ 

یگژیو اـب  لقتـسم  رما  کـی  ناونع  هب  یـسایس  رما  زا  نردـم  فـیرعت  یمـسر  شریذـپ  نینچمه  داـهن و  ناوـنع  هب  تلود 
.تفرگ رظن  رد  یدمآراکان  نیا  یارب  یلح  هار  ناوتب  دیاش  ار  دوخ  صاخ  یاه 

یدـنم نوناـق یدـمحملگ  دــمحا  رتـکد  تـلود  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  تـلود  تـیمها  یــسایس  رما  یدــیلک : تاــملک 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۳۹۸ یراذگ : کارتشاتلود  یدمآراک  تلود  یدمآراکان 

۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یرالاس  مدرم  همانزور   

عوضوم اب  دازآ  یاهوگو  تفگ زا  تسشن  نیمراهچ  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  یعامتجا  یگنهرف –  تنواعم  تمه  هب 
زور ییابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یگنهرف –  تنواـعم  تمه  هب  اـنورک » نارحب  رد  یلاـم  یکناـب و  ماـظن  شقن  »

.دوش یم  رازگرب  دادرخ ، هبنش ۲۰ هس 
عوـضوم اـب  دازآ  یاـهوگو  تـفگ هلـسلس  زا  تسـشن  نیمراـهچ  ییاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب    

همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  نکش ، تب  مشاهدمحم  ینارنخـس  اب  انورک » نارحب  رد  یلام  یکناب و  ماظن  شقن  »
نیمه دــیتاسا  زا  دــهاز  یودــهم  یدــهم  یریبد  روـشک و  یاــه  هاگــشناد  رد  یکناــب  یلوـپ و  یتروــشم  هشوــخ  سییر  و 

.دش دهاوخ  رازگرب  هاگشناد 
هحفــــص رد  زاـــغآ و   تعاـــس ۲۱:۳۰  زا  اـــنورک » نارحب  رد  یلاـــم  یکناـــب و  ماـــظن  شقن   » یمارگاتـــسنیا تســــشن       

.تسا هدهاشم  لباق   https://www.instagram.com/atu_nimkat سردآ   هب  تکمین  یمارگاتسنیا  

۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۲۶



زویناکسیا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / یرالاس  مدرم  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نيالنآ نيالنآ انورک " " انورک نارحب   نارحب ردرد   یکناب   یکناب ماظن   ماظن شقن   شقن  " " تسشن تسشن

شقن  » عوضوم اب  دازآ  یاهوگو  تفگ زا  تسـشن  نیمراهچ  ییابطابط ؛ همالع  هاگـشناد  یعامتجا  یگنهرف –  تنواـعم  تمه  هب 
هبنــش هـس  زور  ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یعاــمتجا  یگنهرف –  تنواــعم  تـمه  هـب  اــنورک » نارحب  رد  یلاــم  یکناــب و  ماــظن 

.دوش یم  رازگرب  دادرخ ، ۲۰

نيالنآ نيالنآ ناتسیرورت   ناتسیرورت زازا   یلوسنک   یلوسنک تیامح   تیامح تسشن   تسشن

هیـضق رد  یرتـسگداد  یللملا  نـیب  ناوـید  ۀـیئوژ ۲۰۱۹  یار ۱۷  ناتـسیرورت ) ناـسوساج و  زا  یلوـسنک  تیاـمح  نیـالنآ  تسـشن 
.دوش یم  رازگرب  ات ۱۹ ) تعاس ۱۷  دادرخ ، ۲۲ هبنش   جنپ  زور   ) واداج

 

https://www.mardomsalari.ir/news/130766/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mardomsalari.ir/news/130766/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mardomsalari.ir/news/130764/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.mardomsalari.ir/news/130764/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


رد یرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوید  ۀیئوژ ۲۰۱۹  یار ۱۷  ناتـسیرورت ) ناسوساج و  زا  یلوسنک  تیاـمح  نیـالنآ  تسـشن   
.دوش یم  رازگرب  ات ۱۹ ) تعاس ۱۷  دادرخ ، ۲۲ هبنش   جنپ  زور   ) واداج هیضق 

.hcilicenter@gmail سردآ قیرط  زا  دنناوت  یم  تسشن  نیا  رد  تکرش  یارب  نادنمقالع  تسا ، رکذ  هب  مزال   

.دننک مان  تبث    com 

رد یرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوـید  ۀیئوژ ۲۰۱۹  یار ۱۷  ناتـسیرورت ) ناسوساج و  زا  یلوسنک  تیاـمح  نیـالنآ  تسـشن 
.دوش یم  رازگرب  ات ۱۹ ) تعاس ۱۷  دادرخ ، ۲۲ هبنش   جنپ  زور   ) واداج هیضق 

للملا نیب  قوقح  یارتـکد  راذـب ، دـیحو  تسـشن  نیا  نانارنخـس  ییاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  یموـمع  طـباور  شرازگ  هب 
همالع هاگـشناد  یموـمع  لــلملا  نـیب  قوـقح  یارتــکد  یوجــشناد  یراــبدور  یلع  ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یموـمع 

.دنتسه ییابطابط 
.hcilicenter@gmail سردآ قیرط  زا  دنناوت  یم  تسشن  نیا  رد  تکرش  یارب  نادنمقالع  تسا ، رکذ  هب  مزال    

.دننک مان  تبث    com

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زویناکسیا دوش -  یم رازگرب  ناتسیرورت  ناسوساج و  زا  یلوسنک  تیامح  نیالنآ  تسشن   

۱۹۱۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۸



ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / یرالاس  مدرم  همانزور   

.دنكيم رازگرب  ىشزومآ  رانيبو  ىئابطابط  همالع  هاگشناد  ىنيچ  نابز  ىشزومآ  هورگ 
لاغتـشا تيعـضو  نينچمه  ىنيچ و  نابز  یریگدای  یارب  دیفم  یاهـشور  هنيمز  رد  نایوجـشناد  ىهاگآ  ءاقترا  روظنم  هب 

نــيچ و ىلك  ىاــمن  تاـــعوضوم "  نوــماريپ  هــك  هدرك  توــعد  ىنيچ  دـــيتاسا  زا  نــت  ود  زا  ىنيچ  ناـــبز  هورگ   ، نــيچ رد 
تسشن ىنيچ  نابز  نايوجشناد  اب  ىنيچ " نابز  شزومآ  ىاه  شور  اههار و  و "  نايوجـشناد " لاغتـشا  ىنونك  تيعـضو 

.دننك رازگرب   هناگادج   ىرانيبو  ىاه 
.دش دهاوخ  رازگرب  ىلا ١٧  تعاس ١٥ دادرخ ، هبنش ٢٧  هس  دادرخ و  هبنشكي ٢٥  خيرات   رد  بيترت  هب  اه  رانيبو  نيا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  دنک -  یم  رازگرب  یشزومآ  رانیبو  ینیچ ۲  نابز  یشزومآ  هورگ   

ییابطابط همالع  هاگشناد  دنک -  یم  رازگرب  یشزومآ  رانیبو  ینیچ ۲  نابز  یشزومآ  هورگ   

ییابطابط همالع  هاگشناد  دنک -  یم  رازگرب  یشزومآ  رانیبو  ینیچ ۲  نابز  یشزومآ  هورگ   

نيالنآ نيالنآ همالع   همالع ینیچ   ینیچ نابز   نابز هورگ   هورگ طسوت   طسوت رانیبو   رانیبو یرازگرب   یرازگرب

.دنكيم رازگرب  ىشزومآ  رانيبو  ىئابطابط  همالع  هاگشناد  ىنيچ  نابز  ىشزومآ  هورگ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۸طباور 

https://www.mardomsalari.ir/news/130763/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.mardomsalari.ir/news/130763/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87


۱۸۱۸
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۵۵



انقفش یلصا : عبنم   ۱۰۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۹   ۰   ۰   / ناریا  رصع   

دودح ۷۴ انورک  عویش  نامز  رد  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  یعامتجا و  تاعلاطم  یـشهوژپ  هورگ  ریدم 
مدرم دصرد  دنا و ۱۰  هتخادرپ یدرف  هناریگـشیپ  یاهراتفر  ماجنا  هب  طسوتم  دـح  رد  دـصرد   ۱۶ دایز ، دح  رد  مدرم  دـصرد 

.دنتسین دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  الصا  هعماج 
حطـس رد  مدرم  هناریگــشیپ  یاـهراتفر  تیعــضو   » یــشهوژپ حرط  ماـجنا  هـب  هراـشا  اـب  دـنوثایغ  دـمحا  اـنریا ؛ شرازگ  هـب 
قیرط زا  یتشادهب  یاه  هیصوت اه و  تراهم شزومآ  زاغآ  حرط ، نیا  ساسا  رب  تشادراهظا : حرط  نیا  جیاتن  و  هعماج »

: تـفرگ رظن  رد  حطـس  ود  رد  ناوـت  یم ار  هعماـج  مدرم  هناریگـشیپ  یاـهراتفر  هاـم ، دنفــسا  لـیاوا  زا  یعمج  یاـه  هناـسر
.دنتسه یعمج  هناریگشیپ  یاهراتفر  نازیم  مود ، حطس  یدرف و  هناریگشیپ  یاهراتفر  تسخن ، حطس 

دودح ۹۵. دوب  اه  تسد مادم  یوشتسش  اهنآ  زا  یکی  هک  یدرف  هناریگشیپ  یاهراتفر  رد  داد : همادا  یو 
مایا رد  دـصرد  کی  زا  رتمک  دـنا و  هدرک لمع  یتشادـهب  هیـصوت  نیا  هب  سوریو  عویـش  یادـتبا  زا  هعماـج  مدرم  دـصرد   ۹

.دنا هدوبن  نا  هب  دیقم  الصا  دصرد  کی  زا  رتمک  زین  دیع و 
زا مدرم  دصرد  هک ۸۰  دوب  شکتسد  زا  هدافتـسا  انورک  هب  التبا  زا  هناریگـشیپ  یاهراتفر  زا  رگید  یکی  درک : دیکات  دنوثایغ 
زا دصرد  زینو ۲  دنفــسا  رخاوا  رد  دـصرد  دـنا و ۸  هدرک  شکتـسد  ندیـشوپ  هب  عورـش  اـنورک ، سوریو  شرتسگ  یادـتبا 

.دنا هدرکن هدافتسا  شکتسد  زا  تقو  چیه  دصرد  نینچمه ۹۸  دنا و  هدرک هدافتسا  شکتسد  زا  دعب  هب  دیع  مایا 
زا نوریب  رد  کسام  زا  هدافتـسا  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  یعامتجا و  تاعلاطم  یـشهوژپ  هورگ  ریدم 

عویش یادتبا  زا  نایوگخـساپ  زا  دصرد  دوب ۷۹  اـنورک  یراـمیب  هب  ـالتبا  زا  یریگـشیپ  هار  نیموس  ناونع  هب  هک  مه  لزنم 
هدافتـسا کسام  زا  دـیع  زا  دـعب  دـصرد  زین ۲  دنفــسا و  رخاوا  رد  دــصرد  دـندرک و ۷  هدافتـسا  کـسام  زا  اـنورک  سوریو 

.دنا هدرکن هدافتسا  کسام  لزنم  زا  نوریب  رد  تقو  چیه  دصرد  دندرک و ۱۲ 
۸۶ تشاد : نایب  زین  انورک  هب  ءالتبا  زا  یریگولج  یارب  لکلا  ای  هدننک  ینوفع  دـض  لژ  زا  هدافتـسا  شور  هب  هراشا  اب  یو 

یتشادهب هیـصوت  نینچ  هب  تقو  چیه  دصرد  شـش  دنا ، هدرکن هدافتـسا  لکلا  ای  هدـننک  ینوفع  دـض  لژ  زا  مدرم  دـصرد 
.دنا هدرکن  لمع 

دصرد  ۹۲ تفگ : زین  انورک  عویـش  زورب  نامز  زا  لزنم  یارب  هدش  یرادیرخ  لیاسو  یوشتـسش  دنور  هب  هراشا  اب  دنوثایغ 
دندرک و ۱. یم لزنم  یارب  هدش  یرادیرخ  لیاسو  یوشتسش  هب  مادقا  انورک  سوریو  عورش  اب  نایوگخساپ  زا 

.دنا هدرکن ار  یراک  نینچ  تقو  چیه  دصرد   ۲
حرط نــیا  ساــسارب  درک : حیرــصن  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یگنهرف  یعاــمتجا و  تاــعلاطم  یـــشهوژپ  هورگ  ریدــم 

رد دصرد   ۱۶ دایز ، دـح  رد  مدرم  دـصرد  دودـح ۷۴  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم یدرف  هناریگـشیپ  یاهراتفر  هراـبرد  یـشهوژپ 
یاـهراتفر تیاـعر  هـب  الــصا  هعماـج  مدرم  دــصرد  دـنا و ۱۰  هـتخادرپ یدرف  هناریگــشیپ  یاـهراتفر  ماـجنا  هـب  طـسوتم  دــح 

.دنتسین دیقم  یدرف  یتشادهب 
هلــصاف تیاــعر  تـفگ : زین  تـسا  هدــش  یــسررب  یــشهوژپ  حرط  نـیا  رد  هــک  یعمج  هناریگــشیپ  یاــهراتفر  هراــبرد  یو 

نارگید ۸۳. اب  طباور  رد  یعامتجا 
نیا هـب  دنفــسا  رخاوا  رد  دــصرد  دـندرک و ۱۰  یم  لـمع  یا  هیــصوت نـینچ  هـب  سوریو  عویــش  یادـتبا  زا  هنوـمن  دــصرد   ۵

دندرک و ۱. لمع  هیصوت  نیا  هب  دیع  زا  دعب  دصرد  دندرک و ۵  لمع  هیصوت 

ارار یدرف   یدرف تشادهب   تشادهب انورک   انورک نارود   نارود ردرد   مدرم   مدرم دصرد   دصرد زازا  ۷۴۷۴   شیب   شیب ییابطابط : : ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
دننک دننک یمیم تیاعر   تیاعر

مالع هاگشناد  یگنهرف  یعامتجا و  تاعلاطم  یشهوژپ  هورگ  ریدم 
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.دننک یمن تیاعر  ار  یعامتجا  هلصاف  الصا  زین  دصرد   ۵
یگناخ هنیطنرق  رد  مدرم  دصرد  دودح ۱۷  تفگ : زین  انورک  سوریو  عویش  زا  دعب  یگداوناخ  تاطابترا  حطس  هرابرد  یو 

دنا و ۲. هدرک  دمآ  تفر و  نادنزرف  ای  ردام  ردپ و  ینعی  هداوناخ  یاضعا  زا  یخرب  اب  مدرم  دصرد  دنا و ۷۷  هدوب لماک 
زین ۱. ناشردارب و  رهاوخ و  اب  دصرد   ۵

.دنا هدرک  دمآ  تفر و  نایانشآ  ماوقا و  اب  دصرد   ۸
یتیمها الـصا  دصرد  لباقمرد ۹  هدرک و  تیاعر  الماک  ار  یعمج  یتشادـهب  یاـه  هیـصوت مدرم  دـصرد   ۸۱ تفگ : دنوثایغ 

هداوناخ یاضعا  اـب  هک  دنتـشاد  ناـعذا  دـصرد  دـنا و ۷۷  هدوـب  لـماک  یگناـخ  هـنیطنرق  رد  مدرم  دـصرد  دـنهد و ۱۷  یمن 
.دنا هدرک  دمآ  تفر و  نادنزرف  اب  ردام  ردپ و  ینعی 

ناـنز و ار  شهوژپ  هنومن  دـصرد  تسا و ۶۴  هدوـب  رفن  رازه و ٦٠٠  کـی  شهوژپ  نیا  هنوـمن  مجح  تـفگ : ناـیاپ  رد  یو 
.دنا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  نادرم  ار  دصرد   ۳۶

.تسا هتفرگ  تروص  نیدرورف ٩٩  ٩٨و  دنفسا رد  یهوژپ  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انقفش دنتسین -  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  هعماج  مدرم  دصرد   ۱۰ یشهوژپ : حرط  کی  هجیتن   

 - لژ شکتسد و  کسام ، زا  مدرم  هدافتسا  نازیم   / هعماج حطس  رد  مدرم  هناریگشیپ  یاهراتفر  تیعضو  زا  ییاهرامآ   
زوینایرآ

یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  دننکیمن  تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  هعماج  دصرد  ۱۰ 

نیالنآ رگراک  دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب   

انریا دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب   

اناپ یرازگربخ  دنتسین -  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  الصا  هعماج  مدرم  دصرد   ۱۰ 

مینست یرازگربخ  یسایس -  انورک  اب  هلباقم  یارب  تشادهب  تیاعر  هرابرد  یهاگشناد  شهوژپ  هجیتن   

نیالنآ یتیگ  دنتسین -  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  الصا  هعماج  مدرم  دصرد   ۱۰ 

انلیا دنتسین -  دیقم  یدرف  تشادهب  تیاعر  هب  مدرم  دصرد   ۱۰ 

نیالنآ سدق  دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب  ییابطابط : همالع  هاگشناد   
سدق همانزور  یلیلحت -  یربخ -  هاگیاپ  | 

زوین دازآ  دش -  یکاش  انورک  دروم  رد  مدرم  یلایخ  یب  زا  هاگشناد  داتسا   

زوین راذگ  درادن -  ینعم  ناش  یارب انورک  ندوب  رابگرم  یدرف و  تشادهب  هک  یمدرم   

ارآرهش همانزور  زوینارآرهش -  دنتشاد |  یدرف  هناریگشیپ  یاه  راتفر دایز ، دح  رد  مدرم  دصرد   ۷۴ 

راک رازاب  دنتسین -  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  الصا  هعماج  مدرم  دصرد   ۱۰ 

زوین تشادهب  دننک - ؟ یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  دنچ   

نیالنآربخ درادن -  ینعم  ناش  یارب انورک  ندوب  رابگرم  یدرف و  تشادهب  هک  یمدرم   

هیشاحرد انورک -  اب  هلباقم  یارب  تشادهب  تیاعر  هرابرد  یهاگشناد  شهوژپ  هجیتن   

هیشاحرد دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب   

رهم یرازگربخ  انورک -  اب  هلباقم  یارب  تشادهب  تیاعر  هرابرد  یهاگشناد  شهوژپ  هجیتن   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۰طباور 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ناـمز ییاـهن  تلهم  هدـیدرگ  دـیدمت  هتفه  هـس  یلیـصحت ۹۸-۹۹  لاـس  مود  لاـسمین  یاـه  سـالک  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب   - 

ات سرد  كـی  یرارطـضا  فذـح  نایـضاقتم  دـشاب ؟ یم  هنوـگچ  تساوـخرد  هـئارا  هوـحن  یخیراـت و  هـچ  اـت  یرارطـضا  فذـح 
اب هدکشناد  شزومآ  هرادا  هب  دوخ  تساوخرد  هئارا  هب  تبسن  یرادا  نویـساموتا  قیرط  زا  دنناوت  یم  خیرات ۱۴/۰۳/۱۳۹۹ 

.دنیامن مادقا  ددرگن ) باصن  دح  ریز  لاسمین  یاهدحاو  دادعت  یشزومآ ( تاررقم  نتفرگ  رظن  رد 

.تسا هدش  مهارف  لیذ  لمعلا  روتسد  قبط   thesis-atu 
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سوریو عویـش  اب  هلباـقم  تهج  یروضح  یـشزومآ  یاـه  سـالک  یلیطعت  وریپ  ییوجـشناد  لوادتم  تالاوئـس  هب  خساپ 
رد زین  سرد و  فذـح  طیارـش  رب  ینبم  ییوجـشناد  شزوـمآ و  هزوـح  رد  نایوجـشناد  رارکت  رپ  تالاوئـس  روشک ، رد  انورک 

یــسرتسد هوـحن  اـی  مرت و  ناـیاپ  هـب  ندــش  کـیدزن  هـب  هجوـت  اـب  ییوجــشناد  یاــه  هاــگباوخ  ییاــشگزاب  ناــمز  صوـصخ 
هب تالاوئـس  نیا  ندوـب  ریذـپ  رارکت  هب  هجوـت  اـب  هـک  دوـش  یم  حرطم  دـنا  هدوـب  اـه  هاـگباوخ  رد  نکاـس  هـک  ینایوجـشناد 

.تسا هدش  هتفگ  خساپ  تالاوئس  نیا  زا  یخرب 
مرت فذح  سرد و  فذح  تسا ؟ هنوگچ  یلیصحت ۹۸-۹۹  لاس  مود  لاسمین  یارب  مرت  فذح  ای  سرد و  فذح  طیارـش  -

دیلوت و رد  دنشاب ، هداوناخ  ای  دوخ  یرامیب  ریگرد  دنشاب ، هتشادن  یتنرتنیا  تاناکما  هب  یـسرتسد  هک  ینایوجـشناد  یارب 
.دوش یم  هدرمش  زاجم  تادنتسم  کرادم و  هیارا  اب  دنشاب ، هتشاد  لاغتشا  ینامرد  زکارم  ای  یتشادهب و  مالقا  عیزوت 

مرت فذح  ای  سرد و  فذـح  تادنتـسم  دـشاب ؟ یم  یناـمز  هچ  اـت  مرت  فذـح  اـی  سرد و  فذـح  تساوخرد  هئارا  تلهم  - 
.دوش لاسرا  هدکشناد  شزومآ  هرادا  هب  هام  تشهبیدرا  ات ۲۵  رثکادح  تسیاب  یم 

تقفاوم تروص  رد  دوش ؟ یم  هدنادرگزاب  هدش  تخادرپ  هیرهـش  مرت  فذح  ای  سرد و  فذح  اب  تقفاوم  تروص  رد  ایآ  - 
.دوش یم  هریخذ  دعب  لاسمین  یارب  زادرپ  هیرهش  نایوجشناد  هیرهش  فذح ، اب 

ناـمز ییاـهن  تلهم  هدـیدرگ  دـیدمت  هتفه  هـس  یلیـصحت ۹۸-۹۹  لاـس  مود  لاـسمین  یاـه  سـالک  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  - 
ات سرد  كی  یرارطـضا  فذح  نایـضاقتم  دـشاب ؟ یم  هنوگچ  تساوـخرد  هئارا  هوـحن  یخیراـت و  هچ  اـت  یرارطـضا  فذـح 

هدکشناد شزومآ  هرادا  هب  دوخ  تساوخرد  هئارا  هب  تبـسن  یرادا  نویـساموتا  قیرط  زا  دنناوت  یم  خیرات ۱۴/۰۳/۱۳۹۹ 
.دنیامن مادقا  ددرگن ) باصن  دح  ریز  لاسمین  یاهدحاو  دادعت  یشزومآ ( تاررقم  نتفرگ  رظن  رد  اب 

عماج یبایزرا  دـشاب ؟ یم  لکـش  هچ  هب  یلیـصحت ۹۸-۹۹  لاـس  مود  لاـسمین  رد  عماـج  نومزآ  یرازگرب  ناـمز  هوحن و  - 
.دوش یم  لوکوم  نآ  یراج  طباوض  طیارش و  اب  هام  رویرهش  رخاوا  هب  یرتکد  عطقم  نایوجشناد  یارب  هام  دادرخ 

رازگرب عماـج  یباـیزرا  زا  شیپ  اـت  هاـمدادرم  یرگید ۳۱  هاــمریت و  یکی ۲۰  تبوـن  ود  رد  زین  هاگـشناد  ناـبز  نوـمزآ  اـنمض 
.دش دهاوخ 

هلب دراد ؟ دوـجو  ییوجـشناد  یاهتــساوخرد  یــسررب  رواد و  نـییعت  هماـن ، حرط  بیوـصت  ناـکما  ینوـنک  طیارــش  رد  اـیآ  - 
رواد و نییعت  اه ، همان  حرط  بیوصت  یارب  ار  یـشزومآ  یاهاروش  اه و  هورگ  یزاـجم  تاـسلج  یرازگرب  ناـکما  هاگـشناد 

.تسا هدومن  مهارف  نایوجشناد  یشزومآ  لئاسم  ریاس 
یتادـیهمت دـیدرگن  رـسیم  رما  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  عافد  تاـسلج  هاـم  دنفـسا  رد  دوب  ررقم  هک  ینایوجـشناد  یارب  اـیآ  - 

ییوجشناد ییوجشناد لوادتم   لوادتم تالاوئس   تالاوئس هبهب   خساپ   خساپ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۱طباور 
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رازگرب هتـشدگ  لاس  هاـم  دنفـسا  رد  دوب  ررقم  هک  یرتکد  دـشرا و  عطاـقم  نایوجـشناد  عاـفد  تاـسلج  هدش ؟ هدیـشیدنا 
اطعا ناشیا  هب  همیرج  ذـخا  نودـب  مزال  تصرف  دـش و  دـهاوخ  ماجنا  یداع  طیارـش  هب  هاگـشناد  تشگزاـب  زا  سپ  دوش ،

.دوش یم
.تسا هدش  مهارف  تدم  نیا  یط  رد  نیالنآ )  ) طخرب تروص  هب  عافد  تاسلج  یرازگرب  ناکما  نینچمه 

اهرانیمـس و شرازگ  يرازگرب  ناکما  تسا ؟ هنوگچ  نیالنآ )  ) طـخرب عاـفد  تاـسلج  یرازگرب  تساوخرد  هوحن  دـنیآرف و  - 
.org هناماس قیرط  زا  نیالنآ )  ) طخرب تروص  هب  اه  همان  نایاپ  اه و  هلاسر  زا  عافد  عافد و  شیپ  تاسلج 

.iranlms
.تسا هدش  مهارف  لیذ  لمعلا  روتسد  قبط   thesis-atu

.تسا هدمآ  یشزومآ  تنواعم  هرامش ۲  هیعالطا  نایاپ  رد  هک  نیالنآ  عافد  تساوخرد  مرف  تفایرد  لوا : هلحرم 
.ir لیمیا هب  لاسرا  تساوخرد و  مرف  ندرکرپ  مود : هلحرم 

.ac
 . atu@thesis_atu

، دـییات تروص  رد  هاگـشناد و  یـشهوژپ  تنواعم  هب  عاجرا  طـبریذ و  هدکـشناد  طـسوت  تساوخرد  یـسررب  موس : هلحرم 
.کینورتکلا تامدخ  رتفد  هب  عاجرا  هاگشناد و  یلیمکت  تالیصحت  تیریدم  يارب  عافد  زوجم  رودص  تساوخرد 

یگنهامه تهج  وجـشناد  هب  لیوحت  کینورتکلا و  تامدـخ  رتفد  طـسوت  دروسپ  عاـفد و  هسلج  فیرعت  مراـهچ : هلحرم 
.دیتاسا اب 

همالع هاگشناد  ياـه  هماـن  ناـیاپ  هلاــسر و  زا  عاــفد  تیاــس  رد  نارواد  تاــیه  يربـهار و  هـتمیک  روـضح  مـجنپ : هـلحرم 
.هسلج يرازگرب  هدش و  مالعا  تعاس  رد  یئابطابط 

یرازگرب رب  تراظن  تیلوئـسم  اـه  هدکـشناد مرتحم  یاـسور  تسا ؟ تروـص  هـچ  هـب  نیـالنآ  یاهـسالک  رب  تراـظن  هویـش  - 
هنازور تـسا  فـظوم  هدکـشناد  ره  سانـشراک  هدـش  غـالبا  یاـهراکوزاس  قـبط  هـک  دوـب  دـنهاوخ  راد  هدـهع  ار  اـه  سـالک

یوس زا  مزال  یاه  یریگیپ  دنیامن و  شرازگ  هدکشناد  یـشزومآ  مرتحم  نواعم  ای  سیئر  هب  ار  اه  سالک یرازگرب  شرازگ 
.دیآ لمع  هب  اه  سالک هتسیاش  یرازگرب  یارب  مرتحم  نالوئسم 

لیــصحت تـیفیک  تـفا  ثعاـب  نیــالنآ  یاهــسالک  یرازگرب  اــیآ  هـکنیا  تـسا و  هنوـگچ  باــیغ  روـضح و  رد  داتــسا  شقن  - 
سالک و نامز  تسا و  هتـشذگ  زا  رت  گنررپ  اـه  هنیمز  همه  رد  ناداتـسا  شقن  متـسیس  نیا  رد  دوش ؟ یم  نایوجشناد 

.تسا هدش  راذگاو  ناداتسا  هب  نایوجشناد  بایغ  روضح و 
یروط هب  تسا  یروضح  یاهـسالک  زا  رت  عونتم  هاـگ  هدـش  هیارا  یاوتحم  یزاـجم  یاـه  سـالک  رد  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 

ور دیالـسا  سکع و  رادومن ، یفارگ ، نشوـم  ملیف ، لـثم  یـشزومآ  کـمک  یاـهرازبا  زا  هدافتـسا  هب  ناداتـسا  زا  یخرب  هک 
هتفاـی زین  اـقترا  یدراوـم  رد  هـکلب  هدـشن  هتـساک  شزوـمآ  تـیفیک  زا  اـهنت  هـن  اذـل  دنتــسه ، هدــحو  مـلکتم  رتـمک  هدروآ و 

.تسا
هک یسرد  دوـش ؟ یم  هنوـگچ  دـشاب  یمن  رـسیم  نیـالنآ  تروـص  هب  سـالک  یرازگرب  ناـکما  هک  یلمع  سورد  تیعـضو  - 

.درادن دوجو  سیردت  ناکما  یزاجم  لکش  هب  دنک  مالعا  داتسا  دشاب و  یلمع 
.دش دهاوخ  ظاحل  مرت  نیمه  رد  نآ  هرمن  دبای و  یم  همادا  هدنیا  مرت  رد  سورد  نیا  شزومآ 

.دراد دوجو  مه  فذح  ناکما  لاح  نیع  رد 
لاـس مود  لاـسمین  تـسا ؟ هدــیدرگ  نـییعت  یناـمز  هـچ  اـت  یلیــصحت ۹۸-۹۹  لاـس  مود  لاـسمین  یاـه  سـالک  ناــیاپ  - 

یرظن سورد  یخرب  رد  دوجوم  یاهءالخ  ناربج  یلمع و  یاه  سـالک  یارب  هتفه  هس  تدـم  هب  ـالعف  یلیصحت ۹۸-۹۹ 
.دوش یم  دیدمت 

دنـشاب هدرک  رازگرب  مرت  یمـالعا  هماـنرب  قباـطم  ار  ناـشیاه  سـالک  بوـصم  فقــس  دادـعت  هـک  یناداتــسا  تـسا  یهیدـب 
.دش دهاوخ  تاناحتما  یارب  یگدامآ  فرص  هدش  دیدمت  نامز  دنرادن و  اه  سالک  همادا  هب  یزاین 

یزاجم تروص  هب  مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  ناکما  هاگـشناد  ایآ  تسا و  هنوگچ  مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  هوحن  - 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۲طباور 



دوجوم یرارطـضا  طیارـش  موادـت  تروص  رد  دوش و  یم  مالعا  یتآ  یاه  هیعـالطا  یط  تاـناحتما  یرازگرب  هوحن  دراد ؟ ار 
.تسا رسیم  زین  یزاجم  تروص  هب  مرت  نایاپ  تاناحتما  یرازگرب  ناکما 

نایاپ زا  عاـفد  ناـهاوخ  یراـج  لاـسمین  رد  هک  ینایوجـشناد  تسا ؟  هنوـگچ  طیارـش  نـیا  رد  نایوجـشناد  عاـفد  هوـحن  - 
یگنهامه هاگشناد ، یـشزومآ  تنواعم  هرامـش ۲  هیعالطا  ساسا  رب  دـنناوت  یم  دنتـسه ، دوخ  یلیـصحت  هلاسر  همان و 

.دنهد ماجنا  نیالنآ  عافد  یارب  ار  مزال  یاه 
یارب مزال  تادـیهمت  اـنورک  نارحب  نتفاـی  ناـیاپ  زا  دـعب  دـنراد ، یروضح  عاـفد  هب  لـیامت  هک  ینایوجـشناد  تسا  یهیدـب 

.دش دهاوخ  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  عافد 
مرت تسا  نکاـما  ریاـس  رد  روـضح  دـنمزاین  تـسا و  یـشیامیپ  اـهنآ  یاـه  هماـن  ناـیاپ  هلاـسر و  یارجا  هـک  ینایوجـشناد  - 

هعجارم دـنمزاین  دوـخ  یلیـصحت  هلاـسر  هماـن و  ناـیاپ  قـیقحت ، یارب  هـک  ینایوجــشناد  دــنهد ؟  ماـجنا  هنوـگچ  ار  یراـج 
هدش هجاوم  ریخات  اب  اهنآ  هژورپ  لیلد  نیا  هب  دنتسه و  اه  ناگرا  ریاس  اه و  هاگشناد  سرادم ، اه ، نامزاس  هب  ینادیم 

.دمآ دهاوخ  لمع  هب  اهنآ  اب  مزال  تدعاسم  یشزومآ ، تاررقم  تیاعر  اب  تساوخرد و  هئارا  اب  تسا ،
دنـشاب اـهاروش  اـههورگ و  تاـبوصم  دـنمزاین  دوخ  یـشهوژپ  یـشزومآ و  فلتخم  روما  ماـجنا  یارب  نایوجـشناد  هچناـنچ 

یـشزومآ یاهاروش  اه و  هورگ  هاگـشناد ، یـشزومآ  تنواعم  هرامـش ۳  هیعالطا  ساسارب  تسا ؟ رـسیم  هنوـگچ  رما  نیا 
رواد نییعت  هلاسر ، همان ، نایاپ  لازوپورپ  بیوصت  دـنیارف  ات  دوش  یم  رازگرب  نیالنآ  ای  یروضح  تروص  هب  اه  هدکـشناد 

.دوش ماجنا  عقوم  هب  هفقو و  نودب  نایوجشناد  یشزومآ  لئاسم  و 
سرد نآ  نومزآ  تسین  ریذـپناکما  یزاجم  تروص  هب  ناحتما  یرازگرب  ناـکما  هک  دـهد  صیخـشت  سرد  داتـسا  هچناـنچ 

اب یزاجم  تروص  هب  ناحتما  یرازگرب  ناکما  هک  دـهد  صیخـشت  سرد  داتـسا  هچناـنچ  دوش ؟ یم  لوـکوم  یناـمز  هچ  هب 
یرارقرب زا  سپ  سورد  زا  هتـسد  نیا  یروضح  ناـحتما  یرازگرب  ینیب  شیپ  تسین ، ریذـپناکما  سرد  تیهاـم  هب  هجوـت 

.تسا هدش  یداع  طیارش 
هلب تـسا ؟ ریذــپ  ناــکما  یزاــجم  قـیرط  زا  ییوجــشناد  یاهتــساوخرد  هـئارا  ناــکما  ینوــنک  طیارــش  هـب  هجوــت  اــب  اــیآ  - 

یــشزومآ و تامدــخ  تیریدــم  اـه ، هدکــشناد  یــشزومآ  ناـنواعم  اـب  طاـبترا  یارب  یلیــصحت  عطاـقم  هـیلک  نایوجــشناد 
شزوـمآ تامدـخ  شخب  هاگـشناد ، یلـصا  هحفـص  هـب  دورو  قـیرط  زا  دـنناوت  یم هاگـشناد  یلیمکت  تالیــصحت  تیریدـم 

لـیمیا و ندرک  دراو  اـب  هدرک و  باـختنا  ار  یزکرم  تیوـه  زارحا  اـب  دورو  هنیزگ  یرادا ، نویـساموتا  تمـسق  یکینورتـکلا ،
ار دوخ  یاه  تساوخرد  هدش و  دراو  اه  تساوخرد  ریاس  سپس  تساوخرد و  یاه  مرف  تمسق  هب  ادتبا  دوخ ، هژاو  رذگ 

دورو هحفص  نامه  رد  دنناوت  یم  یهاگشناد  لیمیا  نتشادن  تروص  رد  دنیامن و  لاسرا  داجیا و  یکینورتکلا  تروص  هب 
.دننک مادقا  لیمیا  تفایرد  مان و  تبث  هب  تبسن  یزکرم  تیوه  زارحا  اب 

.دشاب یم  دوخ  یلیصحت  یشهوژپ و  روما  دربشیپ  یارب  یشهوژپ  عبانم  هب  یسرتسد  نایوجشناد  تالکشم  زا  یکی  - 
زاین دروم  عبانم  یارب  نایوجشناد  ینارگن  دروم  رد  تسا ؟ هتفریذپ  تروص  ییاه  یزیر  همانرب  هچ  دروم  نیا  صوصخ  رد 

هب هناماس  هاگـشناد و  یزکرم  هناـخباتک  یزاـجم  هناـماس  هناـماس  بلاـق  رد  مزـال  تخاـس  ریز  هناتخبـشوخ  اـه ، شهوژپ 
نایوجــشناد و ناداتــسا و  یتـساوخرد  عباـنم  هـیهت  لاــح  رد  هاگــشناد  یــشهوژپ  تنواــعم  تـسا و  هدــش  مـهارف  هوژپ 

.تسا یکینورتکلا  عبانم  زا  هدافتسا  یارب  فلتخم  تاراشتنا  اب  یگنهامه 
لباق نایوجـشناد  ناداتـسا و  یارب  مهارف و  یزکرم  هناخباتک  هناماس  رد  زین  یللملا  نیب  عبانم  زا  هدافتـسا  ناکما  هتبلا 

.تسا یسرتسد 
رد وجـشناد  المع  ینونک  طیارـش  هب  هجوت  اب  هدـیدرگ و  تخادرپ  هاگباوخ  ناکـسا  تباب  هک  هدـش  تخادرپ  غلاـبم  فیلکت  -

یارب دوــــش و  یم  هریخذ  هدـــــنیآ  یاــــه  مرت  یارب  هاــــگباوخ  یارب  یتــــخادرپ  غلاــــبم  تــسیچ ؟ هدوــبن  نکاــس  هاــگباوخ 
.دوش یم  هداد  تدوع  دنوش  یم  لیصحتلا  غراف  هک  ینایوجشناد 
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انقفش یلصا : عبنم   ۱۰۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۹   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یــشهوژپ حرط  ماـجنا  هـب  هراـشا  اـب  دـنوثایغ  دـمحا  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  زا  لــقن  هـب  رهم  یرازگربــخ  شرازگ  هــب 
زاـغآ حرط ، نـیا  ساـسا  رب  تشادراـهظا : حرط  نـیا  جـیاتن  و  هعماـج » حطـس  رد  مدرم  هناریگـشیپ  یاـهراتفر  تیعـضو  »
مدرم هناریگشیپ  یاهراتفر  هام ، دنفسا  لیاوا  زا  یعمج  یاه  هناسر قیرط  زا  یتشادهب  یاه  هیصوت اه و  تراهم شزومآ 
نازیم مود ، حطــس  یدرف و  هناریگــشیپ  یاــهراتفر  تــسخن ، حطــس  تــفرگ : رظن  رد  حطـــس  ود  رد  ناوــت  یم ار  هعماــج 

.دنتسه یعمج  هناریگشیپ  یاهراتفر 
دودح ۹۵. دوب  اه  تسد مادم  یوشتسش  اهنآ  زا  یکی  هک  یدرف  هناریگشیپ  یاهراتفر  رد  داد : همادا  یو    

مایا رد  دـصرد  کی  زا  رتمک  دـنا و  هدرک لمع  یتشادـهب  هیـصوت  نیا  هب  سوریو  عویـش  یادـتبا  زا  هعماـج  مدرم  دـصرد   ۹
.دنا هدوبن  نا  هب  دیقم  الصا  دصرد  کی  زا  رتمک  زین  دیع و 

مدرم دصرد  هک ۸۰  دوب  شکتسد  زا  هدافتسا  انورک  هب  ءالتبا  زا  هناریگـشیپ  یاهراتفر  زا  رگید  یکی  درک : دیکات  دنوثایغ    
زا دصرد  زین ۲  دنفسا و  رخاوا  رد  دصرد  دنا و ۸  هدرک  شکتسد  ندیشوپ  هب  عورـش  انورک ، سوریو  شرتسگ  یادتبا  زا 

.دنا هدرکن هدافتسا  شکتسد  زا  تقو  چیه  دصرد  نینچمه ۹۸  دنا و  هدرک هدافتسا  شکتسد  زا  دعب  هب  دیع  مایا 
نوریب رد  کسام  زا  هدافتـسا  تفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  یعامتجا و  تاعلاطم  یـشهوژپ  هورگ  ریدـم    
یادـتبا زا  نایوگخـساپ  زا  دـصرد   ۷۹ دوـب   اـنورک  یراـمیب  هـب  ـالتبا  زا  یریگـشیپ  هار  نیموـس  ناوـنع  هـب  هـک  مـه  لزنم  زا 
کــسام زا  دـیع  زا  دـعب  دـصرد  زین ۲  دنفـــسا و  رخاوا  رد  دـــصرد  دـندرک و ۷  هدافتــسا  کـسام  زا  اـنورک  سوریو  عویــش   

.دنا هدرکن هدافتسا  کسام  لزنم  زا  نوریب  رد  تقو  چیه  دصرد  و ۱۲  دندرک   هدافتسا 
: تشاد نایب  زین  انورک  هب  ءـالتبا  زا  یریگولج  یارب  لـکلا  اـی  هدـننک  ینوفع  دـض  لژ  زا  هدافتـسا  شور  هب  هراـشا  اـب  یو    

هیــصوت نـینچ  هـب  تـقو  چـیه  دـصرد  شــش  دــنا ، هدرکن هدافتــسا  لـکلا  اـی  هدــننک  ینوـفع  دــض  لژ  زا  مدرم  دــصرد   ۸۶
.دنا هدرکن  لمع  یتشادهب 

۹۲ تـفگ : زین  اـنورک  عویـش  زورب  ناـمز  زا  لزنم  یارب  هدـش  یرادـیرخ  لـیاسو  یوشتــسش  دـنور  هـب  هراـشا  اـب  دـنوثایغ    
دندرک و ۱. یم لزنم  یارب  هدش  یرادیرخ  لیاسو  یوشتسش  هب  مادقا  انورک  سوریو  عورش  اب  نایوگخساپ  زا  دصرد 

.دنا هدرکن ار  یراک  نینچ  تقو  چیه  دصرد   ۲
حرط نـیا  ساـسارب  درک : حیرــصن  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  یعاـمتجا و  تاــعلاطم  یــشهوژپ  هورگ  ریدــم    

رد دصرد   ۱۶ دایز ، دـح  رد  مدرم  دـصرد  دودـح ۷۴  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم یدرف  هناریگـشیپ  یاهراتفر  هراـبرد  یـشهوژپ 
یاـهراتفر تیاـعر  هـب  الــصا  هعماـج  مدرم  دــصرد  دـنا و ۱۰  هـتخادرپ یدرف  هناریگــشیپ  یاـهراتفر  ماـجنا  هـب  طـسوتم  دــح 

.دنتسین دیقم  یدرف  یتشادهب 
هلــصاف تیاـعر  تـفگ : زین  تـسا  هدـش  یــسررب  یــشهوژپ  حرط  نـیا  رد  هـک  یعمج  هناریگــشیپ  یاـهراتفر  هراـبرد  یو    

.۸۳ نارگید   اب  طباور  رد  یعامتجا 
نیا هـب  دنفــسا  رخاوا  رد  دــصرد  دـندرک و ۱۰  یم  لـمع  یا  هیــصوت نـینچ  هـب  سوریو  عویــش  یادـتبا  زا  هنوـمن  دــصرد   ۵

دندرک و ۱. لمع  هیصوت  نیا  هب  دیع  زا  دعب  دصرد  دندرک و ۵  لمع  هیصوت 
.دننک یمن تیاعر  ار  یعامتجا  هلصاف  الصا  زین  دصرد   ۵

هنیطنرق رد  مدرم  دـــصرد  دودـح ۱۷  تـفگ : زین  اـنورک  سوریو  عویــش  زا  دــعب  یگداوناـخ  تاـطابترا  حطــس  هراـبرد  یو    
دنا هدرک  دمآ  تفر و  نادنزرف  ای  ردام  ردـپ و  ینعی  هداوناخ  یاضعا  زا  یخرب  اب  مدرم  دـصرد  دنا و ۷۷  هدوب لماک  یگناخ 

انورک انورک اباب   هلباقم   هلباقم یارب   یارب تشادهب   تشادهب تیاعر   تیاعر هرابرد   هرابرد یهاگشناد   یهاگشناد شهوژپ   شهوژپ هجیتن   هجیتن

مدرم دـصرد  انورک ۱۰  عویـش  نامز  رد  تفگ  : ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یگنهرف  یعاـمتجا و  تاـعلاطم  یـشهوژپ  هورگ  ریدـم 
.دنا هدوبن  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  الصا  هعماج 

 

https://www.mehrnews.com/news/4943539/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4943539/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


و ۲.
زین ۱. ناشردارب و  رهاوخ و  اب  دصرد   ۵

.دنا هدرک  دمآ  تفر و  نایانشآ  ماوقا و  اب  دصرد   ۸
یتیمها الصا  دصرد  لباقم ۹  رد  هدرک و  تیاعر  الماک  ار  یعمج  یتشادهب  یاه  هیصوت مدرم  دصرد   ۸۱ تفگ : دنوثایغ    

هداوناخ یاضعا  اـب  هک  دنتـشاد  ناـعذا  دـصرد  دـنا و ۷۷  هدوـب  لـماک  یگناـخ  هـنیطنرق  رد  مدرم  دـصرد  دـنهد و ۱۷  یمن 
.دنا هدرک  دمآ  تفر و  نادنزرف  اب  ردام  ردپ و  ینعی 

نانز و ار  شهوژپ  هنومن  دصرد  تسا و ۶۴  هدوب  رفن  رازه و ٦٠٠  کی  شهوژپ  نیا  هنومن  مجح  تفگ  : نایاپ  رد  یو    
.دنا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  نادرم  ار  دصرد   ۳۶

.تسا هتفرگ  تروص  نیدرورف ٩٩  دنفسا ٩٨و  رد  شهوژپ  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انقفش دنتسین -  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  هعماج  مدرم  دصرد   ۱۰ یشهوژپ : حرط  کی  هجیتن   

 - لژ شکتسد و  کسام ، زا  مدرم  هدافتسا  نازیم   / هعماج حطس  رد  مدرم  هناریگشیپ  یاهراتفر  تیعضو  زا  ییاهرامآ   
زوینایرآ

یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  دننکیمن  تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  هعماج  دصرد  ۱۰ 

نیالنآ رگراک  دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب   

انریا دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب   

اناپ یرازگربخ  دنتسین -  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  الصا  هعماج  مدرم  دصرد   ۱۰ 

مینست یرازگربخ  یسایس -  انورک  اب  هلباقم  یارب  تشادهب  تیاعر  هرابرد  یهاگشناد  شهوژپ  هجیتن   

ناریا رصع  دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب  ییابطابط : همالع  هاگشناد   

نیالنآ یتیگ  دنتسین -  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  الصا  هعماج  مدرم  دصرد   ۱۰ 

انلیا دنتسین -  دیقم  یدرف  تشادهب  تیاعر  هب  مدرم  دصرد   ۱۰ 

نیالنآ سدق  دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب  ییابطابط : همالع  هاگشناد   
سدق همانزور  یلیلحت -  یربخ -  هاگیاپ  | 

زوین دازآ  دش -  یکاش  انورک  دروم  رد  مدرم  یلایخ  یب  زا  هاگشناد  داتسا   

زوین راذگ  درادن -  ینعم  ناش  یارب انورک  ندوب  رابگرم  یدرف و  تشادهب  هک  یمدرم   

ارآرهش همانزور  زوینارآرهش -  دنتشاد |  یدرف  هناریگشیپ  یاه  راتفر دایز ، دح  رد  مدرم  دصرد   ۷۴ 

راک رازاب  دنتسین -  دیقم  یدرف  یتشادهب  یاهراتفر  تیاعر  هب  الصا  هعماج  مدرم  دصرد   ۱۰ 

زوین تشادهب  دننک - ؟ یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  دنچ   

نیالنآربخ درادن -  ینعم  ناش  یارب انورک  ندوب  رابگرم  یدرف و  تشادهب  هک  یمدرم   

هیشاحرد انورک -  اب  هلباقم  یارب  تشادهب  تیاعر  هرابرد  یهاگشناد  شهوژپ  هجیتن   

هیشاحرد دننک -  یم تیاعر  ار  یدرف  تشادهب  انورک  نارود  رد  مدرم  دصرد  زا ۷۴  شیب   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۵طباور 



۱۸۱۸
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

هب تیاـنع  اــب  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  رد  وکــسنوی  یـــسرک  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یموــمع  طــباور  شرازگ  هـب 
فلکم دنک ، یم لابند  ار  انورک  اب  هلباقم  یارب  نادنورهـش  هب  شزومآ  یمومعراکفا و  یزاس  هاگآ صوصخرد  هک  یفادـها 

نشیمینا و فارگ ، نشوـم  هاـتوک ، یویدـیو  بلاـق  رد  یا  هناـسر یاوـتحم  دـیلوت  یموـمع و  راـکفا  شجنـس  هزوـح  رد  دـش 
.دنک تیلاعف  فارگوفنیا 

هزوح ناصـصختم  زا  بلطواد  یمیت  لیکـشت  اـب  لاس ۱۳۹۸  هامدنفـسا  رد  اـنورک  سوریو  عویـش  یادـتبا  زا  یـسرک  نیا 
.درک زاغآ  ار  انورک  یریگ  همه  اب  هلباقم  یارب  یمومع  یملع  یاوتحم  دیلوت  نادنم  هقالع  رگید  ناکشزپ و  هناسر ،

نیا زا  یوـنعم  یلاـم و  یناـبیتشپ  هب  میمـصت  هتفرگ ، تروـص  یاـه  تیلاـعف  یباـیزرا  زا  سپ  تشادـهب  یناـهج  ناـمزاس 
یاوـتحم ناگدــننکدیلوت  ناـمجرتم و  نارگــشهوژپ ، زا  لکــشتم  یهورگ  رــضاح  لاــح  رد  تـفرگ و  هناــبلطواد  تیلاــعف 

.دننک یم  تیلاعف  هورگ  نیا  رد  یریوصت 
رد یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یناـبیتشپ  اـب  یناتـسناغفا و  ناـگبخن  نـمجنا  یوـس  زا  هـک  رجاـهم  تمالـس  هرواـشم  زکرم 

روـشک رد  ناـنابز  یــسراف  نآ  بطاـخم  هـک  هژورپ  نـیا  یارجا  رد  وکــسنوی  یــسرک  اـب  زین  هدـش  یزادــنا  هار  دادرخ ۱۳۹۸ 
.دراد یراکمه  دشاب ، یم هقطنم 

جیپ هـب  دــیناوت  یم  وکــسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاــطابترا  یــسرک  هدــش  دــیلوت  یاوـتحم  هـب  یــسرتسد  یارب  تـسا  ینتفگ 
https://instagram.com/health_comm_committee?igshid=۵avqiq۸oiazh سردآ هـب  یـسرک  مارگاتـسنیا 

.دننک هعجارم 
.ل

.ل س ۴۲ /
م ۵۴

۱۸۱۸
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۰۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

« نامر  » رناژ تفص  یشکردپ  و  هروطسا »  » رناژ یگژیو  یشکدنزرف  هک  تسا  یروهشم  نخس  * هوکساط یدنسروخ  یلع 
.تسا

هروطــسا قرــش ، رد  و  تـلمه ) همانــشیامن  لاــثم ، ) تـسا موــسرم  یــشکردپ »  » تنــس برغ ، رد  رت ، تـسرد  یناــیب  هـب 
یناریا گنهرف  رد  یشکدنزرف  یریطاسا  یتنس و  لاثم  رسپ ، ِبارهـس  لتق  بارهـس و  متـسر و  هروطـسا  یـشکدنزرف !» »

.تسا
تــسا هتــشذگ  رهظم  هـبرجت و  داـمن  هـک  ردـپ  طـسوت  بارهــس )  ) تـسا هدـنیآ  یزاـسون و  یورین  دــیما و  داـمن  هـک  دــنزرف 

.دور یم  نیب  زا  متسر ) )

هاگشناد هاگشناد ردرد   وکسنوی   وکسنوی یروانف   یروانف ملع  وو   ملع تاطابترا   تاطابترا یسرک   یسرک نایم   نایم یراکمه   یراکمه دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا
تشادهب تشادهب یناهج   یناهج نامزاس   نامزاس یئابطابط  وو   یئابطابط همالع   همالع

ءاـضما یراـکمه  دادرارق  تشادــهب  یناـهج  ناـمزاس  یئاـبطابط و  همـالع  هاگــشناد  رد  وکــسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یــسرک 
.دندرک

«« شزومآ شزومآ  » » هدشمگ هدشمگ شقن   شقن وو   یشکدنزرف » » یشکدنزرف  » » هروطسا هروطسا دیلوتزاب   دیلوتزاب

 

https://www.msrt.ir/fa/news/55158/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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تنــس و یناریا و  هتــشذگ »  » تشذگرــس یناـبرق  بـلغا  یناریا  هدـنیآ »  » تشونرــس زین  یخیراـت  یــسانشدامن  رظنم  زا 
.دوش یم  ناردپ  موسر 

هک دنتـسه  ناردـپ ) ) ناگتـشذگ نـیا  یخیراـت ، یاـهدربن  رد  مـه  یریطاـسا و  یاـهدربن  رد  مـه  هـک  تـسین  بـجعت  یاـج 
مدقم طوطخ  رد  دیاب  یم  هک  دـنا  هدوب  نادـنزرف ) ) ناگدـنیآ نیا  و  دـنا ؛ هدرک  تیریدـم  ار  اهنآ  دـنا ، هدوب  اه  گنج  رگزاغآ 

.دندرک یم  زاورپ  اهنامسآ  هب  انایحا  دندرب و  یم  هلمح  نمشد  فوفص  هب  هداد ، جرخب  تداشر  ههبج 
.تسا یکانهودنا  زیگنا و  مغ  تیاور  زین  زورما  ِناریا  رد  یشکدنزرف  ناتساد 

یگداوناخ یاه  تنوشخ  ییوختـشرد و  هچرگ  دـنهد ، یم  ناـشن  یا  هناـسر  یاـه  شرازگ  یمـسر و  یاـهرامآ  هک  هنوگنآ 
هب ریخا  یاـهلاس  رد  یگداوناـخ  یاـه  لـتق  زا  ییـالاب  رایـسب  تبــسن  اـما  تـسا ، هدوـب  ناوارف  یتنــس  لکــش  هـب  ناریا  رد 

.دوش یم  طبترم  یشکدنزرف 
.تسا هدرتسگ  رایسب  هلاسم  یگدیچیپ  یدژارت و  قمع 

کاـنمغ تنــس  نـیا  تـُشپ  ِسپ  رد  ینوگاـنوگ  یتخانــشناور  یتدــیقع و  یگنهرف ، یعاـمتجا ، یخیراــت ، لــماوع  لــلع و 
.تسا هتفهن 

رد یگتـــساوخان  نیدـــلاو ، کـــیرتسیه  یاـــه  مــحرت  یـــسومان ، یتریغ و  حالطـــصا  هــب  تابـــصعت  یـــشیدنا و  کـــشخ 
یاه یراتفردـب  و  نیدـلاو ، لباقتم  ییوج  ماقتنا  ناوج ، نیدـلاو  یقـالخا  یفطاـع و  غولب  مدـع  یگتخپاـن و  یروآدـنزرف ،

.دنور یم  رامشب  یشکدنزرف  یلصا  لماوع  هلمج  زا  یراتفر  یفطاع و 
نآ لــمتحم  تشونرــس  هـک  تـسا  یتـیوه  یناریا  گــنهرف  رد  دــنزرف » ، » دوـش هـتفگ  رگا  تـسین  هـهاریبرپ  یتــسار ، هـب 

.تسا ندش  ینابرق 
هاگآدوخان هک  تسا  ینیمزرـس  یگنهرف  یاه  هراو  تداـع  شیاـمن  تنـس و  باـتزاب  یناـبز ، هب  اـنیمور ، راو  هروطـسا  لـتق 
یـشکدنزرف تنـس  هک  یا  هعماج  یلاعت ؛ ُرپ  ییالط و  یاه  هدـنیآ  ات  تسا  رتزاسمد  دولآزار  یاـه  هتـشذگ  اـب  نآ  یعمج 

.تسا هتسجرب  نآ  هرمزور  یامتجا  تسیز  یریطاسا و  هظفاح  رد 
لد شاداپ  درادـن و  ناسنا ) (و  ناوج لسن  یفطاع  یعاـمتجا و  یاـه  تیعقاو  زا  یتسرد  یتخانـشناور  کرد  هک  یگنهرف 

.دهد یم  خساپ  ساد  یزیت  اب  ار  یگتخاب 
هفازگ سپ  دوب ! میهاوخ  انـشآ  ناتـسد  اب  نینزان  دنزرف  اهدص  زیزع  یاه  ناج  ندش  رپرپ  دهاش  هنالاس  گنرد  یب  سپ 

.تفر دنهاوخ  تسد  زا  یدوخ  ناتسد  تیلماع  اب  روشک  نیا  رد  یرامشیب  یاهانیمور  دوش ، هتفگرگا  تسین 
نایناریا ام  گنهرف  هعماج و  رد  ینوگانوگ  یاه  بلاـق  رد  اـنیمور » یاـهایور  گرم   » و ساد » مشخ  «، » ردـپ تیبصع  »

.دش دهاوخ  دیلوتزاب 
یاه تنوشخ  هب  تبـسن  یعامتجا  تاـساسحا  شنکاو  یعمج و  هناـسر  یاـه  تیـساسح  یگنوگچ  هیـضق ، رگید  هیوس 

.تسا یناریا  هعماج  رد  یگداوناخ 
، اه ییوخ  هدنرد  اه و  یراتفردـب  زا  یا  هناسر  یاه  باتزاب  مغر  هب  یمومع  هزوح  تاناجیه  هعماج و  یعمج  تاساسحا 

.دنوش یم  هتخیگنارب  عیسو  حطس  رد  تردنب 
.درک راد  هحیرج  تدش  هب  ار  نایناریا  یناسنا  فطاوع  تاساسحا و  یفرشا  انیمور  لتق  یشنمدد  تیُعبس و  نکیل 
یـسانشراک یاـه  هماـنرب  اـه و  شرازگ  یعمج  یاـه  هناـسر  دـش ؛ هتـشون  راتــُسج  هلاـقم و  اهدـص  یدژارت ، نـیا  یاـثر  رد 

ناشن شنکاو  کانمغ  قافتا  نیا  هب  نوگانوگ  لاکـشا  هب  یندـم  نـالاعف  یعاـمتجا و  یاـه  هکبـش  دـندرک ؛ شخپ  یریثک 
.دنداد

یاـههار فـشک  یارب  شـالت  اـی  هـعقاو و  نـیا  ناـهنپ  ادــیپ و  قاــمعا  ینیلاــب  نیداــینب و  مـهف  هـب  تردــنب  نـیا ، دوـجو  اــب 
.دش هتخادرپ  نآ  نامرد  یریگشیپ و 

کانتـشهد یایاوز  فیـصوت  یرابخا و  هجو  هب  ای  یعامتجا  یاـه  هکبـش  رد  اـه  شنکاو  یا و  هناـسر  یاـه  شرازگ  بلغا 
هب نآ  ناهنپ  راکـشآ و  یاه  هطـساو  اـی  و  تسدـب » ساد  هژوس   » زا یمومع  راـجزنا  نـالعا  اـب  اـی  دـنتخادرپ و  یدژارت  نیا 

.دندرک هراشا  راوگان  خلت و  تبیصم  نیا  یساسحا  هجو 

 



نیگهودنا تخس  ناوجون  یانیمور  یارب  هک  مسانش  یم  ار  یا  هتخیهرف  هدنسیون و  ناتسود  نایوجـشناد و  ناراکمه ،
یاـثر رد  ریذـپ  تیلوئــسم  هاـگآ و  نادنورهــش  هآ  کـشا و  یلدــگنت و  هـچرگا  دنتــسیرگ ! دــندرک و  نـشور  عمــش  دــندش ،

قیمع و یاه  شـسرپ  اـما  تسا ، روکـشم  یندوتـس و  یتح  کرد و  لـباق  هتفر  تسد  زا  یاـنیمور  ناوج  ناـج  ندـشرپرپ 
.دنوش هداد  خساپ  دنوش و  شهوژپ  هدش ، حرطزاب  دیاب  هک  دنراد  دوجو  یراد  هشیر 

، دـنوش یم  هناوـید »  » ناـهگان هب  اـمومع ) ) نمادـکاپ یناـنز  و  اـبلاغ ) ) شک تـمحز  ینادرم  اـم  هعماـج  رد  ارچ  یتـسار ، هـب 
ارچ تیاـهن  رد  و  دــننک ، یم  راـبتعا »  » بـسک نآ  نـالعا  زا  ییوـگوت  دنــشک ، یم  رورغ »  » ساـسحا اــب  ار  دوـخ  نادــنزرف 

هلاسم نینچ  ییاشگهار  مهف و  ییاـضق  تیمکاـح  طـبترم و  کیژولوئدـیا  یاههاگتـسد  تلود ، ارچ  دـننک !؟ یم  هبوت » »
مک روشک  یگنهرف  یتیبرت و  یاـهداهن  شنکاو  تیـساسح و  ارچ  دـنهد ؟ یمن  ناوخارف  رت  قیمع  رت و  یدـج  ار  یمیظع 
زا ار  نآ  هیرک  تفـص  دریگب و  ار  یناریا  هعماج  رد  یـشکدنزرف  عینـش  تنـس  یولج  دناوت  یم  شزومآ »  » ایآ تسا ؟ قمر 

یگداوناـخ و تنوـشخ  یـشخب  ییاـهر  رد  شزوـمآ  یمــسر  ناـمتفگ  شقن  دـیادزب ؟ ناـیناریا  یگداوناـخ  یفرع و  گـنهرف 
هباشم مهم  یاه  شـسرپ  اه و  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  یاج  لاـجم ، نیا  تسا  یهیدـب  ؟ تسیچ یـشکدنزرف  یوخ  راـهم 
ییاضق - یتسایـس مزع  تیمکاـح ، یتیاـمح  تیـشم  اـه  شـسرپ  نیا  عماـج  ییاـشگهار  قیقد و  مهف  گـنرد  یب  تسین ؛

.دبلط یم  هبناج  همه  یشهوژپ  یملع و  یاه  شالت  یلم و 
مهف و ناوـتب  دـیاش  ییاـه  تیعقاو  نتخاـس  راکـشآ  هلاـسم و  رت  قـیمع  یاـه  هیـال  ناـیب  اـب  راتـُسج ، نیا  رد  لاـحنیا ، اـب 

.داد هئارا  عوضوم  زا  یتوافتم  تفایرد 
ناریا رد  تیلهاج  رصع  هب  بوسنم  یاه  تبکن  عیاجف و  زا  یریگـشیپ  نامرد و  یارب  عماج  ون و  یحرط  هکیزور  دیما  هب 

.دوش هتخادنارد  ینونک 
.تسا هعماج  رد  یتلادع » یب   » و ملظ »  » جیورت هبرجت و  یلصا  نوناک  هناخ ،» ، » لوا

.دوش یم  دیلوتزاب  ناردام »  » طسوت هناهاگآان  بلغا  یتنس و  لکش  هب  هداوناخ ، رد  یتلادع  یب  ملظ و 
ناردام طسوت  یکدوک  نارود  رد  هک  دنتـسه  یزورید  یاهالط » لکاک   » ناـمه یزورما  ناـیناج  ًاـنایحا  رگمتـس و  نادرم 

.دنوش یم  یرورپ  - هژیو
.دوش یم  دیلوتزاب  نانز  دوخ  بناج  زا  هداوناخ  نوناک  رد  بلغا  زین  نانز  هب  ملظ   

هک ییاج  دنتـسه ؛ هعماج  رد  یگنهرف » یگتفـسان   » هناخ و رد  نیدامن » تنوشخ   » دیلوتزاب لوئـسم  ناردام  نیاربانب ،
.دننک یم  توکس  نارسپ  یقوقح  یفرع و  یرترب  هب  تبسن  نارتخد  قوقح  عییضت  ربارب  رد 

یگنیداـم یارب  و  دـننک ؛ یم  راـبتعا  ساـسحا  دنفوعــشم ، روـکذ ) دــنزرف  دــلوت   ) شیاز یگنیرن  رطاـخب  نارداـم  هـک  ییاـج 
.دننک یم  یشزرا  یب  یگدوبراوخ و  ساسحا  دنمومغم ، ییوگوت  رتخد ) دنزرف  دلوت   ) دلووداز

یوگخـساپ دـنناشکب و  شلاـچ  هب  ار  شیوـخ  یتنـس  شنم  تداـع و  مشیربا  رد  یگدوـسآ  نارداـم ، تـسا  هتـسیاش  سپ 
هطقن ناردام » شزومآ  ، » مود ! دنـشاب هناخ  رد  ملظ  یتلادـع و  یب  ربارب  رد  توکـس  تلیذر  نیدامن و  تنوشخ  دـیلوتزاب 

.تسا یگنهرف » دیلوتزاب  شیالاپ   » یارب نیزاغآ 
اـه و کـینکت  قـلخ  اـهرازبا ، دـیلوت  نوـچمه  ) تسا هدوـب  یندـمت » دـیلوتزاب   » یخیراـت روـطب  ناردـپ  شقن  هک  هنوگناـمه 

.تسا هدوب  زاس  ناینب  یگنهرف » دیلوتزاب   » رد ناردام  شقن  یرشب ؛) تاعانص  تخاس 
یاـه گـنهرف  رد  دــنوش ؛ یم دــیلوتزاب  دــیلوت و  نارداـم  طــسوت  بـلغا  یگنهرف  یاــه  هراو  تداــع  گــنهرف و  نیارباــنب ،

رواـب و تیاور و  بدا و  رنه و  ناـبز و  نوچمه  یگنهرف  یاـهدومن  اـهدامن و  دـیلوتزاب  شزومآ و  عجرم  نارداـم  فـلتخم 
.دنتسه اهنآ  دننام  کاروخ و  کاشوپ و  تخر و  تنیز و  رویز و  رز و  موسر و  قالخا و  شزرا و 

.تسا شزومآ »  » یگنهرف رییغت  یعامتجا و  هعسوت  حالس  نیرت  یتایح  موس ،
نامتفگ اـیآ  دـشاب !؟ هعماـج  رد  هعـسوت  رییغت و  حالـس  هسفن  یف  دـناوت  یم  یتیفیک  ره  اـب  یـشزومآ و  عون  ره  اـیآ  اـما 
هعاـشا و  هطلـس »  » یاـه یژولوئدـیا  دـیلوتزاب  یخیراـت  لکـش  هـب  اـهنآ  یلـصا  هژیوراـک  هـک  ناـهج  شزوـمآ  یمــسر  یاـه 

نب یعاـمتجا و  هعـسوت  یگنهرف و  رییغت  اـجلم  عـجرم و  دـنناوت  یم  هتـسیاش  هجو  هب  تـسا ، طلـسم »  » یاـه میاداراـپ 
داجیا ساسا  شخب » ییاهر   » یریگدای و  شخب » یهاگآ   » شزومآ مراهچ ، ! زگره دنـشاب !؟ هعماج  یقالخا  دـشر  هیاـم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۸طباور 



.تسا رادم  قالخا  گنهرف  یناسنا و  هعماج 
.تسا شخب » ییاهر   » یریگدای شزومآ و  یانبم  یداقتنادوخ  رکفت  قالخ و  هشیدنا  یروراب  داقو ، نهذ  یدازآ 
.تسا تیبرت  میلعت و  هعماج  یقیقح  هدشمگ  داقن  یشزومآ  نارگشنک  شیدنادازآ و  قالخ و  ناملعم  عامتجا 

هب تبـسن  هک  دراد  زاـین  یداـقن  قـالخ و  هتخومآ  شناد  نادرم  ناـنز و  هب  ورـشیپ  اـیوپ و  یناـسنا  گـنهرف  هعماـج و  کـی 
شرورپ دنـشاب ؛ راداـفو  ساـسح و  شیوخ  طـیحم  هعماـج و  یقـالخا  یاـهرایعم  تادـهعت و  یناـسنا و  دازآ  یاـه  شزرا 
یناسنا یاه  شزرا زا  یرادساپ  تلادـع و  اهنآ  یعامتجا  تسیز  تواضق و  یانبم  هک  شیدـنادازآ  یقالخا و  یاه  ناسنا 

.تسا تیبرت  میلعت و  یراذگتسایس  هاگتسد  مربم  زاین  تسا ، هعماج  رد  یقالخا  و 
یسایس ناگبخن  یاه  هتـساوخ  زا  رثاتم  بلغا  ناهج  رد  شزومآ  یمـسر  یاه  نامتفگ  ینونک ، یخیرات  عضو  رد  مجنپ ،

.دنتسه طلسم »  » یاهورین عفانم  تمدخ  رد  ای  و 
یاـنعم هـب  شزوـمآ  یمــسر  یاـه  ناـمتفگ  لد  زا  شخب » ییاــهر   » یریگداــی و  شخب » یهاــگآ   » شزوـمآ یتراــبع ، هـب 

.دوارط یمن  نوریب  هملک  یعقاو 
یم هعماـج  لـیوحت  تسدـب » کردــم   » ناـگتخومآ شناد  ماـگمه و  یاـه  هژوـس  اـبلاغ  شزوـمآ ، یمــسر  یاـه  ناـمتفگ 

.دنهد
زا رتارف  انایحا  رت و  توافتم  ینامتفگ  هب  یگنهرف  یاه  هراو  تداع  هب  هناشیدـنازاب  هاگن  یداقتنا و  دوخ  شزومآ  مشش ،

.دراد زاین  شزومآ  یمسر  یاه  نامتفگ 
« شخب ییاـهر   » یاـه یریگداـی  و  شخب » یهاـگآ   » یاـه شزومآ  عجرم  نیرتـمهم  یمـسرریغ  شزوـمآ  یاـه  ناـمتفگ 

.دنتسه
یاه ناـمتفگ  یاـه  تیفرظ  زا  ناوت  یم  دـیاب و  تیبرت ، میلعت و  هاگتـسد  یـشزومآ  یعاـمتجا و  یاـه  یراذگتـسایس  رد 

.دوش هدافتسا  تیامح و  رتشیب  اه  هاگشناد  سرادم و  رد  ناهنپ  یسرد  همانرب شزومآ و  یمسرریغ 
هناخ نورد  زا  هداوناخ و  نوناک  زا  دیاب  تیبرت  میلعت و  هاگتسد  یشخب » ییاهر   » و یـشخب » یهاگآ   » درکراک نیاربانب ،

.دوش عورش 
یلع بارهـس  متـسر و  هروطــسا  شزوـمآ  یدـیلک : تاـملکیئابطابط  همالع هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  !* زورنآ دــیما  هـب 

: یراذـگ کارتشاشزومآ  یمـسر  یاه  نامتفگ  یـشکردپ  یناریا  گـنهرف  رد  یـشکدنزرف  یـشکدنزرف  هوکـساط  یدنـسروخ 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۳۹۲

۱۸۱۸
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۴۵



لداعت همانزور  یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / دامتعا  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد تفگ : لوـپ  يللملا  نـيب قودنـص  زا  يرـالد  دراـيليم  ماو ۵  تفاـيرد  يارب  تلود  شـالت  هـب  هراـشا  اـب  نادداـصتقا  نـيا   
يلسن نيب  يزرا  عبانم  رالد  درايليم  نالا ۲۸۰  ات  لاس ۸۴  زا  ام  هك  تفگ  يزكرم  كناب  لك  سيير  شيپ  هتفه  لاـح  نيع 

.ميا هدرك زرا  رازاب  يهدناماس  فرص  ار  روشك 

يداصتقا هضراع  رازه  هك  تسا  هدش  عوضوم  نيا  فرـص  نالا  ات  لاس ۶۸  زا  رالد  درايليم  ديوگ ۳۵۰  يم مه  اهدروآرب   
.تسا هدش  ربارب  رازه  زا ۲  شيب  زرا  تميق  هدوب ؟ هچ  شدرواتسد  هتشاد و  يتسيز  طيحم  يعامتجا و  و 

درذگ درذگ يميم هعسوت   هعسوت زازا   يعامتجا   يعامتجا تلادع   تلادع

دامتعا همانزور 
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، دـشر نـيا  يارب  دوـش و  يم حرطم  يلك  ياـه  تسايــس رد  يداـصتقا ، يدـصرد  دــشر ۸ ثـحب  رگيد  راـب  لاــس ۱۳۹۵  رد   
يارب جراــخ  هـب  يگتــسباو  شيازفا  ينعي  نــيا  دوــش و  يم ينيب  شيپ يلم  داــصتقا  هــب  رــالد  دراــيليم  هنـالاس ۲۰۰  قـيرزت 

.يدصرد دشر ۸ هب  نديسر 

اب ناريا  يداصتقا  لئاسم  ياه  لـح هار اـه و  شلاـچ ناونع  اـب  يلم  داـمتعا  بزح  يداـصتقا  رتفد  تسـشنيداصتقا  هورگ 
.دش رازگرب  يلم  دامتعا  بزح  رتفد  رد  نادداصتقا  ينموم ، داشرف  روضح 

اب تســشن  نـيا  رد  يياـبطابط ، همالع  هاگشناد  داـصتقا  هدكــشناد  يملع  تاـيه  وـضع  نادداـصتقا و  ينموـم ، داـشرف    
دوجو هب  يدوبهب  ايند  ياج  ره  هكنيا  نايب  اب  تسايـس ، داصتقا و  ملع  هرابرد  بسن  يلاع يفطـصمريم  تارظن  هب  هراشا 

ام روشك  زورما  يراتفرگ  تفگ : درذـگ ، يم تسايـس  ملع  داصتقا و  ملع  لاناك  زا  حطـس  نيرتـالاب  رد  دوبهب  نيا  دـيآ ، يم
.دنوش يمن هتفرگ  يدج  يعامتجا  هندب  رد  هن  تردق و  راتخاس  رد  هن  ملع  ود  نيا  هك  تسا  نيا 

دوش هتخانش  تيمسر  هب  ملع  هباثم  هب  تسايس  داصتقا و  هك  مينك  كمك  ميراد  ناوت  رد  هك  يياج  ات  مينك  شالت  دياب 
.درك يياسرف  تقاط ياه  شالت دياب  قافتا  نيا  يارب  و 

ركف ام  هچنآ  ينعي  تسا  رفص  رب  سامم  ابيرقت  يداصتقا  هنيمز  رد  ام  يريگ  ميمصت ماظن  رد  يلقادح  هتـسياب  مهف  نآ 
، داصتقا يداينب  ينابم  هب  اه  باتك باـسح  نيا  تبـسن  اـما  دراد  يا  يناـبم باـتك و  باـسح و  اـه  يريگ ميمـصت مينك  يم

.تسا رفص  هب  كيدزن 
.تسين يهاگتسد  هورگ و  درف و  چيه  هب  تراسج  نيا 

.تسا تيعقاو  نايب  كي  نيا 
ماـن هب  ميتـسه  ور  هـب ور يظفل  كرتـشم  كـي  اـب  داـصتقا  هـنيمز  رد  مييوـگ  يم يتخانـش  تـفرعم هـبنج  زا  اـم  دوزفا : يو    

مه شا و  يـسانش شور مه  شكيتاـملبارپ ، مه  هـك  تواـفتم  يليلحت  حطـس  هـس  رد  يظفل  كرتـشم  نـيا  هـك  داـصتقا 
.دوش يم قالطا  تسا ، توافتم  شا  يليلحت ياهرازبا 

.تسا شدوخ  صاخ  توافتم و  يملع  هتشر  كي  نيا  مينك ، يم تبحص  درخ  حطس  نارگيزاب  هرابرد  عقوم  كي 
حطـس ياه  ليلحت نامروظنم  داصتقا و  مييوگ  يم عقوم  كي  مينك و  يم تبحـص  داصتقا  نالك  حطـس  هرابرد  عقوم  كي 

.تسا هعسوت 
هـس نيا  هك  تسا  نيا  ناريا  يداصتقا  هرادا  رد  يا  هشيدـنا نارحب  يلـصا  ياـه  نوناـك زا  يكي  دـيوگ  يم اـم  ياـه  يباـيزرا

.دنا هدش طولخم  مه  اب  حطس 
.دوش يمن ينكب ، ققحم  يهاوخب  درخ  ياهرازبا  اب  يسيونب و  همانرب  هكنيا 

نيب هرذ ريز  ار  قيقحت  نآ  رگا  درك : راهظا  يبرع  راهب  يـسايس  داصتقا  يور  يتاقيقحت  راك  هب  هراشا  اب  نادداـصتقا  نيا    
اما دـش ، يمن ماـجنا  لكـش  نيا  هب  دراد  ناـيرج  نـالا  نـيمه  هـك  يياـه  يريگ ميمـصت دـصرد  زا ۵۰  شيب  دـــنداد  يم رارق 

.تسين لئاسم  اب  يملع  ههجاوم  رب  ساسا ، هنافساتم 
رد يبوـخ  عاـضوا  اـمومع  مـينك  يم هاـگن  ار  تاـقافتا  نـالك  ياـهريغتم  اــب  يتـقو  هـك  دوـب  نـيا  مـيدرك  حرطم  هـك  يا  هـتكن

.تسا هدوب  رتالاب  هلاس  نيگنايم ۲۰  زا  نالك  ياهريغتم  مكاح و  داد ، خر  اهنآ  رد  يبرع  راهب  هك  يياه  روشك
.ميتسه ور  هب ور درخ  حطس  هب  نالك  لئاسم  يا  هبتر مدقت  اب  اجنيا  اما 

.تسا نالك  ياه  ليلحت يور  ناشزكرمت  تلاح ، نيرتهب  رد  يناب  ديد ياه  ماظن
كي هرامش  ناريا  يداصتقا  دشر  لاس ۹۵  تفگ : ميراد ، زاين  يا  هشيدنا غولب  كي  هب  ام  هكنيا  نايب  اب  نادداصتقا  نيا    

.ميتسه ور  هب ور لاس  نآ  رد  هقباس  يب يگداتفاورف  كي  اب  هعسوت  حطس  ياهدرادناتسا  اب  اما  دوب ،
.تسا رتديدش  لبق  ياه  لاس زا  مدرم  هماع  هچ  تردق و  راتخاس  رد  هچ  يمومع  يتياضران  لاس ۹۵ 

.مينك يم هاگن  نآ  هب  يديد  هچ  اب  ام  ديد  دياب  ديوگ  يمن يزيچ  ام  هب  دوخ  يدوخ  هب  اه  مقر ددع و  نيا 
تسا يدح  هب  نآ  رد  تيفافش  مدع  تدش  هك  مينك  يم هدهاشم  ار  يتنار  يسايس  داصتقا  كي  ام  داد : همادا  ينموم    

هداد تـيعقاو  فيـصوت  يور  لـيلحت  لاـجم  ميوـش و  يم تـهب  راـچد  مـينك  فيــصوت  ار  تـيعقاو  زا  يياـه  هشوـگ رگا  هـك 

 



.دوش يمن
اـشنم هك  مينك  يم يـسررب  ليلحت  ماقم  رد  ام  تفگ : تسا ، ليلحت  ماقم  يا ، هشيدـنا غولب  نكر  هكنيا  رب  دـيكات  اـب  وا    

.دراد يياهدمايپ  هچ  تسيچ و  تالكشم  يلصا 
.ددرگ يمرب ليلحت  هب  ايند  رسارس  رد  يداينب  يرظن  ياه  فالتخا

.دنراد لوبق  ار  يلعف  طيارش  تيعقاو  تسا و  شياهدمايپ  عاضوا و  ياهأشنم  هرابرد  اهرظن  فالتخا
يداـصتقا شناد  رقف  ردــقنآ  مـينك  حرطم  ار  تـيعقاو  زا  يكچوـك  شخب  رگا  داـصتقا ، ناوـنع  تـحت  تاـسلج  رد  اـم  اــما 

.دنوش يم ناريح  همه  هك  تسا 
رد تفگ : لوپ  يللملا  نيب قودنـص  زا  يرـالد  دراـيليم  ماو ۵  تفاـيرد  يارب  تلود  شـالت  هب  هراـشا  اـب  نادداـصتقا  نيا    

نيب يزرا  عباـنم  رـالد  دراـيليم  نالا ۲۸۰  اـت  لاـس ۸۴  زا  اـم  هـك  تـفگ  يزكرم  كـناب  لـك  سيير  شيپ  هـتفه  لاـح  نـيع 
.ميا هدرك زرا  رازاب  يهدناماس  فرص  ار  روشك  يلسن 

يداصتقا هضراع  رازه  هك  تسا  هدش  عوضوم  نيا  فرـص  نالا  ات  لاس ۶۸  زا  رالد  درايليم  ديوگ ۳۵۰  يم مه  اهدروآرب 
.تسا هدش  ربارب  رازه  زا ۲  شيب  زرا  تميق  هدوب ؟ هچ  شدرواتسد  هتشاد و  يتسيز  طيحم  يعامتجا و  و 

.ميراد هتفر  تسد  زا  تصرف  هنيزه  ردقنيا  هداد و  هعماج  هك  تسا  يياهب  نيا 
.دوش يمن هدينش  سانشراك  يادص  هك  ميتسه  يياهدنيآرف  راتفرگ  عقاو  رد 

حطـس رد  يداينب  تارظن  هكنيا  نايب  اب  ينموم  داشرف  دـنك  ؟ يم تراظن  يتراظن  داـهن  مادـك  دـش  عباـنم  فـالتا  همه  نيا 
زا درك : راـهظا  دوش ، حرطم  هك  دـسرب  هچ  دوش  يمن هدـيد  دوجوم  يـسايس  داـصتقا  نيا  دوجو  اـب  هك  دراد  دوجو  هعـسوت 

.تسا هداتفا  قافتا  تموكح  تيهام  رد  يداينب  لوحت  كي  هك  متفگ  لاس ۹۱  نم  هعسوت  حطس  ياه  ليلحت رظنم 
ميرحت دوجوم  ياه  يناماسبان يلصا  اشنم  هكنيا  رس  رب  دوب  هچراپكي  تموكح  هك  تردق  راتخاس  نورد  رد  لاس ۹۲  رد 

.دوب هدمآ  شيپ  رظن  فالتخا يلخاد ، داسف  يليلحت و  هينب  فعض  اي  تسا 
.درك المرب  ار  يريگ  ميمصت متسيس  حاضتفا  عقاو  رد  اه  ميرحت ميدرك  لاس  نآ  رد  هك  يا  هعلاطم ساسارب 

تفن طيارـش  رد  اه و  ميرحت جوم  نتفاـي  تدـش  زا  لـبق  لاس ۹۰ و  هك  ميدرك  دانتـسا  هجدوب ۹۱  هحيال  ياه  هداد هب  اـم 
.دوب هدش  ميظنت  يرالد  دص  يالاب 

، دوـش هداد  ناـشن  زارت  يروـص  لكـش  هب  شفراـصم ، لاـس و  كـي رد  تلود  عباـنم  هكنيا  يارب  هجدوب ۹۱  هحيـال  دنـس  رد 
، يكناب متـسيس  زا  يلخاد  ياه  ماو يكي  دـننك ؛ نيمات  يعبانم  يگنيپود  روط  هب لـحم  هس  زا  هك  دـندوب  هدرك  ينيب  شيپ

.قاروا راشتنا  يرگيد  يجراخ و  ياه  يريگ ماو يكي 
دنا ۲. هديد هحيال  رد  لحم  هس  نيا  زا  هك  عبانم  عومجم  ميديد  ميدرك و  عمج  ار  هس  نيا  ام 

.تسا روشك  يمومع  هجدوب  رد  تفن  مهس  ربارب   ۴
هب يگتـسباو  هحيـال  نيا  هـك  دـندوب  فرتـعم  مـه  تـلود  نآ  نارادـفرط  نـيرت  يطارفا دوزفا : هـمادا  رد  نادداـصتقا  نـيا    

.تسا هداد  شيازفا  يفراعتمريغ  لكش  هب  ار  تفن 
.ميتسه ور  هبور تلود  يلام  يشاپورف  اب  دنا و  هدرك هتسكشرو  ار  روشك  اه  ميرحت زا  لبق  ميتفگ  ام 

.ميتسه ميدوب و  هجاوم  شورف  هدنيآ  تلود  هب  شورف  ماخ تلود  زا  كانرطخ  رذگ  اب  ام 
.ديا هدرك تنايخ  ديدرك ، يراج  روما  فرص  ار  شدمآرد  لك  ديتخورف و  ار  عبانم  رگا  دنيوگ  يم اه  نادداصتقا

.دننك يم داجيا  مه  يهدب  هكلب  دننك  يم جرخ  ار  تفن  ياه  يتفايرد لك  اهنت  هن  مينيب  يم هجدوب ۹۱  هحيال  رد 
.نآ زا  لبق  تلود  هب  تمحر  دص  مييوگ  يم مينك ، لابند  يناحور  تلود  رد  ار  دنور  نيمه 

.دهد تاجن  يشورف  كاخ  يلوصحم  كت زا  ار  ام  هك  دوب  نيا  يمالسا  بالقنا  ياه  هفسلف زا  يكي 
.دنكب ار  نالماح  يوفاكت  تفن  تادياع  هك  مينك  وزرآ  دياب  الاح 

ياهدـمايپ هـك  دـتفا  يم قاـفتا  رتـشيب  يوهاـم  يداـينب  ياـه  لوـحت نـيا  ميوـش  يم كـيدزن  دـيدج  ياـه  لاـس هـب  هـچ  ره 
.دراد روشك  هدنيآ  يارب  يرت  گرزب

هجيتن نيا  هب  ناتـسود  دنك و  اديپ  دوبهب  دياب  دراد  دوجو  مدرم  يباي  نامزاس هب  هك  يكوكـشم  يژرلآ  نيا  دوزفا : ينموم 

 



.دسرب يياكتادوخ  هب  تسين  نكمم  دشابن ، هتفاي  نامزاس هك  يا  هعماج دنسرب 
.دنوش لاعف  دياب  مه  بازحا  اجنيا 

ور نيا  زا  دـننك ، ليدـبت  رگنرود  ياـه  هشيدـنا هب  ار  هنارگن  هتوـك ياـه  هشيدـنا هـك  تـسا  نـيا  مدرم  يباـي  ناـمزاس ساـسا 
.دشاب يا  هشيدنا يداينب و  لئاسم  دياب  بزح  تيولوا 

.ميسر يم اجنيا  هب  مينك  يم هاگن  ييور  رد  نزب  هناراگنا و  لهس يا  هشيدنا لئاسم  هب  يتقو 
.تسا هدوب  تدمدنلب  روما  رب  تدم  هاتوك روما  هب  حيجرت  يرگ و  هتوك رب  ساسا  ميتسه و  ور  هب  ور  يتفرعم  ألخ  اب  ام 

، تسا فطع  هطقن  كي  مه  لاس ۹۷  ناريا ، داصتقا  يوهام  يداينب  لوحت  رظن  زا  هتشذگ  لاس  رد ۲  هكنيا  نايب  اب  وا    
يداصتقا ياـه  تسايـس زا  هدـش  قلخ  تنار  مهـس  ناريا ، يتنار  يداـصتقا  خـيرات  رد  راـب  نيلوا يارب  لاـس  نيا  رد  تفگ :

.تسا هدش  رتشيب  تفن  لحم  زا  هدش  قلخ  تنار  زا  تسردان ،
.دشاب ريذپان  ناربج دناوت  يم شياه  هنيزه ميبنجب  ريد  رگا  دراد و  يكانرطخ  ياه  تلالد نيا 

.دخرچ يم ندز  فرح  هطباض  يب ندوب و  فافشريغ  هنشاپ  نامه  رب  رد  نامه  اما 
دـهد و يم شرازگ  سلجم  ناگدـنيامن  هب  هبتريلاع  ياه  ماقم زا  يكي  هك  دـبلط  يم ار  نيا  تابـسانم  نيا  داد : همادا  وا    

.ميهد شهاك  ار  يراكيب  يراج  لاس  رد  ميتسناوت  ام  هك  تسا  نيا  شرازگ  ناكرا  زا  يكي 
.دونش يم ار  فرح  نيا  هك  تسا  يسك  ره  هب  نيهوت  نيرت  كيكر نيا 

يشزيگنا راتخاس  يفرط  زا  دنزب ؟ فرح  روط  نيا هك  دنيب  يم شناناميپ  مه دوخ و  حالص  هب  درف  نآ  ارچ  دوش ؟ يم روطچ 
هچ نيا  دـيوگب  هك  تشادـن  دوجو  هدـننك  شـسرپ كي  هلاـقم و  كـي  يتح  دـش ، هتفگ  فرح  نيا  يتقو  زا  هك  تسا  يروط 

.ينز يم هك  تسا  يفرح 
.دنهدب ار  فرح  نيا  باوج  دنيايب  دياب  بازحا 

هدوـب سويـسوفنك  نييآ  هب  داـقتعا  يبوـنج ، هرك هعـسوت  نـكر  كـي  لاـس ۱۹۸۰  زا  هـكنيا  هـب  هراـشا  اـب  نادداـصتقا  نـيا    
.دشاب رثوم  يداصتقا  هعسوت  رد  دناوت  يم ينيد  ياهرواب  تفگ : تسا ،

.دراد يداصتقا  طاطحنا  رد  ار  ريثات  نيرتشيب  هاگن  كي  اب  دوش و  هعسوت  هب  رجنم  دناوت  يم هاگن  كي  اب  نييآ  كي 
.تسا مهم  يليخ  ميراد  داقتعا  مالسا  مادك  هب  هكنيا 

ديوگ يم مالسا  زا  يرگيد  تياور  اما  تسا  رازنجل  تيعضو  نيا  دراد  دوجو  ابر  هك  يا  هعماج رد  ديوگ  يم يتشهب  ديهش 
.تسا اه  مناخ فلز  ام  تيولوا  دشاب  يوبر  مه  ردق  ره  هعماج 

نـشور لاس  يـس  زا  دـعب  هاگدـيد  ود  نيا  زا  يكي  همانراك  درك : راهظا  حرطم ، يداصتقا  هاگدـيد  ود  هب  هراشا  اب  ينموم    
.تسا هدش 

رتم نوچ  اـما  تساـيند ، ياـه  تموكح نيرت  يتسيلاـيرپما دـض  زا  يكي  ناريا  تموكح  وزرآ ، راعـش و  حطـس  رد  ناريا  رد 
.اه هناشن غارس  ميورب  دياب  ميرادن  ار  يا  هعسوت هاگن 

.دوب هدش  حرطم  يدصرد  طسوتم ۸ دشر  ينيب  شيپ دش  يحارط  لاس ۸۳  رد  هعسوت  مراهچ  همانرب  يتقو 
هنالاس ۱۶. دشر ، نيا  يارب  دوب  هدش  ينيب  شيپ

.دوش هنيزه  رالد  درايليم   ۵
، دـشر نـيا  يارب  دوـش و  يم حرطم  يلك  ياـه  تسايــس رد  يداـصتقا ، يدــصرد  دــشر ۸ ثـحب  رگيد  راـب  لاـس ۱۳۹۵  رد 

يارب جراـخ  هـب  يگتــسباو  شيازفا  ينعي  نـيا  دوـش و  يم ينيب  شيپ يلم  داـصتقا  هـب  رــالد  دراــيليم  هنـالاس ۲۰۰  قيرزت 
.يدصرد دشر ۸ هب  نديسر 

هتشاد هعسوت  زا  مهف  دياب  ام  هكنيا  رب  ديكات  اب  داد و  خساپ  هسلج  رد  نارـضاح  تالاوس  هب  همادا  رد  نادداصتقا  نيا    
هك ار  از  نورد ياهريغتم  تلود  دـقن  رد  نم  دوزفا : مينك ، يزير  همانرب هنامز  تائاضتقا  هرابرد  نآ ، اب  بساـنتم  ميـشاب و 
رارق دـقن  دروم  ار  يجراـخ  ياـهريغتم  روشك و  لـخاد  ياز  نورب ياـهريغتم  منك و  يم حرطم  تسا ، تلود  دوخ  راـيتخارد 

.مهد يمن
تردـق راتخاس  رد  هچنآ  زا  رظن  فرـص مداد  ناشن  متـشون و  ار  زورما  ناريا  رد  هعـسوت  يـسايس  داـصتقا  باـتك  لاس ۹۴ 

 



.درادن دوجو  تلود  ياه  همانرب رد  تيعضو  دوبهب  اقلطم  تسا ، تلود  رايتخا  رد  ارصحنم  هچنآ  درذگ  يم هچ 
ينيرفآ نارحب دادعتــسا  يياـهنت  هـب  طـلغ  ياــه  تسايــس نآ  دنتــشادن ، شقن  مـه  يجراــخ  يلخاد و  لــماوع  هـمه  رگا 

.دنتشاد
هطقن تشادـن و  دوجو  نآ  زا  لـبق  تلود  يناـحور و  تلود  نيب  يتواـفت  يتـنار  تابـسانم  لـصا  رد  درك : راـهظا  ينموـم    

.دوب اه  تنار تباصا  ياه  نوناك رد  توافت ،
: دوزفا درذـگ ، يم هنـالداع  هعـسوت  يژتارتسا  ريـسم  زا  ناريا ، رد  هعـسوت  يدازآ و  يعاـمتجا ، تلادـع  هكنيا  ناـيب  اـب  وا    

هنالداع عيزوت  دنيوگ  يم هعسوت  ناركفتم  نيرت  گرزب تسا و  هعـسوت  لئاسم  نيرت  يتايح زا  يكي  تردق  هنالداع  عيزوت 
ناريا رد  هنيمز  نيا  رد  يا  هدننك نارگن رايسب  ياهزادنا  مشچ نالا  اما  تسا  هعسوت  تمس  هب  تكرح  يديلك  نكر  تردق 

.ميدهاش
يبـسن روط  هب  هدـش ، هداد  هار  رگيد  ياـه  هورگ هب  رادـقم  كـي  تردـق  هنـالداع  عـيزوت  رظن  زا  هك  يا  هرود ره  رد  ناريا  رد 

.تسا رت  عافد لباق  يداصتقا  همانراك 
لباق بتارم  هب  تلود  يداصتقا  همانراك  تفرگ ، تروص  تردـق  هنالداع  عيزوت  يبسن  روط  هب  هك  يمتاخ  ياـقآ  تلود  رد 

.تسا دعب  لبق و  ياه  هرود زا  رت  عافد
تلود زا  دعب  تلود  رد  يپ  يد يج دحاو  ره  يربزرا  هك  تسارگلوصا  سلجم  ياه  شهوژپ زكرم  هعلاطم  ساسارب  نيا 

.تفاي شيازفا  يمتاخ  هرود  هب  تبسن  ربارب  جنپ  يمتاخ ، ياقآ 
.جراخ هب  يگتسباو  شيازفا  ينعي  نيا 

هب يداصتقا  تيعـضو  دـشاب و  جراـخ  هب  هتـسباو  ردـق  نيا ناريا  دنتـساوخ  يمن دـندرك  دودـحم  ار  اـضف  هك  يناـسك  دـياش 
.دراد هتشاد و  يا  هجيتن نينچ  تموكح  رد  يتسدكي  يارب  شالت  اما  دشاب ، لكش  نيا 

.تسا هدركن  تيافك  هبرجت  نآ  ييوگ 
داـصتقا ربارب  رد  يتـلود  داـصتقا  الــصا  اـم  هلاـسم  درك : راـهظا  يتـلود  داـصتقا  يزاـس و  يــصوصخ هراــبرد  نـينچمه  وا    

.تسين يصوصخ 
.تسا لگنج  نوناق  رب  ينتبم  يتنار  تابسانم  رارقتسا  زمر  مسا  عقاو  رد  ناريا  رد  ييارگرازاب 

مالعا زمرق  تيعـضو  دوب  هداد  خر  يتعنـص  روشك  كـي  رد  شدـصرد  رگا ۱۰ داد  خر  ناريا  رد  ييادز  تعنــص رظن  زا  هـچنآ 
.دش يم

.تسين يتلود  يصوصخ و  ام  هلاسم  نالا  نياربانب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

لداعت همانزور  دوش -  هتخانش  تیمسر  هب  ملع  هباثم  هب  دیاب  تسایس  داصتقا و   

نیالنآ دامتعا  تسا -  یتنار  تابسانم  هطلس  زمر  مسا  ناریا  رد  ییارگرازاب   

یروف ربخ  تسا -  یتنار  تابسانم  هطلس  زمر  مسا  ناریا  رد  ییارگرازاب   

۱۸۱۸
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۴۳



انقفش یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / یرالاس  مدرم  همانزور   

نيالنآ نيالنآ اپورا   اپورا یشهوژپ   یشهوژپ یاهتصرف   یاهتصرف یفرعم   یفرعم رانیبو   رانیبو یرازگرب   یرازگرب

للملا نـیب یملع  یاـه  یراـکمه تیریدــم  تـمه  هـب  هنوـم  ) ناژ  هماـنرب   ) اـپورا هیداـحتا  یــشهوژپ  یاـه  تـصرف  یفرعم  راــنیبو 
.دوش یم  رازگرب  هام  دادرخ  هبنشود ۱۹  زور  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۳طباور 

https://www.mardomsalari.ir/news/130709/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://www.mardomsalari.ir/news/130709/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هماـنرب  ) اـپورا هیداـحتا  یــشهوژپ  یاـه  تـصرف  یفرعم  راـنیبو  ییاـبطابط ؛ همـالع  هاگــشناد  یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب   
.دوش یم  رازگرب  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد  یملع  تئیه  یاضعا  هژیو  یلا ۱۲   تعاس ۱۰  زا  هنوم ) ناژ

یملع یاـه  یراــکمه تیریدــم  تـمه  هـب  هنوـم  ) ناژ  هماــنرب   ) اــپورا هیداــحتا  یــشهوژپ  یاــه  تـصرف  یفرعم  راــنیبو 
.دوش یم  رازگرب  هام  دادرخ  هبنشود ۱۹  زور  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  للملا  نیب

هماـنرب  ) اـپورا هیداـحتا  یـشهوژپ  یاـه  تصرف  یفرعم  راـنیبو  ییاـبطابط ؛ همالع  هاگشناد  یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب    
.دوش یم  رازگرب  ناتسناغفا  ناریا و  یاه  هاگشناد  یملع  تئیه  یاضعا  هژیو  یلا ۱۲   تعاس ۱۰  زا  هنوم ) ناژ

 . تسا    http://meeting.atu.ac.ir/ch/intl-research رانیبو نیا  رد  تکراشم  کنیل    

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انقفش دوش -  یم  رازگرب  اپورا  هیداحتا  یشهوژپ  یاه  تصرف  یفرعم  رانیبو   

زوینایرآ دوش -  یم  رازگرب  اپورا  هیداحتا  یشهوژپ  یاه  تصرف  یفرعم  رانیبو   

۱۷۱۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
انرب۱۴:۵۶ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دادرخ ۱۳۹۹ هبنش ۱۷  تشادـهب  یناهج  نامزاس  وکـسنوی و  یروانف  ملع و  تاـطابترا  یـسرک  یراـکمه  دادرارق  یاـضما   
یئابطابط و همالع  هاگشناد  رد  وکـسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یـسرک  یشهوژپ  یشزومآ و  هاگشناد /   تعاس ۱۴:۵۶ 

.دندرک اضما  یراکمه  دادرارق  تشادهب  یناهج  نامزاس 

هامدنفـسا رد  اـنورک  سوریو  عویـش  یادـتبا  زا  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  رد  وکـسنوی  یرواـنف  ملع و  تاـطابترا  یـسرک   
یملع یاوتحم  دـیلوت  نادـنم  هقالع  رگید  ناکـشزپ و  هناسر ، هزوح  ناصـصختم  زا  بلطواد  یمیت  لیکـشت  اـب  لاس ۱۳۹۸ 

.تسا هدرک  زاغآ  ار  انورک  یریگ  همه  اب  هلباقم  یارب  یمومع 

نیا زا  یوـنعم  یلاـم و  یناـبیتشپ  هب  میمـصت  هتفرگ ، تروـص  یاـه  تیلاـعف  یباـیزرا  زا  سپ  تشادـهب  یناـهج  ناـمزاس   
.تسا هتفرگ  هنابلطواد  تیلاعف 

دادرخ ۱۳۹۹ هبنش ۱۷  تشادـهب  یناهج  نامزاس  وکـسنوی و  یرواـنف  ملع و  تاـطابترا  یـسرک  یراـکمه  دادرارق  یاـضما 
یئابطابط همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یـسرک  یشهوژپ  یـشزومآ و  هاگشناد /   تعاس ۱۴:۵۶ 

.دندرک اضما  یراکمه  دادرارق  تشادهب  یناهج  نامزاس  و 
مـلع و تاـطابترا  یـسرک  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ  زا  اــنآ  یرازگربـخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هـب 

.دندرک اضما  یراکمه  دادرارق  تشادهب  یناهج  نامزاس  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف 

یناهج یناهج نامزاس   نامزاس وکسنوی  وو   وکسنوی یروانف   یروانف ملع  وو   ملع تاطابترا   تاطابترا یسرک   یسرک یراکمه   یراکمه دادرارق   دادرارق یاضما   یاضما
تشادهب تشادهب

.دندرک اضما  یراکمه  دادرارق  تشادهب  یناهج  نامزاس  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یـسرک 

 

https://ana.ir/fa/news/3/494068/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://ana.ir/fa/news/3/494068/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


یزاـس هاـگآ  فدـه  هـک  دادرارق  نـیا  ساـسا  رب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  وکـسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یـسرک 
شجنـــس هزوــح  رد  دـــش  فــلکم  دـــنک ، یم  لاــبند  ار  اــنورک  اــب  هلباـــقم  یارب  نادنورهـــش  هــب  شزوــمآ  یمومعراـــکفا و 

.دنک تیلاعف  یفارگوفنیا  نشیمینا و  یفارگ ، نشوم  هاتوک ، یوئدیو  بلاق  رد  یا  هناسر  یاوتحم  دیلوت  یمومعراکفا و 
هامدنفـسا رد  اـنورک  سوریو  عویــش  یادـتبا  زا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  وکـسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یـسرک 

یملع یاوتحم  دیلوت  نادنم  هقالع  رگید  ناکشزپ و  هناسر ، هزوح  ناصصختم  زا  بلطواد  یمیت  لیکـشت  اب  لاس ۱۳۹۸ 
.تسا هدرک  زاغآ  ار  انورک  یریگ  همه  اب  هلباقم  یارب  یمومع 

نیا زا  یوـنعم  یلاـم و  یناـبیتشپ  هب  میمـصت  هتفرگ ، تروـص  یاـه  تیلاـعف  یباـیزرا  زا  سپ  تشادـهب  یناـهج  ناـمزاس 
.تسا هتفرگ  هنابلطواد  تیلاعف 

تیلاـعف هورگ  نیا  رد  یریوـصت  یاوـتحم  ناگدـننکدیلوت  ناـمجرتم و  نارگـشهوژپ ، زا  لکـشتم  یهورگ  رـضاح  لاـح  رد 
.دننک یم 

رد یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یناـبیتشپ  اـب  یناتـسناغفا و  ناـگبخن  نـمجنا  یوـس  زا  هـک  رجاـهم  تمالـس  هرواـشم  زکرم 
هقطنم روشک  رد  نانابز  یـسراف  نآ  بطاـخم  هک  هژورپ  نیا  یارجا  رد  یـسرک  نیا  اـب  زین  هدـش  یزادـنا  هار  دادرخ ١٣٩٨ 

.دنک یم  یراکمه  دنتسه ،
جیپ هـب  دـنناوت  یم  وکــسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یــسرک  هدـش  دـیلوت  یاوـتحم  هـب  یــسرتسد  یارب  نادـنم ، هقـالع 

 https://instagram.com/health_comm_committee?igshid=۵avqiq۸oiazh سردآ هب  یسرک  مارگاتـسنیا 
.دننک هعجارم 

/۴۰۴۰/ مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یناهج نامزاس  یئابطابط و  همالع هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یراکمه  دادرارق  یاضما   
انرب یرازگربخ  تشادهب - 

زویناکسیا دندرک -  اضما  یراکمه  دادرارق  تشادهب  یناهج  نامزاس  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یسرک   

یراکمه دادرارق  تشادهب  یناهج  نامزاس  یئابطابط و  همالع هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک   
همالع هاگشناد  انطع - دندرک -  اضما 

انقفش تشادهب -  یناهج  نامزاس  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یراکمه   

انریا دهد -  یم شزومآ  انورک  اب  هلباقم  یارب  نادنورهش  هب  همالع  هاگشناد   

رهم یرازگربخ  دننک -  یم یراکمه  تشادهب  یناهج  نامزاس  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یناهج نامزاس  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یراکمه  دادرارق  یاضما   
زوینایرآ تشادهب - 

یناهج نامزاس  يئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  نايم  يراكمه  دادرارق  داقعنا   
ییابطابط همالع  هاگشناد  تشادهب - 

انلیا تشادهب -  یناهج  نامزاس  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یراکمه   

۱۷۱۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۳۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یللملا نـیب یملع  هاــگراک  « OPTIMAL INPUT AND LANGUAGE EDUCATION  » یللملا نـــیب یملع  هاـــگراک   

OPTIMAL INPUT AND LANGUAGE EDUCATIONOPTIMAL INPUT AND LANGUAGE EDUCATION  » » یللملا یللملا نیب نیب یملع   یملع هاگراک   هاگراک

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12169
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12169


.دوش یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  دادرخ   OPTIMAL INPUT AND LANGUAGE EDUCATION» ۲۱»

هورگ یئابطابط ، همالع  هاگـشناد  یللملا  نیب نیالنآ و  یـصصخت  یاه  هاـگراک  اـه و  تسـشن  هلـسلس  یرازگرب  همادا  رد   
OPTIMAL INPUT AND  » یللملا نــیب یملع  هاــگراکیللملا  نــیب یملع  هاــگراک  یـــسیلگنا  تاــیبدا  ناــبز و  یـــشزومآ   
دــیتاسا و نیرترثوــم  زا  نـشرک ، روــسفورپ  روــضح  اــب  هاــمدادرخ  ، خـــــــیرات ۲۱  رد  ار  « «  LANGUAGE EDUCATION

.دیامن رازگرب  یبونج  یاینرفیلاک  هاگشناد  داتسا  مود و  نابز  شزومآ  نارگشهوژپ 

.air يپاچ هخسن  ۱۹ دیدزاب :  ١٢١٦٩ ربخ : هرامش   ١٥:٠٩ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ١٧   

یللملا نـیب یملع  هاــگراک  « OPTIMAL INPUT AND LANGUAGE EDUCATION  » یللملا نــیب یملع  هاـــگراک 
.دوش یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  دادرخ   OPTIMAL INPUT AND LANGUAGE EDUCATION» ۲۱»

هورگ یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یللملا  نیب نیالنآ و  یـصصخت  یاـه  هاـگراک  اـه و  تسـشن  هلـسلس  یرازگرب  همادا  رد 
OPTIMAL INPUT AND  » یللملا نـیب یملع  هاــگراکیللملا  نـیب یملع  هاــگراک  یــسیلگنا  تاــیبدا  ناــبز و  یــشزومآ   
دــیتاسا و نیرترثوـم  زا  نـشرک ، روـسفورپ  روـضح  اــب  هاــمدادرخ  ، خــــــیرات ۲۱  رد  ار  « «  LANGUAGE EDUCATION

.دیامن رازگرب  یبونج  یاینرفیلاک  هاگشناد  داتسا  مود و  نابز  شزومآ  نارگشهوژپ 
.http://meeting یناشن هب  دنناوت  یم  هاگراک  نیا  زا  هدافتسا  یارب  نادنمقالع 

.atu
.ac

.دنیامن هعجارم   ir/ch/english-language
.air يپاچ هخسن  ۱۹ دیدزاب :  ١٢١٦٩ ربخ : هرامش   ١٥:٠٩ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ١٧    

طـــسوت یریوــصت  راــبخا  یناـــمزاس  لاـــترپتیاس  - یحارط /http://www.aryanic.com  << راـــبخا تـــسیل  ir/ZHqtM۹
aryanic
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انرب یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / انریا   

یرواـنف مـلع و  تاـطابترا  یــسرک  نیباـم  هماــن  تقفاوـم  ساــسا  رب  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  هبنـــش  زور  شرازگ  هــب 
انورک اب  هلباقم  یارب  نادنورهـش  هب  شزومآ  یمومعراکفا و  یزاس  هاگآ  فدـه  هک  تشادـهب  یناهج  نامزاس  اـب  وکـسنوی 

یوئدـیو بلاـق  رد  یا  هناـسر  یاوتحم  دـیلوت  یمومعراـکفا و  شجنـس  هزوح  رد  دـش  فلکم  زکرم  نیا  دـنک ، یم  لاـبند  ار 
.دنک تیلاعف  یفارگوفنیا  نشیمینا و  یفارگ ، نشوم  هاتوک ،

هامدنفـسا رد  اـنورک  سوریو  عویـش  یادـتبا  زا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  وکـسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یـسرک 
یملع یاوتحم  دیلوت  نادنم  هقالع  رگید  ناکشزپ و  هناسر ، هزوح  ناصصختم  زا  بلطواد  یمیت  لیکـشت  اب  لاس ۱۳۹۸ 

.تسا هدرک  زاغآ  ار  انورک  یریگ  همه  اب  هلباقم  یارب  یمومع 
نیا زا  یوـنعم  یلاـم و  یناـبیتشپ  هب  میمـصت  هتفرگ ، تروـص  یاـه  تیلاـعف  یباـیزرا  زا  سپ  تشادـهب  یناـهج  ناـمزاس 

.تسا هتفرگ  هنابلطواد  تیلاعف 

دهد دهد یمیم شزومآ   شزومآ انورک   انورک اباب   هلباقم   هلباقم یارب   یارب نادنورهش   نادنورهش هبهب   همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد

تـشادهب نامزاس  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  رد  وکـسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یـسرک  یراکمه  هماـن  تقفاوم اـنریا - - نارهت
.دش اضما  انورک  اب  هلباقم  یارب  نادنورهش  هب  شزومآ  یمومعراکفا و  یزاس  هاگآ  فده  اب  یناهج 

 

https://www.irna.ir/news/83811619/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83811619/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF


تیلاـعف هورگ  نیا  رد  یریوـصت  یاوـتحم  ناگدـننکدیلوت  ناـمجرتم و  نارگـشهوژپ ، زا  لکـشتم  یهورگ  رـضاح  لاـح  رد 
.دننک یم 

همالع هاگـشناد  یناــبیتشپ  اــب  یناتــسناغفا و  ناــگبخن  نـمجنا  یوـس  زا  هـک  رجاــهم  تمالــس  هرواــشم  زکرم  نـینچمه ،
رد ناـنابز  یـسراف  نآ  بطاـخم  هک  هژورپ  نیا  یارجا  رد  یـسرک  نیا  اـب  زین  هدـش  یزادـنا  هار  دادرخ ١٣٩٨  رد  یئاـبطابط 

.دنک یم  یراکمه  دنتسه ، هقطنم  روشک 
جیپ هـب  دـنناوت  یم  وکــسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یــسرک  هدـش  دـیلوت  یاوـتحم  هـب  یــسرتسد  یارب  نادـنم ، هقـالع 

 https://instagram.com/health_comm_committee?igshid=۵avqiq۸oiazh سردآ هب  یسرک  مارگاتـسنیا 
.دننک هعجارم 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یناهج نامزاس  یئابطابط و  همالع هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یراکمه  دادرارق  یاضما   
انرب یرازگربخ  تشادهب - 

زویناکسیا دندرک -  اضما  یراکمه  دادرارق  تشادهب  یناهج  نامزاس  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یسرک   

یراکمه دادرارق  تشادهب  یناهج  نامزاس  یئابطابط و  همالع هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک   
همالع هاگشناد  انطع - دندرک -  اضما 

انقفش تشادهب -  یناهج  نامزاس  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یراکمه   

انآ یرازگربخ  تشادهب -  یناهج  نامزاس  وکسنوی و  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یراکمه  دادرارق  یاضما   

رهم یرازگربخ  دننک -  یم یراکمه  تشادهب  یناهج  نامزاس  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یناهج نامزاس  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  یراکمه  دادرارق  یاضما   
زوینایرآ تشادهب - 

یناهج نامزاس  يئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  وکسنوی  یروانف  ملع و  تاطابترا  یسرک  نايم  يراكمه  دادرارق  داقعنا   
ییابطابط همالع  هاگشناد  تشادهب - 

انلیا تشادهب -  یناهج  نامزاس  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یراکمه   

۱۷۱۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

، دریگ یم ماــجنا  ناــسارخ  هــیملع  هزوــح  کــینورتکلا )( یریگارف  عماـــج  هناـــماس  قــیرط  زا  هــک  تســـشن  نــیا  رد  lms 
.دنک یم ینارنخس  هر ) ) ییابطابط همالع  هاگشناد  رایشناد  یمرک ، یقتدمحم 

هداوناخ زرو  هشیدنا تئیه  یراکمه  اب  هداوناخ  نز و  هزوح  رد  رگشهوژپ  تیبرت  هرود  یرازگرب  یاتـسار  رد  تسـشن  نیا   
تعاس ۱۴ هاـمدادرخ ، و ۱۸  تعاس ۱۴  زا  هاـمدادرخ  یاـهزور ۱۷ رد  ناـسارخ  هیملع  هزوح  تیریدـم  زکرم  یکدـنز  کبـس  و 

.دوش یم رازگرب 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب هداوناخ » » هداوناخ تادیدهت   تادیدهت تالوحت  وو   تالوحت یرگن   یرگن هدنیآ هدنیآ  » » یزاجم یزاجم تسشن   تسشن

تالوحت و یرگن  هدنیآ  » یزاجم تسشن  دهشم ، (س ) ارهز ترضح  یسانش  مالـسا هیملع  هسردم  هداوناخ  نز و  یـصصخت  زکرم 
.دنک یم رازگرب  ار  هداوناخ » تادیدهت 

 

https://iqna.ir/fa/news/3903143/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3903143/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


هرامـش اـب  دـنناوت  یم هداوناـخ » تادـیدهت  تـالوحت و  یرگن  هدـنیآ  » تسـشن رد  تکرـش  یگنهاـمه  تـهج  نادـنم  هقـالع  
.دنریگب سامت   ۰۹۳۰۵۵۶۷۰۳۷

زکرم یوــس  زا  هداوناــخ » تادـــیدهت  تــالوحت و  یرگن  هدـــنیآ  » یزاــجم تســـشن  اــنکیا ، یراــختفا  راــگنربخ  شرازگ  هــب 
.دوش یم رازگرب  دهشم  (س ) ارهز ترضح  یسانش  مالسا هیملع  هسردم  هداوناخ  نز و  یصصخت 

، دریگ یم ماـــجنا  ناـــسارخ  هــیملع  هزوــح  کـــینورتکلا )( یریگارف  عماـــج  هناـــماس  قــیرط  زا  هــک  تســـشن  نــیا  رد  lms
.دنک یم ینارنخس  هر ) ) ییابطابط همالع  هاگشناد  رایشناد  یمرک ، یقتدمحم 

هداوناخ زرو  هشیدنا تئیه  یراکمه  اب  هداوناخ  نز و  هزوح  رد  رگشهوژپ  تیبرت  هرود  یرازگرب  یاتـسار  رد  تسـشن  نیا 
تعاس ۱۴ هامدادرخ ، تعاس ۱۴ و ۱۸  زا  هامدادرخ  یاهزور ۱۷ رد  ناسارخ  هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  یکدـنز  کبـس  و 

.دوش یم رازگرب 
هرامـش اـب  دـنناوت  یم هداوناـخ » تادـیدهت  تـالوحت و  یرگن  هدـنیآ  » تسـشن رد  تکرــش  یگنهاـمه  تـهج  نادـنم  هقـالع

.دنریگب سامت   ۰۹۳۰۵۵۶۷۰۳۷
مایپ یاهتناهدازراطع  همطاف 

۱۷۱۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۱۱

انسیا یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / ناریا  نایوجشناد  همانربخ   

نیا درک : راهظا  بلطم  نیا  نایب  نمـض  یمالغ  روصنم  رتکد  ، انـسیا زا  لقن  هب  « ناریا نایوجـشناد  هماـنربخ   » شرازگ هب 
لاس عورـش  ات  میناوتب  میراودیما  دوب ، دـهاوخ  داش ) ) شرورپ شزومآ و  هناماس  زا  رت  هدرتسگ  رت و  یوق  رایـسب  هناماس 

.مینک ییامنور  هناماس  نیا  زا  دیدج  یلیصحت 
یرازگرب فقوت  دوجو  اـب  دـندشن و  لـیطعت  هاـگ  چـیه  روشک  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسوم  اـه و  هاگـشناد  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

رایـسب دـنور  زا  اه  شرازگ  درک : دـیکات  دراد ، همادا  لاعف  تروص  هب  اه  تیلاعف  یروضح ، تروص  هب  سرد  یاـه  سـالک 
دنراد تیاکح  روشک  یلاع  شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگـشناد  رد  کینورتکلا  تروص  هب  سرد  یاه  سالک  یرازگرب  بوخ 

.دبای موادت  رت  بولطم یلکش  هب  مهم  نیا  دیاب  هک 
یزاجم شزومآ  یارب  مزال  یاه  تخاـسریز میناوتب  اـت  میا  هدروآ تسد  هب  ار  یتصرف  زورما  درک : ناـشن  رطاـخ  مولع  ریزو 

قیقد عماـج و  یملع و  هماـنرب  کـی  رب  ینتبم  اـه  تخاـسریز تیوـقت  تمـس  هب  دـیاب  اذـل  مینک ؛ مـهارف  لـماک  روـط  هـب  ار 
.میورب شیپ 

قیرط زا  دنتــسناوت  اـم  یاـه  هاگــشناد  یلبق ، یگداـمآ  مدــع  مـغر  یلع یراـج  مرت  رد  هناتخبــشوخ  دوزفا : یمــالغ  رتـکد 
هب اـه  سرد  ریاـس  شزوـمآ  یملع  یاهدـحاو  زج  هـب  دـنربب و  شیپ  ار  دوـخ  نایوجــشناد  شزوـمآ  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ 

.دنتسه زین  یروضح  تروص  هب  ناحتما  یرازگرب  هدامآ  یتح  ام  یاه  هاگشناد  زا  یخرب  دور  یم  شیپ  یبوخ 
هاگشناد یاه  سالک  تیعـضو  انورک ، یرامیب  عفر  تروص  رد  هدنیآ  یلیـصحت  مرت  یارب  درک : دیکات  نایاپ  رد  مولع  ریزو 

انورک اـب  هلباـقم  یلم  داتـس  رگا  اـما  دـنوش  یم رازگرب  یروضح  اـم  یاـه  شزوـمآ  تشگ و  دـهاوخ  زاـب  یداـع  لاور  هب  اـه 
ام تسا  مزال  طایتحا  اه  هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  روضح  یارب  ییاه  ناتـسا  ای  قطانم  رد  انایحا  دنک  مالعا  هامرویرهش 
اما تفای  دـهاوخ  همادا  یلعف  لاور  نیمه  هب  اه  سالک  مینک و  یم  تیوقت  نانچمه  ار  یزاـجم  شزومآ  یاـه  تیفرظ 

.دوش یمن داجیا  اه  سالک نیا  یرازگرب  رد  یریخات 

دنوش دنوش یمیم یزاجم » » یزاجم شزومآ   شزومآ عماج   عماج هناماس   هناماس  » » بحاص بحاص اهاه   هاگشناد هاگشناد

.دادربخ دیدج  یلیصحت  لاس  عورش  ات  روشک  یاه  هاگشناد رد  یزاجم " شزومآ  عماج  هناماس   " یزادنا هار  زا  مولع  ریزو 

 

http://iusnews.ir/fa/news-details/358442/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%BB-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/
http://iusnews.ir/fa/news-details/358442/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%C2%BB-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/


زا نایوجشناد  یفنص  یاهاروش  تساوخردریبکریما  هاگشناد  رد  نزا  زا  هدننک  ینوفعدض یاه  هاگتسد تخاساه  طبترم 
مرت ناـــیاپ نومزآدـــش  دودـــحم  سورد  ماـــمتا  یارب  یعاـــفتناریغ  یاـــه  هاگــــشناد تصرفهماـــن  نـــتم   + تشادـــهب ریزو 

همالع هاگشناد  هژیو  هناخباتک  زا  یزاجم  هدافتسا  تصرفیصاصتخا  نشیکیلپا  رد  رون  مایپ  نایوجشناد 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا دنوش -  یم یزاجم " شزومآ  عماج  هناماس   " بحاص اه  هاگشناد  

تیلم دنوش -  یم یزاجم " شزومآ  عماج  هناماس   " بحاص اه  هاگشناد  

زوینوکا دنوش -  یم یزاجم " شزومآ  عماج  هناماس   " بحاص اه  هاگشناد  

اناد دوش -  یم  یزادنا  هار  اه  هاگشناد  رد  یزاجم " شزومآ  عماج  هناماس   " 

۱۷۱۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۳:۰۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

هدکـــشناد سیئر  یلعجرب ، دـــمحا  روــضح  اــب  همــالع  دازآ  یاــهوگو  تــفگ یاـــه  تســـشن هلـــسلس  زا  هــسلج  نیموــس 
تروص هب  هاگـشناد  نیا  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  تمه  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتیبرت  مولع  یسانشناور و 

.دش رازگرب  مارگاتسنیا  یاضف  رد  یزاجم 
رد یلک  روـط  هـب  یناریا و  گـنهرف  رد  یراوـگوس  دـیاوف  صوـصخ  رد  یلعجرب  رتـکد  اـنریا ، زا  لـقن  هـب  اـنطع و  شرازگ  هـب 

.تسا راد  هنماد گنهرف  کی  عیشت ، بهذم  رد  ام و  گنهرف  رد  یراوگوس  تشاد : راهظا  عیشت  گنهرف 
تالکـشم عقاو  رد  دراد  دوـجو  ملهچ  متفه و  موـس ، دـننام  یمـسارم  نآ  یارب  دراد و  دوـجو  اـم  روـشک  رد  هک  یراوـگوس 

.دنک یم لح  یدودح  ات  ار  گوس 
.مییآ یم رانک  نآ  اب  میریذپ و  یم ار  تیعقاو  اه  ناسنا ام  دنیارف  نیا  یط 

ور هـب  ور  شریذــپ  تیاــهن  رد  ینیگمغ و  یگدرــسفا ، ناــهنپ ، مــشخ  تــهب ، ریظن  فــلتخم  لــحارم  اــب  اــم  یگرم  ره  رد 
.میدوب زیامتم  توافتم و  یمک  ام  انورک  دروم  رد  اما  میتسه ؛

.میدش ور  هبور هتفاین  زاربا  گوس  اب  ام  انورک  طیارش  رد 
هجیتن رد  دنشاب ، هتشاد یدردمه  یفطاع و  زاربا  دوجوم  طیارش  لیلد  هب  دنتـسناوتن  نایانـشآ  ناگیاسمه و  ناتـسود و 

.تخاس راوشد  ام  یارب  یدودح  ات  ار  دوجوم  یاه  تیعقاو لوبق  طیارش  نیا 
: تــفگ نآ  زا  لــصاح  یاهدــمایپ  دارفا و  هــب  ییاــنورک  بــسچرب  دروــم  رد  یلعجربــنآ  یاهدــمایپ  ییاــنورک و  بــسچرب 

دیاـب میـسر ، یم ییاـه  تیقفوـم هب  راـک  نیا  رد  مینز و  یم دارفا  هـب  فـلتخم  لـیالد  هـب  اـنب  ار  یبـسچرب  ره  اـم  هـک  یناـمز
.دنیب یم بیسآ  هعماج  هک  مینادب 

.دوش یم لکشم  راچد  اهنآ  تالدابت  تاطابترا و  دنوش و  یم یعامتجا  یاوزنا  راچد  هعماج  دارفا 
.دوش یم لصاح  یتیوه  تالکشم  هجیتن  رد  لکشم و  راچد  دارفا  هراگنادوخ 

نیاربانب دراد ؛ دوجو  ناسکی  هب  ام  همه  یارب  تاقافتا  هنوگ  نیا  لامتحا  میتسه و  یتشک  کی  رد  همه  مینادـب  دـیاب  ام 
.مینک کمک  رگیدکی  هب  مینک و  اعد  مه  یارب  رگیدکی  زا  یریگ  هرانک ینز و  گنا یاج  هب  طیارش  نیا  رد  تسا  رتهب 

.دوش ییادز  گنا دیاب  انورک  دروم  رد 
.تسا یناسنادض  لمع  یعون  ینز  بسچرب هنوگنیا 

رطخ هـب  هعماـج  رد  دوـجوم  ماجــسنا  هجیتـن  رد  دوـش و  یم رود  هعماـج  زا  دوـش  یم هدز  گـنا هعماـج  یوـس  زا  هـک  یدرف 
.دتفا یم

هدیچیپ  وو هدیچیپ گوس   گوس یعون   یعون راچد   راچد دوش   دوش یمن یمن زاربا   زاربا گوس   گوس یتقو   یتقو ییانورک ، ، ییانورک تیعضو   تیعضو ردرد  
میوش میوش یمیم ریذپان   ریذپان ینیب ینیب شیپ شیپ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۹طباور 

https://www.atnanews.ir/archives/295381/%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
https://www.atnanews.ir/archives/295381/%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/


دنیارف کــی  دراو  اــم  یگوــس  ره  رد  تـفگ : هتفاــین   زاربا  گوــس  صوــصخ  رد  یوهدــیچیپ  گوــس  اــی  هتفاــینزاربا  گوــس 
گوس راـچد  دوش  یمن زاربا  گوس  یتقو  اـما  دوش  هتـساک  نآ  یحور  یفطاـع و  راـب  بیترت  نیا  هب  اـت  میوش  یم ییاونمه 

ناـشن ددــعتم  تواـفتم و  یاـه  بلاـق رد  ار  دوـخ  زین  دراوـم  نـیا  هـک  میوـش  یم گوـس  رد  ریخاـت  یعوـن  هـب  اـی  هدــیچیپ و 
.دنهد یم

.دوش ریگرد  هلاسم  نیا  اب  ینالوط  نامز  تدم  درف  دنوش و  نمزم  تسا  نکمم  لاثم  یارب 
یمـسج تالکـشم  راچد  اـی  دـشاب  هتـشاد هدـش  توف  درف  هب  تبـسن  نید  ساـسحا  یعون  دـنک و  مرـش  اـی  هاـنگ  ساـسحا 

.دوش هدعم  مخز  دننام 
.دنک یم ور  هبور لکشم  اب  زین  هعماج  رد  ار  درف  یاه  تیلاعف درکلمع و  طیارش  نیا   

ار دوخ  یفطاع  تاـناجیه  دـناوت  یمن درف  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  هتفاـین  زاربا  گوس  ضراوع  رگید  زا  زین  گوس  رد  ریخاـت 
.دنک زاربا  عقوم  هب 

.تسا هدیچیپ  گوس  عاونا  رگید  زا  زین  شوماخ  گوس  زیمآ و  قارغا گوس 
.مینک زاربا  ار  نامتساسحا  میناوتب  دیاب  ام  یطیارش  ره  رد  مدقتعم  نم 

رد میـشاب و  هتـشاد  ینفلت  تاـملاکم  میناوـت  یم میـشکب  شوـغآ  هـب  ار  رگیدـکی  میناوـت  یمن رــضاح  لاـح  طیارــش  رد  رگا 
.میشاب هتشاد  دوخ  یراوگوس  زاربا  یارب  یطیارش  یزاجم  یاضف 

رـصقم ار  دوخ  اه  هداوناـخ تسا و  نیداـمن  مسارم  یرازگرب  دـهاکب  تاـعبت  نیا  زا  دـناوت  یم هک  یطیارـش  اـهنت  نینچمه 
.دنشاب هتشادن  هانگ  مرش و  ساسحا  دننادن و  طیارش  نیا 

بارطــضا یگدرــسفا و  ریظن  ییاـه  یراــمیب تالکــشم و  راــچد  دــنامب  شوماــخ  گوـس  هلاــسم  هـب  تبــسن  یدرف  یتـقو 
.دنراد تدم  ینالوط  نامرد  هب  زاین  دوخ  اهنیا  دوش و  یم

.دنک یم مهارف  دیدج  طیارش  اب  ار  ام  قابطنا  رت و  تحار ام  یارب  ار  طیارش  شریذپ  عقوم  هب  گوس 
یـسانشناور و هعماج  ات  مینک  کمک  دـیاب  میتسه و  ور  هبور هدـیچیپ  گوس  اب  ام  انورک  دروم  رد  دـنداد  ناـشن  تاـقیقحت 

.دنک لح  ار  هدیچیپ  یراوگوس  ام  یملع  یاه  تیفرظ
.دوب ینیب  شیپ لباق  ریغ  یا  هدیدپ انورک  یلعجرب ، هتفگ  هبنآ  تاعبت  انورک و  یریذپان  ینیب شیپ

یو یارب  ار  گرم  لاــمتحا  امــش  دراد ، یریذــپان  ناــمرد  یراــمیب  تــسا و  ناتــسرامیب  تــخت  یور  هــک  یدرف  لاــثم  یارب 
.تشاد دوجو  یریذپان  ینیب شیپ انورک  دروم  رد  اما  دینک  یم هدامآ  یو  طیارش  رطاخب  ار  ناتدوخ  یدودح  ات  دیهد و  یم

.ریخ ای  دوش  یم گرم  هب  رجنم  دصرد  ًاعقاو و ۱۰۰ هک  دنتسناد  یمن دنتشادن و  یرامیب  نیا  زا  یلماک  عالطا  دارفا  ینعی 
لوط ینامز  تدـم  اذـل  درک و  رت  تخـس زین  نامنازیزع  گرم  شریذـپ  رما  نیا  دوبن ، ریذـپ  ینیب شیپ اـنورک  نوچ  نیارباـنب 

.میریذپب ار  نآ  ام  هک  دشک  یم
لـصاح رگید  یناور  یحور و  تالکـشم  رما  نیا  لاـبند  هب  میوش و  یم ماـمتان  اـی  هدـیچیپ و  گوس  یعون  راـچد  هجیتن  رد 

.دوش یم
: تفگ هعماج  رد  یناسر  عالطا زا  یـشان  یاـه  سرت تاـعبت و  صوصخ  رد  یلعجربدرکلمع  رد  لـالتخا  فعاـضم و  سرت 

سرت هک  تسا  نیا  فـیط  رگید  رـس  دـشابن و  یـسرت  چـیه  هک  تـسا  نـیا  فـیط  رـس  کـی  تـسا ؛ فـیط  ود  یاراد  سرت 
.دشاب

.دنک یم لتخم  هعماج  رد  ار  درکلمع  دشاب ، دایز  سرت  رگا  دنک و  یمن تیاعر  یسک  دشابن ، یسرت  رگا 
.دریگب تروص  هنیمز  نیا  رد  یطیرفت  طارفا و  دیابن  مینک و  داجیا  هعماج  رد  یقطنم  سرت  دیاب  ام 

.میتسه ور  هب  ور  یراتخاس  لکشم  کی  اب  ام  هنافساتم  اما 
داـقتنا ینارمکح  ماـظن  هب  میناوت  یم اـجنیا  رد  هک  میهد  یمن رارق  ینامـسج  تمالـس  راـنک  رد  ار  یناور  تمالـس  ـالومعم 

.میشاب هتشاد 
.دوش یمن هدافتسا  یسانشناور  یاه  تیفرظ زا  هعماج  حطس  رد  مه  یملع و  هعماج  رد  مه 

تمالـس اـت  تسا  یـسانشناور  تیاـمح  صوصخ  هب  تیاـمح  دـنمزاین  عقاو  رد  دوـش  یم هدـیچیپ  گوـس  راـچد  درف  یتـقو 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۰طباور 



.دبایب ار  دوخ  یناور 
طیارـش زا  تـفر  نورب یارب  رثوـم  یاـهراکهار  صوـصخ  رد  یلعجربهدـیچیپ  یراوـگوس  طیارـش  زا  تـفر  نورب یاـهراکهار 

.دنریگب یزاجم  مسارم  دیاب  یفوتم  یاه  هداوناخ تفگ : هدیچیپ  یراوگوس 
.دننک تبحص  هدش  توف  درف  میرکت  تشادگرزب و  رد 

.دنشاب هتشاد  ینانخس  هدش  توف  درف  یاه  تیلاعف هب  عجار  دننک و  تئارق  ینآرق 
.دنشاب هتشاد  یدردمه  اهنآ  اب  دارفا ، نیا  هب  ینز  گنا  یریگ و  هرانک یاج  هب  نایانشآ  ناتسود و  ناگیاسمه ،

.دنریگب هرهب  یسانشناور  یاه  تیفرط  زا  اه  هداوناخ نیا  مه  هعماج و  مه  تسا  رتهب  نینچمه  دراوم  نیا  رانک  رد 
گوس یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتیبرت  مولع  یـسانشناور و  هدکـشناد  فعاضم  سرت  یلعجرب  دمحا  یدـیلک : تاملک 

: یراذــــــــــگ کارتشاـــــــــهمالع  دازآ  یاــــــــــهوگو  تـــــــــفگ هدــــــــــیچیپ  یراوـــــــــگوس  هدــــــــــیچیپ  گوـــــــــس  هتفاــــــــــینزاربا 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۳۸۱

۱۷۱۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۲:۵۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

JNPG جلاک سیئر  یسانش و  هعماج رایشناد  (، Viond Chandra «) اردناچ دونیو  ، » انریا زا  لقن  هب  انطع و  شرازگ  هب   
یوراشیپ رـصاعم  یاه  شلاچ  » هب هراشا  اـب  دـنه  شادرپراـتوا »  » تلاـیا ( Lucknow University «) ونهکل  » هاگـشناد رد 

رد ناوــج  رـــشق  رب  نآ  تاریثاــت  -۱۹ و  دــیووک نارحب  یــسررب  هـب  اـنورکاسپ ،» اـنورک و  یریگ  هـمه نارود  رد  دــنه  ناــناوج 
.تخادرپ دنه  هعماج 

یعامتجا طیارـش  دـش _ هراشا  زین  رتشیپ  هچ  ناـنچ  تفگ : ناور » تمالـس   » ناونع اـب  دوخ  ثحب  روحم  نیموس  رد  یو   
ناـناوج ناور  تمالـس  رب  زیچ  ره  زا  شیب  لغــش ، نداد  تـسد  زا  لیــصحت و  زا  تـیمورحم » «، » یریگ هـمه  » زا یــشان 

.دراذگ یم ریثات 

الاب هدـنیآ  لاس  اـت ۳۰  ناـنچمه  ناریا  تیعمج  ینـس  راـتخاس  رد  ناوـج  تیعمج  تبـسن  هک  نـیا  رب  دـیکات  اـب  ایندـمحا   
دیاـبن هک  تسا  ( Window of opportunity  ) یتـیعمج ییـالط  تصرف  زا  یدـنم  هرهب دعتـسم  ناریا  تفگ : دوب ، دـهاوخ 

.دورب تسد  زا  ناناوج  یزاسدنمناوت  یارب  یلاع  تصرف  نینچ  تشاذگ 

هلـسلس بوچراچ  رد  ناریا » دـنه و  روشک  ود  رد  ناناوج  طیارـش  رب  یهاگن  رـصاعم : یاه  شلاچ  ناـناوج و   » تسـشن
هب نادـنمقالع  یارب  یـسیلگنا  ناـبز  هـب  نیـالنآ و  تروـص  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یللملا  نـیب یملع  یاـهرانیمس 

.دش رازگرب  یناریاریغ  یناریا و  نابطاخم  یارب  دازآ  یسرتسد  اب  ناناوج  لئاسم  هزوح  رد  یعامتجا  مولع  ثحابم 
JNPG جلاک سیئر  یسانش و  هعماج رایشناد  (، Viond Chandra «) اردناچ دونیو  ، » انریا زا  لقن  هب  انطع و  شرازگ  هب 

یوراشیپ رـصاعم  یاه  شلاچ  » هب هراشا  اب  دنه  شادرپراتوا »  » تلایا ( Lucknow University «) ونهکل  » هاگشناد رد 
رد ناوـج  رــشق  رب  نآ  تاریثاــت  -۱۹ و  دـیووک نارحب  یــسررب  هـب  اـنورکاسپ ،» اـنورک و  یریگ  هـمه نارود  رد  دـنه  ناـناوج 

.تخادرپ دنه  هعماج 
دنه روشک  رد  هک  ناور » تمالـس  لاغتـشا و  شزومآ ،  » مهم هزوح  هس  رب  اـنورک  سوریو  یریگ  همه ریثاـت  یو ، معز  هب 

، هدـش لیدـبت  تمیق  نارگ  یالاک  کی  هب  یلاع  شزومآ  یـصوصخ ، شخب  ناراذـگ  هیامرـس دورو  اـب  ریخا  یاـه  لاـس رد  و 

تسد تسد هبهب   ناهج   ناهج روشک   روشک نایم  ۱۸۳۱۸۳   نایم ردرد   ارار   هبتر  ۹۴۹۴   هبتر ناناوج ، ، ناناوج ۀعسوت   ۀعسوت صخاش   صخاش ردرد   ناریا   ناریا
تسا تسا هدروآ   هدروآ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۱طباور 

https://www.atnanews.ir/archives/295375/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
https://www.atnanews.ir/archives/295375/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/


.تسا سوسحم 
هدوـمن و یقلت  راوـشد  یرما  ار  ـالاک  نـیا  هـب  طـسوتم  هـقبط  ناـناوج  یــسرتسد  دــنه ، رد  ناـناوج  روـما  صــصختم  نـیا 

راک یتباقر  رازاب  هب  دورو  یارب  مزال  طرـش  یلاع  شزومآ  ناتـسودنه ، رد  زورما  یتباقر  رازاب  رد  هک  اج  نآ زا  تسا  دـقتعم 
هدومن لقتنم  راک  یایوج  ناناوج  شود  رب  ینیگنس  یلام  راب  هاگـشناد ، هب  دورو  هتـشذگ ، لاس  رد ۷  دور ، یم رامش  هب 

.تسا
یوس زا  هدرک و  وربور  لیصحت  همادا  رد  هفقو  لکشم  اب  ار  ناناوج  نیا  وس ، کی  زا  انورک  سوریو  یریگ  همه یترابع  هب 

دنه ناوج  هعماـج  یور  هب  یریگداـی  یارب  رت  نازرا یهار  ناوـنع  هب  یزاـجم  شزوـمآ  هاـگیاج  یاـقترا  هب  یا  هچیرد رگید ،
.تسا هدوشگ 

هزورما تسا ، تصرف  نیا  زا  یدنم  هرهب یارب  مزال  طرـش  تنرتنیا  قرب و  هب  یـسرتسد  هک  اج  نآ زا  تشاد  هجوت  دیاب  اما 
نیا هب  ًالمع  دنه  یاهرهش  هیشاح  اهاتسور و  رد  هژیو  هب  ناناوج  زا  یرایسب  هک  میتسه  وربور  زین  خلت  تقیقح  نیا  اب 

.دنرادن یسرتسد  اه  تخاسریز
دنه تیعمج  زا  دصرد  اهنت ۲۴  هدوب و  مورحم  یرورـض  رازبا  نیا  زا  نازومآ ، شناد زا  دصرد  نونکا ۳۹  مه رامآ ، هب  انب 

یسرتسد و ۲. تنرتنیا  هب 
.دنتسه دنمشوه  یاه  یشوگ یاراد  اهنآ  دصرد   ۷

هب ور  روشک  نیا  ردـی  راکیب  دـنه  رد  رامآ  ساسارب  تفگ : یراکیب »  » هلئـسم هرابرد  دوخ  نانخـس  یدـعب  زارف  رد  رادـناچ 
« راــکیب  » روــشک نـیا  رد  تراــهم  یاراد  ناــناوج  زا  دــصرد  هـب ۳۰  کـیدزن  یراــج  لاــس  رد  هـک  یروـط هـب تـسا ، شیازفا 

.دنتسه
.تسا رادروخرب  یدایز  تیمها  زا  دنه  تیعمج  لاس  ات ۲۹  ناناوج ۱۸  یدصرد  تیعمج ۳۴  هب  هجوتاب  رامآ  نیا 

زا شیب  ینـس  هورگ  نیا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لغـش  دـنه  ناوـج  تیعمج  زا  ییـالاب  نازیم  اـت  هدـش  بجوـم   ۱۹- دیوک
.دنا هتفرگ رارق  یراکیب  زا  یشان  یعامتجا  یاه  بیسآ ضرعم  رد  نارگید 

یعامتجا طیارـش  دـش _ هراـشا  زین  رتشیپ  هچ  ناـنچ  تفگ : ناور » تمالـس   » ناونع اـب  دوخ  ثحب  روحم  نیموس  رد  یو 
ناـناوج ناور  تمالـس  رب  زیچ  ره  زا  شیب  لغـش ، نداد  تسد  زا  لیـصحت و  زا  تیمورحم » «، » یریگ هـمه  » زا یـشان 

.دراذگ یم ریثات 
یعاــمتجا و یاــه  هکبـــش زا  دــح  زا  شیب  هدافتـــسا  جراــخ ،» طــیحم   » رد روــضح  و  تیلاــعف » دوــبمک  «، » یگنـــسرگ »

.تسا هدوب  دنه  ناناوج  یارب  ینالوط  تدم  هب  ندنام  هناخ  رد  یاهدمایپ  هلمج  زا  یلکلا ، یاه  یندیشون
.دنروآ مهارف  ار  نانآ  یگدرسفا  تابجوم  هتشاذگ و  ریثات  ناناوج  ناور  تمالس  رب  دنناوت  یم دراوم  نیا  همه 

.دشاب یم هنیطنرق  نارود  رد  گرزب  یاه  شلاچ رگید  زا  مه  اه » جوز  نایم  طباور   » رد تالکشم 
یاهدنویپ یتسود و  طباور  ندش  راد  هشدخ  ندروخ و  مهرب  رد  نارود  نیا  رد  یگدـنز » کبـس   » رییغت رگید ، ترابع  هب 

.تسا هتشاد  یرثوم  شقن  زین  یفطاع 
اب زین  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسانش  هعماج داتـسا  ایندـمحا ، نیریـشزورما  یاه  شلاچ اه و  تصرف ناریا ؛ ناناوج 
رب ینتبم  شرازگ  ناناوج و  هعـسوت  یللملا  نیب صخاش  هب  عاجرا  اب  اه » شلاچ  اه و  تصرف  ناریا ؛ ناناوج   » عوضوم

رارق دوخ  حطس  نیرتالاب  رد  یناهج  هعماج  ینس  راتخاس  رد  ناناوج  تبسن  رـضاح ، لاح  رد  تفگ : رانیمـس  نیا  رد  نآ 
.دراد

دودح ۱. هدرک و  ادیپ  یشهاک  دنور  ناناوج  ِتبسن  نیا  رضاح ، لاح  رد 
رد دصرد   ۹۰ نایم ، نیا  زا  هک  دـنراد  روضح  ناهج  حطـس  رد  یگلاـس  یلا ۲۹  نیب ۱۵  نینـس  رد  عقاو  ناوج  دراـیلیم   ۸

.دننک یم یگدنز  هتفای  هعسوت رتمک  قطانم 
ناشن رما  نیا  هک  هدروآ  تسد  هب  ناـهج  روشک  نایم ۱۸۳  رد  ار  هبتر ۹۴  ناناوج ، هعـسوت  صخاش  رد  ناریا  نونکا  مه

.دوش یم یبایزرا  ینیبانیب  دح  رد  اهروشک ، رگید  هبتر  اب  هسیاقم  رد  ناریا  ناناوج  هعسوت  تیعضو  دهد ، یم
، تمالـس شزومآ ، یاه  هصرع هک  تسا  یا  هدنهد لیکـشت  یاه  هفلوم زا  لکـشتم  دوخ  صخاش  نیا  ایندـمحا  هتفگ  هب 

 



.دریگ یم رب  رد  ار  یدنورهش  هزوح  یسایس و  تکراشم  یداصتقا ، تکراشم 
هجوــتم دوــش ، هتــسیرگن  ازجم  تروــص  هـب  هناــگ  جــنپ رــصانع  نـیا  زا  کــی  ره  هـبتر  رظنم  زا  ناریا  هـبتر  هـب  هـک  یماــگنه
.دشاب رت  نییاپ ای  رتالاب  لک ، صخاش  هدنهد  لیکشت  یاه  صخاش ریز  یخرب  رد  تسا  نکمم  ناریا  هبتر  هک  میوش  یم

نآ زا  ار  هـبتر ۷۹  لاغتــشا ،»  » صخاــش ریز  رظنم  زا  هـبتر ۴۴ و  تمالــس ،»  » صخاـشریز رظنم  زا  ناریا  هنوـمن ، یارب 
.دراد رارق  هبتر ۱۴۳  رد  ناناوج ، یسایس  تیلاعف  تیعضو  صخاش  رد  اما  هدرک ، دوخ 

، لیـصحت لاغتـشا ، طیارـش  هب  طوبرم  تاـعالطا  راـمآ و  نیرخآ  هئارا  هب  همادا  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نیا 
یاه توافت شهاک  یرامآ ، یاه  هداد شیاـمن  لـالخ  رد  تخادرپ و  زورما   ناریا   رد  ناـناوج  تمالـس  تغارف و  جاودزا ،
رازاب رد  ناشروضح  رظنم  زا  ییاتسور  یرهـش و  ناناوج  تبـسن  توافت  داعبا  تالیـصحت ؛ شزومآ و  هنیمز  رد  یتیـسنج 
هنیمز رد  ریخا  تـالوحت  لـک ، یراـکیب  اـب  هسیاـقم  رد  ناـنز  ناــناوج و  یراــکیب  یــالاب  تبــسن  یمــسرریغ ، یمــسر و  راــک 
یخرب ناـناوج ، ناـیم  رد  هناـیار  ذوـفن  تنرتـنیا و  شرتـسگ  راوناـخ ، دــعب  شهاـک  قـالط و  شیازفا  جاودزا ، خرن  شهاـک 

رد زور  یاه  هغدـغد ناونع  هب  هک  ار  ناناوج  تمالـس  رظنم  زا  زیمآ  هرطاخم یاهراتفر  تغارف و  تاقوا  نارذـگ  یاه  کبس
.تشاذگ ثحب  هب  دنور  یم رامش  هب  ناریا  رد  ناناوج  اب  طابترا 

الاب هدـنیآ  لاس  اـت ۳۰  ناـنچمه  ناریا  تیعمج  ینـس  راـتخاس  رد  ناوـج  تیعمج  تبـسن  هک  نـیا  رب  دـیکات  اـب  ایندـمحا 
دیابن هک  تسا  ( Window of opportunity  ) یتیعمج ییالط  تصرف  زا  یدنم  هرهب دعتـسم  ناریا  تفگ : دوب ، دـهاوخ 

.دورب تسد  زا  ناناوج  یزاسدنمناوت  یارب  یلاع  تصرف  نینچ  تشاذگ 
بـسانت نزاوت و  مدـع  «، » هدرک لیـصحت نانز  هژیو  هب  ناناوج  هجوت  لباق  یراکیب  : » ریظن یتاـعوضوم  هب  ناـیاپ ، رد  یو 

هـصرع رد  یتیـسنج  یاـه  یربارباـن  «، » راـک رازاـب  رد  یتیـسنج  ضیعبت  «، » لاغتـشا رازاـب  زاـین  ناـناوج و  تالیـصحت  رد 
طباور عویـش  ردـخم ، داوـم  فرـصم  دـشر  «، » ینامـسج کرحت  مدـع  اـب  ماوـت  یتـغارف  یگدـنز  کبـس  «، » نوگاـنوگ یاـه 

ناـناوج و یداـصتقا  یعاـمتجا و  هیامرـس  یـشهاک  دـنور  («، » نارگید دوخ و  هیلع   ) تنوـشخ شیازفا  رطخرپ و  یـسنج 
نیا زا  یرایـسب  تفگ : تخادرپ و  یگدرـسفا » هژیو  هب  یحور  تـالالتخا  دـشر  هب  ور  تبـسن   » و تـینما » مدـع  ساـسحا 

.تسا رت  شیب یگدیسر  دنمزاین  هدش و  دیدشت  ناناوج  دروم  رد  انورک  سوریو  یریگ  همه عویش  اب  دراوم 
سوریو یریگ  همه یعاـمتجا  مولع  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هاگـشناد  ناریا  ناناوج  ناناوج  یراکیب  یدـیلک : تاـملک 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۳۷۵ یراذگ : کارتشارصاعم  یاه  شلاچ  دنه  انورک 

۱۷۱۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۳۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یرازگربـخ هاگـشناد  راـگنربخ  اـب  وـگتفگ  رد  همالع  هاگشناد  لـلملا  نـیب  هزوـح  لاـعف  یناـنبل  یوجـشناد  باـشخ ، دـمحم 
تفرگ و تروص  اکیرمآ  رد  هک  یتیانج  تفگ : دش ، ماجنا  اکیرمآ  رد  ناتـسوپ  هایـس  هیلع  هک  یتیانج  نوماریپ  وجـشناد ،
رد هـک  دوـب  اـکیرمآ  رد  یتـسرپداژن  زا  یا  هنوـمن اـکیرمآ  سیلپ  طـسوت  هنایــشحو  تروـص  هـب  دـیولف  جروـج  ندــش  هتــشک 

.تسا هداد  خر  تارک  هب  قافتا  نیا  زین  هتشذگ  نایلاس 
تسا و هدوب  دوهشم  هشیمه  ناتسوپ  دیفـس  هب  نداد  زایتما  یتسرپداژن و  هعقاو  یرگرامعتـسا  نامز  زا  داد : همادا  یو 

هایـس هب  تبـسن  یا  هژیو تازاـیتما  اـه  تسوـپ دیفـس  هک  تـسا  هدز  نـماد  عوـضوم  نـیا  هـب  هـشیمه  زین  هدـحتم  تـالایا 
.دنراد ناتسوپ 

دوــش و یم باــسح  اــکیرمآ  یبرغ و  عــماوج  رد  یلـــصا  هدـــیدپ  کـــی  ناـــنچمه  یداژن  یاـــه  تسایـــس دوزفا : باـــشخ 

تسا تسا هدرک   هدرک کیدزن   کیدزن شاشا   ییالط ییالط نارود   نارود نایاپ   نایاپ هبهب   ارار   پمارت   پمارت دلانود   دلانود اکیرمآ   اکیرمآ ریخا   ریخا عیاقو   عیاقو

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

 

https://snn.ir/fa/news/852884/%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/852884/%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


.دوش یم سکعنم  یداصتقا  یعامتجا و  یاه  یرباربان رد  نانچمه  یتسرپداژن 
یارب تیموـکحم  لاـس  ود  اـهنت  سیلپ ، طـسوت  راکـسا  ماـن  هـب  تسوـپ  هایـس  ناوـج  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  لاـس ۲۰۱۰  رد 

.دش یا  هدرتسگ تاضارتعا  بجوم  عوضوم  نیمه  دش  هتفرگ  رظن  رد  دناسر  لتق  هب  ار  راکسا  هک  یرسفا 
هب ار  دوـب  هناـخ  هـب  نـتفر  هار  رد  هـک  ار  هلاــس  تسوـپ ۱۷  هایــس  درم  ییاـکیرمآ  سیلپ  کـی  زین  لاـس ۲۰۱۲  رد  نـینچمه 

ییاکیرمآ ناملـسم  هس  ندـش  هتـشک  اب  زین  لـثم ۲۰۱۵  یرگید  یاـه  لاـس رد  قاـفتا  نیا  نینچمه  تشک  هلولگ  برض 
.تفای همادا 

خر اــکیرمآ  فـلتخم  تــالایا  رد  یداــع  تروـص  هـب  هنــالاس  هـک  تـسا  مرج  کــی  هـکلب  دوــش  یمن یقلت  هثداــح  کــی  نـیا 
.دهد یم

طخ میسرت  لابند  هب  هکنیا  هب  هدش  مهتم  پمارت  تسا  هداد  خر  اکیرمآ  رد  هک  یقافتا  هب  هجوت  اب  زورما  داد : همادا  یو 
ناناملسم نارجاهم و  هیلع  ینارنخس  ذاختا  اب  نینچمه  تسا و  دیفس  هایس و  یاه  ییاکیرمآ نایم  زیامت  یارب  یناهنپ 

یاـه رد اددـجم  تسا  هدـمآ  دوـجو  هـب  اـکیرمآ  سیلپ  طـسوت  اریخا  هـک  یلکـشم  نـیا  اـب  و  درک   ینلع  ار  دوـخ  ترفن  نـیا 
.تسا هدش  هدوشگ  مدرم  یور  هب  هدرتسگ  تاضارتعا 

اکیرمآ تردق  زا  یدایز  شخب  دوخ  یدوخ  هب  انورک  هکنیا  رب  هوالع  دش ، اکیرمآ  تردق  ندـمآ  نییاپ  ببـس  عوضوم  نیا 
لتق هـب  ضارتـعا  طــقف  مدرم  زورما  تاــضارتعا  نـم  رظن  زا  درک و  داــجیا  اــکیرمآ  یارب  یدــج  نارحب  درب و  لاوـس  ریز  ار 
نیا مدرم  یارب  موادـم  مکارتـم و  تروص  هب  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  رد  هک  یفلتخم  تاـقافتا  هکلب  تسین  دـیولف  جروـج 

.تسا هدش  اه  نآ نیب  رد  تاضارتعا  شتآ  داجیا  بجوم  تسا  هداد  خر  روشک 
روشک یاه  نابایخ رد  گـنج  نادـیم  داـجیا  یارب  دوب  یا  هقرج دـیولف  جروج  گرم  دوزفا : همالع  هاگشناد  یوجشناد  نیا 
انورک یرامیب  ربارب  رد  تلود  یاه  یتیافک یب  نینچمه  داتفا و  قافتا  هک  تارهاظت  نیا  هب  هجوت  اب  نم  رظن  زا  اکیرمآ و 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  پمارت  دلانود  ییالط  نارود  تسا  هدروآ  هوتس  هب  ار  اکیرمآ  مدرم  هک 
هویـش ینیمخ و  ماما  بتکم  هب  هجوت  اب  تفگ : میراد ، زین  یفیاظو  یخیرات  ههرب  نیا  رد  اـم  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  باـشخ 
یاضف رد  مینک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  میـشاب و  رابکتـسا  اب  هزرابم  راد  هیعاد  ههرب  نیا  رد  دـیاب  زین  اـم  ینیمخ  ماـما 

مینک و هدافتـسا  اکیرمآ  رد  تکرح  نیا  تیموکحم  یارب  مهلاثما  یرتیئوت و  نافوط  زا  معا  فلتخم  تامادـقا  زا  یزاـجم 
.مینک هدافتسا  مادقا  نیا  تیموکحم  یارب  میراد  تسد  رد  هک  ییاه  هناسر زا 

۲۱۲۱
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۵۲



هیشاحرد یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

مـــشاهدمحم  » روــضح اــب  ییاــبطابط  همـالع  هاگـشناد  دازآ  یاــهوگتفگ  یاـــه  تســـشن هلـــسلس  زا  هــسلج  نیمراـــهچ 
همالع هاگـشناد  یملع  تاــیه  وــضع  روــشک و  یاــه  هاگــشناد رد  یکناــب  یلوــپ و  یتروــشم  هشوــخ  سیئر  نکــش » تــب

رد یزاجم  تروص  هب  هامدادرخ  متسیب  بش   هبنش  هس هاگشناد  نیا  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  تمه  هب  ییابطابط 
.دش رازگرب  مارگاتسنیا  یاضف 

انورک نارحب  رد  یلام  یکناب و  ماظن  شقن  صوصخ  رد  تسـشن  عوضوم  وگو و  تفگ نیا  ریبد  دـهاز » یودـهم  یدـهم  »
.دوب

لداعت لداعت هموظنم   هموظنم هبهب   زاین   زاین نکسم  وو   نکسم رازاب   رازاب

یتروشم هشوـخ  سیئر  هاـگن  زا  لوـپ  شزرا  ظـفح  نینچمه  یداـصتقا و  یاـهریغتم  تاـبث  ندوـب و  ینیب  شیپ لـباق اـنریا - نارهت -
.دشاب نکسم  ثحب  رد  یشخب  لداعت تهج  رد  یلماع  دناوت  یم روشک  یاه  هاگشناد رد  یکناب  یلوپ و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۴طباور 

https://www.irna.ir/news/83816433/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
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نکـسم ریزو  یاقآ  راکهار  اب  اـیآ  دـهاز : یودـهم  تسا ؛ دونـش  تـفگ و  نـیا  زا  تـسخن  شخب  دـیناوخ  یم لـیذ  رد  هـچنآ 
نکـسم تمیق  ثحب  رد  یباـبح  دـننک  یم رکف  ناـشیا  نکـش : تب دـیقفاوم ؟ دوـش ، نازرا  اـت  دـیرخن  هناـخ  هـکنیا  رب  ینبم 

.دراد دوجو 
.دندوب هداد  ار   داهنشیپ  نیا  زاب  ناشیا  یعطقم  رد  دشاب و  هتشاد  دوجو  رما  نیا  مه  دیاش 

.دنک یریگولج  نکسم  تمیق  هیور  یب  شیازفا  زا  تسناوت  یا  هلحرم رد  مه  رما  نیا  عقاو  رد 
ندینـش راـظتنا  هعماـج  اـیآ  دـهد ؟ لـیبق  نـیا  زا  ییاـهراکهار  ریزو  دـننام  یدرف  هـک  تـسا  ینتفریذـپ  اـیآ  دـهاز : یودـهم 

.دنا هدرکن افتکا  تبحص  نیا  هب  طقف  هک  ناشیا  نکش : تب رگید ؟ یدج  یاه  همانرب ای  دراد ؟ ییاهراکهار  نینچ 
.دننک یم لابند  نکسم  هضرع  تیوقت  یارب  ار  یلم  مادقا  همانرب  ناشیا 

ینبم دـهد  یم یمرالآ  شخب ، راذگتـسایس  ناونع  هب  دراد ، دوجو  اه  تمیق رد  یناجیه  دـنک  یم رکف  نوچ  لاح  نیع  رد 
.دشاب هتشاد  یتاعبت  تسا  نکمم  لکش  نیا  هب  عقاو  رد  هکنیا  رب 

ناوت یم هنوگ  نیا  ییاه  هیصوت تاناجیه  لرتنک  یارب  شرانک  رد  دریگب و  لکـش  یـساسا  تامادقا  رگا  منک  یم رکف  نم 
.دشاب رثوم 

؟ دـیقفاوم یلاـخ  یاـه  هناـخ رب  تاـیلام  ثـحب  اـب  نکــسم ، هزوـح  نارظن  بحاـص زا  یکی  ناوـنع  هـب  امــش  دـهاز : یودــهم 
.تسا نکسم  یلام  هزوح  رد  میوگب  مناوتب  یزیچ  رگا  متسین و  نکسم  داصتقا  صصختم  نم  نکش : تب

کی نآ  دــشاب و  هتــشاد  دوـجو  دــیاب  نکــسم  ثـحب  هـب  یــشخب  لداــعت  یارب  تامادــقا  زا  یا  هموـظنم مـنک  یم رکف  نـم 
.تسا یا  هعسوت کناب  کی  دوجو  نآ  دراد و  دوجو  ناهج  همه  رد  دهاوخ و  یم تیروحم 

.دشخبب لداعت  ار  نکسم  یاضاقت  هضرع و  دناوتب  کناب  نیا  هکنیا  یارب 
هک میـشاب  هتـشاد  یداـهن  هراومه  دـیاب  اـم  نیارباـنب  دوـش  یم دوـکر  قـنور و  راـچد  هک  تسا  ییاـه  شخب زا  یکی  نکـسم 

.میرادن ار  نیا  هنافساتم  هک  دنک  افیا  یراجت  هخرچ  دض  شقن 
.تسا تاررقم  نیناوق و  داهن ، هموظنم ، زا  نم  روظنم 

لداـعت ناـیرج  رد  یلماـع  دـناوت  یم لوپ  شزرا  ظـفح  نینچمه  یداـصتقا و  یاـهریغتم  تاـبث  ندوـب و  ینیب  شیپ لـباق 
.دشاب نکسم  ثحب  رد  یشخب 

: نکش تب تسا ؟ هتـشادن  دوـجو  یلاـخ  یاـه  هناـخ رب  تاـیلام  ندرک  ییارجا  یارب  تلود  رد  یا  هدارا ارچ  دـهاز : یودـهم 
.میشاب هتشاد  نکسم  یدوجوم  دیاب  هراومه  نکسم  یالاک  ندوب  ششک  یب  لیلد  هب  منک  یم رکف  نم 

.دوش ماجنا  تادراو  نآ  یارب  دروخ  مهب  اضاقت  هضرع و  رگا  دشاب و  یفرصم  هک  تسین  ییالاک  نکسم  ینعی 
.دشاب هتشاد  دوجو  نآ  یور  یا  هریخذ هراومه  دیاب  نیاربانب  تسین ؛ تادراو  لباق  نکسم 

هب ینوکـسم  یاهدـحاو  تخاس  هک  تشاد  دوجو  ییاه  تفلاـخم دوب و  مک  نکـسم  هضرع  نازیم  هتـشذگ  یاـه  لاـس رد 
.دوش هضرع  نکسم  یدوجوم  تفر  الاب  نکسم  تمیق  میتفرگ  رارق  یلکیس  رد  رگا  ات  دشاب  هتشاد  همادا  لبق  هویش 

: نکش تب تسیچ ؟ دـیرخ  تردـق  شیازفا  تهج  اه  کـناب تالیهـست  غلبم  شیازفا  هراـبرد  امـش  هاگدـید  دـهاز : یودـهم 
اب قـبطنم  طاــسقا  تـخادرپ  رد  اــما  دوــش  نکــسم  بحاــص  اــت  مـینک  یلاــم  زاسدــنمناوت  ار  راوناــخ  هـک  تـسا  نـیا  مـهم 

.مینک لمع  اهنآ  تعاطتسا 
.دنتسین ام  بطاخم  ۹ و ۱۰  یاه ۸ ، کهد الصا 

.دنتسه نادنمراک  ام  بطاخم 
.دشابن بسانم  نویلیم  طاسقا ۴  دیاش  نادنمراک  یارب 

.تسین هدننک  کمک  اهراوناخ  تعاطتسا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ماو  غلبم  ندوب  الاب  نم  رظن  هب  نیاربانب 
دوس هب  یداقتعا  اصخش  نکش : تب تسیچ ؟ یکناب  یاه  هدرپس دوس  رب  تایلام  لامعا  هرابرد  امـش  رظن  دهاز : یودهم 

.مرادن هدرپس 
اـه و هاـگراک تیلاـعف  تـهج  عباـنم  هدـننک  زیهجت  هدــنهد و  لاـقتنا  دــناوت  یم هـک  ییاـهاج  نیرتـهب  زا  یکی  مـنک  یم رکف 

.تسا کناب  دشاب  یدیلوت  یاه  تکرش

 



دوش لزلزتم  کناب  هب  تبـسن  مدرم  دامتعا  رگا  تسا و  هیاپ  کناب  ام  داصتقا  و  دـنراد   اه  کناب هب  یرایـسب  دامتعا  مدرم 
.دننک راکچ  ار  دوخ  عبانم  دنهاوخ  یم سپ 

.درادن دوجو  یتامازلا  ینینچ  رضاح  لاح  رد  هک  میراد  یتامازلا  هب  زاین  راک  نیا  یارب  منک  یم رکف  نیاربانب 
زا تبحـص  دعب  دریگب و  تروص  ناشحالـصا  یارب  اه  کناب  زا  یتاررقم  دنوشب و  یلام  یراتخاس و  یزاسزاب  دیاب  اه  کناب

.درک هدرپس  رب  تایلام 
تامدخ اب  هک  تسا  ییاه  هاگنب روظنم  یرادـهاگنب  نکـش : تب دبای ؟ همتاخ  اه  کناب یرادهاگنب  دـیاب  ایآ  دـهاز : یودـهم 

.دنتسین طابترا  رد  یکناب 
.دنتسه یا  هفیظو اه  تکرش عقاو  رد  دنهد و  یم هزاجا  اه  تکرش نیا  هب  اه  کناب ایند  یاج  همه 

یاـه کـناب ...و  نواـعت  هعــسوت  تارداــص و  هعــسوت  نکــسم ، کــناب  نوـچ  یا  هعــسوت یاــه  کــناب ما  هـبرجت ساــسا  رب 
لیمکت هک  دنتسه  ییاه  تکرش دنشاب ، هتشاد  یهاگنب  ای  دنشاب و  هتشاد  ییاه  تکرش امومع  رگا  دنتسه و  یصصخت 

.تسا اه  کناب نیا  تامدخ  هدننک 
.تفگ دوش  یمن یرادهاگنب  دراوم  نیا  هب  اذل 

یلـصا تیلاـعف  اـب  طـبترم  یروآدوس  اـت  مربـب  اـه  تکرـش تمـس  هب  ار  معباـنم  زا  یـشخب  مهاوخب  نم  ینعی  یرادـهاگنب 
.مشاب هتشاد 

.تسین موسرم  یصصخت  یا و  هعسوت یاه  کناب رد  تسا و  موسرم  یراجت  یاه  کناب رد  رتشیب  رما  نیا 
مینیبـب دـیاب  نکـش : تب تـسا ؟ یگتــسکشرو  هناتــسآ  رد  اــه  کــناب یخرب  تیعــضو  تـفگ  ناوـت  یم اــیآ  دــهاز : یودــهم 

.مینک یم فیرعت  هچ  ار  یگتسکشرو 
ای دهدب  هیامرـس  شیازفا  دیاب  ای  تکرـش  نیا  دش ، هیامرـس  دـصرد  زا ۵۰  شیب  هتـشابنا  نایز  یتقو  دـیوگ  یم هدام ۱۴۱ 

.دنک یگتسکشرو  مالعا  دورب و 
.تسا توافتم  رما  نیا  اه  کناب دروم  رد  اما 

دوجو یزارتان  هک  تسا   ینامز  نآ  دـننک و  یگتـسکشرو  مالعا  دـنناوت  یم زاب  دنـشابن  هدام ۱۴۱  لـماش  یتقو  یتح  ینعی 
.دشاب هتشاد 

نیا نوچ  دیوگ  یم یزکرم  کناب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  نیناوق  یارجا  مدع  زا  یشان  اه  کناب یگتـسکشرو  عقاوم  یخرب 
.دوش لحنم  دیاب  نیاربانب  هدرکن ، ارجا  ار  مزال  لمعلاروتسد  کناب 

اما دـنراد ؛ رایـسب  هتـشابنا  نایز  اـه  کـناب زا  یلیخ  مییوگب  میناوت  یم مییوگب  طـقف  ار  هداـم ۱۴۱  تیلومـشم  عقاو  رد  رگا 
.درک دییات  ناوت  یمن دنا  هتسکشرو اموزل  اه  کناب نیا  ار  هکنیا 

.دراد کناب  یاه  ییاراد تیفیک  یبایزرا  شرازگ  مان  هب  یلقتسم  شرازگ  هب  زاین  کناب  رد  یگتسکشرو 
.تسا هدننک  تراظن  دوخ  دنک و  یم مازعا  شرازگ  نیا  یارب  ار  دوخ  لقتسم  ناسانشراک  یزکرم  کناب 

.تسا هتفرگن  تروص  ام  روشک  رد  زونه  راک  نیا  هتبلا 
هتـشابنا نایز  دـشاب ، هتـشاد  یزکرم  کناب  زا  یدـیدش  تشادرب  هفاضا  ینعی  دـشاب  هتـشاد  ار  یگژیو  هس  نیا  یکناـب  رگا 

اکتا هب  هک  تسا  کناب  نآ  یمیخدـب  یاه  هناشن دـشاب ، رتالاب  یددـع  زا  شا  یراج ریغ  تابلاطم  تبـسن  ای  دـشاب  هتـشاد 
.دشاب هدنریگ  میمصت  دناوت  یم یزکرم  کناب  نآ ،

.ریخ نکش : تب دوش ؟ یم هدیمهف  اتسار  نیا  رد  هپس  یاه  کناب ماغدا  دهاز : یودهم 
.دوب هتفرگ  تروص  اه  هنیزه شهاک  یارب  هدوب و  یتیمکاح  عوضوم  کی  نآ 

رد ییوـج  هفرـص  کـناب و  یارب  یرایـسب  دـمآرد  دوـش و  یم  ییازفا  مه ثعاـب  هـک  تـسا  یماـغدا  اـه  کـناب تـسرد  ماـغدا 
.دروآ هارمه  هب  ار   اه  هنیزه

.دنتشاد لکشم  اعقاو  اهنآ  دوبن و  هنوگنیا  زاجم  ریغ  تاسسوم  دروم  رد  اما 
؟ دـیتسه رفـص  فذــح ۴  قــفاوم  امــش  تـسا ، حرطم  لوــپ  دــحاو  زا  رفــص  فذـح ۴  ثـحب  اـهزور  نـیا  دــهاز : یودــهم 

.تسا یداصتقا  لاوس  لاوس ، نیا  متسه و  رادکناب  نم  نکش : تب

 



.دریگب تروص  یداصتقا  حالصا  یداصتقا و  همانرب  نتشاد  اب  اهرفص  فذح  منک  یم  رکف  یلو 
هب هک  ییاهویرانـس  زا  یکی  دـنراد ، سروـب  تیعـضو  هب  عـجار  یدـج  یاـه  شـسرپ دارفا  همه  اـهزور  نیا  دـهاز : یودـهم 

قافتا مه  سروب  رازاب  یارب  دوب  زاجم  ریغ  تاسـسوم  یارب  هک  یتشونرـس  تسا  نکمم  ایآ  هک  تسا  نیا  دـسر  یم نهذ 
.درک هسیاقم  رگیدکی  اب  ناوت  یمن ار  ود  نیا  نم  رظن  هب  نکش : تب دتفایب ؟

هن دوب و  اـهنآ  یور  یتراـظن  هن  ینعی  دـندوب ؛ زاـجم  ریغ  تسا  صخـشم  ناشمـسا  زا  هک  روطناـمه  زاـجم  ریغ  تاسـسوم 
هک دوب  یداهن  دنزادرپ و  یم ردـقچ  دـننک و  یم تخادرپ  یـسک  هچ  هب  دوب  مولعم  هن  دـندرک و  یم تخادرپ  ینوناق  هدرپس 

.تسین سروب  رد  یاه  تکرش اب  هسیاقم  لباق  الصا  درک و  یم لوپ  قلخ  مادم 
.درک هدهاشم  ار  اهنآ  ناوت  یم تسا و  فافش  اه  تکرش تاعالطا 

.تسا هلماعم  رازاب  سروب  رازاب 
.تسا رادیرخ  یسک  دنک و  یم هضرع  یسک 

.تسا کسیر  شریذپ  رازاب  هیامرس  رازاب 
.دور یم کناب  تمس  هب  دنک  کسیر  دهاوخ  یمن هک  یسک  دور و  یم سروب  غارس  هب  دنک  کسیر  دهاوخ  یم هک  یسک 

.دراد دوجو  کسیر  هک  دریذپب  دیاب  دورب  سروب  تمس  هب  یسک  ره  سپ 
هتـشاد ییاه  کـسیر دـناوت  یم لـیلحت  هیزجت و  هرواـشم و  تیاـعر  نودـب  هیامرـس و  رازاـب  هب  هاـگآان  مدرم  هراـبکی  موجه 

.دشاب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد لداعت -  هموظنم  هب  زاین  نکسم و  رازاب   

۲۱۲۱
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نیالنآ ناریا  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

یراذگ تسایس یلاع  یاروش  ریبد  سییر و  اب  رادید  رد  یلاز  اضریلع  یتشهب ، دیهش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  شرازگ  هب 
، موـس لـسن  یاـه  هاگـشناد  تمـس  هب  اـه  هاگـشناد تکرح  موزل  هب  هراـشا  اـب  وکـسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یـسرک 
رد تـفگ : دـناوخ و  هدـنزرا  رایــسب  ار  ریــسم  نـیا  رد  یــشخب  نـیب  یاـه  هتــشر  یا و  هتــشر  نـیب  یاـه  هرود  هـب  نـتخادرپ 

هزوح رد  ار  یبولطم  مهس  دیاب  دنزادرپ ، یم  تمالس  یتشادهب و  مولع  هب  هک  ییاه  هاگشناد  کیژولونکت ، هیاپ  فیراعت 
.دننک فیرعتزاب  یناسنا  مولع 

هتـشر یزادنا  هار  یارب  بسانم  یرتسب  داجیا  هب  تبـسن  هورگ ، نیا  اب  یراکمه  شرتسگ  یارب  یگدامآ  مالعا  اب  رد  یلاز 
.درک یراودیما  زاربا  تمالس  تاطابترا 

موـلع هوـجو  ندـش  گـنرمک  هـب  هیاـپ  ینف و  یاـه  هاگــشناد  زا  یکــشزپ  موـلع  یاـه  هاگــشناد  ییادــج  درک : حیرــصت  یو 
.میراد هجوت  نآ  هب  هناسانش  بیسآ  هطقن  کی  ناونع  هب  نونکا  دز و  نماد  هاگشناد  رد  یناسنا 

، فیاـظو اــت  دــش  یفطع  هـطقن  عوـضوم  نـیا  درک : راــهظا  یلاز ، تـسا  هدرک  رت  کــیدزن  مـه  هــب  ار  اــه  هاگــشناد  اــنورک 
هب اـنورک  زا  رـضاح  لاـح  رد  اـما  دـنک ، رییغت  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  یاـه  یراـگن  هدـنیآ  اـه و  یزیر  هماـنرب  اـهدربهار ،

دوش دوش لیدبت   لیدبت یعامتجا   یعامتجا هلئسم   هلئسم هبهب   ینامرد   ینامرد ثحب   ثحب زازا   انورک   انورک عوضوم   عوضوم

هلئـسم کـی  هـب  یناـمرد  ثـحب  کـی  زا  ار  اـنورک  عوـضوم  رگا  تـفگ : یتـشهب  دیهـش  یکـشزپ  موـلع  هاگــشناد  سییر  اـنریا - نارهت -
دوش و یم لح  تمالـس  ماظن  لئاسم  زا  یرایـسب  میهد ، طسب  یدنورهـش  داحآ  همه  هب  ار  ینارگن  نیا  مینک و  لیدـبت  یعاـمتجا 

.تفرگ دهاوخ  رارق  عوضوم  نیا  عاعشلا  تحت مدرم  یعامتجا  یداصتقا و  یروآ  بات
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.مینک یم  هدافتسا  اه  هاگشناد  قیفلت  یارب  تصرف  کی  ناونع 
.تسا هداد  شیازفا  ار  کرتشم  یاه  یراکمه  هنیمز  هدرک و  رت  کیدزن  مه  هب  ار  اه  هاگشناد  انورک  هک  ارچ   

یاـهزور زا  داد : همادا  دراد ، دوجو  یا  هدـیچیپ  رایـسب  یاـه  لـیلحت  هب  زاـین   ۱۹- دـیووک یمدـیپا  رد  هکنیا  هب  هراشا  اـب  یو 
.میوش هجاوم  انورک  هب  هناراگنا  هداس  یاه  هاگن  اب  مدوب  نارگن  لوا 

لیدـبت تیعقاو  هب  ینارگن  نیا  درک ، هوـلج  رتـشیب  نارحب  نیا  یعاـمتجا  یداـصتقا و  داـعبا  هک  یماـگنه  ناـمز ، رورم  هب 
.دش

کی هب  یناـمرد  ثحب  کـی  زا  ار  اـنورک  عوضوم  میناوتب  رگا  درک : حیرـصت  یتشهب ، دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  سییر 
تمالس ماظن  لئاسم  زا  یرایسب  میهد ، طسب  یدنورهـش  داحآ  همه  هب  ار  ینارگن  نیا  مینک و  لیدبت  یعامتجا  هلئـسم 

.تفرگ دهاوخ  رارق  عوضوم  نیا  عاعشلا  تحت  مه  مدرم  یعامتجا  یداصتقا و  یروآ  بات  دوش و  یم  لح 
قبط تفگ : تسا ، هدـشن  ماجنا  دنتـسم  تروص  هب  یقلخ  تارییغت  هنیمز  رد  یـشهوژپ  راک  نونکات  هکنیا  ناـیب  اـب  یلاز 
شنت ناـجیه و  اـنورک  یمدــیپا  ناــیرج  رد  مدرم  یاــهراتفر  زا  یخرب  رد  هـتفرگ ، تروـص  یاــه  یجنــسرظن  تاــعلاطم و 

یـشهوژپ هژورپ  کی  ماجنا  هب  زاین  دوش و  تیادـه  هنادنمـشوه  تیریدـم  کی  اب  دـیاب  عوضوم  نیا  دوش ، یم  هدـهاشم 
.دوش یم  ساسحا  هنیمز  نیا  رد 

یاه یراکمه  شرتسگ  موزل  هب  هراشا  اـب  یو  ییابطابط  همالع  هاگشناد  اب  یـشهوژپ  یاه  یراکمه  شرتسگ  ترورض 
یـشهوژپ راک  ناونع  هب  ار  یـشخب  نیب  عوضوم  دنچ  دیاب  درک : ناونع  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  اب  هاگشناد  یشهوژپ 

.مینک زاغآ  صخشم و 
تاـطابترا هتـشر  بلاـق  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  اـب  هاگــشناد  یــشزومآ  یاـه  یراـکمه  شیازفا  صوـصخ  رد  یلاز 

کی هـب  هاــگن  هـک  میتــسه  یدارفا  تـیبرت  دــنمزاین  اــه  هناــسر  ثـحب  رد  هژیو  هـب  رما  نـیا  قـقحت  یارب  دوزفا : تمــالس ،
.دنشاب هتشادن  یا  هتشر  نیب  صاخ  عوضوم 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  نآ  داعبا  ره  اب  تاطابترا  یلک  موهفم  عقاو  رد 
یارب یبوخ  عورـش  هطقن  ییابطابط  همالع  هاگشناد  اب  اتـسار  نیا  رد  همان  مهاـفت  یاـضما  درک : ناونع  هاگـشناد  سییر 

رد ییادـتبا  هچیرد  ناوـنع  هب  هاگـشناد  تـسا و  کرتـشم  یرکف  یملع و  یاـه  هورگ  لیکـشت  دـنمناوت و  دارفا  ییاـسانش 
.دراد لماک  یگدامآ  هنیمز  نیا 

یکیناخ یداه  هاگشناد  اب  یشهوژپ  یـشزومآ و  یاه  یراکمه  شرتسگ  یارب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یگدامآ  مالعا 
روصت هب  انورک  نارحب  هکنیا  هب  هراشا  اب  وکـسنوی  یرواـنف  ملع و  تاـطابترا  یـسرک  یراذـگ  تسایـس یلاـع  یاروش  سییر 
هلباقم هناهب  هب  توافتم  یتیهام  اب  هک  یریخ  راک  زا  مجح  نیا  تفگ : دز ، نماد  هاگشناد  اب  یراکمه  یارب  ام  یا  هنیمز 

.درک مهارف  زاس  یگتسبمه  یاهدنور  دشر  یارب  ار  هنیمز  هک  تسا  یتارییغت  زا  یکی  دش ، ماجنا  یریگ  همه  نیا  اب 
.دنرادن یناسر  عالطا  یارب  یا  هدیا  عقاوم  یخرب  رد  هک  میتسه  ور  هب  ور  یناکشزپ  اب  رضاح  لاح  رد  داد : همادا  یو 

.دریگ تروص  تمالس  تاطابترا  هنیمز  رد  یکیژتارتسا  تامادقا  دیاب 
.دوش یم  رازگرب  هناسر  ناور و  تسشن  نیمهد  یراج  لاس  زییاپ  اتسار  نیمه  رد 

تمالس تاطابترا و  دشرا  یـسانشراک  هرود  یحارط  یگدامآ  زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یطابترا  تاعلاطم  هورگ  ریدم 
اب ارتکد  عطقم  تسا و  دـشرا  یـسانشراک  عطقم  رد  اـه  هرود  یحارط  رب  حـیجرت  تفگ : داد و  ربـخ  هاگـشناد  یراـکمه  اـب 

.دوش یزادنا  هار  یحارط و  دیاب  صاخ  یا  هزوح  رب  زکرمتم   رت و  قیقد  هاگن 
یباـی عـالطا  یاـه  هار  اـه ، هرود  نـیا  رد  تمالــس  طاـبترا  داـصتقا و  یــسانش ، هعماــج  ثحاــبم  هـئارا  اــب  داد : هـمادا  یو 

.دننک یم  کرد  رتشیب  ار  تاطابترا  تیهام  دور و  یم  الاب  مدرم  یطابترا  ناوت  دوش ، یم  هاتوک  تسرد 
یاـه تسـشن  رانیمـس و  راـنیبو ، یرازگرب  یارب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یطابترا  تاـعلاطم  هورگ  یگداـمآ  زا  یکیناـخ 

تیولوا زا  یداهن  تامادقا  نداد  ناماس  تفگ : داد و  ربخ  یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  اب  یـشهوژپ  کرتشم 
.دوش یم  بوسحم  یراکمه  نیا  یاه 

دیهش یکشزپ  مولع  هاگـشناد  سییر  رواشم  رهام  یلع  داد  ناشن  ار  دوخ  مه  زاب  انورک  رد  یناسر  عالطا  هوحن  شلاـچ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۸طباور 



هژیو هب  اه  ناگرا  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  رادید  نیا  رد  یداصتقا  یاه  تکراشم  یراذـگ و  هیامرـس  روما  رد  یتشهب 
: تفگ تسناد و  مدرم  هب  تاعالطا  لاقتنا  یناـسر و  عـالطا  هوحن  ار  نارهت  رهـشنالک  رد  اـنورک  یراـمیب  اـب  هلباـقم  داـتس 

.دش ساسحا  رت  قیقد  یزیر  همانرب  یبایزرا و  هب  زاین  داد و  ناشن  ار  دوخ  مه  زاب  انورک  نارحب  رد  لضعم  نیا 
یناـسر و عـالطا  دـننک ، دراو  سرتـسا  هعماـج  هب  هکنیا  نودـب  اـه  نارحب  رد  هک  مینک  ادـیپ  ار  یدارفا  دـیاب  داد : همادا  یو 

.دننک ییادز  سرتسا  یعون  هب  دنناوتب  دنشاب و  هتشاد  یتسرد  شزومآ 
دیهش یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  یرئاح  تاـطابترا  هزوح  رد  روحم  تمالـس  ینهذ  ییاـناوت  دوجو  موزل 
هنیمز نیا  رد  درک : ناـیب  دـناوخ و  گـنررپ  رایـسب  ار  تاـطابترا  هزوـح  رد  روـحم  تمالـس  ینهذ  ییاـناوت  تـیمها  یتـشهب ،
روـما ناصــصختم  نازاــسوراد و  ناکــشزپنادند ، اــهامام ، ناراتــسرپ ، نوـچمه  دــنراد  یقیمع  یکــشزپ  دــید  هـک  یدارفا 

.دننک یم  ادیپ  رتهب  ار  ناش  هاگیاج  دوب و  دنهاوخ  رت  قفوم  تاطابترا  رد  ینهذ  یسدنهم  ظاحل  زا  یتشادهب ،
ریبد ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع  رادرز ، نیرز  یا  هتـشر  نایم  یـشزومآ  یاه  هرود  یحارط  تیمها 
ناـیم یاـه  هرود  یحارط  تیمها  هب  هراـشا  اـب  وکـسنوی  یرواـنف  مـلع و  تاـطابترا  یـسرک  یراذـگ  تسایـس یلاـع  یاروـش 

نآ نالیصحتلا  غراف  دنـشاب و  تمالـس  تاطابترا و  هزوح  دـنیآرب ۲  هک  دوش  یحارط  دـیاب  ییاه  سرد  تفگ : یا ، هتـشر 
.دنک لح  یطابترا  یاه  هار  زا  ار  تمالس  هزوح  لئاسم  دنناوتب  دیاب 

.میهد تروص  ییاهاطخ  نومزآ و  رتکچوک  یاه  هزوح  رد  میتفرگ  میمصت  داد : همادا  یو 
.دش رازگرب  یکشزپ  یاه  هتشر  یاه  تندیزر  یارب  هناسر  تدم  هاتوک  یاه  هرود  روظنم  نیمه  هب 

اـنورک و عوـضوم  اـب  نیـالنآ  شزوـمآ  دـحاو  یحارط  هـنیمز  رد  ار  هاگـشناد  اـب  کرتـشم  یراـکمه  داهنــشیپ  ناـیاپ  رد  رادرز 
.داد هئارا  نایوجشناد  طسوت  هناسر  طابترا و  عوضوم  ود  اب  ییاه  لازوپورپ  فیرعت  یارب  بسانم  رتسب  داجیا 

یمومع طباور  ریدم  یمیرک  ناگژم  تسانورک  نارحب  رد  هاگـشناد  یاه  هغدغد  زا  یکی  یتاعالطا  عبانم  هنوگ  چراق  دشر 
ناونع ییابطابط ، همالع  هاگشناد  اب  هاگشناد  یراکمه  یاه  هنیمز  هب  هراشا  اب  یتشهب ، دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد 

اب تمالس  طابترا  هتشر  داجیا  یا ، هناسر  داوس  یتمالـس و  داوس  یاقترا  هنیمز  رد  کرتشم  یاه  شیوپ  یزادنا  هار  درک :
هزوح یاه  شهوژپ  طسب  روظنم  هب  همان  مهافت  داقعنا  ارتکد ، دـشرا و  یـسانشراک  عطقم  ود  رد  فلتخم  یاه  شیارگ 
نیا داـعبا  زا  اـنورک  یراـمیب  تیریدـم  هـبرجت  هـب  هاـگن  اـب  یـشهوژپ  یاـه  تـصرف  فـیرعت و  تمالـس و  یناـسنا و  موـلع 

.دوب دهاوخ  یراکمه 
دارفا طـسوت  اوـتحم  دـیلوت  تاـعالطا و  هنوـگ  چراـق  دـشر  اـنورک  نارحب  رد  هاگـشناد  یاـه  هغدـغد  زا  یکی  داد : هـمادا  یو 

.تسا صصختم  ریغ  صصختم و 
دارفا زا  یرایـسب  یفرط  زا  اما  دـننک ؛ اوتحم  دـیلوت  یتسرد  هب  دنتـسناوتن  یـصصخت  یاه  هزوح  زا  یرایـسب  هنیمز  نیا  رد 
شیپ زا  شیب  ار  هعماج  تمالس  داوس  یاقترا  ترورض  عوضوم  نیا  دندرک و  یم  دیلوت  یتسردان  بلاطم  صصختمریغ 

.تسا هدرک  گنررپ 
هک انورک  نارحب  رد  هژیو  هب  تسا ، رگیدـکی  موزلم  مزال و  یا ، هناـسر  داوس  تمالـس و  داوس  کارتشا  داد : همادا  یمیرک 

.تفای شیازفا  راشقا  نیب  رد  یا  هناسر  فرصم 
یزاـب نوچمه  مدرم  مومع  شزوـمآ  رد  یا  هلحرم  یقیرزت و ۲  یاـه  شور  زا  هدافتـسا  هب  زاـین  هنیمز  نیا  رد  نینچمه 

.دش ساسحا  رتشیب  یزاس  هنوگ 
: تفگ تسا ، هدرک  رییغت  شوختـسد  ار  تاطابترا  هوحن  انورک  هکنیا  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  هاگـشناد  یمومع  طباور  ریدـم 

ارچ میجنـسب ؛ ار  هنیمز  نیا  رد  اه  تصرف  اه و  شلاچ  یناسر و  عالطا  یاه  مرفتلپ  زا  مدرم  هدافتـسا  حطـس  دیاب  ادتبا 
.تسا هدرک  رییغت  یطابترا  یاه  مرفتلپ  زا  هدافتسا  یدرف و  نیب  تاطابترا  حطس  یمدیپا  نیا  نایرج  رد  هک 

موـلع هاگــشناد  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یـــشهوژپ  یـــشزومآ و  یاــه  یراــکمه  شرتــسگ  موزل  رب  ناــیاپ  رد  یو 
داوـس یاـقترا  فدـه  اـب  یـشخب  نـیب  یاـه  یراـکمه  شیازفا  یارب  ار  تـصرف  نـیا  درک و  دـیکات  یتـشهب  دیهـش  یکــشزپ 

.دناوخ دنمشزرا  تمالس 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۹طباور 



هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ ناریا  یعامتجا -  هلئسم  هب  ینامرد  ثحب  زا  انورک  لیدبت  ترورض   

هیشاحرد دوش -  لیدبت  یعامتجا  هلئسم  هب  ینامرد  ثحب  زا  انورک  عوضوم   
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هیشاحرد یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا تـفر  نورب  یارب  فـلتخم  یاـه  هـیرظن صوـصخ  رد  نکـش  تـب اــنورک  نارحب  زا  تـفر  نورب یارب  فـلتخم  یاــه  هـیرظن  
نارحب نـیا  زا  ناوـت  یم تعرـسب  هـک  تـسا   v لکــش یکی  دراد ؛ دوـجو  صوـصخ  نـیا  رد  هـیرظن  هـس  تـفگ : اــنورک  نارحب 

V نارحب نیا  میراودـیما  هـک  تـسا   L لکـشب دـشاب ، راد  هـمادا رگا  اـی  عیرـس و  هـمین  ینعی  تـسا    u لکـش ای  دـش ، جراخ 
.میوش جراخ  نآ  زا  رتعیرس  دشاب و   

رب همه  دـشاب  هسیاقم  لباق  هکنیا  یارب  هک  میتفرگ  رظن  رد  ناـموت  دراـیلیم  رازه  دودـح ۱۰۰  یزیچ  راک  نیا  یارب  الک  ام   
.دنریگ یم رظن  رد   GDP ساسا

دص رد  مهد  هرک ۸  دنه و  ، ۱/۵ هیکرت نیچ ۲/۵ ، دصرد ، ناتسبرع ۲/۷  دصرد ، اکیرمآ ۱۱  ، GDP دصرد ناتسلگنا ۱۸   
.تسا دصرد  مهد  ام ۲  ددع  و 

سیئر نکـش » تب مشاهدـمحم   » روضح اـب  همالع  هاگشناد  دازآ  یاهوگتفگ  یاـه  تسـشن هلـسلس  زا  هسلج  نیمراـهچ 
تمه هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تاــیه  وـضع  روـشک و  یاــه  هاگــشناد رد  یکناــب  یلوـپ و  یتروـشم  هشوــخ 

مارگاتـسنیا یاضف  رد  یزاجم  تروص  هب  هامدادرخ  متـسیب  بش   هبنـش  هس هاگـشناد  نیا  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم 
.دش رازگرب 

رد یلاـم  یکناـب و  ماـظن  شقن  صوـصخ  رد  تسـشن  تاـعوضوم  زا  یکی  وـگو و  تفگ نیا  ریبد  دـهاز » یودـهم  یدـهم  »
.دوب انورک  نارحب 

رد نکش  تب ایند  رد  انورک  یلام  یلوپ و  داـعبا  راـثآ و  تسا ؛ دونـش  تفگ و  نیا  زا  مود  شخب  دـیناوخ  یم لـیذ  رد  هچنآ 
ار ییاه  شخب هچ  نارحب  نیا  هک  مینادب  دیاب  همه  زا  لوا  تفگ : ایند  رد  انورک  یلام  یلوپ و  یاهدـمایپ  راثآ و  صوصخ 

.تسا هداد  رارق  ریثات  تحت 
.منک یم  یسررب  ار  ایند  حطس  رد  یلام  شخب  همه  زا  لوا    

.دنا هدرک یدصرد  ات ۳۰  تفا ۲۰  ایند  رساترس  رد  یلام  یاه  صخاش
.دش لیدعت  تفا  نیا  دعب ، یمک  اما 

هب لاـس ۲۰۲۰  یارب  یداـصتقا  یفنم  دــشر  دوـش  یم حرطم  هـک  تـسا  داــصتقا  یقیقح  شخب  اــنورک  راــثآ  زا  رگید  یکی 
.دسرب  ۳ یفنم

.تسا توافتم  ماقرا  نیا  هتبلا    
.دوش یم یفنم ۷  ای  یفنم ۶  مقر  نیا  دیوگ  یم وروی  هقطنم 

انورک انورک نارحب   نارحب ردرد   یلام   یلام یکناب  وو   یکناب ماظن   ماظن شقن   شقن

هجوت اب  هک  دنا  هتفرگ راک  هب  ار  یددعتم  یلام  یلوپ و  یاه  تسایس انورک ، نارحب  اب  ههجاوم  رد  فلتخم  یاهروشک  انریا - نارهت -
.تسا توافتم  اهروشک  نیا   GDP هجدوب و نازیم  هب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۰طباور 

https://www.irna.ir/news/83816443/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83816443/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


، یرگـشدرگ هزوـح  لـثم  دـنتفرگ  رارق  ریثاـت  تحت  نارحب  نیا  زا  هک  تسا  ییاـهراک  بـسک و  لـماش  مـه  شخب  نیموـس 
....و یربرفاسم  یاه  تکرش اه و  ناروتسر

.دندرک ییاهدوس  مه  نیالنآ  یاه  هاگشورف دننام  لغاشم  زا  یخرب  دنچره 
زا تـفر  نورب  یارب  فـلتخم  یاـه  هـیرظن صوـصخ  رد  نکــش  تـب اــنورک  نارحب  زا  تـفر  نورب یارب  فـلتخم  یاــه  هـیرظن

نارحب نیا  زا  ناوـت  یم تعرـسب  هک  تـسا   v لکـش یکی  دراد ؛ دوـجو  صوـصخ  نیا  رد  هیرظن  هـس  تـفگ : اـنورک  نارحب 
V نارحب نیا  میراودـیما  هک  تـسا   L لکـشب دـشاب ، راد  همادا رگا  اـی  عیرـس و  همین  ینعی  تسا    u لکـش ای  دش ، جراخ 

.میوش جراخ  نآ  زا  رتعیرس  دشاب و   
.دراد دوجو  یلصا  بطاخم  هس  هدرک  حرطم  لوپ ) یللملا  نیب قودنص   ) IMF

.تسا یلام  شخب  رگید  راک و  بسک و  یرگید  تسا ، راوناخ  یکی 
.دننکن تخادرپ  ار  ناشطاسقا  اهراوناخ  دیوگ   یم الثم  دنک  یم حرطم  ییاهدومنهر  شخب  هس  نیا  کت  کت  یارب  و 

.دنهدن ار  ماو   ای 
.دننک لامعا  ار  یرت  تحار تالیهست  دنناوتب  دیاب  اه  کناب دنهدن و  ار  ناشماو  اهراک  بسک و 

.دننک یم یللملا  نیب یاهداهن  ییارجا  لکش  هب  هک  تسا  ییاه  هیصوت نیا 
راهظا انورک  اب  هطبار  رد  یلام  یلوپ و  یاه  تسایس صوصخ  رد  نکش  تب انورک  اب  هطبار  رد  یلام  یلوپ و  یاه  تسایس

.تسا اه  تخادرپ قیوعت  الومعم  یلام  یاه  تسایس تشاد :
 ... . ضوبق و همیب ، تخادرپ  مدع  دننام 

ار اه  کناب یهد  ماو  ناوت  ای  دـنهد  شهاـک  ار  هرهب  خرن  اـی  اـیند  رد  هک  تسا  نیا  فدـه  اـمومع  یلوپ  یاـه  تسایـس رد 
.دنهد شیازفا 

هزادـنا هویـش و  اب  اما  دوش  یم ماجنا  مه  ام  روشک  رد  دوش و  یم ماجنا  اـیند  لـک  رد  هک  دنتـسه  یلک  تسایـس  ود  اـهنیا 
.توافتم رایسب 

رب همه  دـشاب  هسیاقم  لباق  هکنیا  یارب  هک  میتفرگ  رظن  رد  ناـموت  دراـیلیم  رازه  دودـح ۱۰۰  یزیچ  راک  نیا  یارب  الک  ام 
.دنریگ یم رظن  رد   GDP ساسا

دص رد  مهد  هرک ۸  دنه و  ، ۱/۵ هیکرت نیچ ۲/۵ ، دصرد ، ناتسبرع ۲/۷  دصرد ، اکیرمآ ۱۱  ، GDP دصرد ناتسلگنا ۱۸ 
.تسا دصرد  مهد  ام ۲  ددع  و 

همه هجدوــب و  یرــسک  تـفن و  تـمیق  ندوــب  نییاــپ  هبناــج و  هـمه  مـیرحت  دــننام  یــصاخ  طیارــش  مینادــب  دــیاب  هـتبلا 
.میریگب رظن  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  اهرتماراپ 

یارب ناریا  رد  هـک  یتامادــقا   صوـصخ  رد  نکــش  تـب  تـسا  هدـش  ماـجنا  اـنورک  اـب  هجاوـم  یارب  ناریا  رد  هـک  یتامادـقا 
دیناوت یم هک  دـنا  هتفگ اه  هاگنب یارب  یلاـم  یاـه  تسایـس هنیمز  رد  ناریا  رد  تفگ : تسا ، هدـش  ماـجنا  اـنورک  اـب  هجاوم 
ناـموت نویلیم  نم ۵۰  هـک  تـسا  هـتفگ ییافوکـش  یروآوـن و  قودنـص  اـی  دـینک  تـخادرپ  رترید  هاـم  هـس  اـت  ار  هـمیب  قـح 

.مهد یم تالیهست 
.تسا هاگنب  بطاخم  یلام  تسایس  وزج  اهنیا 

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  ددع  نالف  الثم  دنا  هتفگ راوناخ  شخب  یلام  تسایس  رد 
.تسا رتزاب  یمک  تیعضو  یلوپ  یاه  تسایس رد  اما  هتفرگ  تروص  ام  روشک  رد  نونکات  هک  تسا  یزیچ 

.راک بسک و  راوناخ و  تسا  هتسد  ود  بطاخم  مه  یلوپ  یاه  تسایس رد  ینعی 
زورما ات  هک  هدرک  ادـیپ  صاصتخا  ریگب  هنارای  راوناـخ  نویلیم  یارب ۲۲  ناموت  دراـیلیم  رازه  ما ۲۵  هتفرگ راـمآ  نم  هچنآ 

.تسا هدش  تخادرپ  ناشباسح  هب  نویلیم  کی  راوناخ  نویلیم  دودح ۲۰
.دراد دوس  دصرد  دودح ۴  تسا و  هنسحلا  ضرق  لکش  هب  هدش و  ماجنا  نونکات  تمسق  نیا  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب 

.تسا هدوب  مه  تسرد  هدوب و   IMF رظن   ساسا  رب  راک  نیا  هک 
.یلام نکمت  ثحب  مه  دراد و  دوجو  یگنیدقن  ثحب  مه  راوناخ  یارب  دیوگیم   IMF 

 



.دهدب اذغ  نوتژ  ای  نب  هدش  هیصوت  اهاج  یخرب  رد  یتح  دهد  یم یدقن  هنارای  یتح  یلام  نکمت  ثحب  رد  ینعی 
رازه نـیمه ۲۵  یتـح  ددرگ و  یم رب  هجدوـب  ثـحب  هـب  نآ  هـک  تـسا  یرگید  ثـحب  دـهدن  اـی  دــهدب  فاـفک  شددــع  اـما 

.تسا هدش  نیمات  یکناب  عبانم  لحم  زا  ناموت  درایلیم 
 . تسا هدوب  یکناب  عبانم  زا  موس  ود  ینوناق و  هدرپس  یزاسدازآ  لحم  زا  شموس  کی 

.تسا هتشادن  ار  اه  نویلیم کی  نیا  تخادرپ  یارب  یلحم  تلود ، عقاو  رد  ینعی 
.دراد یناوخمه  ایند  یاهراکوزاس  اب  شا  تیهام اما  هدوب  مک  شنازیم  دیاش  نیاربانب 

.تسا هدشن  تخادرپ  نونکات  هنافساتم  اه  هاگنب دروم  رد 
یاـه عـمتجم کاـشوپ ، عـیزوت  دـیلوت و  یترفاـسم ، تامدـخ  رتاـفد  دــننام  دــنتفرگ  رظن  رد  ار  یا  هناگهدزیــس تـسیل  کـی 

.دنوش یم  تاناکما  زا  هدافتسا  لومشم  ...و  یشیارآ  یاه  نلاس یهاگشیامزآ ، زکارم  یگنهرف ،
نویلیم  ۱۶ اـهنآ   جارخا  مدـع  ضرف  اـب  لنـسرپ  ره  یازا  هب  هک  دوـش  هداد  تالیهـست  اـهنآ  هـب  دراـیلیم  رازه  دوـب ۵۰  رارق 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  هیارک  لثم  رگید  جراخم  یارب  ار  شدصرد  قوقح و ۵۰  یاربار  شدصرد  هک ۵۰  مینک  تخادرپ 
هبنــش زا  تـسا  رارق  تـسا و  هدـشن  ییارجا  زوـنه  رگید  دراـیلیم  رازه  اـما ۵۰  هدـش  تخادرپ  دراـیلیم  رازه  نیاربانب ۲۵ 

.دوش ییارجا 
.دنهاوخ یم یصاخ  دراوم  اه  هاگراک نیا  زا  ما  هدینش نم 

.دنشاب هدرک  تخادرپ  همیب  قح  ناشیاهرگراک  یارب  دنهاوخ  یم اهنآ  زا  لاثم  یارب 
.دنشاب هدرکن  تخادرپ  همیب  قح  الصا  تسا  نکمم  دنتسه و  یلصف  اه  ناروتسر  دننام  اهنآ  زا  یرایسب  هک  یتروص  رد 

دیتسه نآ  لومشم  امـش  هک  دوش  هداد  صیخـشت  اجنآ  رد  دننک و  مان  تبث  راک  هناماس  رد  هک  تسا  نیا  مه  شلحارم 
.دوش ماجنا  اه  تخادرپ  ات 

.دوش یم ماجنا  هامرهم  زا  ههام و  شا ۳۰  تخادرپزاب  تسا و  دصرد  شخرن ۱۲ 
دیاـب تسا و  هدـش  یبیـسآ  راـچد  روـشک  هرخـالاب  هک  دـناسر  ناـیاپ  هب  نخـس  نیا  اـب  ار  شا  ثـحب نکـش  تـب یدـنب  عمج   

.میرب یمن  رس  هب  یبسانم  نادنچ  تیعضو  رد  نامیداصتقا  طیارش  هب  هجوت  اب  مینادب 
دنمدوـس رایـسب  دـناوت  یم رما  نـیا  مـیریگب ، ار  یراـکیب  یوـلج  میزادـنیب و  هار  هـب  ار  اـهراک  بـسک و  دوز  رگا  نـم  رظن  هـب 

.دشاب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد انورک -  نارحب  رد  یلام  یکناب و  ماظن  شقن   

۲۱۲۱
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / مدرم  یادص   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هکبـــش ییوجـــشناد  هناـــخریبد  تســـشن  نــیمجنپ  مــشیربا و  هداـــج  یناتـــساب  یاهرهـــش  نیـــالنآ  تســـشن  نیتــسخن   
اب ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  کرتـشم  یاــه  تیلاــعف زا  یکی  ناوـنع  هـب  نارهت  رد  ( USSUN  ) مشیربا هار  یاـه  هاگـشناد

.دش رازگرب  مشیربا  هداج  ریسم  یاهروشک  یاه  هاگشناد 

دندش دندش یفرعم   یفرعم مشیربا   مشیربا ریسم   ریسم ردرد   نیچ   نیچ یخیرات   یخیرات یاهرهش   یاهرهش

مدرم یادص  ینخس |  یرد  ره  زا  دندش  یفرعم  مشیربا  ریسم  رد  نیچ  یخیرات  یاهرهش 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۲طباور 

https://www.sedayemardom.net/?p=84181
https://www.sedayemardom.net/?p=84181


یللملا نـیب  یاـه  تســشن  نـیا  یلــصا  یلوـتم  هـک  نارهت  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  هبنــشجنپ  زور  شرازگ  هـب  اــنریا ؛  
لبق یاـــه  لاــــس  نوـــچمه  زین  لاــــسما  ( USSUN  ) مــشیربا هار  یاــه  هاگـــشناد هکبـــش  ییوجـــشناد  هناــخریبد  تــسا ،

رد درک و  رازگرب  یللملا  نیب  یناتساب  هار  نیا  رد  عقاو  یاهروشک  یناتـساب  یاهرهـش  یفرعم  اب  طابترا  رد  ار  ییاه  تسـشن
نیا رد  عقاو  یاهروشک  یناتـساب  یاهرهـش  یفرعم  هب  دـیآ ، یم  باسح  هب  مه  نیال  نآ  دروم  نیتسخن  هک  اـهنآ  نیمجنپ 

.تخادرپ نیچ  روشک  زا  یسکه » رذگهار   » و وژگنژ » «، » نایش  » یاهرهش هلمج  زا  هار 

ناتسا رد  مهم  یخیرات  ریسم  کی  هک  یـسکه » رذگهار   » یفرعم هب  یللملا  نیب  تسـشن  نیا  همادا  رد  زین  نایویل »  » 

لحاـس اـت  هداد و  لیکـشت  ار  ناتـساب  مشیربا  هار  یلامـش  ریـسم  زا  یتمـسق  هک  تخادرپ  دوـب ، نـیچ  روـشک  رد  وسناـگ » »
.دوش یم  یهتنم  هنایم  یایسآ  هب  ماجنارس  هتفای و  دادتما  درز  هناخدور 

هکبـــش ییوجـــشناد  هناـــخریبد  تســـشن  نــیمجنپ  مــشیربا و  هداـــج  یناتـــساب  یاهرهـــش  نیـــالنآ  تســـشن  نیتــسخن 
اب ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  کرتـشم  یاـه  تیلاـعف زا  یکی  ناوـنع  هـب  نارهت  رد  ( USSUN  ) مشیربا هار  یاه  هاگـشناد

.دش رازگرب  مشیربا  هداج  ریسم  یاهروشک  یاه  هاگشناد 
، تسا یللملا  نیب  یاه  تسشن  نیا  یلصا  یلوتم  هک  نارهت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هبنشجنپ  زور  شرازگ  هب  انریا ؛
ار ییاه  تسـشن لبق  یاه  لاس  نوچمه  زین  لاسما  ( USSUN  ) مشیربا هار  یاه  هاگشناد هکبش  ییوجـشناد  هناخریبد 

اهنآ نیمجنپ  رد  درک و  رازگرب  یللملا  نیب  یناتـساب  هار  نیا  رد  عقاو  یاهروشک  یناتـساب  یاهرهـش  یفرعم  اـب  طاـبترا  رد 
هلمج زا  هار  نیا  رد  عقاو  یاهروشک  یناتـساب  یاهرهـش  یفرعم  هب  دیآ ، یم  باسح  هب  مه  نیال  نآ  دروم  نیتسخن  هک 

.تخادرپ نیچ  روشک  زا  یسکه » رذگهار   » و وژگنژ » «، » نایش  » یاهرهش
روشک نیا  مهم  یاهرهش  یفرعم  هب  هتـشاد و  روضح  تسـشن  نیا  رد  روشک  نیا  زا  نامهم  دیتاسا  تبـسانم  نیمه  هب 

.دنتخادرپ
گناـس ( » یاـقآ  ) و سویـسفنک »  » هسـسوم زا  ناـیویل » ( » یاـقآ  ) و ایـشوئایش » نـیچ  ( » مناـخ ، ) شرازگ نـیا  ساـسارب 

نایوجشناد و زا  یعمج  یهارمه  اب  هک  دندوب  هسلج  نیا  رد  رضاح  ناداتـسا  هلمج  زا  نایلاد »  » هاگـشناد زا  وبگنایج »
.دش رازگرب  دنه  ینامور و  لاغترپ ، ناتسناغفا ، نیچ ، ناریا ، یاهروشک  زا  نارگشهوژپ 

زاغآ وبگنایج » گناس  » طسوت نایـش »  » رهـش یفرعم  اـب  دـیماجنا  لوط  هب  تعاـس  کـی  زا  شیب  هک  یملع  تسـشن  نیا 
.دش

یناتساب تختیاپ  راهچ  زا  یکی  هدوب و  نیچ  یاهرهش  نیرت  یمیدق زا  یکی  هک  تسا  یشناش »  » ناتـسا زکرم  رهـش  نیا 
دوخ هب  گنات »  » و یئوس » «، » ناه «، » نیچ «، » وژ  » لیبق زا  ار  یمهم  یاه  هلسلس هک  دوش  یم  بوسحم  زین  نیچ 

.تسا هدید 
رهـش نیا  تیمها  هلمج  زا  رهـش  نیا  نوگانوگ  داعبا  یفرعم  هب  یو  هک  تسا  مشیربا  هار  نیزاغآ  هطقن  نایـش »  » رهش

یدالیم لاـس ۲۰۰۰  رد  هک  برغ » یوـس  هب  تسایـس   » یداـصتقا هعـسوت  هنیمز  رد  نیچ  تـلود  لـمع  راـکتبا  ببـس  هـب 
.تخادرپ دش ، زاغآ  لاس ۲۰۱۳  زا  هک  هداج » دنبرمک و  کی  راکتبا   » هژورپ نینچمه  دروخ و  دیلک 

.دش یفرعم  ایشوئایش » نیچ   » طسوت زین  نانه »  » ناتسا رد  وژگنژ »  » رهش
«، گــناگناینایل  » ناــیم زا  هـک  ار  نآ  یلــصا  طــخ  تـخادرپ و  مـشیربا  هار  دــیدج  ریــسم  یــسررب  هـب  ینیچ ، داتــسا  نــیا 

.درک حیرشت  لیصفت  هب  درذگ  یم اپورا  سپس  هنایم و  یایسآ  گنایجنیش ،» «، » وژنژ «، » نایش «، » وژگنژ »
تخادرپ و یـشزرو  یگنهرف و  یخیرات ، مانب  یاه  هرهچ و  وژگنژ »  » فورعم یاهاذـغ  یفرعم  هب  نینچمه  همادا  رد  یو 

.درک ناونع  ار  یتاکن  ناتسا  نیا  یایفارغج  هرابرد 
ناتسا رد  مهم  یخیرات  ریـسم  کی  هک  یـسکه » رذگهار   » یفرعم هب  یللملا  نیب  تسـشن  نیا  همادا  رد  زین  نایویل » »

لحاس ات  هداد و  لیکـشت  ار  ناتـساب  مشیربا  هار  یلامـش  ریـسم  زا  یتمـسق  هک  تخادرپ  دوب ، نیچ  روشک  رد  وسناـگ » »
.دوش یم  یهتنم  هنایم  یایسآ  هب  ماجنارس  هتفای و  دادتما  درز  هناخدور 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۳طباور 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دشابن تراجت  نوناق  هدام ۱۴۱  ساسا  رب  ولو  تسا ، هتسکشرو  زین  دهد  خر  یدقن  یزارتان  رگا  یتح  کناب  رد   « 

هب تعرس ،) اب   ) V لکـش هب  دنناد ؛ یم  لکـش  راهچ  ای  هس  رد  ار  انورک  نارحب  زا  جورخ  یاه  لکـش  ایند  مامت  رد  لک  رد   
.W لکش هب  و  راد ) همادا   ) L لکش هب  عیرس ،) همین   ) U لکش

.تسا تعرس  اب  لوا V و  لکش  هب  تفر  نورب  ناریا  رد  هدنب  رظن  هب   

سیئر نکـش ، تب مشاهدـمحم  رتـکد  روـضح  اـب  همـالع  دازآ  یاـهوگو  تفگ یاـه  تسـشن هلـسلس  زا  تسـشن  نیمراـهچ 
یکناب ماظن  شقن   » عوضوم اب  یئابطابط  همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  روشک و  رد  یکناب  یلوپ و  یتروشم  هشوخ 

.دش رازگرب  انورک » نارحب  رد  یلام  و 
نکـسم رازاـب  لرتـنک  رد  تلود  راـکهار  ناوـنع  هب  یلاـخ  یاـه  هناـخ  رب  تاـیلام  ثحب  تسـشن  نـیا  رد  اـنطع ، شرازگ  هـب 

ینیب شیپ  لباق  یداصتقا  یاهریغتم  هک  دوش  تفایرد  دـیاب  تاـیلام  یطیارـش  رد  نکـش  تب  رتکد  رظن  زا  دـش و  حرطم 
.دشاب

میشاب و هتشاد  نکسم  هزوح  رد  یا  هریخذ  دیاب  هراومه  تسین و  تادراو  لباق  اهرازاب  ریاس  دننام  نکـسم  رازاب  هک  ارچ 
.تسا رتم  اهرهش ۱۰۰  ریاس  یارب  رتم و  نارهت ۷۵  رهش  یارب  راوناخ  ره  هنارس  لقادح  نآ 

هدرک هیهت  تلود  هک  ینکـسم  یدوـجوم  هضرع  اـب  میدوـب  دـهاش  ار  نکـسم  تـمیق  نـتفر  ـالاب  طیارـش  رگا  داد : هـمادا  وا 
.دوش یم  لرتنک  رازاب  تسا ،

.دشاب اهنآ  تعاطتسا  رد  دیاب  ماو  نیا  تسا و  نکسم  دیرخ  یارب  مدرم  راشقا  یزاسدنمناوت  رگید  هار 
دنتـسه دنمراک  ًارثکا  هک  و ۵  یاـه ۴  کـهد  یارب  دراد و  طـسق  نویلیم  یلا ۴  دودـح ۳  یناموت  نویلیم  ماو ۲۰۰  ًالثم 

.تسا تخس  یرادقم 
نتفرگ هـب  یداـقتعا  یلعف  طیارــش  نـیا  رد  تـفگ : یکناـب  یاـه  هدرپـس  دوـس  رب  تاــیلام  نـتفرگ  دروـم  رد  نـینچمه  یو 

.مرادن هدرپس  دوس  هب  تایلام 
هیامرــس نـیا  دوـش و  یم  داـمتعا  بلــس  بجوـم  دوـش  هتــشاذگ  تاـیلام  رگا  دــنراد و  اـه  کـناب  هـب  یداـیز  داـمتعا  مدرم 

.دنک رییغت  نآ  اب  بسانتم  یکناب  تاررقم  نیناوق و  دیاب  صوصخ  نیا  رد  دوش ؛ یم  ریزارس  یرگید  یاج  رد  تفگنه 
یرادــهاگنب یــصوصخ  یتـلود و  یاــه  کــناب  زا  یخرب  رد  درک : دــیکات  اــهکناب  زا  یخرب  یرادــهاگنب  دروـم  رد  نکــش  تـب 

.نکسم کناب  یزرواشک و  کناب  رد  هلمج  زا  تسا  هتفرگن  تروص 
.دوش یم  فرصم  اهنآ  اب  طبترم  صتخم و  یاهراک  رد  اهنآ  یاه  هیامرس  هک  ارچ 

کناب رد  هلمج  زا  تسا  یکناب  هخرچ  اب  طبترمریغ  یروآدوس  رد  دـیاش  تسا  دوهـشم  اه  کناب  یرادـهاگنب  رد  هک  یزیچ 
نیا دـنا و  هدروآ  رد  رایتخا  هب  ار  اه  تکرـش  تاجناخراک و  یخرب  اه  کناب  نیا  هب  تلود  نوید  لاـبق  رد  هک  یراـجت  یاـه 

.تسا هتفرگ  تروص  هتساوخان  لمع 
.دریگ تروص  کیکفت  نیا  دیاب  هنیمز  نیا  رد 

خساپ تراجت  نوناق  هدام ۱۴۱  ساسا  رب  اه  کناب  یخرب  یگتسکشرو  رب  ینبم  یلاوس  هب  خساپ  رد  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

تسا تسا هدننک   هدننک نارگن نارگن تدم ، ، تدم هاتوک هاتوک ردرد   دوس   دوس هبهب   ندیسر   ندیسر یارب   یارب سروب   سروب رازاب   رازاب هبهب   مدرم   مدرم موجه   موجه

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۴طباور 
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، دورب نیب  زا  تکرـش  هیامرـس  فصن  لقادـح  هدراو  یاه  نایز رثا  رب  رگا  : » هک میراد  تراـجت  نوناـق  هدام ۱۴۱  رد  دنداد :
ای لـالحنا  عوضوم  اـت  دـنک  توعد  ار  ماهـس  ناـبحاص  هداـعلا  قوف  یمومع  عمجم  هلـصافالب  تسا  فلکم  هریدـم  تئیه 

.دوش عقاو  یار  تروشم و  دروم  تکرش  یاقب 
تکرش هیامرس  نوناق  نیا  هدام ۶  تاررقم  تیاعر  اب  هسلج و  نامه  رد  دیاب  دهدن  لالحنا  هب  یار  روبزم  عمجم  هاگره   

.دهد شهاک  دوجوم  هیامرس  غلبم  هب  ار 
هک یعمجم  ای  دـیامنن و  تردابم  هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  توعد  هب  هدام  نیا  فـالخرب  هریدـم  تئیه  هک  یتروص  رد   

هاــگداد زا  ار  تکرـــش  لــالحنا  دــناوت  یم عــفن  یذ ره  دوــش ، دـــقعنم  ینوناــق  تاررقم  قباــطم  دـــناوتن  دوــش  یم توــعد 
.دیامن تساوخرد  راد  تیحالص

.دشابن تراجت  نوناق  هدام ۱۴۱  ساسا  رب  ولو  تسا ، هتسکشرو  زین  دهد  خر  یدقن  یزارتان  رگا  یتح  کناب  رد  « 
رگا دراد و  یزکرم  کـناب  شرازگ  ساـسا  رب  اـه  ییاراد  یفیک  یباـیزرا  هب  زاـین  اـه  کـناب  رد  یگتـسکشرو  هدـنب  هدـیقع  هب 

.دهد ششوپ  ار  یتساک  هشابنا و  ییاراد  دناوت  یم  دشاب  دایز  کناب  یاه  ییاراد  هزادنا 
، یزکرم کـناب  زا  تشادرب  هفاـضا  تسا : هتـسکشرو  هک  تفگ  ناوـت  یم  تشاد  ار  ریز  طرـش  هس  کـناب  رگا  هدـنب  رظن  هب 

.تسا کناب  یمیخدب  هناشن  دروم  هس  نیا  هک  ییاراد ؛ زا  تابلاطم  تبسن  ندوب  الاب  هشابنا و  نایز 
شهاک یارب  اهراکهار  زا  یکی  تفگ : اه  کناب  یخرب  ریخا  ماغدا  صوصخ  رد  نکش  تب  نیالنآ ، تسـشن  نیا  همادا  رد 

هپـس کـناب  دـننام  اـه  کـناب  ییازفا  مـه  یارب  نـیا  تـسا و  اـه  کـناب  تاسـسوم و  یخرب  بعـش و  ماـغدا  اـهکناب  هـنیزه 
.دراد یپ  رد  ار  اه  هنیزه  شهاک  رگید  یوس  زا  تسا و  رتشیب  دمآرد  ییازفا و  مه  بجوم 

اب دـیاب  رفــص  فذـح  تـفگ : خـساپ  رد  نکــش  تـب هـک  دوـب  یتـالاوس  رگید  زا  یلم  لوـپ  زا  رفــص  کـی  اـی  رفــص و  فذح ۴ 
تسا و یکناب  راتخاس  حالـصا  زا  لوژاـم  کـی  نیا  میـشاب و  هتـشاد  یداـصتقا  حالـصا  نآ  یپ  رد  دـشاب و  هماـنرب  نتـشاد 

فذح دهد و  خر  یکناب  ماظن  حالـصا  رگا  تسین و  حرطم  یجورخ  کی  ناونع  هب  یلم  لوپ  زا  رفـص  فذـح  دوخ  هب  دوخ 
.مقفاوم نآ  اب  تسا و  بوخ  دشاب  عورش  هطقن  ناونع  هب  لوپ  زا  رفص 

تسا و هدـش  هداد  قوـس  سروـب  رازاـب  تمـس  هب  اـه  یگنیدـقن  هکنیا  هب  هجوتاـب  تشاد : ناـیب  سروـب  رازاـب  دروـم  رد  یو 
هب مدرم  هرابکی  موجه  اما  دنتـسه ، نمیا  یرادقم  دنراد  ار  کسیر  لرتنک  یاهرازبا  ناریا  رد  یا  هیامرـس  یاهرازاب  نوچ 

.تسا هدننک  نارگن  یرادقم  هاتوک  نامز  رد  ندرب  دوس  یارب  ندش  دراو  رادگ  یب  سروب و  رازاب 
رت نئمطم  اهنآ  یارب  نیا  دننک و  یراذـگ  هیامرـس  یـسروب  رترب  تکرـش  رد ۵۰  لقادـح  دنـشاب و  رازاب  رگلیلحت  دـیاب  مدرم 

.دهد یم  شهاک  ار  کسیر  رادقم  تسا و 
یدصرد ات ۳۰  تفا ۲۰  تفگ : انورک  نارحب  یکناب  یلوپ و  داعبا  صوصخ  رد  نکـش  تب  تسـشن ، نیا  ینایاپ  شخب  رد 

هزوـح رد  دــنچره  دــناسر ، بیــسآ  اـهراک  بـسک و  یخرب  هـب  هـک  یداـصتقا  یاـه  هزوـح  رد  اـیند و  یاـه  سروـب  صخاـش 
.تشاد دوس  نیالنآ  یاه  هاگشورف 

هب تعرس ،) اب   ) V لکـش هب  دـنناد ؛ یم  لکـش  راهچ  ای  هس  رد  ار  انورک  نارحب  زا  جورخ  یاه  لکـش  ایند  مامت  رد  لک  رد 
.W لکش هب  و  راد ) همادا   ) L لکش هب  عیرس ،) همین   ) U لکش
.تسا تعرس  اب  لوا V و  لکش  هب  تفر  نورب  ناریا  رد  هدنب  رظن  هب 

.یلام هزوح  راک و  بسک و  هداوناخ ، میراد ؛ بطاخم  هس  ییارجا  هزوح  رد 
.تسا هدش  ماجنا  مه  اه  هنیمز  نیا  رد  یتامادقا 

هزوح رد  اـهراک  بسک و  رد  راوناـخ ، کـمک  یتـشیعم و  هتـسب  یناـموت و  نوـیلیم  کـی  ماو  تخادرپ  اـب  هداوناـخ  هزوـح  رد 
ناموت درایلیم  رازه  تخادرپ ۲۵  اب  یلاـم  تسایـس  شخب  رد  یراـکیب و … همیب  تاـیلام ، تخادرپ و  قیوعت  ماو و  نداد 

زا ۱. ار  نآ  هدش و  نیمات  یکناب  عبانم  زا  هک  هنسحلا  ضرق  تروص  هب  رفن  نویلیم  یارب ۲۲  ماو 
ماو ۱۱. دوس  دصرد و  هدرپس ۱۰  دوس  توافتلا  هبام  دصرد   ۸

.تسا هدش  تخادرپ  اه  کناب  دصرد   ۸
نکـش تب مشاهدمحم  یئابطابط  همالع هاگشناد  نکـسم  دیرخ  رفـص  فذـح ۴  سروب  کناب  یداصتقا  یدـیلک : تاـملک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۵طباور 
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۲۰۲۰
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
زوینایرآ۱۰:۱۲ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

هک یطیارـش  رد  زورما  تفگ : اـفزآ ) ) یئاـبطابط همالع هاگشناد  ناـنابز  یـسراف  ریغ  هـب  یـسراف  ناـبز  شزوـمآ  زکرم  ریدـم 
یئاــبطابط ۴۵۰ همـالع هاگـشناد  دـــنا ، هدـــش لــیطعت  ناــهج  رد  یـــسراف  ناـــبز  شزوــمآ  یاـــه  ســـالک  زکارم و  رتــشیب 

زومآ ناـبز رفن  یـالاب ۱۰۰  هاـگ  چـیه تساوـخرد ، دوـجو  اـب  یروـضح  تلاـح  رد  یتـح  اـم  هـک  یتروـص  رد  دراد  زوـمآ  یـسراف
.میتشادن

.دش لیدبت  تصرف  هب  ام  یارب  هک  دوب  دیدهت  کی  انورک  یرامیب 
، دش یدج  رایسب  یسراف  نابز  طخرب  شزومآ  عوضوم  انورک  عویش  اب  هکنیا  نایب  اب  ییارحص  دارماضر  انطع ، شرازگ  هب 

شزومآ همادا  یلو  دنتـشگ  یمزاب  دوخ  یاهروشک  هب  دـیاب  نازومآ  ناـبز  زا  یدادـعت  اـنورک  یراـمیب  عویـش  زا  دـعب  تفگ :
ام تسد  هب  ییاهروشک  زا  یرایسب  یاهاضاقت  ینیب ، شیپ لباقریغ  زرط  هب  مه  رگید  فرط  زا  تشاد ، تورض  مه  اهنآ 

.دوبن روشک  یاهداهن  زا  مادک  چیه  یسراف  نابز  یشزومآ  یاه  همانرب  رد  نیا  زا  شیپ  هک  دیسر 
زا اهنت  اهداهن  یضعب  هطساو  هب  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  رد  یسراف  نابز  یزاجم  شزومآ  تفرـشیپ  اب  لاثم  روط  هب 

.دش لاسرا  ام  یارب  یشزومآ  یاه  سالک  رد  روضح  یارب  تساوخرد   ۴۰۰ اقیرفآ ، هراق 
یـس هار  یلو  هتـشذگن  نآ  سیـسات  زا  لاـس  هس  زوـنه  هـکنیا  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسراف  ناـبز  شزومآ  زکرم 

.تسا هدرک  رازگرب  یشزومآ  هرود  دودح ۳۵۰  نونک  ات  تسا و  هدرک  یط  ار  هلاس 
.میداد رارق  راک  روتسد  رد  دُعب  ود  رد  ار  یزاجم  شزومآ  انورک ، عویش  زا  دعب  درک : حیرشت  یو 

.دوب یسراف  نابز  شزومآ  رد  لکشم  زورب  مدع  مه  رگید  دُعب  یلبق و  یاهزومآ  نابز شزومآ  همادا  دُعب  کی 
.میتفرگ رظن  رد  دازآ  تروص  هب  ار  یسراف  نابز  شزومآ  سالک  کی  یلم  یمومع  هفیظو  ناونع  هب 

.ییوگ هصق یناوخ و  هصق سالک 
رد نیا  زا  شیپ  هک  دـسرب  اـم  تسد  هب  ییاـهروشک  زا  اـضاقت  زا  یداـیز  رایـسب  مجح  دـش  ثعاـب  دازآ  سـالک  کـی  نیمه 

.دوبن ناریا  یشزومآ  یاهداهن  زا  مادک  چیه  یزومآ  نابز  همانرب 
سالک شـش  اـب  هاـم ، تشهبیدرا  همین  زا  میدرک و  لیدـبت  یـشزومآ  سـالک  هب ۱۶  ار  اـهنآ  اـهاضاقت  نیا  تفاـیرد  زا  دـعب 

نیا تقو  چـیه  ام  هکنیا  اب  میهد  یم  همادا  زومآ  نابز یشزومآ و ۴۵۰  سالک  اـب ۲۲  نونکا  میدرک و  شزومآ  هب  عورش 
.میتشادن زومآ  نابز  دادعت 

همالع هاگشناد  یزاـجم  شزوـمآ  متــسیس  رتـسب  رد  اـه  سـالک  درک : ناوـنع  ییارحص  هناتـسبات ۲۰۲۰ هسردـم  ناوخارف 
.دنتسه مه  یبیکرت  لاح  نیع  رد  دنوش و  یم  ارجا  یئابطابط 

.دنراد نامزمهریغ  دُعب  کی  نامزمه و  دُعب  کی  ینعی 
ناـبز ناـملعم و  نیب  هک  تسا  ییاـه  لـیاف  فیلاـکت و  ناـمزمهریغ ، دـعب  تـسا و  طـخرب  شزوـمآ  ناـمه  ناـمزمه  دـُعب 

.دوش یم  لدب  در و  نازومآ 
خـساپ روشک  رد  ار  اضاقت  زا  مجح  نیا  دناوتب  هک  دمآ  یمرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلوحت  تیفرظ  زا  طقف  هیور  نیا 

.دهد
فلتخم یاهروشک  یارب  مه  ار  هنیزه  تفایرد  تروص  هب  یزاجم  شزومآ  ناوخارف  اه ، سالک  نیا  یرازگرب  اب  نامزمه 

.میداتسرف ایند 
یم زاغآ  هتفه  نیمه  زا  مه  اهنآ  یزاجم  شزومآ  هک  دندرک  تکرش  فلتخم  حوطـس  رد  زومآ  نابز  ناوخارف ۳۲  نآ  رد 

هبهب ارار   انورک   انورک نارحب   نارحب تسا / / تسا هدرک   هدرک یطیط   ارار   هلاس   هلاس هار  ۳۰۳۰   هار افزآ ، ، افزآ زکرم   زکرم سیسات   سیسات ۀلاس   ۀلاس هسهس   نارود   نارود
میدرک میدرک لیدبت   لیدبت تصرف   تصرف

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۶طباور 
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.دوش
رفن لقادح ۵۰  میناوتب  هامرویرهش  رد  میراودیما  هک  میراد  ار  لاس ۲۰۲۰  هناتسبات  هسردم  ناوخارف  مه  ناتسبات  یارب 

.میروایب ناریا  هب  ناهج  فلتخم  یاهروشک  زا  ار 
تروص هب  ار  شزوـمآ  دـهدن  روـضح  هزاـجا  اـنورک  یراـمیب  طیارـش  رگا  هک  مینک  یم  مـالعا  یناـسر ، عـالطا  رتـسوپ  رد  اـما 

.میهد یم  ماجنا  طخرب 
تروـص هـب  دوـبن  یروـضح  یا  هرود  یرازگرب  ناـکما  رگا  هـکنیا  ینیب  شیپ  مـه  مـیهد  یم  یروـضح  ناوـخارف  مـه  ینعی 

.دوش ارجا  یروضحریغ 
هب نایـضاقتم  حطـس  نییعت  میدروآ ، تسد  هب  تدـم  نـیا  رد  هـک  یدـیدج  بوـخ و  یاـه  هـبرجت  زا  یکی  داد : هـمادا  یو 

.دوب یزاجم  تروص 
وا یارب  حطـس ، نییعت  هجیتـن  ساـسا  رب  دـش و  یم  حطـس  نییعت  نومزآ ، سـالک و  رد  روـضح  اـب  وجـشناد  نیا  زا  شیپ 

.دش یم  یحارط  یشزومآ  همانرب 
اب مینک و  یحارط  نیـالنآ  یزاـجم  نومزآ  کـی  یهاـتوک  تدـم  رد  میتـسناوت  درف ، ندوـین  رـضاح  هب  هجوـت  اـب  نوـنکا  یلو 

.مینک حطس  نییعت  ار  دارفا  نومزآ  نیا  کمک 
نابز شزومآ  زکرم  ریدمتسا  هدش  ناهج  رد  یسراف  نابز  شزومآ  نتـشاد  هگن  نشور  زاتـشیپ  یئابطابط  همالع هاگشناد 

، یزاـجم شزوـمآ  یاـهاوتحم  باـتک و  نتـشادن  هـب  هراـشا  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناـنابز  یـسراف  ریغ  هـب  یــسراف 
.میدرک دیلوت  اوتحم  یشزومآ ، یاه  سالک  هزادنا  هب  دنداد  ماجنا  ناصصختم  ناملعم و  هک  یداهج  تکرح  اب  دوزفا :
ناـنچمه اـهاوتحم  نیا  تـیار  یپـک  قـح  هـک  تـسا  نـیا  تالکـشم  نـیا  زا  یکی  دوـب و  لکـشم  رایـسب  اوـتحم  نـیا  دـیلوت 

.تسین مولعم 
هب اه  باتک  زا  یخرب  یتح  دش و  نکـسا  اه  باتک  دش ، هتفرگ  هدش ، هیهت  یاهاوتحم  دش ، تبحـص  نافلوم  کت  کت  اب 

.دمآرد تنیوپرواپ  تروص 
.دش دیدج  زومآ  نابز  تیاضر ۴۰۰  بلج  ظفح و  ثعاب  اهراک  نیا  عومجم 

ناهج رد  یـسراف  نابز  شزومآ  نتـشاد  هگن  نشور  زاتـشیپ  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هک  تسا  مهم  رایـسب  تـفگ : یو 
.تسافزآ ردام  سسوم و  هک  دمآ  یم  رب  هاگشناد  نیا  زا  طقف  یزاتشیپ  نیا  تسا و  هدش 

همالع هاگشناد  دــندش ، لـیطعت  ناـهج  رد  یــسراف  ناـبز  شزوـمآ  یاــه  ســالک  زکارم و  رتـشیب  هـک  یطیارــش  رد  زورما 
یـالاب ۱۰۰ هاـگ  چـیه  تساوخرد ، دوجو  اـب  یروضح  تلاـح  رد  یتح  اـم  هک  یتروص  رد  دراد  زومآ  یـسراف  یئابطابط ۴۵۰ 

.میتشادن زومآ  نابز  رفن 
.دش لیدبت  تصرف  هب  ام  یارب  هک  دوب  دیدهت  کی  انورک  یرامیب 

صخاش رد  ام  دوزفا : هدش ، ماجنا  یاه  یجنسرظن  هب  هراشا  اب  ییارحصمیورب  یبیکرت  شزومآ  تمـس  هب  هدنیآ  رد  دیاب 
تلوهــس طاـبترا و  یرارقرب  سـالک ، تعاـس  مـلعم ، ناـیب  تردــق  اوـتحم ، یــشخبرثا ، اـه ، ســالک  یرازگرب  ریظن  ییاــه 

یاه شزومآ  اب  ار  یزاجم  یاه  شزومآ  یجنـسرظن  مود  ماگ  رد  میراد  دـصق  میدرکن و  تفایرد  ریز ۸۵  هرمن  یسرتسد 
.مینک هسیاقم  یروضح 

یاـه شزوـمآ  دـندمآ ، ناریا  هب  هک  ینازوـمآ  ناـبز  هـک  تـسا  نـیا  مـیدرک  هـبرجت  یروـضح  شزوـمآ  رد  اـم  هـک  یا  هلئـسم
تروص هب  هک  یدارفا  یلو  دنتـسین  یروضح  یاج  هب  یـشزومآ  چـیه  ینیزگیاـج  هب  رـضاح  دـنهد و  یم  حـیجرت  یروضح 

.دننک رفس  ناریا  هب  دنوش  یم  دنم  هقالع دننیب  یم  شزومآ  یروضح  ریغ 
.تسا یزاجم  شزومآ  راثآ  زا  یکی  نیا 

.میهد همادا  دیاب  میا و  هدرک  ییاسانش  ار  دوخ  فعض  طاقن  میتسه ، هار  زاغآ  رد  ام 
یزاـجم تروـص  هـب  ار  شزوـمآ  هدـمع  زوـمآ  ناـبز  ینعی  مـیور ، یم  یبـیکرت  شزوـمآ  تمــس  هـب  مـه  هدـنیآ  رد  دـیدرت  یب 

.دنک یم  یط  ناریا  رد  یروضح  تروص  هب  ار  نآ  یلیمکت  تفایرد و 
.دوش لیدبت  یسراف  نابز  ییازفا  شناد  سرادم  هب  یسراف  نابز  شزومآ  یاج  هب  دیاب  ام  هناتسمز  هناتسبات و  سرادم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۷طباور 



نوچ میدوـبن ، قـفوم  یلو  میدوـب  هدرک  رکف  یزاـجم  یاـه  سـالک  یرازگرب  هب  مه  اـنورک  عویـش  زا  لـبق  درک : ناـعذا  یو 
.میداد یمن  همادا  لکشم  زورب  ضحم  هب  دوب و  مود  هنیزگ  دح  رد  یزاجم  شزومآ  میتشاد و  یروضح  شزومآ 

.میدرک زاب  ار  هار  هجیتن  رد  دوب ، هنیزگ  اهنت  هکلب  دوبن  مود  هنیزگ  یزاجم  شزومآ  طیارش ، نیا  رد  یلو 
یورین کــی  نداد  رارق  راــیتخا  رد  یارب  هاگـــشناد  عباــنم  تیریدــم  هعـــسوت و  تنواــعم  یهارمه  هار  نــیا  ندرک  زاــب  رد 

.دوب رثوم  رایسب  تاعالطا  یروانف 
.دش ایهم  یسراف  نابز  یشزومآ  یا  هرود  یرازگرب  یارب  رتسب  زین  هاگشناد  یشزومآ  هناماس  یزادنا  هار  اب  نیچمه 

ریغ هب  یـسراف  ناـبز  شزوـمآ  زکرم  ریدمتـسا  یـسراف  ناـبز  شزوـمآ  تالکـشم  نیرتـمهم  زا  اوـتحم  دـیلوت  دـناب و  یاـنهپ 
زاین یلماعت  طیحم  کی  هب  هک  تهج  نیا  زا  ناـبز  شزومآ  هکنیا ، هب  هراـشا  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نانابز  یسراف 
اهنآ رد  یلماـعت  طـیحم  ًاـمومع  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ  دوزفا : تـسا ، تواـفتم  رگید  یاـه  شزوـمآ  اـب  ماـع  روـط  هـب  دراد 

.دریگ یمن  لکش 
.تسا صوصخم  هژیو و  مرفتلپ  کی  هب  زاین  راک  نیا  یارب 

اـه و تصرف  اـنورک : یراـمیب  عویـش   » ناوـنع اـب  یـشهوژپ  حرط  هـک  دوـب  نـیا  داد  ماـجنا  اـفزآ  زکرم  هـک  ییاـهراک  زا  یکی 
.درک داهنشیپ  ناهج » رد  یسراف  نابز  شرتسگ  یارب  اهدیدهت 

.دش ییاسانش  ایند  رد  مود  نابز  شزومآ  یاه  مرفتلپ  مامت  حرط  نیا  رد 
هعماج صاخ  تایـضتقم  ناریا و  رد  دوجوم  یرازفا  تخـس  یرازفا و  مرن  تاناکما  تخاـسریز و  اـب  بساـنتم  نآ  زا  سپ 

.دش داهنشیپ  ناریا  رد  نابز  شزومآ  یارب  مرفتلپ  دنچ  یریگراک  هب  ام ، یسایس  یتخانش و 
.میوش نابز  شزومآ  هژیو  مرفتلپ  بحاص  ات  میتسه  ینزیار  لاح  رد  ام 

یـسراف ناـبز  شزومآ  تالکـشم  نیرتـمهم  زا  اوتحم  دـیلوت  دـناب و  یاـنهپ  شیازفا  ناـملعم ، شزوـمآ  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
شزومآ اب  مه  یزاجم  یایند  رد  شزومآ  تسا ، توافتم  یعقاو  یایند  اب  یزاجم  یایند  هک  روطنامه  داد : همادا  تسا ،

.دنراد قرف  یعقاو  ناملعم  اب  مه  یزاجم  ناملعم  دراد و  قرف  یعقاو  یایند  رد 
یاضف رد  اما  دشاب  هتشاد  یرگ  لیهست  شقن  هک  میناد  یم  یداتسا  ار  بوخ  یـسراف  نابز  داتـسا  تلاح  نیرتهب  رد  ام 

.دنک ادیپ  یفاک  ینف  شناد  دیاب  ینعی  دوش  یم  روتارپا  داتسا  شقن  یزاجم 
.تسا شزومآ  هنیمز  رد  ام  تالکشم  زا  یکی  یفاک  دناب  یانهپ  دوبن  نینچمه 

.دننک عفر  ار  شزومآ  هزوح  رد  تنرتنیا  لکشم  ات  دنوش  عمج  دیاب  طوبرم  یاهداهن 
.تسا یکینورتکلا  لیصا  یاوتحم  دیلوت  تیاهن  رد 

لکـشم دـش  هدامآ  تعرـس  نیا  اب  هک  ییاوتحم  نیا  یلو  میدرک  هدامآ  ار  اوتحم  شزومآ  تعاس  ات ۱۵۰  هزادنا ۱۰۰  هب  ام 
.تساجرباپ نانچمه  ام  هدنیآ  لکشم  اما  درک  لح  ار  ام  نونکا 

یاضف رد  میریگب  دای  نینچمه  مینک و  دـیلوت  اوتحم  رثوم  مینک و  سیردـت  رثوم  یزاجم  یاـضف  رد  میریگب  داـی  دـیاب  اـم 
.تسا هدش  لیدبت  نف  کی  هب  نونکا  یزاجم  یاضف  رد  یزاس  نومزآ  میریگب ، نومزآ  بوخ  یزاجم 

هب ییارحصتسا  سیردت  لاح  رد  ناهج  روشک  زا ۳۰  شیب  رد  یئابطابط  همالع هاگشناد  ناگژاو  یدربراک  شزومآ  باتک 
زا ناـبز  شزوـمآ  هزوـح  رد  تـفگ : درک و  هراـشا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یـسراف  نابز  شزومآ  باـتک  دـیلوت  دـنیآرف 

.دنا هتشون  ار  اهنآ  مود  نابز  شزومآ  ناصصختم  هک  مینک  یم  هدافتسا  ییاه  باتک 
دـنریظن و مـک  دوـخ  عوـن  رد  دـنوش  یم  سیردــت  فیلاـت و  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  اـفزآ  هزوـح  رد  هـک  ییاـه  باـتک 

.دنهد یم  شزومآ  ار  اه  باتک  نیمه  مه  ایند  ناریا و  رد  رگید  یاه  هاگشناد 
لوا ماگ  باـتک  ناـهج و  روشک  زا ۳۰  شیب  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناگژاو  یدربراک  شزومآ  باـتک  لاـثم  روط  هب 

.تسا سیردت  لاح  رد  ناهج  روشک  زا ۵۰  شیب  رد 
.تسا هدش  هتشون  یدعس  داینب  یراکمه  اب  هاگشناد  نابز  شزومآ  یاه  باتک 

یم سیردـت  یـشزومآ  یژوـلونکت  طـسوت  دـنا و  هدرک  فیلاـت  ار  اـه  باـتک  هک  یناداتـسا  رظن  ریز  اـه  باـتک  نیا  یاوـتحم 
.دوش یم  دیلوتزاب  شزومآ  هئارا و  هویش  یکینورتکلا  یاه  شزومآ  تایضتقم  اب  بسانتم  دوش و 

 



.دوش یم  رشتنم  ایند  رد  دیآ و  یم  نوریب  لوا  ماگ  باتک  نیال  یروتسا  رگید  هام  ود  زا  رتمک  لاثم  روط  هب 
زین نابز  تشه  هب  همجرت و  نابز  هب ۱۳  نونکات  دش  سیردت  ناهج  روشک  دودح ۵۰  رد  هکنیا  رب  هوالع  لوا  ماگ  باتک 

.تسا هدش  پاچ 
شزوـمآ یارب  یموـب  مرفتلپ  هـب  یباـیتسد  میتـسه  نآ  رد  هـک  یطیارــش  مـهم  یاـه  ترورــض  زا  یکی  هـکنیا  ناـیب  اــب  یو 

هب ات  دـننک  کمک  مه  نارگید  تسا ، هتـشادرب  ار  نیتسخن  یاـه  مدـق  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  دوزفا : تسا ، یزاـجم 
.میسرب یسراف  نابز  شزومآ  هژیو  یموب  مرفتلپ  کی 

.دننک هدافتسا  نآ  زا  دنناوت  یم  ناریا  یاه  هاگشناد  همه  دوش  هیهت  مرفتلپ  نیا  رگا 
.میراد زاین  یسراف  نابز  یموب  یشزومآ  متسیس  کی  هب  ام 

طیارش اب  بسانتم  دیاب  دنراد و  ناصقن  رایـسب  رایـسب  ام  یـشزومآ  یاه  سبالیـس  هک  داد  ناشن  انورک  عویـش  نینچمه 
.دنوش حالصا  دیدج 

یتاعالطا یاه  یروانف  دوش و  فذح  نآ  دحاو  تشه  لقادح  دـیاب  یـسراف  نابز  شزومآ  هتـشر  نیمه  رد  لاثم  روط  هب 
.دوش اهنآ  نیزگیاج  یزاجم  شزومآ  رب  ینتبم 

.دنک سیردت  دوخ  هناخ  رد  دناوت  یم  درف  ره  تسا و  یدربراک  یلمع و  هک  یزیچ 
ساسا رب  ار  دوخ  یاه  سبالیس  ام  هک  یتروص  رد  دوش  هتـشون  وا  زاین  ساسا  رب  وجـشناد و  یارب  دیاب  یـسرد  سبالیس 

.میسیون یم  اهداتسا  یاه  ییاناوت 
.دهد یم  رده  ار  اه  ناوج  رمع  سبالیس  نآ  دوشن  لوحتم  وجشناد  یاه  هتساوخ  اهزاین و  ساسا  رب  هک  یسبالیس 
یئابطابط همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضعتسا  تبحم  تفرعم و  قشع ، تیناسنا ، حلص ، جیورت  یـسراف  نابز  جیورت 

.تسام تیوه  ندمت و  تردق ، دامن  یسراف  نابز  تفگ : نایاپ  رد 
دیاب تسا  یـسابل  بهذم و  هقرف ، هچ  اب  یموق و  هچ  زا  هکنیا  زا  غراف  دنک ، یم  راختفا  دوخ  ندوب  یناریا  هب  یـسک  ره 

.دنک کمک  ایند  رد  نآ  جیورت  یارب  درادب ، ساپ  ار  یسراف  نابز  هکنیا  رب  هوالع 
.منک یم  توعد  ناهج  رد  یسراف  نابز  جیورت   هب  ار  دنراد  ناریا  ورگ  رد  لد  هک  ار  یناسک  همه  اج  نیمه زا  نم 

.تسا هتفر  یسراف  مایپ  دورب  یسراف  نابز  اج  ره 
، قشع تیناسنا ، حلـص ، جـیورت  یـسراف  ناـبز  جـیورت  نیارباـنب  تسا  حلـص » قشع و   » هملک ود  تسیچ ؟ یـسراف  ماـیپ 

.تسا تبحم  تفرعم و 
.میشاب رگن  یلم  یسراف  نابز  شزومآ  دروم  رد 

زکرم یئابطابط  همالع هاگشناد  یـسراف  نابز  جـیورت  ناگژاو  یدربراک  شزومآ  یـسراف  نابز  شزومآ  افزآ  یدـیلک : تاملک 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۴۳۳ یراذگ : کارتشاانورک  نانابز  یسراف  ریغ  هب  یسراف  نابز  شزومآ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینایرآ میورب -  یبیکرت  شزومآ  تمس  هب  هدنیآ  رد  دیاب   

یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  میدرک  لیدبت  تصرف  هب  ار  انورک  نارحب   

۲۰۲۰
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۵۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ِیاِیا   یدرآ یدرآ یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک نیمهدفه   نیمهدفه

درادناتـسا یزاس  هدايپ کرتشم  هورگراک  طـسوت  ِیا ) یدرآ  ) عبنم هب  یـسرتسد  فیـصوت و  درادناتـسا  یـشزومآ  هاـگراک  نیمهدـفه 
.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ِیا  یدرآ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۹طباور 

https://www.lisna.ir/workshop/item/815-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%90%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/workshop/item/815-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%90%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

سردآ هــــب   LMS مرفتلپ رد  ِیا  یدرآ هورگراــــک  یــــصاصتخا  تیاــــس  دراو  هاــــگراک  نــــیا  رد  تکرــــش  یارب  نادــــنمقالع   
، تسا رکذ  هب  مزال  دـنیامن ، باختنا  ار   RDA هورگراـک دوجوم ، تسیل  زا  هدـش و   http://rda.iranlms.org/webynars

.تسا " rdauser ناگدننک "  تکرش  یمامت  یارب  یسرتسد  هژاورذگ 

هورگراــک طــسوت  ِیا ) یدرآ  ) عــبنم هـب  یــسرتسد  فیــصوت و  درادناتــسا  یــشزومآ  هاــگراک  نیمهدــفه  اــنزیل ، شرازگ  هـب 
تعاـس ۱۰ یتشهب  دیهـش  یئاـبطابط و  همـالع  یاـه  هاگـشناد یاـه  هناـخباتک رد  ِیا  یدرآ درادناتـسا  یزاـس  هداـيپ کرتشم 

.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هام  ریت  مکی  هبنشکی  زور  حبص 
همالع هاگشناد  دانــسا  زکرم  یزکرم و  هناـخباتک  سیئر  یرهاـط  یدـهم  دیــس  رتـکد  سیردـت  اـب  هـک  یزاـجم  هاـگراک  نـیا 

عوــضوم هــمادا  هــب  دــش ، دــهاوخ  رازگرب  یهدــنامزاس  هزوــح  نادـــنمقالع  هورگراــک و  یاــضعا  تکرـــش  اــب  یئاــبطابط و 
.تشاد دهاوخ  صاصتخا  ما ،" رآ لا یموهفم  عجرم  لدم  اب  ِیا  یدرآ درادناتسا  یزاس  ناوخمه "

سردآ هــــب   LMS مرفتلپ رد  ِیا  یدرآ هورگراــــک  یــــصاصتخا  تیاــــس  دراو  هاــــگراک  نــــیا  رد  تکرــــش  یارب  نادــــنمقالع 
رکذ هـب  مزــال  دــنیامن ، باــختنا  ار   RDA هورگراــک دوــجوم ، تــسیل  زا  هدـــش و   http://rda.iranlms.org/webynars

.تسا " rdauser ناگدننک "  تکرش  یمامت  یارب  یسرتسد  هژاورذگ  تسا ،

۲۰۲۰
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۳۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یمسررابخا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

الامتحا درک و  دـهاوخ  رییغت  لغـش  زا  یتنـس  یقلت  کـیدزن  یا  هدـنیا  رد  یمسر :) رابخا  ) نارهت  , هبنش ۹۹/۳/۲۰ ، هس  
.دوب دهاوخ  دارفا  دمآرد  راک و  لحم  نیرتمهم  هناخ 

دراو زورما , ناـکدوک  دـصرد   ۶۵  : - لاـس ۲۰۱۸ رد  یناـهج  داـصتقا  نـمجنا  شرازگ  هـب  ناـکدوک  یارب  هدـنیآ  یاـه  لغـش   
.درادن دوجو  نالا  هک  دش  دنهاوخ  یلغاشم 

 . تخادرپ یدرف  هعسوت  ثحابم  هب  دیاب  هتشذگ  زا  رت  یدج  رادقم  هچ  هک  دهدیم  ناشن  ماقرا  رامآ و  نیا  یسررب   

الاـمتحا درک و  دـهاوخ  رییغت  لغـش  زا  یتنـس  یقلت  کـیدزن  یا  هدـنیا  رد  یمسر :) رابخا  ) نارهت  , هبنش ۹۹/۳/۲۰ ، هس
.دوب دهاوخ  دارفا  دمآرد  راک و  لحم  نیرتمهم  هناخ 

دراو زورما , ناـکدوک  دــصرد   ۶۵  : - لاـس ۲۰۱۸ رد  یناـهج  داـصتقا  نـمجنا  شرازگ  هـب  ناـکدوک  یارب  هدـنیآ  یاـه  لـغش 
.درادن دوجو  نالا  هک  دش  دنهاوخ  یلغاشم 

.دنراد رارق  یدوبان  رطخ  ضرعم  رد  یلعف ، لغاشم  دصرد   ۵۷-
.دنتسه دنم  هیالگ  دوخ  نانکراک  رد  تراهم  دوبمک  زا  یلعف  نایامرفراک  دصرد   ۷۳ – 

 . تخادرپ یدرف  هعسوت  ثحابم  هب  دیاب  هتشذگ  زا  رت  یدج  رادقم  هچ  هک  دهدیم  ناشن  ماقرا  رامآ و  نیا  یسررب 

درادن درادن دوجو   دوجو نالا   نالا هکهک   دنوش   دنوش یمیم یلغاشم   یلغاشم دراو   دراو زورما , , زورما ناکدوک   ناکدوک دصرد   دصرد   ۶۵۶۵ یکشوک : : یکشوک رتکد   رتکد

.دوب دهاوخ  دارفا  دمآرد  راک و  لحم  نیرتمهم  هناخ  الامتحا  درک و  دهاوخ  رییغت  لغش  زا  یتنس  یقلت  کیدزن  یا  هدنیا  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۰طباور 

https://news.akhbarrasmi.com/news/139903204247113819/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://news.akhbarrasmi.com/news/139903204247113819/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/


 . درک یدج  یراک  دیاب  نآ  زا  ندنامن  بقع  یارب  تسا و  تکرح  لاح  رد  الاب  رایسب  تعرس  اب  اهراک  بسک و  کتلغ 
دوخ یصصخت  یاهتراهم  هعسوت   - لاتیجید هزوح  رد  یطیحم  تارییغت  هب  تیـساسح  : - نایامرفراک هب  یداهنـشیپ  دراوم 

یورین تیبرت  یلغش و  شخرچ  هناخدور  لثم  کباچ  یاهراتخاس  ریذپ و  فاطعنا  تیریدم  کبس  ( - شزومآ  ) نانکراک و 
یقلت کیدزن  یا  هدـنیا  رد  نایرتشم  نانکراک و  دنمـشزرا  براجت  تیریدـم  هب  رفاو  هجوت   - یا هفیظو  دـنچ  یناـسنا  یاـه 

.دوب دهاوخ  دارفا  دمآرد  راک و  لحم  نیرتمهم  هناخ  الامتحا  درک و  دهاوخ  رییغت  لغش  زا  یتنس 
اب یوـش ”؟ هراـک  هچ  یدـش  گرزب  یتـقو  یاوـخیم   “ یتنـس لاوـس  عـقاوم  دـصرد  رد ۶۵  هـک  تـسا  هداد  ناـشن  تاـقیقحت 

 . دراد توافت  ، دتفایم قافتا  لمع  رد  هچنآ 
یارب ار  دیدج  لسن  دیاب  میراد و  هدهع  رب  ریطخ  یتیلوئـسم  یناسنا  عبانم  ناریدم  نیدلاو و  ناونع  هب  ام  یریگ : هجیتن 

 . تفرگ دهاوخ  رارق  یا  هقباس  نودب  دیاش  عونتم و  لغاشم  اب  لباقت  رد  اهنآ  هک  ارچ  مینک  هدامآ  ورشیپ  رد  هدنیآ 
.دنام میهاوخ  هتسشن  اهتنا  ات  هنرگ  دینازیخاپب و  دیزیخاپب و  سپ 

ربخ ناـیاپ  یتلود  ### تیریدـم  یارتـکد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رایداتـسا  یمرهج  یکـشوکاضریلعرتکد  مارتحا  اـب 
یمسر

۲۰۲۰
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۰۷



همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

تسا : هدرک  هراشا  هتکن  دنچ  هب  دوخ  تشاددای  رد  یلضاف  دمحم  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  هبنش  هس  زور  شرازگ  هب 
.۱

هب یدایز  نامز  تدم  رگا  یتح  دوش  یم زاس  لکـشم اه  تموکح عماوج و  یارب  هرخالاب  یرباربان  ندـش  نمزم  تشابنا و 
.دتفا قیوعت 

.۲
ریز ار  هصیــصخ  نـیا  ناوـت  یمن هدرک و  لاـعف  ار  ندــش  ریقحت  هـب  تیــساسح  ینعی  ناـسنا  صیاـصخ  زا  یکی  یربارباــن 

.درک نفد  نزاوتمان  عیزوت  اب  تورث  هناروانف و  دشر  زا  قرب  قرز و  رپ  روطق و  یتح  یا  هیال
.۳

.دنک یم زورب  هرخالاب  شنت ، دعتسم  رباربان و  عماوج  رد  تموکح  تنوشخ 
روشک نیا  هجراخ  ترازو  تلود و  هتـشذگ  ههد  دـنچ  رد  هک  دـهد  یم ماجنا  ینـشخ  تامادـقا  اـهزور  نیا  اـکیرمآ  سیلپ 

.دنا هدرک عنم  اهنآ  ماجنا  زا  ار  اه  تلود ریاس 
.دنک یم برض  تنوشخ  هکس  تیاهن  رد  بهتلم  رباربان  هعماج  رد  سیلپ 

.۴
یارب یتیعورــشم  چــیه  دزرو ، یم تنوــشخ  مــه  ارادــم  یدازآ و  یــسارکومد و  دــهم  یعدــم  یاــکیرمآ  سیلپ  هــک  نــیا 

.دنک یمن داجیا  تنوشخ 
تنوشخ هیجوت  ای  اهروشک  ریاس  ندـیزرو  تنوشخ  یارب  یزوجم  تسا و  یناسناریغ  موکحم و  اـکیرمآ  سیلپ  تنوشخ 

.تسین
.۵

امام دیولف  وو   دیولف جروج   جروج اکیرمآ ، ، اکیرمآ

جروج یارجام  تشون : یتشاددای  رد  یتشهب  دیهش  هاگـشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  یملع  تایه  وضع  انریا - نارهت -
.دنک یم یروآدای  نایناهج  هب  ار  هتکن  دنچ  اکیرمآ  سیلپ  تسد  هب  لوتقم  تسوپهایس  دیولف ،

 

https://www.irna.ir/news/83815909/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83815909/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7


.دنتسه هجوم  ناشدوخ  سفن  لیلد  هب  دوخ و  هب  مئاق  تنوشخ  مدع  ارادم و  تلادع ، یدازآ ، یاه  شزرا
یکتم اـه  شزرا نـیا  هـب  یرگید  روـشک  ره  اـی  اـکیرمآ  دــهعت  هـب  ار  تنوـشخ  یفن  ارادــم و  یدازآ ، زا  عاــفد  تـسین  مزــال 

.میزاس
.دوش یمن هتساک  اهنآ  تیبولطم  تیمها و  زا  دننک  ضقن  ار  اه  شزرا نیا  هک  مه  ناهج  برغ و  لک  ای  اکیرمآ 

.تسا یناسناریغ  تسردان و  یروشک  ره  رد  ناسنا  یساسا  قوقح  ضقن 
.۶

.تسا هدرک  هرباخم  ناهج  هب  روشک  نیا  زا  یتشز  ریوصت  اکیرمآ ، رد  یناسنا  قوقح  اه و  شزرا ضقن 
.۷

.تسا نادنورهش  هیلع  اهنآ  زا  یشان  ریقحت  اه و  یرباربان عاونا  تشابنا  اکیرمآ ، زورما  هلئسم 
.دنک ینکفارف  نارگید  هب  ار  نمزم  هلاسم  هتبلا  نارحب و  نیا  دناوت  یمن اکیرمآ 

.تسا قداص  زین  رگید  یاهروشک  یارب  هدعاق  نیا 
.۸   

قوقح تیاـعر  هب  ار  روشک  نیا  تلود  هدرک و  شنزرـس  ار  اـکیرمآ  تلود  رادرک  دـنراد  قـح  طیارـش  نیا  رد  اـهروشک  همه 
.دنراذگب راشف  تحت  ار  روشک  نیا  رشب ، قوقح  یللملا  نیب یاه  نامزاس  رد  نکمم  دح  ات  دننک و  توعد  شنادنورهش 

.۹
تبثم یاهرادرک  هدنیآ  رد  دید و  ار  اه  تموکح عماوج و  همه  یاه  توق دـنک  یم مکح  نارگید  زا  یزومآ  سرد فاصنا و 

زین ار  تلادـع  یارجا  سیلپ و  تنوشخ  اب  هلباقم  رد  هعماـج  نیا  یعاـمتجا  یـسایس و  نـالاعف  یندـم و  هعماـج  تلود ،
تبثم هوجو  نیا  هب  رگیدـکی ، زا  یناسنا  عماوج  کرتشم  یزومآ  سرد  رظنم  زا  دـید و  ینارحب  یاـه  هظحل نیا  هزادـنا  هب 

.درک هجوت  زین 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  انطع - ام -  دیولف و  جروج  اکیرمآ ،  

هیشاحرد ام -  دیولف و  جروج  اکیرمآ ،  

۲۰۲۰
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یروـضح شزوـمآ  مشـش  کـی یزاـجم  شزوـمآ  هسلج  ره  تـیفیک  اـنآ : اـب  وـگتفگ  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  داتــسا   
تعاــس ۱۳:۳۰ دادرخ ۱۳۹۹  هبنـش ۲۰  هـس  ناتــسبات  رد  یروـضح  تروــص  هـب مرت  نـیا  تاــناحتما  یرازگرب  موزل  تـسا /
تـسناد و هابتـشا  ار  یزاـجم  تاـناحتما  یرازگرب  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  رایــشناد  یــشهوژپ  یـــشزومآ و  هاگـشناد /  

مرت نیا  تسا ؛ یروـضح  شزوـمآ  هسلج  کـی  زا  یمین  تیفیک  اـب  تسا  ربارب  یزاـجم  شزوـمآ  هسلج  هـس  تـیفیک  تـفگ :

یرازگرب یرازگرب موزل   موزل تسا / / تسا یروضح   یروضح شزومآ   شزومآ مشش   مشش کیکی یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ هسلج   هسلج رهره   تیفیک   تیفیک
ناتسبات ناتسبات ردرد   یروضح   یروضح تروص   تروص هبهب مرت   مرت نیا   نیا تاناحتما   تاناحتما

یزاـجم شزوـمآ  هسلج  هس  تیفیک  تفگ : تسناد و  هابتـشا  ار  یزاـجم  تاـناحتما  یرازگرب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  رایـشناد 
دنک ادیپ  همادا  ناتـسبات  رد  دیاب  تسا و  هدشن  مامت  مرت  نیا  تسا ؛ یروضح  شزومآ  هسلج  کی  زا  یمین  تیفیک  اب  تسا  ربارب 

.دوش رازگرب  یروضح »  » تروص هب  ناتسبات  نایاپ  نآ  تاناحتما  و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۲طباور 

https://ana.ir/fa/news/3/494518/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ana.ir/fa/news/3/494518/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


.دوش رازگرب  یروضح »  » تروص هب  ناتسبات  نایاپ  نآ  تاناحتما  دنک و  ادیپ  همادا  ناتسبات  رد  دیاب  تسا و  هدشن  مامت 

روـحم و شهوژپ  تروـص  هـب دــیاب  تاـناحتما  نـیا  دریگب  هاـمریت  رد  تاــناحتما  یرازگرب  رب  میمــصت  موـلع  ترازو  رگا  اــما   
.دوش رازگرب  زاب  باتک رب  ینتبم 

شزومآ تیبرت و  میلعت ، نایاپ  یلیطعت و  هار ، ود  نایم  باختنا  روبجم  اـنورک ، سوریو  عویـش  ریذـپانزیرگ  تیعـضو  رد   
.میا هدش رگید  راتخاس  کی  اب  نآ  همادا  ای  و 

یروـضح شزوـمآ  مشـش  کـی یزاـجم  شزوـمآ  هسلج  ره  تـیفیک  اـنآ : اــب  وـگتفگ  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  داتـسا 
تعاـس ۱۳:۳۰ دادرخ ۱۳۹۹  هبنـش ۲۰  هس  ناتـسبات  رد  یروـضح  تروـص  هـب مرت  نـیا  تاـناحتما  یرازگرب  موزل  تـسا /
تـسناد و هابتـشا  ار  یزاـجم  تاـناحتما  یرازگرب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رایشناد  یـشهوژپ  یــشزومآ و  هاگشناد /  

مرت نیا  تسا ؛ یروضح  شزومآ  هسلج  کـی  زا  یمین  تیفیک  اـب  تسا  ربارب  یزاـجم  شزوـمآ  هسلج  هس  تیفیک  تفگ :
.دوش رازگرب  یروضح »  » تروص هب  ناتسبات  نایاپ  نآ  تاناحتما  دنک و  ادیپ  همادا  ناتسبات  رد  دیاب  تسا و  هدشن  مامت 
هدــش ریگ  هــمه  روــشک  رد  اــنورک  سوریو  هــک  یناــمز  زا  ینیــسح ، هثدــحم  اــنآ ؛ یرازگربــخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هــب 

.دندرب هانپ  یروضحریغ  شزومآ  هب  دننکن  لیطعت  ار  شزومآ  هکنیا  یارب  اه  هاگشناد
نامز هک  نونکا  دوب و  هارمه  نآ  تیفیک  هب  تبسن  نایوجشناد  ضارتعا  دایز و  تالکـشم  اب  اه  هاگـشناد یگدنهانپ  نیا 

.دوشن ماجنا  یبوخ  هب  اه  یبایزرا دنکن  هک  دننک  یم ینارگن  زاربا  یرایسب  هدیسرارف  نایوجشناد  یبایزرا 
رد دنـسپان  یاـه  شور زا  هدافتـسا  اـب  دـنا ، هدـناوخن سرد  مرت  لوـط رد  هک  ینایوجـشناد  تـسا  نـکمم  یباـیزرا  نـیا  رد    

ناـشقح دـنا ، هدرک سرد  فرـص  ار  دوـخ  یژرنا  تقو  ماـمت  هـک  ینایوجـشناد  دـنریگب و  بوـلطم  هرمن  تـیفیک  یب ینوـمزآ 
.دوش عیاض 

هرمن بـلقت  اـب  یتـحار  هـب  دـنناوتب  دـنراد  راـیتخا  رد  هـک  ییاـهرازبا  اـب  نایوجـشناد  هـک  دنتـسه  نارگن  دـیتاسا  زا  یرایـسب 
.دننک بسک  یبولطم 

همادا ناسانـشراک ؛ زا  یرایـسب  هدـیقع  هب  دوـش ، یمن متخ  اـج  نیمه  هب  یزاـجم  نوـمزآ  شزوـمآ و  یارجاـم  داـعبا  هتبلا 
.دهد یم شهاک  ار  یریگدای  شزومآ و  تیفیک  دوش و  یم ملع  ندش  یحطس  ثعاب  دنور  نیا 

رد شزوـمآ  یارب  نیارباـنب  تسا  ناـهج  مدرم  هارمه  اـنورک  سوریو  لاس ۲۰۲۲  ات  دـننک  یم مـالعا  ناـققحم  هک  روط  نآ
.دوش هدیشیدنا  یساسا  هراچ  دیاب  اه  هاگشناد

هدوب فلاخم  یزاجم  نومزآ  یرازگرب  اب  هک  تسا  یدـیتاسا  زا  یکی  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رایشناد  نسحروپ ، مساق 
.دوش رازگرب  یروضح  تروص  هب مرت  نایاپ تاناحتما  دیاب  هک  تسا  دقتعم  و 

.دیناوخ یم ار  وگتفگ  نیا  حورشم  همادا  رد 
هک میدـــقتعم  دـــیتاسا  زا  یعمج  هارمه  هــب  نسحروـــپ : دوــش ؟ رازگرب  دــیاب  هنوــگچ  یراــج  مرت  یناــیاپ  تاــناحتما  اــنآ :

رازگرب یروضح  تروص  هب هامرویرهـش  رد  دـیاب  یلیـصحت  عطاقم  رگید  یرتکد و  عطقم  نایوجـشناد  مرت  ناـیاپ تاـناحتما 
.دوش

.دنریگب یهافش  ناحتما  یدارفنا  تروص  هب نایوجشناد  زا  دیتاسا  هدش  رگا  یتح 
.دریگب هدش  یسررب یدج و  میمصت  کی  تاناحتما  یرازگرب  صوصخ  رد  تسا  مزال  مولع  ترازو 

زا یکی  هب  کـیدزن  سـالک  هس  نیا  یاوـتحم  اـت  دـننک  رازگرب  ار  یزاـجم  سـالک  هـس  دـیاب  دـیتاسا  هـک  تـسا  نـیا  تـقیقح 
.دشاب یروضح  یاه  سالک

یزاجم تروص  هب ناـمز  تدـم نیمه  رد  ار  دـش  یم رازگرب  هتفه  یط ۱۶  هک  یروضح  یاـه  سـالک ناوـت  یمن ور  نیمه  زا 
.مینک رازگرب 

.تسا هلجع  اه ، هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  نونکا    
روـحم و شهوژپ  تروـص  هـب دــیاب  تاـناحتما  نـیا  دریگب  هاــمریت  رد  تاــناحتما  یرازگرب  رب  میمــصت  موـلع  ترازو  رگا  اــما 

 



.دوش رازگرب  زاب  باتک رب  ینتبم 
.دوش یزیر  همانرب نونکا  زا  هدنیآ  مرت  یارب  دیاب  ور  نیمه  زا  تسا  ریذپان  ناربج شزومآ  دیدش  تفا 

.درادن ار  یروضح  شزومآ  تیفیک  زا  یمین  یتح  یزاجم  شزومآ 
.تسا هدش  دودحم  نایوجشناد  طسوت  فیلاکت  یادا  هب  یزاجم  شزومآ  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  طابترا  نونکا 

نایوجــشناد زا  روـحم  شهوژپ  یتــالاؤس  هـتفه  ره  دــنراد و  نایوجــشناد  زا  یبوــخ  تـبقارم  دــیتاسا  زا  یخرب  دــنچره 
.دنرادن ار  یزاجم  شزومآ  رد  تقد  تبقارم و  نیا  زین  دیتاسا  زا  یخرب  اما  دنسرپ  یم

دهاش دیابن  دریگب و  رارق  دیتاسا  یور  شیپ  یتوافتم  یاه  هنیزگ دیاب  هدـنیآ  مرترد  یزاجم  شزومآ  رارمتـسا  تروص  رد   
.میشاب شزومآ  تیفیک  تفا  تیعضو 

مرترد مینک  یقلت  هک  تسا  نیا  تسخن  هار  میرادور  شیپ  هار  ود  نـسح : روـپ  دش ؟ دـهاوخ  رازگرب  هنوگچ  یتآ  مرت  انآ :
ار دش  رازگرب  یزاجم  تروص  هب هک  یمرت  دیاب  نایوجشناد  دیتاسا و  تروص  نیا  رد  میراد  رارق  انورکاسپ  نارود  رد  هدنیآ 

.دننک ناربج 
تکراـشم یروـحم و  شهوژپ  تمـس  هـب  فرـِص  یروـحم  داتــسا  زا  ار  شزوـمآ  دـنیارف  جـیردت  هـب هـک  تـسا  نـیا  مود  هار   

.میهد قوس  نایوجشناد 
حالـصا هابتـشا  نیا  رورم  هب دـیاب  هک  تسا  ناریا  رد  اـه  هتـشر زا  یرایـسب  رد  شزوـمآ  تاهابتـشا  زا  یکی  یروـحم  داتـسا 

.دوش
.دنک فرطرب  دناوت  یم ار  داتسا  موادم  نادقف  هصیقن  نومزآ و  هصیقن  یروحم  شهوژپ 

.دروایب ناغمرا  هب  نایوجشناد  یارب  ار  یتبثم  جیاتن  دناوت  یم نینچمه 
ماـمتها یـسانشراک  نارود  رد  شهوژپ  هب  اـم  دوش و  یم هدنـسب  هتفه  ود  یلا  کـی  یط  نوـمزآ  یرازگرب  هب  اـهنت  نوـنکا 

.میتشادن
.مینک جراخ  لیصحت  شزومآ و  رادم  زا  ار  هوزج  یروحم و  باتک  دیاب 

.دریگب رارق  سیردت  یانبم  دیاب  وجشناد  ره 
، تسا نایوجـشناد  یملع  حطـس  شناد و  یقیقح  یاقترا  عنام  یزاـجم  نومزآ  سـالک و  یرازگرب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـنآ :
نم و دیکأت  دنک ؛ ادیپ  همادا  دـیاب  ناتـسبات  ات  تسا و  هدـشن  لیطعت  مرت  نیا  نسحروپ : درک ؟ دـیاب  هچ  نآ  ناربج  یارب 

تروص هب ًامتح  تاناحتما  دنهد و  نایاپ  تنرتنیا  رد  ار  شزومآ  هک  تسا  نیا  اه  هاگـشناد هب  ام  داهنـشیپ  دیتاسا و  رگید 
.میا هدش ألخ  نادقف و  راچد  شزومآ  هزوح  رد  ام  نارود  نیا  رد  اریز  دوش  رازگرب  یروضح 

تروص هب لـصف  نیا  ناـیاپ  رد  تاـناحتما  دـنک و  ادـیپ  همادا  ناتـسبات  رد  شزومآ  هک  تسا  نیا  ـألخ  نیا  ناربج  هار  اـهنت 
تـسا نیا  هباثم  هب یزاجم  تاناحتما  دنتـسه  فلاـخم  یزاـجم  تاـناحتما  یرازگرب  اـب  دـج  روط  هب دوش و  رازگرب  یروضح 

هک نونکا دـننک ! یم هاـگن  دـنوش  اـهر  تیعـضو  نیا  اـب  مرت  نیا  تسد  زا  هکنیا  اـه و  هرمن نداد  هب  اـهنت  نایهاگـشناد  هـک 
رد دوش و  ناربج  تسا  هدروخ  شزومآ  هب  هک  یا  هبرـض تاناحتما ، رد  دـیاب  تسا  هدـش  هجاوم  تیعـضو  نیا  اـب  شزومآ 

.مینک ناربج  ار  صیاقن  نیا  تشاد و  هصیقن  هک  یشزومآ  دنیآرف  نیا  زا  یرادقم  ناتسبات  هام  هس 
.تسا هابتشا  یزاجم  تروص  هب تاناحتما  یرازگرب 

سوریو عویــش  یپ  رد  نسحروـپ : دــینک ؟ یم یباـیزرا  هنوـگچ  ار  یناـسنا  عـماوج  شزوـمآ و  رب  اـنورک  سوریو  ریثأـت  اــنآ :
ار رگیدـکی  اب  اـه  ناـسنا تبـسن  عماوج  اـه و  ناـسنا تسیز  تسا ، هدـشن  یرارطـضا  تیعـضو  راـچد  شزومآ  اـهنت  اـنورک 
ار ییاـهنت  یرگید  ناـمز  ره  زا  شیب  دنتـسه و  نازیرگ  رگیدـکی  زا  اـه  ناـسنا نارود  نیا  رد  تسا  هداد  رارق  ریثأـت  تـحت 

.درکدای ییاهنت  نارحب  ناونع  هب ناوت  یم نارود  نیا  زا  دنا و  هدرک هبرجت 
یعامتجا و داصتقا ، شزومآ ، رد  رارطضا  اه  نآ هلمجزا  هک  میا  هتفرگرارق رارطضا  تیعضو  رد  ام  اه  هزوح زا  یرایسب  رد 

.تسا یگنهرف 
.مینک هسیاقم  یعیبط  نارود  کی  اب  ار  نارود  نیا  هک  میرادن  رارق  یعیبط  تیعضو  رد  نونکا 
.میتفرگ یمن یمیمصت  نینچ  تسیز  گنهرف و  هزوح  یارب  یعیبط  تیعضو  رد  هک  تسا  نشور 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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شزومآ تیبرت و  میلعت ، نایاپ  یلیطعت و  هار ، ود  نایم  باختنا  روبجم  اـنورک ، سوریو  عویـش  ریذـپانزیرگ  تیعـضو  رد 
.میا هدش رگید  راتخاس  کی  اب  نآ  همادا  ای  و 

رد هک  میتسه  دـقتعم  تسا ، یروضح  شزومآ  زا  یلیدـب  یزاجم  شزومآ  دـندقتعم  هک  اه  هاگدـید زا  یخرب  فـالخرب  اـم 
سـالک رد  روـضح  نودـب  دـناوت  یمن یزوـمآ  شناد چـیه  مـیا و  هدـش یزاـجم  شزوـمآ  شریذـپ  هـب  روـبجم  رارطـضا  تلاـح 

.دنک یط  ار  تیبرت  میلعت و  یعیبط  دنیارف 
.تسا هلئسم  نیا  زا  یشخب  زین  تاناحتما 

شزوـمآ هـب  هـک  یتامدـص  ناـمه  تـسین ؛ یرارطــضا  ینوـنک و  هعماـج  هدـیچیپ  تیعــضو  زا  ییادــج  شخب  زین  ناـحتما 
هدـشدراو زین  تاـناحتما  هلمجزا  شزومآ  یاهدـنیآرف  یماـمت  هب تسا  هدـشدراو  یـسرد  یاـه  سـالک یرازگرب  میقتـسم و 

.تسا
.دنتسین رگیدکی  لیدب  دنتسه و  ریذپان  سایق  یروضح  شزومآ  یزاجم و  شزومآ  هک  مینک  کرد  دیاب  ادتبا 

ار نآ  هـبرجت  نونکاـت  هـک  مـیا  هدروآ یور  یراـتخاس  کـی  هـب  روـشک  رد  اـنورک  سوریو  عورــش  یرارطــضا  تیعــضو  رد  اـم 
.میا هتشادن

اب یا  ههجاوـم داتــسا  دریگ و  یم لکــش  دــنیارف  نـیا  یعیبـط  وـحن  هـب  ینعی  تـسا  تـیفیک  رب  اــنبم  یروـضح  شزوـمآ  رد 
.دراد وجشناد 

یتیعـضو و هچ  رد  نایوجـشناد  هک  میتسناد  یم میتشاد و  ار  شزومآ  ندوب  یعیبط  زا  یکدـنا  هبرجت  ام  هتـشذگ  مرت  رد 
.دنتسه رادروخرب  یملع  کرد  زا  یحطس  هچ  رد 

زا یکرد  تخانــش و  چــیه و  دــیتاسا  میربــب ؛ رــس  هــب  یزاــجم  عــضو  کــی  رد  رـــسارس  میـــشاب  روــبجم  یتآ  مرت  رد  رگا   
.دش دهاوخ  رتراوشد  راک  ور ، نیمه  زا  دنرادن  نایوجشناد 

هچ هـب  درف  ره  تالیــصحت  نازیم  هـک  مـیناد  یم تـسا و  ...و  روـحم  هجاوـم  روـحم ، تـیفیک  شزوـمآ  یعیبـط  دــنیارف  رد 
دوب روحم  تیفیک  ار  یعیبط  یارب  شزومآ  یاه  یگژیو میناوت  یمن یزاجم  دنیارف  رد  اما  تسا ؛ ردـقچ  تالیـصحت  نازیم 

.میوش راتساوخ  ار 
یاـنبم تـسا و  وجــشناد  داتــسا و  ههجاوـم  تـیبرت  مـیلعت و  یاـنبم  اریز  دوـش ؛ یمن یقلت  شزوـمآ » ، » یزاـجم شزوـمآ 
تبسن رد  اهنت  هک  تسا  داتسا  تایبرجت  زا  وجشناد  میقتسم  یریگدای  رب  انبم  هکلب  تسین ؛ فرـص  ندناوخ  رد  شزومآ 

دناوت یم میتسه  هجاوم  راثآ  اه  هتشون زا  یهوبنا  اب  هک  زورما  مییوگب  میناوت  یمن ام  دریگ  یم لکش  یروضح  ههجاوم  هب
.دنک ناربج  ار  داتسا  دوبن  ألخ 

ساسا رب  سـالک  رد  دـنز و  یم کـحم  ار  وجـشناد  ییاـناوت  دادعتـسا و  تیفرظ  وجـشناد ، اـب  میقتـسم  ههجاوم  رد  داتـسا 
.دراد یفیک  سیردت  تخانش  نیا 

اهدادعتـسا و هـب  یـسرتسد  چـیه  داتــسا  تـسا و  تـبیغ  رب  ینتبم  هـک  تـسا  ییارگ  تـیمک  شزوـمآ  یزاـجم ، شزوـمآ   
.درادن هتشاد  نایوجشناد  اب  هک  ییاه  تبسن

یتالـضعم اـب  نارود  نیا  رد  نسحروپ : دـشاب ؟  یتروص  هچ  هب  دـیاب  یزاـجم  تروص  هب  تاـناحتما  نوـمزآ و  یرازگرب  اـنآ :
.میتسه هجاوم  نآ  حطس  یگنوگچ  تاناحتما و  یرازگرب  هلمجزا 

، رتشیب شهوژپ  تمس  هب  نایوجـشناد  هک  تسا  نیا  یزاجم  شزومآ  رد  تاناحتما  یرازگرب  یاه  شور نیرتهب  زا  یکی 
.دنوش هداد  قوس  زاب  باتک یانبم  رب  ییاه  شسرپ یفیک و  روحم و  شهوژپ  یاه  شسرپ

.دوب میهاوخ  ههجاوم  ...و  بلقت  نآ ، ندناوخن  سرد و  یریگدای  مدع  لضعم  اب  تروص  نیا  ریغ  رد 
هویــش دــننک  یم شـالت  یــشزومآ  زکارم  اـیند  رــسارس  رد  یروـضح  شزوـمآ  یلیطعت  اــنورک و  سوریو  عویــش  اــب  نوـنکا 

.تسا هلحرم  ود  لماش  توافتم  تیعضو  نیا  دننک  هبرجت  ار  اه  نومزآ زا  یدیدج 
قوـس رت  یفیک یاـه  شـسرپ روـحم و  شهوژپ  یاـه  شـسرپ هب  نایوجـشناد  مرت  لوـط رد  هک  تسا  نیا  تـسخن  هـلحرم 

رگا دـــننک و  هجوــت  یداــقتنا  یلیلحت و  یاـــه  شـــسرپ هــب  نایوجـــشناد  هــک  تــسا  نــیا  مود  هــلحرم  رد  دـــنوش و  هداد 
.دهد خر  قافتا  نیا  زاب  باتک دنیآرف  کی  رد  تقیقح  رد  دنروآ  یور بلقت  هب  دنتساوخ  زین  نایوجشناد 
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رد هک  ییاـه  شـسرپ ینعی  زییوک  وحن  هب  سـالک  یباـیزرا  زا  یـشخب  هک  مدرک  مـالعا  دوخ  نایوجـشناد  هب  لاـثم  روـط  هب  
خـساپ نآ  اب  دنناوتب  ات  دـننک  قیقحت  دـیاب  اه  شـسرپ نآ  هب  ییوگخـساپ  یارب  نایوجـشناد  تسا و  هدـش  حرطم مرت  لوط

.دراد قلعت  دنهد 
.درک افتکا  ...و  دیربب  مان  تسا ، هنوگچ  یاه  شسرپ زا  دیابن  یزاجم  شزومآ  رد  ًاساسا 

تاـناحتما زییوـک  دــننک  یم هدافتــسا  نایوجــشناد  یباـیزرا  یارب  زییوـک  شور  زا  اــیند  ربـتعم  یاــه  هاگــشناد زا  یرایــسب 
.دوش یم هدیسرپ  وا  زا  وجشناد  عالطا  نودب  مرت  لوط رد  هک  دنتسه  کچوک 

هب ار  دوـخ  نـهذ  دـیابن  دـنروآ و  یور  یـشزومآ  دـیدج  یاـه  شور زا  یکی  هـب  دـیاب  دـیتاسا  زا  کـی  ره  یزاـجم  شزوـمآ  رد 
.دنک فوطعم  یروضح  شزومآ  یاه  شور

.تسا روحم  وجشناد  یزاجم  شزومآ  تفگ  ناوت  یم تسا  وجشناد  دوخ  یزاجم  شزومآ  رد  ضیعبت  دنیارف  زا  یشخب 
رارق یبایزرا  دروم  داتـسا  طـسوت  وجـشناد  رـالات ، نیا  رد  تشاد و  میهاوخ  وگتفگ  رـالات  سیردـت  زا  سپ  هک  اـنعم  نیدـب 

.دوش مرت  لوط رد  وجشناد  هعلاطم  نازیم  هجوتم  داتسا  هک  دهد  یم ار  ناکما  نیا  داتسا  هب  وگتفگ  رالات  دریگ ؛ یم
هب نایوجـشناد  دـننک و  یفرعم  ار  فلتخم  عبانم  دـیتاسا  هک  انعم  نیدـب  تسا  یتکراشم » ، » یزاـجم شزومآ  رد  شناد 

دنناوت یم دـیتاسا  عبانم  هصالخ  نآ  یبایزرا  اب  دـنک و  بلط  ار  عبانم  نآ  زا  یا  هصـالخ دـیتاسا  هدرک و  هعجارم  عباـنم  نآ 
.دنهد رارق  یبایزرا  دروم  ار  دوخ  نایوجشناد  شناد  نازیم 

، دوش رازگرب  یزاـجم  زین  هدـنیآ  مرت  رگا  اـما  دنتـشاد  ار  یروضح  شزوـمآ  هتفه  دـنچ  هبرجت  یراـج  مرت  رد  نایهاگـشناد 
.دنام دنهاوخ  مورحم  هبرجت  نیا  زا  نایهاگشناد 

.دشاب روحم  تکراشم  دیاب  شزومآ  یزاجم  شزومآ  رد  ور  نیمه  زا 
.میا هدش یزاجم  شزومآ  زا  هدافتسا  هب  راچان  ام 

سنارفنک ویدیو  تروص  هب دیاب  اه  سالک اه  هاگشناد رد  یزاجم  شزومآ  رارمتسا  تروص  رد  هک  تسا  نیا  ام  داهنشیپ    
.دوش رازگرب  سنارفنک  ویدیو  تروص  هب دیاب  زین  تاناحتما  دننیبب و  ار  رگیدکی  دیتاسا  نایوجشناد و  دوش و  رازگرب 

/۴۰۸۴/ مایپ یاهتنا 

۲۰۲۰
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

هک تفرـشیپ  یناریا  یمالـسا  یوگلا  سنارفنک  نیمهن  رد  زورما  تاداس  تسرپرـس میهاربادیـس  رتکد  انـسیا ، شرازگ  هب 
: دوزفا تخادرپ و  یلم  نامتفگ  هب  تفرـشیپ  یوگلا  لیدـبت  تامازلا  اه و  هتـسیاب نییبت  هب  دـش ، رازگرب  طخرب  تروص  هب 

لدب یلم  نامتفگ  هب  ار  دوخ  دناوت  یم یلکش  ییاوتحم و  ِهدعاق  لصا و  دنچ  ظاحل  اب  تفرـشیپ ، یناریا  یمالـسا  یوگلا 
.دنک

نایناریا هچنآ  ره  ینعی  دـشاب ، راوتـسا  یلم  عامجا  یاه  هنیمز رب  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ییاوتحم  رظن  زا  اـهنآ  نیرت  مهم
ار اهنآ  دشاب و  اهنآ  دنیارب  هدرک ، هیذغت  اهنآ  زا  هداد و  یاج  دوخ  لد  رد  ار  دنا  هتـساوخ دوخ  یخیرات  راودا  لوط  رد  ار  نآ 

مهافت یاه  هنیمز دشاب و  هتـشاد  قارتفا  یاه  هنیمز رب  لئاسم  لح  رد  دنمناوت  یا و  هلاسملا لح یدرکیور  دنک ، هبلاطم 
.دسانشب تیمسر  هب  ار  قفاوت  و 

یماظن یماظن یاه   یاه نامیپ نامیپ هبهب   تبسن   تبسن یمالسا   یمالسا یروهمج   یروهمج رکفت   رکفت زرط   زرط یبرغ " " یبرغ هنهن   یقرش ، ، یقرش هنهن   ""
تسا تسا گرزب   گرزب یاه   یاه تردق تردق

هب تبـسن  یمالـسا  یروهمج  رکفت  زرط  یلیثمت  نایب  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » راعـش تفگ : ییابطابط  همـالع  هاگـشناد  رایداتـسا 
.تسا روشک  لالقتسا  ظفح  تهج  رد  اه  نآ هب  قلعتم  یسایس  یماظن و  یاه  نامیپ گرزب و  یاه  تردق

 

https://www.isna.ir/news/99032012424/%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99032012424/%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C


الاب زا  یدیاب و  یاه  هیوگ و  رارکت   ییوگرپ ، زا  زین  یلکش  ظاحل  زا  دش ، دهاوخ  هئارا  نآ  زا  هک  ییاهن  هخسن  دوزفا : یو    
ناکما ات  دوش  هتشون  لد  لق و  روهشم  ریبعت  هب  زاجیا و  اب  دنشاب و  مک  امتح  اه  تیبولطم دوخ  دنک ، بانتجا  نییاپ  هب 

.دیآ مهارف  یلم  تیبولطم  هب  نآ  لیدبت  تخانش و  رشن و 
یلک تاـهج  رتـشیب  یناـسمه  یارب  تلم ، کـی  یـساسا  یاـه  تکرح هب  ندیـشخب  مظن  یارب  یدانـسا  هـب  هجوـت  هفـسلف 

نزاوتم هطبار  زا  تسارح  ظفح و  یارب  مزال  یاهراکوزاس  دنناوت  یم دانسا  نیا  تسا ، یلصا  تایاغ  ریـسم  رد  اه  تکرح
.دننیبب کرادت  دیهمت و  زین  ار  تردق  هزوح  یمومع و  هزوح  نایم 

، دـشاب هبناج  کی دـیابن  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هچنآ  درک : ناـشنرطاخ  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رایداتسا 
اهرواب و اب  رگید  یوس  زا  دـهدب و  رارق  هجوت  دروم  نامزمه  ار  ناسنا  یونعم  یدام و  یاهزاین  همه  ییوس  زا  دـیاب  هکلب 

ققحت ار  داعـسا  ات  دـشاب  اهرواب  تخرد  رب  یـشیور  دـیاب  تفرـشیپ  رگید  ترابع  هب  دـشاب ، هتـشاد  بسانت  زین  وا  گنهرف 
.دشخب

رد هک  تسا  نیا  ندـمت  اـت  بـالقنا  زا  اـه  تکرح نیا  همه  رت  یـساسا فدـه  زین  یا  هنماـخ هللا  تیآ ترـضح  هشیدـنا  رد 
.دناسرب یونعم  لماکت  هب  ار  دوخ  دناوتب  ناسنا  یا  هعماج نینچ  هیاس 

داعــسا ییاـغ و  فدــه  نـیمه  ظاـحل  اـب  یناریا  یمالــسا  تفرــشیپ  یوـگلا  ییاــهن  دنــس  داد : هـمادا  تاداــس  تـسرپرس 
کت یاـه  ناـهج تفرـشیپ  یاـهوگلا  اـصوصخم  نیریاـس  یاـهوگلا  اـب  زیاـمت  رد  ورـشیپ و  دنــس  کـی  ناوـنع  هـب  دـناوت  یم

زا یـشخب  منک  یم شالت  دنمادک ؟ یلم  نامتفگ  هب  تفرـشیپ  یوگلا  لیدبت  تامازلا  اه و  هتـسیاب اما  دشخردب ؛ یتحاس 
.منک دیکأت  اهنآ  رب  هدرک و  یسانشزاب  ار  نآ  یلکش  ییاوتحم و  مهم  یاه  هتسیاب

هراـبرد یرکاـش  اضردیــس  ناـشخرد  ثـحب  زا  دافتــسم  مـهلم و  هـیواز ، هـس  زا  تـسا  هتــسیاش  ثـحب  نـیا  رد  اـجنیا و  رد 
.دوش زکرمت  یمالسا  یروهمج  یساسا  نوناق 

همه هک  دـنهد  یم تسد  هـب  ار  یا  هتـسجرب طوـطخ  ناـمه  هـک  تساـه  یزاـس عاـمجا تـسخن  ثـحب  درک : حیرـصت  یو    
تاهج نامه  هدوب و  نآ  دـیلوتزاب  رادافو و  اهنآ  هب  یتسیاب  وگلا  هک  دـنا ، هدوب نآ  لابند  هب  زین  یخیرات  ظاحل  زا  ناـیناریا 

هئارا یتایلمع  همانرب  نآ  یگنوگچ  رب  هبلاـطم و  دور ، یم راـظتنا  وگلا  کـی  زا  هک  یلکـش  ناـمه  هب  تفرـشیپ  ریـسم  رد  ار 
.دنک

هک تسا  دـیدج  تاـبلاطم  دـیدج و  یموـهفم  یاـه  ثحب اـت  ریباـعت  فـالتخا  زا  فـالتخا ، قارتـفا و  یاـه  هنیمز مود  ثحب 
رگناشن یتسیاب  وگلا  هک  دنک ، رییغت  شلاچ و  راچد  ار  نآ  تیلک  ثحابم و  نآ و  یگنوگچ  تفرشیپ و  یاهزرم  دناوت  یم

.دهد ناشن  دنمناوت  نآ  هب  ار  دوخ  دشاب و  هتشاد  ار  نآ  یا  هلأسملا لح  تیفرظ  اهنآ و  ینیب  شیپ اهنآ ، تخانش 
هنامز و تاروطت  تالوحت و  رتسب  رد  نآ و  وترپ  رد  وگلا  هک  تسا  یا  هتـسیاب قفاوت  مهافت و  یاـه  هنیمز مه  موس  ثحب 

.دنک ادیپ  تایح  ماود و  دناوت  یم هنیمز 
تفرــشیپ یناریا  یمالــسا  یوـگلا  دــلوت  رد  عاـمجا  یاـه  هفلوـم نییبـت  هـب  سپــس  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  رایداتـسا 

هــس ره  یلــصا  فادــها  زا  یکی  هـک  دــهد  یم ناـشن  ار  مـیظع  یلم و  شبنج  هـس  ناریا  ریخا  خــیرات  دوزفا : تـخادرپ و 
، تیطورـشم شبنج  تـسا : هدوـب  نآ  زا  یــشان  روسناـس  دادبتــسا و  کاـنفوخ  نیگنــس و  هرکیپ  ندـیبوک  مـهرد  شبنج 
رد ناریا  مدرم  یارب  هک  دـهد  یم ناـشن  تحارـص  اـب  یدازآ  راعـش  حرط  ریخا  شبنج  رد  بـالقنا ۱۳۵۷ ، تفن و  شبنج 

زمرق طــخ  هـک  ار  لاوــس  نـیا  عــقاو  رد  دــنا و  هدوــب تـیلوا  تیوــلوا و  رد  مــلق ،...  ناــیب و  هدــیقع ، یدازآ  نـمهب ۱۳۵۷ 
.دندرک تساجک ؟ یدازآ  زمرق  طخ  هک  لاوس  نیا  نیزگیاج  ار  تساجک ؟ دادبتسا 

شـشوک تردق و  زکرمت  زا  سرت  تفگ : هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  یروهمج  راذگناینب  هاگدید  هب  هراشا  اب  تاداس  تسرپرس
، دوـب دوهــشم  یــساسا  نوناـق  ناــحارط  ناگدنــسیون و  نـهذ  رد  دادبتــسا  زا  سرت  دادبتــسا و  هـنیمز  ندرب  ناــیم  زا  رد 

.درک کمک  رایسب  هار  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  یروتاتکیددض  یدادبتسا و  دض  تاحیرصت 
، دنتـسناد یم یـساسا  نوناق  دـنمزاین  ار  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  ناریا  هعماج  هکنآ  رب  نوزفا  هر )  ) ینیمخ ماما 
عیرـس و رارقتـسا  یــساسا ، نوناـق  نیودـت  رد  باتــش  تـسا : هدوـب  رادروـخرب  یا  هژیو تـیمها  زا  ناـشیا  دزن  هـتکن  راـهچ 

یـسایس تشونرـس  رد  تلم  ندرک  لیخد  هعماج ، روما  هرادا  لاور  ندـشدنمنوناق  یمالـسا ، یروهمج  ماظن  هبناج  همه

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۷طباور 



.دنتشاد مدرم  یارآ  یمومع و  روضح  هب  هبناج  همه  دیکأت  و 
، لاوس نیملـسم ، همئا  هب  تحیـصن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـیبق  زا  ییاـه  مرها اـب  ناناملـسم  یمومع  تراـظن 

.دریگ یم تروص  هعماج  نیناوق  بوچراچ  رد  حاضیتسا 
.دنتسه ییالقع  یسایس  یعامتجا  یاه  یدازآ لرتنک  یارب  یمالسا  یاه  مرها دوزفا : یو 

.دنتسه ینید  مه  ییالقع و  مه  تراظن  لرتنک و  یاه  مرها
.دروآرب رس  هنیمز  نیمه  رد  زین  اوق  کیکفت 

رگید و هنیمز  داد ، یم ناشن  ار  دوخ  زین  یمالـسا  بالقنا  لالقتـسا  راعـش  رد  هک  رامعتـسا  زا  نایناریا  جـنر  لاـح  نیع  رد 
.دوب یساسا  نوناق  ناگدنسیون  ناحارط و  نهذ  رد  یمهم 

مامتها رد  گرزب  لماع  ود  - یگتـسباو دادبتـسا و  ینعی  - ناریا یـسایس  خـیرات  یفنم  هلوقم  ود  ینهذ  یخیرات و  تشابنا 
ییاـهر یگتـسباو  دادبتـسا و  غوـی  زا  ار  اـهنآ  تسناوـت  هک  تسا  یبـالقنا  وـترپ  رد  یـساسا  نوناـق  هـب  نداد  یأر  هـب  مدرم 

.دشخب
یروهمج ماظن  لیکـشت  همانـساسا  ناونع  هب نینچ ، نیا  یـساسا  نوناق  داد : همادا  یهوژپ  گـنهرف هدکـشناد  رایداتـسا 

.دش هعماج  یسایس  یاه  نایرج اه و  هورگ عامجا  قفاوت و  دروم  ییانبم و  لوصا  همه  یوتحم  یمالسا ،
رد : » هک تسا  نایب  نیا  رد  یا  هنماـخ هللا  تیآ ترـضح  هجوت  لـحم  دـعب  نیمه  دوب ، مالـسا  نآ  زا  یروحم  شقن  هتبلا 
اه شنیزگ اهراتخاس و  نیناوق و  یارب  مالـسا  تیأشنم  تیعبنم و  مالـسا و  شقن  زیچ ، همه زا  رتشیب  یـساسا ، نوناـق 

«. تسا حرطم 
ناـهج رد  ینید  یمظن  دـنناوت  یم هـک  دنتـشاد  ناـمیا  عـقاو  رد  یمالــسا  یروـهمج  رد  یــساسا  دنــس  نـیلوا  ناراذـگناینب 

.دننک داجیا  رالوکس 
یـسایس و یاه  یدازآ همه  نآ  رد  هک  درک  اـنب  یمالـسا  ینید و  ماـظن  کـی  ناوت  یم هک  دنتـشاد  رواـب  ناـنآ  : » یریبعت هب 

«. دشاب هدش  تیاعر  یسارکومد  دعاوق 
ار یمدرم  تیمکاــح  یهلا و  تیمکاــح  زا  یبــیکرت  ناریا ، یمالــسا  یروـهمج  یــساسا  نوناــق  تـفگ : تاداــس  تـسرپرس

.تسا هتفریذپ 
رب ار  ناـسنا  وا  مه  تسادـخ و  نآ  زا  ناـسنا  ناـهج و  رب  قـلطم  تیمکاـح  هـک  دراد  یم ناـعذا  یـساسا  نوناـق  لصا ۵۶ 

تمدخ رد  ای  دنک  بلس  ناسنا  زا  ار  یهلا  قح  نیا  دناوت  یمن سک  چیه تسا ، هدرک  مکاح  شیوخ  یعامتجا  تشونرس 
.دهد رارق  صاخ  یهورگ  ای  درف  عفانم 

تـسا نایناریا  عامجا  قفاوت و  دروم  یتایح  یـساسا و  لوصا  زا  یمدرم  - یهلا تیمکاـح  تموکح و  هک  تسور  نیمه  زا 
لـصا قبط  نآ  رب  هوـالع  تسا ، یمالـسا  تموکح  هرهوج  ینید ، یرـالاس  مدرم ناوـنع  تحت  یربـهر  ریبـعت  هب  نیمه  و 

.تسا هدش  یقلت  روشک  تسایس  یلصا  هژیو  راک  تلود و  تلم و  داحآ  هفیظو  لالقتسا ، ظفح  نوناق  نیا   ۹۰
یاـه ناـمیپ گرزب و  یاـه  تردـق هـب  تبـسن  یمالـسا  یروـهمج  رکفت  زرط  یلیثـمت  ناـیب  یبرغ » هـن  یقرــش ، هـن   » راـعش

.تسا روشک  لالقتسا  ظفح  تهج  رد  اه  نآ هب  قلعتم  یسایس  یماظن و 
حطـس رد  یدازآ  نتفر  نیب  زا  بجوـم  ناگدنـسیون  ریبـعت  هب  نآ  دوـبن  هک  تسا  ناریا  تـلم  یعاـمجا  دراوـم  زا  لالقتـسا 

.دوش یم دارفا  یتح  یلم و 
زا لئاسم ، لح  رد  دوخ  یدـنمناوت  نداد  ناشن  هتبلا  وگلا و  دنـس  رد  یا  هلأسملا لح درکیور  ذاختا  درک : ناـشنرطاخ  یو 

فیدر مه  یاهروشک  زا  یرایـسب   » دندقتعم هک  هاگـشناد  دیتاسا  یخرب  یاهدقن  لح  هار  دناوت  یم هک  تسا  یتایرورض 
.دوش میرو » هطوغ دوخ  یسایس  یرکف و  یاه  عازن رد  زونه  ام  دنا ، هدرک ادیپ  ار  دوخ  یاه  قفا هار و  ام 

تـسا ترابع  دـشاب ، هتـشاد  مهـس  نآ  رد  دـیاب  زین  وگلا  دنـس  هک  نالک  عامجا  کرتشم و  کاردا  کی  هب  لین  ریـسم  هار و 
یاـه هورگ کرتـشم  مـهف  هدــنیآ ، هـب  تبــسن  نـشور  قـفا  یخیراــت و  هظفاــح  هـب  یــسایس  یاــه  هورگ ندوـب  زهجم  : » زا
یاراد ناـنآ  دراد  ترورــض  هـکنیا  یناریا و  ناـگبخن  قـالخا  تاــیحور و  یناــهج ، تیعــضو  رد  روـشک  هاــگیاج  زا  یــسایس 
یدـج اـه و  نارحب زا  قیمع  مهف  کرد و  دنـشاب و  یدـج  تیلاـعف  راـک و  یزیر و  هماـنرب ناوت  دازآ ، ثحب  هلداـجم ، هیحور 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۸طباور 



«. اهنآ نتفرگ 
.تسارگ مه  یاه  هنیمز زا  اه  هفلوم نیا 

تکرح عـقاو  رد  یلک و  تکرح  ِرادـساپ  دـش و  هتفگ  هنیمز  نـیا  رد  هـچنآ  درک : راـهظا  یهوژپ  گـنهرف هدکـشناد  رایداتـسا 
همه ققحت  «، » ماـظن یدـمآراک  «، » اوق نزاوت  «، » یربهر ، » تسا ینید  یرـالاس  مدرم  ساـسا  اـی  تفرـشیپ  یتاـیلمع 

.دندوب یمومع » قفاوت   » و یساسا » نوناق  یاه  تیفرظ
لباقم رد  دارفا  همه  یواست  تیاعر  تاباختنا ، رد  مدرم  هبناج  همه تکراـشم  یاـهرایعم  جرد  اـب  تسیاـب  یم وگلا  دـنس 

ماظن و یسایس  تیفرظ  شیازفا  ، » ییاضق یگنهرف و  یداصتقا ، یعامتجا ، قوقح  مدرم ، یـساسا  یاه  یدازآ نوناق ،
یـسایس و تکراـشم  شیازفا  اـه و  تـصرف یربارب  اـهنآ ، ندـش  یـصصخت  یراـتخاس و  کـیکفت  عوـنت و  نآ ، ییوگخـساپ 

یگنهامه داجیا  تسا و  ینید  یرالاس  مدرم نآ ، لوبق  دروم  یرالاس  مدرم هکدهد  ناشن  ماظن ، ندوب  ینید  یاهرایعم 
.تسا هجوت  دروم  نآ ، رد  یرالاس  مدرم ینید و  تیمکاح  نیب 

.دراد رولبت  یساسا  نوناق  ینعی  ماظن  یقوقح  همان  ماظن رد  یرالاس  مدرم  یاه  هفلؤم اهرایعم و 
مایپ یاهتنا 

۲۰۲۰
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۴۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / نازیم  یرازگربخ   

دوب یـشهج  دـننام  شمادـقا  درک و  زاغآ  ار  دوخ  مایق  یتسرپداژن  اب  هزرابم  یارب  زین  گنیکرتول  نیترام  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 
اکیرمآ رد  ناتـسوپهایس  ندش  لاعف  و  هزرابم   اه  ههد تشذگ  اب  دوزفا : درک ، رت  مارآ روشک  نیا  رد  ار  عاضوا  یتدم  هک 

.تسا هدشن  هتساک  روشک  نیا  رد  یتسرپ  داژن  نازیم  زا  اما 
ناـمه تسوپهایـس ؛ روـهمج  سییر  کـی  ندـمآ  راـک  یور  اـب  تـشاد : راـهظا  ناتـسراجم  ژورن و  رد  ناریا  نیــشیپ  ریفس 

اما دوش  یم مک  ناتـسوپهایس  هیلع  هناتـسرپداژن  راـتفر  دوش و  یم هراومه  اـه  هداـج دـندرک ، یم  رکف  همه  اـمابوا   یاـقآ 
زا هایـسو  دیفـس  هلئـسم  اکیرمآ  هعماـج  یارب  زونه  هک  دـش  هداد  ناـشن  پمارت ، ندـمآ  راـک  یور  اـمابوا و  نارود  زا  دـعب 

.تسا رادروخرب  یصاخ  تیمها 
زا ربـخ  نیدـنچ  هک  تسین  یلاـس  تسا و  هدوب  مجاـهت  دروم  ناتـسوپ  هایـس هعماـج  هشیمه  اـکیرمآ  رد  تفگ : دار  یجرف

.میونشن اه  نآ ندش  هتشک 
.دنا هدش هتسد  دنچ  شنامدرم  تسا و  هدش  روشک  نیا  رد  یگراپدنچ  داجیا  ثعاب  اکیرمآ ، رد  یتسرپداژن  دنور  نیا 

یوس زا  تسوپ  سایـس نونظم  کی  ندش  هتـشک  اب  ربخا و  یاه  هتفه رد  درک : دیکأت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا    
شتآ رب  مه  پمارت  یاقآ  هناتـسرپداژن  یاهراتفر  دـیاقع و  تسا  ، هدرک  جنـشتم  ار  روشک  نیا  یاـضف  هک  اـکیرمآ  سیلپ 

دیفس و داژن  یربارب  مدع  هک   ییاه  هورگ نامه  ینعی  دنک  یم یربهر  ار  فلاخم  یاه  هورگ وا  هکارچ  دمد  یم تافالتخا 
.دننک یم یرادفرط  ار  هایس 

مدرم نیب  فاکـش  یا  هعماج رد  ردـقچ  ره  درک : ناونع  اکیرمآ ، داصتقا  یور  یتسرپداژن  هدـیدپ  ریثأت  هب  هراشا  اب  یو      
.دروخ یم یرتشیب   همطل  هعماج  نآ  یعامتجا  لئاسم  گنهرف و  داصتقا ، هب  اتعیبط  دشاب  رتشیب  

/ مایپ یاهتنا    

مدرم مدرم نیب   نیب ردرد   یگراپدنچ   یگراپدنچ داجیا   داجیا ثعاب   ثعاب اکیرمآ ، ، اکیرمآ ردرد   یتسرپداژن   یتسرپداژن جوم   جوم شیازفا   شیازفا تاملپید : : تاملپید کیکی  
تسا تسا هدش   هدش روشک   روشک نیا   نیا

تدـش تفگ : دراد ، دوجو  اـکیرمآ  رد  تساـه  ههد یتـسرپ  داژن  هلئـسم  هکنیا  ناـیب  اـب  ناتـسراجم  ژورن و  رد  ناریا  نیـشیپ  ریفس 
.تسا هدش  روشک  نیا  مدرم  نیب  رد  یگراپدنچ  داجیا  ثعاب  اکیرمآ ، رد  یتسرپداژن  دنور 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۹طباور 
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