
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
دادرخ 1399) تیاغل 30   25) یئابطابط همالع  هاگشناد  هدش  رشتنم  رابخا  نتلوب 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

یروضح  یاه  سالک هب  تشگزاب  ترورض  یزاجم و  شزومآ  نییاپ  انسیاتیفیک 

دوش  یم رازگرب  اکیرما » تاضارتعا  یرشب  قوقح  یسررب   » رهمتسشن یرازگربخ 

هغدغد یدنم و  درد  / دراد یخوسنم  خسان و  یگرزب  ره  لثم  مه  یتعیرش  نخس  یکیناخ :
یسایس  دوب  توافتم  نارگید  اب  یتعیرش 

انریا
هاگشاب

ناراگنربخ نیالنآربخ

مینست ۳یرازگربخ 

یناسنا  مولع  گنهرف و  انورک ، یگتسویپ  دریگ / رب  رد  ار  هعماج  ماع  ات  دور  راک  هب  ماع  دیاب  نابز 

هیشاحرد انریا
هاگشناد
همالع

همالع هاگشناد  ۳انطع -

دندرک ءاضما  یراکمه  همان  مهافت نیچ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  یئابطابط و  همالع هاگشناد 

انسیا
هاگشناد
همالع زوینوکا زویناکسیا

مولع ۴ترازو 

تسا  ماظن  یلک  یاه  تسایس یساسا و  نوناق  فالخ  جاودزا ، ماو  هرابرد  روهمج  سیئر  روتسد 

زوین کاترف  زوین قفا 
سراف ۲یرازگربخ 

انورک  هطبترم  فورظ  یناسنا ؛ مولع  گنهرف و 

هاگشناد
همالع هیشاحرد

هاگشناد
همالع

۳انریا

هامریت  لوا  هتفه  رد  سروب  دشر  نیمضت 

نیالنآداصتقا
رترب ۱رتیت 

 " همالع و "  نیچ " گنهرف  نابز و  هاگشناد "  ود  نیب  یشزومآ  کرتشم  هرود  یزادنا  هار 

ترازو
مولع

هاگشناد
همالع زوینوکا زویناکسیا

۴انسیا

دش  رازگرب  هاگشناد  نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  دیدج  سیئر  هفراعم  مسارم 

هاگشناد
همالع

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

روشك  دانتسا  رپ  نارگشهوژپ  ناونع  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تايه  وضع  يفرعم ٨ 

سراف یرازگربخ  وجشناد یرازگربخ 
هاگشناد
همالع

ییابطابط همالع  ۳هاگشناد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱طباور 

https://www.isna.ir/news/99032818268/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4952799/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/29/2288442/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/295669/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7/
https://www.msrt.ir/fa/news/55342/%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%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13990329000554/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83824696/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.titrebartar.com/fa/news/158160/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99032818162/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12278
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12273


ناریا  سروبارف  تکرش  یئابطابط و  همالع هاگشناد  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 

یلام یلوپ 
هاگشناد
همالع داصتقا ناوید  یلام رصع  یلام یلوپ 

یادص
لوپ داصتقا لصف  تلم داصتقا  داصتقا لصف 

یروآ نف 
نیون

ییابطابط همالع  ۱۰هاگشناد 

 (۱  ) انورک نارحب  انریانانز و 

یکناب  یاه  هدرپس یلاخ و  یاه  هناخ زا  تایلام  ذخا  اب  تفلاخم  تلع 

ناهج
تعنص سرافوکا داصتقا لصف  یلام رصع  یلام یلوپ  تراجت لصف 

زوینوکا جیسب یرازگربخ  داصتقا اب  وکینارا

رهم ۱۰یرازگربخ 

دراد  یقیقحت  هبنج  رتمک  یتعیرش  انریاراثآ 

؟  دوش یم رازگرب  یزاجم  ینارهت  نایوجشناد  ینایاپ  تاناحتما  انآایآ  یرازگربخ 

ریگ همه  سوریو  اب  ههجاوم  هنیطنرق و  نامز  رد  نانز  هتسیز  هبرجت   » یللملا نیب  یملع  تسشن 
انورک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۲هاگشناد 

الط  زرا و  تادراو  تشرد  زیر و  یاهانگنت 

داصتقا
رازاب

دنورهش ۱همانزور 

دش  مالعا  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  بذج  رامآ 

نایوجشناد همانربخ 
ناریا راک رازاب  انرب یرازگربخ  هیشاحرد زوینوکا زوین قفا 

انریا هیشاحرد
هاگشاب

ناراگنربخ یرالاس مدرم  همانزور  مینست یرازگربخ 

وجشناد یرازگربخ  زوینوکا
یرازگربخ
اناپ

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

داحتا
ربخ

۱۶انسیا

دانتسارپ  نارگشهوژپ  نایم  رد  سردم  تیبرت  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  ۱۴

فافش مینست یرازگربخ  انسیا
ناریا نایوجشناد  ۳همانربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12262
https://www.irna.ir/news/83822425/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%B1
https://www.mehrnews.com/news/4949934/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83823043/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ana.ir/fa/news/3/496145/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%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://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12274
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/185915/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99032616506/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://iusnews.ir/fa/news-details/359647/%DB%B1%DB%B4%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF/


ینونک طیارش  یاه  یگژیو نیرتمهم  زا  یکی  یهاگشناد ، ناوج و  صصختم  یورین  زا  هدافتسا 
تسا  هیامرس  رازاب 

انآ یرازگربخ 
یروآ نف 

نیون یلام یلوپ  داصتقا ناوید  یلام رصع 

یادص
لوپ داصتقا لصف  تلم داصتقا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط داصتقا لصف 

همالع هاگشناد  ۱۰انطع -

ناتسبات  رد  اه  هاگباوخ زا  همالع  نایوجشناد  هدافتسا  دورو و  طرش 

زوینوکا
یادص

ناریا
نایوجشناد همانربخ 

ناریا زوین غالب 

۴انسیا

روشک  یداصتقا  هعسوت  لوصا  زا  هاگشناد  اب  هیامرس  رازاب  لماعت  تیوقت 

انوکا
سرپ تراجت لصف 

ترازو
مولع سروب ۲۴ رهم یرازگربخ 

تراجت لصف  راک بسک و  همانزور  زوین امش 
هیامرس رازاب  یربخ  هاگیاپ 

ناریا

زوینوکا

۱۰انریا

همالع هاگشناد  رد  روشک  یلام  تایضایر  یملع  بطق  نایم  یراکمه  همان  مهافت داقعنا 
ناریا  سروبارف  تکرش  یئابطابط و 

زوین امش 
هیامرس رازاب  یربخ  هاگیاپ 

ناریا
انوکا
سرپ سروب ۲۴

انریا تراجت لصف  راک بسک و  همانزور 

مولع ۷ترازو 

تسایر  یارب  هنیزگ  نیرتهب  یزودناخ  فابیلاق ؛ هب  ناگدنیامن  دیتاسا و  داهنشیپ 

فلا سراف یرازگربخ 
۲زوینراکفا

تسا  نآ  تمیق  تیریدم  لح  هار  اهنت  وردوخ  هضرع  تریصبشیازفا 

تسا  یسایس  یداصتقا و  ماظن  زا  هماع  تیاضر  بسک  رد  ریغتم  نیرت  مهم هنالداع  دزمتسد 

زوینوکا تراجت لصف 
مالیا
رادیب رهم یرازگربخ  یداصتقا نامرآ 

ربخ
یروف نیالنآداصتقا زوین دمارد 

کناب و
تعنص

سراف ۹یرازگربخ 

ددرگ  یم  رازگرب  یلم  حطس  یراذگ  تسایس  رد  تحلصم  یوگلا  ناونع  اب  یجیورت  ییابطابطیسرک  همالع  هاگشناد 

دیشیدنا  هنارگ  شجنس هنادقان و  یتعیرش  رد  دیاب 

همانزور
ناریا

همانزور
ناریا

ناریا ۲همانزور 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.atnanews.ir/archives/295558/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://www.isna.ir/news/99032516150/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83821792/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.msrt.ir/fa/news/55277/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%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%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/971005-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://basirat.ir/fa/news/323039/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/13990325001043/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12234
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/545632


 ! ديوش روبجم  مه  امش  سپ  ميتسه ، روبجم  شنیرفآام  همانزور 

ددرگ  یم  رازگرب  یلم  حطس  یراذگ  تسایس  رد  تحلصم  یوگلا  ناونع  اب  یجیورت  یسرک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

اه  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ 

هاگشاب
ناراگنربخ انکیا هیشاحرد هیشاحرد زویناکسیا زوینوکا

انسیا سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ  زوینوکا نیالنآ دامتعا  زوین کاترف 

وجشناد یرازگربخ  انآ یرازگربخ  انسیا

۱۵انریا

یگفالک یگتسخ و  لیلد  هب  یعامتجا  یراذگ  هلصاف یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع 
یعامتجا 

نیالنآ  ۵۵ زوینوکا هیشاحرد زویناکسیا غادربخ انریا

هاگشناد
همالع اه نیرترب یرالاس مدرم  همانزور 

۹انسیا

تسا  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :

هاگشاب
ناراگنربخ انکیا هیشاحرد هیشاحرد زویناکسیا زوینوکا

انسیا سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ  زوینوکا نیالنآ دامتعا  زوین کاترف 

انآ یرازگربخ  انریا انسیا

وجشناد ۱۵یرازگربخ 

دنا  هدش هجوت  یب گرم  رابخا  هب  مدرم 

هاگشناد
همالع سرپانیس زوینوکا زوین داصتقا 

۴انسیا

یتیبرت  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  داجیا 

زوین کاترف 
هاگشاب

ناراگنربخ انکیا هیشاحرد هیشاحرد زوینوکا

انسیا انسیا سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ  زوینوکا نیالنآ دامتعا 

وجشناد یرازگربخ  انآ یرازگربخ  انریا

۱۵زویناکسیا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴طباور 

http://afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=227556
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12234
https://www.irna.ir/news/83819866/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/99032415273/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84
https://snn.ir/fa/news/854796/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99032515783/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://iscanews.ir/news/1071702/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C


روشک  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب 

هاگشاب
ناراگنربخ انکیا هیشاحرد هیشاحرد زویناکسیا زوینوکا

انسیا سراف یرازگربخ  مینست یرازگربخ  زوینوکا نیالنآ دامتعا  زوین کاترف 

وجشناد یرازگربخ  انریا

انآ ۱۴یرازگربخ 

تسا  یعامتجا  یراذگ  هلصاف ندرکن  تیاعر  لیالد  زا  یکی  یگفالک 

نیالنآ  ۵۵ انسیا زوینوکا هیشاحرد زویناکسیا غادربخ

هاگشناد
همالع اه نیرترب یرالاس مدرم  همانزور 

۹انریا

یزرم  نورب یاه  هکبش یعطق  هب  ضارتعا  رد  یا  هینایب

انسیا
ناریا ۱رصع 

یزاجم تروص  هب  ِیا ) یدرآ  ) عبنم هب  یسرتسد  فیصوت و  درادناتسا  یشزومآ  هاگراک  نیمهدزناش 
دش  رازگرب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۲هاگشناد 

امیسوادص  یزرا  یهدب  تخادرپ  مدع  هب  ضارتعا  رد  یگنهرف  یاه  هرهچ هینایب 

اناد جوم یرازگربخ  انآ یرازگربخ  رصاعم دربهار  وجشناد یرازگربخ 

امنیس
سرپ

هاگشاب
ناراگنربخ

یادهش
ناریا ناوج همانزور 

رهم ۹یرازگربخ 

نادنملاس ۀناخ   » کی هب  ام  روشک  دورب ، شیپ  لاونم  نیمه  هب  ناریا  تیعمج  دشر  تیعضو  رگا 
دوش  یم لیدبت  گرزب »

فلا
همالع هاگشناد  ۱انطع -

دش  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  لصفرس 

انکیا انلیا هیشاحرد سراف یرازگربخ  زوین غالب  مینست یرازگربخ 

زویناکسیا

۷انریا

دش  یسررب  یزاجم  یربخ  یاه  لاناک رد  نآ  زاس  ناجیه یاهدامن  گرم و  عوضوم  ییامنزاب 

انسیا سرپانیس زوینوکا زوین داصتقا 
همالع هاگشناد  ۴انطع -

نیالنآ  یاه  سالک  زا  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  دصرد  یبسن ۸۰  رهمتیاضر  یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵طباور 

https://ana.ir/fa/news/5/490351/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83819959/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/733077/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12230
https://www.mehrnews.com/news/4948477/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://www.atnanews.ir/archives/295499/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.irna.ir/news/83818318/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%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.atnanews.ir/archives/295521/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7/
https://www.mehrnews.com/news/4948366/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86


دوش  یم یروضح  شزومآ  نیزگیاج  یزاجم " شزومآ  /" میرادن هدنیآ  مرت  یرازگرب  یارب  ینارگن 

تیلم
۱انسیا

ددرگ  یم  رازگرب  یلم  حطس  یراذگ  تسایس  رد  تحلصم  یوگلا  ناونع  اب  یجیورت  یسرک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

شهاک رب  یزاجم  نومزآ  انورک / اب  هزرابم  یلم  داتس  یریبدت  یب یپ  رد  نایهاگشناد  یمگردرس 
؟  دراد یریثات  هچ  اه  هاگشناد یملع  انآهبتر  یرازگربخ 

یتیبرت  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یسررب  رب  دیکأت 

هاگشاب
ناراگنربخ انکیا هیشاحرد هیشاحرد زویناکسیا زوینوکا

انریا انسیا انسیا مینست یرازگربخ  زوینوکا نیالنآ دامتعا  زوین کاترف 

وجشناد یرازگربخ  انآ یرازگربخ 

سراف ۱۵یرازگربخ 

تساوخرد تلود  / یساسا نوناق  لصا ۷۴  اب  تراجت  هحیال  هرابرد  سلجم  هبوصم  تریاغم 
تسا  هداد  ار  هحیال  سرافدادرتسا  یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  (« ۱) یا هناسر داوس   » یکینورتکلا شزومآ  یمومعۀرود  یاه  هناخباتک  داهن 
روشک

دش  یرتسب  ناتسرامیب  رد  انورک  هب  التبا  لیلد  هب  تباقر  یاروش  قباس  سیئر 

ادرف وتاب کانبات 
ربخ
وردوخ

سراف ۳یرازگربخ 

تسا  روشک  تیبرت  میلعت و  یملع  یرکف و  هناخزپشآ  شهوژپ  نامزاس  یکلم :

شرورپ شزومآ و 
اناپ ۱یرازگربخ 

ناریا  یناسر  عالطا یرادباتک و  نمجنا  یصصخت  تسشن  نیمود  انزیلیرازگرب 

دراد  یگتسب  ابقر  یرظن  کرحت  هب  مسیلاربیل  ناگتخیهرفهدنیآ  همانزور 

تسین  هناملاظ  امتح  هنالداعریغ ، دزمتسد  یزودناخ :

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

وجشناد ۱یرازگربخ 

تسا  هدش  یراتخاس  اکیرما  رد  یتسرپداژن  یدزیا : داؤف 

یادهش
ناریا

ناوج ۱همانزور 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تـسیب هب  تبـسن  یتوافتم  شقن  یزورما  ناملعم  دـش  ثعاب  یزاجم  یاضف  تمـس  هب  ام  یرابجا  تکرح  دوزفا : رادرز   
.دنشاب هتشاد  هتشذگ  لاس 

.هدش لصو  ای  تسا  عطق  طابترا  هک  دوش  یم نیا  فرص  هقیقد  ای ۲۰  ابیرقت ۱۵  یا  هقیقد ادودح ۹۰  سالک  کی  زا   

شنکاو مــنکب و  یا  یخوــش سیردـــت  یط  رد  اـــی  منیبـــب  ار  مناـــبطاخم  ندـــب  ناـــبز  متـــسناوت  یم یروـــضح  ســـالک  رد   
.منزب یسرد  ثحب  هب  یلپ  یخوش  نامه  زا  منک و  هدهاشم  ار  نایوجشناد 

انورک عویـش  نارود  رد  یزاـجم  شزوـمآ  یباـیزرا  هراـبرد  یـشسرپ  هـب  خـساپ  رد  انـسیا  اـب  وـگو  تـفگ رد  رادرز  نـیرز  رتـکد 
.مینیب یم هفرط  کی  ار  ارجام  نونکا  هک  ارچ  میهدب  خساپ  شسرپ  نیا  هب  هک  تسا  دوز  مرظن  هب  تفگ :

.مراذگب کارتشا  هب  نیالنآ  یاه  سالک رد  ار  میاه  لیاف مناوت  یم دایز  ای  مک  تیفیک  اب  سردم ، کی  ناونع  هب  نم   
.مشاب هتشاد  مبلاطم  نایب  یارب  یرتشیب  زکرمت  یروضح  یاه  سالک یاضف  هب  تبسن  دیاش  یتح 

.دوش دودحم  باتزاب  نتفرگ  لماعت و  ناکما  هک  دوش  یم ثعاب  تنرتنیا  تیفیک  رگید ، یوس  زا  اما 
.مینک یسررب  ار  عوضوم  نیا  یشزومآ  مرت  کی  زا  دعب  هک  تسا  نیا  نم  داهنشیپ  نیمه  یارب 

یروضح شزوـمآ  رب  تبثم  ریثاـت  مه  یفنم و  ریثاـت  مه  دـناوت  یم یلعف  یزاـجم  شزوـمآ  هک  نیا  ناـیب  اـب  همادا  رد  یو 
زا ییـالاب  حطـس  یزاـجم ، شزوـمآ  یاـضف  رد  هـک  تـسا  تـهج  نـیا  زا  نآ  تـبثم  ریثاـت  تـفگ : دـشاب ، هتــشاد  اـنورکاسپ 

یـشقن نآ و  تیباذـج  لماعت ، نیا  تیمها  دـیاش  دـندرگزاب  اه  سالک هب  هک  ینامز  نایوجـشناد  تفر و  تسد  زا  لـماعت 
.دننک کرد  رتهب  ار  دراد  یناسنا  مولع  رد  هک 

نایوجـشناد هـب  ار  دـید  نـیا  نیـالنآ  شزوـمآ  رگید  تراـبع  هـب  داد : هـمادا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه وـضع 
هچ اقیقد  لماعت  نیا  هک  دنمهفب  دندرگزاب  یروضح  یاه  سالک هب  یتقو  تسیچ و  لماعت  تیمها  دنبایرد  هک  دهد  یم

.دنک یم وجشناد  هب  یکمک  هچ  یناور  یدرف و  ظاحل  هب  دراد و  شزومآ  رد  یشقن 
.دنک ادیپ  ءاقترا  نام  تالماعت حطس  میدرگزاب  سرد  یاه  سالک هب  ام  هک  ینامز  دیاش 

یرتـشیب یریذـپ  فاـطعنا یزاـجم  شزوـمآ   » هک نیا  ناـیب  اـب  یزاـجم ، شزوـمآ  تبثم  تاـکن  هب  هراـشا  اـب  هـمادا  رد  رادرز 
.میهد رییغت  ار  سالک  تعاس  میناوت  یم یزاجم  یاه  هرود رد  تفگ : دراد » نامز  هب  تبسن 

روـبجم نایوجــشناد  یتـح  دریگ و  یم رارق  نایوجــشناد  سرتـسد  رد  یــشزومآ  عباــنم  ســالک  ناــیاپ  زا  دــعب  نـینچمه ،
.دنشاب هتشاد  روضح  سالک  رس  ررقم  نامز  رد  هک  دنتسین 

.دندرگزاب یلبق  متسیس  هب  یدنک  هب  نایوجشناد  هک  دوش  ثعاب  نیا  دیاش 
میوش دـیدرت  راچد  ینامز  رد  مینک و  تداع  یلعف  متـسیس  نیا  هب  هک  دوش  ثعاب  یـشزومآ  داوم  هب  یـسرتسد  تلوهس 

یروضح یروضح یاه   یاه سالک سالک هبهب   تشگزاب   تشگزاب ترورض   ترورض یزاجم  وو   یزاجم شزومآ   شزومآ نییاپ   نییاپ تیفیک   تیفیک

نارود یروـضح  شزوـمآ  رب  یزاــجم  شزوــمآ  تاریثاــت  زا  یــشخب  هراــبرد  ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وــضع  کــی 
یـشزومآ عبانم  سالک  نایاپ  زا  دـعب  نینچمه ، .میهد  رییغت  ار  سالک  تعاس  میناوت  یم یزاـجم  یاـه  هرود رد  تفگ : اـنورکاسپ 

هتــشاد روــضح  ســالک  رــس  ررقم  ناــمز  رد  هــک  دنتـــسین  روــبجم  نایوجـــشناد  یتــح  دریگ و  یم رارق  نایوجـــشناد  سرتــسد  رد 
رد یتح  مینک و  تداـع  یلعف  متـسیس  نیا  هب  هک  دوش  ثعاـب  دـناوت  یم یـشزومآ  داوم  هب  ناـسآ  یـسرتسد  نیا  نیاربانب.دنـشاب 

نتفرگ دای  یارب  زین  یرت  ناسآ هویش  هک  یلاح  رد  مینک  لبقت  ار  هاگـشناد  ات  نتفر  تقـشم  دیاب  ارچ  هک  میوش  دیدرت  راچد  ینامز 
.دراد دوجو  نداد  شزومآ  سورد و 
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سورد و نـتفرگ  داـی  یارب  زین  یرت  ناـسآ هویــش  هـک  یلاـح  رد  مـینک  لــبقت  ار  هاگــشناد  اــت  نـتفر  تقــشم  دــیاب  ارچ  هـک 
.دراد دوجو  اه  نآ نداد  شزومآ 

رد دوجوم  تاعالطا  ریثات  هرابرد  یشسرپ  هب  خساپ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  هدکشناد  یملع  تئیه وضع 
هب ار  روصت  نیا  دـناوت  یم یزاجم  یاضف  رد  دوجوم  تاعالطا  تفگ : نایوجـشناد  یملع  یاـهزاین  عفر  رب  یزاـجم  یاـضف 

راـیتخا رد  زین  نیـالنآ  سـالک  یاـه  تعاـس باـختنا  دراد ، دوجو  یزاـجم  یاـضف  رد  میهاوخ  یم هچ  ره  هک  درواـیب  دوجو 
.تسا ینعم  یب یروضح  سالک  تسا و  وجشناد 

دوـجو مه  ـالبق  دراد  دوـجو  یزاـجم  یاـه  هناـماس بوـیتوی و  رد  هـک  یتاـعالطا  یزاـجم و  یاـیند  هـک  تـسا  نـیا  تـیعقاو 
.درادن یتوافت  هتشذگ  اب  هصق  لصا  یلو  دوش  یم دیلوت  یرتالاب  مجح  رد  دراد  دیاش  نالا  هتشاد و 

.دوب هتفرگ  رارق  دراد  دوجو  یزاجم  یاضف  رد  هک  یتاعالطا  هوبنا  ریثات  تحت  مه  هتشذگ  زا  ام  سرد  یاه  سالک
تـسیب هب  تبـسن  یتوافتم  شقن  یزورما  ناملعم  دـش  ثعاب  یزاجم  یاضف  تمـس  هب  ام  یراـبجا  تکرح  دوزفا : رادرز 

.دنشاب هتشاد  هتشذگ  لاس 
.دوب تکرح  رد  رگلیهست "  " تمس هب  لک " یاناد   " زا نم  شقن 

یراذـگ کارتـشا  هـب  تاـعالطا و  هلداـبم  یارب  یرتـسب  نآ  رد  هـک  دریگب  لکـش  ییاـضف  مـنک  کـمک  هـک  دوـب  نـیا  نـم  راـک 
.دشاب هتشاد  دوجو  اه  لالدتسا

.دریگب لکش  یدیدج  مهف  اه  هداد بیکرت  لیلحت و  هیزجت و  زا  اضف  نیا  رد 
تـسه یزاجم  یاضف  رد  هک  یتاعالطا  یاه  هتـسب اعطق  ینعی  دوش  یم ماجنا  ناـمزمه  سرد  سـالک  رد  طـقف  راـک  نیا 

.دریگ یمن ار  لماعت  دتسوداد و  نیا  یاج 
رتشیب تاـعالطا  دتـسوداد  یارب  اـضف  یروضح ، طاـبترا  رد  هک  نیا  رب  دـیکات  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رایداتـسا  نیا 

همه نوـچ  تـسا ؛ رادروـخرب  یرتـالاب  تـیفیک  زا  دریگ  یم لکـش  هـک  یـشناد  یروـضح ، طاـبترا  رد  تـفگ : تـسا ، مـهارف 
.دنراد روضح  اضف  نیا  رد  یفنم  تبثم و  تاساسحا  ندب و  نابز  هلمج  زا  لماعت  داعبا 

هدوب ییوگو  تفگ هکلب  دوبن  نایوجـشناد  هب  داتـسا  هشابنا  شناد  لاقتنا  داتفا  یم قافتا  سرد  سـالک  رد  هک  یزیچ  نآ 
.دهد یم خر  رتدنک  یزاجم  یاه  سالک رد  شناد  زتنس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  مهف  کی  هب  ندیسر  یارب 

تیفیک شزومآ  عون  نیا  رد  ارچ  میدرگ  زاب  دوخ  یروضح  یاه  سالک هب  تسا  مزال  انورک  نارحب  ندرک  شکورف  زا  دـعب 
.دوش یم هضرع  یتوافتم 

یاناد ای  تسا  هدرک  لیدـبت  رگلیهـست  کی  هب  رتشیب  ار  داتـسا  یزاجم  شزومآ  هک  نیا  هراـبرد  یـشسرپ  هب  خـساپ  رد  یو 
تـصرف یزاجم  یاضف  رد  نم  هک  تسا  نیا  ملعم  ناونع  هب  یزاجم  یاه  سالک نیا  زا  نم  یـصخش  هبرجت  تفگ : لک 

هناـماس و یرازفا و  مرن یرازفا و  تخــس تالکــشم  هـب  نآ  زا  یــشخب  کـی  هـک  متــشاد  هشاـبنا  شناد  لاــقتنا  یارب  یمک 
.تسا طوبرم  دناب  یانهپ 

.هدش لصو  ای  تسا  عطق  طابترا  هک  دوش  یم نیا  فرص  هقیقد  ای ۲۰  ابیرقت ۱۵  یا  هقیقد ادودح ۹۰  سالک  کی  زا 
.دوش رارقرب  یریوصت  طابترا  دراد  دوجو  شناکما  هک  نیا  اب 

دیاب نایوجشناد  دشاب  رارقرب  یطابترا  نایرج  هک  نیا  یارب  یلک  روط  هب  دوش و  یم فیعـض  رایـسب  طابترا  بیترت  نیا  هب 
.تسا سردم  طقف  دراد  زاب  نوفورکیم  هک  یسک  دنوش و  سالک  دراو  هتسب  یاه  نوفورکیم اب 

نآ رد  یلماعت  تاناکما  همه  هک  مینک  تبحـص  نیالنآ  یاه  سالک هب  عجار  لآ  هدـیا طیارـش  کی  رد  ام  رگا  دوزفا  : رادرز 
.دنک تکرح  یرگلیهست  تمس  هب  داتسا  شقن  هک  میشاب  راودیما  میناوت  یم تسا ، هدافتسا  لباق 

.دنک یم مهارف  لماعت  یارب  ار  اضف  دراذگ  یم رایتخا  رد  یزاجم  یاضف  هک  یتاناکما 
یراذــگ کارتــشا  هــب   " هــنیزگ زا  دــناوت  یم دراذــگب  کارتــشا  هــب  ار  یزیچ  دــهاوخب  رگا  سردــم  یلعف ، طیارـــش  رد  ــالثم 

.دنک هدافتسا  پاتکسد "
.دنک یم ور  هبور لالتخا  اب  ار  سالک  نآ ، زا  رتشیب  یزیچ  ره 

دـننک و وـجو  تسج مهاوـخب  دوـخ  نایوجـشناد  زا  مناوـت  یم سردـم ، کـی  ناوـنع  هب  میـشاب  لآ  هدـیا طیارـش  رد  رگا  یلو 

 



.دنراذگب کارتشا  هب  سالک  یاضف  رد  دننک و  باختنا  ار  سالک  ثحب  اب  طبترم  یاوتحم 
دوخ یرگلیهـست  شقن  هب  نم  هک  دنک  کمک  تسناوت  یم یزاجم  یاه  سالک نیمه  تشاد  دوجو  یلآ  هدـیا طیارـش  رگا 

دنیآرف کـی  رد  اـم  هـمه  هـکلب  دنــشابن  هدــنریگدای  هـیقب  مـلعم و  نـم ، دوـش ، یم یط  هـک  یدــنیآرف  رد  اــت  موـش  کــیدزن 
.میشاب ریگرد  یموادم  یریگدای 

طیارـش هک  تسا  نیا  مدرک  هبرجت  نم  هک  هچ  نآ  اـما  درک  : ناـشنرطاخ  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
.تسا یروضح  سالک  زا  رت  هفرط کی رایسب  یلعف 

شنکاو مــنکب و  یا  یخوــش سیردـــت  یط  رد  اـــی  منیبـــب  ار  مناـــبطاخم  ندـــب  ناـــبز  متـــسناوت  یم یروـــضح  ســـالک  رد 
.منزب یسرد  ثحب  هب  یلپ  یخوش  نامه  زا  منک و  هدهاشم  ار  نایوجشناد 

.دنوش وگو  تفگ دراو  رگیدکی  اب  مهاوخب  اه  هچب زا  متسناوت  یم
.تسا هدش  دودحم  تدش  هب  رضاح  لاح  رد  دراوم  نیا 

رد ای  دنهد و  شوگ  هیقب  منزب و  فرح  نم  هک  تسا  نیا  دهد  یم نم  هب  رایسب  یلصو  عطق و  اب  هکبش  هک  یناکما  اهنت 
.دیسیونب یفارگاراپ  یعوضوم  هرابرد  دینک و  لح  ار  نیرمت  نالف  میوگب  شنایم 

هدـش رتـمک  نایوجـشناد  اـب  ملماـعت  ما و  هدرک لزنت  یروـضح  یاـه  سـالک زا  رت  نییاـپ یتـیفیک  هـب  نـم  لـیلد  نـیمه  هـب 
.تسا

نم هب  دوجوم  تاناکما  منک  تکرح  یرگلیهـست  تمـس  هب  نم  هک  نیا  یارب  یزاجم  یاضف  هوقلاب  یاه  تیلباق دوجو  اب 
.منک لقتنم  نایوجشناد  هب  ار  یتاعالطا  افرص  مریگب و  رارق  لک  یاناد  هاگیاج  رد  هک  دهد  یم ار  اضف  نیا 

شزومآ ماظن  درکلمع  هراـبرد  یـشسرپ  هب  خـساپ  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  مولع  هدکـشناد  رایداتـسا  نیا 
هدومزآاـن میدـش  نارحب  دراو  یتـقو  اـم  همه  مرظن  هب  تفگ : تسا  هدرک  داـجیا  اـنورک  نارحب  هـک  یلئاـسم  لـح  رد  یلاـع 

هلئـسم لح  دراو  فلتخم  یاه  هزوح اـه و  هخاـش رد  دـنک و  یم ار  دوخ  شـالت  دراد  هاگـشناد  داـهن  نم  رظن  هب  اـما  میدوب 
.تسا هدش 

اه هاگشناد یوس  زا  ار  اه  نآ زا  تبقارم  مدرم و  اب  طابترا  یرارقرب  یاتسار  رد  ییاه  شالت درک : ناشنرطاخ  نایاپ  رد  یو 
.مینیب یم یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد اتدمع  و 

لکـش دوـش  هیهت  اـنورک  هراـبرد  یملع  یموـمع  یاوـتحم  هـک  نـیا  یارب  ییاـه  شـالت زین  ییاـبطابط  همالع   هاگشناد  رد   
 . تسا هتفرگ 

اما مینک  کمک  نآ  تاعبت  شهاک  هب  نارحب  نارود  یط  هک  نیا  یارب  تسا  نایهاگـشناد  یاـه  شـالت زا  یـشخب  اـه  نیا
اه نآ ساــسارب  مـینک و  فـیرعت  ار  اــه  صخاــش یخرب  هـک  تـسا  نـیا  مـیهد  یا  هرمن یلاــع  شزوـمآ  هـب  هـک  نـیا  همزــال 

.درک تواضق  ار  انورک  نارحب  رد  هاگشناد  داهن  درکلمع  ینهذ  روط  هب  ناوت  یمن مینک ، یبایزرا  ار  درکلمع 
مایپ یاهتنا 

۳۰۳۰
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۰۴



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یدـنژن تبیه هللا  یمالـسا ، هشیدـنا  گـنهرف و  هاگـشهوژپ  یملع  تأـیه  وـضع  اـین ، تمکح  دوـمحم  تسـشن ، نیا  رد   

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب اکیرما » » اکیرما تاضارتعا   تاضارتعا یرشب   یرشب قوقح   قوقح یسررب   یسررب  » » تسشن تسشن

قوقح یـشهوژپ  _ یملع هورگ  تمه  هب  اـکیرما  تاـضارتعا  یرـشب  قوـقح  یـسررب  عوـضوم  اـب  یناریا  دربـهار  تسـشن  نیمراـهچ 
.دوش یم رازگرب  هامریت  مود  هبنشود  ماظن ، تحلصم  صیخشت  عمجم  یدربهار  تاقیقحت  هدکشهوژپ 

 

https://www.mehrnews.com/news/4952799/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4952799/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


یاه لیلحت هئارا  هب  هاگـشناد  سردـم  رگـشهوژپ و  اورپ ، یب  ریما  ییابطابط و  همالع  هاگـشناد  یملع  تأیه  وضع  شنم ،
.دنزادرپ یم رشب  قوقح  رظنم  زا  اکیرما  ریخا  تاضارتعا  هرابرد  دوخ 

تیآ هللا نابایخ  رد  عقاو  یدربهار  تاقیقحت  هدکـشهوژپ  رد  یلا ۱۹  تعاس ۱۷  هامریت  مود  خیرات  رد  هک  تسـشن  نیا   
.instagram سردآ هب  هسسؤم  مارگاتسنیا  هحفص  زا  دوش ، یم رازگرب  کالپ ۳۷۶  ظفاح ، لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط ،

.دوب دهاوخ  هدهاشم  لباق  زین  هدنز  تروص  هب   com/isr_acir 

تمه هب  اکیرما  تاضارتعا  یرشب  قوقح  یـسررب  عوضوم  اب  یناریا  دربهار  تسـشن  نیمراهچ  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب 
.دوش یم رازگرب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  یدربهار  تاقیقحت  هدکشهوژپ  قوقح  یشهوژپ  _ یملع هورگ 

یدـنژن تبیه هللا  یمالـسا ، هشیدـنا  گـنهرف و  هاگـشهوژپ  یملع  تأـیه  وـضع  اـین ، تمکح  دوـمحم  تسـشن ، نیا  رد 
هئارا هــــب  هاگــــشناد  سردــــم  رگـــــشهوژپ و  اورپ ، یب  ریما  ییاــــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یملع  تأــــیه  وـــضع  شنم ،

.دنزادرپ یم رشب  قوقح  رظنم  زا  اکیرما  ریخا  تاضارتعا  هرابرد  دوخ  یاه  لیلحت
تیآ هللا نابایخ  رد  عقاو  یدربهار  تاقیقحت  هدکـشهوژپ  رد  یلا ۱۹  تعاس ۱۷  هامریت  مود  خیرات  رد  هک  تسـشن  نیا 

.instagram سردآ هب  هسسؤم  مارگاتسنیا  هحفص  زا  دوش ، یم رازگرب  کالپ ۳۷۶  ظفاح ، لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط ،
.دوب دهاوخ  هدهاشم  لباق  زین  هدنز  تروص  هب   com/isr_acir

۲۹۲۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۰



نیالنآربخ یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رازه دـنچ  سـالک  هب  وا  هرفن  سـالک ۳۰-۲۰  دوب  هدـش  ثعاـب  هچ  دوب و  شریذـپ  دروم  ردـق  نیا  هاگـشناد  رد  ارچ  اـساسا   
.دوش لیدبت  داشرا  هینیسح  رد  هرفن 

مغر یلع  دنتــشاد  دوــجو  لــبق  هرود  رد  هـک  ینارکفتم  نآ  داد : هـمادا  ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وــضع   
بلغا اما  داتفا  یا  هلـصاف  نآ  نیب  دش و  داجیا  دادـسنا  یعطاقم  رد  هکنیا  مغر   هب  دنتـشاد و  رگیدـکی  اب  هک  ییاه  توافت

مه اـب  ییاـهرظن  فـالتخا  هـچرگا  دنتـشاذگ  یم یتاـسلج  فـلتخم  لـئاسم  رـس  رب  اـی ۵۰  هـهد ۴۰  رد  دـندوب  وـگتفگ  لـها 
.دنتشاد

نازیزع نــیا  دـــش  داــجیا  قــلخ  نیدـــهاجم  ناـــمزاس  رد  کیژولوئدـــیا  تارییغت  یتــقو  لاـــس ۵۴  رد  تـــفگ : یکیناـــخ   
.دندرک یم نایب  ار  دوخ  یاه  هاگدید دندرک و  یم رازگرب  یفلتخم  یاه  تسشن

همـالع هاگـشناد  یملع  تـــئیه  وــــضع  یکیناــــخ ، یداــــه  مینــــست ، یرازگربــــخ  هاگــــشناد  هورگ  راــــگنربخ  شرازگ  هـــب 
هب یمارگاتـسنیا  ییوگتفگ  رد  رـصاعم  یناریا  نارکفتم  زا  یتعیرـش  موحرم  تشذـگرد  ماـیا  اـب  ناـمزمه  هر ،) ) ییاـبطابط

یدنم  وو یدنم درد   درد // دراد دراد یخوسنم   یخوسنم خسان  وو   خسان یگرزب   یگرزب رهره   لثم   لثم مهمه   یتعیرش   یتعیرش نخس   نخس یکیناخ : : یکیناخ
یسایس یسایس دوب   دوب توافتم   توافتم نارگید   نارگید اباب   یتعیرش   یتعیرش هغدغد   هغدغد

یدنم هغدـغد  نیا  .دوب  توافتم  نارگید  اب  یتعیرـش  هغدـغد  یدـنم و  درد  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 
.دنک وگتفگ  ثحب و  اه  تعاس وا  هک  دوب  هدش  ثعاب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰طباور 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/29/2288442/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/03/29/2288442/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF


شنم و راکفا ، هرابرد  نابطاخم  زا  یخرب  تالاوس  هب  تفای و  روضح  یهاگشناد  داهج  نایوجـشناد  روما  نامزاس  تمه 
.داد خساپ  یتعیرش  رتکد  درکیور 

، تسا مزال  زین  روشک  زورما  تیعـضو  یارب  یتعیرـش  هبرجت  مادک  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  وگتفگ  نیا  یادتبا  رد  یو 
ای رگـشنک  یتعیرـش  رکفنـشور و  یتعیرــش  کـیمداکآ ، اـی  یهاگــشناد  یتعیرــش  هناـگ  هـس  یتعیرــش  یارب  هدـنب  تـفگ :

.تسا مزال  ام  هعماج  زورما  یارب  هناگ  هس  نیا  همه  مرظن  هب  ملئاق و  زرو  تسایس 
رایـسب اـم  قـقحم  مـلعم و  هاگــشناد ، زورما  یارب  یتعیرــش  داد : هـمادا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

.دراد فرح 
.درک یم لابند  ار  یدرکیور  هچ  دوب و  یتیعقوم  هچ  رد  هاگشناد  رد  یتعیرش  مینیبب  دیاب 

رازه دـنچ  سـالک  هب  وا  هرفن  سـالک ۳۰-۲۰  دوب  هدـش  ثعاـب  هچ  دوب و  شریذـپ  دروم  ردـق  نیا  هاگـشناد  رد  ارچ  اـساسا 
.دوش لیدبت  داشرا  هینیسح  رد  هرفن 

یرادا بلاــق  رد  یلیخ  یتعیرـــش  هــکنیا  ناــیب  اــب  یکیناــخ  رگـــشنک  رکفنـــشور و  یهاگـــشناد ، یتعیرـــش  هناــگ  هــس  **
، جـنر تـقیقح و  ناـیب  هزوـح  رد  شمـالک  رکفنـشور ، یتعیرــش  دـش : روآداـی  دوـب ، راذـگریثأت  لاـح  نـیع  رد  دـیجنگ و  یمن

.دشاب راذگریثأت  هک  دوب  نیا  لابند  هراومه  تسا و  تقیقح  رب  ینتبم 
.دنکیم دیکات  یهاگآ  رصنعرب  دوخ  نامز  نازرابم  زا  عافد  نیع  رد  تسا و  نینچ  نیا  زین  زرو  تسایس  یتعیرش 

.تسا مزال  زین  ام  زورما  یارب  هجو  هس  نیا  رد  یتعیرش  قایس  کبس و  مدقتعم  نیاربانب 
.دنک یم  نیزگیاج  ار  ییوگلا  لاح  نیع  رد  دهد و  یم  رارق  دقن  دروم  ار  ییوگلا  کی  یتعیرش  درک : هفاضا  همادا  رد  یو 
ناوـنع تحت  ار  یزیچ  وا  هک  مینیبـیم  میـشاب  یوـلع " یوفـص و  عیـشت   " هراـبرد یتعیرـش  رظن  فلاـخم  هچ  قـفاوم و  هـچ 

، هعماج رد  دوخ  بطاخم  ینعی  دراذگیم ؛ شیامن  هب  ار  یولع  عیـشت  ناونع  اب  یزیچ  دناشکیم و  دـقن  هب  یوفـص  عیـشت 
.دنک یمن  اهر  ار  ناگبخن  تردق و 

.دنک یم  میسرت  ییوگلا  وا  یارب  هکلب 
نینچ زین  زورما  اــم  زرو  تسایــس  اــی  رکفنــشور  رگا  تــفگ : نــینچمه  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وــضع 

.تسا هدرک  یتعیرش  ینیرفآزاب  عون  کی  دزروب  یسایس  یرگشنک  یهاگآ و  ینعی  دنک ، لابند  ار  یدرکیور 
.تسا نیمه  زین  کیمداکآ  هزوح  رد 

.تسا دوخ  هنامز  هلئسم  اب  ههجاوم  عون  زا  قشمرس  کی  یتعیرش  دوزفا : یکیناخ 
.دمآرب نآ  لح  لابند  هب  دش و  هجوتم  بوخ  ار  راگزور  نآ  رد  ام  دوخ و  هنامز  هلئسم  وا 

رب مینکن  لیمحت  ار  یتعیرـش  هن  رگ  میهد و  صیخـشت  ار  هعماج  زورما  هلئـسم  میناوتب  دـیاب  یتعیرـش  قطنم  اب  مه  ام 
.دورب دوخ  یهاگشناد  یوگلا  زرو و  تسایس  رکفنشور  لابند  دوخ  هنامز  هلئسم  اب  دراد  قح  هک  یلسن 

یلاوس هب  خـساپ  رد  دوخ  نانخـس  همادا  رد  یو  تسا  دوخ  هناـمز  هلئـسم  اـب  ههجاوم  عوـن  زا  قشمرـس  کـی  یتعیرـش  **
شور زا  یزاس  لدم  دراد و  زین  ار  ام  هعماج  زورما  یارب  یزاس  لدـم  ناکما  یتعیرـش  رتکد  هشیدـنا  ایآ  هکنیار  ینبم ب 

هدرک ادـیپ  تیولوا  هلئـسم  رب  لـح  هار  زورما  اـم  هعماـج  رد  تفگ : هن ، اـی  تسا  هدـش  هعماـج  لـئاسم  لـح  رد  یتعیرش 
.تسا

ام لح ، هار  لدم  رد  یگدز  باتش  میبای  تسد  ییوگلا  نینچ  هب  میناوتن  دوشن و  روحم  هلئـسم  ام  رکفت  ات  مدقتعم  نم 
.دناسر یمن  یتسرد  هزادنا  مشچ  هب  ار 

دوخ نامز  هلئسم  هک  دوب  نیا  یتعیرش  راک  نیرتمهم  نیلوا و  درک : نایب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
دنناـم مـه ، دوـخ  هناـمز  یاـه  لدــم هـک  تـفرگ  رارق  یریــسم  رد  هلئــسم  نآ  بساــنت  هـب  داد و  صیخــشت  یتـسرد  هـب  ار 

.دش هتفرگ  راک  هب  یسانش  مالسا  هلئسم  رد  وا  یاهراکهار 
.داد صیخشت  یبوخ  هب  ار  دوخ  هنامز  هلئسم  هک  دوب  بوخ  یتقو  لدم  نآ 

.دراد دوجو  ام  هعماج  رد  زورما  لئاسم  عونت  تشابنا و  مرظن  هب  تفگ : همادا  رد  یکیناخ 
.دنتسه لح  هار  لابند  هب  اهنت  میوش  یم هجاوم  نارمکح  یاهداهن  ییارجا و  لوئسم  ییارجا  هاگتسد  ره  اب  ام 

 



.دوب دهاوخن  شخب  هجیتن  نادنچ  درکیور  نیا  میرادن  هلئسم  رب  یقفاوت  یتقو 
لاح نیع  رد  تسا و  هلئسم  یب  الماک  هک  دیهد  هئارا  یهاگشناد  زا  یریوصت  دیناوت  یم  ریسم  نیا  رد  درک : هفاضا  یو 

.دنک یم هئارا  یناوارف  تالاقم  اه و  سالک
یا هشیدــنا  یوـگلا  زا  میهاوـخ  یم رگا  تـفگ : دوـخ  نانخــس  هـمادا  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وــضع 

؛ میتـسه دوخ  ناـمز  هلئـسم  نییعت  نتفاـی و  یارب  یعمج  ریگیپ و  شـالت  کـی  دـنمزاین  ـالوا  مینک  یرادربوـگلا  یتـعیرش 
یتعیرش فرح  اتعیبط  هتبلا  ، یتعیرش ههجاوم  عون  زا  یریگوگلا  اب  سپس  میهد و  صیخشت  یبوخ  هب  ار  هلئسم  ینعی 

.دراد یخوسنم  خسان و  یگرزب  ره  فرح  لثم  مه 
بیترت ناـمه  هب  اـمتح  مه  اـم  هلئـسم  مییوگب  هتفگ  دوـخ  هناـمز  رد  یتعیرـش  هک  یزیچ  نآ  همه  هب  تسین  مزـال  هکنیا 

.مینک راتفر  نآ  ساسا   رب  تسا و 
.دوب هنوگنیا  زین  شدوخ  تایرظن  اب  دوخ  هنامز  رد  یتعیرش  ههجاوم  دش : روآدای  هنیمز  نیمه  رد  یکیناخ    

لاوس وا  زا  درگزیم  نآ  رد دوب و  هدـش  رازگرب  یتعیرـش  تاداقتنا  هب  خـساپ  یارب  داشرا  هینیـسح  رد  یدرگزیم  مراد  دای  هب 
یاه هیرظن همه  هک  ما  هدوب لاچخی  رد  نم  رگم  داد  خساپ  وا  هک  دیراد  لوبق  زین  ار  دوخ  یلبق  یاه  هیرظن  امـش  دـندرک 

.میشاب هتشاد  لوبق  ار  دوخ  یلبق 
هب دوجو  نیا  اب  اما  دشاب  یلعف  هنامز  دیدج و  طیارش  دیاب  یتعیرـش  یاهدرکیور  لئاسم و  هب  تخادرپ  رد  ام  یانبم  اذل 

درکیور زا  میناوت  یم رادم  تسایـس  رکفنـشور و  کیمداکآ ، یتعیرـش  ینعی  مدرک  ناونع  هک  یا  هناگ هس  نآ  رد  نم  رظن 
.میریگ هرهب  یتعیرش  تارکفت  و 

تـسناوت زین  دوـخ  زا  دـعب  یاـه  لـسن اـب  دوـب و  قـفوم  دوـخ  هناـمز  رد  یتعیرـش  ارچ  هک  لاوـس  نیا  حرط  اـب  همادا  رد  یو 
هب شیپ  لاـس  دـنچ  نیاتـشدلاو   تـفگ : تـسا ، هدرک  ادـیپ  یداـیز  شرتـسگ  تعــسو و  وا  یاـه  ثـحب ارچ  دـنک و  وـگتفگ 

راــثآ و هـک  یناریا  نارکفنــشور  ناــیم  زا  دــش  رازگرب  یتعیرــش  نادــنزرف  روــضح  اــب  هــک  یتســشن  رد  دوــب و  هدــمآ  ناریا 
.درب مان  یتعیرش  زا  دوب  هدرک  هعلاطم  ار  ناشتایرظن 

.تسانشآ رایسب  یتعیرش  یناهج  یناریا و  نارکفنشور  تایبدا  رد 
تبحـص یـسک  ره  اـب  ناریا  رد  هک  تسا  نیا  نم  یاـه  هلئـسم زا  یکی  تـفگ  یم شیپ  لاـس  دـنچ  یطعـالا  دیـس  رتـکد    

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  یتعیرش  نارود  دیوگ  یم منک  یم
وا دوش  یم هتفگ  نخس  یرهطم  دیهش  یتح  یناریا  نارکفتم  یتعیرـش و  هرابرد  هیروس  رـصم و  نانبل ، یزنودنا ، رد  اما 

.دوش یمن ثحب  نآ  رس  رب  هک  هدش  مامت  یرکفت  یتقو  دوب  دقتعم 
.دوب ترهش  یاراد  زین  ناهج  رد  یتعیرش  اذل 

اهنآ هـب  یتعیرـش  هـک  ییاـه  ضقاـنت اـه و  سکوداراـپ یتـح  درک : هفاـضا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 
.دوش یم هدید  هلئسم  نیا  مینک  باختنا  ار  یهجو  کی  مادک  ره  میراد  قح  شدایز  یرگشنک  لیلد  هب  تخادرپ و 
اهدرکیور غارس  ناوت  یم یلصا  هلئسم  هب  ندیسر  زا  دعب  نامدوخ  هنامز  یتعیرـش و  نارود  یخیرات  قیبطت  اب  مرظن  هب 

.شیاه فرح زج  هب  زج  هن  تفر  یتعیرش  یاه  لح هار  و 
یتـح رثـکت  عون  نیا  رد  میتـسه و  وربور  فـلتخم  یاـه  هزوـح رد  رثـکت  عوـنت و  اـب  هک  میرب  یم رـس  هب  ینارود  رد  اـم  اریز 

.درک حرطم  توافتم  تسایس  گنهرف و  هاگشناد  ، رد  ار  یتعیرش  ناوت  یم
هچ هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  همادا  رد  یکیناـخ  دـش  هتخادرپ  ناریا  زا  رتـشیب  یناریاریغ  یاـه  هزوـح رد  یتعیرـش  هب  **

مناوت یم هیلوا  تواضق  کی  رد  تفگ : تسا ، هدرک  کرد  ام  هاگـشناد  هعماج و  ار  یتعیرـش  رتکد  یاـه  هشیدـنا زا  نازیم 
ریثأــت تـحت  یتعیرــش  هـکنیا  یارب  دــیاش  دــش  هـتخادرپ  ناریا  زا  رتــشیب  یناریاریغ  یاــه  هزوــح رد  یتعیرــش  هـب  میوــگب 

.تفرگ رارق  رتشیب  یسایس  یاه  هجنس
طورـشم شریذـپ  اـب  اـی  فلاـخم و  اـی  قفاوم  یـسک  ره  دوب و  بـالقنا  ملعم  دـنداد  وا  هب  هک  یناوـنع  یتعیرـش  نارود  رد 

.تشاذگ یمن بیصن  یب  مه  ار  یتعیرش  بالقنا ،
.تفرگ رارق  نآ  زا  دعب  یاه  یزرو تسایس  بالقنا و  یاه  یرواد ریثات  تحت  نوچ 

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



.تسا هدرک  یط  فلتخم  یاه  هرود  رد  ار  هاگشناد  رد  نتفای  تیمسر  نارود  یهجوت و  یب تیدودحم ، نارود  یتعیرش 
ریـسم رد  هـک  یناـسک  زا  درک   ریدـقت  دـیاب  تـفگ : یتعیرـش ، یاـه  تیلاـعف زا  یهاگـشناد  هعماـج  کرد  هـب  هراـشا  اـب  یو 

.دندرک عورش  ار  ییاهراک  یتعیرش  یعقاو  کرد  یرگنشور و 
رد ار  یبوخ  تامادـقا  هلـسلس  کی  رظن  هب  یتعیرـش  داینب  یتعیرـش و  ناسحا  نسوس و  اراس ، یتعیرـش  رتکد  نادـنزرف 

.دهد یم  ماجنا  نآ  یراگدنام  راثآ و  یسررب  هنیمز 
.تسا هدشن  ماجنا  یمسر  راک  یلو 

تعیرــش یــسرک  مدوـب  هـتفر  ریازجلا  هـب  یناــمز  مراد  داــی  هـب  تـفگ : ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تــئیه  وـــضع    
هدکـشناد مان  هک  میدوب  نیا  لابند  هب  نارهت  یعامتجا  مولع  هاگـشناد  رد  ام  نامز  نامه  اما  دوب  اـپرب  اـجنآ  رد  یـسانش 

کی ناونع  هب  ای  یمـسر  یاه  همانرب رد  اما  هتفاـی  دوبهب  تیعـضو  هتـشذگ  یاـه  لاـس هب  تبـسن  هن ؟ اـی  دـنامب  یتعیرش ،
.تسا هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  لح ، هار  ای  یسانش  هلئسم  هرود 

مانشد دعب  دننک  لابند  ار  یتعیرـش  دقن  هکنیا  یاج  هب  مه  یرکفنـشور  ملاع  رد  درک : حیرـصت  هنیمز  نیمه  رد  یکیناخ 
.تسا هتفرگربرد  ار  ام  یاه  هناسر حوطس  زا  یخرب  یتح  هک  دندرک  نیزگیاج  ار  فلتخم  حوطس  رد  یتعیرش  هب  یهد 

نیرت هدـمع  هکنیا  رب  ینبم  یلاوس  هب  خـساپ  رد  همادا  رد  یو  دوب  تواـفتم  نارگید  اـب  یتعیرـش  هغدـغد  یدـنم و  درد  **
نارگید اـب  یتعیرـش  هغدـغد  یدـنم و  درد  تفگ : دوب ، هدرک  زیاـمتم  نارکفنـشور  دارفا و  ریاـس  زا  ار  یتعیرـش  هک  یگژیو 

.دوب توافتم 
.دنک وگتفگ  ثحب و  اه  تعاس وا  هک  دوب  هدش  ثعاب  یدنمهغدغد  نیا 

ناـمز هچ  نم  لاوـس  هب  خـساپ  یارب  تسه  مرطاـخ  مدوـب و  هاگـشناد  لوا  لاـس  یوجـشناد  هک  مدـش  انـشآ  وا  اـب  یناـمز 
.تشاذگ تقو  ینالوط 

تـسد یا  هجیتن هب  ات  دنک و  عورـش  ار  یا  هژورپ دوخ  یدنم  هغدـغد یدـنمدرد و  ساسارب  دوب  هدـش  ثعاب  درکیور  نیمه 
.درک یمن اهر  ار  نآ  تفای  یمن 

هچ دوـب  هدـنز  زورما  یتعیرـش  رگا  هک   لاوـس  نیا  هب  خـساپ  رد  همادا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 
.دنام یم یقاب  زورما  ات  شا  یراذگریثأت هریاد  امتح  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  دنام  یم یتعیرش  رگا  تفگ : درک ، یم

یناوخزاــب و تیلوئــسم  دــش : روآداــی  تـسیچ ، یتعیرــش  لــباقم  رد  اــم  هـفیظو  هـک  لاوـس  نـیا  هـب  خــساپ  رد  یکیناــخ 
زورما اب  بسانتم  هک  ییاه  لح هار  نتفاـی  یارب  شـالت  وذـلئاسم   ندرک  دـمآزور  ساـسارب  وا  تاـیرظن  راـثآ و  یـسانشزاب 

.تسا
.میراپسب هزوم  هب  ار  وا  هکنیا  هن  زورما و  یارب  مینک  یدنب  هتسب  ار  یتعیرش  مینامب و  خیرات  رد  هن  ینعی 

دنناــم یدارفا  نآ  لد  زا  هـک  تـشاد  دوــجو  یرتــسب  هـچ  یتعیرــش  یگدــنز   نارود  رد  هـک  لاوــس  نـیا  هـب  خــساپ  رد  یو 
هب نم  تـفگ : ریخ ، اـی  دراد  دوـجو  یرتـسب  نـینچ  زورما  اـیآ  دـندمآ ، نوریب  یتـشهب  دیهـش  یرهطم و  دیهـش  یتـعیرش ،

ار درادن  دوجو  یدلوم  هشیدنا  ای  تسا و  هدیـسر  تسب  نب  هب  رکفت  مییوگب  هکنیا  متـسین  نیبدب  یلیخ  مه  ناریا  زورما 
هدرک قرف  میتسه ، هجاوم  اهنآ  اب  نونکا  هک  ینایهاگـشناد  نازرو و  تسایـس  نارکفتم ، لسن  هکلب  مرادن  لوبق  نادـنچ 

.تسا
.تسا هدش  توافتم  هنامز  نوچ 

مغر یلع  دنتـــشاد  دوــجو  لــبق  هرود  رد  هــک  ینارکفتم  نآ  داد : هــمادا  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وــضع 
اما داـتفا  یا  هلـصاف  نآ  نـیب  دـش و  داـجیا  دادـسنا  یعطاـقم  رد  هـکنیا  مـغر   هـب  دنتـشاد و  رگیدـکی  اـب  هـک  ییاـه  تواـفت

اب ییاهرظن  فالتخا  هچرگا  دنتـشاذگ  یم یتاسلج  فلتخم  لـئاسم  رـس  رب  ای ۵۰  ههد ۴۰  رد  دـندوب  وگتفگ  لها  بلغا 
.دنتشاد مه 

دیهـش یتعیرــش ، ناـگرزاب و  موـحرم  روـضح  اـب  یتاـسلج  یاـیوگ  تیناـحور  تـیعجرم و  هراـبرد  ههد ۴۰  هاـم  یاـهراتفگ 
.دوب یرفعج  همالع  یتح  یرهطم و  دیهش  یتشهب و 

هک یتاـعوضوم  داد و  خر  ناملـسم  یاـه  هغدـغد اـب  یرکف  هعماـج  اـی  یـسایس و  هعماـج  یارب  یتاـقافتا  هک  یناـمز  یتح 

 



.تشاد همادا  ثحابم  نیا  درک  ریگرد  ار  نازرو  تسایس  ینید و  نارکفنشور 
نازیزع نــیا  دـــش  داـــجیا  قــلخ  نیدـــهاجم  ناـــمزاس  رد  کیژولوئدـــیا  تارییغت  یتـــقو  لاـــس ۵۴  رد  تــفگ : یکیناـــخ 

.دندرک یم نایب  ار  دوخ  یاه  هاگدید دندرک و  یم رازگرب  یفلتخم  یاه  تسشن
اهنآ هب  ییوگخساپ  یارب  یرایسب  یاه  شالت درادن  ار  هزرابم  ششک  مالـسا  هک  دندوب  نیا  هب  لئاق  هک  یناسک  لباقم  رد 

.دش یم فیرعت  هنیمز  نیمه  رد  زین  بلاق  نامتفگ  دوب و  هزرابم  یتعیرش  هنامز  هلئسم  نامز  نآ  رد  تفرگ  تروص 
.داد یم ناشن  ار  دوب  تسیسکرام  هک  بیقر  کی  مسیلایرپما و  هک  نمشد  کی  زین  هزرابم  تروص 

.داد همادا  یرکف  هزرابم  نمشد و  اب  هزرابم  هب  زین  نارود  نیا  رد  یتعیرش 
دوـجو یمالــسا  رظنم  زا  هاـگن  یارب  ییاـج  ماــیا  نآ  رد  هـک  زین  یعاــمتجا  رکفت  هزوـح  رد  یتعیرــش  تـفگ : هـمادا  رد  یو 
یرظنم هاگیاپ و  کی  زا  اـت  درک  یداـیز  یاـه  شـالت دنتـشادن  یـشقن  نآ  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  ناداتـسا و  تشادـن و 

.دهد خساپ  لئاسم  نیا  هب  توافتم 
رارق یریـسم  رد  دیاب  ام  یهاگـشناد  زورما  زرو و  تسایـس رکفنـشور  هشیدـنا  میتسه  یراک  رد  یـشخبرثا  لابند  هب  رگا   

.دهد رارق  ریثات  تحت  ار  هعماج  یکرحم  روتوم  ناونع   هب  هعماج  هندب  هب  نآ  ندناشک  یلصا و  لدبم  نتفای  اب  ات  دریگ 
خر هعماـج  رد  هـک  یتارییغت  هـب  تبــسن  دوـب  راودــیما  یتعیرــش  دوزفا : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وــضع 

.دوب دقتعم  مدرم  تکرح  هب  ریسم  نیا  رد  دهد و  یم
دنک و رجفنم  ار  تسا  هعماج  نامه  هک  کجنران  هندـب  دـناوتب  کجنران  ینـشاچ  کی  دـننام  دـیاب  رکفنـشور  دوب  دـقتعم  وا 

.دشاب راذگریثات 
رد ار  یدازآ  یربارب و  ناـفرع  ینعی  تخادرپ  نآ  هب  یتعیرـش  هک  ار  یا  هلوقم هس  نآ  میناوتب  زین  اـم  رگا  تفگ : یکیناـخ  

یهجوت یب  لیلد  هب  هصیقن  نیا  هتبلا  مینک  ادـیپ  هعماـج  یراذـگریثات  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  میناوت  یم میهد  رارق  مه  راـنک 
.دراد دوجو  یتعیرش  رکفت  رد  عوضوم  هس  نیا  هب  ام 

تما هیرظن  هب  هجوت  اب  هکنیارب  ینبم  هسلج  رد  نارـضاح  زا  یکی  لاوس  هب  خساپ  رد  دوخ  نانخـس  یدـعب  شخب  رد  یو 
منادـب هژاو  کنیا  زا  رتشیب  ار  یـسارکومد  تفگ : دراد ، یهاگیاج  هچ  وا  یاه  هاگدـید  رد  یـسارکومد  یتعیرـش  تماما  و 

.مناد یم  کیتارکومد  قالخا  راتفر و  ار  نآ 
هب دـنک ، یم  دـنب  ناـکم  ار  ناریا  یتعیرــش  مدــقتعم  هـک  دراد  رارق  هـک  یناـکم  رد  دراد و  رارق  یتعیرــش  هـک  یا  هناـمز  رد 

.دنیب یم  ناریا  رد  ار  یناهج  نارکفنشور  لئاسم  ساسا  نیمهرب  دنک و  یم رکف  ناریا  هلئسم 
رب ینتبم  ار  دوخ  هلئـسم  درب  یم راک  هب  هنارماع  هنارمآ  یزاس  ون  ار  یزاسون  هک  تسا  هجاوم  یتردـق   کی  اب  نامز  نآ  رد 

.درک فیرعت  نامز  نآ  یسایس  یاهراتفر  عون 
نآ رد  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  دمآ  یم  نوریب  یتعیرش  درکیور  لوصحم  زا  یـسارکومد  **
هژاو لـماش  رتـشیب  وا  راـثآ  درادـن و  مه  یرکفنـشور  زپ  یتـح  یلیخ  یـسارکومد  هژاو  درب  یم رـس  هب  یتعیرـش  هک  یناـمز 

هب دروآ و  نوریب  ار  یـسارکومد  وگو و  تفگ  ناوت  یم  یتعیرـش  رکفت  زا  اما  تسا  یربارب  بـالقنا و  هزراـبم  ریظن ، ییاـه 
.تسوا یاه  هاگدید تایرظن و  رب  مکاح  یعون 

تلادـع و یاـپ  هب  اـپ  هـتبلا  دـمآ  یم  نوریب  یـسارکومد  یتعیرـش  هژورپ  یتعیرـش و  درکیور  لوـصحم  لـخاد  زا  مرظن  هـب 
.یربارب

هب خـساپ  رد  دوخ  نانخـس  یناـیاپ  شخب  رد  یکیناـخ  دـنام  یتعیرـش  رد  هک  ینعم  نیا  هب  هن  دـناوخ  ار  یتعیرـش  دـیاب  **
رب دــش   یکتمو  ینتبم  رتـشیب  شدوـخ  ناــمز  رد  یتعیرــش  تـفگ : یتعیرــش  هـب  دوـخ  دــقن  نیرتــمهم  رب  ینبم  یلاوـس 

.دندوب اهنت  دارفا  هنوگنیا  زا  یرایسب  نامز  نآ  هتبلا  یداهن  لکش  کی  ات  یدرف  درکیور  کی 
.تفاین نامزاس  نامز  نآ  رد  وا  تارکفت  راکفا و  اما 

یتعیرـش رد  هک  اـنعم  نیا  هب  هن  دـناوخ  ار  یتعیرـش  دـیاب  ناـنچمه  مدـقتعم  تفگ : دوـخ  نانخـس  یناـیاپ  شخب  رد  یو 
.دنام

یژولودـتم و اهدـنمهغدغد ، ینابم  مهف  اب  اـما  مینک  دروخرب  یـشنیزگ  یتعیرـش  اـب  تسین  مزـال  هک  تسا  ینعم  هب  نیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۴طباور 



.میشاب مه  مدرم  هلئسم  مدرم و  رکف  هب  میهد و  دنویپ  مه  هب  ار  اههزوح  میناوتیم  مه  زورما  یارب  وا  یاهدرکیور 
.میشاب هتشاد  ار  نامدوخ  هنامز  و  ناریا   هغدغد   

.مینکن یگدنز  نامز  یب  ناکم و  یب 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآربخ خیرات -  زا  یکیرات  هطقن  رد  نشور  یرکف  یتعیرش / یلع  تشذگرد  زورلاس   

ناراگنربخ هاگشاب  خیرات -  زا  یکیرات  هطقن  رد  نشور  یرکف  یتعیرش / یلع  تشذگرد  زورلاس   

انریا هاوخ -  یدازآ یرکفنشور  یتعیرش ؛ یلع   

۲۹۲۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
همالع۰۷:۲۰ هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

یملع تـئیه  وـضع  یوفــص ، شوروـک  روـضح  اـب  همـالع  دازآ  یاـهوگو  تـفگ یاـه  تســشن هلــسلس  زا  هـسلج  نـیمجنپ 
مارگاتــسنیا یاـضف  رد  یزاـجم و  تروـص  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یجراخ  یاـه  ناـبز یـسراف و  تاـیبدا  هدکـشناد 

.دش رازگرب 
رد یوفـصاهدرک  دیاب  هچ  یناسنا و  مولع  ؛ تسا ینارنخـس  نیا  زا  یحورـشم  دیناوخ  یم لیذ  رد  هچنآ  انطع ، شرازگ  هب 

دینیب یم دـینک ، یم زاب  هک  ار  یلاناک  ره  تفگ : ینونک  ییانورک  طیارـش  رد  نآ  هاگیاج  یناـسنا و  مولع  تیمها  صوصخ 
ناصـصختم اه  تعاس یلو  دنهد  هئارا  مدرم  هب  ار  یتشادـهب  یاه  لمعلاروتـسد ات  دـنا  هداد صاصتخا  ار  یا  هقیقد دـنچ 

.دننک صخشم  ار  ییاضف  نینچ  یسانش  بیسآ تسا  رارق  هک  دننک  یم توعد  فلتخم  یاه  هزوح رد  ار  یناسنا  مولع 
.میشاب اجک  دیاب  ام  دمآ  دیووک ۲۱  یتقو  دنک  ینیب  شیپ دیاب  هک  تسا  یناسنا  مولع  انورک  زا  دعب  عقاورد 

.مینکب ییاهراک  هچ دیاب  دیووک ۲۳  رد 
.دننک یم هاگن  هلاسم  هب  دوخ  نف  اب  اهنآ  نوچ  دنشاب  وگخساپ  دنناوت  یمن ناکشزپ  ار  دراوم  نیا 

هتـشر هـس  طاـبترا  صوـصخ  رد  یوفـصانورک  طیارـش  رد  یــسانش  هعماـج یــسانشناور و  یــسانش ، ناـبز هـطبترم  فورظ 
رد مدرک و  هئارا  یا  هلاقم شیپ  لاس  هس  نم  تفگ : ییاـنورک  طیارـش  رد  یـسانش  هعماـج یـسانشناور و  یـسانش ، ناـبز

.دننک یم هدافتسا  یمالک  تنوشخ  زا  دایز  مدرم  هک  مدرک  رکذ  نآ 
رد هک  یتـنوشخ  هک  دـینک  تقد  امـش  میوـگ  یم منک و  یم لـقتنم  مسانـشناور  راـکمه  هـب  ار  هلاـقم  نـیا  نـم  لاـثم  یارب 
دنک لـقتنم  سانـش  هعماـج هب  ار  دوخ  تاـعالطا  سانـشناور  یتـقو  ریخ و  اـی  دراد  دوـجو  مه  مدرم  راـتفر  رد  تسا  ناـبز 

.دیآ یم رد  ادص  هب  رطخ  گنز  هک  تسا  هاگ  نآ  یعامتجا ، طیارش  کی  هب  ددرگ  یمرب ارجام  ینعی 
.دنوش یم نشخ  مدرم  همه  دیوگب  دهاوخ  یم سانش  هعماج رگید  هک  تسا  یروج  طیارش  ینعی 

.ینامادج طیارش  ای  مینک  یم  هدافتسا  یناسنا  مولع  زا  ینینچ  نیا طیارش  رد  ام  هک  تسا  نیا 
نم تـفگ : یناـسنا  موـلع  گـنهرف و  اـنورک ، یگتــسویپ  اـب  هـطبار  رد  یوفــصیناسنا  موـلع  گــنهرف و  اــنورک ، یگتــسویپ 

.منک یم ادج  یگنهرف  ثاریم  زا  ار  گنهرف 
.دنا هدش هنیداهن  هک  یعامتجا  یاهراتفر  ینعی  گنهرف 

.تسا الاب  شا  عوقو دماسب  یا  هعماج رد  هک  یراتفر  ینعی 
هب نم  هک  دراد  دوجو  اهنآ  همه  نیب  رد  کرتشم  هوجو  کـی  دـینیب  یم دیجنـس ، یم اـیند  لـک  رد  ار  یطیارـش  نینچ  یتقو 

.منک یم هراشا  اه  یگژیو نیا   زا  یدراوم 

مولع مولع گنهرف  وو   گنهرف انورک ، ، انورک یگتسویپ   یگتسویپ دریگ / / دریگ ربرب   ردرد   ارار   هعماج   هعماج ماع   ماع اتات   دور   دور راک   راک هبهب   ماع   ماع دیاب   دیاب نابز   نابز
یناسنا یناسنا

 

https://www.atnanews.ir/archives/295669/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/295669/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7/


.تسا غورد  دوش  یم هدید  دایز  ام  گنهرف  رد  هک  یدراوم  زا  یکی 
.مییوگ یم غورد  دایز  ام  ییوگ 

.میتسه اهنآ  دنب  تشپ  ییوگ  ام  اما  دنیوگ  یم غورد  دایز  مدرم  ایند  یاج  همه 
.مییوگ یم غورد  مه  دایز  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  امتح  میروخ  یم مسق  دایز  هکنیا 

.تسا هد  هب  عبر  کی  الاو  میوگ  یم تسا  دنچ  تعاس  دیسرپ  یم  نم  زا  یتقو  هک  دسر  یم ییاج  هب  راک  ینعی 
تــسرد کـنیا  دــینک  رواـب  هـک  تـسا  نـیا  یارب  میوـگ  یم غورد  نـم  هـک  ردــقنآ  هـک  تـسا  رطاــخ  نـیا  هـب  ینعی  ــالاو  نـیا 

.ما هتفگ
نیا زا  یکی  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  زین  ار  رگید  یاـه  یگژیو تسا ، هدـش یناـهج  ییوـگ  هک  نـتفگ  غورد  یارجاـم  راـنک  رد 

.تسا یرادنپ  نمشد  اه  یگژیو
.میزادنیب یرگید  ندرگ  هب  ار  تلع  هک  تسا  یگژیو  نیرتهب  هئطوت و  هیرظن  فلخ  دنزرف  یرادنپ  نمشد 

.میرادن ییاطخ  چیه  نامدوخ  مینک  یم ساسحا  ام  ینعی  دنوش  یم هنیداهن  جیردت  هب  اه  یرادنپ نمشد 
.مزادنا یم رگید  یدرف  ندرگ  هب  ار  تلع  موش  یم ضیرم  یتقو  منز و  یمن کسام  نم  ینعی 

.تسا یریگ  هلصاف تسا ، ناوارف  مه  ناریا  رد  مینیب و  یم هک  یگنهرف  رگید  یگژیو 
.دنشاب ادج  رگیدکی  زا  دنراد  تسود  یتینما  ظاحل  هب  مدرم  ینعی 

.دننک یم ادص  یلیماف  اب  ار  رگیدمه  همه  لوا  سالک  هچب 
.دننز یم ادص  ار  رگیدکی  لیماف  مسا  یلو  دنیوگ  یم رگیدکی  هب  هاریب  دب و  روج  ره 

.تسا یریگ  هلصاف  طیارش  نیا 
.دیورن ترفاسم  دیوگ  یم مدرم  هب  تلود 

.دور یم ترفاسم  تسا و  هتفگ  رگید  درف  یارب  ار  نیا  روهمج  سییر  دیوگ  یم مه  مدرم 
راـنک رد  دور و  یم نیب  زا  هلـصاف  دوش  یم تنوشخ  یتـقو  هک  دـینک  هفاـضا  مه  ار  تنوشخ  گـنهرف  دراوم ، نیا  راـنک  رد 

.میورب نوریب  هناخ  زا  میناوت  یمن هک  میراد  یرگید  یگژیو  طیارش  نیا 
.دننک یم ادیپ  طبر   رگیدکی  اب  یناسنا  مولع  گنهرف و  انورک ، هک  تسا  لکش  نیا  هب  نیاربانب 

ینف بطاـخم  ینف  ناـبز  تـفگ : هناـیماع  ناـبز  نـتفرگ  راــک  هـب  صوـصخ  رد  یوفــصدبلط  یم ینف  بطاــخم  ینف ، ناــبز 
.دبلط یم

.دریگ رب  رد  ار  هعماج  ماع  ات  دور  راک  هب  ماع  دیاب  نابز 
دیوگب و انورک  هب  عجار  مدرم  یارب  ات  دوب  هدش  هتـساوخ  یرتکد  زا  نآ  رد  هک  دش  یم شخپ  نویزیولت  زا  یا  همانرب لیاوا 

.دنسرتن مدرم  هک  دیوگب  یروج  ات  دندوب  هتساوخ  یو  زا 
.دنک مک  ار  ینارگن  فورعم  لوق  هب  ینعی 

شکتــسد هـن  مـنزیم و  کـسام  هـن  مور ، یم ییاـنورک  راـمیب  کـی  هجلاـعم  یارب  نـم  یتـقو  هـک  دــیوگ  یم رتـکد  نـیا  ـالاح 
.مراذگ یم

.مدش نارگن  مه  مدنزرف  یلیصحت  هدنیآ  یارب  هکلب  درکن ، مک  بطاخم  نم  رد  اهنت  هن  ار  ینارگن  نیا 
موـلع رد  ار  ناــبز  نـیا  مـیراد و  زاــین  ار  یــصاخ  ناــبز  مـینک  مارآ  ار  مدرم  مـینک و  تبحــص  میهاوـخ  یم یتـقو  اــم  ینعی 

.دنرادن مدرم  نداد  رارق  بطاخم  یارب  ماع  نابز  یسدنهم  یکشزپ و  میراد و  یناسنا 
.تسا نیا  نامتالضعم  زا  یکی 

.تسا رادمچرپ  یناسنا  مولع  هکیلاح  رد  دشاب  مولع  ریاس  زا  رت  بقع  دیاب  رایسب  یناسنا  مولع  ییوگ 
.دنک تکرح  دیاب  یناسنا  مولع  لوا 

یلئاسم دیآ  یم  شیپ  یناهج  یطیارش  یتقو  هک  دوب  نیا  یلصا  هلئـسم  هک  دناسر  مامتا  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  نانخـس  وا 
هار شیارب  هلئـسم  کـی  ناوـنع  هب  تـفرگ و  یپ  ار  نآ  دوـش  یم یناـسنا  موـلع  رد  طـقف  هـک  دـنوش  یم حرطم  یللملا  نـیب

.درک داهنشیپ  لح 

 



یم میسرت  ام  یارب  ار  یتاصتخم  داد  ناشن  دوخ  زا  انورک  هرود  لوط  رد  ناسنا  هک  یا  هدش  هنیداهن  یعامتجا  یاهراتفر 
.میربب راک  هب  ار  ییاهدرگش  اهدنفرت و  هچ  رگید  یاه  ینام  ادج  یارب  هک  میشیدنایب  اهنآ  هب  تبسن  میناوت  یم  هک  دنک 

یگتـسویپ گنهرف  یناـسنا  مولع  ینف  ناـبز  یجراـخ  یاـه  ناـبز یـسراف و  تاـیبدا  هدکـشناد  یدـیلک : تاـملکانریا  عبنم :
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۶۶۹ یراذگ : کارتشاهمالع  دازآ  یاهوگو  تفگ یوفص  شوروک  انورک 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد انطع - یناسنا -  مولع  گنهرف و  انورک ، یگتسویپ  دریگ / رب  رد  ار  هعماج  ماع  ات  دور  راک  هب  ماع  دیاب  نابز   
همالع

انریا انورک -  هطبترم  فورظ  یناسنا ؛ مولع  گنهرف و   

هیشاحرد انورک -  هطبترم  فورظ  یناسنا ؛ مولع  گنهرف و   

۲۸۲۸
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
زویناکسیا۲۱:۵۵ یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

نیا یاــضما  مــسارم  رد  یئاـــبطابط ، همالع  هاگـشناد  زا  لـــقن  هــب  موــلع  ترازو  یموــمع  طـــباور  لـــک  هرادا  شرازگ  هــب 
مراودیما تفگ : یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتکد  دـش ، رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هک  همان  مهافت

نکپ گـنهرف  ناــبز و  هاگــشناد  یئاــبطابط و  همالع  هاگشناد  ناـیم  رادـیاپ  یاـه  یراـکمه هماـن ، مهاـفت  نیا  یاـضما  اـب 
.دنک ادیپ  شرتسگ 

هزوـح رد  یـصصخت  یتـلود  هاگـشناد  اـهنت  هاگـشناد  نیا  تفگ : یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یفرعم  نمــض  هـمادا  رد  یو 
.تسا ناریا  رد  یعامتجا  یناسنا و  مولع 

رد یروــحم  مـهم و  شقن  تـسا و  فــلتخم  یاــه  هـنیمز رد  ناریا  رترب  هاگــشناد  زا ۱۳  یکی  یئاـــبطابط  همالع  هاگشناد 
.دراد ناریا  یناسنا  مولع  یاضف  هب  یهدنامزاس 

دودــح ۱۶ یــشهوژپ و  زکرم   ۱۰ هدکـشناد ، نـینچمه ۱۱  هاگـشناد  نـیا  درک : حیرــصت  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
.دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  رد  اهنآ  دصرد  هک ۶۰  دراد  وجشناد  رازه 

سیردـت هب  لوغـشم  هاگـشناد  نیا  رد  تـقو  هراـپ  تروـص  هـب  مـه  داتـسا  رازه و ۲۰۰  تـقو و  ماــمت  داتــسا  دودح ۵۵۰ 
.دنتسه

دودح ۵۰ هلاس  ره  ام  درک : راهظا  هاگشناد  نیا  دیدج » یزادرپ  هیرظن  یاه  یـسرک   » یرازگرب هب  هراشا  اب  یمیلس  رتکد 
.مینک یم  رازگرب  دیدج  یزادرپ  هیرظن  یسرک 

یاه یراکمه  شرتسگ  ثعاب  هک  دراد  دوجو  نیچ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  ام و  هاگشناد  رد  یدایز  یاه  لیسناتپ
.دنتسه فرط  ود 

.میا هتشاد ینیچ  یاه  هاگشناد اب  یبوخ  یاه  یراکمه نونکات 
رد مه  یرایـسب  ینیچ  نایوجـشناد  تسا و  هدـش  یزادـنا  هار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  ینیچ  ناـبز  هورگ  نـینچمه 

.دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  ام  هاگشناد 
هار هاگـشناد  نیا  رد  یـسانش  نیچ یـشهوژپ  زکرم  کی  درک : ناـشنرطاخ  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 

یراکمه یراکمه همان   همان مهافت مهافت نیچ   نیچ نکپ   نکپ گنهرف   گنهرف نابز  وو   نابز هاگشناد   هاگشناد یئابطابط  وو   یئابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد
دندرک دندرک ءاضما   ءاضما

ءاـضما یراـکمه  هماـن  مهاـفت یملع  فـلتخم  یاـه  هـنیمز رد  نـیچ  نـکپ  گـنهرف  ناـبز و  هاگــشناد  یئاـبطابط و  همــالع هاگــشناد 
.دندرک
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رایـسب نیچ  یاـه  هاگـشناد  اـب  یراـکمه  تیفرظ  اـم  رظن  هب  یلو  هتـشاد  یبوـخ  درکلمع  نونکاـت  هک  تـسا  هدـش  یزادـنا 
.تسا رتشیب 

اب مه  یا  هدـنزاس  بوـخ و  تاـقالم  درک : راـهظا  تشاد ، ناریا  رد  نیچ  ریفـس  اـب  هک  یرادـید  هـب  هراـشا  اـب  یمیلس  رتکد 
یاـه هاگـشناد  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  ناـیم  یاـه  یراـکمه  دــش  اــنب  نآ  قـبط  هـک  میتـشاد  ناریا  رد  نـیچ  ریفس 

.دننک ادیپ  شرتسگ  ینیچ 
نیچ رد  ناریا  یگنهرف  نزیار  دنتــــسه ، یئاــــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  هـک  ییاــفو  رتــکد  نـینچمه ،

.دنتسه
.تشاد میهاوخ  نیچ  یاه  هاگشناد  اب  یا  هدنزاس  دیفم و  یاه  یراکمه  دسر  یم  رظن  هب  اه  لیسناتپ  نیا  ای 

یراکمه رد  رظن  هب  هک  هدیـسر  یدـیدج  تایبرجت  هب  اـنورک  یراـمیب  ناـمز  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  درک : دـیکات  یو 
.دوب دهاوخ  رثوم  اه  یراکمه  نیا  دیدج  عورش  یارب  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  ام و  یاه 

رازگرب تیقفوم  اـب  نیـالنآ و  تروـص  هب  ار  نایوجـشناد  یـشزومآ  یاـه  سـالک دـصرد  میدـش ۹۵  قفوم  اـم  لاـثم  روـط  هب 
.مینک

نآ رد  هــک  مـــیدرک  رازگرب  یزاـــجم  یاـــه  هناـــماس نـــیمه  قـــیرط  زا  یمظنم  یللملا  نـــیب  یاهرانیمـــس  اـــم  نـــینچمه 
.دنتشاد روضح  نپاژ و … ایلارتسا ، اکیرمآ ، یاهروشک  زا  یگرزب  یاه  هاگشناد

.تسا هدوب  زیمآ  تیقفوم  هک  دنا  هدرک  رازگرب  ام  ناداتسا  مه  یرایسب  یزاجم  یشزومآ  یاه  هاگراک اه و  هاگراک 
یــشزومآ یاـه  هاـگراک  اهرانیمــس و  یــشزومآ ، هرود  کـی  هـک  داد  داهنــشیپ  هـمادا  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

.دوش یزادنا  هار  نیچ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  اب  یکرتشم  یزاجم 
همالع هاگشناد  ناداتـسا  هک  دوش  فیرعت  کرتـشم  یـشهوژپ  هژورپ  هداـج ، کـی  دـنبرمک  کـی  ثحب  هنیمز  رد  نینچمه 

.دنهد ماجنا  ار  نآ  کرتشم  روط  هب  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  یئابطابط و 
اب یبساـنم  یاـه  یراـکمه  میناوـتب  مراودـیما  تفگ : نیچ  نکپ  گـنهرف  ناـبز و  هاگـشناد  سیئر  مسارم ، نـیا  هـمادا  رد 

.میشاب هتشاد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هلمج  زا  یناریا  یاه  هاگشناد 
.تسا گنهرف  اب  ندمت و  اب  یروشک  نیچ ، روشک  دننام  مه  ناریا 

.دنا هدوب  دمآ  تفر و  لماعت و  لاح  رد  رگیدکی  اب  مشیربا  هداج  قیرط  زا  هتشذگ  رد  روشک  ود  نیا 
.دنک ادیپ  هعسوت  دناوت  یم  طباور  نیا  هداج » کی  دنبرمک  کی   » حرط طسوت  مه  رضاح  لاح  رد 

گنهرف ناـبز و  یریگداـی  یارب  هک  تسا  یللملا  نـیب  نایوجـشناد  صوـصخم  هاگـشناد  نـیا  درک : حیرـصت  یل  وـیل  رتـکد 
.دنیآ یم  اجنیا  هب  نیچ 

.میا هدرک  راک  رایسب  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هنیمز  رد  ام  نینچمه 
.میا هدرک  تیبرت  وجشناد  رازه  دودح ۲۰۰  روشک  یارب ۱۸۰  ام 

اریذـپ روشک  یارب ۱۵۰  وجــشناد  رازه  دودـح ۶  هنـالاس  اـم  درک : ناـشنرطاخ  نیچ  نـکپ  گـنهرف  ناـبز و  هاگـشناد  سیئر 
.میتسه

هنیمز نیا  رد  ار  تسخن  مدـق  هناـیمرواخ  رد  راـب  نیلوا  یارب  یـسانش  نـیچ  زکرم  سیـسات  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
.تسا هتشادرب 

، مشیربا هار  ریـسم  یاـهروشک  یراـکمه  اـب  هک  هدرک  سیـسات  ار  یا  هدکـشهوژپ  نـیچ ، نـکپ  گـنهرف  ناـبز و  هاگـشناد 
.دشاب نیچ  روشک  هلمج  زا  هداج  نیا  یاهروشک  گنهرف  تخانش  یارب  یرکف  قاتا 

یـشزومآ یاه  باتک  فیلات  نایوجـشناد ، تیبرت  یملع ، تالدابت  رب  ینبم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاهداهنشیپ  یو 
میناوتب مینک و  یلمع  ار  دراوم  نیا  کیدزن  یا  هدنیآ  رد  میناوتب  درک  یراودیما  زاربا  درک و  یبایزرا  هدنزاس  دـیفم و  ار  و …

.میربب شیپ  ار  اه  همانرب  نیا 
هاگشناد زا  رفــــس و  ناریا  هـــب  اـــنورک ، سوریو  ندــــش  دوباــــن  زا  دــــعب  ًاــــمتح  درک : حیرــــصت  ناــــیاپ  رد  یل  وـــیل  رتـــکد 

.درک مهاوخ  ندید  یئابطابط  همالع

 



.دیشاب هتشاد  دیدزاب  ام  هاگشناد  زا  هک  منک  یم  توعد  امش  زا  نینچمه 
تالیهـست داجیا  کرتشم ، یاه  باتک  تایرـشن و  پاچ  هطوبرم ، تایرـشن  رد  پاچ  یارب  تالاقم  هلدابم  تسا ، ینتفگ 

یارب سانـشراک  رگـشهوژپ و  وجـشناد ، داتـسا ، لدابت  یملع ، یاه  تیلاـعف  رد  تکرـش  روظنم  هب  رگیدـکی  یارب  نیفرط 
نیب یاه  تسشن اه و  ییامهدرگ یشزومآ ، یاه  هاگراک اه ، شیامه رد  تکرش  یـشزومآ و  یـشهوژپ ، یاه  حرط ماجنا 

یاــطعا یملع ، یزاسدــنمناوت  روـظنم  هـب  یــشزومآ  یاــه  هرود هاــگراک و  رانیمــس ، شیاــمه ، کرتـشم  یرازگرب  یللملا ،
یزادـنا هار  هنیمز  رد  تکراشم  دـیدج ، یاـه  هرود  نیودـت  رد  تکراـشم  یتاـعلاطم ، یاـه  تصرف  یارب  لـباقتم  تاـناکما 
فلتخم یاه  هنیمز  رد  تایبرجت  هلداـبم  کرتشم ، کردـم  یاـطعا  اـب  یـشزومآ  یاـه  هرود کرتشم و  یـشزومآ  یاـه  هرود

لاـح رد  یـشزومآ  فـلتخم  یاـه  هـنیمز  رد  یللملا  نـیب  یاهدادـیور  هراـبرد  لـباقتم  یناـسر  عـالطا  یــشهوژپ ، یملع و 
یاه هرود یاه  هلاسر اه و  همان نایاپ کرتشم  ییامنهار  رد  تکراشم  مهافت و  فرط  یاه  هاگـشناد زا  کیره  رد  یرازگرب 

.تسا هاگشناد  ود  نیا  نایم  یراکمه  دراوم  هلمج  زا  یرتکد  دشرا و  یسانشراک  یلیصحت 
.دیسر اضما  هب  یزاجم  تروص  هب  هاگشناد  ود  نیا  نایم  یراکمه  همان  مهافت مسارم ، نیا  نایاپ  رد  نینچمه 

.ل
م ۵۴

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زویناکسیا ییابطابط -  همالع  نیچ و  گنهرف  یاه  هاگشناد نیب  یشزومآ  کرتشم  هرود  یزادنا  هار  

زوینوکا ...رف -  نابز و  هاگشناد "  ود  نیب  یشزومآ  کرتشم  هرود  یزادنا  هار   

هاگشناد انطع - دندرک -  اضما  یراکمه  ۀمان  مهافت نیچ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  یئابطابط و  همالع هاگشناد   
همالع

انسیا همالع - " و "  نیچ " گنهرف  نابز و  هاگشناد "  ود  نیب  یشزومآ  کرتشم  هرود  یزادنا  هار   

۲۹۲۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۱۷



زوین قفا  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هدام حیرص  ّصن  ریاغم  لاس  ات ۴۰  ینس ۱۸  ی  هزاب هب  جاودزا  ماو  ندرکدودحم  رب  ینبم یلاعبانج  روتـسد  ساسا  نیارب  
، یلاعبانج روتـسد  تسا و  نوناق  دییات  دروم  لاس  یالاب ۱۳  جاودزا  هدشرکذ  نآ  رد  ًاحیرـص  هک  تسا ، یندم  نوناق   ۱۰۴۱

.دنراد ربمایپ  هنسح  تنس  یارجا  هب  لیامت  هک  تسا  یدارفا  ینوناق  قح  رب  گرزب  یگنس 

نوناق لـصا ۱۰  لـصا ۳ و  لوا  دـنب  فـالخرب  رما  نیا  تسا و  هدرک  نکمماـن  ار  دارفا  نـیا  رثـکا  جاودزا  ناـتبانج ، روتـسد   
یربهر مظعم  ماـقم  یغـالبا  هداوناـخ  یلک  یاـه  تسایـس دـنب ۴  تـیعمج و  یلک  یاـه  تسایـس دـنب ۲  فـالخ  یـساسا و 

.تسا

نیگنایم هک  هدـشرکذ  ًاحیرـص  یزکرم  کناب  زا  شزرو  ترازو  مالعتـسا  رد  هک  تسا ، ناگبخن  بجعت  لاوس و  دروم  ًاـثلاث   
.تسا شیازفا  هب  ور  لاس  یالاب ۶۰  لاس و  ریز ۱۵  جاودزا 

یلک یلک یاه   یاه تسایس تسایس یساسا  وو   یساسا نوناق   نوناق فالخ   فالخ جاودزا ، ، جاودزا ماو   ماو هرابرد   هرابرد روهمج   روهمج سیئر   سیئر روتسد   روتسد
تسا تسا ماظن   ماظن

تیدودحم لامعا  هرابرد  امش  روتسد  تشون : روهمج  سیئر  هب  یا  همان رد  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا 
.تسا ماظن  یلک  یاه  تسایس یندم و  نوناق  یساسا ، نوناق  فالخ  جاودزا ، ماو  یاطعا  یارب  ینس 

 

https://www.farsnews.ir/news/13990329000554/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/13990329000554/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C


همالع هاگـشناد  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا  سراـف ؛ یرازگربـخ  یهاگــشناد  یاـه  لکــشت هزوـح  شرازگ  هـب 
ماو یاـطعا  یارب  ینـس  تیدودـحم  لاـمعا  هراـبرد  امـش  روتـسد  تشون : روهمج  سیئر  هب  باـطخ  یا  هماـن رد  ییاـبطابط 

.تسا ماظن  یلک  یاه  تسایس یندم و  نوناق  یساسا ، نوناق  فالخ  جاودزا ،
نــسح رتــکد  نیملــسملاو  مالــسالا  تــجح  یاــقآ  باــنجمرتحم  روــهمج  سیئر  : تــسا ریز  حرــش  هــب  هماــن  نــیا  نــتم 

رب ینبم  هجدوـب  هماـنرب و  ناـمزاس  سیئر  روـهمج و  سیئر  لوا  نواــعم  هـب  یلاــعبانج  روتــسد  وریپـمکیلع  مالــسیناحور 
( هر ) ییابطابط همالع  هاگشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  جاودزا ، ماو  یاطعا  یارب  ینـس  تیدودحم  لامعا 

.دناسر یم ضرع  هب  ار  یتاکن 
یساسا نوناق  یارجا  راد  هیالط ناونع  هب  ار  روهمج  سیئر  صخش  نایوجـشناد ، ناگبخن و  هژیو  هب  ناریا  تلم  ادتبا  رد 

.دنسانش یم زیزع  مالسا  رادساپ  نینچمه  یندم و  و 
هدام حیرص  ّصن  ریاغم  لاس  ات ۴۰  ینـس ۱۸  ی  هزاب هب  جاودزا  ماو  ندرکدودحم  رب  ینبم یلاعبانج  روتـسد  ساسا  نیارب

روتــسد تـسا و  نوناــق  دــییات  دروـم  لاــس  یــالاب ۱۳  جاودزا  هدــشرکذ  نآ  رد  ًاحیرـــص  هــک  تــسا ، یندـــم  نوناــق   ۱۰۴۱
.دنراد ربمایپ  هنسح  تنس  یارجا  هب  لیامت  هک  تسا  یدارفا  ینوناق  قح  رب  گرزب  یگنس  یلاعبانج ،

طوبرم دنتـسه ، قالط  نازیم  رظن  زا  روشک  یاه  جاودزا نیرترادـیاپ  ًاقافتا  هک  هنالاس  یاه  جاودزا موس  کـی  نازیم  ًاـیناث 
.دراد اه  جاودزا نیا  ندوب  ماگنهب  زا  ناشن  هک  تسا  لاس  زا ۱۹  رتمک  یاه  جاودزا  هب 

نوناق لـصا ۱۰  لـصا ۳ و  لوا  دـنب  فـالخرب  رما  نیا  تـسا و  هدرک  نکمماـن  ار  دارفا  نـیا  رثـکا  جاودزا  ناـتبانج ، روتـسد 
یربهر مظعم  ماقم  یغالبا  هداوناـخ  یلک  یاـه  تسایـس دـنب ۴  تیعمج و  یلک  یاـه  تسایـس دـنب ۲  فالخ  یـساسا و 

.تسا
نیگنایم هک  هدـشرکذ  ًاحیرـص  یزکرم  کناب  زا  شزرو  ترازو  مالعتـسا  رد  هک  تسا ، ناگبخن  بجعت  لاوس و  دروم  ًاـثلاث 

.تسا شیازفا  هب  ور  لاس  یالاب ۶۰  لاس و  ریز ۱۵  جاودزا 
کی زا  ناشن  هک  تسا  لاـس  یالاب ۴۰  لاس و  زا ۱۸  رتمک  دارفا  یارب  ماو ، ندرک  دودـحم  رب  ینبم  یلاعبانج  روتـسد  اـما 

.دراد بلطم  ندوب  یسانشراکریغ  تلود و  ییاوهود  ماب و 
رارق یزاـس  هداد یراکتـسد و  دروم  لـک  یروراـب  خرن  صوـصخ  رد  شزرو  ترازو  هدـش  رـشتنم  یاـه  هداد هتـشذگرد  ًاـعبار 

.دش یناسر  عالطا  یریگیپ و  تشادهب  مرتحم  ریزو  طسوت  هتشذگ  لاس  رما ، نیا  دوب و  هتفرگ 
دییاـت هب  دوش و  رـشتنم  لـماک  روط  هب  شزرو  ترازو  یراـمآ  تاـشرازگ  هک  دراد  دوجو  راـظتنا  نیا  هتکن ، نیا  هب  هجوـت  اـب 

.دسرب رما  ناسانشراک 
یعطق درجت  هناتــسآ  رد  لاــس و  یـالاب ۳۵  رتـخد  رازه  دـصناپ  نوـیلیم و  کـی  زا  شیب  یراـمآ ، یاـه  هداد قـبط  ًاـسماخ 

ریگ نابیرگ نآ ، یپ  رد  یرایـسب  یعامتجا  یاه  بیـسآ دنک و  یم نارحب  راچد  ار  دارفا  نیا  هدنیآ  روتـسد  نیا  هک  دنتـسه 
.ددرگ یم نامزیزع  روشک 

مرتحم روهمج  سیئر  زا  هدش ، رکذ  دراوم  هداد و  ماجنا  هک  ییاه  یسررب قبط  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  اذل 
سلجم هب  رت  قیقد یسررب  یسانشراک و  یارب  ار  شزرو  ترازو  قیقد  شرازگ  عوضوم و  وغل ، ار  دوخ  روتسد  دراد  اضاقت 

.دنک لاسرا  یمالسا  یاروش 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین قفا  تسا -  ماظن  یلک  یاه  تسایس یساسا و  نوناق  فالخ  جاودزا ، ماو  هرابرد  روهمج  سیئر  روتسد   

زوین کاترف  تسا -  ماظن  یلک  یاه  تسایس یساسا و  نوناق  فالخ  جاودزا ، ماو  هرابرد  روهمج  سیئر  روتسد   

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



۲۹۲۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۵



همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انریا   

یملع تایه  وضع  یوفص ، شوروک  روضح  اب  همالع  هاگشناد  دازآ  یاهوگتفگ  یاه  تسشن هلسلس  زا  هسلج  نیمجنپ 
یاــضف رد  یزاــجم  تروــص  هـب  هاــمدادرخ  بـش ۲۷ هبنـش هـس همالع  هاگـشناد  یجراـخ  یاــه  ناــبز تاــیبدا و  هدکــشناد 

.دش رازگرب  مارگاتسنیا 
.دوب یناسنا  مولع  گنهرف و  انورک ، صوصخ  رد  تسشن  عوضوم  وگو و  تفگ نیا  ریبد  دهاز » یودهم  یدهم  »

صوـصخ رد  یوـفص  اـهدرک  دــیاب  هـچ  یناـسنا و  موـلع  تـسا ؛ ینارنخــس  نـیا  زا  یحورــشم  دــیناوخ  یم لـیذ  رد  هـچنآ 
دنچ دـینیب  یم دــینک ، یم زاـب  هـک  ار  یلاـناک  ره  تـفگ : ینوـنک  ییاـنورک  طیارــش  رد  نآ  هاـگیاج  یناـسنا و  موـلع  تـیمها 
مولع ناصـصختم  اه  تعاس یلو  دنهد  هئارا  مدرم  هب  ار  یتشادهب  یاه  لمعلاروتـسد ات  دنا  هداد صاصتخا  ار  یا  هقیقد

.دننک صخشم  ار  ییاضف  نینچ  یسانش  بیسآ تسا  رارق  هک  دننک  یم توعد  فلتخم  یاه  هزوح رد  ار  یناسنا 
.میشاب اجک  دیاب  ام  دمآ  دیووک ۲۱  یتقو  دنک  ینیب  شیپ دیاب  هک  تسا  یناسنا  مولع  انورک  زا  دعب  عقاورد 

.مینکب ییاهراک  هچ دیاب  دیووک ۲۳  رد 
.دننک یم هاگن  هلاسم  هب  دوخ  نف  اب  اهنآ  نوچ  دنشاب  وگخساپ  دنناوت  یمن ناکشزپ  ار  دراوم  نیا 

هتـشر هس  طاـبترا  صوـصخ  رد  یوـفص  اـنورک  طیارـش  رد  یـسانش  هعماـج یـسانشناور و  یـسانش ، ناـبز هـطبترم  فورظ 
رد مدرک و  هئارا  یا  هلاقم شیپ  لاس  هس  نم  تفگ : ییاـنورک  طیارـش  رد  یـسانش  هعماـج یـسانشناور و  یـسانش ، ناـبز

.دننک یم هدافتسا  یمالک  تنوشخ  زا  دایز  مدرم  هک  مدرک  رکذ  نآ 
رد هک  یتـنوشخ  هک  دـینک  تقد  امـش  میوـگ  یم منک و  یم لـقتنم  مسانـشناور  راـکمه  هـب  ار  هلاـقم  نـیا  نـم  لاـثم  یارب 
دنک لـقتنم  سانـش  هعماـج هب  ار  دوخ  تاـعالطا  سانـشناور  یتـقو  ریخ و  اـی  دراد  دوـجو  مه  مدرم  راـتفر  رد  تسا  ناـبز 

.دیآ یم رد  ادص  هب  رطخ  گنز  هک  تسا  هاگ  نآ  یعامتجا ، طیارش  کی  هب  ددرگ  یمرب ارجام  ینعی 
.دنوش یم نشخ  مدرم  همه  دیوگب  دهاوخ  یم سانش  هعماج رگید  هک  تسا  یروج  طیارش  ینعی 

.ینامادج طیارش  ای  مینک  یم  هدافتسا  یناسنا  مولع  زا  ینینچ  نیا طیارش  رد  ام  هک  تسا  نیا 
نم تفگ : یناـسنا  موـلع  گـنهرف و  اـنورک ، یگتـسویپ  اـب  هـطبار  رد  یوـفص  یناـسنا  موـلع  گـنهرف و  اـنورک ، یگتـسویپ 

.منک یم ادج  یگنهرف  ثاریم  زا  ار  گنهرف 
.دنا هدش هنیداهن  هک  یعامتجا  یاهراتفر  ینعی  گنهرف 

.تسا الاب  شا  عوقو دماسب  یا  هعماج رد  هک  یراتفر  ینعی 
هب نم  هک  دراد  دوجو  اهنآ  همه  نیب  رد  کرتشم  هوجو  کـی  دـینیب  یم دیجنـس ، یم اـیند  لـک  رد  ار  یطیارـش  نینچ  یتقو 

.منک یم هراشا  اه  یگژیو نیا   زا  یدراوم 
.تسا غورد  دوش  یم هدید  دایز  ام  گنهرف  رد  هک  یدراوم  زا  یکی 

.مییوگ یم غورد  دایز  ام  ییوگ 
.میتسه اهنآ  دنب  تشپ  ییوگ  ام  اما  دنیوگ  یم غورد  دایز  مدرم  ایند  یاج  همه 

.مییوگ یم غورد  مه  دایز  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  امتح  میروخ  یم مسق  دایز  هکنیا 
.تسا هد  هب  عبر  کی  الاو  میوگ  یم تسا  دنچ  تعاس  دیسرپ  یم  نم  زا  یتقو  هک  دسر  یم ییاج  هب  راک  ینعی 

تــسرد کـنیا  دــینک  رواـب  هـک  تـسا  نـیا  یارب  میوـگ  یم غورد  نـم  هـک  ردــقنآ  هـک  تـسا  رطاــخ  نـیا  هـب  ینعی  ــالاو  نـیا 

انورک انورک هطبترم   هطبترم فورظ   فورظ یناسنا ؛ ؛ یناسنا مولع   مولع گنهرف  وو   گنهرف

، ییابطابط همالع  هاگـشناد  یجراخ  یاه  نابز تایبدا و  هدکـشناد  یملع  تاـیه  وضع  یفوفـص » شوروک   » هاـگن زا  اـنریا - نارهت -
هک دـنک  یم  میـسرت  ار  یتاصتخم  دـهد ، یم ناـشن  دوخ  زا  اـنورک  هرود  لوط  رد  ناـسنا  هک  یا  هدـش هنیداـهن  یعاـمتجا  یاـهراتفر 

.میربب راک  هب  ییاهدرگش  اهدنفرت و  هچ  هدنیآرد  رگید  یاه  ینامادج یارب  مینادب 

 

https://www.irna.ir/news/83824696/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83824696/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


.ما هتفگ
نیا زا  یکی  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  زین  ار  رگید  یاـه  یگژیو تسا ، هدـش یناـهج  ییوـگ  هک  نـتفگ  غورد  یارجاـم  راـنک  رد 

.تسا یرادنپ  نمشد  اه  یگژیو
.میزادنیب یرگید  ندرگ  هب  ار  تلع  هک  تسا  یگژیو  نیرتهب  هئطوت و  هیرظن  فلخ  دنزرف  یرادنپ  نمشد 

.میرادن ییاطخ  چیه  نامدوخ  مینک  یم ساسحا  ام  ینعی  دنوش  یم هنیداهن  جیردت  هب  اه  یرادنپ نمشد 
.مزادنا یم رگید  یدرف  ندرگ  هب  ار  تلع  موش  یم ضیرم  یتقو  منز و  یمن کسام  نم  ینعی 

.تسا یریگ  هلصاف تسا ، ناوارف  مه  ناریا  رد  مینیب و  یم هک  یگنهرف  رگید  یگژیو 
.دنشاب ادج  رگیدکی  زا  دنراد  تسود  یتینما  ظاحل  هب  مدرم  ینعی 

.دننک یم ادص  یلیماف  اب  ار  رگیدمه  همه  لوا  سالک  هچب 
.دننز یم ادص  ار  رگیدکی  لیماف  مسا  یلو  دنیوگ  یم رگیدکی  هب  هاریب  دب و  روج  ره 

.تسا یریگ  هلصاف  طیارش  نیا 
.دیورن ترفاسم  دیوگ  یم مدرم  هب  تلود 

.دور یم ترفاسم  تسا و  هتفگ  رگید  درف  یارب  ار  نیا  روهمج  سییر  دیوگ  یم مه  مدرم 
راـنک رد  دور و  یم نیب  زا  هلـصاف  دوش  یم تنوشخ  یتـقو  هک  دـینک  هفاـضا  مه  ار  تنوشخ  گـنهرف  دراوم ، نیا  راـنک  رد 

.میورب نوریب  هناخ  زا  میناوت  یمن هک  میراد  یرگید  یگژیو  طیارش  نیا 
.دننک یم ادیپ  طبر   رگیدکی  اب  یناسنا  مولع  گنهرف و  انورک ، هک  تسا  لکش  نیا  هب  نیاربانب 

ینف بطاـخم  ینف  ناــبز  تـفگ : هناــیماع  ناــبز  نـتفرگ  راــکب  صوـصخ  رد  یوـفص  دــبلط  یم ینف  بطاــخم  ینف ، ناــبز 
.دبلط یم

.دریگ رب  رد  ار  هعماج  ماع  ات  دور  راک  هب  ماع  دیاب  نابز 
دیوگب و انورک  هب  عجار  مدرم  یارب  ات  دوب  هدش  هتـساوخ  یرتکد  زا  نآ  رد  هک  دش  یم شخپ  نویزیولت  زا  یا  همانرب لیاوا 

.دنسرتن مدرم  هک  دیوگب  یروج  ات  دندوب  هتساوخ  یو  زا 
.دنک مک  ار  ینارگن  فورعم  لوق  هب  ینعی 

شکتــسد هـن  مـنزیم و  کـسام  هـن  مور ، یم ییاـنورک  راـمیب  کـی  هجلاـعم  یارب  نـم  یتـقو  هـک  دــیوگ  یم رتـکد  نـیا  ـالاح 
.مراذگ یم

.مدش نارگن  مه  مدنزرف  یلیصحت  هدنیآ  یارب  هکلب  درکن ، مک  بطاخم  نم  رد  اهنت  هن  ار  ینارگن  نیا 
موـلع رد  ار  ناــبز  نـیا  مـیراد و  زاــین  ار  یــصاخ  ناــبز  مـینک  مارآ  ار  مدرم  مـینک و  تبحــص  میهاوـخ  یم یتـقو  اــم  ینعی 

.دنرادن مدرم  نداد  رارق  بطاخم  یارب  ماع  نابز  یسدنهم  یکشزپ و  میراد و  یناسنا 
.تسا نیا  نامتالضعم  زا  یکی 

.تسا رادمچرپ  یناسنا  مولع  هکیلاح  رد  دشاب  مولع  ریاس  زا  رت  بقع  دیاب  رایسب  یناسنا  مولع  ییوگ 
.دنک تکرح  دیاب  یناسنا  مولع  لوا 

شیپ یناهج  یطیارـش  یتقو  هک  دوب  نیا  یلـصا  هلاسم  هک  دناسر  مامتا  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  نانخـس  یوفص  یدنب  عمج 
کی ناوـنع  هـب  تـفرگ و  یپ  ار  نآ  دوـش  یم یناـسنا  موـلع  رد  طـقف  هـک  دــنوش  یم حرطم  یللملا  نـیب یلئاــسم  دــیآ  یم 

.درک داهنشیپ  لح  هار  شیارب  هلاسم 
یم میسرت  ام  یارب  ار  یتاصتخم  داد  ناشن  دوخ  زا  انورک  هرود  لوط  رد  ناسنا  هک  یا  هدش  هنیداهن  یعامتجا  یاهراتفر 

.میربب راک  هب  ار  ییاهدرگش  اهدنفرت و  هچ  رگید  یاه  ینام  ادج  یارب  هک  میشیدنایب  اهنآ  هب  تبسن  میناوت  یم  هک  دنک 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد انطع - یناسنا -  مولع  گنهرف و  انورک ، یگتسویپ  دریگ / رب  رد  ار  هعماج  ماع  ات  دور  راک  هب  ماع  دیاب  نابز   
همالع

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۲طباور 



هیشاحرد انورک -  هطبترم  فورظ  یناسنا ؛ مولع  گنهرف و   

هاگشناد انطع - یناسنا -  مولع  گنهرف و  انورک ، یگتسویپ  دریگ / رب  رد  ار  هعماج  ماع  ات  دور  راک  هب  ماع  دیاب  نابز   
همالع

۲۹۲۹
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۴۲

نیالنآداصتقا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رترب  رتیت   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

راتفرگ هدـش و  هجاوم  هضرع  دازام  اب  مهـس   ۳۹۰ یـسروبارف ، سروب و  لاعف  دامن  زا ۵۷۳  هبنـش  هس  زور  هک  یروـط  هب   
.دندش ناموت  درایلیم  رازه  دودح ۷ شزرا  هب  یشورف  فص 

هدــنیآ هـتفه  یارب  ار  رازاـب  دــشر  دــناوت  یم  هـک  تـسا  یکراـبم  قاـفتا  رازاـب  هـتفه  نـیا  هزور  کـی  حالــصا  داد : هـمادا  یو   
تالماعم لک  یناـموت  دراـیلیم  رازه  هب ۲۰  کـیدزن  شزرا  میدوب ، دـهاش  رازاـب  یراـجزور  رد  هک  یتبثم  هتکن  دـنک ، نیمـضت 

ماـقرا نیا  هب  هتـشذگ  یاـه  هتفه  حالـصا  هرود  رد  ناـموت  دراـیلیم  رازه  ددـع ۶  زا  مقر  نیا  تسا ،  یبوـخ  قاـفتا  هـک  دوـب 
.تسا دشر  هب  ور  رازاب  ریسم  عافد و  لباق  دادعا  تسا ، هدیسر 

رد دوب  دصرد  مروت ۸  هک  یلاحرد  درکن  کیکشت  قاروا  رازاب  قمع  دروم  رد  یسک  دوب ، دصرد  قاروا ۳۵  خرن  هک  نامز  نآ   
قاروا ۱۳. خرن  تسا و  دصرد  مروت ۴۰  خرن  رضاح  لاح 

اب لک  صخاش هک  دیسر  نایاپ  هب  یلاح  رد  سروب  یراکزور  نیرخآ  ناونع  هب  راهب ۹۹  هتفه  نیرخآ  رتربرتیت ؛ شرازگ  هب 
.تسبار هدنورپ  یدحاو  رازه  دودح ۳۰  هجوت  لباق  دشر 

یلوا سروب  حالطصا  هب  ای  دراو  هزات ناراذگ  هیامرس دوجو  لیلد  هب  هکارچ  تسا  هدش  راوشد  رایسب  هیامرـس  رازاب  لیلحت 
ریـسم رد  راـب  نیا یا  هدوت یاـه  راـتفر دنتـسین ، رادروـخرب  زین  ماهـس  رازاـب  هب  تبـسن  ییادـتبا  تخانـش  زا  یتـح  اـضعب  هک 

.درک نیگنس  ار  شورف  یاه  فص هتفرگ و  لکش  یلوزن 
راتفرگ هدـش و  هجاوم  هضرع  دازام  اـب  مهـس   ۳۹۰ یـسروبارف ، سروب و  لاعف  داـمن  زا ۵۷۳  هبنـش  هس  زور  هک  یروـط  هب 

.دندش ناموت  درایلیم  رازه  دودح ۷ شزرا  هب  یشورف  فص 
.دندش هارمه  ناموت ) درایلیم  شزرا ۴۹۰  هب   ) دیرخ فص  اب  دامن  اهنت ۶۶  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

.تسا دوهشم  سرت  نیا  مه  زاب  ماهس ، رازاب  دوفن  بیرض  هجوت  لباق  شیازفا  هعسوت و  دوجو  اب  ور  نیا  زا 
ریبعت هب  اـی  کوش  نیا  اـب  ـالاح  دوب ، ـالاب  فلتخم  لـیالد  هب  زین  قاـفتا  نیا  زا  شیپ  هک  رازاـب  باـهتلا  یپورتنآ و  عقاو  رد 

.تسا هتفای  شیازفا  دیدج  هداد  کی  ندش  هفاضا  اب  رگید 
یرازگراک تـالماعم  ریدـم  یدوه ، ناـفرع  هدـنیآ  هـتفه  رد  سروـب  دـشر  نیمـضت  هدـنیآ  هـتفه  رد  سروـب  دـشر  نیمـضت 

اب مادـکره  زورما  نزو  مه  صخاـش  لـک و  صخاـش  هکنیا  هـب  هراـشا  اـب  هاـگآ  نارکفمه  اـب  وـگتفگ  رد  ناریا  هـمیب  سروـب 
یدنب میـسقت  گرزب  هورگ  راهچ  هب  ار  رازاب  دشاب  رارق  رگا  تفگ : دـندناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  یدـصرد  زا ۲  شیب  دشر 
بلغا هک  دـشاب  یـساسا  تازلف  یمیـشورتپ و  ، یـشیالاپ کـناب ، وردوـخ ، یاـه  هورگ  نویدـم  دـناوت  یم  رازاـب  دـشر  مینک ،

هامریت هامریت لوا   لوا هتفه   هتفه ردرد   سروب   سروب دشر   دشر نیمضت   نیمضت

هک یتمواـقم  دـنور  هب  هجوـت  اـب  اـما  تسا  هدـش  تخـسرایسب  اـهدراو  هزاـت  یگنیدـقن و  ییـالاب  مـجح  دورو  اـب  سروـب  رازاـب  لـیلحت 
اه صخاش  دریگ و  یم  یرت  لداعتم  راتفر  هامریت  رد  رازاب  هک  دندقتعم  ناسانـشراک  میدوب  وربور  ماهـس  تالماعم  رد  هام  دادرخ 

.دننک یم  دشر 
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.دندوب هارمه  دیرخ  فص  تبثم و  دصرد  اب  اهنآ  یاهدامن 
هورگ نیا  دوزفا : تسناد و  کـیتسالپ  کـیتسال و  ییاذـغ و  ییوراد ، ینامیـس ، ار  رازاـب  هجوت  دروـم  یاـه  هورگ  رگید  یو 

.دندوب هدننیبرپ  یاهدامن  وزج  اه 
دادـعا تفگ : دراد ، دوعـص  هب  لـیامت  هک  دنتـسه  یرازاـب  هبرجت  لاـح  رد  نارگ  هلماـعم  اـهزور  نیا  تسا  دـقتعم  هک  یو 

لوف اه  یمیدـق  هچ  واهراک  هزات  هچ  رازاب  یلاـها  تسین ، نارادماهـس  تیاـضر  دروم  هجو  چـیه  هب  رگید  صخاـش  یلعف 
.دنتسه ماهس  شورف  دیرخ و  لاح  رد  تردق  مامت  اب  رضاح و  رازاب  رد  مهس 

دشر هب  ور  ریسم  رد  یا  هتفه  نایم  سوسحم  یاه  حالصا  ار  ریخا  هتفه  ود  رد  صخاش  دشر  تبثم  تاکن  زا  یکی  یو 
اددجم نآ  زا  سپ  دراد و  یتحارتسا  حالصا و  رازاب  هتفه  نایم  یاهزور  یط  الومعم  هک  بیترت  نیا  هب  تفگ : تسناد و 

.دهد یم  همادا  ار  شدوخ  ریسم  تردق  اب 
هدــنیآ هـتفه  یارب  ار  رازاـب  دــشر  دــناوت  یم  هـک  تـسا  یکراـبم  قاـفتا  رازاـب  هـتفه  نـیا  هزور  کـی  حالــصا  داد : هـمادا  یو 

تالماعم لک  یناموت  درایلیم  رازه  هب ۲۰  کیدزن  شزرا  میدوب ، دهاش  رازاب  یراجزور  رد  هک  یتبثم  هتکن  دـنک ، نیمـضت 
ماقرا نیا  هب  هتـشذگ  یاه  هتفه  حالـصا  هرود  رد  ناـموت  دراـیلیم  رازه  ددـع ۶  زا  مقر  نیا  تسا ،  یبوخ  قاـفتا  هک  دوـب 

.تسا دشر  هب  ور  رازاب  ریسم  عافد و  لباق  دادعا  تسا ، هدیسر 
هـس رد  رازاـب  یلعف  طیارـش  هب  هجوـت  اـب  تـفگ : مـه  رازاـب  ردـیل  یاـه  هورگ  هجوـت و  دروـم  یاـهدامن  صوـصخ  رد  یدوـه 

یخرب اما  تسا  هدش  اماوت  تروص  هب  اهدشر  درک ، مالعا  رازاب  یارب  صخـشم  صاخ و  ردـیل  کی  ناوت  یمن  ریخا ، ههام 
نامیس هورگ  وراد و  هورگ  لاثم  ناونع  هب  دنراد  دشر  یارب  یبوخ  لیسناتپ  تیفرظ  اتبـسن  کچوک  عیانـص  یتح  اه  هورگ 

.دنتسه رازاب  هجوت  دروم  یاه  هورگ  زا  دننک ، تفایرد  تسا  رارق  خرن  شیازفا  یارب  هک  ییاهزوجم  لیلد  هب 
.تسا عیانص  یاه  هدناماج  وزج  مه  کیتسالپ  کیتسال و  هورگ 
.دشاب راد  هدهع  ار  یزاتشیپ  دناوت  یم  مه  یکناب  هورگ  نانچمه 

یداـصتقا سانـشراک  کـی  یدنودعـس  یلع  دــنک ؟ یم  لرتــنک  ار  مروـت  سروـب  اــیآ  دــنک ؟ یم  لرتــنک  ار  مروـت  سروـب  اــیآ 
مه نآ  دراد و  لـیلد  کـی  اـهنت  میرادـن ، مروـت  ربا  رـضاح  لاـح  رد  اـم  رگا  تسا و  یگنیدـقن  بذاـج  سروـب  تسادـقتعم :

.تسا سروب 
رد بابح  نیا  دوش  یم بابح  سروب  هک  ینامز  الومعم  دور ، یم شیپ  ندـش  یباـبح  ندـش و  نارگ  تمـس  هب  سروب  اـما 

.تسا هدش  ماجنا  هیلخت  نیا  مه  یردق  هب  هتبلا  دوش و  یم هیلخت  قاروا  رازاب 
.تسا هتفای  شیازفا  نارادیرخ  شیازفا  لیلد  هب  قاروا  تمیق  نوچ  تسا ؟ نییاپ  قاروا  خرن  ارچ  اما   

رد دوب  دصرد  مروت ۸  هک  یلاحرد  درکن  کیکشت  قاروا  رازاب  قمع  دروم  رد  یسک  دوب ، دصرد  قاروا ۳۵  خرن  هک  نامز  نآ 
قاروا ۱۳. خرن  تسا و  دصرد  مروت ۴۰  خرن  رضاح  لاح 

.تسا  ۵
.تسا هیاپ  یب  رازاب  قمع  هرابرد  کیکشت  تسا و  هدرک  ادیپ  شیازفا  ادیدش  قراوا  رازاب  نارادیرخ  دهد  یم ناشن  نیا 

.تسین زاب  تصرف  هرجنپ  نیا  هشیمه  هتبلا 
.داد ماجنا  ار  هدافتسا  تیاهن  نآ  زا  دیاب  تسا و  هدش  زاب  هرجنپ  نیا  انورک  هب  هجوت  اب  نالا 

ناریا هک  تسا  نیا  شیامن  لاح  رد  دمع  هب  دراد و  یدج  تالکـشم  مدـید  قاروا  رد  هک  یتابـساحم  رثکا  داد : همادا  یو 
مروت و نارحب  میتسه و  کیدزن  مروت  نارحب  هب  ام  هدوب و  سکعرب  الماک  هک  یلاحرد  دراد  رارق  یهدب  نارحب  هناتـسآ  رد 

.دنتسه مهاب  ضراعت  رد  یهدب 
نیا هـب  ار  مروـت  میناوـت  یمن رگید  اــم  تـشاد و  دــهاوخ  تاــعبت  یلیخ  روـشک  یارب  دوـش  شزیر  راــچد  سروـب  رازاــب  رگا   

هب هدرتـسگ  قـیرزت  هار  زا  هن  دوـش و  نیماـت  قاروا  هار  زا  هجدوـب  یرـسک  هک  تسا  نـیا  نـم  هیـصوت  مـینک  لرتـنک  یتـحار 
.سروب رازاب 

رگا دریگب و  تروص  هلدابم  سروب  رازاـب  رد  ناـموت  دراـیلیم  رازه  هد  یزور  رگا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یرگید  حرط   
.تسا هدش  نیمات  تلود  هجدوب  یرسک  دشورفب ، سروب  رد  ماهس  ناموت  درایلیم  رازه  تلود ،

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۴طباور 



، میناسرب تابث  هب  ار  سروب  رازاب  رگا  اما  دـش ، دـهاوخ  رازاـب  شزیر  هب  رجنم  تسا و  کاـنرطخ  طیارـش  نیا  رد  فرح  نیا 
.درک نیمات  سروب  لحم  زا  ار  هجدوب  یرسک  زا  یردق  دوش  یم

.دشورفب قاروا  دناوت  یم رادقم  هچ  تلود  میراد ، هگن  لداعتم  ار  رازاب  رگا  هک  دید  لمعرد  دیاب 
تابث یارب  دیاب  دیآ  یم تسد  هب  هک  یلوپ  زا  رتشیب  دیراد  هگن  لداعتم  ار  رازاب  دـیهاوخب  رگا  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا 

.دینک هنیزه  رازاب 
.دشاب هتشادن  ار  هجدوب  یرسک  نیمات  تیفرظ  تسا  نکمم  سروب  رازاب   

.تسین یکش  هجدوب  یرسک  نیمات  یارب  سروب ، زا  یرازبا  هدافتسا  رب  تسا  حجرا  سروب  تابث  هکنیا  رد 
اهتمیق دـیدش  دـشر  ثعاـب  هدـش و  تامدـخ  رازاـب و  شخب  دراو  تسا  مدرم  تسد  رد  هک  یعباـنم  دزیرب  سروب  رگا  نوچ 

.دش دهاوخ 
، یفسوی یلقدمحم  رتکد  هیامرـس  رازاب  تالماعم  زا  تلود  دمآرد  بسک  هیامرـس  رازاب  تالماعم  زا  تلود  دمآرد  بسک 

لیدـبت سروـب  تخـسرس  یماـح  هب  تـلود  تسادـقتعم : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  نادداــصتقا و 
.دنک یم بسک  دمآرد  تایلام ، قیرط  زا  تلود  دریگ ، یم تروص  رازاب  نیا  رد  هک  یا  هلماعم ره  اریز  هدش ؛

یاه تکرـش هک  تسا  نیا  دـنک  یم مه  تیاـمح  نآ  زا  رتهب  تراـبع  هب  اـی  دریگ و  یم هدـیدان  تلود  هک  یتالاکـشا  زا  یکی 
.دننک یم یبایزرا  ار  دوخ  یاه  ییاراد رالد  تمیق  ساسا  رب  یسروب 

.تسامرف مکح اهرازاب  مامت  رد  عوضوم  نیا 
رد ناموت  نویلیم  رالد ۷۰  خرن  هناهب  هب  نونکا  تشاد ، تمیق  ناموت  نویلیم  تفه  رازاب  رد  هک  یدـیارپ  لاثم  ناونع  هب

.هیلوا تمیق  ربارب  ینعی ۱۰  دوش ؛ یم هتخورف  رازاب 
.میتسه یدنور  نینچ  دهاش  مه  سروب  رد 

هک دیآ  یم دوجو  هب  ناراذگ  هیامرس نیب  مهوت  نیا  دور و  یم الاب  رالد  خرن  ساسا  رب  فلتخم  یاه  تکرش ماهـس  شزرا 
.دنتسه هددوس  یسروب  یاه  تکرش

.تسا هتفرگ  تروص  سروب  هب  مدرم  دورو  یارب  مه  یا  هدرتسگ تاغیلبت  مه  لاس  یادتبا  زا 
.تسین صخشم  اه  تکرش نایز  دوس و  رگید  هتسب و  هیامرس  رازاب  تیفافش  رب  ار  دوخ  مشچ  رگید  اجنیا  رد  تلود 

داوـم یتـح  نـفلت و  زاـگ ، قرب ، بآ ، تـلود  اـما  دـنریگ ، یم رظن  رد  رـالد  ساـسا  رب  ار  دوـخ  ماهـس  شزرا  اـه  تکرـش نـیا 
.دنک یم هبساحم  یا  هنارای نازرا و  اه  تکرش نیا  یارب  ار  یمیشورتپ  هیلوا 

.دنزادرپ یم ار  نارگراک  قوقح  هلمجزا  دوخ ، هیلوا  هنیزه  لایر  ساسا  رب  مه  اه  تکرش نیا 
.دوش یم هددوس  رهاظ  رد  تکرش  یرالد ، دمآرد  دشاب و  یلایر  هنیزه  هک  ینامز  تسا  صخشم 

.دننک هضرع  یلایر  ار  دوخ  لوصحم  ماهس و  دنک  یم روبجم  ار  اه  تکرش نیا  دشاب  فرط  یب تلود  رگا  هک  یلاح  رد 
نامه دـهد و  رارق  یتنار  یاه  تکرـش رایتخا  رد  ار  نآ  ناـگیار  هب  تلود  اـت  دـنزادرپ ، یم تاـیلام  تلود  هب  مدرم  عقاو  رد 
مدرم تـسد  هـب  یناــموت  اــی ۱۸۰۰۰  رـالد ۱۷۰۰۰  اـشنم  اـب  دــننک و  دــیلوت  ـالاک  اـه  تاـیلام نـیا  زا  هدافتــسا  اـب  اـه  تـکرش

.دنناسرب
وخ یلیلخ  ماهلا  هدنروآدرگ :

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآداصتقا تسا -  مروت  ربا  هار  دس  یگنیدقن و  بذاج  هیامرس ، رازاب   
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زویناکسیا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انسیا   

ناـبز و یئاــبطابط و  همالع هاگـشناد  ود  نـیب  هماــن  ماــفت یاــضما  مــسارم  رد  یمیلس  نیــسح  رتـکد  انــسیا ، شرازگ  هـب 
رادـیاپ یاه  یراکمه همان ، مهافت  نیا  یاضما  اب  مراودـیما  تفگ : دـش ، رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هک  نیچ  نکپ  گنهرف 

.دنک ادیپ  شرتسگ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  نایم 
هزوـح رد  یـصصخت  یتـلود  هاگـشناد  اـهنت  هاگـشناد  نیا  تفگ : یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یفرعم  نمــض  هـمادا  رد  یو 

.تسا ناریا  رد  یعامتجا  یناسنا و  مولع 
رد یروـحم  مـهم و  شقن  تـسا و  فـلتخم  یاــه  هـنیمز  رد  ناریا  رترب  هاگــشناد  زا ۱۳  یکی  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد 

.دراد ناریا  یناسنا  مولع  یاضف  هب  یهدنامزاس 
دودــح ۱۶ یــشهوژپ و  زکرم   ۱۰ هدکـشناد ، نـینچمه ۱۱  هاگـشناد  نـیا  درک : حیرــصت  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 

.دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم  رد  اهنآ  دصرد  هک ۶۰  دراد  وجشناد  رازه 
سیردـت هب  لوغـشم  هاگـشناد  نیا  رد  تـقو  هراـپ  تروـص  هـب  مـه  داتـسا  رازه و ۲۰۰  تـقو و  ماــمت  داتــسا  دودح ۵۵۰ 

.دنتسه
دودـح ۵۰ هلاـس  ره  اـم  درک : راـهظا  هاگــشناد  نـیا  دـیدج » یزادرپ  هـیرظن  یاـه  یــسرک   » یرازگرب هـب  هراـشا  اـب  یمیلس 

.مینک یم  رازگرب  دیدج  یزادرپ  هیرظن  یسرک 
یاه یراکمه  شرتسگ  ثعاب  هک  دراد  دوجو  نیچ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  ام و  هاگشناد  رد  یدایز  یاه  لیسناتپ

.دنتسه فرط  ود 
.میا هتشاد  ینیچ  یاه  هاگشناد  اب  یبوخ  یاه  یراکمه  ام  نونکات 

ام هاگـشناد  رد  مـه  یرایـسب  ینیچ  نایوجـشناد  تـسا و  هدـش  یزادـنا  هار  اـم  هاگــشناد  رد  ینیچ  ناـبز  هورگ  نـینچمه 
.دنتسه لیصحت  هب  لوغشم 

هاگشناد نیا  رد  یـسانش  نیچ یـشهوژپ  زکرم  کی  درک : ناشنرطاخ  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  نیا 
رایـسب نیچ  یاه  هاگـشناد  اب  یراکمه  تیفرظ  ام  رظن  هب  یلو  هتـشاد  یبوخ  درکلمع  نونکات  هک  تسا  هدش  یزادنا  هار 

.تسا رتشیب 
ریفـس اب  مه  یا  هدـنزاس  بوخ و  تاقالم  درک : راـهظا  تشاد ، ناریا  رد  نیچ  ریفـس  اـب  هک  یرادـید  هب  هراـشا  اـب  یمیلس 
ینیچ یاـه  هاگــشناد  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  ناـیم  یاـه  یراـکمه  دــش  اـنب  نآ  قـبط  هـک  میتـشاد  ناریا  رد  نـیچ 

.دننک ادیپ  شرتسگ 
نیچ رد  ناریا  یگنهرف  نزیار  دنتــــسه ، یئاــــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  هـک  ییاــفو  رتــکد  نـینچمه ،

.دنتسه
.تشاد میهاوخ  نیچ  یاه  هاگشناد  اب  یا  هدنزاس  دیفم و  یاه  یراکمه  دسر  یم  رظن  هب  اه  لیسناتپ  نیا  ای 

اـم و یاـه  یراـکمه  رد  رظن  هب  هـک  هدیـسر  یدـیدج  تاـیبرجت  هـب  اـنورک  یراـمیب  ناـمز  رد  هاگـشناد  نـیا  درک : دـیکات  یو 
.دوب دهاوخ  رثوم  اه  یراکمه  نیا  دیدج  عورش  یارب  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد 

رازگرب تیقفوم  اـب  نیـالنآ و  تروص  هب  ار  نایوجـشناد  یـشزومآ  یاـه  سـالک  دـصرد  میدـش ۹۵  قفوم  اـم  لاـثم  روط  هب 
.مینک

نآ رد  هــک  مـــیدرک  رازگرب  یزاـــجم  یاـــه  هناـــماس نـــیمه  قـــیرط  زا  یمظنم  یللملا  نـــیب  یاهرانیمـــس  اـــم  نـــینچمه 

"" همالع همالع وو "  "  نیچ " " نیچ گنهرف   گنهرف نابز  وو   نابز هاگشناد "  "  هاگشناد ودود   نیب   نیب یشزومآ   یشزومآ کرتشم   کرتشم هرود   هرود یزادنا   یزادنا هار   هار

داد و ربخ  همالع  نیچ و  گنهرف  نابز و  هاگشناد  ود  نیب  یشزومآ  کرتشم  هرود  یزادنا  هار  زا  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر 
.دنتسه فرط  ود  یاه  یراکمه  شرتسگ  ثعاب  هک  دراد  دوجو  هاگشناد  نیا  ود  رد  یدایز  یاه  لیسناتپ تفگ :
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.دنتشاد روضح  نپاژ و … ایلارتسا ، اکیرمآ ، یاهروشک  زا  یگرزب  یاه  هاگشناد
.تسا هدوب  زیمآ  تیقفوم  هک  دنا  هدرک  رازگرب  ام  ناداتسا  مه  یرایسب  یزاجم  یاه  پاشکرو  اه و  هاگراک 

یزاجم یشزومآ  یاه  هاگراک  اهرانیمس و  هرود  کی  منک  یم  داهنـشیپ  تفگ : همادا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
.دوش یزادنا  هار  نیچ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  اب  یکرتشم 

همالع هاگشناد  ناداتـسا  هک  دوش  فیرعت  کرتـشم  یـشهوژپ  ۀژورپ  هداـج ، کـی  دـنبرمک  کـی  ثحب  هنیمز  رد  نینچمه 
.دنهد ماجنا  ار  نآ  کرتشم  روط  هب  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  یئابطابط و 

نیچ نکپ  گنهرف  نابز و  هاگـشناد  سیئر  مسارم ، نیا  همادا  رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یمومع  طباور  شرازگ  هب 
هتـشاد یئابطابط  همالع  هاگشناد  هـلمج  زا  یناریا  یاـه  هاگـشناد  اـب  یبساـنم  یاـه  یراـکمه  میناوـتب  مراودـیما  تـفگ :

.میشاب
.تسا گنهرف  اب  ندمت و  اب  یروشک  نیچ ، روشک  دننام  مه  ناریا 

.دنا هدوب  دمآ  تفر و  لماعت و  لاح  رد  رگیدکی  اب  مشیربا  هداج  قیرط  زا  هتشذگ  رد  روشک  ود  نیا 
.دنک ادیپ  هعسوت  دناوت  یم  طباور  نیا  هداج » کی  دنبرمک  کی   » حرط طسوت  مه  رضاح  لاح  رد 

گنهرف ناـبز و  یریگداـی  یارب  هک  تسا  یللملا  نـیب  نایوجـشناد  صوـصخم  هاگـشناد  نـیا  درک : حیرـصت  یل  وـیل  رتـکد 
.دنیآ یم  اجنیا  هب  نیچ 

.میا هدرک  راک  رایسب  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هنیمز  رد  ام  نینچمه 
.میا هدرک  تیبرت  وجشناد  رازه  دودح ۲۰۰  روشک  یارب ۱۸۰  ام 

اریذـپ روشک  یارب ۱۵۰  وجــشناد  رازه  دودـح ۶  هنـالاس  اـم  درک : ناـشنرطاخ  نیچ  نـکپ  گـنهرف  ناـبز و  هاگـشناد  سیئر 
.میتسه

هنیمز نیا  رد  ار  تسخن  مدـق  هناـیمرواخ  رد  راـب  نیلوا  یارب  یـسانش  نـیچ  زکرم  سیـسات  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
.تسا هتشادرب 

، مشیربا هار  ریـسم  یاـهروشک  یراـکمه  اـب  هک  هدرک  سیـسات  ار  یا  هدکـشهوژپ  نـیچ ، نـکپ  گـنهرف  ناـبز و  هاگـشناد 
.دشاب نیچ  روشک  هلمج  زا  هداج  نیا  یاهروشک  گنهرف  تخانش  یارب  یرکف  قاتا 

یـشزومآ یاه  باتک  فیلات  نایوجـشناد ، تیبرت  یملع ، تالدابت  رب  ینبم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاهداهنشیپ  یو 
میناوتب مینک و  یلمع  ار  دراوم  نیا  کیدزن  یا  هدنیآ  رد  میناوتب  درک  یراودیما  زاربا  درک و  یبایزرا  هدنزاس  دـیفم و  ار  و …

.میربب شیپ  ار  اه  همانرب  نیا 
هاگشناد زا  رفــــس و  ناریا  هـــب  اـــنورک ، سوریو  ندــــش  دوباــــن  زا  دــــعب  ًاــــمتح  درک : حیرــــصت  ناــــیاپ  رد  یل  وـــیل  رتـــکد 

.درک مهاوخ  ندید  یئابطابط  همالع
.دیشاب هتشاد  دیدزاب  ام  هاگشناد  زا  هک  منک  یم  توعد  امش  زا  نینچمه 

مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زویناکسیا ییابطابط -  همالع  نیچ و  گنهرف  یاه  هاگشناد نیب  یشزومآ  کرتشم  هرود  یزادنا  هار  

زوینوکا ...رف -  نابز و  هاگشناد "  ود  نیب  یشزومآ  کرتشم  هرود  یزادنا  هار   

هاگشناد انطع - دندرک -  اضما  یراکمه  ۀمان  مهافت نیچ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  یئابطابط و  همالع هاگشناد   
همالع

مولع ترازو  دندرک -  ءاضما  یراکمه  همان  مهافت نیچ  نکپ  گنهرف  نابز و  هاگشناد  یئابطابط و  همالع هاگشناد   

 



۲۷۲۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۵۲

همالع هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تروــص هــب  نادرگدوــخ  سیدرپ  اــه و  هدکــشناد  ناــیم  دــنویپ  درک ، یراودــیما  زاربا  دوــخ  یاــه  تبحــص  ناــیاپ  رد  یو   
.دوش رارقرب  یا  هناماس  کیتامتسیس و 

زا یکی  درم : حیرــصت  هـنیمز  نـیا  رد  یلاــم  عباــنم  بـسک  هاگــشناد و  دــنرب  یاــقترا  تـیفرظ  هـب  هراــشا  اــب  هــمادا  رد  یو   
.تسا نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  تیوه  تیوقت  ثحب  ام ، تامازلا  نیرتمهم 

.air يپاچ هخسن  ۶۹ دیدزاب :  ١٢٢٧٨ ربخ : هرامش   ١٧:٤٠ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٧  هس   

سیئر هفراعم  عیدوت و  مسارم  دش  رازگرب  هاگشناد  نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  دیدج  سیئر  هفراعم  مسارم 
زا یعمج  هاگــشناد و  یــشزومآ  نواــعم  روـضح  اــب  یئاــبطابط  همالع هاگـشناد  نادرگدوــخ  یلیمکت  تالیـــصحت  سیدرپ 

.دش رازگرب  دحاو  نیا  نانکراک  ناداتسا و 
یملع تئیه  وـضع  یدـمحمرون ، یـضترم  رتـکد  مسارم  نیا  یط  اـنطع ، زا  لـقن  هـب  هاگـشناد  یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب 

سیدرپ دیدج  سیئر  ناونع  هب  تمس  ظفح  اب  هاگشناد  رگراثیا  دهاش و  رتفد  ریدم  یسایس و  مولع  قوقح و  هدکشناد 
هدکـشناد سیئر  ناونع  هب  رتشیپ  هک  یرنه ، بیبح  رتکد  تامحز  زا  یفرعم و  هاگـشناد  نادرگدوخ  یلیمکت  تالیـصحت 

.دش ریدقت  دوب ، هدش  یفرعم  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت 
نادرگدوخ یاه  سیدرپ  تفگ : ینانخـس  یط  مسارم  نیا  یادتبا  رد  هاگـشناد  یـشزومآ  نواعم  دنودمحا ، عاجـش  رتکد 

لاغتـشا هلمج  زا  یلیالد  هب  اـنب  یلو  دـنراد  لیـصحت  همادا  هب  هقـالع  هک  دنتـسه  اراد  یناـسک  یارب  یبوخ  یاـه  تیفرظ 
.دنرادن ار  رما  نیا  یارب  یفاک  تقو  و …

.تسا اه  سیدرپ  قیرط  زا  تعنص  هاگشناد و  طابترا  رگید  ثحب 
یتاـیلمع دوش و  هتفرگ  راـک  هب  لـمع  دربراـک و  هزوح  رد  دوش  یم  هتخومآ  هک  یـشناد  ناوت  یم  قیرط  نیا  زا  یتراـبع  هب 

.دوش
شناد و اـب  ار  دنتـسه  ارجا  هزوـح  رد  هک  ار  یدارفا  اـه ، سیدرپ  هکنیا  هـب  هراـشا  اـب  هـمادا  رد  هاگـشناد  یـشزومآ  نواـعم 

.دنک یم  ادیپ  طبر  هعماج  هفرح و  هب  اهنآ  شناد  ملع و  راک  نیا  اب  درک : راهظا  دنا ، هدرک  طبترم  هاگشناد 
.دنراد ییازدمآرد  مه  هاگشناد  یارب  اه  سیدرپ  نیا  هتبلا 

نیا ناوـت  یم  یــشزومآ  تامدـخ  هـئارا  قـیرط  زا  دنتــسه ، شهاـک  لاـح  رد  زور  هـب  زور  یتـلود  یاـه  هجدوـب  هـک  یناـمز 
.دریگ یم  تروص  راک  نیمه  مه  ایند  هتفرشیپ  یاهروشک  زا  یلیخ  رد  هک  روطنامه  درک ، ناربج  ار  اه  هجدوب  شهاک 

یاـه سیدرپ  زا  یرایـسب  هـک  تـسا  لـلملا  نـیب  ۀزوـح  رد  یــشزومآ  تامدـخ  شرتـسگ  رگید  ۀـتکن  درک : ناـشنرطاخ  یو 
.دنهد یم  ماجنا  نارگدوخ 

نایوجـشناد دـنا و  هدرک  اـپرب  یراـجت  دازآ  قطاـنم  یزرم و  قطاـنم  رد  ار  دوـخ  یاـه  سیدرپ  گرزب  یاـه  هاگـشناد  بـلغا 
.دنا هدرک  بذج  یللملا  نیب 

هتشاد و یقفوم  درکلمع  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  سیدرپ  هنیمز  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  دنودمحا ، ۀتفگ  هب 
.دنک بذج  یدادعتسا  اب  بوخ و  نایوجشناد  هدش  قفوم 

تروــص هــب  نادرگدوــخ  سیدرپ  اــه و  هدکــشناد  ناــیم  دــنویپ  درک ، یراودــیما  زاربا  دوــخ  یاــه  تبحـــص  ناــیاپ  رد  یو 
.دوش رارقرب  یا  هناماس  کیتامتسیس و 

ینانخـس رد  هاگـشناد  نادرگدوخ  یلیمکت  تالیـصحت  سیدرپ  قباـس  سیئر  یرنه ، بیبـح  رتـکد  مسارم ، نیا  همادا  رد 

دشدش رازگرب   رازگرب هاگشناد   هاگشناد نادرگدوخ   نادرگدوخ یلیمکت   یلیمکت تالیصحت   تالیصحت سیدرپ   سیدرپ دیدج   دیدج سیئر   سیئر هفراعم   هفراعم مسارم   مسارم
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نادرگدوخ یاـه  سیدرپ  هنابـش و  یاـه  هرود  هک  دوـب  نیا  رب  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، تازو  رظن  هتـشذگ ، رد  تفگ :
نادرگدوــخ یاــه  هرود  فذــح  هـک  دــندش  هجوــتم  دــش ، اــه  سیدرپ  نـیا  زا  هـک  ییاهدــیدزاب  زا  دــعب  یلو  دــنوش ، یکی 

بوخ و یاـه  تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هلمج  زا  اه  هاگـشناد  زا  یرایـسب  تسین و  ریذـپ  ناکما
.دنا هتشاد تاناکما  اهدنور و  اهدنیآرف ، رد  یقفوم 

هکنیا درک : حیرـصت  اه  هدکـشناد  اب  نادرگدوخ  یاه  سیدرپ  یملع  یاه  تیلاعف  ندـش  یکی  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  یو 
.دوب یبوخ  مادقا  دندش ، ماغدا  اه  هدکشناد  اب  اه  سیدرپ 

.دوب راذگریثات  اه  هنیزه  شهاک  نایوجشناد و  یارب  یملع  عبانم  هب  یسرتسد  ناداتسا ، اب  طابترا  شخب  رد  رما  نیا 
یــشزومآ تامدـخ  غـیلبت  دوـش ، نآ  هـب  یرتـشیب  هجوـت  دـیاب  نادرگدوـخ  سیدرپ  یارب  هـک  یرگید  رما  داد : هـمادا  یرنه 

.تسا
انـشآ وجـشناد  بذـج  دـنور  هعومجم و  نیا  یاه  تیلاعف  اـب  نادـنم  هقـالع اـت  دوش  رت  ل اـعف دـیاب  هاگـشناد  هنیمز  نیا  رد 

.دنوش
ار یبوخ  تیفرظ  هاگـشناد  نادرگدوخ  سیدرپ  رد  رما  نیا  تفگ : یزاـجم  یاـه  شزومآ  ثحب  هب  هراـشا  اـب  ناـیاپ  رد  یو 

.میشاب هتشاد  ییاهدرواتسد  مه  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یم  هک  تساراد 
یط هاگـــشناد  نادرگدوــخ  یلیمکت  تالیـــصحت  سیدرپ  دــیدج  سیئر  یدــمحمرون ، یـــضترم  رتــکد  مــسارم ، هــمادا  رد 

تیفرظ زا  اـت  مینک  تیوـقت  ار  هدـش  مهارف  هاگـشناد  سیدرپ  رد  هـک  ییاـهرتسب  میناوـتب  مراودـیما  درک : راـهظا  یناـنخس 
.دوش هدافتسا  رتشیب  نآ  یکیزیف  یملع و  یاه 

زا یکی  درم : حیرــصت  هـنیمز  نـیا  رد  یلاــم  عباــنم  بـسک  هاگــشناد و  دــنرب  یاــقترا  تـیفرظ  هـب  هراــشا  اــب  هــمادا  رد  یو 
.تسا نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  تیوه  تیوقت  ثحب  ام ، تامازلا  نیرتمهم 

.دوش تیوقت  هک  دشاب  یلقتسم  تیوه  یاراد  دیاب  سیدرپ 
نیا دیاب  مه  هاگـشناد  رگید  یاهدحاو  دراد و  لقتـسم  تیوه  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  رواب  نیا  دـیاب  سیدرپ  هعومجم  دوخ 

.دنسانشب تیمسر  هب  ار  لقتسم  تیوه 
.تسا سیدرپ  یارب  یزاسداهن  یزاسراتخاس و  نآ ، ۀلمج  زا  هک  دراد  یتامازلا  رما  نیا  درک : دیکات  یدمحمرون 

.دوش لیدبت  یلقتسم  داهن  هب  دیاب  یترابع  هب 
.دریگ یمن  لکش  هاگشناد  تعنص و  طابترا  دریگن ، لکش  یزاسراتخاس  نیا  رگا 

.دوش یزادنا  هار  سیدرپ  یکینورتکلا  یاه  شزومآ  زکرم  دوش  شالت  دیاب  نینچمه 
.میشاب هتشاد  ار  مزال  تاناکما  یملع و  یاه  هبذاج  نایوجشناد ، بذج  یارب  دیاب  درک : حیرصت  نایاپ  رد  یو 

میهاوـخ هدافتـسا  هاگـشناد   ناداتـسا  یـشزومآ و  هورگ  ناریدـم  یاـه  تروـشم  اـه و  هیـصوت  زا  ًاـمتح  هنیمز  نـیمه  رد 
.درک

ظفح هـلمج  زا  ییاـه  تیروماـم  هاگـشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  رتـکد  باـصتنا ، مکح  نـیا  ساـسا  رب  تـسا ، ینتفگ 
یاه ییاناوت  زا  هدافتـسا  لقتـسم و  تیوه  ظفح  یرتکد ، یاه  هرود  صوصخ  هب  سیدرپ  یـشزومآ  یاـه  هرود  تیفیک 

سیدرپ و نایوجــشناد  هـب  شزوـمآ  رد  یرتـمک  راـشف  هـک  یا  هنوـگ  هـب  هاگــشناد  تاــناکما  زا  هدافتــسا  سیدرپ ، هوقلاــب 
یاه تیفرظ  شیازفا  سیدرپ ، نایوجـشناد  طسوت  یللملا  نیب  یـشهوژپ و  تادیلوت  شیازفا  دوش ، دراو  اه  هدکـشناد 

زا یریگ  هرهب  هعــسوت  هعماـج ، رد  دوـجوم  یــشزومآ  یملع و  یاـهءالخ  هـب  هجوـت  اـب  سیدرپ  طـسوت  وجــشناد  شریذــپ 
یارب نایوجـشناد و … روـما  هـب  عیرـس  یگدیـسر  ییوگخــساپ و  یزاـجم ، شزوـمآ  ۀزوـح  رد  هژیو  هـب  دـیدج  یاـه  یرواـنف 

.تسا هتفرگ  رظن  رد  نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  دیدج  سیئر 
.air يپاچ هخسن  ۶۹ دیدزاب :  ١٢٢٧٨ ربخ : هرامش   ١٧:٤٠ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٧  هس 

- لاتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /http://www.aryanic.com  << راــــبخا تــــسیل  ir/ZHqo۵۹
aryanic طسوت لاترپ  - ینامزاس

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 



زا یرنه  عیدوت  دش / یئابطابط  همالع هاگشناد  نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  سیئر  یدمحمرون ، یضترم   
همالع هاگشناد  انطع - سیدرپ - 

۲۸۲۸
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۴۸

۱۰۰۸   ۴۰۹۷   ۱۹۰۰   ۰   ۰   ۰   / مارگلت   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ملع یللملا " نـیب سنارفنک  هــب  ( ATU) ییاـبطابط همـالع  هاگـشناد  تساـیر  یمیلـس  نیــسح  رتـکد  یاـقآ  باـنج  ماـیپ   
" ✉️ ... هدنیآ نانز و  تاعلاطم  تسایس ،

 ... 

I hope this Conference will pave the way for the further growth and excellence of women's 
studies in the Iranian society and, consequently, the greater presence of educated and

.competent women in the political and intellectual future of the Iranian society

یمیلس نیسح  رتکد  یاقآ  بانج  مایپ 

(ATU) ییابطابط همالع  هاگشناد  تسایر 

یللملا  نیب سنارفنک  هب 

" هدنیآ نانز و  تاعلاطم  تسایس ، ملع  "
✉️

بقاعتم ناریا و  هعماج  رد  نانز  تاعلاطم  رتشیب  یلاعت  دـشر و  زاس  هنیمز دـناوتب  شیاـمه  نیا  هک  متـسه  راودـیما  ... 
.دشاب ناریا  هعماج  یرکف  یسایس و  هدنیآ  رد  هتسیاش  هتخیهرف و  نانز  رتشیب  روضح  نآ 

I hope this Conference will pave the way for the further growth and excellence of women's ... 
studies in the Iranian society and, consequently, the greater presence of educated and

.competent women in the political and intellectual future of the Iranian society

تسا هدهاشم  لباق  @ ipsawomen یمارگلت لاناک  رد  قوف  مایپ  لماک  نتم  �

تسایس تسایس یادن   یادن ✏️ ��

 

https://t.me/nedaye_siyasat/14810
https://t.me/nedaye_siyasat/14810


WomenFuture#
هدنیآ _و_ نانز تاعلاطم _ تسایس ملع #

�

۲۷۲۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
همالع۱۴:۰۸ هاگشناد  یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاگیاپ مالعا  رب  اـنب  روشك  دانتـسا  رپ  نارگـشهوژپ  ناونع  هب  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یملع  تاـيه  وـضع  يفرعم ٨   
روشک رترب  دانتسارپ  نارگشهوژپ  نایم  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تأیه  وضع  ۸ مالسا ، ناهج  مولع  یدانتسا 

.دنتفرگ رارق  رنه  یعامتجا و  یناسنا ، مولع  هزوح  رد 

یبارهــس و زرمارف  یتــیبرت ؛ موـلع  هزوـح  رد  روــالد  یلع  هدازیلع و  دــیمح  یلاــم ؛ داــصتقا و  هزوـح  رد  یدــمحم ، روــمیت   
یرنه بیبح  رتکد  یعامتجا ؛ مولع  هزوح  رد  یکتـسد  یبیرج  رازه  رفعج  یـسانش ؛ ناور  هزوح  رد  یدابآ  عیفـش  هللادـبع 

هاگـشناد یملع  تأـیه  وضع  یـسایس ۸  مولع  هزوـح  رد  یداـبآزوریف  یناـقهد  لـالج  دیـس  رتـکد  یندـب و  تیبرت  هزوـح  رد 
.دنتفرگ رارق  روکذم  یاه  هزوح روشک  رترب  نارگشهوژپ  نایم  رد  یئابطابط  همالع 

.air يپاچ هخسن  ۲۵ دیدزاب :  ١٢٢٧٣ ربخ : هرامش   ١٢:٥٩ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٧  هس   

هاگیاپ مالعا  رب  اـنب  روـشك  دانتـسا  رپ  نارگـشهوژپ  ناوـنع  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـيه  وـضع  يفرعم ٨ 
رترب دانتــسارپ  نارگــشهوژپ  ناـیم  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأــیه  وـضع  ۸ مالـسا ، ناـهج  موـلع  یدانتـسا 

.دنتفرگ رارق  رنه  یعامتجا و  یناسنا ، مولع  هزوح  رد  روشک 
تأیه وضع  ۸ مالـسا ، ناـهج  موـلع  یدانتــسا  هاـگیاپ  لاـس ۱۳۹۸  شرازگ  رب  اــنب  هاگــشناد ، یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 

رنه یعاـمتجا و  یناـسنا ، مولع  هزوح  رد  روشک  رترب  دانتـسارپ  نارگـشهوژپ  ناـیم  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع 
نیرتـشیب سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  و  نارهت   هاگــشناد  زا  سپ  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ساـسا  نـیا  رب  دــنتفرگ  رارق 

.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هزوح  ود  نیا  رد  روشک  رترب  نارگشهوژپ  زا  مهس 
رنه یعاـمتجا و  یناـسنا ، مولع  هزوـح  رد  یناریا  نارگـشهوژپ  درکلمع  یـسررب  اـب  مالـسا  ناـهج  موـلع  یدانتـسا  هاـگیاپ 

مولع فلتخم  هتـشر  نارگـشهوژپ ۱۲ نیرتدانتــسارپ  زا  رفن  ییاسانـش ۷۸ هـب  مادـقا  ات ۱۳۹۶  هلاس ۱۳۹۲ هرود ۵ یارب 
.تسا هدرک  یرامعم  رنه و  یعامتجا ، مولع  یناسنا ،

یبارهــس و زرمارف  یتــیبرت ؛ موـلع  هزوـح  رد  روــالد  یلع  هدازیلع و  دــیمح  یلاــم ؛ داــصتقا و  هزوـح  رد  یدــمحم ، روــمیت 
بیبـح رتـکد  یعاـمتجا ؛ موـلع  هزوـح  رد  یکتــسد  یبـیرج  رازه  رفعج  یــسانش ؛ ناور  هزوـح  رد  یداـبآ  عیفــش  هللادــبع 
یملع تأـیه  وـضع  یـسایس ۸  موـلع  هزوـح  رد  یداـبآزوریف  یناـقهد  لـالج  دیـس  رتـکد  یندـب و  تیبرت  هزوـح  رد  یرنه 

.دنتفرگ رارق  روکذم  یاه  هزوح روشک  رترب  نارگشهوژپ  نایم  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
لک دادــعت  زا  یعباـت  هدوـبن و  ناــسکی  دانتــسا  رپ  نارگــشهوژپ  زا  فـلتخم  یاــه  هتــشر مهــس  شرازگ ، نـیا  ساــسا  رب 

.تسا هتشر  ره  نارگشهوژپ  دادعت  زین  اه و  دانتسا
، یلام داصتقا و  یتیبرت ، مولع  تیریدم ، یاه  هتشر هب  قلعتم  بیترت  هب  دانتسارپ  رگـشهوژپ  دادعت  مهـس و  نیرتشیب 

رپرپ نارگشهوژپ   نارگشهوژپ ناونع   ناونع هبهب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع تايه   تايه وضع   وضع يفرعم  ٨٨   يفرعم
روشك روشك دانتسا   دانتسا

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12273
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12273


.تسا ایفارغج  یسانشناور و  تایبدا ، یعامتجا ، مولع 
هاگشناد رفن ، اب ۱۴ سردم  تیبرت  هاگشناد  رفن ، اب ۲۳ نارهت  هاگـشناد  روشک ، یاه  هاگـشناد نیب  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

یاه هاگشناد رفن ، اـب ۴ مادـک  ره  زیربت  ناهفـصا و  یاـه  هاگـشناد رفن ، اب ۵ زاریـش  هاگـشناد  رفن ، اـب ۸ یئاـبطابط  همالع 
رفن اـب ۲ مادـک  ره  دهـشم  یـسودرف  انیـس و  یلعوـب  یاـه  هاگـشناد رفن ، اـب ۳ مادـکره  یلیبدرا  قـقحم  یتـشهب و  دــیهش 

یراــمعم رنه و  یعاــمتجا و  یناــسنا ، موـلع  فــلتخم  هتــشر  رد ۱۲  رترب  دانتــسارپ  رگــشهوژپ  دادــعت  نیرتــشیب  یاراد 
.دنتسه

.air يپاچ هخسن  ۲۵ دیدزاب :  ١٢٢٧٣ ربخ : هرامش   ١٢:٥٩ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٧  هس 
aryanic طسوت  highportal تیاس - یحارط /http://www.aryanic.com  << رابخا تسیل  ir/ZHqi۵۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

- انطع دندرک -  بسک  ار  روشك » دانتسا  رپ  نارگشهوژپ   » ناونع یئابطابط  همالع هاگشناد  یملع  تئيه  وضع  تشه   
همالع هاگشناد 

وجشناد یرازگربخ  دندش -  روشک  رترب  دانتسارپ  نارگشهوژپ  ءزج  سردم  تیبرت  هاگشناد  یملع  تایه  وضع   ۱۴ 

سراف یرازگربخ  روشک -  رترب  دانتسارپ  نارگشهوژپ  نایم  رد  سردم  تیبرت  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع   ۱۴ 

۲۶۲۶
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۳۹

یلام یلوپ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نایم همان  مهافت یاـضما  ۀـسلج  ناریا  سروـبارف  تکرــش  یئاـبطابط و  همـالع هاگــشناد  یراـکمه  هماـن  مهاـفت  یاـضما   
لماعریدـم یئاـبطابط و  همـالع هاگـشناد  یـشهوژپ  نواـعم  روضح  اـب  ناریا  سروبارف  تکرـش  یئاـبطابط و  همـالع هاگـشناد 

.دش رازگرب  دادرخ  سروبارف ۲۵  تکرش 

ینیرفآ تورث  شهوژپ  زا  میناوـتب  هک  تسا  نیا  نم  فدـه  ماـمت  تفگ : روـشک  یلاـم  تایـضایر  بطق  سیئر  ناـیاپ  رد   
.میربب هرهب  هیامرس  رازاب  هزوح  رد  هاگشناد  ناوج  یورین  زا  همان  مهافت نیا  لیذ  مینک و 

.air يپاچ هخسن  ۹۰ دیدزاب :  ١٢٢٦٢ ربخ : هرامش   ١٢:٠٨ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنشود ٢٦   

نایم همان  مهاـفت یاـضما  ۀـسلج  ناریا  سروـبارف  تکرــش  یئاــبطابط و  همالع هاگـشناد  یراـکمه  هماـن  مهاـفت  یاـضما 
لماعریدم یئابطابط و  همالع هاگشناد  یـشهوژپ  نواعم  روضح  اـب  ناریا  سروبارف  تکرـش  یئاـبطابط و  همالع هاگشناد 

.دش رازگرب  دادرخ  سروبارف ۲۵  تکرش 
نواـعم یداـبآزوریف ، یناـقهد  لـالج  دیـس  رتـکد  هـسلج  نـیا  رد  اـنطع ، زا  لـقن  هـب  هاگـشناد  یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب 

رد تفگ : سروـبارف  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  نایم  یراکمه  ترورـض  ناـیب  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ 
شناد ییازفا و  مـه  دـنمزاین  تساـپون و  ناریا  رد  سروـبارف  هیامرـس و  رازاـب  مـه  یلاـم و  تایـضایر  هتــشر  رــضاح  لاـح 

.تسا لباقتم 
.تسا نآ  تیوقت  هاگشناد و  تعنص و  هعماج ، نایم  طابترا  یرارقرب  دراد  تیمها  هزورما  هک  هچنآ 

هب دـهد و  هـمادا  ار  شراـک  صـصخت  ینف و  شناد  نودـب  دـناوت  یمن  یناـسنا  موـلع  یوجـشناد  یدربراـک  یاـه  هزوـح  رد 
.میدنمزاین ملع  ندش  یعامتجا 

.تسا دنمشزرا  رایسب  زین  ناریا  رد  زاین  نیمه  فشک  هتبلا 

ناریا ناریا سروبارف   سروبارف تکرش   تکرش یئابطابط  وو   یئابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت   مهافت یاضما   یاضما

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12262
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: داد همادا  همان  مهافت دافم  هرابرد  یناقهد  رتکد  تسا  مهم  رایسب  یلام  داوس  هزوح  رد  یزاسگنهرف  یزاس و  نامتفگ 
.تسا یمومع  گنهرف  یمومع و  داوس  حطس  یاقترا  همان ، مهافت  نیا  دافم  زا  یکی 

ام تسا و  هتفاین  هعـسوت  یمومع  گـنهرف  لـیلد  هب  دـهد  یم  خر  هیامرـس  رازاـب  رد  یتالکـشم  زا  یـشخب  دـیاش  هک  ارچ 
.میتسه یلام  داوس  دنمزاین 

.تسا مهم  رایسب  یلام  داوس  هزوح  رد  یزاسگنهرف  یزاس و  نامتفگ 
اب میناوتب  ات  تسا  مهافت  داـفم  یارجا  رب  تراـظن  یارب  ارجا  هتیمک  داـجیا  هماـن ، مهاـفت یاهدـنب  زا  رگید  یکی  نینچمه 

.مینک یریگیپ  ار  همان  مهافت دافم  یارجا  تیدج 
نیا نایوجشناد  یارب  مه  هیامرس  شناد  یاقترا  درک : حیرصت  تسناد و  هیامرـس  رازاب  هب  کمک  ار  هاگـشناد  تلاسر  یو 
رتکد تمه  هب  دوجوم  یللملا  نیب  یلخاد و  یاـه  تیفرظ  زا  اـم  تسا و  زاـین  نآ  نارازگراـک  نـالماع و  یارب  مه  هزوح و 

.میرب یم  هرهب  یسین 
.

هعماـج ناـیم  فاکـش  روشک ، داـصتقا  ینوـنک  تالکـشم  زا  یکی  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  نواـعم  هتفگ  هب 
یاـشگ هار دوش و  لـح  دـناوت  یم لـضعم  نیا  نیفرط  یراـیمه  تمه و  تروـص  رد  اـهنت  تسا و  رازاـب  تعنـص و  یملع و 

.دشاب داصتقا  رگید  بئاصم 
یاــه شهوژپ هعــسوت  یلاــم و  داوـس  یاــقترا  یموـمع ، یراذــگ  هیامرــس گــنهرف  شیازفا  یداــبآزوریف  یناــقهد  رتــکد 

یپ رد  هماـن  مهاـفت نیا  درک ، حیرـصت  تسناد و  هماـن  مهاـفت نیا  فادـها  نیرت  مهم هلمج  زا  ار  یدربـهار  کـیژتارتسا و 
یــشان نآ  نادــقف  زا  هیامرــس  رازاـب  تاـفآ  زا  یرایــسب  هـک  تـسا  هعماـج  یلاـم  داوـس  یاـقترا  ثـحبم  رد  یزاـس  ناـمتفگ

.دوش یم
هیامرس یاهرازاب  رد  یلام  تایضایر  ملع  ۀتسجرب  شقن  هب  هراشا  اب  ناریا  سروبارف  تکرـش  لماعریدم  ینوماه ، نیما 

یاهرازاب هزوح  رد  هچ  سروبارف و  هزوح  رد  هچ  یلام  تایـضایر  نالیـصحتلا  غراف  نایم  زا  هیامرـس  رازاـب  هزوح  رد  تفگ :
هک یا  هیامرـس  رازاب  رامآ ، یلام و  تایـضایر  هتـشر  نالیـصحتلا  غراف  نیمه  کمک  هب  میتشاد و  بذـج  کوکـس  یلاـم و 

.تسا ریظن  یب  هتفرگ  لکش 
.دشاب دیفم  روشک  یارب  دناوت  یم  هیامرس  رازاب  هعومجم  رد  یژرنارپ  ناوج و  یورین  روضح  بذج و  نینچمه 

ناـمزاس رد  سروبارف  درک : حیرـشت  وکـسیآ  یللملا و  نیب  یاـه  نویـساردف  رد  ناریا  سروـبارف  یاـه  یروآوـن  ناـیب  اـب  وا 
ناــمزاس  ) وکــسیآ و  سروـب ، یناــهج  نویــساردف  ییایــسآ ، ییاــپورا و  یاــه  سروـب  نویــسرادف  ریظن  یللملا  نـیب یاــه 

ندرک هنیهب  لثم  ییاـه  یروآون  تسا ، راداـهب  قاروا  رب  یتراـظن  داـهن  کـی  هک  راداـهب ) قاروا  یاـه  نویـسیمک یللملا  نیب
.میا هتشاد  راداهب  قاروا  یا  هرود  نیب  دوس 

: درک دـیکات  ناریا  سروبارف  تکرـش  لـماع  ریدـم  دـنرادن  هیامرـس  رازاـب  زا  یقیقد  تخانـش  زوـنه  ناریا  مدرم  زا  یرایــسب 
.تسا اه  یا  هفرح رازاب  رازاب ، نیا  دنرادن و  هیامرس  رازاب  زا  یقیقد  تخانش  زونه  ناریا  مدرم  زا  یرایسب 

یرازاب دـهاش  ام  دوش  یم  ببـس  سروب  رازاب  رد  یراـمآ  تایـضایر  یلاـم و  تایـضایر  دوجو  لـیلحت ، دادعتـسا  رب  هوـالع 
.میشاب یهجو  دنچ 

یئابطابط و همالع  هاگشناد  نایم  هبناج  ود  یملع  یاه  یراکمه  هعـسوت  مهافت  یاهروحم  ناـیب  هب  همادا  رد  ینوماـه 
، اـه شهوژپ  ماـجنا  یارب  یلاـم  تایـضایر  بطق  یاـه  تـیفرظ  زا  هدافتـسا  تـفگ : تـخادرپ و  ناریا  سروـبارف  ناـمزاس 
یملع و یاـه  یدـنمناوت ییازفا  مه ییوس و  مه  یـشهوژپ ، یـشزومآ و  یاـهزاین  عـفر  یملع و  تـالماعت  حطـس  یاـقترا 

تیفرظ زا  سروبارف  یریگ  هرهب  هیامرـس ، رازاـب  رد  یجراـخ  یلخاد و  نارگـشهوژپ  ناـگربخ و  اـب  رثوـم  طاـبترا  یـشهوژپ ،
اه و شیامه  اه ، تسـشن  یرازگرب  و  یملع ، ربتعم  تالجم  رد  نآ  راشتنا  تالاقم و  شریذـپ  اـه ، هدکـشناد  رکف  قاـتا 

.تسا سروبارف  نامزاس  یئابطابط و  همالع هاگشناد  نایم  میهافت  یاهروحم  نیرتمهم  اه  نمجنا
یئابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  روشک و  یلاـم  تایـضایر  بطق  سیئر  یـسین ، هداسلادـبع  رتکد  همادا  رد 

یادـتبا رد  تفگ : تخادرپ و  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یلام  تایضایر  بطق  یریگ  لکـش هتـشر و  هچخیرات  نایب  هب 

 



.تشاد دهاوخ  یدربراک  هچ  هتشر  نیا  هک  میتسناد  یمن ًاقیقد  یلام  تایضایر  هتشر  سیسات 
یملع و یاضف  نیب  میناوتب  ات  میدرک  رازگرب  هیامرس  رازاب  اب  کرتشم  یاه  تسشن  اه و  هاگراک  هلسلس  لیلد  نیمه  هب 

.مینک داجیا  طابترا  هیامرس  رازاب  هاگشناد و  یشهوژپ 
سیئر دوش  هعماج  هیامرـس و  رازاب  رد  تورث  ینیرفآ و  شزرا بجوم  دـناوت  یم تسا  نایرج  رد  هاگـشناد  رد  هک  یـشناد 
موادـت رد  یماـگ  ار  یلاـم  تایـضایر  بطق  ناریا و  سروـبارف  ناـیم  یراـکمه  هماـن  مهاـفت یلاـم ، تایـضایر  یملع  بطق 
بجوـــم دـــناوت  یم تــسا  ناـــیرج  رد  هاگـــشناد  رد  هــک  یـــشناد  تــفگ : تــسناد و  یبرجت  یملع و  ریـــسم  رد  تـــکرح 

.دوش هعماج  هیامرس و  رازاب  رد  تورث  ینیرفآ و  شزرا
یاـه لیـسناتپ اـه و  یگژیو هـک  دوزفا  نایوجـشناد ، زا  هیامرـس  رازاـب  ناـکرا  هناـیارگ  تیاـمح درکیور  زا  ینادردـق  نمــض  وا 

.دریگب رارق  هیامرس  رازاب  رایتخا  رد  لامک  هب  دناوت  یم یلام  تایضایر  بطق 
جیورت یارب  یا  هناسر نتـشاد  رایتخا  رد  یللملا ، نیب یاـه  هاگـشناد اـب  طاـبترا  بطق  تبثم  یاـه  یگژیو یـسین ، هتفگ  هب 

.تسا نآ  یایاوز  OTC و  رب طلست  یصصخت و  شناد  هشیدنا و 
ینیرفآ تورث  شهوژپ  زا  میناوـتب  هک  تسا  نیا  نم  فدـه  ماـمت  تفگ : روـشک  یلاـم  تایـضایر  بطق  سیئر  ناـیاپ  رد 

.میربب هرهب  هیامرس  رازاب  هزوح  رد  هاگشناد  ناوج  یورین  زا  همان  مهافت نیا  لیذ  مینک و 
مولع هدکشناد  سیئر  یرهاطروپ ، اضر  رتکد  دنک  رت  ناشخرد ار  هیامرس  رازاب  زادنا  مشچ دناوت  یم یلام  تایضایر  هتشر 
قافتا ار  هیامرـس  رازاـب  یهاگـشناد و  هعماـج  ناـیم  دـنویپ  تیوقت  زین  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هنایار  راـمآ و  یـضایر ،

ار هیامرـس  رازاب  زادـنا  مشچ دـناوت  یم هک  تسا  ناهج  رد  ییاپون  هتـشر  یلام ، تایـضایر  هتـشر  تفگ : تسناد و  یکراـبم 
.دنک رت  ناشخرد

نیا مــیا و  هدوــب رازاــب  تعنـــص و  هاگـــشناد و  لــماعت  تیوــقت  هشیدـــنا  رد  هــشیمه  مناراــکمه ، ریاــس  هارمه  هــب  نــم 
.دشاب رثوم  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم همان  مهافت

دنوش هجوتم  ار  اه  لدـم تاداریا  دنتـسناوت  رازاب  یاه  هداد اب  دوخ  یاه  لدـم قیبطت  اب  کیمداکآ  یاه  هرهچ وا ، هتفگ  هب 
.تسا قیبطت  یسررب و  نیا  نوهرم  یلام  تایضایر  تفرشیپ  عقاو  رد  دنرادرب ؛ ماگ  اه  نآ عفر  تهج  رد  و 

یاـه لدـم نآ  یپ  رد  دوـش و  ضقن  دـیدج  یاـه  هداد یـسررب  اـب  تسا  نکمم  دوـش ، یم هدـید  اـه  هداد رد  هک  ییاـهوگلا 
.دوش داجیا  یدیدج 

یروتاربـال و دـشاب ، کـیدزن  رازاـب  هب  هکنآ  زا  رتـشیب  روـشک  رد  یلاـم  تایـضایر  نیا  زا  شیپ  اـت  هکنیا  ناـیب  اـب  یرهاـطروپ 
یـسررب ار  یـسروب  یعقاو و  یاـه  هداد دنتـسه  شـالت  رد  هتـشر  نیا  نالیـصحتلا  غراـف نونکا  تفگ : دوـب ، یهاگـشیامزآ 

.دنشخبب دوبهب  ار  اه  نآ رازاب ، تیعقاو  اب  دوخ  یاه  لدم قباطت  اب  دنناوتب  ات  دننک 
ییاـه لدـم هـب  روـشک ، هیامرـس  رازاـب  یاـه  هداد تعیبـط  یواـکاو  اـب  دـنناوت  یم نارگــشهوژپ  دوزفا : هـنیمز  نـیمه  رد  وا 

.دراد نآ  رد  یبسانم  درکراک  هک  دنسرب 
باختنا ار  یلدم  میتسه ، هقتشم  یراذگ  تمیق ددصرد  رگا  هک  دوش  نیا  هب  رجنم  همان  مهافت نیا  متـسه  راودیما  نم 

.دراد قباطت  یعقاو  یاه  هداد اب  هک  مینک 
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یلام یلوپ  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  تایضایر   

یلام رصع  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

داصتقا ناوید  روشک -  هعسوت ی  لوصا  زا  هاگشناد  اب  هیامرس  رازاب  لماعت  تیوقت   

 - تسا هیامرس  رازاب  ینونک  طیارش  یاه  یگژیو نیرتمهم  زا  یکی  یهاگشناد ، ناوج و  صصختم  یورین  زا  هدافتسا   
همالع هاگشناد  انطع -

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



یلام یلوپ  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  تایضایر   

نیون یروآ  نف  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

داصتقا لصف  روشک -  هعسوت ی  لوصا  زا  هاگشناد  اب  هیامرس  رازاب  لماعت  تیوقت  ناریا  یصصخت  تیاس   

تلم داصتقا  تلم -  داصتقا  یربخ  هاگیاپ  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

داصتقا لصف  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر  ناریا  یصصخت  تیاس   

لوپ یادص  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد رثوم  فلتخم و  تاعوضوم  دنتشاد ، ینارنخـس  ناتـسناغفا  ناریا و  روشک  ناداتسا ۲  زا  یعمج  هک  تسـشن  نیا  رد   
.تفرگ رارق  یسررب  دروم  هعماج  رد  انورک  هژیو  طیارش  هب  هجوت  اب  نانز  هزوح 

.تسا  GBV تیسنج »  » رب ینتبم  یاه  تنوشخ یرگید  و  یسنج »  » تنوشخ یکی   

، سرتسا یگدرسفا ، بارطضا ، نوچ  یلماوع  هب  هتخادرپ و  انورک  لومـش  ناهج  تاریثات  یـسررب  هب  ادتبا  رد  یرواخ »  » 

یلماوع تسا ، رتشیب  سوریو  ربارب  رد  نانز ) ) رجاهم هعماج  یریذپ  بیسآ هک  نیا نایب  اب  هتشاد و  هراشا  هریغ  یگتسخ و 
، اـه هداوناــخ تنوـشخ  یداــصتقا ، راــشف  دــمآرد ، مـک  تخــس و  لــغاشم  دــننام  دوـش  یم یریذــپ  بیــسآ نـیا  ثعاــب  هـک 

.تسناد رجاهم  هعماج  یریذپ  بیسآ لماوع  زا  ار  هریغ  نادنزرف و  لیصحت  هلاسم  تیعمجرپ ، یاه  هداوناخ

رد رثوم  فلتخم و  تاعوضوم  دنتشاد ، ینارنخـس  ناتـسناغفا  ناریا و  روشک  ناداتسا ۲  زا  یعمج  هک  تسـشن  نیا  رد 
.تفرگ رارق  یسررب  دروم  هعماج  رد  انورک  هژیو  طیارش  هب  هجوت  اب  نانز  هزوح 

رد ناکدوک  نانز و  هژیو  هب  رجاهم  هعماج  یتخانشناور  یریذپ  بیسآ  یگناخ و  تیلاعف  ناکدوک ، نانز و  هیلع  تنوشخ 
.دش حرطم  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب  یدراوم  هلمج  زا  انورک  طیارش 

اریمح  » هعلاـطم دروـم  عوـضوم  ناـنز  هـیلع  تنوـشخ  اــنورک و  عاـمتجا  اـب  طاـبترا  عـطق  لـیلد  هـب  ناـنز  هـیلع  تنوـشخ    
.دوب ناتسناغفا  رد  نانز  قوقح  لاعف  هدنسیون و  هاگشناد ، داتسا  یرداق »

هیلع تنوـشخ  ناتـسناغفا و  رد  تنوـشخ  زا  یهاـتوک  هچخیراـت  هئارا  اـب  ناتـسناغفا و  رد  ناـنز  تیعقوـم  یـسررب  اـب  یو 
.تخادرپ انورک  نارحب  رد  نانز  ینونک  تیعقوم  هب  نابلاط ، نارود  رد  نانز  شقن  زا  یریوصت  نداد  نانز و 

نیمزرــس نـیا  رد  ناــنز  هــک  لــیلد  نــیا  هــب  هتــشادن ، ینادــنچ  ریثاــت  ناتــسناغفا  ناــنز  رب  هــنیطنرق  یرداــق ، هــتفگ  هــب 
.دنتسه نیشن  هناخ هک  تساه  لاس

.تسا هتشاد  اه  هداوناخ یور  رب  بولطمان  رثا  یداصتقا ، طیارش  اما 
دیدـشت انورک  نارحب  طیارـش  رد  عوضوم  نیا  هک  هدـش  ناتـسناغفا  داصتقا  رد  فعـض  ثعاب  یـسایس  تسـس  یاه  هیاـپ

((۱۱  ) ) انورک انورک نارحب   نارحب نانز  وو   نانز

شقن یـسررب  فدـه  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  نیالنآ  یاـه  تسـشن همادا  رد  اـنورک » نارحب  ناـنز و   » تسـشن اـنریا - نارهت -
هـتخادرپ و نآ  یــسررب  هــب  ینوگاــنوگ  یاــیاوز  زا  نآ  رد  نارــضاح  هــک  دــش  رازگرب  نارحب  ماــگنه  هعماــج  رد  هداوناــخ و  رد  ناــنز 

.دندرک هیارا  زین  ییاه  لح هار
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.تسا هدش 
ریثات یعامتجا و  رظن  زا  اه  نآ زا  یکی  هک  درک  یسررب  تهج  ود  زا  ار  ناتسناغفا  نانز  رب  انورک  ریثات  هاگشناد  داتسا  نیا 

.تسا یسایس  رظن  زا  یرگید  هداوناخ و  رب 
.تسا هدش  ریگارف  انورک  زا  سپ  اه  هداوناخ رد  تنوشخ  یعامتجا  رظن  زا 

هک تسا  لیلد  نیا  هب  هکلب  تسین ، تنوشخ  دوبن  لیلد  هب  نیا  اما  هدشن  تبث  یتنوشخ  چـیه  لوا  یاه  هام رد  هچرگا 
ناتـسناغفا رد  اـه  تنوـشخ  تـبث  یگدیـسر و  یارب  زین  یعجرم  چـیه  هدـش و  عـطق  عاـمتجا  اـب  ناـنز  هـطبار  هـنیطنرق  رد 

.درادن دوجو 
دنوش و هدنار  هیشاح  هب  نانز  هدش  ثعاب  هک  یروط  تسا  هتـشاذگ  یفنم  ریثات  نانز  تیعقوم  رب  انورک  یـسایس  رظن  زا 

.دنشاب هتشاد  گنرمک  یروضح  حلص » یاروش   » رد
هنیمز نیا  رد  یدـعب  نارنخـس  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یهوژپ  گنهرف هدکـشهوژپ  یملع  تاـیه  وضع  یلـضف » زر  »

.دوب
.تسانورک نارود  یاه  هصخشم زا  نانز  تیعضو  تردق و  نیتسخن  یاه  تروص هب  تشگزاب  یو  هاگدید  زا 

ناکدوک نانز و  ربارب  رد  تنوشخ  دروم  ود  هب  یناهج  تشادـهب  نامزاس  لـلم و  ناـمزاس  زا  یـشرازگ  هب  هراـشا  اـب  یلـضف 
.تخادرپ

.تسا  GBV تیسنج »  » رب ینتبم  یاه  تنوشخ یرگید  و  یسنج »  » تنوشخ یکی 
.دراد یرادانعم  طابترا  هنیطنرق  انورک و  عویش  اب  تنوشخ  نیا  هک  هدش  شرازگ  اهروشک  همه  رد  تنوشخ  شیازفا 

تاـعبت هباـشم ، تیعـضو  دـهد  یم ناـشن  نیا  هدـش و  هبرجت  مـه  اـقیرفآ  برغ  رد  ـالوبا »  » عویـش ناـمز  رد  نآ  هباـشم 
.تسا هتشاد  هارمه  هب  هباشم 

هـس هتـسناد و  طبترم  مه  اب  ار  تنوشخ »  » و تیفافـش » «، » تردق  » نومـضم هس  دوخ  نانخـس  زا  یـشخب  رد  یلـضف 
.داد هئارا  ار  تردق  زا  ریوصت 

راهچ زا  یکی  ار  نآ  دهد و  یم رارق  تردق  هتـسد  رد  ار  تنوشخ  هک  هدش  نایب  زتپوپ » شیرناه   » طسوت تسخن  ریوصت 
.دناد یم  تردق  هناسانش » مدرم  » یساسا لکش 

.دراد تهابش  تسا ، یرگید  لیم  مغریلع  روز  لامعا  یانعم  هب  هک  تردق  کیسالک  فیرعت  هب  ریوصت  نیا 
.تسا هدرک  نایب  تردق  هرابرد  وکوف » لشیم   » هک تسا  ینیماضم »  » مود ریوصت 

میــسقت داـینب » تیمکاـح   » تردـق و  تاـیح » رب  فرــشم   » تردـق یطابــضنا ،»  » تردـق عوـن  هـس  هـب  تردـق  یو  دـید  زا 
.دوش یم

.تسا هدننک  دودحم  و  زاسدنمناوت »  » تردق یطابضنا  تردق 
دراد و یناـسنا  گرزب  یاـه  هورگ رد  تاـیح  تیریدـم  یارب  تردـق  یژولونکت »  » یعون هب  هراـشا  تاـیح  رب  فرـشم  تردـق 

نیا هتشذگ  رد  هک  دناد  یم ندش  هنیهب  لباق  ریذپ و  لکش ییاهورین  ار  نایمدآ  تردق ، مهف  زا  لکـش  نیا  تسا  دقتعم 
.دنتسه نآ  راد  هدهع اه  تلود رضاح  لاح  رد  هدوب و  اسیلک  هدهع  رب  تیلووسم 

لباقم رد  دنریگ و  یم هدهع  رب  ار  مدرم  یراگتـسر »  » اه نآ دـهد و  یم نامکاح  هب  ار  تیلووسم  ناینب ، تیمکاح  تردـق 
.دنشاب یم  لووسم  اه  نآ تینما  هافر و  یتمالس ،

تردــق زا  مــهف  هنوــگ  نــیا لــیذ  یکـــشزپ  یاــهداهن  هناتـــسودرشب و  یاــه  ناــمزاس سیلپ »  » دـــننام راــکمه  یاــهداهن 
.دنوش یم یدنب  هتسد

.تسا تیفافش »  » هلاسم هرابرد  زین  موس  ریوصت 
.دنک یم دشر  فیعض » ، » تراظن تحت  نارحب و  نامز  رد  بلغا  ناسنا  یللملا ،» نیب تیفافش   » نامزاس شرازگ  قبط 

حیـضوت تسا »؟ هدـش  تنوـشخ  شیازفا  ثعاـب  ندـش  هنیطنرق  اـنورک و  یریگارف  روـطچ   » هک شـسرپ  نـیا  حرط  اـب  یو 
یطاـبترا و هکبـش  رب  ینتبم  دـهد ، یم هئارا  وـکوف »  » هک تردـق  زا  ییاـه  تروـص تفگ  ناوـت  یم هصـالخ  روـط  هب  هـک  داد 

.تسا یداهن  هکبش 

 



هدش وسمه  تنوشخ  اب  هک  میدرگزاب  تردق  زا  یلکش  هب  هک  تسا  هدش  ثعاب  تیفافش  لرتنک و  طابترا ، هلاسم  فذح 
.تسا

رد تیفافـش  لرتـنک و  رتـلیف  نیا ۲  هک  تـسا  هدـش  ثعاـب  اـنورک  لرتـنک  هـنیطنرق و  تـلع  هـب  تیفافـش  فذـح  عـقاو  رد 
.دنورب تسد  زا  ای  هدش و  گنرمک  ییاهاج 

هتـشاد هجوت  دیاب  میدرگرب و  تردق  داهن  لرتنک  مدع  نردماشیپ  یگژیو  یوس  هب  دـیاب  ام  هک  داد  همادا  نایاپ  رد  یلـضف 
.دنتسین دنمتردق  نادنچ  تنوشخ  شهاک  رد  تردق ، نردم  یاهداهن  هک  میشاب 

.دنوش یم  لیامتم  تنوشخ  یوس  هب  ینورد  ریغ  لکش  هب  مه  اهداهن  نیا  دوش ، هتفرگ  اه  نآ زا  تیفافش  یتقو 
ناــگبخن نوناــک  وـضع  رجاــهم و  ناور  تمالــس  زکرم  رواــشم  یرواــخ » مـیرم  رجاـهم « هعماـج  یریذــپ  بیــسآ اـنورک و 

.دوب تسشن  نیا  نارنخس  نیموس  ناتسناغفا ،
.دوب یو  ینارنخس  عوضوم  انورک ،» طیارش  رد  ناکدوک  نانز و  هژیو  هب  رجاهم  هعماج  یتخانشناور  یریذپ  بیسآ »

، سرتسا یگدرسفا ، بارطـضا ، نوچ  یلماوع  هب  هتخادرپ و  انورک  لومـش  ناهج  تاریثات  یـسررب  هب  ادتبا  رد  یرواخ » »
، تـسا رتـشیب  سوریو  ربارب  رد  ناـنز ) ) رجاـهم هعماـج  یریذـپ  بیــسآ هـک  نـیا ناـیب  اـب  هتــشاد و  هراـشا  هریغ  یگتــسخ و 

تنوــشخ یداــصتقا ، راــشف  دــمآرد ، مــک  تخــس و  لــغاشم  دــننام  دوــش  یم یریذــپ  بیـــسآ نــیا  ثعاــب  هــک  یلماوــع 
رجاـهم هعماـج  یریذــپ  بیــسآ لـماوع  زا  ار  هریغ  نادــنزرف و  لیــصحت  هلاـسم  تـیعمجرپ ، یاــه  هداوناــخ اــه ، هداوناــخ

.تسناد
یاـه تیلاـعف ظـفاحم ، ساـبل  کـسام و  دـیلوت  هزوـح  رد  نارحب  طیارــش  رد  نیرجاـهم  یاـه  یدـنمناوت هـب  هـمادا  رد  یو   

ریــسم رد  هـنیطنرق  نارود  رد  نیرجاـهم  رگا  تـفگ : درک و  هراـشا  اـه  ناتــسرامیب رد  ناصــصختم  روـضح  هناــهاوخریخ و 
.دننک یم هبرجت  ار  یرتمک  یاه  بیسآ دننک ، تیلاعف  دنمشزرا  یاهراک 

وگزاب تسا ، هداد  هیارا  رجاهم  هعماج  یارب  یتامدخ  هک  ار  ناگبخن » نوناک   » یاه تیلاعف زا  یـشرازگ  نینچمه  یرواخ 
.درک

۲۶۲۶
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تراجت لصف  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

ار نکسم  شخب  رد  یشخب  لداعت  یارب  یا  هعسوت کناب  کی  دوجو  نکش  تب  مشاه  دمحم  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
، دوش یم دوکر  قنور و  یاـه  هخرچ دراو  اـیند  ماـمت  رد  یعیبـط ، روط  هب  نکـسم  شخب  تفگ : تسناد و  یرورـض  مزـال و 

نیا هک  دریگب  لکـش  داجیا  رازاب  رد  یا  هموظنم دنک و  افیا  یراجت  هخرچ  دـض  شقن  داهن ، کی  رازاب  نیا  رد  دـیاب  نیاربانب 
.تسا تاررقم  نیناوق و  داهن و  لماش  هموظنم 

هنارگادوـس نکـسم  شخب  رد  راـتفر  رگا  داد : حیـضوت  نکـسم  شخب  زا  تاـیلام  ذـخا  صوـصخ  رد  یلاـم  سانـشراک  نـیا 
نمـض تسا ، نکـسم  رازاب  رد  یـشخب  تابث  ناکرا  زا  یکی  اـهنت  نیا  اـما  دوش ، ذـخا  تاـیلام  لـصاح  دوس  زا  دـیاب  دـشاب ،

ناسون راچد  رازاب  نیا  رد  یدیلک  یاهریغتم  نالک و  داصتقا  یاضف  هک  یطیارـش  رد  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن هک  نیا 
.دنیبن بیسآ  تاباهتلا  نیا  زا  زین  نکسم  رازاب  دندش ،

زا یا  هموظنم هکلب  دـنک ، مهارف  ار  نکـسم  رازاب  رد  تابث  طیارـش  دـناوت  یمن ییاهنت  هب  تایلام  ذـخا  نیارباـنب  دوزفا : یو 
.داد لکش  نکسم  رازاب  رد  دیاب  ار  اه  تیلاعف

یکناب یکناب یاه   یاه هدرپس هدرپس یلاخ  وو   یلاخ یاه   یاه هناخ هناخ زازا   تایلام   تایلام ذخا   ذخا اباب   تفلاخم   تفلاخم تلع   تلع

.درک حیرشت  ار  یکناب  هدرپس  نکسم و  شخب  زا  تایلام  ذخا  یتسایس  تامازلا  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
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دیاـب نکـسم  شخب  ندوـب ، شــشک  یب  لـیلد  هـب  تـفگ : یلاـخ  یاـه  هناـخ زا  تاـیلام  ذـخا  تسایــس  هراـبرد  نکــش  تـب 
.دشاب هتشاد  دوجو  نکسم  زا  یدوجوم  کی  هراومه 

تادراو اب  ناوتب  ار  نآ  دـش ، لکـشم  راچد  اـضاقت  هضرع و  رگا  هک  تسین  لکـش  نیا  هب  نکـسم  تیهاـم  رگید ، ناـیب  هب 
.دهد یم خر  یکینورتکلا  لیاسو  ای  تشوگ  ریظن  یمالقا  یارب  هک  یعوضوم  درک ، میظنت 

.دشاب هتشاد  دوجو  رازاب  رد  نآ  زا  یا  هریخذ دیاب  تسین و  تادراو  لباق  نکسم  نیاربانب 
تبحـص نکـسم  زا  هک  یماگنه  دوزفا : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرادباسح  تیریدـم و  هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع 

هک تسا ، فرـصم  لوصا  تیاعر  اب  نکـسم  روظنم ، ًاقافتا  هکلب  تفرگ ، رظن  رد  دـیابن  ار  یرچکال  نکـسم  اـهنت  دوش ، یم
.تسا نییاپ  رایسب  نکسم  یدوجوم  شخب  نیا  رد  هنافسأتم 

نیا یدوجوم  هک  هدوب  لیلد  نیا  هب  هتـشاد  دوجو  یلاخ  یاـه  هناـخ زا  تاـیلام  ذـخا  صوصخ  رد  یتفلاـخم  رگا  نیارباـنب 
.دنک ادیپ  شیازفا  اه  هناخ

.درب هرهب  رازاب  تمیق  لرتنک  یارب  هریخذ  نیا  زا  ناوتب  درک ، ادیپ  شیازفا  اه  هناخ تمیق  هک  ینامز  هجیتن  رد 
هک دـسر  یمن رظن  هب  درک : دـیکات  هدرپـس  دوس  زا  تاـیلام  ذـخا  هراـبرد  دوـخ  یاـه  تبحـص زا  یرگید  شخب  رد  نکـش  تب 
زا یکی  روشک  رد  اـه  کـناب رـضاح  لاـح  رد  اریز  دـشاب ، اـشگهار  بساـنم و  ینوـنک  طیارـش  رد  صوـصخ  هب  تسایـس  نیا 

.تسا یدیلوت  یاه  هاگنب یلام  نیمأت  نینچمه  یراذگ و  هدرپس  یارب  هعماج  دامتعا  دروم  یاه  ناکم
.دشاب الاب  یراذگ  هدرپس  هب  دامتعا  یارب  طیارش  دیاب  هیاپ ، کناب  ماظن  کی  رد  نیاربانب 

تروص یکناب  تاحالـصا  دـیاب  رگید  نایب  هب  تسا ، روشک  یکناب  راتخاس  یزاـسزاب  هب  زاـین  تسایـس  نیا  درک : دـیکات  یو 
.دوش ارجا  اه  تسایس هنوگ  نیا  قیقد  یسررب  اب  نآ  زا  سپ  دوش و  فیرعت  صوصخ  نیا  رد  یفافش  نیناوق  دریگ و 

مدرم عفن  هب  هن  روشک و  داـصتقا  دوـس  هب  هن  هک  دوـش  یم وربور  یرتـشیب  باـهتلا  اـب  ینوـنک  یاـضف  تروـص  نیا  ریغ  رد 
.دوب دهاوخ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تراجت لصف  یکناب -  یاه  هدرپس یلاخ و  یاه  هناخ زا  تایلام  ذخا  اب  تفلاخم  تلع  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

یلام یلوپ  یکناب -  یاه  هدرپس یلاخ و  یاه  هناخ زا  تا  ذخا  اب  تفلاخم  تلع   

یلام رصع  یلاخ -  یاه  هناخ زا  تایلام  ذخا  اب  تفلاخم  لیالد   

داصتقا لصف  یکناب -  یاه  هدرپس یلاخ و  یاه  هناخ زا  تایلام  ذخا  اب  تفلاخم  تلع  ناریا  یصصخت  تیاس   

سرافوکا یکناب -  یاه  هدرپس یلاخ و  یاه  هناخ زا  تایلام  ذخا  اب  تفلاخم  تلع   

تعنص ناهج  یکناب -  یاه  هدرپس یلاخ و  یاه  هناخ زا  تایلام  ذخا  اب  تفلاخم  لیلد   

وکینارا یاه - ...  هناخ زا  تایلام  ذخا  اب  تفلاخم  تلع   

داصتقا اب  دوش - ؟ یمن  تفایرد  تایلام  یکناب  یاه  هدرپس  زا  ارچ   

جیسب یرازگربخ  نکسم -  شخب  رد  لداعت  یارب  یا  هعسوت کناب  کی  دوجو  ترورض   

زوینوکا یکناب -  یاه  هدرپس یلاخ و  یاه  هناخ زا  تایلام  ذخا  اب  تفلاخم  تلع   

 



۲۷۲۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

هب هجوت  موزل  تیمها و  زا  یبرثی  ییحیدیـس  رتکد  اب  یتعیرـش  یلع  رتکد  تشذـگرد  زورلاس  نیموسو  لهچ اب  نامزمه 
.میدرک وگو  تفگ یو  یاه  هاگرظن تاصتخم  وا و  هشیدنا  یاه  همشچرس یتعیرش ، یاه  هاگدید

یارب یتعیرـش  یلع  رتـکد  نوـچ  ینادنمـشیدنا  رکفت  یناوخزاـب  تیمها  هراـبرد  اـنریا ، اـب  وـگو   تفگ رد  یبرثـی  ییحیدـیس 
میژر هیلع  نویسیزوپا  یاه  تیلاعف هک  ینارود  رد  یراذگریثات  تیـصخش  یتعیرـش  اعطق  تشاد : راهظا  زورما ، هعماج 

.دوش عقاو  رثوم  رایسب  دوخ  تارکفت  اب  ناناوج  ندرکوسمه  اب  تسناوت  تشاد و  دوب ، هدش  دایز  یولهپ 
دـش و نادـیم  دراو  هناروسج  هک  یروـط  هب  دوـب  دوـخ  ناـهارمه  نادرگاـش و  یارب  گرزب  داتـسا  کـی  یتعیرـش  دوزفا : یو 

ناونع هب  ناـمز  نآ  یوجـشناد  هتخیهرف و  فـیط  اـت  دز  یرایـسب  یملع  لدتـسم و  یاـه  فرح یهافـش و  یاـه  ینارنخس
.دندش عمج  وا  رود  ناوارف  نابطاخم 

ینعی نیا  دنشاب  رکفت  کی  میوگب  رتهب  ای  درف  کی  بطاخم  ناناوج  هکنیا  داد : همادا  نافرع » هفـسلف   » باتک هدنـسیون 
تلود و ضغب  دروم  هک  دـش  نیا  هب  رجنم  دوب و  رادروخرب  هناوتـشپ  نیا  زا  یتعیرـش  رتکد  یوق و  هناوتـشپ  کـی  نتـشاد 

.دریگ رارق  یولهپ  هاش 
نارود رد  تفگ : دوش ، هدافتـسا  وا  تارکفت  زا  رتشیب  ات  دیـسرن  بالقنا  هب  یتعیرـش  رمع  هکنیا  زا  فسات  زاربا  اـب  یبرثی 
داـحلا تسینوـمک و  زا  ار  اــهنآ  یتعیرــش  دنتــشاد و  قوـس  یداــحلا  تارکفت  هـب  یناریا  ناــناوج  یخرب  یتعیرــش  یگدــنز 

یدـیدرت چـیه  یتعیرـش  رتـکد  ریثاـت  تیمها و  رب  زین  تیناـحور  یتـح  هراـب  نیا  رد  هک  دروآ  مالـسا  فرط  هـب  تشادزاـب و 
.درادن

خیرات و مهف  تقیقح  هغدغد  زین  هعماج  ناناوج  یخرب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع 
نیا رد  یتعیرـش  تشاد : راهظا  دنتـسه ، نایدا  ایند و  یقیقح  یاه  هرهچ یرکف و  عبانم  لابند  دـنراد و  ار  ینونک  ناهج 

.دوش یم هدید  یدنمشیدنا  رتمک  رد  هک  دراد  هنارکفتم  یروئت  رکفت و  رد  یگدرتسگ  یعون  زین  نیب 
هچ وا  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  نـالا  یتعیرـش  هراـبرد  هـچنآ  هـکنیا  ناـیب  اـب  گـنهرف ،» یگماـکدوخ و   » باـتک هدنـسیون 
هب دراد و  یقیقحت  هبنج  رتمک  یتعیرش  راثآ  دوزفا : دشاب ، رثوم  دناوت  یم ردقچ  نالا  تارکفت  نیا  هتشاد و  ییاه  هزومآ

.تسا هدش  جارختسا  یو  یاه  ینارنخس زا  وا  راثآ  زا  یرایسب  یعون 
هاـگیاج اـمتح  یقیقحت  راـثآ  اـما  تسین  اـعطق  یتعیرـش  رتـکد  راـثآ  ندوـب  شزرا  یب یاـنعم  هب  نیا  هـتبلا  داد : هـمادا  یو 

.دنوش یم شراگن  دوخ  رخاتم  راثآ  زا  یرایسب  هب  دانتسا  اب  نوچ  دنراد  یرگید  یملع 
راب هس  هب  کـیدزن  منک  یم رکف  ار  یتعیرـش  رتکد  یوفـص » عیـشت  یولع و  عیـشت   » باـتک هنومن  ناونع  هب  تفگ : یبرثی 

.ما هدرک هعلاطم 
دـنک و یم حـیبقت  ار  هعماج  رد  ندوب  یبطق  ود  رتشیب  دـشاب  رکب  یملع  رثا  کی  تسناوت  یم هک  لاح  نیع  رد  باـتک  نیا 

.دنک یم شزاس  یوفص  عیشت  دگنج و  یم یولع  عیشت  دیوگ  یم ًامامت  یعون  هب 
یاه ینارنخـس رد  یتعیرـش  هک  یتبثم  تاریثات  یمامت  زا  یادـج  دوزفا : یولوم » نابز  سمـش و  هنابز   » باتک هدنـسیون 

.دنک کمک  مدرم  یاه  هدوت نهذ  هعسوت  هب  تسناوتن  وا  اما  تشاد  دوخ 
ناــشنرطاخ تـسا ، یتعیرــش  رتـکد  نوـچ  ینارکفتم  نویدــم  اــمتح  ناریا  رد  یناــسنا  موـلع  هـکنیا  رب  دــیکات  اــب  یبرثــی 

اب نـالا  دوـش  یم هتفرگ  یتعیرـش  راـثآ  هب  هک  یتالاکـشا  زا  مادـک  چـیه  هنرگو  دادـن  لاـجم  وا  هلاـس  هاـتوک ۴۳  رمع  درک :

دراد دراد یقیقحت   یقیقحت هبنج   هبنج رتمک   رتمک یتعیرش   یتعیرش راثآ   راثآ

رد یرکفنـشور  زیگنا  مـغ یارجاـم   » باـتک هدنـسیون  ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  یمالـسا  مـالک  هفــسلف و  داتــسا  اـنریا - نارهت -
ابیرقت هـتکن  کـی  اـما  تـفگ : تـسا ، یتعیرـش  رتـکد  نوـچ  یرکفتم  نویدـم  اـمتح  ناریا  رد  یناـسنا  موـلع  هـکنیا  ناـیب  اـب  ناریا »

.دنراد یقیقحت  هبنج  رتمک  وا  راثآ  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  یتعیرش  راثآ  رد  مه  فیعض 

 

https://www.irna.ir/news/83823043/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83823043/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


.دش یم دای  بیع  یب  رکفتم  کی  ناونع  هب  وا  زا  تشادن و  دوجو  تارکفت  یگتخپ  هب  هجوت 

۲۷۲۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دادرخ ۱۳۹۹ هبنـش ۲۷  هـس  دوـش ؟ یم رازگرب  یزاـجم  ینارهت  نایوجــشناد  یناـیاپ  تاـناحتما  اــیآ  دـنک ؛ یم یــسررب  اـنآ   
یناـیاپ تاـناحتما  هـک  دـنا  هـتفرگ میمــصت  نارهت  یاـه  هاگــشناد رثـکا  یــــشهوژپ  یــــشزومآ و  هاگـشناد /   تعاـس ۱۴:۱۳ 

.دننک رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ار  نایوجشناد 

یصصخت یرتکد  دشرا و  یسانشراک  عطاقم  رد  یراج  لاس  مین  رد  نایوجشناد  یلیصحت  یبایزرا  نارهت  هاگشناد  هتبلا   
ای یروـضح  هویــش  ود  هـب  یکــشزپماد  یموــمع  یرتــکد  یــسانشراک و  عــطقم  رد  یروــضحریغ و  تروــص  هـب  ار  تاــناحتما 

.درک دهاوخ  رازگرب  یروضحریغ 

.دنا هتفرگن یقیقد  میمصت  زونه  سردم  تیبرت  هاگشناد  نایم  نیا  رد   

دادرخ ۱۳۹۹ هبنـش ۲۷  هـس  دوـش ؟ یم رازگرب  یزاـجم  ینارهت  نایوجــشناد  یناـیاپ  تاــناحتما  اــیآ  دـنک ؛ یم یـسررب  اـنآ 
یناـیاپ تاـناحتما  هک  دـنا  هـتفرگ میمـصت  نارهت  یاـه  هاگـشناد رثـکا  یـــشهوژپ  یـــشزومآ و  هاگـشناد /   تعاـس ۱۴:۱۳ 

.دننک رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ار  نایوجشناد 
رد انورک  اب  هزرابم  داتس  میمـصت  ساسارب  انآ ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هزوح  راگنربخ  شرازگ  هب 

.دوش یم  رازگرب  یروضحریغ  تروص  هب  نارهت  رهش  یاه  هاگشناد  نایوجشناد  تاناحتما  نارهت  ناتسا 
هب ار  تاـناحتما  روـن  ماـیپ  یمالــسا و  دازآ  هاگــشناد  تعنــص ، مـلع و  فیرــش ، ارهزلا ، ریبـکریما ، نارهت ، یاـه  هاگــشناد

.دننک یم  رازگرب  یزاجم  تروص 
یصصخت یرتکد  دشرا و  یسانشراک  عطاقم  رد  یراج  لاس  مین  رد  نایوجشناد  یلیصحت  یبایزرا  نارهت  هاگشناد  هتبلا 

ای یروـضح  هویــش  ود  هـب  یکــشزپماد  یموـمع  یرتـکد  یــسانشراک و  عـطقم  رد  یروـضحریغ و  تروـص  هـب  ار  تاــناحتما 
.درک دهاوخ  رازگرب  یروضحریغ 

.دنا هتفرگن یقیقد  میمصت  زونه  سردم  تیبرت  هاگشناد  نایم  نیا  رد    
رد نایوجــشناد  مرت  ناـیاپ  تاـناحتما  یرازگرب  هوـحن  هـب  هراـشا  اـب  سردـم  تـیبرت  هاگــشناد  سیئر  یدـمحا ، یقتدـمحم 

راـتفر و دــصر  هـب  هجوـت  اــب  هدــنیآ و  هـتفه  هـس  یط  هاگــشناد  هـسیئر  تـئیه  صوـصخ  نـیا  رد  درک : ناــشنرطاخ  ناــیاپ 
تیاـعر هجوت و  هوـحن  یراـمیب ، عویـش  یگنوـگچ  هاـگباوخ ، رد  رارقتـسا  هاگـشناد و  هب  دورو  زا  سپ  نایوجـشناد  درکلمع 
میمصت هاگشناد  رد  روضح  یارب  نایوجشناد  لابقتـسا  مدع  ای  لابقتـسا  نایوجـشناد و  یوس  زا  یتشادهب  یاه  لکتورپ

یارب دوخ  داهنـشیپ  هک  میهاوخ  یم اه  هدکـشناد یاسور  یملع و  تایه  یاـضعا  زا  اتـسار  نیا  رد  هک  درک  دـهاوخ  یریگ 
ار ییاهن  میمـصت  میناوتب  ات  دـننک  حرطم  هسییر  تایه  اب  ار  یروضح  یزاجم و  تروص  هب  تاناحتما  یرازگرب  یاـه  هویش

.مینک یناسر  عالطا  ذاختا و 
دنرادن روضح  ناکما  هک  ینایوجشناد  دوش و  یم  رازگرب  یروضح  تروص  هب  زین  اه  هاگشناد  رد  یلمع  سورد  تاناحتما 

؟؟ دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب یزاجم   یزاجم ینارهت   ینارهت نایوجشناد   نایوجشناد ینایاپ   ینایاپ تاناحتما   تاناحتما ایآ   ایآ

.دننک رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ار  نایوجشناد  ینایاپ  تاناحتما  هک  دنا  هتفرگ میمصت  نارهت  یاه  هاگشناد رثکا 

 

https://ana.ir/fa/news/3/496145/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%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
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.دننک فذح  ار  دوخ  سرد  دنناوت  یم 
هاگشناد هامریت ۲  ات ۱۹  یروضح ۵  یروضحریغ و  نارهت  هاگشناد  یرازگرب ۱  خیرات  یرازگرب  هوحن  هاگشناد  مان  فیدر    

سردم تیبرت  هاگـشناد  هاـمریت ۴  اـت ۲۶  یروضحریغ ۷  فیرش  هاگـشناد  هاـمریت ۳  اـت ۲۶  یروضحریغ  ۱۴  ریبکریما 
هاگشناد هامریت ۶  ات ۲۳  یروضحریغ ۷  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  هاگـشناد  هامدادرم ۵  هدـشن  یریگ  میمـصت  زونه 
هاگشناد هامریت ۸  ات ۱۴  زا ۱  یروضحریغ  ارهزلا  هاگشناد  هامریت ۷  ات ۱۵  هاـمدادرخ  زا ۳۱  یروضحریغ  تعنـص  ملع و 

تدـم ۴ هب  هاـمدادرخ  زا ۳۱  یروضحریغ  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  هاـمدادرخ ۹  اـت ۲۸  یروضحریغ ۱۷  ییاـبطابط  همالع 
/۴۰۴۰/ مایپ یاهتنا  هامریت    ات ۱۰  هامدادرخ  یروضحریغ ۱۸  رون  مایپ  هاگشناد  هتفه ۱۰ 

۲۷۲۷
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۷:۳۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.ac 

.دنیامن تکرش  تسشن  نیا  رد    ir/ch/women-studies 

.air يپاچ هخسن  ۵۴ دیدزاب :  ١٢٢٧٤ ربخ : هرامش   ١٣:١٦ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٧  هس   

تسشن اـنورک » ریگ  هـمه  سوریو  اـب  ههجاوـم  هـنیطنرق و  ناـمز  رد  ناــنز  هتــسیز  هـبرجت   » یللملا نـیب  یملع  تســشن 
یراج لاس  هامریت   ۱۵ انورک » ریگ  همه  سوریو  اب  ههجاوم  هنیطنرق و  نامز  رد  نانز  هتسیز  هبرجت   » یللملا نیب  یملع 

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب 
نیب نیـالنآ و  یــصصخت  یاـه  هاـگراک  اـه و  تســشن  هلــسلس  یرازگرب  هـمادا  رد  هاگــشناد ، یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 

یللملا نیب  یملع  تسشن  یعامتجا  مولع  هدکشناد  نانز  ناعلاطم  یـشزومآ  هورگ  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یللملا 
گنیلرتـسا هاگــشناد  یراـکمه  اــب  ار  اــنورک » ریگ  هـمه  سوریو  اــب  ههجاوـم  هـنیطنرق و  ناــمز  رد  ناــنز  هتــسیز  هـبرجت  »

.دیامن یم  رازگرب  هامریت  خیرات ۱۵  رد  دنلتاکسا ،
.http://meeting یناشن هب  هعجارم  اب  دنناوت  یم  نادنمقالع  دش و  دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  تسشن  نیا   

.atu
.ac

.دنیامن تکرش  تسشن  نیا  رد    ir/ch/women-studies
.air يپاچ هخسن  ۵۴ دیدزاب :  ١٢٢٧٤ ربخ : هرامش   ١٣:١٦ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٧  هس 

aryanic طسوت  highportal تیاس - یحارط /http://www.aryanic.com  << رابخا تسیل  ir/ZHqj۵۹
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد انورک -  ریگ  همه  سوریو  اب  ههجاوم  هنیطنرق و  نامز  رد  نانز  هتسیز  هبرجت   » یللملا نیب  یملع  تسشن   
ییابطابط همالع 

هاگشناد انورک -  ریگ  همه  سوریو  اب  ههجاوم  هنیطنرق و  نامز  رد  نانز  هتسیز  هبرجت   » یللملا نیب  یملع  تسشن   
ییابطابط همالع 

سوریو سوریو اباب   ههجاوم   ههجاوم هنیطنرق  وو   هنیطنرق نامز   نامز ردرد   نانز   نانز هتسیز   هتسیز هبرجت   هبرجت  » » یللملا یللملا نیب   نیب یملع   یملع تسشن   تسشن
انورک انورک ریگ   ریگ همه   همه

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12274
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12274


۲۶۲۶
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۲۵

رازاب داصتقا  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / دنورهش  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یلاـع یاروـش میمـصت  یجورخ  هک  ار  یا  هبوـصم یروـهمج  سیئر دادرخ  مجنپو  تسیب هبنـشکی  رـصع  یمرکادـخ ] داجـس   ] 
هک درک  غــالبا  یزکرم  کــناب  لــک  سیئر  تمــص و  ترازو  تسرپرــس  داــصتقا ، ریزو  هـب  دوــب  تـلود  یداــصتقا  یگنهاــمه 
زا ار  ماـخ  نیتـالپ  هرقن و  ـالط ، تادراو  نینچمه  زاـجم و  ار  سانکـسا  تروـص  هـب  زرا  تیدودـحم  نودـب  دورو  نآ  ساـسارب 

.درک فاعم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ینوناق و  ضراوع  یکرمگ ، قوقح  تخادرپ 

تلود نـــیمه  رد  لاـس ۹۷ و  رد  مـه  رگید  راـب  کـی دوـش و  یم حرطم  نآ  لـیالد  زا  یرایــسب  یاـه  هناـمگ هـک  یا  هبوـصم  
.تسا هتشاد  هقباس 

یگنهاـمه یاروش  ریخا  هبوصم  جـیاتن  ندوب  رثا  مک رد  روـشک  ربـتعم  یاـه  هاگـشناد رد  داـصتقا  داتـسا  ود  نیا  هچرگا   « 

تـسا صخـشم  هچنآ  همه  نیا  اب  اما  دـندوب  قفتم  عوضوم  هب  تخادرپ  زا  یتوافتم  یایاوز  اب  دـنچ  ره  تلود ، یداـصتقا 
یتلاح رد  ار  روشک  داصتقا  طیارش  دناوتب  ات  تسا  تلود  راک  روتسد  رد  رگید  دراوم  یرایسب  هکلب  ریخا  هبوصم  نیا  اهنت  هن

.دراد هاگن  تابث  زا 

یلاـع یاروـش میمـصت  یجورخ  هک  ار  یا  هبوـصم یروـهمج  سیئر دادرخ  مجنپو  تسیب هبنـشکی  رـصع  یمرکادـخ ] داجـس  ]
هک درک  غـالبا  یزکرم  کـناب  لـک  سیئر  تمــص و  ترازو  تسرپرــس  داـصتقا ، ریزو  هـب  دوـب  تـلود  یداــصتقا  یگنهاــمه 
زا ار  ماخ  نیتالپ  هرقن و  الط ، تادراو  نینچمه  زاـجم و  ار  سانکـسا  تروص  هب  زرا  تیدودـحم  نودـب  دورو  نآ  ساـسارب 

.درک فاعم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  ینوناق و  ضراوع  یکرمگ ، قوقح  تخادرپ 
رابتعا تدـم  هدـش و  غالبا  بالقنا  مظعم  ربهر  دـییأت  زا  سپ  هبوصم  نیا  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  هبوصم  نیا  رد  یناحور 

.دوب دهاوخ  یدیشروخ  لاس ۱۳۹۹  نایاپ  ات  نآ 
تلود نـــیمه  رد  لاـس ۹۷ و  رد  مـه  رگید  راـب  کـی دوـش و  یم حرطم  نآ  لـیالد  زا  یرایــسب  یاـه  هناــمگ هـک  یا  هبوـصم

.تسا هتشاد  هقباس 
اب ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا  یفـسوی ، یلقدـمحم  دراد  رارق  یرایـسب  یاه  تیدودـحم ارجاـم  رگید  یوس 

تازلف زرا و  دورو  اـب  هـطبار  رد  تـلود  یداـصتقا  یگنهاــمه  یاروـش  یادز  تیدودــحم هبوـصم  اــب  هـطبار  رد  دنورهــش » »
ار هبوصم  نیا  اهنآ  نیمأت  اهبنارگ و  تازلف  زرا و  اب  هطبار  رد  تلود  یاـهدوبمک  هیواز  زا  تفگ و  نخـس  روشک  هب  اـهبنارگ 

.درک لیلحت 
یداع نادنچ  هن طیارش  بسحرب  نادرمتلود  یوس  زا  تامیمـصت  ذاختا  رـضاح  لاحرد  هکنیا  هب  هراشا  اب  نادداصتقا  نیا 

: دـیوگ یم دنورهـش »  » هب تسا ، ناـبیرگ  هـب  تـسد  اـهنآ  اـب  روـشک  داـصتقا  هـک  تـسا  ییاـه  تیدودـحم ناریا و  داـصتقا 
تازلف زرا و  اـب  هـطبار  رد  ینوناـق  یاــه  تیدودــحم هـک  تـسا  نآ  دــنمزاین  تـلود  یلعف  طیارــش  رد  روـما  دربـشیپ  یارب  »

.دهد شهاک  دوخ  نازیم  نیرتمک  هب  ار  الط  نوچ  اهبنارگ 
تلود یارب  هــک  اــهبنارگ  تازلف  نــینچمه  زرا و  هزوــحرد  صوــصخ  هــب تــلود  یاــه  زاــین : » دوزفا نــینچمه  یفــسوی  « 
هجیتن دور  یمن نامگ  تهج  نیمه  هب  تسین و  مک  مه  اـهانگنت  وسنآ  زا  اـما  تسا  داـیز  رایـسب  دراد ، یلاـم  یرادرب  هرهب

.دنک داجیا  شیاه  زاین تلود و  یداصتقا  طیارش  رد  لوحت  کی  دناوتب  ریخا  هبوصم 
طیارش رد  یروآ  بات یدح  ات  اه  زاین زا  یشخب  نداد  شـشوپ اب  دهد  یم ناکما  هک  تسا  یکیتکات  یرازبا  همه  نیا اب  اما 

.دوش رتشیب  داصتقا  یلعف 

الطالط زرا  وو   زرا تادراو   تادراو تشرد   تشرد زیر  وو   زیر یاهانگنت   یاهانگنت
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یسانشراک رگید  سردم  تیبرت  هاگشناد  داصتقا  داتسا  یتزع ، یضترم  اهزاین  زا  یشخب  نداد  شـشوپ یارب  یکیتکات  « 
یا هبوصم نینچ  ساـسا  : » دـیوگ یم دنورهـش »  » هب تلود  یداـصتقا  یگنهاـمه  یاروـش  هبوـصم  اـب  هطبار  رد  هک  تسا 

ار نآ  یتحار  هب  تیدودـحم و  نودـب  دـناوت  یم دـشاب ، هتـشاد  یراک  نینچ  دـصق  یـسک  رگا  هک  دـعب  نیا  زا  تسا ، تبثم 
تازلف زرا و  دورو  تهج  یقوـقح  یقیقح و  دارفا  یارب  یقوـشم  دـناوت  یمن عوـضوم  زا  شخب  نـیا  اـهنت  اـما  دـهد  ماـجنا 

.دشاب روشک  هب  اهنآ  طسوت  اهبنارگ 
هک نامز  ره  روشک  هب  دوخ  یاهبنارگ  تازلف  زرا و  دورو  تروصرد  دنتـسه  نارگن  دارفا  نیا  زا  یرایـسب  : » دـیازفا یم وا  « 

ناـشرایتخا زا  دارفا  نیا  هیامرـس  هـکنیا  دـنوش ؛ هجاوـم  تیدودـحم  اـب  دنـشاب ، هتـشاد  ار  روـشک  زا  نآ  جورخ  هـب  میمـصت 
مه عوضوم  نیا  یارب  دیاب  تلود  یداصتقا  یگنهامه  یاروش  دـنک و  یم ینارگن  داجیا  هک  تسا  یعوضوم  دوش ، جراخ 

.دشیدنیب یا  هراچ
اب هتـشذگ  یاـه  هاـم یط  دـنراد ، یداـیز  یاـهبنارگ  تازلف  اـی  زرا  رگا  هک  تسا  یدارفا  اـب  دروـخرب  عوـضوم  رگید ، یوـس  زا 

روشک لـخاد  هب  ار  دوخ  یاـهبنارگ  تازلف  زرا و  دـنهاوخب  روشک  جراـخ  زا  هک  یدارفا  هدوب و  ناـیرج  رد  نوگاـنوگ  نیواـنع 
ببـس هـک  تـسا  یعوـضوم  مـه  نـیا  دـنوشن ، هجاوـم  ییاـهدروخرب  نـینچ  اـب  هـک  دنتــسه  عوـضوم  نـیا  نارگن  دـنروایب ،

.دنوش دیدرت  راچد  روشک  هب  اهنآ  دورو  یارب  اه  هیامرس نیا  ناگدنراد  دوش  یم
مینک و لیهـست  ار  عوضوم  یوس  کـی هکنیا  دریگن ، رارق  هجوـت  دروـم  ریخا  هبوـصم  اـب  هطبار  رد  ینینچ  نیا یاـه  هبنج رگا 

.دوب دهاوخ  زاس  لکشم میریگب ، هدیدان  ار  نآ  هوجو  یقبام 
یــشیدنا و هراــچ دراوــم  نــیا  یارب  تــلود  هــک  مــیریگب  ضرف  رگا  : » دــنک یم ناــشنرطاخ  هــمادا  رد  نادداــصتقا  نــیا  « 

یاهبنارگ تازلف  زرا و  دنتـسه  روشک  زوسلد  هک  یناسک  زا  یخرب  تسا  لمتحم  دنک ، عفر  ار  تسد  نیا  زا  ییاه  هغدـغد
.دنروایب روشک  هب  ار  دوخ 

هطبار رد  ریخا  یاه  همزمز نوچ  یتاعوضوم  هب  دنک  نینچ  دهاوخب  هک  یـسک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  مه  ار  نیا  اما 
داـجیا یارب  هـک  یعناوـم  اـی  اــهبنارگ  تازلف  رب  تاــیلام  یکناــب ، یاــه  هدرپـس رب  تاــیلام  ییاراد ، رب  تاــیلام  ندناتــس  اــب 

ببــس دراوـم  نـیا  هـمه  دـنک و  یم هجوـت  هدزدوـکر  رادــیاپان و  یداـصتقا  عـضو  راـنک  رد  دراد  دوـجو  روـشک  رد  راـکو  بـسک
.دشاب هتشاد  یراک  نینچ  ماجنا  یارب  یرایسب  دیدرت  هک  دوش  یم

ندیسر رمث  هب  یارب  اریز  دوب ؛ دهاوخ  رثا  مک اما  تبثم  دنچ  ره  یمادقا  نینچ  دوشن ، یـشیدنا   هراچ دراوم  نیا  یارب  رگا 
.تسا هدشن  داجیا  ییاضف  نآ 

رد ار  نآ  زا  لـصاح  لوـپ  درواـیب و  روـشک  هب  ار  دوـخ  یـالط  اـی  زرا  یـسک  رگا  هـک  شـسرپ  نـیا  ربارب  رد  نـینچمه  یتزع  « 
، دـنا هتـشاد یرایـسب  دوس  هیـشاح  ریخا  ههام  نیدـنچ  رد  هک  اه  رازاب رگید  زا  کی  ره  ای  سروب  نکـسم ، نوچ  ییاهرازاب 
یگنیدـــقن و شیازفا  رد  یریثأـــت  مادـــقا  نـــیا  تـــشاد و  دـــهاوخ  یلاـــم  تیباذـــج  شیارب  اـــیآ  دـــنک ، یراذــــگ  هیاـــمرس

یارب یلخاد  یاه  رازاب هک  یدوس  هیـشاح  : » دیوگ یم دنورهـش »  » هب تشاذـگ ؟ دـهاوخ  ییاه  رازاب نینچ  یگتخیر  مه هب
مروت دودـح  رد  تدـم  نایم تدـم و  ینالوط رد  اه  رازاب نیا  رد  اـه  تمیق دـشر  هک  تهج  نیا  زا  دـنراد  یپ  رد  یدرف  نینچ 
یارب دوب و  دـهاوخ  یکی  تدـمدنلب  رد  دـنک  روـشک  دراو  دـهاوخب  درف  هک  یزرا  اـی  ـالط  یعقاو  تمیق  اـب  ساـیق  رد  تسا ،

.دنزب یمادقا  نینچ  هب  تسد  دهاوخب  هک  تسین  رادانعم  هبوصم  نیا  اب  هطبار  رد  هتفگ  شیپ دراوم  هب  هجوت  اب  درف 
یتباـث اــبیرقت  خرن  هـک  یللملا  نـیب حطــس  رد  اــهبنارگ  تازلف  نوـچ  ییاــهالاک  : » دــیازفا یم دوـخ  خــساپ  لــیمکت  رد  وا  «

نیا هـب  مـیراد  روـشک  رد  یمقر  ود  مروـت  خرن  هـکنیا  هـب  هجوـت  اــب  دــنوش  یرادــهگن  رگا  دــنراد ، ربـتعم  یاــهزرا  ساــسارب 
.دنتسه روآدوس  دوخ  یدوخ  هب  هک  تسانعم 

رد ــالط  هژیو  هــب اــهبنارگ   تازلف  اــما  دــنک  یم گــنهامه  ــالط  اــب  ار  دوــخ  تدــمدنلب  رد  مــه  زرا  ــالومعم  رگید  یوــس  زا 
.دراد زرا  هب  تبسن  یرتشیب  یتمیق  دشر  تدمدنلب 

شخب و هزیگنا دارفا  یارب  نم  هدـیقع  هب  مه  تهج  نیا  زا  یلخاد  یاـه  رازاـب رد  اـه  هیامرـس نیا  روـضح  حیـضوت  نـیا  اـب 
.تسین نیرفآ  قایتشا

یگنهاـمه یاروش  ریخا  هبوصم  جـیاتن  ندوب  رثا  مک رد  روـشک  ربـتعم  یاـه  هاگـشناد رد  داـصتقا  داتـسا  ود  نیا  هچرگا  « 

 



تسا صخشم  هچنآ  همه  نیا  اب  اما  دندوب  قفتم  عوضوم  هب  تخادرپ  زا  یتوافتم  یایاوز  اب  دنچ  ره  تلود ، یداصتقا 
رد ار  روـشک  داـصتقا  طیارـش  دـناوتب  اـت  تسا  تلود  راـک  روتـسد  رد  رگید  دراوـم  یرایـسب  هکلب  ریخا  هبوـصم  نـیا  اـهنت  هـن

.دراد هاگن  تابث  زا  یتلاح 
زا یروهمج  سیئر یراج  لاس  دادرخ  مهدزناش  تلود ، یداصتقا  یگنهاـمه  یاروش  هبنـشکی  رـصع  مادـقا  نیا  زا  شیپ 

.دننک مادقا  روشک  یزرا » یاهانگنت   » عفر هب  تبسن  هک  دوب  هتساوخ  یزکرم  کناب  لک  سیئر تعنص و  ریزو 
ققحت مدع  اب  یراج  لاس  رد  تلود  درک ، مالعا  شیپ  یدنچ  داصتقا ، ریزو  دنسپژد ، داهرف  هچنآ  قباطم  وس و  رگید  زا 

هب نآ  زا  یــشخب  یریگناـهج  قاحــسا  هـتفگ  هـب  هـک  یا  هلأـسم تـسا ، هجاوـم  دوـخ  یاهدـمآرد  یناـموت  دراـیلیم  رازه ۱۴۰
.تسا هدش  لصاح  رالد  درایلیم  هنالاس ۸ هب  ناریا  یتفن  یاهدمآرد  طوقس  لیلد 

تهج نـیمه  هـب  درب و  یم رــس  هـب  نآ  رد  ناریا  داــصتقا  نآ  زا  رت  گرزب تــلود و  هــک  تــسا  یطیارــش  هاوــگ  دراوــم  نــیا 
دید دیاب  هک  ییاه  هنزور دننک ، زاب  طیارـش  نیا  رد  شیاشگ  یارب  کچوک  دـنچ  ره  ییاه  هنزور ات  دـنراد  شالت  نادرمتلود 

.دمآ دنهاوخ  تلود  راک  هب  یلعف  طیارش  رد  هزادنا  هچ  ات 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رازاب داصتقا  الط -  زرا و  تادراو  تشرد  زیر و  یاهانگنت   

۲۶۲۶
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۰



زوین قفا  یلصا : عبنم   ۸۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۶   ۰   ۰   / انسیا   

اب هام ۹۸  نمهب  ناوخارف  یملع  تئیه  یاضعا  بذـج  نایـضاقتم  یملع  تیحالـص  یـسررب  تاسلج  انـسیا ، شرازگ  هب 
.دش رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  یاضعا  بذج  هناخریبد  شالت  اب  یتشادهب و  یاه  لکتورپ  تیاعر 

نیا زا  هک  دنا  هدرک تکرـش  نمهب ۹۸  رد  یئاـبطابط  همالع هاگشناد  یملع  تئیه  یاـضعا  بذـج  ناوـخارف  رد  رفن   ۲۵۲ 
.دش دنهاوخ  باختنا  یمومع  یملع و  طیارش  زارحا  تروص  رد  رفن  نایم ۲۳ 

لیدـبت هب  طوـبرم  یاـه  هبحاـصم  یماـمت  یراـج  یاـه  هـتفه  رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب 
.دوش یم ماجنا  دوب ، هدش  فقوتم  انورک  یرامیب  عویش  تلع  هب  هک  یملع  یاضعا  یاقترا  تیعضو و 

مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین قفا  دنک -  یم بذج  یملع  تئیه  وضع  رفن  یئابطابط ۲۳  همالع  هاگشناد   

زوینوکا دنک -  یم بذج  یملع  تئیه  وضع  رفن  یئابطابط ۲۳  همالع  هاگشناد   

هیشاحرد ییابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  یملع  تایه  وضع  بذج ۲۳   

انرب یرازگربخ  دنوش -  یم یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  یاضعا  بذج  رفن  ۲۳ 

راک رازاب  ییابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  یملع  تایه  وضع  بذج ۲۳   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  دش -  مالعا  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  بذج  رامآ   

مینست یرازگربخ  یسایس -  دنک  یم بذج  یملع  تئیه  وضع  رفن  یئابطابط ۲۳  همالع  هاگشناد   

دشدش مالعا   مالعا همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع تایه   تایه بذج   بذج رامآ   رامآ

رد رفن  ناـیم ۲۳  نیا  زا  هـک  دـندرک  تکرـش  رفن  دادـعت ۲۵۲  یئابطابط  همالع هاگـشناد  یملع  تایه  یاـضعا  بذـج  ناوخارف  رد 
.دش دنهاوخ  باختنا  یمومع  یملع و  طیارش  زارحا  تروص 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۴طباور 

https://www.isna.ir/news/99032616506/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99032616506/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%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%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  ییابطابابط  همالع  یملع  تئیه  یارب  رفن  بذج ۲۳   

ناراگنربخ هاگشاب  ییابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  یملع  تئیه  وضع  بذج ۲۳   

هیشاحرد دنک -  یم بذج  یملع  تئیه  وضع  رفن  یئابطابط ۲۳  همالع  هاگشناد   

انریا ییابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  یملع  تایه  وضع  بذج ۲۳   

ربخ داحتا  دش -  مالعا  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  بذج  رامآ   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  یملع  تئیه  وضع  رفن  بذج ۲۳   

اناپ یرازگربخ  ییابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  یملع  تایه  وضع  بذج ۲۳   

زوینوکا دش -  مالعا  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  بذج  رامآ   

وجشناد یرازگربخ  دنک -  یم بذج  یملع  تئیه  وضع  رفن  یئابطابط ۲۳  همالع  هاگشناد   

۲۶۲۶
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۰۶

انسیا یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ناریا  نایوجشناد  همانربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

درکلمع یـسررب  اـب  مالـسا  ناـهج  موـلع  یدانتـسا  هاـگیاپ  انـسیا ، زا  لـقن  هـب  ناریا ؛» نایوجـشناد  هماـنربخ   » شرازگ هـب   
ییاسانـش هب  مادقا  اـت ۱۳۹۶  هلاـس ۱۳۹۲  جـنپ  هرود  یارب  رنه  یعاـمتجا و  یناـسنا ، موـلع  هزوـح  رد  یناریا  نارگـشهوژپ 

.تسا هدرک  یرامعم  رنه و  یعامتجا ، مولع  یناسنا ، مولع  فلتخم  هتشر  نارگشهوژپ ۱۲  نیرتدانتسارپ  زا  رفن   ۷۸

زاـنهم رتـکد  تیریدــم ، هزوـح  رد  یکبــشم  رغــصا  رتـکد  رذآ ، لداـع  رتـکد  درف ، ییاــناد  نـسح  رتـکد  شرازگ  نـیا  رب  اــنب   
یراختفا و نیدلا  نکر  اضرلادبع  رتکد  یندب ، تیبرت  هزوح  رد  یناسحا  دمحم  رتکد  یرامعم ، رنه و  هزوح  رد  رف  هتسیاش 
، مافلگ نالـسرا  رتکد  ولنارفعز ، درک  هیلاع  رتکد  هداز ، لـگ  اـقآ  سودرف  رتکد  اـیفارغج ، هزوح  رد  یرهاـط  روپ  یدـهم  رتکد 
داصتقا و هزوح  رد  یقداص  نیسح  دیس  رتکد  اه ، نابز  تایبدا و  هزوح  رد  ینیورپ  لیلخ  رتکد  یریعـش و  اضردیمح  رتکد 

ناــیم رد  هــک  دنتــسه  هاگـــشناد  یملع  تأــیه  وــضع   ۱۴ یتــیبرت ، موــلع  هزوــح  رد  یدـــمحمرهم  دوــمحم  رتــکد  یلاــم و 
.دنتفرگ رارق  روکذم  یاه  هزوح  روشک  رترب  نارگشهوژپ 

هاگشناد رفن ، اب ۲۳  نارهت  هاگشناد  روشک ، یاه  هاگشناد نیب  رد  سردم ، تیبرت  هاگـشناد  یمومع  طباور  مالعا  رب  انب   
زیربت ناهفصا و  یاه  هاگـشناد رفن ، اب ۵  زاریش  هاگـشناد  رفن ، اب ۸  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  رفن ، اب ۱۴  سردم  تیبرت 

انیـس و یلعوـب  یاـه  هاگــشناد رفن ، اـب ۳  مادــکره  یلیبدرا  قـقحم  یتـشهب و  دیهــش  یاــه  هاگــشناد رفن ، اـب ۴  مادــک  ره 
، یناسنا مولع  فلتخم  هتشر  رد ۱۲  رترب  دانتـسارپ  رگـشهوژپ  دادعت  نیرتشیب  یاراد  رفن  اب ۲  مادک  ره  دهشم  یـسودرف 

.دنتسه یرامعم  رنه و  یعامتجا و 

درکلمع یـسررب  اـب  مالـسا  ناـهج  موـلع  یدانتـسا  هاـگیاپ  انـسیا ، زا  لـقن  هـب  ناریا ؛» نایوجـشناد  هماـنربخ   » شرازگ هـب 
ییاسانش هب  مادقا  ات ۱۳۹۶  هلاس ۱۳۹۲  جـنپ  هرود  یارب  رنه  یعامتجا و  یناـسنا ، مولع  هزوح  رد  یناریا  نارگـشهوژپ 

دانتسارپ دانتسارپ نارگشهوژپ   نارگشهوژپ نایم   نایم ردرد   سردم   سردم تیبرت   تیبرت هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع تأیه   تأیه وضع   وضع ۱۴۱۴

دانتسارپ نارگشهوژپ  نایم  رد  هاگـشناد  یملع  تأیه  وضع   ۱۴ مالسا ؛ ناهج  مولع  یدانتـسا  هاگیاپ  لاس ۱۳۹۸  شرازگ  رب  اـنب 
هاگــشناد زا  سپ  سردــم  تـیبرت  هاگــشناد  ساـسا  نـیا  رب  دــنتفرگ و  رارق  رنه  یعاـمتجا و  یناـسنا ، موـلع  هزوـح  رد  روـشک  رترب 

.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هزوح  ود  نیا  رد  روشک  رترب  نارگشهوژپ  زا  مهس  نیرتشیب  نارهت 

 

http://iusnews.ir/fa/news-details/359647/%DB%B1%DB%B4%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF/
http://iusnews.ir/fa/news-details/359647/%DB%B1%DB%B4%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF/


.تسا هدرک  یرامعم  رنه و  یعامتجا ، مولع  یناسنا ، مولع  فلتخم  هتشر  نارگشهوژپ ۱۲  نیرتدانتسارپ  زا  رفن   ۷۸
دادـعت زین  اهدانتـسا و  لک  دادـعت  زا  یعبات  هدوبن و  ناـسکی  دانتـسا  رپ  نارگـشهوژپ  زا  فلتخم  یاـه  هتـشر مهـس  هتبلا 

.تسا هتشر  ره  نارگشهوژپ 
، یلام داصتقا و  یتیبرت ، مولع  تیریدم ، یاه  هتشر هب  قلعتم  بیترت  هب  دانتسارپ  رگـشهوژپ  دادعت  مهـس و  نیرتشیب 

.تسا ایفارغج  یسانشناور و  تایبدا ، یعامتجا ، مولع 
زاـنهم رتـکد  تیریدــم ، هزوـح  رد  یکبــشم  رغــصا  رتـکد  رذآ ، لداــع  رتـکد  درف ، ییاــناد  نـسح  رتـکد  شرازگ  نـیا  رب  اــنب 

یراختفا نیدلا  نکر  اضرلادبع  رتکد  یندب ، تیبرت  هزوح  رد  یناسحا  دمحم  رتکد  یرامعم ، رنه و  هزوح  رد  رف  هتسیاش 
نالــسرا رتـکد  وـلنارفعز ، درک  هیلاـع  رتـکد  هداز ، لـگ  اـقآ  سودرف  رتـکد  اـیفارغج ، هزوـح  رد  یرهاـط  روـپ  یدــهم  رتـکد  و 

هزوح رد  یقداص  نیسح  دیس  رتکد  اه ، نابز  تایبدا و  هزوح  رد  ینیورپ  لیلخ  رتکد  یریعـش و  اضردیمح  رتکد  مافلگ ،
رد هـک  دنتـسه  هاگـشناد  یملع  تأـیه  وـضع   ۱۴ یتـیبرت ، مولع  هزوـح  رد  یدـمحمرهم  دوـمحم  رتـکد  یلاـم و  داـصتقا و 

.دنتفرگ رارق  روکذم  یاه  هزوح  روشک  رترب  نارگشهوژپ  نایم 
هاگشناد رفن ، اب ۲۳  نارهت  هاگشناد  روشک ، یاه  هاگـشناد نیب  رد  سردم ، تیبرت  هاگـشناد  یمومع  طباور  مالعا  رب  انب 

زیربت ناهفصا و  یاه  هاگشناد رفن ، اب ۵  زاریش  هاگشناد  رفن ، اب ۸  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رفن ، اب ۱۴  سردم  تیبرت 
انیـس و یلعوـب  یاـه  هاگـشناد رفن ، اـب ۳  مادـکره  یلیبدرا  قـقحم  یتـشهب و  دیهـش  یاـه  هاگــشناد رفن ، اـب ۴  مادـک  ره 
، یناسنا مولع  فلتخم  هتشر  رد ۱۲  رترب  دانتسارپ  رگشهوژپ  دادعت  نیرتشیب  یاراد  رفن  اب ۲  مادک  ره  دهشم  یسودرف 

.دنتسه یرامعم  رنه و  یعامتجا و 
نایوجــشناد یاـنورک  تـست  هجیتـن  مـالعادراد  دوـجو  هاـم  ریت  طـساوا  اـت  یراـج  مرت  ندــش  راد  هـمادا لاـمتحااه  طــبترم 

ییوجـشناد یاهارـس  ییاـشگزاب  هوحنـسردم  تیبرت  هاگـشناد  رد  اـنورک  تست  ماجناسردـم  تـیبرت  هاگـشناد  یهاـگباوخ 
دراد یهاگشناد  یاه  هتشر هب  یگتسب  یتعنص  ثحابم  رد  دیتاسا  ندوب  لاعفدش  مالعا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا دانتسارپ -  نارگشهوژپ  نایم  رد  سردم  تیبرت  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع   ۱۴ 

مینست یرازگربخ  یسایس -  دانتسارپ  نارگشهوژپ  نایم  رد  سردم  تیبرت  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع   ۱۴ 

فافش دانتسارپ -  نارگشهوژپ  نایم  رد  سردم  تیبرت  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع   ۱۴ 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

اب میناوتب  ات  تسا  مهافت  داـفم  یارجا  رب  تراـظن  یارب  ارجا  هتیمک  داـجیا  هماـن ، مهاـفت یاهدـنب  زا  رگید  یکی  نینچمه   
.مینک یریگیپ  ار  همان  مهافت دافم  یارجا  تیدج 

جیورت یارب  یا  هناسر نتـشاد  رایتخا  رد  یللملا ، نیب یاه  هاگـشناد اـب  طاـبترا  بطق  تبثم  یاـه  یگژیو یـسین ، هتفگ  هب   
.تسا نآ  یایاوز  رب OTC و  طلست  یصصخت و  شناد  هشیدنا و 

ییاـه لدـم هـب  روـشک ، هیامرـس  رازاـب  یاـه  هداد تعیبـط  یواـکاو  اـب  دـنناوت  یم نارگــشهوژپ  دوزفا : هـنیمز  نـیمه  رد  وا   
.دراد نآ  رد  یبسانم  درکراک  هک  دنسرب 

طیارش طیارش یاه   یاه یگژیو یگژیو نیرتمهم   نیرتمهم زازا   یکی   یکی یهاگشناد ، ، یهاگشناد ناوج  وو   ناوج صصختم   صصختم یورین   یورین زازا   هدافتسا   هدافتسا
تسا تسا هیامرس   هیامرس رازاب   رازاب ینونک   ینونک

 

https://www.atnanews.ir/archives/295558/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://www.atnanews.ir/archives/295558/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/


، ینوماــه نــیما  روــضح  اــب  ناریا  سروــبارف  تکرـــش  یئاـــبطابط و  همالع هاگـشناد  ناـیم  هماـن  مهاــفت یاــضما  ۀــسلج 
رتکد یئابطابط ، همالع هاگشناد  یـشهوژپ  نواعم  یدابآزوریف ، یناقهد  لالجدیـس  رتکد  سروبارف ، تکرـش  لماعریدم 

.دش رازگرب  روشک  یلام  تایضایر  بطق  سیئر  یسین ، هداسلادبع  رتکد  یشهوژپ و  ریدم  مدقمدنز ، ریما 
ۀتـسجرب شقن  هب  هراـشا  اـب  هسلج و  یادـتبا  رد  ناریا ، سروـبارف  تکرـش  لماعریدـم  ینوماـه ، نیما  اـنطع ، شرازگ  هـب 

رد هچ  یلام  تایضایر  نالیصحتلا  غراف  نایم  زا  هیامرس  رازاب  هزوح  رد  تفگ : هیامرس  یاهرازاب  رد  یلام  تایضایر  ملع 
هتـشر نالیــصحتلا  غراـف  نـیمه  کـمک  هـب  میتـشاد و  بذـج  کوکــس  یلاـم و  یاـهرازاب  هزوـح  رد  هـچ  سروـبارف و  هزوـح 

.تسا ریظن  یب  هتفرگ  لکش  هک  یا  هیامرس  رازاب  رامآ ، یلام و  تایضایر 
.دشاب دیفم  روشک  یارب  دناوت  یم  هیامرس  رازاب  هعومجم  رد  یژرنارپ  ناوج و  یورین  روضح  بذج و  نینچمه 

ناـمزاس رد  سروبارف  درک : حیرـشت  وکـسیآ  یللملا و  نیب  یاـه  نویـساردف  رد  ناریا  سروـبارف  یاـه  یروآوـن  ناـیب  اـب  وا 
ناــمزاس  ) وکــسیآ و  سروـب ، یناــهج  نویــساردف  ییایــسآ ، ییاــپورا و  یاــه  سروـب  نویــسرادف  ریظن  یللملا  نـیب یاــه 

ندرک هنیهب  لثم  ییاـه  یروآون  تسا ، راداـهب  قاروا  رب  یتراـظن  داـهن  کـی  هک  راداـهب ) قاروا  یاـه  نویـسیمک یللملا  نیب
.میا هتشاد  راداهب  قاروا  یا  هرود  نیب  دوس 

: درک دـیکات  ناریا  سروـبارف  تکرــش  لـماع  ریدـمدنرادن  هیامرــس  رازاـب  زا  یقیقد  تخانــش  زوـنه  ناریا  مدرم  زا  یرایــسب 
.تسا اه  یا  هفرح رازاب  رازاب ، نیا  دنرادن و  هیامرس  رازاب  زا  یقیقد  تخانش  زونه  ناریا  مدرم  زا  یرایسب 

یرازاب دـهاش  ام  دوش  یم  ببـس  سروب  رازاب  رد  یراـمآ  تایـضایر  یلاـم و  تایـضایر  دوجو  لـیلحت ، دادعتـسا  رب  هوـالع 
.میشاب یهجو  دنچ 

یئابطابط و همالع  هاگشناد  نایم  هبناج  ود  یملع  یاه  یراکمه  هعـسوت  مهافت  یاهروحم  ناـیب  هب  همادا  رد  ینوماـه 
، اـه شهوژپ  ماـجنا  یارب  یلاـم  تایـضایر  بطق  یاـه  تـیفرظ  زا  هدافتـسا  تـفگ : تـخادرپ و  ناریا  سروـبارف  ناـمزاس 
یملع و یاـه  یدـنمناوت ییازفا  مه ییوس و  مه  یـشهوژپ ، یـشزومآ و  یاـهزاین  عـفر  یملع و  تـالماعت  حطـس  یاـقترا 

تیفرظ زا  سروبارف  یریگ  هرهب  هیامرـس ، رازاـب  رد  یجراـخ  یلخاد و  نارگـشهوژپ  ناـگربخ و  اـب  رثوـم  طاـبترا  یـشهوژپ ،
اه و شیامه  اه ، تسـشن  یرازگرب  و  یملع ، ربتعم  تالجم  رد  نآ  راشتنا  تالاقم و  شریذـپ  اـه ، هدکـشناد  رکف  قاـتا 

.تسا سروبارف  نامزاس  یئابطابط و  همالع هاگشناد  نایم  میهافت  یاهروحم  نیرتمهم  اه  نمجنا
ناـیب اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یــشهوژپ  نواـعم  یداـبآزوریف ، یناــقهد  لــالج  دیــس  رتـکد  هـسلج  نـیا  هـمادا  رد 

مه یلام و  تایـضایر  هتـشر  مه  رـضاح  لاـح  رد  تفگ : سروبارف  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  نایم  یراـکمه  ترورض 
.تسا لباقتم  شناد  ییازفا و  مه  دنمزاین  تساپون و  ناریا  رد  سروبارف  هیامرس و  رازاب 

.تسا نآ  تیوقت  هاگشناد و  تعنص و  هعماج ، نایم  طابترا  یرارقرب  دراد  تیمها  هزورما  هک  هچنآ 
هب دـهد و  هـمادا  ار  شراـک  صـصخت  ینف و  شناد  نودـب  دـناوت  یمن  یناـسنا  موـلع  یوجـشناد  یدربراـک  یاـه  هزوـح  رد 

.میدنمزاین ملع  ندش  یعامتجا 
.تسا دنمشزرا  رایسب  زین  ناریا  رد  زاین  نیمه  فشک  هتبلا 

: داد همادا  همان  مهافت دافم  هرابرد  یناقهد  رتکدتـسا  مهم  رایـسب  یلاـم  داوس  هزوح  رد  یزاـسگنهرف  یزاـس و  ناـمتفگ 
.تسا یمومع  گنهرف  یمومع و  داوس  حطس  یاقترا  همان ، مهافت  نیا  دافم  زا  یکی 

ام تسا و  هتفاین  هعـسوت  یمومع  گـنهرف  لـیلد  هب  دـهد  یم  خر  هیامرـس  رازاـب  رد  یتالکـشم  زا  یـشخب  دـیاش  هک  ارچ 
.میتسه یلام  داوس  دنمزاین 

.تسا مهم  رایسب  یلام  داوس  هزوح  رد  یزاسگنهرف  یزاس و  نامتفگ 
اب میناوتب  ات  تسا  مهافت  داـفم  یارجا  رب  تراـظن  یارب  ارجا  هتیمک  داـجیا  هماـن ، مهاـفت یاهدـنب  زا  رگید  یکی  نینچمه 

.مینک یریگیپ  ار  همان  مهافت دافم  یارجا  تیدج 
نیا نایوجشناد  یارب  مه  هیامرس  شناد  یاقترا  درک : حیرصت  تسناد و  هیامرـس  رازاب  هب  کمک  ار  هاگـشناد  تلاسر  یو 
رتکد تمه  هب  دوجوم  یللملا  نیب  یلخاد و  یاـه  تیفرظ  زا  اـم  تسا و  زاـین  نآ  نارازگراـک  نـالماع و  یارب  مه  هزوح و 

.میرب یم  هرهب  یسین 

 



هعماـج ناـیم  فاکـش  روشک ، داـصتقا  ینوـنک  تالکـشم  زا  یکی  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  نواـعم  هتفگ  هـب 
یاـشگ هار دوش و  لـح  دـناوت  یم لـضعم  نیا  نیفرط  یراـیمه  تمه و  تروـص  رد  اـهنت  تسا و  رازاـب  تعنـص و  یملع و 

.دشاب داصتقا  رگید  بئاصم 
کــیژتارتسا و یاــه  شهوژپ هعــسوت  یلاــم و  داوــس  یاــقترا  یموــمع ، یراذــگ  هیامرـــس گــنهرف  شیازفا  یداــبآزوریف 

یزاس ناـمتفگ یپ  رد  هماـن  مهاـفت نیا  درک ، حیرـصت  تسناد و  هماـن  مهاـفت نیا  فادـها  نیرت  مهم هلمج  زا  ار  یدربهار 
.دوش یم یشان  نآ  نادقف  زا  هیامرس  رازاب  تافآ  زا  یرایسب  هک  تسا  هعماج  یلام  داوس  یاقترا  ثحبم  رد 

یئابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  روشک و  یلاـم  تایـضایر  بطق  سیئر  یـسین ، هداسلادـبع  رتکد  همادا  رد 
یادـتبا رد  تفگ : تخادرپ و  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یلام  تایضایر  بطق  یریگ  لکـش هتـشر و  هچخیرات  نایب  هب 

.تشاد دهاوخ  یدربراک  هچ  هتشر  نیا  هک  میتسناد  یمن ًاقیقد  یلام  تایضایر  هتشر  سیسات 
یملع و یاضف  نیب  میناوتب  ات  میدرک  رازگرب  هیامرس  رازاب  اب  کرتشم  یاه  تسشن  اه و  هاگراک  هلسلس  لیلد  نیمه  هب 

.مینک داجیا  طابترا  هیامرس  رازاب  هاگشناد و  یشهوژپ 
سیئردوش هعماج  هیامرـس و  رازاـب  رد  تورث  ینیرفآ و  شزرا بجوم  دـناوت  یم تسا  ناـیرج  رد  هاگـشناد  رد  هک  یـشناد 

موادـت رد  یماـگ  ار  یلاـم  تایـضایر  بطق  ناریا و  سروـبارف  ناـیم  یراـکمه  هماـن  مهاـفت یلاـم ، تایـضایر  یملع  بطق 
بجوـــم دـــناوت  یم تــسا  ناـــیرج  رد  هاگـــشناد  رد  هــک  یـــشناد  تــفگ : تــسناد و  یبرجت  یملع و  ریـــسم  رد  تـــکرح 

.دوش هعماج  هیامرس و  رازاب  رد  تورث  ینیرفآ و  شزرا
یاـه لیـسناتپ اـه و  یگژیو هـک  دوزفا  نایوجـشناد ، زا  هیامرـس  رازاـب  ناـکرا  هناـیارگ  تیاـمح درکیور  زا  ینادردـق  نمــض  وا 

.دریگب رارق  هیامرس  رازاب  رایتخا  رد  لامک  هب  دناوت  یم یلام  تایضایر  بطق 
جیورت یارب  یا  هناسر نتـشاد  رایتخا  رد  یللملا ، نیب یاـه  هاگـشناد اـب  طاـبترا  بطق  تبثم  یاـه  یگژیو یـسین ، هتفگ  هب 

.تسا نآ  یایاوز  رب OTC و  طلست  یصصخت و  شناد  هشیدنا و 
ینیرفآ تورث  شهوژپ  زا  میناوـتب  هک  تسا  نیا  نم  فدـه  ماـمت  تفگ : روـشک  یلاـم  تایـضایر  بطق  سیئر  ناـیاپ  رد 

.میربب هرهب  هیامرس  رازاب  هزوح  رد  هاگشناد  ناوج  یورین  زا  همان  مهافت نیا  لیذ  مینک و 
مولع هدکشناد  سیئر  یرهاطروپ ، اضر  رتکددنک  رت  ناشخرد ار  هیامرس  رازاب  زادنا  مشچ دناوت  یم یلام  تایـضایر  هتـشر 
قافتا ار  هیامرـس  رازاـب  یهاگـشناد و  هعماـج  ناـیم  دـنویپ  تیوقت  زین  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هنایار  راـمآ و  یـضایر ،

ار هیامرـس  رازاب  زادـنا  مشچ دـناوت  یم هک  تسا  ناهج  رد  ییاپون  هتـشر  یلام ، تایـضایر  هتـشر  تفگ : تسناد و  یکراـبم 
.دنک رت  ناشخرد

نیا مــیا و  هدوــب رازاــب  تعنـــص و  هاگـــشناد و  لــماعت  تیوــقت  هشیدـــنا  رد  هــشیمه  مناراــکمه ، ریاــس  هارمه  هــب  نــم 
.دشاب رثوم  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم همان  مهافت

دنوش هجوتم  ار  اه  لدـم تاداریا  دنتـسناوت  رازاب  یاه  هداد اب  دوخ  یاه  لدـم قیبطت  اب  کیمداکآ  یاه  هرهچ وا ، هتفگ  هب 
.تسا قیبطت  یسررب و  نیا  نوهرم  یلام  تایضایر  تفرشیپ  عقاو  رد  دنرادرب ؛ ماگ  اه  نآ عفر  تهج  رد  و 

یاـه لدـم نآ  یپ  رد  دوـش و  ضقن  دـیدج  یاـه  هداد یـسررب  اـب  تسا  نکمم  دوـش ، یم هدـید  اـه  هداد رد  هک  ییاـهوگلا 
.دوش داجیا  یدیدج 

یروتاربـال و دـشاب ، کـیدزن  رازاـب  هب  هکنآ  زا  رتـشیب  روـشک  رد  یلاـم  تایـضایر  نیا  زا  شیپ  اـت  هکنیا  ناـیب  اـب  یرهاـطروپ 
یـسررب ار  یـسروب  یعقاو و  یاـه  هداد دنتـسه  شـالت  رد  هتـشر  نیا  نالیـصحتلا  غراـف نونکا  تفگ : دوـب ، یهاگـشیامزآ 

.دنشخبب دوبهب  ار  اه  نآ رازاب ، تیعقاو  اب  دوخ  یاه  لدم قباطت  اب  دنناوتب  ات  دننک 
ییاـه لدـم هـب  روـشک ، هیامرـس  رازاـب  یاـه  هداد تعیبـط  یواـکاو  اـب  دـنناوت  یم نارگــشهوژپ  دوزفا : هـنیمز  نـیمه  رد  وا 

.دراد نآ  رد  یبسانم  درکراک  هک  دنسرب 
باختنا ار  یلدم  میتسه ، هقتشم  یراذگ  تمیق ددصرد  رگا  هک  دوش  نیا  هب  رجنم  همان  مهافت نیا  متـسه  راودیما  نم 

.دراد قباطت  یعقاو  یاه  هداد اب  هک  مینک 
، مسارم نیا  رگید  شخب  ردتـسا  تایـضایر  رامآ و  یژولونکت و  رادـماو  یداصتقا  مهم  رازاـب  کـی  ناونع  هب  هیامرـس  رازاـب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۸طباور 



ثحب یلاـم  یاـهرازاب  قـیرط  زا  تایـضایر  ریثاـت  هکنیا  ناـیب  اـب  زین  ناریا  سروـبارف  هریدـم  تئیه وـضع  رفن ، ناـیوپ دـمحا 
یـشخبرثا ییاراـک و  هتـشاد و  داـصتقا  رد  ییازـسب  مهـس  نآ  یاـه  لـح هار تایـضایر و  درک : ناوـنع  تـسا ، هاـفر  شیازفا 

.درب یم الاب  ار  متسیس 
یاـضما هک  تسا  تایـضایر  راـمآ و  یژوـلونکت و  رادـماو  یداـصتقا  مهم  رازاـب  کـی  ناوـنع  هب  هیامرـس  رازاـب  ناـیم  نیا  رد 

یارب صـصختم  یاـهورین  زیهجت  هب  یلاـم  تایـضایر  بـطق  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  سروبارف و  نایم  هماـن  مهاـفت
.دنک یم کمک  رایسب  هیامرس  رازاب 

دـشر غولب و  هب  دـناوت  یم هک  تسناد  یتبثم  قافتا  ار  هیامرـس  رازاب  هب  یلام  تایـضایر  هتـشر  نایوجـشناد  دورو  رفناـیوپ 
.دنک ینایاش  کمک  رازاب  نیا 

طیحم رد  هاگــشیامزآ  کـی  هماـن  مهاـفت داــفم  ندــش  ییارجا  یتاــیلمع و  روـظنم  هـب  درک  داهنــشیپ  اتــسار ، نـیمه  رد  وا 
.دوش اپرب  همان  مهافت فادها  دربشیپ  یارب  سروبارف  ای  هاگشناد 

رتـکد یداـبآزوریف  یناـقهد  لالجدیــس  رتـکد  یئاـبطابط  همالع هاگـشناد  هیامرــس  رازاـب  ینوماـه  نـیما  یدــیلک : تاــملک 
: یراذـــــــــگ کارتـــــــــشاروشک  یلاـــــــــم  تایــــــــــضایر  بـــــــــطق  ناریا  سروـــــــــبارف  تکرــــــــــش  یــــــــــسین  هداسلادــــــــــبع 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۵۵۸
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یلام رصع  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

داصتقا ناوید  روشک -  هعسوت ی  لوصا  زا  هاگشناد  اب  هیامرس  رازاب  لماعت  تیوقت   

یلام یلوپ  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  تایضایر   

نیون یروآ  نف  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

انآ یرازگربخ  نایوجشناد -  یاه  هلاسر اه و  همان نایاپ زا  تیامح  سروبارف / اب  روشک  یلام  تایضایر  بطق  یراکمه   

داصتقا لصف  روشک -  هعسوت ی  لوصا  زا  هاگشناد  اب  هیامرس  رازاب  لماعت  تیوقت  ناریا  یصصخت  تیاس   

ییابطابط همالع  هاگشناد  ناریا -  سروبارف  تکرش  یئابطابط و  همالع هاگشناد  یراکمه  همان  مهافت  یاضما   

تلم داصتقا  تلم -  داصتقا  یربخ  هاگیاپ  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

داصتقا لصف  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر  ناریا  یصصخت  تیاس   

لوپ یادص  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

۲۶۲۶
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۵۴



زوین غالب  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انسیا   

ییابطابط همالع  هاگشناد  هماـنرب  حیرـشت  هب  بلطم  نیا  ناـیب  نمـض  انـسیا ، اـب  وـگ  تـفگ و  رد  یفیطل  اـضرمالغ  رتـکد 
میمصت یارب  یسانشراک  راک  ماجنا  لاح  رد  درک : راهظا  درک و  هراشا  یهاگباوخ  یاه  طیحم رد  نایوجـشناد  روضح  یارب 

یهاـگباوخ یاـه  طـیحم رد  هاــگباوخ  یــضاقتم  نایوجــشناد  روـضح  اــه و  هاــگباوخ ییاــشگزاب  هوـحن  صوـصخ  رد  یریگ 
.میا هدیسرن ییاهن  یدنب  عمج  هب  هنیمز  نیا  رد  العف  میتسه و 

ناتسبات ناتسبات ردرد   اهاه   هاگباوخ هاگباوخ زازا   همالع   همالع نایوجشناد   نایوجشناد هدافتسا   هدافتسا دورو  وو   دورو طرش   طرش

تراک هئارا  هب  فظوم  هاگباوخ  هب  دورو  یـضاقتم  نایوجـشناد  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواـعم 
.تسین صخشم  العف  هاگشناد  یاه  هاگباوخ ییاشگزاب  قیقد  نامز  تفگ : دنتسه ، تمالس 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۹طباور 

https://www.isna.ir/news/99032516150/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99032516150/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


رد ار  دوخ  یاـه  هاـگباوخ یگنهاـمه  صخـشم و  لـکتورپ  بلاـق  رد  نارهت  یاـه  هاگـشناد هکنیا  رب  دـیکات  اـب  همادا  رد  یو 
رگید یاه  هاگـشناد زا  رت  تواـفتم صاـخ  طیارـش  لـیلد  هب  ینف  یاـه  هاگـشناد هتبلا  تفگ : درک ، دـنهاوخ  زاـب  یراـج  مرت 
یاه هاگباوخ گنهامه  صخشم  لکتورپ  کی  بلاق  رد  دنتسه  نیا  لابند  نارهت  یاه  هاگشناد یلکروط  هب   اما  دنتسه 

.میا هدیسرن ییاهن  میمصت  هب  هنیمز  نیا  رد  زونه  هک  دننک  ییاشگزاب  یراج  مرت  یارب  زاین  تروص  رد  ار  دوخ 
روضح تروص  رد  هاگباوخ  یضاقتم  نایوجشناد  یمامت  هکنیا  رب  دیکات  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم 

اب ار  تمالـس  هـگرب  نـیا  دـنناوت  یم نایوجـشناد  تـفگ : دنتـسه ، تمالـس  گرب  تراـک  نتــشاد  هـب  فـظوم  زکارم  نـیا  رد 
نتـشاد هارمه  هب  اما  دـننک  تفایرد  هاگـشناد  یناـمرد  یتشادـهب  زکارم  هب  هعجارم  یتح  اـی  یناـمرد و  زکارم  هب  هعجارم 

.تسا یرورض  هاگباوخ  هب  دورو  یارب  تمالس  تراک 
، دش دهاوخن  نایوجـشناد  مامت  لماش  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  یاه  هاگباوخ رد  ناکـسا  هکنیا  نایب  اب  یفیطل  رتکد 

دنتــسه ینادــیم  یاـه  هژورپ ماـجنا  عاـفد و  هناتــسآ  رد  هـک  دــشرا  یــسانشراک  یرتـکد و  هرود  نایوجــشناد  اـهنت  تـفگ :
.دنهدب هئارا  هاگباوخ  رد  ناکسا  یارب  ار  دوخ  تساوخرد  دنناوت  یم

.دنشاب هتشاد  روضح  یهاگباوخ  یاه  طیحم رد  دنناوت  یمن نایوجشناد  همه  نیاربانب 
.دشاب دصرد  زا ۵۰  رتمک  دیاب  زکارم  نیا  رد  شریذپ  تیفرظ  هکنیا  نمض 

رد تفگ : داد و  ربخ  هاگشناد  نیا  یهاگباوخ  زکارم  یمامت  ینوفعدض  زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم 
هب تشادـهب  ترازو  نایوجـشناد و  روما  نامزاس  یوس  زا  یغـالبا  یتشادـهب  یاـه  لـکتورپ اـه  هاـگباوخ ییاـشگزاب  تروص 

دراوم زا  یهاگباوخ  یاـه  طـیحم رد  نایوجـشناد  یعاـمتجا  هلـصاف  تیاـعر  هکنیا  نمـض  دـش  دـهاوخ  ییارجا  لـماک  روط 
.تسا اه  هاگباوخ راکب  زاغآ  تروص  رد  ام  دیکات  دروم 

نیا یاه  هاـگباوخ رد  همالع  هاگشناد  یجراخ  یوجـشناد  رـضاح ۱۷۰  لاـح  رد  هـکنیا  رب  دـیکات  اـب  ناـیاپ  رد  یفیطل  رتـکد 
نیارباـنب دـنوش ، جراـخ  روـشک  زا  دـندشن  قـفوم  اـنورک  عویـش  زا  دـعب  نایوجـشناد  نـیا  تـفگ : دـنراد ، ناکــسا  هاگــشناد 

ییارجا زین  یجراـخ  یاـه  هاـگباوخ رد  لـماک  روـط  هـب  یتشادـهب  یاـه  لـکتورپ دـنراد و  تنوکـس  اـه  هاـگباوخ رد  ناـنچمه 
.دوش یم

مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین غالب  ناتسبات -  رد  اه  هاگباوخ زا  همالع  نایوجشناد  هدافتسا  دورو و  طرش   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  ناتسبات -  رد  اه  هاگباوخ زا  همالع  نایوجشناد  هدافتسا  هوحن   

ناریا یادص  همالع -  ییوجشناد  هاگباوخ  زا  هدافتسا  طیارش  تمالس » تراک   » 

زوینوکا ناتسبات -  رد  اه  هاگباوخ زا  همالع  نایوجشناد  هدافتسا  دورو و  طرش   

۲۵۲۵
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۳۹



رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

جیورت یارب  یا  هناسر نتـشاد  رایتخا  رد  یللملا ، نیب یاه  هاگـشناد اـب  طاـبترا  بطق  تبثم  یاـه  یگژیو یـسین ، هتفگ  هب   

روشک روشک یداصتقا   یداصتقا هعسوت   هعسوت لوصا   لوصا زازا   هاگشناد   هاگشناد اباب   هیامرس   هیامرس رازاب   رازاب لماعت   لماعت تیوقت   تیوقت

بطق تیفرظ  نتفرگ  رظن  رد  اب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  ناریا و  سروبارف  نایم  هبناـجود  یراـکمه  هماـن  مهاـفت اـنریا - نارهت - 
.دیسر اضما  هب  ناریا  سروبارف  اب  طبترم  یاه  یژتارتسا یارجا  اه و  شهوژپ تاقیقحت ، ماجنا  روظنم  هب  یلام  تایضایر  یملع 

 

https://www.irna.ir/news/83821792/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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.تسا نآ  یایاوز  رب OTC و  طلست  یصصخت و  شناد  هشیدنا و 

یکرابم قافتا  ار  هیامرس  رازاب  یهاگـشناد و  هعماج  نایم  دنویپ  تیوقت  زین  رامآ  هدکـشناد  سییر  یرهاطروپ  اضر  رتکد   
رت ناشخرد ار  هیامرس  رازاب  زادنا  مشچ دناوت  یم هک  تسا  ناهج  رد  ییاپون  هتشر  یلام ، تایضایر  هتـشر  تفگ : تسناد و 

.دنک

نیا مــیا و  هدوــب رازاــب  تعنـــص و  هاگـــشناد و  لــماعت  تیوــقت  هشیدــنا  رد  هــشیمه  مناراــکمه ، ریاــس  هارمه  هــب  نــم   
.دشاب رثوم  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم همان  مهافت

یورین زا  هدافتـسا  ناریا ، سروـبارف  لماعریدـم  ینوماـه  ریما  ناریا ، سروـبارف  یموـمع  طـباور  هبنــشکی  زور  شرازگ  هـب 
: تفگ تـسناد و  نآ  ینوـنک  طیارـش  یاـه  یگژیو نـیرت  مـهم زا  یکی  ار  هیامرـس  رازاـب  رد  یهاگـشناد  ناوـج و  صـصختم 

یاه ماگ دـنناوت  یم دـنوش ، یم دراو  هیامرـس  رازاب  هب  صـصخت  شناد و  زا  یراب  هلوک اب  هک  یـصصختم  دـهعتم و  ناناوج 
.دنرادرب نآ  یاقترا  التعا و  ریسم  رد  یرثوم 

: تفگ دـنک ، رت  مکحم ار  هیامرـس  رازاب  یملع و  هعماج  نایم  لپ  دـناوت  یم هماـن  مهاـفت نیا  هکنیا  ناـیب  اـب  ینوماـه  ریما 
رازاـب هعــسوت  هریجنز  دـنهاوخ  یم هزیگنا  شـالت و  اـب  هـک  تـسا  یناـناوج  تاراـکتبا  اـه و  یروآوـن ناـبزیم  ناریا  سروـبارف 

.دننک لیمکت  ار  روشک  هیامرس 
بطق تـیفرظ  زا  یریگ  هرهب تـفگ : درک و  هراـشا  هماـن  مهاـفت نـیا  داـفم  هـب  مـسارم  نـیا  رد  ناریا  سروـبارف  لماعریدــم 

یاـقترا سروـبارف ، اـب  طـبترم  یاـه  یژتارتـسا یارجا  اـه و  شهوژپ تاـقیقحت ، ماــجنا  روـظنم  هـب یلاــم  تایــضایر  یملع 
هب یباـیتسد  روـظنم  هب یلمع  یملع و  یاـه  یدـنمناوت ناـیم  دـنویپ  نـیفرط و  ناـیم  یـشهوژپ  یملع و  تـالماعت  حـطس 

.تسا همان  مهافت نیا  دافم  نیرت  مهم هلمج  زا  هیامرس  رازاب  یصصخت  شناد  اب  قبطنم  یدربهار و  یا  همانرب
لاکینکت یاه  لیلحت رب  هوالع  یلام  یاه  کینکت یلام و  تایـضایر  هک  تسا  یا  هفرح رازاب  کی  هیامرـس  رازاب  وا  هتفگ  هب 

.دنک یم کمک  رازاب  نیا  یاه  لیلحت رتشیب  هچره  یانغ  هب  لاتنمادناف  و 
نیمه رد  تسا و  گنررپ  رایـسب  یلاـم  تایـضایر  ثحب  کوکـص  یهدـب و  رازاـب  هزوح  رد  درک : ناـیب  سروبارف  لماعریدـم 

.تسا دیفم  رایسب  هدش  زیهجت  هیامرس  رازاب  رد  اه  هاگشناد نالیصحتلا  غراف کمک  هب  هک  یشناد  اتسار 
یملع هعماج  هدنیامن  هاگـشناد  نیا  هک  تفگ  روشک ، یملع  رهپـس  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هاگیاج  هب  هراشا  اـب  وا 

دروم دـناوت  یم مادـک  ره  هک  دراد  یددـعتم  یاـه  تیفرظ دوـخ ، یملع  یاـه  بطق نتـشاد  راـیتخا  رد  اـب  هک  تسا  روـشک 
.دریگب رارق  ینیرفآ  تورث تهج  رد  هنیهب  هدافتسا 

نواـعم یداـبآزوریف  یناـقهد  لـالج  دیـس  تسـشن ، نـیا  هـمادا  رد  هیامرــس  رازاـب  هاگــشناد و  لـماعت  هـب  نوزفازور  زاـین 
هک تفگ  هیامرس  رازاب  ناکرا  اب  هاگشناد  یراکمه  هعـسوت  ترورـض  هب  هراشا  اب  زین  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یشهوژپ 

دیدـشت زور  هب  زور  هبرجت  شناد و  لداـبت  ییازفا و  مـه هـب  زاـین  هیامرـس ، رازاـب  ینوـنک  طیارـش  تایرورـض و  هـب  هجوـت  اـب 
.دوش یم

تسناد و روشک  داـصتقا  هعـسوت  لوـصا  زا  یکی  ار  ملع  ِندـش  یعاـمتجا  هیامرـس و  رازاـب  اـب  هاگـشناد  لـماعت  تیوـقت  وا 
نتـشاد راـیتخا  رد  اـب  هک  تسا  روشک  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  هاگـشناد  نیرت  گرزب یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تفگ :

.دنک مهارف  ار  یملع  هعماج  تعنص و  هعماج  نایم  لپ  دناوت  یم ددعتم  یصصخت  یاه  بطق
یملع و هعماـج  ناـیم  فاکــش  روـشک ، داــصتقا  ینوـنک  تالکــشم  زا  یکی  همالع ، هاگشناد  یـشهوژپ  نواـعم  هتفگ  هـب 

بئاـصم یاـشگ  هار دوش و  لـح  دـناوت  یم لـضعم  نیا  نیفرط  یراـیمه  تمه و  تروـص  رد  اـهنت  تسا و  رازاـب  تعنص و 
.دشاب داصتقا  رگید 

کــیژتارتسا و یاــه  شهوژپ هعــسوت  یلاــم و  داوــس  یاــقترا  یموــمع ، یراذــگ  هیامرـــس گــنهرف  شیازفا  یداــبآزوریف 
یزاس ناـمتفگ یپ  رد  هماـن  مهاـفت نیا  درک ، حیرـصت  تسناد و  هماـن  مهاـفت نیا  فادـها  نیرت  مهم هلمج  زا  ار  یدربهار 

.دوش یم یشان  نآ  نادقف  زا  هیامرس  رازاب  تافآ  زا  یرایسب  هک  تسا  هعماج  یلام  داوس  یاقترا  ثحبم  رد 

 



، نآ دافم  ریاس  ندـش  ارجا  رب  یریگیپ  تراظن و  یارب  یا  هتیمک لیکـشت  رب  هک  همان  مهاـفت نیا  داـفم  زا  یکی  وا  هتفگ  هب 
.دنک ادیپ  شیازفا  نآ  یدرکلمع  ییارجا و  تیلباق  دوش  ثعاب  دناوت  یم دراد  دیکات 

زکرم نیا  هک  درک  حیرـصت  یلام  تایـضایر  بطق  یاـه  تیفرظ ندرمـشرب  اـب  ناـیاپ  رد  همالع  هاگشناد  یشهوژپ  نواعم 
.دریگب رارق  هدافتسا  دروم  دناوت  یم یلخاد ، یاه  تیفرظ اب  اتسارمه  هک  دراد  زین  یللملا  نیب یاه  تیلاعف یملع 

تایضایر ریثات  هکنیا  نایب  اب  زین  ناریا  سروبارف  هریدم  تایه وضع  رفن  نایوپ دمحا  تسا  تایضایر  رادماو  هیامرس  رازاب 
داصتقا رد  ییازـسب  مهـس  نآ  یاـه  لـح هار تایـضایر و  درک : ناونع  تسا ، هاـفر  شیازفا  ثحب  یلاـم  یاـهرازاب  قیرط  زا 

.درب یم الاب  ار  متسیس  یشخبرثا  ییاراک و  هتشاد و 
یاـضما هک  تسا  تایـضایر  راـمآ و  یژوـلونکت و  رادـماو  یداـصتقا  مهم  رازاـب  کـی  ناوـنع  هب  هیامرـس  رازاـب  ناـیم  نیا  رد 

یارب صـصختم  یاـهورین  زیهجت  هب  یلاـم  تایـضایر  بـطق  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  سروبارف و  نایم  هماـن  مهاـفت
.دنک یم کمک  رایسب  هیامرس  رازاب 

دـشر غولب و  هب  دـناوت  یم هک  تسناد  یتبثم  قافتا  ار  هیامرـس  رازاب  هب  یلام  تایـضایر  هتـشر  نایوجـشناد  دورو  رفناـیوپ 
.دنک ینایاش  کمک  رازاب  نیا 

طیحم رد  هاگــشیامزآ  کـی  هماـن  مهاـفت داــفم  ندــش  ییارجا  یتاــیلمع و  روـظنم  هـب  درک  داهنــشیپ  اتــسار ، نـیمه  رد  وا 
.دوش اپرب  همان  مهافت فادها  دربشیپ  یارب  سروبارف  ای  هاگشناد 

هماـن مهاـفت یلاــم ، تایــضایر  یملع  بـطق  سیئر  یــسین  هداسلادــبع  رتـکد  دوــش  یم ینیرفآ  تورث بجوــم  هاگــشناد 
تسناد و یبرجت  یملع و  ریـسم  رد  تکرح  موادـت  رد  یماگ  ار  یلاـم  تایـضایر  بطق  ناریا و  سروبارف  ناـیم  یراـکمه 

.دوش هعماج  هیامرس و  رازاب  رد  تورث  ینیرفآ و  شزرا بجوم  دناوت  یم تسا  نایرج  رد  هاگشناد  رد  هک  یشناد  تفگ ،
یاـه لیـسناتپ اـه و  یگژیو هـک  دوزفا  نایوجـشناد ، زا  هیامرـس  رازاـب  ناـکرا  هناـیارگ  تیاـمح درکیور  زا  ینادردـق  نمــض  وا 

.دریگب رارق  هیامرس  رازاب  رایتخا  رد  لامک  هب  دناوت  یم یلام  تایضایر  بطق 
جیورت یارب  یا  هناسر نتـشاد  رایتخا  رد  یللملا ، نیب یاـه  هاگـشناد اـب  طاـبترا  بطق  تبثم  یاـه  یگژیو یـسین ، هتفگ  هب 

.تسا نآ  یایاوز  رب OTC و  طلست  یصصخت و  شناد  هشیدنا و 
یکرابم قافتا  ار  هیامرـس  رازاب  یهاگـشناد و  هعماج  نایم  دنویپ  تیوقت  زین  رامآ  هدکـشناد  سییر  یرهاطروپ  اضر  رتکد 

ار هیامرــس  رازاــب  زادــنا  مـشچ دــناوت  یم هـک  تـسا  ناــهج  رد  ییاــپون  هتــشر  یلاــم ، تایــضایر  هتــشر  تــفگ : تــسناد و 
.دنک رت  ناشخرد

نیا مــیا و  هدوــب رازاــب  تعنـــص و  هاگـــشناد و  لــماعت  تیوــقت  هشیدـــنا  رد  هــشیمه  مناراــکمه ، ریاــس  هارمه  هــب  نــم 
.دشاب رثوم  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم همان  مهافت

دنوش هجوتم  ار  اه  لدـم تاداریا  دنتـسناوت  رازاب  یاه  هداد اب  دوخ  یاه  لدـم قیبطت  اب  کیمداکآ  یاه  هرهچ وا ، هتفگ  هب 
.تسا قیبطت  یسررب و  نیا  نوهرم  یلام  تایضایر  تفرشیپ  عقاو  رد  دنرادرب ؛ ماگ  اه  نآ عفر  تهج  رد  و 

یاـه لدـم نآ  یپ  رد  دوـش و  ضقن  دـیدج  یاـه  هداد یـسررب  اـب  تسا  نکمم  دوـش ، یم هدـید  اـه  هداد رد  هک  ییاـهوگلا 
.دوش داجیا  یدیدج 

یروتاربـال و دـشاب ، کـیدزن  رازاـب  هب  هکنآ  زا  رتـشیب  روـشک  رد  یلاـم  تایـضایر  نیا  زا  شیپ  اـت  هکنیا  ناـیب  اـب  یرهاـطروپ 
یـسررب ار  یـسروب  یعقاو و  یاـه  هداد دنتـسه  شـالت  رد  هتـشر  نیا  نالیـصحتلا  غراـف نونکا  تفگ : دوـب ، یهاگـشیامزآ 

.دنشخبب دوبهب  ار  اه  نآ رازاب ، تیعقاو  اب  دوخ  یاه  لدم قباطت  اب  دنناوتب  ات  دننک 
ییاـه لدـم هـب  روـشک ، هیامرـس  رازاـب  یاـه  هداد تعیبـط  یواـکاو  اـب  دـنناوت  یم نارگــشهوژپ  دوزفا : هـنیمز  نـیمه  رد  وا 

.دراد نآ  رد  یبسانم  درکراک  هک  دنسرب 
باختنا ار  یلدم  میتسه ، هقتشم  یراذگ  تمیق ددصرد  رگا  هک  دوش  نیا  هب  رجنم  همان  مهافت نیا  متـسه  راودیما  نم 

.دراد قباطت  یعقاو  یاه  هداد اب  هک  مینک 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 



رهم یرازگربخ  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

سروب ۲۴ یئابطابط -  همالع  هاگشناد  سروبارف و  نایم  هبناج  ود  یراکمه  همان  مهافت  اضما   

سروبارف تکرش  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  روشک  یلام  تایضایر  یملع  بطق  نایم  یراکمه  همان  مهافت داقعنا   
مولع ترازو  ناریا - 

تراجت لصف  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

سرپ انوکا  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

ناریا هیامرس  رازاب  یربخ  هاگیاپ  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

زوین امش  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

راک بسک و  همانزور  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

لصف روشک -  یداصتقا  هعسوت  لوصا  زا  هاگشناد  اب  هیامرس  رازاب  لماعت  تیوقت  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   
تراجت

زوینوکا دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

۲۵۲۵
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
سروب ۲۲:۲۸۲۴ یلصا : عبنم   ۳۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

بطق سیئر  یـسین  هداسلادبع  رتکد  طسوت  یراکمه  همان  مهافت نیا  مولع ، ترازو  یمومع  طباور  لک  هرادا  شرازگ  هب 
.دیسر ءاضما  هب  ناریا  سروبارف  تکرش  لماع  ریدم  ینوماه  نیما  روشک و  یلام  تایضایر  یملع 

سروـبارف ناریدـم  هریدـم و  تئیه  یاـضعا  لماعریدـم  روـضح  اـب  یراـکمه  هماـن  مهاـفت نیا  یاـضما  نییآ  تسا  ینتفگ 
سروبارف لـحم  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـضایر  هدکـشناد  سییر  یـشهوژپ و  ریدـم  یــشهوژپ ، نواـعم  ناریا و 

.دش رازگرب  ناریا 
.ل

م ۵۴
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سروب ۲۴ یئابطابط -  همالع  هاگشناد  سروبارف و  نایم  هبناج  ود  یراکمه  همان  مهافت  اضما   

سرپ انوکا  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

ناریا هیامرس  رازاب  یربخ  هاگیاپ  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

زوین امش  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

راک بسک و  همانزور  دوش -  یم هیامرس  رازاب  یانغ  بجوم  یلام  تایضایر   

لصف روشک -  یداصتقا  هعسوت  لوصا  زا  هاگشناد  اب  هیامرس  رازاب  لماعت  تیوقت  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   
تراجت

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   روشک   روشک یلام   یلام تایضایر   تایضایر یملع   یملع بطق   بطق نایم   نایم یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت مهافت داقعنا   داقعنا
ناریا ناریا سروبارف   سروبارف تکرش   تکرش یئابطابط  وو   یئابطابط

دقعنم ناریا  سروـبارف  تکرـش  ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  رد  روـشک  یلاـم  تایـضایر  یملع  بطق  نیب  یراـکمه  هماـن  مهاـفت
.دش
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انریا روشک -  یداصتقا  هعسوت  لوصا  زا  هاگشناد  اب  هیامرس  رازاب  لماعت  تیوقت   

۲۵۲۵
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۱

سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / زوینراکفا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

فاـبیلاق رقابدـمحم  هـب  یا  هماـن رد  مهدزاـی  سلجم  ناگدـنیامن  اـه و  هاگـشناد دـیتاسا  زا  یعمج  شرازگ  ،  هبزوینراـکفا   
نادداـصتقا کـی  ار  یو  اـه ، شهوژپ زکرم  تساـیر  یارب  یزودــناخ  ناـسحا  داهنــشیپ  اــب  یمالــسا  یاروـش  سلجم  سیئر 

فلتخم یاـه  هصرع رد  ار  قفوم  یتیریدـم  هقباـس  هک  یراذگتـسایس  یهاگـشناد ، - یملع یاـه  هبرجت هک  یبـالقنا  ناوـج و 
.دندرمشرب هتشاد 

زکرم صوـــصخ  رد  ناـــشیا  ( ۱۳۹۷/۳/۳۰  ) یمالـــسا یاروــش  سلجم  مــهد  هرود  ناگدــنیامن  اــب  رادـــید  رد  نــینچمه   
زکرم نیا  زا  هدـنب  هک  ییاـه  شرازگ تسا ؛ یبوخ  زکرم  سلجم ، یاـه  شهوژپ زکرم  هناتخبـشوخ   :» دـندومرف اـه  شهوژپ

زکرمتم مکارتم و  اج  نآ رد  یبوخ  یـسانشراک  ناکما  دـننک ؛ یم لقتنم  ام  هب  اج  نآ زا  ار  یبوخ  یاهربخ  مراد ، اـه  شهوژپ
یاه تیولوا هب  هجوتاب  یـشهوژپ  زکرم  نیا  سیئر  باختنا  ساسا  نیمهرب  درک  ؛» دیاب  نآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکّادح  تسا ؛

سلجم یاــه  تیوـلوا فادــها و  دربــشیپ  رد  دــناوت  یم نادداــصتقا  ّبرجم و  یبــالقنا ، ناــناوج  نـیب  زا  روـشک  یداــصتقا 
.دیامن افیا  ییازسب  شقن  مهدزای 

ماقم تاشیامرف  باب  رد  یزاس  صخاش یهاگـشناد و  یوزوح و  ناگبخن  اب  لـماعت  شیازفا  اـب  زکرم  نیا  دور  یم راـظتنا   
.دیامن شقن  یافیا  یمالسا  بالقنا  مود  ماگ  ققحت  رد  تلادع ، هزوح  رد  هژیوب  یربهر  مظعم 

فاـبیلاق رقابدـمحم  هـب  یا  هماـن رد  مهدزاـی  سلجم  ناگدـنیامن  اـه و  هاگــشناد دـیتاسا  زا  یعمج  شرازگ  ،  هبزوینراـکفا 
نادداـصتقا کـی  ار  یو  اـه ، شهوژپ زکرم  تساـیر  یارب  یزودـناخ  ناـسحا  داهنـشیپ  اـب  یمالـسا  یاروش  سلجم  سیئر 

فلتخم یاه  هصرع رد  ار  قفوم  یتیریدـم  هقباس  هک  یراذگتـسایس  یهاگـشناد ، - یملع یاه  هبرجت هک  یبالقنا  ناوج و 
.دندرمشرب هتشاد 

سلجم مرتحم  هسیئر  تاـیه  فاـبیلاق و  رتـکد  یاـقآ  باـنج  : تسا ریز  حرـش  هب  هماـن  نیا  لـماک  نتم  یداـصتقا - راـبخا 
یاروــش سلجم  مهدزاــی  هرود  رد  تاــقیفوت  دــیزم  یوزرآ  کــیربت و  ضرع  نمــض  ؛ تـاـّیحت مالــس و  ابیمالـــسا  یاروــش 

رانک رد  اه  ییاراکان اه و  شلاچ تشابنا  زا  رثأـتم  روشک  داـصتقا  رب  مکاـح  طیارـش  دیرـضحتسم  هک  هنوگناـمه  یمالـسا ،
تامیمـصت ذاختا  هب  زاین  شیپ  زا  شیب  هک  تسا  یا  هنوگ  هب  اکیرما ، هدـحتم  تالایا  ساسا  یب  هناملاظ و  یاه  میرحت 

.تسا مدرم  یداصتقا  تالکشم  اه و  شلاچ عفر  تیولوا  اب  یسانشراک  یاه  هاگدید زا  هدمآرب  یبالقنا 
هب هجوـت  مدرم ، تـشیعم  هلوـقم  رب  ناـشیا  دــیکات  اـب  زین  مهدزاـی  سلجم  هـب  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  ماـیپ  رد  مـهم  نـیا 
هب یمالـسا  بالقنا  زارت  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  شقن  یاقترا  هب  رظان  هنامیکح  یاه  هیـصوت تلادع و  یاه  یتساک

.دوش یم هدید  ینشور 
یتیریدـم یاه  هصرع هب  ناناوج  دورو  هلوقم  رب  بالقنا ، مود  ماگ  هینایب  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  عوضوم ، نیا  راـنک  رد 

تسایر تسایر یارب   یارب هنیزگ   هنیزگ نیرتهب   نیرتهب یزودناخ   یزودناخ فابیلاق ؛ ؛ فابیلاق هبهب   ناگدنیامن   ناگدنیامن دیتاسا  وو   دیتاسا داهنشیپ   داهنشیپ

یارب یزودـناخ  ناـسحا  داهنـشیپ  اـب  سلجم  سیئر  هـب  یا  هماـن رد  مهدزاـی  سلجم  ناگدـنیامن  اـه و  هاگــشناد دـیتاسا  زا  یعمج 
هقباس هک  یراذگتـسایس  یهاگـشناد ، - یملع یاه  هبرجت هک  یبالقنا  ناوج و  نادداـصتقا  کـی  ار  یو  اـه ، شهوژپ زکرم  تساـیر 

.دندرمشرب هتشاد  فلتخم  یاه  هصرع رد  ار  قفوم  یتیریدم 
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زا یزارف  رد  هـک  ییاـج  اـت  دـندومرف  هراـشا  دراد ، روـشک  یارب  عوـضوم  نـیا  هـک  یناوارف  تاـکرب  روـشک و  یراذگتــسایس  و 
نوگانوگ یاه  شخب هرادا  مامز  رگا  دنیامرف ... "  یم یمالـسا  بالقنا  فادـها  تلادـع و  هب  یبایتسد  رد  مود  ماگ  هینایب 

دهاوخ هدروآرب  دـیما  نیا  دوش ، هدرپس  دنتـسین - مک  هللادـمحب  هک   - نادراـک اـناد و  یبـالقنا و  نمؤم و  ناـناوج  هب  روشک 
.هللاءاش نا دش ؛

روـشک یراذـگ  نوناـق هـصرع  هـب  ناـناوج  دورو  هـک  دـهد  یم ناـشن  یمالـسا  یاروـش  سلجم  ناگدـنیامن  بـیکرت  یـسررب  "
.تسا هدش  ققحم  شیپ  زا  شیب 

رد روضح  تهج  یبـالقنا  ناوـج و  ناگدـنیامن  دورو  یارب  هصرع  هک  دور  یم راـظتنا  تسا و  یراودـیما  هیاـم  عوـضوم  نیا 
.ددرگ ققحم  یمالسا  یاروش  سلجم  هب  هتسباو  یاهداهن  ریاس  اه و  نویسیمک هسیئر  تایه 

یوزاب ناونع  هب  هک  تسا  سلجم  یاه  شهوژپ زکرم  یمالسا ، یاروش  سلجم  رد  مهم  یاهداهن  زا  یکی  نایم  نیا  رد 
اـه و حرط صوصخ  رد  یریگ  میمـصت نینچمه  و  اـه ، تیولوا نییعت  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  یـشهوژپ  یتروشم و 

زکرم هب  مامتها   " زین بالقنا  مظعم  ربهر  مایپ  رد  هک  دیامن  افیا  ییازسب  شقن  دناوت  یم یتراظن  یاهراکروتسد  حیاول و 
.تسا هتفرگ  رارق  هل  مظعم  دیکات  دروم  سلجم " یاه  شهوژپ

زکرم صوـــصخ  رد  ناـــشیا  ( ۱۳۹۷/۳/۳۰  ) یمالـــسا یاروــش  سلجم  مــهد  هرود  ناگدــنیامن  اــب  رادـــید  رد  نــینچمه 
زکرم نیا  زا  هدنب  هک  ییاه  شرازگ تسا ؛ یبوخ  زکرم  سلجم ، یاه  شهوژپ زکرم  هناتخبشوخ   :» دندومرف اه  شهوژپ

مکارتـم و اـج  نآ رد  یبوـخ  یــسانشراک  ناـکما  دــننک ؛ یم لـقتنم  اـم  هـب  اــج  نآ زا  ار  یبوـخ  یاــهربخ  مراد ، اــه  شهوژپ
هب هجوتاـب  یـشهوژپ  زکرم  نیا  سیئر  باـختنا  ساـسا  نـیمهرب  درک  ؛» دـیاب  نآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکّادـح  تـسا ؛ زکرمتم 
یاه تیولوا فادـها و  دربشیپ  رد  دـناوت  یم نادداصتقا  ّبرجم و  یبالقنا ، ناناوج  نیب  زا  روشک  یداصتقا  یاـه  تیولوا

.دیامن افیا  ییازسب  شقن  مهدزای  سلجم 
، یمالـسا یاروـش  سلجم  یاـه  شهوژپ زکرم  تساـیر  ّیدـصت  فـلتخم  یاـه  هنیزگ یـسررب  اـب  هماـن  نیا  ناگدـننکاضما 

یاه هبرجت هک  یبالقنا  ناوج و  نادداصتقا  کی  ناونع  هب  ار  هاگـشناد ، داتـسا  یزودناخ ، ناسحادیـس  رتکد  یاقآ  بانج 
سلجم یاـه  شهوژپ زکرم  رد  هژیوـب  فـلتخم  یاـه  هصرع رد  ار  یقفوـم  یتیریدـم  یراذگتـسایس و  یهاگـشناد ، - یملع

تیادــه و تـهج  سلجم  یاــه  شهوژپ زکرم  تساــیر  هـنیزگ  ناوـنع  هـب  دــنا ، هتــشاد لاــس ۱۳۸۵ زا  یمالــسا  یاروــش 
یفرعم مهدزاـی  هرود  رد  یمالـسا  یاروـش  سلجم  یاـه  تیوـلوا قـقحت  یاتــسار  رد  زکرم  نـیا  یــشهوژپ  روـما  یربـهار 

.دنیامن یم
ماقم تاشیامرف  باب  رد  یزاس  صخاش یهاگـشناد و  یوزوح و  ناگبخن  اب  لـماعت  شیازفا  اـب  زکرم  نیا  دور  یم راـظتنا 

.دیامن شقن  یافیا  یمالسا  بالقنا  مود  ماگ  ققحت  رد  تلادع ، هزوح  رد  هژیوب  یربهر  مظعم 
ًافرص هدش و  حرطم  یبزح  ای  یسایس  فادها  هنوگره  زا  رود  هب  داهنـشیپ  نیا  هک  تسا  یورـض  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد 
مدرم تالکـشم  لح  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  قیفوت  فدـه  اب  یهاگـشناد  هعماـج  یوس  زا  داهنـشیپ  کـی  ناونع  هب 

.ددرگ یم هئارا 
ماظن فادها  دربشیپ  رد  یمالسا ، بالقنا  زارت  رد  یسلجم  ناونع  هب  یمالـسا  یاروش  سلجم  مهدزای  هرود  تسا  دیما 

.ددرگ زوریپ  قفوم و  مدرم  هب  هناصلاخ  تمدخ  و 
سلجم هدنیامن  یسودرف و  هاگـشناد  رایـشناد  ینیرحب ، هداز  نیـسح نیـسحدمحم  رتکد  مالـسالا  تجح  : ناگدننکاضما

دمحم رتکد  یمالسا  هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  داتسا  نایوسوم ، سابعدیس  رتکد  مالـسالا  تجح  یمالـسا  یاروش 
، یناروندیـس اضردمحمدیـس  رتـکد  مالـسلا  هـیلع قداـص  ماـما  هاگـشناد  داـصتقا  هدکــشناد  رایــشناد  اـفو ، یدـهاز یداـه 

هاگـشناد داـصتقا  هدکـشناد  رایـشناد  ینابعـش ، دـمحا  رتکد  هر )  ) ییاـبطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکـشناد  رایـشناد 
لداـع رتـکد  داـصتقا  یناـبم  اـه و  لدــم تاـقیقحت  زکرم  سییر  فاـبیرز ، یدــهم  دیــس  رتـکد  مالــسلا  هـیلع قداـص  ماــما 
یملع تاـیه  وـضع  یناـیغط ، یدــهم  رتـکد  مالــسلا  هـیلع قداـص  ماـما  هاگــشناد  داـصتقا  هدکــشناد  رایــشناد  یماــغیپ ،

هاگـشناد و سردـم  هاوخ ، دزیا  حور هللا  رتکد  یمالـسا  یاروش  سلجم  هدـنیامن  ناهفـصا و  هاگـشناد  داصتقا  هدکـشناد 
یاروــش سلجم  هدــنیامن  یژرنا و  هزوــح  رظن  بحاــص  هداز ، نیــسح نیــسح  رتــکد  یمالـــسا  یاروــش  سلجم  هدــنیامن 

 



داوج دمحم  رتکد  مالسلا  هیلع قداص  ماما  هاگشناد  تیریدم  هدکشناد  رایـشناد  سییر و  یفیطل ، مثیم  رتکد  یمالـسا 
یملع تاـیه  وـضع  یـسوط ، یلع  رتـکد  مالــسلا  هـیلع قداـص  ماـما  هاگــشناد  داـصتقا  هدکــشناد  رایــشناد  هداز ، فـیرش
قداص ماـما  هاگـشناد  تاـطابترا  گـنهرف و  هدکـشناد  داتـسا  سییر و  نویاـمه ، یداـه  دـمحم  رتکد  یمزراوخ  هاگـشناد 

هدکـشهوژپ سییر  یرفعج ، دـمحم  رتکد  تلادـع  تیفافـش و  نابدـید  یلام  ریدـم  داژن ، زیزع  دمـص  رتکد  مالـسلا  هیلع
هوـق هاگــشهوژپ  یــسانش  مرج  ازج و  قوـقح  هدکــشهوژپ  سیئر  روـپ ، یرطاــش  دیهــش  رتــکد  ریبدــت  یداــصتقا  تـینما 

یملع تاـیهوضع  یتمعن  دـمحم  رتکد  یوضر  هاگـشناد  داـصتقا  هورگ  یملع  تآـیه  وضع  هدازاـباب ، دازهب  رتکد  هیئاـضق 
ناتـسرل هاگـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  دنونـسح ، شوـیراد  رتـکد  مالـسلا  هیلع قداـص  ماـما  هاگـشناد  داـصتقا  هدکـشناد 

، یرهوـگ رذوـبا  رتـکد  نایجریـش  دـمحم  رتـکد  تـفن  تعنـص  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  یهوکــش ، اـضر  دـمحم  رتـکد 
هدکشناد یملع  تأیه  وضع  ولردیق ، لیمک  رتکد  مالـسلا  هیلع قداص  ماما  هاگـشناد  یـسایس  مولع  هدکـشناد  رایـشناد 

، یدــیرم لـضاف  رتـکد  متاـخ  هاگــشناد  یدارم ، رــسای  رتـکد  مالــسلا  هـیلع قداــص  ماــما  هاگــشناد  تاــطابترا  گــنهرف و 
هدکشهوژپ یملع  تأیه  وضع  یرفعجوبا ، حور هللا  رتکد  فیرش  هاگشناد  یروا  نف ملع و  یراذگتـسایس  هدکـشهوژپ 

تاـیه وـضع  یلیجآ ، یداـه  رتـکد  یکناوـیا  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  دـنودمحا ، هللادـسا  رتـکد  یروا  نـف تاـعلاطم 
موـلع رد  یمالــسا  تاـعلاطم  هدکــشهوژپ  یملع  تاـیه  وـضع  یدـشرا ، دـیحو  رتـکد  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع 
تاـیه وضع  یزییمت ، اـضریلع  رتکد  لاـفنا  ینارمکح  هدکـشیدنا  وضع  ناوخا ، یدـهم  رتـکد  یـسودرف  هاگـشناد  یناـسنا 

، ناـقهد نیـسح  رتـکد  سردـم   تـیبرت  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یردـیح ، نـسح  رتـکد  روـن  ماـیپ  هاگــشناد  یملع 
وضع ییاضر ، داوج  دمحم  رتکد  دهاش  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  یمیحر ، دوواد  رتکد  یزکرم  کناب  دشرا  سانـشراک 

، ینامیلـس دـمحم  رتـکد  یلوـپ  ماـظن  هزوـح  رد  ناریا  داـصتقا  رگــشهوژپ  یدـنز ، نیــسح  دـهاش  هاگــشناد  یملع  تأـیه 
تینما هدکـشهوژپ  نواـعم  ینامیلـس ، رـسای  مالـسلا  هـیلع قداـص  ماـما  هاگـشناد  داـصتقا  هدکـشناد  یملع  تاـیهوضع 

یملع تأیه  وضع  یدابآدعـس ، رغـصا  یلع  رتکد  مالـسلا  هیلع نیـسح  ماما  هاگـشناد  یدـبع ، دیعـس  ریبدـت   یداـصتقا 
، روپلاوش دیعـس  رتکد  مق  هاگـشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تأیه  وضع  یدیعـس ، یلع  رتکد  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد 

یمالسا دازآ  هاگشناد  یرهاط ، دماح  رتکد  تعنـص   ملع و  هاگـشناد  تفرـشیپ  یـسدنهم  هدکـشناد  یملع  تایه  وضع 
تاـیلام هزوـح  رد  یداـصتقا  رگــشهوژپ  یزیزع ، دـیحو  ناحبــس  یژرنا  تاـعلاطم  زکرم  سییر  درف ، یرهاـط  یلع  رتـکد 

ناریا داصتقا  رگشهوژپ  شنم ، یولع نسحم  دیس  رون  مایپ  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  مدقم ، یملع  یفطـصم  رتکد 
قوـقح هدکـشناد  یملع  تأـیه  وـضع  یماـمغ ، یدـهم  دیــس  رتـکد  یزکرم  کـناب  دـشرا  سانــشراک  یمــساق ، یلع  رتـکد 

رتکد نانمـس  هاگـشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تایه  وضع  نایـشاک ، دـمحم  رتکد  مالـسلا  هیلع قداص  ماما  هاگـشناد 
یملع تأـیه  وـضع  یدـحوم ، یدـهم  رتـکد  مـق  هاگــشناد  داـصتقا  هدکــشناد  یملع  تأـیه  وـضع  یدوـصقم ، اضردـیمح 

، یمـشاهریم دمحم  دیـس  رتکد  ناحبـس   هسـسوم  یدربراک  تاقیقحت  نواعم  یودهم ، حور هللا  رتکد  دـهاش  هاگـشناد 
رتکد دـهاش  هاگـشناد  یمملع  تأیه  وضع  یردان ، یدـهم  رتکد  ناحبـس  هسـسوم  یداصتقا  یزاسلدـم  ناـمتراپد  ریدـم 

یکناب یلوپ و  هدکشهوژپ  یملع  تایه  وضع  اشاپ ، روپ  یلو  میهاربا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - تسا سلجم  یاه  شهوژپ زکرم  تسایر  هنیزگ  نیرتهب  یزودناخ  فابیلاق : هب  ناگدنیامن  دیتاسا و  زا  یعمج  همان   
سراف یرازگربخ 

فلا تسا -  سلجم  یاه  شهوژپ زکرم  یارب  هنیزگ  نیرتهب  یزودناخ   
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یخرب هتفگ  هب  هدز و  مقر  یرگید  طیارـش  زاـب  وردوـخ  رازه  دـنچ  یارب  اـهنت  رفن  نوـیلیم  یـسیون ۵  مان  اب  هک  یماـن  تبث   
.تسا هدرک  داجیا  رازاب  هتفشآ  نیا  رد  یدیدج  یاضاقت  اه  نادداصتقا 

زا ناـمزاین  میراد و  روـشک  رد  دـیلوت  تیفرظ  نوـیلیم  هب ۲  کیدزن  نـالا  اـم  دـیازفا «: یم  وردوخ  دـشرا  سانـشراک  نیا   « 

، میراد رظن  رد  دـیلوت  یارب  ار  وردوخ  نویلیم  هس  مه  همانرب ۱۴۰۴  رد  هک  تسین  رتشیب  وردوخ  نویلیم  مین  کی و  ات  کـی 
هکنیا لـیلد  هب  اـهلاس  نیا  یط  یا  هتـشابنا  یاـضاقت  دوـجوم ، تیفرظ  مغریلع  هک  تسا  نیا  دراد  دوـجو  هـک  یا  هـتکن  اـما 

.دراد دوجو  دندرک ، یمن  راک  لماک  تیفرظ  اب  نازاسوردوخ 

مان تبث  اه  حرط  نیا  رد  دارفا  دادـعت  نیا  هکنیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  رازاب  رد  یعقاو  زاین  نویلیم  اهنت ۲  دیاش  هنرگو   
.دراد روشک  یداصتقا  یاه  تخاسریز  رد  هشیررتشیب  دننک  یم 

زا یرایـسب  نایم  نیا  رد  هتخیر و  مه  هب  ار  ایند  ماـمت  اـنورک  سوریو  یدمحم /  رباص  یداصتقا /  هورگ  تریـصب  هاگیاپ 
.تسا هدش  یگتفشآ  راچد  ناهج  رسارس  رد  یداصتقا  یاهرازاب 

.تسا هداد  ناشن  ار  شدوخ  دنا ، هدوب  هجاوم  یمظن  یب  اب  هک  ییاهداصتقا  رد  رتشیب  عوضوم  نیا  لاح  نیا  اب    
رد یعقاو  یاه  تمیق  ربارب  دنچ  ات  یهاگ  اه  تمیق  تسا و  جنشتم  تدش  هب  ناریا  رد  وردوخ  رازاب  اهزور  نیا  هچنانچ 

.دنارپ یم  مدآ  رس  زا  قرب  حالطصا  رد  هک  ییاه  تمیق  دوش ؛ یم  هدید  رازاب 
زا سپ  مه   اهنآ  درک و  زاب  ارجام  نیا  هب  زین  ار  رازاب  میظنت  داتـس  تباقر و  یاروش  یاپ  هک  هتفای  همادا  ییاج  اـت  رما  نیا 

ناوـنع هـب  ار  دنتـسه  ییوـجدوس  لاـبند  هـب ناـیم  نـیا  رد  هـک  ینـالالد  ـالاب و  یاـضاقت  نییاـپ ، هضرعرایـسب  یاـه  یــسررب
.دندرک یفرعم  ارجام  یلصا  نارصقم 

هتفرگ رظن  رد  هنـالداع  یاـه  تـمیق  اـب  وردوـخ  صاـصتخا  یارب  تـسرد  یــشور  یراـک ، زاــس و  یط  هـک  دــش  نـیا  رب  رارق 
رد دـهد و  ناماس  رـس و  ار  عاضوا  هدـنهد  تاـجن  کـی  دـننام  دـهاوخ  یم  هدـش و  نادـیم  دراو  تمـص  ترازو  ـالاح  دوش ،

.تسا هدرک  مان  تبث  نایضاقتم  زا  وردوخ  هژیو  شورف  شیپ  ناونع  اب  یحرط 
یخرب هتفگ  هب  هدز و  مـقر  یرگید  طیارـش  زاـب  وردوـخ  رازه  دـنچ  یارب  اـهنت  رفن  نوـیلیم  یـسیون ۵  مان  اب  هک  یماـن  تبث 

.تسا هدرک  داجیا  رازاب  هتفشآ  نیا  رد  یدیدج  یاضاقت  اه  نادداصتقا 
هعرق دـنا  هدرک  ماـن  تبث  هک  ینایـضاقتم  ناـیم  زا  حرط  نیا  رد  تساـجک ؟ لکـشم  هضرع ؟ دوـبمک  اـی  یتاـعالطا  هناـماس 

.تفرگ ماجنا  یشک 
.دنک یم  دای  یراتال  ناونع  اب  نآ  زا  وردوخ  سانشراک  یوفطصم  یضترم  هک  یرما 

دیاـب نآ  عـفر  یارب  هک  تسا  یرگادوـس  ثـحب  یا و  هیامرـس  یاـضاقت  وردوـخ ، رازاـب  یلـصا  لکـشم   :» تـسا دـقتعم  یو 
اهنت شورف  دـیدج  یاـه  تسایــس  نـیا  دــنک و  داـجیا  وردوـخ  شورف  دــیرخ و  یتاـعالطا  عماـج  هناـماس  تعنــص  ترازو 

.دهد یم  شیازفا  ار  یرگادوس 
شورف یاـج  هب  نازاـسوردوخ  رگا  هـک  دراد  دـیکات  رما  نـیا  رب  هزوـح  نـیا  ناسانـشراک  زا  یرایـسب  دـننام  زین  یوفطـصم  «

یاـضاقت کـیرحت  ثعاـب  اـهنت  حرط  نیا  دـسر و  یم  شمارآ  هـب  رازاـب  دـنهد  ماـجنا  ار  دوـخ  یلبق  تادـهعت  هداـعلا ، قوـف 
.دوش یم  اضاقت  تیریدم  هن  اضاقت و  شیازفا  هب  رجنم  هتفخ و 

ار شور  نــیا  نـــیازا  ، شیپ  مـــه  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  داــصتقا  هدکـــشناد  یملع  تــئیه  وــضع  ینیما ، هللارما 
ًافرــص تـسین و  یداــصتقا  هناوتــشپ  اــب  یلوـصا و  یلح  هار مادــقا  نـیا  : » دوـب هـتفگ  هدــناوخ و  تدــم  هاــتوک  یعطقم و 

یارب تمـص  ترازو  شور  دـیوگ : یم  تریـصب  اـب  وگ  تفگ و  رد  اـپیاس  قبـسا  لماعریدـم  وردوخ و  دـشرا  سانـشراک  یندـم  دـیعس 
یا هرود  کـی  مه  بـالقنا  زا  دـعب  هدوب و  مه  بـالقنا  زا  شیپ  تسا و  یمیدـق  شور  یعون  یـشک  هعرق  قیرط  زا  وردوخ  شورف 

.درادن رازاب  رد  اه  تمیق  لداعت  رد  یریثات  یلیخ  تسا و  هدش  ماجنا 

 



.دنک ادیپ  ار  یعقاو  هدننک  فرصم دناوتب  تلود  ات  تسا  رارطضا  طیارش  یارب  یراکهار 
.دنراد ییاه  تیدودحم نینچ  ندز  رود  یارب  ار  ناشدوخ  یاه  شور مه  اه  لالد لاح ، نیا  اب 

زاب دیاش  هک  ارچ  دسر  یمن  رظن  هب  یتسرد  هار  دش ، یـشک  هعرق  یـضاقتم  نویلیم  دـنچ  نایم  وردوخ  رازه  دـنچ  هکنیا  «
یعقاو فرـصم  یارب  هن  دنـشاب  هدـمآ  مان  تبث  غارـس  هب  یا  هیامرـس  یاضاقت  ببـس  هب  یناـسک  دارفا  نیا  ناـیم  رد  مه 

.دننک ییاسانش  ار  یعقاو  هدننک  فرصم  ییاه ، متیآ  اب  ات  تسا  تلود  هفیظو  نیا  دوخ و 
هک ییوردوخ  الاح  نیمه  زا  دنراد و  مان  تبث  ناکما  هک  دنتسه  یدارفا  لابند  هب  لالد  یا  هدع  زین  الاح  نیمه  هچنانچ 

.دنا هدرک  دیرخ  شیپ  ار  هدماین  رد  درف  مان  هب  زونه 
تمص ترازو  شور  دیوگ : یم  تریصب  اب  وگ  تفگ و  رد  اپیاس  قبسا  لماعریدم  وردوخ و  دشرا  سانـشراک  یندم  دیعس 

مه بالقنا  زا  دـعب  هدوب و  مه  بـالقنا  زا  شیپ  تسا و  یمیدـق  شور  یعون  یـشک  هعرق  قیرط  زا  وردوخ  شورف  یارب 
.درادن رازاب  رد  اه  تمیق  لداعت  رد  یریثات  یلیخ  تسا و  هدش  ماجنا  یا  هرود  کی 

هـضرع دوبمک  هب  هراشا  اـب  شیوگتفگ  همادا  رد  یو  دراد  یداـصتقا  یاـه  تخاـسریز  رد  هشیر  تیفرظ  زا  شیب  ماـن  تبث 
هار اهنت  دشاب  اضاقت  نازیم  زا  رتمک  هضرع  دـیلوت و  یتقو  دـیوگ «: یم  تریـصب  هب  وردوخ  رازاب  یلـصا  لکـشم  ناونع  هب 

.تسا یشک  هعرق 
هک دوش  یم  ببـس  رما  نیا  دنهجاوم و  نآ  اب  نازاسوردوخ  هک  تسا  یا  هدـیدع  تالکـشم  ام  لکـشم  نالا  لاح   نیا  اب 

.دننک دیلوت  وردوخ  مزال  نازیم  هب  دنناوتن  اهنآ 
زا ناـمزاین  میراد و  روـشک  رد  دـیلوت  تیفرظ  نوـیلیم  هب ۲  کیدزن  نـالا  اـم  دـیازفا «: یم  وردوخ  دـشرا  سانـشراک  نیا  «

رظن رد  دــیلوت  یارب  ار  وردوـخ  نوــیلیم  هـس  مـه  هماـنرب ۱۴۰۴  رد  هک  تـسین  رتـشیب  وردوـخ  نوـیلیم  مـین  کـی و  اـت  کـی 
لیلد هب  اهلاس  نیا  یط  یا  هتـشابنا  یاضاقت  دوجوم ، تیفرظ  مغریلع  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یا  هتکن  اما  میراد ،

.دراد دوجو  دندرک ، یمن  راک  لماک  تیفرظ  اب  نازاسوردوخ  هکنیا 
مان تبث  اه  حرط  نیا  رد  دارفا  دادـعت  نیا  هکنیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  رازاب  رد  یعقاو  زاـین  نویلیم  اهنت ۲  دیاش  هنرگو 

.دراد روشک  یداصتقا  یاه  تخاسریز  رد  هشیررتشیب  دننک  یم 
یا هیامرس  یاهالاک  دیرخ  تمـس  هب  ناش  هیامرـس  شزرا  ظفح  یارب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دنک «: یم  ناونع  یو  « 

.دنا هتفر 
وردوخ رازاب  لکشم  تسناوت  دهاوخ  هلئسم  نیا  هکنیا  ایآ  یلو  رالد و ...  الط و  یخرب  هکـس ، یخرب  وردوخ ، یخرب  الاح 

هداد و شهاک  یکدـنا  یدروم  تروص  هب  دـیاش  ار  دازآ  رازاب  رد  تمیق  لکـشم  هلئـسم  نیا  تفگ  دـیای  هن ؟ ای  دـنک  لح  ار 
.داتفا دهاوخ  قافتا  تانایرج  نامه  ددجم  هدوبن و  یا  هشیر  یراکهار  اما  دریگب  ار  شیاه  شنت 

یب یاه  تمیق  شیازفا  یلصا  لئالد  زا  یکی  دیاشتسینوردوخ  لکـشم  نامرد  مادکچیه  دودحمان  دودحم و  مان  تبث  «
یهاگدـنچ زا  ره  هک  دـشاب  نازاـسوردوخ  دوخ  یماـن  تبث  یاـه  تیاـس  روشک ، رد  ریخا  یاـه  لاـس  یط  وردوـخ  هطباـض 

.دننک مان  تبث  دنتسناوت  یمن  دیرخ  نایضاقتم  المع  دش و  یم  زاب  هقیقد  دنچ  یارب  اهنت 
.دش یم  وردوخ  ینارگ  ببس  هضرع  شهاک  اضاقت و  شیازفا  نیمه 

مدرم دـمآ  یم  شیپ  وردوـخ  ماـن  تـبث  یتـقو  نـیا ، زا  شیپ  اـت  دــیوگ « : یم  اـپیاس  قباـس  لـماع  ریدــم  یندــم  هچناـنچ 
یم هـمه  هـک  تـسا  نـیا  شتواـفت  ـالاح  دـننک  ماـن  تـبث  دنتـسناوت  یم  یدودـحم  دادـعت  دـندروآ و  یم  موـجه  ینوـیلیم 

.تسین وردوخ  تمیق  لکشم  لح  یارب  یلح  هار  نیا  اما  دننک  مان  تبث  دنناوت 
اهنت دـنک « : یم  ناونع  دوش ، لح  یا  هشیر  دـیاب  وردوخ  لکـشم  هکنیا  نایب  اـب  یوتـسا  لـح  هار  اـهنت  هضرع  شیازفا  « 
قیرط زا  دـناوت  یم  رما  نـیا  و  دنــسرب   بوـخ  دوـس  هیــشاح  کـی  هـب  نازاـسوردوخ  هـک  تـسا  نـیا  لکــشم  نـیا  لـح  هار 

.دهد خر  دراد  دوجو  هک  ییاه  مزیناکم 
یاـج هب  نادرگرـس  یاـه  هیامرـس  زا  یـشخب  دور و  ـالاب  وردوـخ  ماهـس  سروـب  رازاـب  رد  هک  تسا  نیا  اـه  هار  زا  یکی  ـالثم 

.دنریگ رارق  وردوخ  ماهس  دیرخ  فص  رد  وردوخ  دیرخ  فص  وردوخ و  رازاب 
اب هیامرــس  شیازفا  دــهد و  شیازفا  ار   دوـخ  هیامرــس  دــناوت  یم  شور  نـیا  اـب  زاـسوردوخ  دــنک « : یم  دــیکات  یندــم  «

 



دوش یم  اه  تمیق  لداعت  هضرع و  شیازفا  ببس  هک  دش  دهاوخ  هارمه  لوصحم  دیلوت و  شیازفا  یگنیدقن ، شیازفا 
.تسا وردوخ  رازاب  زورما  لکشم  یارب  شور  نیرتهب  هک  هضرع  شیازفا  یارب  یلح  هار  ینعی  شور  نیا  املسم  و 

«

۲۶۲۶
دادرخ
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یداصتقا نامرآ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

بولطم ۱ تلاح  رد  ار  یمالسا  هعماج  رد  هنالداع  تخادرپ  تبسن  ناشیا  هک  تسا  روهشم  یتشهب  دیهـش  لوق  زا  ًالثم   
.تسناد یم هب ۴  رثکادح ۱  ای  هب ۳ 

شـسرپ ناوـنع  هب هتـسجرب  تروـص  هـب ار  هلئـسم  نـیا  برغ  یاـیند  رد  کیـسالک  نادداـصتقا  کـی  لـبق  لاـس  دودـح ۲۰۰   
- یعاـمتجا ماـظن  کـی  تمــس  زا  یتفاـیرد  عوـن  هـچ  هتــسیاش  یــسک  هـچ   » هـک درک  حرطم  یــسایس   داــصتقا  مـلع  یلــصا 

.»؟ تسا یداصتقا 

قداـص ماــما  هاگــشناد  دــشر  زکرم  یهوژپ  تلادــع هتــسه  تـمه  هـب  هنــالداع » دزمتــسد   » شرازگ سراــف ، شرازگ  هـب   
رد نآ  کـینورتکلا  هخـسن  نادـنم ، هقـالع یـسرتسد  تلوهـس  تهج  هـب  تـسا و  هدـش  مـیظنت  هحفـص  رد ۹۶  مالـسلا  هیلع

.تسا هتفرگرارق  نادنم  هقالع رایتخا 

هتــسه تــمه  هــب  هنــالداع » دزمتــسد   » شرازگ زا  ییاــمنور  نــییآ  سراــف ، یرازگربــخ  یداــصتقا  راــگنربخ  شرازگ  هــب 
، یزودــناخ ناـسحا  دیــس  روـضح  اـب  دادرخ  هبنــش ۲۰  هـس رــصع  ع ،)  ) قداـص ماـما  هاگــشناد  دـشر  زکرم  یهوژپ  تلادـع

.دش رازگرب  ع )  ) قداص ماما  هاگشناد  یرهطم  دیهش  نلاس  رد  یمالسا  یاروش  سلجم  هدنیامن 
نوماریپ دشر » زکرم  یهوژپ  تلادع هتـسه   » یوس زا  هدش  دیلوت  شرازگ  زا  ریدقت  اب  تسـشن  نیا  یادتبا  رد  یزودـناخ 

ماـــظن رد  ارچ  هـــک  مدروـــخ  فسأـــت  مدز ، یم قرو  ار  شرازگ  نـــیا  هـــک  یناـــمز  : » تـــفگ هنـــالداع » دزمتــــسد   » هلوـــقم
درادـن و دوـجو  تاررقم  نیناوـق و  نیودـت  یارب  ییاـه  شـسرپ نـینچ  اـم ، روـشک  یمـسر  یاـه  هاگتـسد یراذـگ و  تساـیس

«. دوش یمن هدامآ  اه  شسرپ نیا  هب  ییاه  خساپ
دزمتـــسد  » شرازگ : » دوزفا دــشر  زکرم  یهوژپ  تلادــع هتـــسه  هدــش  دــیلوت  شرازگ  توــق  طاــقن  هــب  هراــشا  اــب  یو      

ندرک رت  هبرف اب  مه  دزمتـسد و  یرظن  ینابم  رد  شرورپ  یکدنا  اب  تسا ، شرازگ  کی  زا  شیب  یزیچ  هتبلا  هک  هنالداع »
عاجرا دروم  باتک  کی  هب  ندـش  لیدـبت لیـسناتپ  ًالماک  ناریا ، رد  دزمتـسد  یاـه  تسایـس دروم  رد  ناریا  داـصتقا  یاـضف 

.دراد ار  روشک  ناراذگ  تسایس طسوت 
هنیمز رد  عـجرم  راگدــنام و  رثا  کـی  دــهاش  میناوـتب  اـت  دــننک  لاـبند  ار  راـک  نـیا  هـک  مـنک  یم بـیغرت  ار  ناتــسود  ًاـصخش 

«. میشاب دزمتسد 
هک یزیچ  نآ  : » تفگ یمالسا  بالقنا  یادتبا  زا  هلئـسم  نیا  یخیرات  رورم  اب  یمالـسا  یاروش  مهدزای  سلجم  هدنیامن 

یسایس یسایس یداصتقا  وو   یداصتقا ماظن   ماظن زازا   هماع   هماع تیاضر   تیاضر بسک   بسک ردرد   ریغتم   ریغتم نیرت   نیرت مهم مهم هنالداع   هنالداع دزمتسد   دزمتسد
تسا تسا

تـسا نیا  الامجا  تسا ، زاـیندروم  ملاـس  یداـصتقا  ماـظن  کـی  رد  هک  یزیچ  نآ  تفگ : مهدزاـی  سلجم  رد  نارهت  مدرم  هدـنیامن 
هدزاــب اــی  یا  هیامرــس یاــه  ییاراد هرهب  دــننام  درف  یاــه  یدــیاع ریاــس  زا  رتــشیب  شــشالت  راــک و  لــحم  زا  درف  یدــیاع  دــیاب  هـک 

.دشاب یلام  یاه  هیامرس
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تخادرپ رظنم  زا  دریگ ، رارق  ثحبدروــم  دـــناوت  یم یـــصوصخ  یموــمع و  شخب  رد  دزمتـــسد » قوــقح و   » عوـــضوم رد 
لکیاـم  » راـب نیلوا  هک  یریبـعت  دـناسرب ؛ هدـیچیپ » تلادـع   » ماـن هـب  یزیچ  هـب  ار  اـم  دـناوت  یم ناـنکراک  تامدـخ  ناربـج 

.تسا هدرک  هدافتسا  نآ  زا  تلادع  تاعلاطم  رد  زین  رزلاو »
زا یریوصت  دش ، لیکـشت  یراذـگ  نوناق سلجم  نیلوا  لاس ۱۳۵۸  یتقو  دینیبب  تسیچ ؟ هدـیچیپ » تلادـع   » زا روظنم 

.تشاد دوجو  هنالداع  دزمتسد 
.تشاد دوجو  صاخشا  یاه  تینهذ ینوریب و  دعاوق  رد  ینمض  حیرص و  تروص  هب ریوصت  نیا 

بولطم ۱ تلاح  رد  ار  یمالسا  هعماج  رد  هنالداع  تخادرپ  تبسن  ناشیا  هک  تسا  روهشم  یتشهب  دیهـش  لوق  زا  ًالثم 
.تسناد یم هب ۴  رثکادح ۱  ای  هب ۳ 

ندـش راکــشآ  اـب  ناـمزرورم  هـب دـهدب و  لکــش  ار  یلماـکت  ریــسم  کـی  یاـنب  گنــس  دوـب  راـظتنا  اـه  تـشادرب یقلت و  نـیا 
لوا هـهد  ناـیاپ  رد  ناوـتب  اـت  دورب  هدـیچیپ » تلادـع   » کـی تمــس  هـب  دــیدج ، یعاـمتجا  مـظن  کـی  هدــیچیپ  یاـه  هـبنج
یاه ههد رد  مینک و  حرطم  فلتخم  یاـه  شخب نیب  کـیکفت  اـب  ار  اهدزمتـسد  ناـیم  فاکـش  تبـسن  نیا  ًـالثم  بـالقنا ،

راـک و یورین  یاـیفارغج  ناـکم ، ناـمز و  طیارـش  ظاـحل  اـب  هنـالداع  تامدـخ  ناربـج  رت  هدـیچیپ ماـظن  کـی  تمـس  هـب  دـعب 
ات دــیدج ، یاـه  هفلؤـم اـهریغتم و  ظاـحل  اـب  روـط  نـیمه دــعب  یاـه  هـهد رد  مـینک و  هبــساحم  روـشک  یا  هـقطنم طــیارش 

«. دبای رارقتسا  روشک  رد  هریغتم  دنچ  هدیچیپ و  تلادع  نآ  تیاهنرد 
هزوح یارب  هدیچیپ » تلادـع   » نیا ترورـض  هب  هراشا  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تئیه وضع 

دزمتـــسد قوــقح و  عوــضوم  زا  داــعباوذ  یدـــُعب و  دـــنچ  لوــمرف  کــی  دـــیاب  اــم  زورما  : » داد هــمادا  دزمتـــسد  قوــقح و 
رد نویبالقنا  لوا  لـسن  نهذ  رد  هک  دـشاب  یا  هیلوا یاـه  هدـیا ندروخ  حالـصاو  کـح لـصاح  لومرف  نیا  هک  میتشاد  یم
هب تیاهنرد  ات  دروخ  یم لقیـص  رتشیب  هچ  ره  انبم ، هیلوا  بوچراچ  ظفح  نمـض  دش  یم شالت  هتبلا  دوب و  هاجنپ  ههد 

.دیسر یم هنالداع  دزمتسد  بوچراچ  یارب  ییوگلا 
هدـنام و یقاب هتـشذگ  لاس  لهچ  تطاسب  نامه  حطـس  رد  ًابیرقت  ام  زورما  ثحابم  حطـس  هک  تسام  فعـض  هطقن نیا 

دهاـش شا  یناریا تاـصتخم  اــب  دــیدج  داــصتقا  تـیعقاو  اــب  دزمتــسد  قوـقح و  یاــه  هـیرظن رد  یتـشگرب  تـفر و  چــیه 
«. میا هدوبن

هجو : » تـفگ دـشر  زکرم  یهوژپ  تلادـع هتــسه  هنـالداع » دزمتــسد   » شرازگ زراـب  یگژیو  هـب  هراـشا  اـب  یزودــناخ  رتـکد 
نآ دـیآ  یم رظن  هب  تسا و  لـمع  رظن و  ناـیم  تـشگربو  تـفر عوـن  نـیا  لـصاح  هـک  تـسا  نآ  رـضاح  شرازگ  یگتـسجرب 

نیمه زا  دـنک ، کـمک  دزمتــسد  قوـقح و  یارب  هدـیچیپ  تلادـع  هـیرظن  هـب  ندیــسر  ریــسم  رد  ار  اـم  دـناوت  یم هـک  یزیچ 
.دیآ یم تسد  هب  تشگربو  تفر

یارجاـم رد  هعزاـنم  نیفرط  هک  یروـحم  هتکن  نیا  میتـسه و  اـنبم  هـیرظن  کـی  دـقاف  زوـنه  اـم  هـکنیا  رب  رـضاح  رثا  دـیکأت 
یا هتکن دـنا ، هدـش کسمتم  تلادـع  شزرا  هب  روشک  یمومع  هجدوب  هحیال  رد  لاس ۱۳۹۸  رد  دزمتـسد  قوقح و  نییعت 
هب هدیچیپ » ریغ  هتفاین  لقیـص  یُلک   » کی اب  زونه  ام  هک  دـهد  یم ناشن  تسا و  هدـمآرد  رثا  نیا  رد  یبوخ  هب هک  تسا 

.میتسه وربور  هنالداع » دزمتسد   » مان
تلادـع هـب  ار  یقلت  ره  یتـحار  هـب تسناوـت  یمن یـسک  زورما  ًاـمتح  میتـفر ، یم شیپ  هدـیچیپ  تلادـع  نآ  تمـس  هـب  رگا 

اه یقلت نـیا  زا  یخرب  زا  راکــشآ  ضیعبت  یتلادــع و  یب ساــسحا  یفرع  تروــص  هـب هعماــج  هـک  یلاــحرد دــنک ؛ بــستنم 
.دنک یم

لودـع تلادـع  هدـعاق  زا  یا  هجدوب تاروذـحم  تاـظحالم و  رطاـخ  هب  دـننک  یمن هراـشا  یتـح  نیلوئـسم  یخرب  هنافـسأتم 
قوقح و ناونع  اب  ار  میتسه  وربور  روشک  هجدوب  رد  اه  تیدودـحم تائاضتقا و  هب  هجوت  اب  هک  یزیچ  ناـمه  میا و  هدرک

«. دننک یم عافد  نآ  زا  دننک و  یم یقلت  هنالداع  دزمتسد 
دزمتــسد  » موــهفم هـب  کــیدزن  میهاــفم  هـب  تـخادرپ  ترورــض  هــب هراــشا  اــب  مهدزاــی  سلجم  رد  نارهت  مدرم  هدــنیامن 

راوـج مـه میهاـفم  دــیلوت  جاـتحم  یــصوصخ ، یموـمع و  شخب  رد  دزمتــسد  قوـقح و  هـنیمز  رد  اــم  : » دوزفا هنــالداع »
.میتسه

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۰طباور 



رگا هـک  دوـش  ریـسفت  نـینچ  هعماـج  رد  تـسا  نـکمم  تـسین ؛ هنـالداع  دزمتـسد  نـیا  دوـش  هـتفگ  یتـقو  هـک  نآ حیــضوت 
.تسا هناملاظ  سپ  تسین ، هنالداع 

.تسین ملظ  ًاموزل  لدع ، ریغ  یدزمتسد ، ماظن  رد  هکنآ  لاح
.میناد یم هنافصنم  ار  نآ  یلو  میا  هدیسرن هنالداع  ماظن  زا  یلحارم  هب  ام  تسا  نکمم 

تخادرپ ماظن  ای  لدـع  دـض  اـب  نآ  یاـهزرم  هک  میتسه  هنـالداع » دزمتـسد   » هزوح رد  موهفم  دـنچ  نتخاـس  دـنمزاین  اـم 
.دشاب صخشم  راوج  مه یاه  ماظن هناملاظ و 

.میربب هنافصنم » دزمتسد   » لوح ار  ثحب  لوا  ماگ  رد  دشاب  مزال  دیاش  هیلوا  یزاس  موهفم یارب 
، نیفرط یاـه  تیعقوـم ندرک  ظاـحل  مـیراد و  رارق  نـالا  هـک  یتـیعقوم  طیارـش و  هـب  هجوـت  اـب  مییوـگب  اـنعم  نـیا  بـسح 

.دش یم روصت  هک  تسین  هناملاظ  ردق  نآ دزمتسد  نیا  هک  میریذپ  یم
.دریگ رارق  هجوتدروم  تسا  مزال  هنافصنم » دزمتسد   » اب هنالداع » دزمتسد   » موهفم تبسن 

«. میهد ماجنا  دزمتسد  هزوح  رد  لدع  موهفم  زا  حیرص  یقلت  کی  زا  لبق  ار  تبسن  نیا  دشاب  مزال  دیاش 
رگا دسر  یم رظن  هب  : » داد همادا  هنالداع » دزمتسد   » هلئسم لیلحت  رد  یزاف  درکیور  نیا  تیمها  هب  هراشا  اب  یزودناخ 

نوریب تسا  مزال  دـنک ، زاب  روشک  یراذـگ  تسایـس لفاحم  رد  ار  شدوخ  یاـپ  یاـج  دوش و  هتفریذـپ  رثا  نیا  دـیهاوخ  یم
.میوش رت  کیدزن یزاف  قطنم  کی  هب  کی ، رفص و  قطنم  کی  زا  مینادن و  ملظ  ًاموزل  ار  هنالداع  دزمتسد  یانعم 

.دهد لکش  یرت  هدرتسگ تروص  هب ار  یعامتجا  یاه  هورگ نارظن و  بحاص اب  ییاونمه  دناوت  یم قطنم  نیا 
قوقح و طیارـش  یجیردت  دوبهب  یارب  راذگ  تسایـس ماظن  هزیگنا  هنالداع ، دزمتـسد  ثحب  نداد  ناشن  یبتارم  اب  عقاورد 

«. دنک یم رکف  مود  هنیهب  تیعقوم  هب  راذگ  تسایس دوش و  یم مهارف  دزمتسد 
غراف هنالداع ، دزمتسد  هلئسم  یتاذ  تیمها  اب  هراشا  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تئیه وضع 

هب صاـصتخا  ًافرـص  هلئـسم  نیا  دـسر  یم رظن  هـب  : » تـفگ هعماـج  فـلتخم  یرکف  یاـه  هورگ یـشزرا  یرکف و  یناـبم  زا 
.درادن یمالسا  یشزرا و  یوگلا 

.تسین یمالسا  یوگلا  رد  رصحنم  لئاسم  نیا  لح 
شـسرپ ناوـنع  هـب هتـسجرب  تروـص  هـب ار  هلئـسم  نـیا  برغ  یاـیند  رد  کیـسالک  نادداـصتقا  کـی  لـبق  لاـس  دودح ۲۰۰ 

- یعاـمتجا ماـظن  کـی  تمـس  زا  یتفاـیرد  عوـن  هـچ  هتـسیاش  یـسک  هـچ   » هـک درک  حرطم  یـسایس   داـصتقا  مـلع  یلــصا 
.»؟ تسا یداصتقا 

هیامرـس بحاـص  نیمز و  بحاـص  راـک ، یورین  بحاـص  ناـیم  هناـگ  هس یدـنب  میـسقت کـی  کیـسالک  یـسایس  داـصتقا  رد 
داصتقا شناد  رد  لاؤس  نیا  نآزادعب ، دوب و  حرطم  هعماج  رد  هدش  دـیلوت  شزرا  یرب  مهـس هوحن  نییعت  یارب  یکیزیف 

سپ دش و  رصحنم  یداصتقا ) پچ  حانج  ) یرکف نایرج  کی  هلئسم  هب  تسار ، پچ و  حانج  ود  اب  ههجاوم  رد  یـسایس 
داـصتقا یلـصا  شناد  یلـصا  هریاد  زا  لاؤس  نیا  مهزاـب  مسیـسکرام ، لاربیل و  حاـنج  ناـیم  یتنـس  لـباقت  نآ  همتاـخ  زا 

«. دنام جراخ 
: داد همادا  ناریا  داـصتقا  هتبلا  یناـهج و  داـصتقا  رد  نیداـینب  هلئـسم  نیا  یراـگنا  هدـیدان راـب  ناـیز راـثآ  هب  هراـشا  اـب  یو   

.مینک یم سمل  مینیب و  یم عماوج  یداصتقا  تیعقاو  رد  ار  لاؤس  نیا  هب  خساپ  یهجوت  یب هرمث  زورما  »
.تسین لح  هار دننکن ، هجوت  نآ  هب  نانادداصتقا  هکنیا  میریگب و  هدیدان  ای  مینک  کاپ ار  هلئسم  تروص هکنیا 

تفرشیپ یناریا  - یمالسا یوگلا  هریاد  ای  یشزرا  هاگودرا  زا  جراخ  ار  دوخ  هک  یناسک  یتح  درک و  ایحا  ار  هلئسم  نیا  دیاب 
داصتقا رد  یرباربان  یربارب و  لئاسم  لـح  شا  یجورخ شـسرپ ، نیا  لـح  هکنآ  تهج  هب  دـننادب  دـیاب  دـننک ، یم فیرعت 

.تسا طبترم  یداصتقا  متسیس  کی  یرادیاپ  اقب و  لح  هب  عوضوم  اذل  تسا ،
رب زکرمت  ترورـض  ار  هجوت  تلع  دینیب  یم دوش ، یم هجوت  یلـسن  نیب تلادـع  ای  زبس  نامتفگ  لثم  ییاه  نامتفگ هب  رگا 

.دنناد یم یداصتقا » ماظن  یاقب  یرادیاپ و   » هلوقم
.دراد دوجو  ًالماک  زین  هنالداع » دزمتسد   » هلوقم دروم  رد  هلوقم  نیا 

یـشسرپ نیا  ای  تسا  ارگ  پچ یاه  نایرج یارب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  هک  نیا نوچ  ییاه  گنا اـب  دـیابن  تسا  نینچ  رگا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.درک رظن  فرص یروحم  هلئسم  نیا  هب  هجوت  تخادرپ و  زا  تسا ، یراجنه  ًالماک 
یتح یداـصتقا و  ماـظن  زا  مدرم  هماـع  تیاـضر  نازیم  یراذـگرثا  رد  ریغتم  نیرتـالاب  هنـالداع ، تروص  هب تامدـخ  ناربج 

.تسا یسایس  ماظن 
رارف نآ  هب  خـساپ  زا  دـننک و  هجوت  هلوقم  نیا  هب  دارفا  اـت  دوش  زاـب  هلئـسم  نیا  یارب  یمومع  تروص  هب وگتفگ  باـب  دـیاب 

.دننکن
دزمتــسد  » ثـحب هـب  هناگادــج  شخب  کـی  ًاـمتح  دــننک ، یم راـک  یموـمع  شخب  داـصتقا  رد  هـک  یدارفا  هـک  ملیاـم  یلیخ 

، یرثکادـح ییارگ  لـمع درکیور  اـب  لـمع ، ماـقم  رد  مـینکن ، راـک  ار  یرظن  یناـبم  نـیا  رگا  هـک  دـنهد  صاـصتخا  هنـالداع »
هعماـج هن  تسا و  کـیدزن  تیعقاو  اـب  هن  درادـن و  یـشزرا  یقـالخا و  هیجوت  هنوـگ  چـیه هک  میهد  یم ماـجنا  ار  یتامادـقا 

«. دوش یم یضار  عناق و  هویش  نیا  هب  تبسن 
ماظن کی  رد  راک  زا  یـشان  یاه  یدـیاع راـک و  هلوقم  تیمها  هب  هراـشا  اـب  دوخ ، یاـه  تبحـص یاـهتنا  رد  یزودـناخ  رتکد 
دیاـب هک  تـسا  نـیا  ًـالامجا  تـسا ، زاـیندروم  ملاـس  یداـصتقا  ماـظن  کـی  رد  هـک  یزیچ  نآ  : » درک ناـیب  ملاـس  یداـصتقا 
هدزاــب اــی  یا  هیامرـــس یاــه  ییاراد هرهب  دــننام  درف  یاــه  یدــیاع ریاــس  زا  رتــشیب  شـــشالت  راــک و  لــحم  زا  درف  یدــیاع 

.دشاب یلام  یاه  هیامرس
«. درک ثحب  شدروم  رد  دیاب  دشاب ، رتشیب  ردقچ  راک  زا  یشان  یدئاع  هکنیا 

میظنت شراـگن و  لـلع  هـب  دـشر ، زکرم  یهوژپ  تلادــع هتــسه  رگــشهوژپ  ینادابآرــس  نیــسح  تســشن ، نـیا  هـمادا  رد 
هتسه یسانش  هلئسم تاسلج  هلـسلس  هب  شرازگ ، نیا  دیلوت  یانبم  دوزفا « : تخادرپ و  هنالداع » دزمتـسد   » شرازگ

.ددرگ یمزاب لاس ۱۳۹۸  راهب  رد  دشر  زکرم  یهوژپ  تلادع
هعماج رد  یعامتجا  تلادع  هماقا  ثحب  رد  لوحت  هنوگره  هک  تسا  نآ  رب  دـشر  زکرم  یهوژپ  تلادـع هتـسه  رد  ام  رواب 

یراج یاه  تیعقاو اب  تشگربو  تفر لـماعت و  دـنمزاین  یرظن  هناوتـشپ  نیا  تسا و  یرظن  هناوتـشپ  کـی  دـنمزاین  زورما ،
.دیآ یمن تسد  هب  یرظن  تاعلاطم  زا  ًافرص  تسا و  روشک 

.دوب یهوژپ  تلادع هزوح  رد  لمع  رظن و  نایم  دنویپ  یارب  یعورش  هنالداع ، دزمتسد  هلئسم  هب  تخادرپ  نیاربانب 
تیعقاو کــحم  هـب  ار  تـسا  حرطم  یملع  تاــیبدا  رد  تلادــع  یاــه  یروــئت رد  هـچنآ  هـک  دوــب  نآ  درکیور  نـیا  زا  فدــه 

یاـه یروـئت زا  دوـخ  مهف  یمامـضنا ، درکیور  نیا  اـب  رگید  یوـس  زا  مینک و  دـقن  منیبـب و  اـه  نآ اـب  ار  تـیعقاو  میراذـگب و 
«. میهد اقترا  ار  تلادع 

یارب یدــیلک  خرن  ود  ناریا  داــصتقا  رد  : » تـفگ هنــالداع » دزمتــسد   » شرازگ یلک  راــتخاس  هـب  هراــشا  اــب  هـمادا  رد  یو 
صاصتخا یرگید  دوش و  یم نییعت  راک  یلاع  یاروش  طسوت  راک و  نوناق  نیلومشم  یارب  یلوا  هک  دراد  دوجو  دزمتـسد 

زا هناـیلاس  هجدوـب  هحیـال  دنـس  رد  هـک  دراد  یروـشک  تامدـخ  تیریدـم  نوناـق  نیلومـشم  یموـمع و  شخب  ناـنکراک  هـب 
.دسر یم بیوصت  هب  سلجم  رد  داهنشیپ و  تلود  یوس 

قوقح و زا  یعقاو  لاثم  کـی  رب  زکرمتم  یـصوصخ ، شخب  رد  دزمتـسد  خرن  یارب  ییاـه  تلـالد مغر  یلع رـضاح  شرازگ 
«. تسا یتلود  شخب  رد  دزمتسد 

نییعت هوحن  : » دوزفا شرازگ  نیا  یروحم  هلئسم  هب  هراشا  اب  همادا  رد  دشر  زکرم  یهوژپ  تلادع هتسه  رگشهوژپ  نیا 
تلود نایم  یفالتخا  لحم  هب  لاس ۱۳۹۸  رد  روشک  یمومع  هجدوب  هحیال  رد  تلود  ناـنکراک  قوقح  شیازفا  لومرف  و 

.دش لیدبت  یسلجم  و 
ماـظن رد  تلادـع  ققحت  دوخ ، لومرف  حرط و  هب  دانتـسا  اـب  مادـکره  یمالـسا  یاروش  سلجم  هجدوبو و  هماـنرب ناـمزاس 

، یمومع یاضف  رد  ههاـم  دـنچ  فـالتخا  نیا  تهج  نیدـب دنتـسناد و  یم دوخ  قوقح  شیازفا  لدـم  ورگرد  ار  اـه  تخادرپ
.درک نایامن  یدج  تروص  هب ار  یمومع  شخب  رد  دزمتسد  هنالداع  نییعت  هلئسم  رگید  راب 

یاـه هـیرظن رظنم  زا  هلئــسم  نـیا  رد  ریگرد  نـیفرط  تاـجاجتحا  اــه و  لالدتــسا اــت  تـسا  هدــش  شــالت  شرازگ  نـیا  رد 
یانعم زا  روشک  یراذـگ  تسایـس ماظن  تینهذ  تیاهنرد  اـت  دریگ  رارق  یداـقتنا  لـیلحت  دروم  حرطم و  یعاـمتجا  تلادـع 

«. دوش صخشم  تلود  نانکراک  تامدخ  ناربج  هزوح  رد  تلادع 

 



قداــص ماــما  هاگــشناد  دــشر  زکرم  یهوژپ  تلادــع هتــسه  تـمه  هـب  هنــالداع » دزمتــسد   » شرازگ سراــف ، شرازگ  هـب 
رد نآ  کینورتکلا  هخـسن  نادـنم ، هقـالع یـسرتسد  تلوهـس  تهج  هب  تسا و  هدـش  میظنت  هحفـص  رد ۹۶  مالـسلا  هیلع

.تسا هتفرگرارق  نادنم  هقالع رایتخا 
.دییامن هعجارم  اجنیا  هب  دیناوت  یم شرازگ  نیا  لماک  هخسن  هعلاطم  تفایرد و  تهج 

/ مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یداصتقا نامرآ  یسایسو -  ماظن  زا  مدرم  تیاضر  بسکریغتم  نیرت  مهم ؛ هنالداعدزمتسد  

رهم یرازگربخ  یسایسو -  یداصتقا  ماظن  زا  مدرم  تیاضر  بسکریغتم  نیرت  مهم ؛ هنالداعدزمتسد  

رادیب مالیا  تسا -  یسایس  یداصتقا و  ماظن  زا  هماع  تیاضر  بسک  رد  ریغتم  نیرت  مهم هنالداع  دزمتسد   

 - یسایسو یداصتقا  ماظن  زا  مدرم  تیاضر  بسکریغتم  نیرت  مهم ؛ هنالداعدزمتسد داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   
تراجت لصف 

زوینوکا ...و -  یداصتقا  ماظن  زا  مدرم  تیاضر  بسکریغتم  نیرت  مهم ؛ هنالداعدزمتسد  

تعنص کناب و  یسایسو -  یداصتقا  ماظن  زا  مدرم  تیاضر  بسکریغتم  نیرت  مهم  ؛ هنالداعدزمتسد  

زوین دمارد  اه -  تمیق  یداصتقا  ماظن  زا  هماع  تیاضر  بسک  رد  ریغتم  نیرت  مهم هنالداع  دزمتسد   

نیالنآداصتقا یداصتقا -  ماظن  زا  هماع  تیاضر  بسک  رد  ریغتم  نیرت  مهم هنالداع  دزمتسد   

یروف ربخ  یسایسو -  یداصتقا  ماظن  زا  مدرم  تیاضر  بسکریغتم  نیرت  مهم ؛ هنالداعدزمتسد  

۲۵۲۵
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۱۱۱ دیدزاب :  ١٢٢٣٤ ربخ : هرامش   ٠٩:٥١ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٤   

ناونع اب  یجیورت  یـسرک  ددرگ  یم  رازگرب  یلم  حطـس  یراذـگ  تسایـس  رد  تحلـصم  یوـگلا  ناوـنع  اـب  یجیورت  یــسرک 
همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یعـشاخ  دیحو  رتکد  یاقآ  هئارا  اب  یلم  حطـس  یراذگ  تسایـس  رد  تحلـصم  یوگلا 

.دش دهاوخ  رازگرب  هام  دادرخ  یئابطابط ۲۶ 
دادرخ یربتعلخ ۲۶  نیدـلا  ماسح  رتکد  یظعاو و  اضر  رتکد  یداقن  اـب  یـسرک  نیا  هاگـشناد ، یمومع  طـباور  شرازگ  هب 

.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم ۱۷  تروص  هب  تعاس   هام 
.air يپاچ هخسن  ۱۱۱ دیدزاب :  ١٢٢٣٤ ربخ : هرامش   ٠٩:٥١ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٤ 

- لاتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /http://www.aryanic.com  << راـــبخا تـــسیل  ir/ZHqCN۹
aryanic طسوت لاترپ  - ینامزاس

یمیم رازگرب   رازگرب یلم   یلم حطس   حطس یراذگ   یراذگ تسایس   تسایس ردرد   تحلصم   تحلصم یوگلا   یوگلا ناونع   ناونع اباب   یجیورت   یجیورت یسرک   یسرک
ددرگ ددرگ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۳طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12234
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12234


۲۵۲۵
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۳:۲۴



ناریا همانزور  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

« ضغب  » و بح »  » اب مه  زونه  ای  تسا  هدش  هنانیب   عقاو وا  یارآ  هب  هعماج  هاگن  نونکا  ایآ  یتعیرش ، زا  دعب  لاس   ۴۲ 
« داقتنا لباق   » لاح نیع  رد  و  مارتحا » لباق   » یرکفنـشور یتعیرـش ، ؟ دوش  یم تواضق  شنافلاخم  ناـقفاوم و  یوس  زا 

.تسا

.دیناوخب ( ir 

.دنا هطلس تسد  یاصع  بلغا  اه  هملک  ۲ 

یتعیرـش یلع  رتکد  تشذـگرد  زورلاـس  نیموس  لـهچ و  میراد  ور   شیپ هـک  هاـم ۱۳۹۹  دادرخ   ۲۹ راگنربخیناضمر اسهم 
.دوش  یم

.مینز یم  فرح  وا  زا  زونه  اما  وا ، تشذگرد  زا  نرق  مین  دودح  تشذگ  دوجو  اب 
یتعیرش یراذگرثا ، زا  حطس  نیا  دوجو  اب  ارچ  دنک ؟ یم  تعجر  نیا  زا  ریزگان  ار  ام  وا ، هشیدنا  رد  یزیچ  هچ  ارچ ؟ یلو 

، هاوختـسارف دوصقم  رتـکد  اـب  اـم  یوـگو  تفگ  عوـضوم  رما ، نیا  ییارچ  یواـکاو  دـشن ؟ رارکت  اـم  رکفت  خـیرات  رد  یرگید 
.دش هاگشناد  داتسا  سانش و  هعماج 

.دنک  یم رکذ  یتعیرش » ندنام  نیشناج   یب  » نیا یارب  ار  یلمأت  لباق  لیالد  وا 
.دوب دوخ  راگزور  دنزرف  یتعیرش  ؟ تسا هدنام  نیشناج  یب یتعیرش  نونکات  ارچ  دینک   یم رکف  هاوختسارف ، بانج  *** 

.دندوب میهس  وا  دوخ  فیلأت  رد  زین  شا  هنامز نابطاخم و  یدح  ات  هک  دوب  یفلؤم  وا 
الاب زا  دـنا و  هداتـسیا اه  میاداراپ اه و  ناـمتفگ نوریب  دـمحا ، لآ یتعیرـش و  نوچمه  فلؤم  کـی  مینک  یم رکف  بلغا  اـم 

.دنزاس یم تردق  اب  ار  دوخ  یاه  نتم دنرگن و  یم
.دنوش یم هتخاس  زین ، دوخ  اه  فلؤم هک  یلاح  رد 

.دنوش یم هتشون  زین  دوخ  هکلب  دنسیون  یمن طقف  اه  فلؤم
.دش یم هتشون  زین  دوخ  تشون ، یم یتعیرش  هک  روط  نامه

نیا هجیتــن  رد  دــش ؛ هتخاــس  زور  نآ  یناــهج  یلم و  ساــیقم  اــب  یا  هکبــش رد  یعاــمتجا و  لکـــش  هــب  یتعیرـــش  نــتم 
.تسین رارکت  لباق  زورما  رگید  یتعیرش ،

.میا هدرک رذگ  درس  گنج  زا  زورما  اما  دوب  درس  گنج  هرود  تسیز ، یم یتعیرش  هک  یا  هنامز نوچ  ؟ ارچ  
.تسا بلاغ  یلاربیلوئن  میاداراپ  زورما  هک  یلاح  رد  دوب  بلاغ  پچ  میاداراپ  یتعیرش  هنامز  رد 

ناــمز رد  یزاــسون  هجیتــن ، رد  دوــب ؛ کــیتارکوروب  دــساف  یتــلود  یژولوئدــیا  کــی  ناریا  رد  یزاــسون  یتعیرــش  هرود  رد 
.دوب لذتبم  یرما  یتعیرش 

طلــسم نـتم  کــی  دوـخ  دــنا و  هدــیروش نـتم  نآ  رب  اــه  هیــشاح سکعرب ، شربارب  رد  میرادــن  ار  یزاــسون  نآ  زورما  اــما 
.دنا هدش

.مینیب یم یزیتسون  یزیتسدرخ و  یعون  هب  هعماج ، زورما  یمسر  نامتفگ  رد 
ناریا لکشم  لذتبم  یزاسون  نآ  رگید  تسا و  یزیتسون »  » ام زورما  هلأسم  اما  دوب  یزاسون »  » یتعیرـش هلأسم  سپ 

.تسه یرگید  تالکشم  اما  تسین ؛
دوجو یتعیرـش  هشیدـنا  هب  هک  یگتـسبلد  نیا  دراد ؟ هبذاـج  یتعیرـش  زونه  ینونک  هعماـج  یزورما و  ناـسنا  یارب  ارچ   

هدـش هنیداـهن  ناـهج  دـیدج و  ندـمت  هب  تبـسن  ییاـهایبوف  اـم  یمـسر  ناـمتفگ  رد  زورما  ؟ دریگ یم  هـشیر  اـجک  زا  دراد ،

دیشیدنا دیشیدنا هنارگ   هنارگ شجنس شجنس هنادقان  وو   هنادقان یتعیرش   یتعیرش ردرد   دیاب   دیاب
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باتــشرپ و قـالخ ، یهارمه  زا  ار  اـم  دـنک و  یم هشدــخ  راـچد  ار  اـیند  اـب  ناریا  تبــسن  کیتامتــسیس  وـحن  هـب  هـک  تـسا 
.دراد یم زاب  یناهج  ورشیپ 

ام زورما  هعماـج  رد  ًاـعبط  گرزب ، کیژولوئدـیا  تاـناجیه  اـه و  ساـسحا نآ  اـب  یتعیرـش  صاـخ  کـیروتر  نآ  هجیتـن ، رد 
.دوش یمن هتخاس 

.دوش یزاسزاب  مه  زورما  یتعیرش ، نتم  نامه  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن
قیالع اب  ییاهرشق  رد  هژیوب  طسوتم  هقبط  رت  نییاپ یاه  هیال هب  دوب و  رهش  رد  ریوک  لیـصا  دنزرف  یتعیرـش  نوچ  هتبلا 

زوــنه اــم  هعماــج  رد  یبهذـــم  هژیوــب  دـــنمدرد  یاــه  هورگ تــسا  یندـــیمهف  تــشاد  قــلعت  هعماـــج  فــک  رد  یبهذـــم 
ار تینالقع »  » و تنـس »  » ار و ناریا »  » و مالـسا »  » وا هک  ارچ  دـنراد ؛ یتعیرـش  هشیدـنا  هب  هنامیمـص  ییاه  یگتـسبلد

.تساوخ یم اجکی  ار  یربارب »  » و نافرع » «، » تلادع «، » یدازآ «، » درخ  » نامأوت و
.تسین نآ  کیژولوئدیا  یدنب  تروص هژیوب  تایعامتجا و  هب  ندش  هتساکورف  لباق  طقف  یتعیرش 

؛ میتـسه هجاوـم  قـیمع  تارطاـخ  یناـسنا و  نیرید  درد  یدوـجو و  قـیمع  شنت  کـی  اـب  اـم  طوـبه »  » و تاـیریوک »  » رد
.دنتسه یناسنا  قیمع  یاه  هآ ریوک و  رعق  زا  ام  یانشآ  نابز  اهنآ  میشاب ؟ انتعا  یب میباترب و  خر  اهنآ  زا  میناوت  یم رگم 

.دراد هبذاج  ینونک  هعماج  یزورما و  ناسنا  ام و  یدوجو  یاه  شنت زا  یدایز  یاه  شخب یارب  مه  زونه  تایبدا  نیا 
.دنریگرد یتوافتم  لئاسم  اب  مدرم  زورما  نوچ  دوش ؛ یمن هتخاس  رگید  یتعیرش ، کی  هباثم  هب  یتعیرش  دوخ  یلو 

.دنوش نارکفنشور »  » نیزگیاج دنشوک  یم یعون  هب  اه » یتیربلس »
.دوش یم رارکت  هن  دوش و  یم هتخاس  یلبق  تروص  نآ  هب  هن  ام ، هنامز  رد  یرگید  یتعیرش  نیاربانب ،

تارطاخ زا  یشخب  وا  نوچ  دوش  یمن شومارف  یتعیرش ، مینز ؟ یم فرح  یتعیرـش  زا  مه  زونه  ارچ  سپ  لاح ، نیا  اب   
.تسا ام  رصاعم  خیرات  ام و 

.دبای یم انعم  دراد و  کاوژپ  هعماج  زا  ییاه  شخب یارب  نانچمه  هک  تسه  یکیروتر  یرناژ و  وا  رد 
مینک یم هعلاـطم  رت  قـیمع یتـقو  اـما  تـسا ؛ هـتفر  ناـیم  زا  هرــسکی  یتعیرــش  تیباذــج  هـک  تـفگ  ناوـت  یمن هجیتـن  رد 
عون کی  یریبعت ، هب  تسا ؛ ییاضتقا  یلکش  هب  ًاعون  زین  یتعیرش  هب  یزورما  هعجارم  هدنب ، تاعلاطم  هب  انب  مک   تسد

دوش و یم شنیزگ  یزورما  تایـضتقم  رب  اـنب  یتعیرـش  هشیدـنا  زا  ییاـه  هبنج تسا ؛ یـشنیزگ  یتخانـشابیز و  هعجارم 
.دوش یم فرصم  یدروم ، درفم و  لکش  هب  وا  یرکف  هاگتسد  رد  یناعم  زا  یضعب 

اما تفرگ ؛ یم رارق  عوجر  دروم  مجسنم » یرکف  هاگتـسد   » کی ناونع  هب یتعیرـش  ، ۵۰ ههد رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
.تسین عجرم »  » کی رگید  تسا و  یخیرات » یعبنم  « ؛ دوش یم فرصم  اهنت  یتعیرش  زورما 

هزادـنا دـق و  رد  روتاـمآ  ینارکفنـشور  ًاـعون  دنـشاب  زین  ینارکفنـشور  رگا  زورما  هدـمآ و  رـس  هب  گرزب  ناـگبخن  رـصع  ییوگ 
، موب تسیز تیوه ، تیـسنج ، دـننام  یـصاخ  لـئاسم  ریگرد  هک  دنتـسه  یلوـمعم  یدروـم و  یلحم ، کـیناگرا ، کـچوک ،

.دنبای یم تیمها  صاخ  هزوح  رد  کی  ره  دروم  بسح  دنتسه و  ...و  یگدنز  کبس  ماوقا ، راک ، تابسانم 
و بـح »  » اـب مـه  زوـنه  اـی  تـسا  هدــش  هناــنیب   عقاو وا  یارآ  هـب  هعماــج  هاــگن  نوــنکا  اــیآ  یتعیرــش ، زا  دــعب  لاــس   ۴۲ 

لاـح نیع  رد  و  مارتـحا » لـباق   » یرکفنـشور یتعیرـش ، ؟ دوـش  یم تواـضق  شناــفلاخم  ناــقفاوم و  یوـس  زا  ضغب » »
.تسا داقتنا » لباق  »

.درک تراغ  ار  وا  مه  دیابن  دش  هریخ  یتعیرش  رد  دیابن  هک  لاح  نیع  رد 
.تسین یقالخا  نیا 

.دش فقوتم  وا  رد  هکنیا  هن  دیشیدنا ؛ هنارگ » شجنس  » و هنادقان »  » یتعیرش رد  دیاب 
.میا هداتسیا یمیحر  یدعاس و  دمحا ، لآ یتعیرش ، نوچمه  ییاه  لوغ هناش  یور  ام 

رتشیب میناوتب  مه  کمک  هب  مهاـب و  دـیاش  میا  هتـسشن اـهنآ  هناـش  یور  نوچ  اـما  دـنیب ، یمن اـهنآ  زا  رتهب  اـم  یاـه  مشچ
.مینیبب

میمـصت دـشیدنیب و  هنالقتـسم  دوخ  راب  راـک و  رد  هراـبود  دراد  قح  دـنک  یم یگدـنز  وا  زا  تواـفتم  یا  هناـمز رد  هک  یلـسن 
.دریگب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۵طباور 



.دندوبن ریگرد  ًالصا  یتعیرش  لاثما  هک  تسا  ریگرد  توافتم  هدیچیپ و  تیاغ  هب  ییاه  هلأسم اب  هک  یلسن 
.تسا یرکفنشور  عونتم  تنس  زا  نایرج  کی  یتعیرش 

دـنک و بسک  یا  هزات یاه  هبرجت تنـس ، نآ  رد  هک  دراد  زاین  یراب  دـنکن  اشاح  ار  تنـس  نیا  یتح  دـهاوخب  لسن  کـی  رگا 
ررکم و یاـهدرد  هب  یرکف  دـنیبب و  ار  دوخ  یور  شیپ تخـس  ریـسم  لاـح و  هظحل  دوش ، هریخ  رـس  تشپ هب  هکنیا  نودـب 

.دنک شیوخ  دیدپون  مد  هب  مد 
رکفنشور کی  راک  ؟ درک  یم شالت  اهنآ  رییغت  یارب  وا  دـش و  هلأسم »  » یتعیرـش یارب  ناریا  هعماج  زا  ییاه  هفلؤم  هچ   

.تسا ندرک  دنم  هلأسم یدج و  دقن  هکلب  تسین ؛ یعنصت  یفاب  یفنم
.دروآ یم همه  مشچ  هب  تسا ، هدش  زیچان »  » یا هنامز رد  ار  هچنآ  رکفنشور ،

.درک هلأسم  ار  دوخ  نامز  ناریا » هعماج   » یتعیرش
.درک نایع  نایب و  دوخ  یاهراتفگ  نوتم و  رد  ار  نیا  تشاد و  یتخانش  یتسه یتیاضران  ناریا  عضو  زا  وا 

شخب تیاـضر شلوئـسم  هاـگآ  یاهرـشق  یارب  تـسه  هـک  روـط  نآ یناریا » هعماـج   » دـهد ناـشن  دیــشوک  یم یتـعیرش 
.تسین

.دوب وا  یتیاضران  نیا  لصاح  یتعیرش  رییغت  حرط 
ات درک  یدـنب  تروـص ار  یناریا  طـسوتم  هـقبط  زا  یگرزب  فـیط  رد  یعاـمتجا »  » و یتاـقبط » «، » یلم  » یهاـگآ یعوـن  وا ،

.دنزب فرح  شا  هنامز یدج  یاه  شنت اه و  مخز زا  دناوتب 
، تشادــن اــنتعا  یلم  لقتــسم  ناــگبخن  هـب  دوـب و  هدیــسر  یگماــکدوخ  هـب  ناریا  رد  تنطلــس  داــهن  یتعیرــش ، هرود  رد 

.تفرگ یم هدیدان  ار  یلم  شبنج  تارطاخ  هطورشم و  یاهدرواتسد 
.درک لدب  هلأسم »  » هب ار  هدش  هنیداهن  دادبتسا  نیا  یتعیرش 

هعماج نتم  هک  دساف  کیتارکوروب و  الاب و  زا  یا  هژورپ دوب ؛ هدش  یمسر  نویسازینردم  هژورپ  یلوتم  هبناج ، کی  تلود ،
.درک یم اشاح  دز و  یم رود  ار 
.درک هلأسم  ار  نیا  یتعیرش 

همه هـب  ربارب  تروـص  هـب دـشر  نـیا  جـیاتن  هـک  ارچ  درک ؛ هلأـسم  ار  رادـیاپان  ربارباـن و  هدـنبیرف و  یتـفن  یراد  هیامرـس دـشر 
.دیسر یمن هعماج  راشقا 

یداــقتنا و یرواــبدرخ  اــب  اــما  دـــید  یم مزـــال  ار  یعاـــمتجا  هاـــفر  قــنور و  تفرـــشیپ و  هعـــسوت و  هتینردـــم و  یتــعیرش 
.ارگ هعماج هناهاوخ و  تلادع

رب ییارگ  سپاو قــیمحت و  تلاــهج و  زا  یعوــن  هدــش و  طاــطحنا  راــچد  یناریا ، ینید  یوــنعم و  یاــه  تنــس نـینچمه ،
.دوب هدش  بلاغ  یبهذم  هعماج 

کی هباـثم  هـب  نـید  داــهن  هـب  تسناوـت  یمن هـک  دوـب  ینید  قیــالع  اــب  هدرکلیــصحت  طــسوتم  هـقبط  زا  یا  هنوـمن یتـعیرش 
بوـسر هتفرگ و  راـبغ  ناـمز  یخیراـت و  دوـجوم  عـضو  هب  تبـسن  لاـح  نیا  اـب  دـشاب ، اـنتعا  یب یعاـمتجا  ماود  اـب  راـتخاس 
.درب یم جنر  هنامز  ییارگ  کسانم تابصعت و  زا  تشاد و  داقتنا  ینید  داهن  درکلمع  نید و  زا  رجحتم  کرد  نآ و  هتفای 

.دنک لدب  هلأسم  هب  ار  نید »  » ار و ناریا »  » ات دیشوک  لیلد ، نیمه  هب 
یا هنومن یتعیرش  ؟ درک هئارا  نآ  یارب  یلح   هار هچ  دوخ  و  درب ؟  یم جنر  رتشیب  اه ،  هلأسم نیا  زا  کی  مادک  زا  یتعیرـش   

.دوب نام » نورد  » یداقتنا لمع  یداقتنا و  رکف  زا 
.تسا نید »  » یخیرات تایوتحم  نیا  هلمج  زا  دراد  ینیگنس  یخیرات  تایوتحم  ناریا  هعماج 

درک راـتفر  هنالوئـسمریغ  نآ  اـب  اـی  تفر  هرفط  مکارتـم  خـیرات  نیا  زا  دوش  یمن هک  دوـب  نیا  دیـشک  یم یتعیرـش  هک  یجنر 
.دش نآ  هدرب  ریسا و  مه ، دیابن  یلو 

اـه و تشادرواـب اـه و  هراو  تداـــع اـــه و  کرد گـــنهرف و  عــضو  زا  دـــیاب  رییغت  نــیا  تــسه  ناریا  رد  یرییغت  رب  رارق  رگا 
.دوش زاغآ  اهنآ  ینید  تسردان  یاهراتفر  یخرب  تابسانم و 

.تفرگ یم تأشن  اجنیا  زا  یتعیرش  هنایارگ  تعامج یداقتنا و  ینید و  یهاوخددجت 

 



.تسا هدش  یناکمال  یعون  راچد  شا  هنامز موسرم  کرد  تسا و  هدش  هدز  ناهج ناریا  هک  دنک  یم ساسحا  یتعیرش ،
.دشاب دیدج  یایند  ناکمال  زا  یشخب  هنالفاغ ، همیسارس و  زین  ناریا  هک  دوب ؛ هدش  هنامز  دم 

، فازگ روط  هب نام  یگنهرف تالف  نام و  خـیرات  نامدوخ و  زا  نتفر  هرفط  اـب  میناوت  یمن دـنک  یم ساـسحا  یتعیرـش  اـما 
.میوش نردم  یایند  ناکمال  زا  یا  هدئاز

هناخ نارگید  نیمز  رد  ناوت  یمن دوخ  زا  یگناگیب  اب  دراد و  خیرات  تسا و  یناکم  کی  دوخ  ناریا  هک  دراد  دیکأت  یتعیرش 
.تخاس

یهارمه کی  قیرط  زا  اما  درک  دتـس  داد و  نآ  اب  تخومآ و  زین  ایند  یرگید و  دیدج  یاه  هبرجت زا  هتبلا  دوب و  دوخ  دـیاب 
.قالخ یداقتنا و 

عیزوت سپـس  تفن و  یـشورف  ماخ رب  هیکت  اب  الاب ، زا  رالاس  تلود یزاسون  یمـسر  هژورپ  یتعیرـش ، یدربهار  لـیلحت  رد 
هب هجوت  نودـب  یعامتجا ، یاه  تنـس هب  ییانتعا  یب اـب  هعماـج و  اـب  وگو  تفگ نودـب  مه  نآ  یمومع ، تورث  نیا  ربارباـن 

.دسر یمن ناماس  هب  ناریا  راک  دور و  یمن لزنم  هب  هک  تسا  یجک  راب  ناریا ، ینایم  خیرات  زا  یشخب 
نونکا مدرک و  یم ساسحا  مناوختـسا  تشوگ و  تسوپ و  اب  ار  یتعیرـش  توعد  نیا  مدوب  هرود  نآ  یوجـشناد  هک  هدنب 

.تسه نم  رد  ساسحا  نامه  زین 
تروص هب یتعیرـش  عوـن  زا  یرکفنـشور  هک  دوـب  قـسن  نیدـب  درک و  یم هلأـسم  ار  ناریا  عـضو  یتعیرـش  هک  دوـب  نینچنیا 

یک هر  نیدـب  یراتفگ  گـنر  زا  یـسخ  ره  هن  رگ  دـش و  یم هتخاـس  یعاـمتجا  راد  هشیر دـنیآرف  کـی  ناـم و  نورد دـقن  کـی 
.دسر

یتیاـضران کـی  هدـنیامن  یتعیرـش  ؟ درک  یم یگدـــنیامن  ار  یفیط  هـــچ  دوـــب و  هـــچ  یناریا  هعماـــج  یارب  یتعیرـــش  هژورپ   
.دید یمن شخب  تیاضر ار  شا  هنامز عضو  مه  وا  هک  یسودرف  لثم  تسرد  دوب  یرکفنشور  لیصا  یتخانش  یتسه

.دنک یم اشاح  ار  یناریا  خیرات  گنهرف و  برع ، هرطیس  هکنیا  هب  دوب  ضرتعم  یسودرف 
تـخادرپ و یناریا  تاـیبدا  اـه و  هروطــسا یزاـسزاب  یناوخزاـب و  هـب  یــسامح  رثا  کـی  تخاـس  هماـنهاش و  نتــشاگن  اــب  وا 
ون زا  وـج ،  هرطیــس طلــسم و  برع  یرگید »  » اــب ههجاوــم  رد  ار  یناریا  تیوــه  ار و  یناریا  خــیرات  گــنهرف و  اــت  دیــشوک 

.دنک فیرعت 
یط هک  یرامعتـسااسپ  هناسانـش و  قرـش رورغ  عون  کی  دـیدج و  هنالوئـسمریغ  ییارگ  ناـهج اـب  ههجاوم  رد  زین  یتعیرش 
دراد رارـصا  دتـسیا و  یم دـش ، یم لیدـبت  هژبا  کی  هب  شا  یناـیم خـیرات  یگنهرف و  تـالف  یناریا ، دوخ  یناریا ، خـیرات  نآ 

زا سابتقا  نمـض  دـشاب و  هتـشاد  قـالخ » یوگو  تفگ  » یناـهج دـیدج  گـنهرف  اـب  دـناوت  یم یناریا  خـیرات  گـنهرف و  هک 
نآ اب  دـشاب و  دوخ  دـنک و  دـقن  ار  نام  نورد دورن و  هرفط  زین  دوخ  زا  هتینردـم ، یاهدرواتـسد  نردـم و  یایند  یاه  هبرجت

.دریگ شیپ  رد  قالخ  هلدابم  دنک و  وگو  تفگ زین  یبرغ  یرگید 
اب دـنک  یم یعـس  تسه و  مه  لح  هار لاح ، نیع  رد  یلو  تسا  هلأسم  یتعیرـش  یارب  وس ، کـی  زا  اـه  تنـس نیارباـنب ،

تکراـشم لوـحت و  دـشر ، أـشنم  دـنناوت  یم هک  دـنک  کـمک  ینید  یاـه  تنـس اـهرواب و  زا  یریـسفت  هب  یربو ، درکیور  کـی 
.دریگب هرهب  مدرم  یگدنز  هب  ندیشخب  دوبهب  یارب  اهنآ  زا  دنشاب و  یعامتجا 

.دیرخ ناج  هب  یلیلد  ای  تلع  ره  هب  ار  رطخ  نیا  یتعیرش  دوب و  یا  هرطاخمرپ هژورپ  منک  یم ناعذا 
.دنک یم فیرعت  هرابود  ار  یناریا  هعماج  یتعیرش  نیاربانب ،

.تسین مه  نادقف  هرسکی  تسین ، یهت  یلاخ و  فرظ  کی  ًافرص  ناریا  هعماج  وا ، معز  هب 
دادبتـسا ییارگ و  سپاو  طاطحنا و  اه ، هدـقع تابـصعت ، یرباربان ، تلاهج ، رجحت ، نوچمه  یلئاـسم  هک  لاـح  نیع  رد 

حرط  » یدــنب تروـص اـب  اــت  دــشوک  یم تـسا و  رادروـخرب  تفرــشیپ  یارب  یتـبثم  یاــه  تـیفرظ اــه و  تیلباــق زا  اــما  دراد 
.دنک فیرعت  ون  زا  ار  یناریا  هعماج  رییغت ،»

.WWW  ) نیالنآ ناریا  رد  ار  وگو   تفگ نیا  لماک  نتم   *
.ion
.دیناوخب ( ir

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۷طباور 



رایشنادیشاکاضرمالغ داوجدمحمیتعیرش  یمالک  هیامرس  داد ؟ یم تردق » دیلوت  دادعتسا   » یتعیرش مالک  هب  زیچ  هچ 
، هتـــشذگ نرق  مــین  یط  یتعیرـــش  یلع  رتــکد  مــالک   ۱ ییابطابط همالع  هاگـشناد  یـسایس  موــلع  قوــقح و  هدکــشناد 

.تسا تردق » دلوم  مالک   » قادصم نیرت   یلاع
.دوش مهف  یبالقنا » مالک   » ًامازلا نخس ، نیا  زا  دیابن 

.دوب هثداح  کی  بالقنا ، اب  یتعیرش  یمالک  هیامرس  دنویپ 
.تشاد ناوارف  رش  ریخ و  یاه  هیوس هک  یا  هثداح

.تسا یسایس  هعماج  هناوتشپ  هک  تسا  یمالک  تردق » دلوم  مالک   » زا ام  دوصقم  اما 
.دنک یم باداش  هدنز و  ار  یسایس  تایح  هک  یمالک 

.تسا یدازآ  نابیتشپ  نامزمه  دنک و  یم دیلوت  رادتقا  هک  یمالک 
هـصرع رد  لـمع  قادـصم  نـیرت  یلاـع هـلزنم  هـب  مـالک  درک ؛ عوـجر  تـنرآ  اـناه  تاـیبدا  هـب  ناوـت  یم مـالک  نـیا  مـهف  یارب 

.تسایس
دـنک و نکمم  ار  یعمج  هدارا  دـیازب ، یدازآ  دـشاب ، هزات  یاـه  قفا هدـنیاشگ  قـالخ و  یعمج ، یگدـنز  رد  دـناوتب  رگا  مـالک 

.تسا دنمتردق  مالک  کی  دشاب  یمومع  هصرع  رگشیاز 
مظن کی  هدنـشخب  موادت  هدننک و  تیبثت  دـناوت  یم مه  یهاگ  تسا ، هارمه  بالقنا  کی  یدـماشیپ  هظحل  اب  یهاگ  رگا 

.دشاب زین  دنمتردق  هعماج  کی  کیتارکومد و 
.تسا هتسباو  یخیرات  هدشن  ینیب   شیپ یاه  تیعقوم هب  دنمتردق ، مالک  کی  شقن 

.تسا تردق  دلوم  مالک  دیلوت  دنمزاین  تسایس  هصرع  تسه ، هچ  ره  اما 
.دنا هطلس تسد  یاصع  بلغا  اه  هملک  ۲

ینتخاس یمدآ  زا  هک  دنتـسه  یترارـش  ره  رادنایم  دـنهد و  یم هولج  یعیبط  ار  روما  دـننک ، یم هیجوت  دـنهد ، یم بیرف 
.تسا

نایمدآ دننک ؛ یم یشخب   رابتعا دننک ؛ یم رابتعا   یب دنزاس ؛ یم هزات  یایند  دنرگـشیاز ؛ دنا ؛ تردق دلوم  یهاگ  اه  هملک اما 
.دننک یم لیدبت  قالخ  هدننک و   شسرپ رگ ، هبلاطم یاه  هژوس هب  ار  میلست  تخل و 

« تردــق دــیلوت   » رد وا  مـالک  درف  هـب  رــصحنم  ییاـناوت  رکنم  میناوـت  یمن فلاـخم ، اـی  میــشاب  قـفاوم  یتعیرــش  رتـکد  اـب 
.میشاب

زا مالک  هک  دوب  یتیعقوم  هکلب  دوبن ، تفگ  یم هچنآ  ًاموزل  داد ، یم تردق  دیلوت  دادعتـسا  یتعیرـش  رتکد  مالک  هب  هچنآ 
.دمآ یمرب نآ 

« تردـق دـلوم  مـالک   » دـلوم دـناوت  یم شیب  مک و  داتـسیا ، یتعیرـش  رتـکد  هـک  دتـسیاب  اـجنامه  دـناوتب  هـک  سک  نآ  ره 
.دشاب

یاضف  » و تنـس » «، » هطلـس : » دوب هداتـسیا  ثلثم  کی  سأر  هس  زا  هدـمآرب  یمالک  مظن  هس  نایم  رد  یتعیرـش  رتکد 
«. هعماج یتسیلیهین  یتسینوده و 

ره هک  دـشاب  ییاه  جـنر ناـیب  زا  یدرف  هب  رـصحنم  یادـص  تسناوت  یم دوب و  هداتـسیا  علـض  هس  نیا  ناـیم  رد  یتعیرش 
.دنوش یم ببس  ار  اهنآ  زا  تلفغ  هس ،

.دیازب دنمتردق » مالک   » هناگ هس  نیا  نایم  زا  ات  تسین  یدرمربا  اما  دنرارقرب  نانچمه  علض  هس  نیا 
.تسا هتخاس  ار  قوف  هناگ  هس  نوگانوگ  روص  لاکشا و  هب  نردم ، نارود  رد  یناریا  هعماج 

.دوش یم هداز  رقتسم  ماظن  هیحان  زا  هک  تسا  یمالک  تسخن ، علض 
.مار میلست و  هژ  وس رگوج  و تسج تسا و  طلسم  راتخاس  هب  هدنشخب   تیعورشم هک  یمالک 

.دوش دیلوت  بیرف  غورد و  سیبلت و  یارب  هک  تسا  موکحم  مالک  نیا 
یلمع یاه  ناصقن اه و  تیدودـحم وس و   کی زا  نردـم  تلود  هنایارگنامرآ  یاه  یرگنایب نایم  هک  تسا  یفاکـش  لـصاح 

.دراد دوجو  نآ 

 



.دنک رپ  ار  اهاعدم  تیعقاو و  هدننک  اوسر هدوشگ و  هشیمه  فاکش  ات  دیآ  یم نایب  هب  ًاساسا 
.درادن یراب  رب و  نادنچ  هک  تسا  یراد   هشیر لاسنهک و  تخرد  لثم  تنس 

؛ تسین راـگزور  یاـهدرد  مـالآ و  حیـضوت  هب  رداـق  تسا و  طـبر   یب تسا ؛ هنهک  دوـش ، یم دـیلوت  هیحاـن  نآ  زا  هـک  یمـالک 
.دننک هاگن  رس  تشپ  هب  همه  ات  ددنب  یم ار  ور  شیپ یاه  قفا دیاز ؛ یمن ینامرآ  دنکفا ؛ یمن یحرط 

رـس زا  دـنکب ، دوـجوم  ًاـعقاو  ناـهج  هب  ییاـنتعا  مه  رگا  دـنک ؛ یم ناـهج  زا  نتـسشن  بـقع  هـب  توـعد  ار  دوـخ  ناـبطاخم 
.تسا توادع 

ندرک لیدبت  اب  هاگ  دوخ و  نیرفآ  دـهز  مالک  اب  هاگ  دـنک  یم ناوخارف  هنحـص  زا  فذـح  هب  ار  درف  تسین ؛ یگدـنز  خنـس  زا 
.یراگتسر هنیزگ  اهنت  هب  گرم 

.دیآ یمرب تقیقح  راکنا  هظحل و  هب ندیبسچ  تذل و  یوجو   تسج کانبوشآ  نادیم  زا  موس  مالک 
.دراد هدیچیپ  یراتفر  هطلس  یمالک  نامزاس  اب  اما  دوش  یم هدییاز  تنس  یورایور 

.نآ هدننک  فیعضت  هاگ  تسا و  نآ  هدننک  تیوقت  یهاگ 
.دزاس یمن نداتسیا  نورب  یارب  مه  یقفا  اما  دهاک  یم رگ  هطلس مالک  تیسدق  تیعورشم و  زا 

.دنک یم جیورت  ار  نتسیز  هشیر  یب 
.دهاک یمن یعقاو  یاه  جنر زا  اما  تسه ، هدنهد  نیکست 

.رادروخرب یاه  هورگ تاقبط و  یارب  اما  تسه  نیریش 
.تساخ یمرب یناریا  هعماج  هاجنپ  لهچ و  ههد  هناگ  هس نیا  نورد  زا  یتعیرش  مالک   ۳
.دوب نایرج  رد  باتشرپ  هنارمآ و  یزاس   نردم کی  تاغیلبت  راشفرپ  مجح  وس   کی زا 

لباقریغ مدرم  تیرثکا  یارب  تشاد و  طبر  تیلقا  هب  دوب ، یعقاو  مه  رگا  یتح  هک  تفگ  یم نخـس  یگرزب  تاراـختفا  زا 
.دوب کرد 

ماوـع یارب  اـهنت  دــندناوخ و  یمارف نردــم  ناـهج  زا  ینیزگ   تلزع تمـس  هـب  هـک  دـندوب  یتنــس  یاـهداهن  رگید ، یوـس  زا 
.دندوب ترخآ  رفس  ندنک و  ناهج  زا  تخر  لایخ  رد  هک  دنتشاد  هبذاج  دنملاس 

.دیدج یایند  رهاظم  زا  مادم  یبلط   تذل قوشم  مالک  دوب : راک  رد  مه  یموس  مالک 
.یسنج هبذج  زا  رپ  گنر و  زا  رپ  دوب و  خوش 

بوکرـس و درط و  ریظن  سوملم  ینیع و  مالآ  دلوم  ای  دـندوب : کرتشم  هتکن  کی  رد  ناشیاه  توافت همه  اب  هس  ره  نیا 
.دندوب هدیشوپ  مشچ  اهنآ  همه  رب  ای  دندوب  یگدش   هتفرگ هدیدان  رقف و 

.یرتشم رپ  یهاگ  دندوب و  لاعف  هناگ  هس  یاه  مالک
.دننک رارقرب  طابترا  قالخ  رگشیاز و  یتبسن  تیعقاو  اب  دندوبن  رداق  مادک  چیه  اما 

.دنتساخ یمنرب یمخز  چیه  زا 
.دنک یم نوگرگد  ار  مالک  سنج  مدرم ، ینیع  یاه  مخز عضوم  رد  نداتسیا 

.دیوگ یم نخس  هطلس  زیت  خیم  زا  یشان  تاحارج  عضوم  زا  تسرد  هک  ارچ  دشاب  هطلس »  » خنس زا  دناوت  یمن
.دهد یمن ار  یطقنالم  تالمأت  هزاجا  تاحارج  تیروف  هک  ارچ  دشاب  تنس »  » مالک خنس  زا  دناوت  یمن

.دنک یم صغنم  مه  ار  تذل » رگوج  و تسج یتسینوده و  یاضف   » رد یراج  شیع 
.تسین دنمتردق  مالک  دلوم  مدرم  یاه  جنر اهدرد و  نایب  فرص  هتبلا   ۴

.تفگ یم نخس  مدرم  یاه  جنر اهدرد و  زا  وا  زا  شیب  یتعیرش ، نارود  رد  پچ  راتفگ 
.تسا یمومع » یاه  نادجو  » درد مخز و  هب  ناشندرک  لیدبت  مدرم و  جنر  عضاوم  رد  نداتسیا  مهم 

.دوش یم لیدبت  یسایس  هدیدپ  کی  هب  یهورگ ، یتاقبط و  یداصتقا و  هدیدپ  کی  زا  جنر  هک  تسا  طرش  نیا  هب  اهنت 
.دنراگنا یم ناهج  نیا  زا  دوخ  مهس  ار  یتخب  نوگن  هک  دیاز  یم ینامدرم  دنا ؛ هدننک ریقحت  دوخ  یدوخ  هب  مالآ  اه و  جنر

تخب ندـش  هدوشگ  ای  دـنوش ؛ یم رقتـسم  مظن  نانابیتشپ  رمع  نارذـگ  یارب  هک  دـیاز  یم ینامدرم  دـنک ؛ یم لئاز  ار  درخ 
.دننک یم بلط  تنس  یاه  ناکد زا  ار  دوخ  هتسب 

 



زا یرادرب  هدرپ  اـب  ناـمزمه  هک  تـسا  یمـالک  دـنمزاین  رییغت ، یارب  یلماـع  یـسایس و  هلأـسم  کـی  هـب  جـنر  ندرک  لیدـبت 
یناکما ات  دـنک  لاعف  ای  رابتعا  یب  دوخ  مـالک  نکش   هدولاش نینط  رد  ار  قوف  هناگ  هس یاه  مالک زا  کـی  ره  جـنر ، عضاوم 

.دنک ادیپ  یسایس  یاقترا  مدرم  مالآ  دوش و  مهارف 
.دنک یم ادیپ  یسایس  یگنهرف و  یعامتجا ، یتسه  هک  تسا  نابز  مالک و  رابتعا  هب  جنر 

ناش یتسیچ اما  دنتـسه  هک  دنا  جنر زا  یروص  هجنکـش ، زا  یمخز  یاه  نت یباوخروگ ، ینامناخ ،  یب یگدشریقحت ، رقف ،
.دنهد یم عاجرا  اهنآ  هب  هک  دنتسه  ینابز  مالک و  نویدم  ار 

.دننامب یقاب  یصوصخ  یدرف و  یورملق  رد  دنناوت  یم
.دنیاپب دنشاب و  دنناوت  یم کاخ  گنر  تخرد و  کی  هپت ، کی  تیعقاو  لثم  تسرد 

یتیلقا هک  دـشاب  یتاروما  لوغـشملد  ًاساسا  تسایـس ، هصرع  دـننامب و  رارقرب  دـنناوت  یم هعماج  یاـه  تنـس تموکح و 
.دندنم  هقالع نآ  هب 

.دنک تعنامم  یمومع  هصرع  هلأسم  هب  اهنآ  ندش  لیدبت  زا  بیترت  نیا  هب 
.دنک لیدبت  تبیصم  رکذ  هیامتسد  هب  ار  اهنآ  اما  دنک ، زکرمت  روما  نیا  رب  دناوت  یم مالک 

.دیایب مدرم  ماک  ندرک  خلت  راک  هب  اهنت  اما  دنک  بلج  اهنآ  هب  ار  مومع  هجوت 
.دشاب یسایس  تایح  هاگشیاز  هب  جنر ، عضاوم  تمیزع  هطقن  دناوت  یم مالک  اما 

.تسا یسایس  یقالخا و  هعماج  تصرف  رگشیاز  جنر  انعم ، نیا  هب 
.دوش یمن لصاح  صخشم  یروئت  هیرظن و  بتکم و  نآ  نیا و  زا  تیعبت  اب  یمالک ، نانچ  دیلوت 

.تسیلانویسان هن  ارگ و  مالسا هن  دوب ، پچ  هن  دوخ  یدوخ  هب  یتعیرش 
.تشاد هس  ره  اب  هتخانشان  هدیچیپ و  یتبسن  اما 

.دوب هدرک  بذعم  ار  هس  ره  نادجو  دوب و  هدرک  ذوفن  دوخ  نارود  یمالک  هموظنم  هس  ره  رد 
.دوب هداد  رارق  یخیرات  ینومزآ  ضرعم  رد  ار  هس  ره 

.جنر تیعقاو  اب  تبسن  یرارقرب  نومزآ 
.دوبن یندش  لیصحت  جنر  زا  تبیصم  رکذ  اب  تبسن  نیا  یرارقرب 

.دش یمن رارقرب  مه  دنوادخ  ریدقت  نامرف و  شریذپ  هب  ناوخارف  اب 
.دوبن یندش  لصاح  مه  هدنهد   هدعو یاهزادنا  مشچ هب  رظن  فطع  اب 

.تسا راوشد  یراک  نیا  دوب و  یندش  لیصحت  یمومع  هدارا  اب  نآ  تبسن  یرارقرب  اب  اهنت 
دنتـسه و نیرفآ  تردـق  مدرم  یعمج  یاه  هظفاح هرطاخ و  تنـس و  رد  هچنآ  هب  یـسرتسد  مـالک ، رد  تیقـالخ  دـنمزاین 

.تسا صخشم  هعماج  کی  رتسب  رد  یقالخا  یاه  شزرا زا  ردتقم  ییاضف  دیلوت  ناکما 
قلخ هناگ   هـس یقالخا ، رادتقا  دیلوت  ماجنارـس  یخیرات و  تینهذ  اب  نیرفآ  تکرح  یداقتنا و  تبـسن  یرارقرب  تیقالخ ،

.تسا تسایس  هصرع  رد  هزات  یاضف 
.تسا رارقرب  مه  زونه  یتعیرش  نارود  هناگ   هس نآ 

.تسا هدرک  رفاو  یرادرب   هرهب تیعورشم  دیلوتزاب  یارب  تنس  یمالک  یورین  زا  هطلس  دلوم  مالک  هک  توافت  نیا  اب 
.تسا هدرک  ادیپ  شرتسگ  زیگنا   تفگش یوحن  هب  زین  مسینوده  فرصم و  گنهرف  لاح ، نامه  رد 

.دوب نآ  دلوم  دوخ  نارود  رد  یتعیرش  هک  هداد  رارق  یمالک  رایتخا  رد  یخیرات  تصرف  کی  رگیدکی  رانک  رد  هس  ره  نیا 
.دنک داجیا  تیقفوم  یتعیرش  نارود  زا  شیب  دناوت  یم مالک  نآ 

یداش و رگید  زین ، تذل  یوجو   تسج دلوم  مالک  تسا و  هتخادنا  رابتعا  زا  مه  ار  تنـس  هطلـس ، دلوم  مالک  یداینب  یب
.تسا ترسح  یگ و   هتخا یماکان و  دلوم  رتشیب  هکلب  دنیرفآ  یمن تذل 

هدیدان ریقحت و  رد  ار  هطلس  تنس و  یتسدمه  یتعیرـش ، لثم  تسرد  هک  دیآ  نایم  هب  دیاب  یمالک  یطیارـش  نینچ  رد 
هنیشیب یرادرب   هرهب زین  هعماج  یتسینوده  یتسیلهین و  یاضف  یگ  هتخا تصرف  زا  دروآ و  مشچ  هب  مدرم  یگدش   هتفرگ

.دنک

 



مالک هب  فرـص  میلـست  یاج  هب  دـشابن و  لفاغ  مدرم  یخیرات  تینهذ  یاـه  ناـکما زا  هک  میدـنمزاین ، یقـالخ  بیطخ  هب 
.دشاب یمومع  هصرع  رد  یقالخا  یاضف  زا  هدنروآرب  یهاگشناد ، ینالقع و  دح  زا  شیب 

.درک ایحا  هرابود  ار  یسایس  تایح  دیاب   ۵
.دوش یم هداز  یمومع » هلأسم   » هب مدرم  یاه  یتساک اه و  جنر ندش  لیدبت  اب  اهنت  یسایس  تایح 

، میتسه یگدـنز  رد  یداش  تذـل و  یاه  تصرف یایحا  ناهاوخ  رگا  مینردـم ، درخ  عفادـم  رگا  میتسه ، نید  عفادـم  رگا 
.مینک عافد  یسایس » تایح  یایحا   » زا دیاب 

هـصرع یرایـشوه  فطع و  هب  طورـشم  اما  دنـشاب ، یدرف  بوخ  یگدنز  تایاغ  تیونعم ، تینما و  یدازآ و  هافر ، یداش ،
.دنراد لیصحت  تیلباق  یسایس ، هعماج  ندوب  هدنز  یمومع و 

.دنک دیلوت  تردق »  » هک یمالک  هب  یاکتا  اب  رگم  تسین  یندش  لیصحت  زین  همه  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا همانزور  یتعیرش -  یمالک  هیامرس   

ناریا همانزور  دیشیدنا -  هنارگ  شجنس  هنادقان و  یتعیرش  رد  دیاب   

۲۶۲۶
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / شنیرفآ  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دنتــسه و دوـخ  هرمزور  ياــهراك  لاــبند  مدرم  تـسا و  تيلاــعف  لاــحرد  رهــش  نوـچ  تـسا  تـيعمج  وـلمم  اــهور  هداــيپ  
.درك تياعر  ار  اه  هلصاف دياشودياب  هك  نانچ  نآ ناوت  يمن

يتــح ار  اــه  تيدودــحم يخرب  دــش  دــيهاوخ  راــچان  هراــبود  امــش  يدــنور  نـينچ  اــب  روــهمج  سيئر ياــقآ  تـسا  تـسرد   
زا تيعطاق  اب  دـيناوت  يمن نارهت ، رد  اـنورک  اـب  هلباـقم  تيريدـم  تاـيلمع  هدـنامرف  ياـقآ  امـش  دـينك و  لاـمعا  شيپزا  شيب

.دننک بانتجا  غولش  ياه  طيحم ردروضح  زا  هك  ديهاوخب  مدرم 

سوريو هب  رفن  نوـيليم  هک ۱۵  تسا  نيا  اـم  لـيلحت  :» تسا هتفگ  دـيووک ۱۹  يژولويمدـيپا  يلم  هتيمک  وضع  اريز  ارچ ؟  
.دنا هدش هدولآ  انورک 

يليخ دـنراد ، سوريواـنورك  شتآ  رب  يتـسد  هك  يفلتخم  نالوئـسم  دـيوش  ! روبجم  مه  امـش  سپ  ميتـسه ، روـبجم  اـم 
رد تاــناكما  دوــبن  هـب  هجوــت  اــب  يعاــمتجا و  فــلتخم  ياــه  تيلاــعف يياــشگزاب  اــب  هـك  دــنناد  يم دنتــسناد و  يم بوــخ 

دنناوت يمن رگيد  مه  دـنهاوخب  رگا  يتح  مدرم  كـيفارت ، حرط  يارجا  يمومع و  لـقنو  لـمح هژيو  هب فلتخم  ياـه  هصرع
هب ار  دوخ  دنراچان  دنشاب و  ناشراك  لحم  رد  تعاس  رس  حبص  زور  ره  دياب  اه  نآ دننك ، تياعر  ار  يكيزيف  - ينميا هلصاف 

.دنراپسب ورتم  ياه  نگاو اه و  سوبوتا ماحدزا 
دنتــسه و دوـخ  هرمزور  ياــهراك  لاــبند  مدرم  تـسا و  تيلاــعف  لاــحرد  رهــش  نوـچ  تـسا  تـيعمج  وـلمم  اــهور  هداــيپ

.درك تياعر  ار  اه  هلصاف دياشودياب  هك  نانچ  نآ ناوت  يمن
كـسام و اـب  ار  دوـخ  هيناـث  كـي  طــقف  اــفطل  دــنا ، هدرك زارد  مدرم  نـيا  يوـس  هـب ماــهتا  تـشگنا  هـك  يمرتـحم  نالوئــسم 

هدرــشف مـه  هـب  مدرم  ماـحدزا  رد  هدــننك و  هفــالك ياــمرگ  رد  هـك  دــننك  روـصت  ييورتـم  نـگاو  اــي  سوـبوتا  رد  شكتــسد 
.دننك تتامش  ار  مدرم  هاگ  نآ ، دنريگب هزادنا  ار  دوخ  لمحت  نازيم  دنوشروصتم و  ار  يلاح  نينچ  دنتسناوت  رگا  دنا ؛ هدش

!! ديوش ديوش روبجم   روبجم مهمه   امش   امش سپسپ   ميتسه ، ، ميتسه روبجم   روبجم امام  
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يتــح ار  اــه  تيدودــحم يخرب  دــش  دــيهاوخ  راــچان  هراــبود  امــش  يدــنور  نـينچ  اــب  روــهمج  سيئر ياــقآ  تـسا  تــسرد 
زا تيعطاق  اب  دـيناوت  يمن نارهت ، رد  انورک  اب  هلباقم  تيريدـم  تايلمع  هدـنامرف  ياقآ  امـش  دـينك و  لاـمعا  شيپزا  شيب

.دننک بانتجا  غولش  ياه  طيحم ردروضح  زا  هك  ديهاوخب  مدرم 
سوريو هب  رفن  نوـيليم  هک ۱۵  تسا  نيا  اـم  لـيلحت  :» تسا هتفگ  دـيووک ۱۹  يژولويمدـيپا  يلم  هتيمک  وضع  اريز  ارچ ؟

.دنا هدش هدولآ  انورک 
.تشاد دهاوخ  همادا  مه  ناتسبات  رد  يراميب  نياريس 

رـضاح قطاـنم ، يخرب  مدرم  هک  يليـالد  زا  يکي  :» تسا هتفگ  مـه  يياـبطابط  همالع  هاگشناد  ييوجـشناد  نواعم  اريز  «
.تسا يعامتجا  يگفالک  يگتسخ و  دنتسين ، يعامتجا  يراذگ  هلصاف ظفح  يتشادهب و  ياه  لمعلاروتسد تياعر  هب 
.تسين نانکاس  يعامتجا  ياهزاين  يوگباوج  هک  ميا  هداد تنوکس  يياه  نامتراپآ رد  ار  اه  مدآ يتنوکس ، ماظن  نيا  رد 

لماـش يمومع  يراـكمه  اـما  هدوب ، يموـمع  يراـکمه  رب  طورـشم  اـه  شياـشگروهمج سيئر هتفگ  هب  هك  تسا  تسرد  «
.دوجوم طيارش  زا  لباقتم  كرد  ينعي  تسا ؛ مدرم  رانك  رد  تاناكما  اه و  هاگتسد مامت  هنالوئسم  روضح 

ناتسود هب  لاسرا  يپاچ  هخسن 

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۴:۰۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۳۶ دیدزاب :  ١٢٢٣٤ ربخ : هرامش   ٠٩:٥١ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٤   

ناونع اب  یجیورت  یـسرک  ددرگ  یم  رازگرب  یلم  حطـس  یراذـگ  تسایـس  رد  تحلـصم  یوـگلا  ناوـنع  اـب  یجیورت  یــسرک 
همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یعـشاخ  دیحو  رتکد  یاقآ  هئارا  اب  یلم  حطـس  یراذگ  تسایـس  رد  تحلـصم  یوگلا 

.دش دهاوخ  رازگرب  هام  دادرخ  یئابطابط ۲۶ 
دادرخ یربتعلخ ۲۶  نیدـلا  ماسح  رتکد  یظعاو و  اضر  رتکد  یداقن  اـب  یـسرک  نیا  هاگـشناد ، یمومع  طـباور  شرازگ  هب 

.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم ۱۷  تروص  هب  تعاس   هام 
.air يپاچ هخسن  ۳۶ دیدزاب :  ١٢٢٣٤ ربخ : هرامش   ٠٩:٥١ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٤ 
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  ددرگ -  یم  رازگرب  یلم  حطس  یراذگ  تسایس  رد  تحلصم  یوگلا  ناونع  اب  یجیورت  یسرک   

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۱۹



زوینوکا یلصا : عبنم   ۸۱۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۵   ۰   ۰   / انریا   

یمیم رازگرب   رازگرب یلم   یلم حطس   حطس یراذگ   یراذگ تسایس   تسایس ردرد   تحلصم   تحلصم یوگلا   یوگلا ناونع   ناونع اباب   یجیورت   یجیورت یسرک   یسرک
ددرگ ددرگ

اهاه هاگشناد هاگشناد ندش   ندش یمالسا   یمالسا یاروش   یاروش هسلج   هسلج یلصا   یلصا روحم   روحم یلاع ، ، یلاع شزومآ   شزومآ ربرب   انورک   انورک راثآ   راثآ
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یشزومآ زکارم  اه و  هاگـشناد ندش  یمالـسا  یاروش  هسلج ۳۴۱  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  هبنـش  زور  شرازگ  هب 
.دش رازگرب  اروش  نیا  هناخریبد  لحم  رد 

تامدــخ هـب  هــسلج  نــیا  رد  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد  یلماــع  اضردیعــس  نیملــسملا  مالــسالا و  تــجح 
هدـننک نایب  هناخترازو  نیا  درکلمع  تفگ : انورک  عویـش  طیارـش  رد  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  دنمـشزرا 
رکــشت نارود  نـیا  رد  کــینورتکلا  شزوــمآ  لیهــست  یارب  یرواــنف  تاــقیقحت و  موــلع ، ترازو  زا  تــسا ، تــیعقاو  نــیا 

.منک یم
تاـقیقحت و موـلع ، ناریزو  زا  لکـشتم  یا  هـتیمک دـش  بیوـصت  روـشک  یملع  عماـج  هـشقن  داتــس  هـسلج  رد  دوزفا : یو 

سییر یروـهمج ، تساـیر  یرواـنف  یملع و  نواـعم  شرورپ ، شزوـمآ و  یکــشزپ ، شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب  یرواـنف ،
، یـــشزومآ یلم  هچراــپکی  هناــماس   » کــی داــجیا  یارب  یگنهرف  بـــالقنا  یلاـــع  یاروــش  ریبد  یمالـــسا و  دازآ  هاگـــشناد 

.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و 
هب اه  هاگتسد نیا  نینواعم  زا  لکشتم  یا  هتیمکریز روظنم  نیمه  هب  تشاد : راهظا  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد 

.دش لیکشت  یلم  هناماس  نیا  ییاهن  یحارط  یارب  تاداهنشیپ  اه و  شرازگ تفایرد  روظنم 
هرادا دـصق  تسا  ینامزاس  یهاگتـسد و  یلوصحم ، کت  یهاـگن  هک  گولاـنآ  رکفت  اـب  رـضاح  لاـح  رد  داد : همادا  یلماـع 

.میراد یمتیروگلا  یزاس  لدم  تیلباق  اب  یموقر  یزکرم ، ریغ  یناکمارف ، تیفرظ  کی  هک  ار  لاتیجید  طیحم  ندرک 
یهاگـشناد ره  رـضاح  لاح  رد  تفگ : دراد ، هتـسویپ  ریگارف و  هچراپکی ، یطیحم  یزاجم  یاضف  هک  نیا  یروآدای  اـب  یو 

عونتم یاـه  ییاـناوت اـب  دـنمتردق  هناـماس  هک  یتروص  رد  دـنک ، یم هدافتـسا  دوخ  لقتـسم  هناـماس  زا  لقتـسم  تروص  هب 
.دنک مهارف  زین  ار  یهاگشناد  لالقتسا  لاح  نیع  رد  دهدب و  تامدخ  ناربراک  همه  هب  دناوت  یم

یگنهرف دــُعب  یــشزومآ  زکارم  اــه و  هاگــشناد ندــش  یمالــسا  یاروــش  رد  دوزفا : یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 
.دریگ رارق  یسررب  هجوت و  دروم  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  »

هناـماس لیکــشت  تـیلک  اـب  تقفاوـم  زاربا  نمــض  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروـش  وـضع  داژن  یک یلعدــمحم  نـینچمه 
یارب کینورتکلا  شزومآ  هنیمز  رد  ار  دوخ  یاه  تیلاعف اه  هاگـشناد تفگ : یتیبرت  یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  هچراپکی 

.دیاین دوجو  هب  راک  رد  یفقوت  دنهد و  همادا  عماج  هناماس  نیا  هب  ندیسر 
نمــض مـه  اــه  هاگــشناد ندــش  یمالــسا  یاروــش  ریبد  یرطاــش  هللا  حور نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح هـسلج  نــیا  رد 

داهن یـسایس  یگنهرف  نیـشیپ  نواـعم  یحلاـص  یدـهم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح موحرم  هرطاـخ  داـی و  تشادـیمارگ 
یگنهرف دـیدج  نواعم  ناونع  هب  یوقت  یلع  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح یارب  تفگ : اه  هاگـشناد رد  یربهر  یگدـنیامن 

.مراد تیقفوم  یوزرآ  اه  هاگشناد رد  یربهر  یگدنیامن  داهن  یسایس 
مرت رد  تفگ : تشاد و  ناـیب  روشک » یلاـع  شزومآ  یاـه  تیلاـعف رب  اـنورک  راـثآ  داـعبا و  یـسررب   » ار هسلج  روتـسد  یو 

یلیـصحت لاس  یارب  یلعف ، طیارـش  همادا  تروص  رد  دـش و  اـنورک  سوریو  ریگرد  روشک  یلاـع  شزومآ  یراـج  یلیـصحت 
.مینک ذاختا  یریبادت  دیاب  دوش  یم زاغآ  هامرهم  زا  هک  یتآ 

: درک حیرـصت  دنتـسه ، تمالـس  هزوح  یادهـش  زا  یکـشزپ  دـیتاسا  زا  یـضعب  هک  نیا  یروآدای  اب  یرطاش  مالـسالا  تجح
تـصرف اضف و  کی  رد  روشک  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد طسوت  نازیزع  نیا  یاـه  هداوناـخ یالـست  ییوجلد و  یلدـمه ،

.دراد ترورض  بسانم 
یرواـنف تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  هسلج  همادا  رد  تسا  قفوم  یزاـجم  شزومآ  رد  اـه  هاگـشناد درکلمع 

طیارـش رد  دندرک و  یزیر  همانرب ار  یزاجم  شزومآ  دنفـسا ، نایاپ  ات  اه  هاگـشناد رثکا  انورک ، عوضوم  اب  طابترا  رد  تفگ :
.دننک یروضح  شزومآ  نیزگیاج  ار  یزاجم  شزومآ  هک  دنا  هدش قفوم  اه  هاگشناد قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رضاح 

مـلع و یاـه  کراـپ زین  یرواـنف و  شهوژپ ، دـننام  اـه  شخب ریاـس  رد  دوزفا : اـه  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروـش  سییر 

، یروانف تاقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ  روصنم  تساـیر  هب  یـشزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  اـنریا - نارهت -
.درک یسررب  ار  روشک  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و 

 



.تسا هداتفا  قافتا  ...و  یکشزپ  تاموزلم  ینابیتشپ  نیمأت و  ثحابم  هب  دورو  رد  یریگمشچ  تامادقا  یروانف 
تسا و هتفرگ  تروـص  هدـننکراودیما  بوـخ و  عماـج ، تکرح  کـی  هاـم ، هب ۴  کـیدزن  ًاـبیرقت  هرود  نیا  رد  تـفگ : یمـالغ 

.درادن دوجو  مینک ، تیاده  زاغآ و  یراج  مرت  زا  رتهب  ار  یلیصحت  هدنیآ  مرت  هکنیا  یارب  ینارگن  چیه 
ریبد یوـضر  یماـما  نـسح  دیـس  هـسلج  هـمادا  رد  تـسا  ریظن  یب اـنورک  نارود  رد  هدــش  داـجیا  یلدــمه  یگتــسبمه و   
موـلع یاـه  هاگـشناد رد  تـبثم  یگنهرف  لـئاسم  نـتفرگ  لکــش  یروآداـی  اـب  تشادـهب  ترازو  یزیر  هماـنرب یلاـع  یاروـش 
ناوتب دـیاش  یتح  دوب و  ریظن  یب تفرگ ، لکـش  نارود  نیا  رد  هک  یلدـمه  یگتـسبمه و  تفگ : انورک  نارود  رد  یکـشزپ 

.دش ماجنا  یرتشیب  یرگراثیا  یلیمحت  گنج  نارود  زا  تفگ 
نامرد رداک  هب  نتسویپ  یارب  تساوخرد  نینچمه  یدقن و  یاه  کمک کسام ، وراد ، اذغ ، هیهت  رد  نیریخ  کمک  هب  یو 

شزوـمآ ناـمرد و  تشادــهب ، ترازو  تـسا و  ناـگیار  اـه  ناتــسرامیب رد  اـنورک  ناـمرد  هـنیزه  درک  : ناـشنرطاخ  هراــشا و 
.دنک یم نیمات  ار  اه  هنیزه نیا  یمامت  یکشزپ 

، تشادـهب ترازو  یـشزومآ  نواـعم  تسودـقح  ربکا  یلع  هسلج  همادا  رد  یـشزومآ  تاررقم  اه و  هماـن نییآ رد  یرگنزاـب 
هراشا و تسا ، هداتفا  هار  هب  ناهج  حطـس  رد  انورک  سوریو  روهظ  اـب  هک  یدـیدج  یمدـیپا  هب  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و 

هدوب ییاـپورا  یاـهروشک  زا  رتـالاب  رایـسب  اـم  هعماـج  رد  یگدولآ  نازیم  یژولویمدـیپا ، تاـعلاطم  زا  یخرب  رد  درک : ناـیب 
شیازفا ثعاـب  دـشاب ، تمـالع  یب اـی  تمـالع  مک تروص  هب  لاور  نیمه  هب  لاـقتنا  نازیم  رگا  اـه  یـسررب قـبط  هک  تسا 

.دوش یم یعمج  ینمیا 
نآ رد  یدـیلک  هسلج  کـی  لقادـح  هتفه  ره  هـک  مـیدرک  داـجیا  یزاـجم  شزوـمآ  هاـگرارق  تشادـهب  ترازو  رد  دوزفا : یو 
نیا رد  اـه  هورگ اـه و  هدکـشناد اـت  هاگـشناد  یـشزومآ  نواـعم  زا  یراـشبآ  تروص  هب  اـه  هاگـشناد ماـمت  دوش و  یم رازگرب 

.دنتسه هاگرارق 
داـجیا رییغت  دـیاب  تفگ : تسا ، لـمکم  شزومآ  ناونع  هب  یزاـجم ، شزوـمآ  هب  اـم  هاـگن  هک  نیا  رب  دـیکأت  اـب  تسودـقح 

شـشوپ هدمآ  شیپ  طیارـش  اب  تسا  یروضح  شزومآ  رد  هک  ییاه  صقن میراودیما  هک  مینک  لیدبت  تصرف  هب  ار  هدش 
.دوش هداد 

ار عناوم  ات  میتسه  تاررقم  اه و  همان نییآ رد  یرگنزاب  لاح  رد  تعرس  هب  تفگ : اه  همان نییآ حالـصا  موزل  دروم  رد  یو 
.دوش هدافتسا  یشزومآ  متسیس  ندرک  زور  هب  یارب  تصرف  نیا  زا  ات  میرادرب  هار  رس  زا 

ترازو یوگنخـس  یرـال  تاداـس  امیــس  هـسلج  هـمادا  رد  دــنک  فـقوتم  ار  یگنهرف  یاـه  تیلاـعف تسناوـتن  اـنورک  عوـیش 
یتشادهب نینواعم  اه و  هاگـشناد انورک و  یلم  داتـس  یلدمه  یهارمه و  اب  تفگ : یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،

.مینک راهم  اه  هاگشناد رد  ار  نارحب  نیا  میتسناوت 
یخرب رد  اما  دنهد  یم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  مه  رضاح  لاح  رد  هدش و  ییاشگزاب  اه  هاگـشناد زا  یخرب  داد : همادا  یو 

.دنا هدشن ییاشگزاب  زونه  صاخ ، طیارش  لیلد  هب  اه  ناتسا
انورک سوریو  عویـش  درک : راهظا  انورک  طیارـش  رد  یگنهرف  یاه  تیلاعف ماجنا  صوصخ  رد  تشادـهب  ترازو  یوگنخس 

یزاجم یاه  تیلاعف زا  یبوخ  لابقتـسا  مه  نیا  زا  شیپ  نایوجـشنادو  دنک  فقوتم  ار  یگنهرف  یاه  تیلاعف تسناوتن 
.دشاب دیفم  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  اضف  نیا  میوش  هجوتم  ات  دش  ثعاب  انورک  دنتشاد و 

، دـش یزادـنا  هار مولع  ترازو  تشادـهب و  ترازو  طسوت  هک  وجـشناد  شیوپ  هب  وجـشناد  هک ۸۵۰۰  نیا  یروآدای  اـب  یرـال 
زا دروــم  دادــعت ۵۵۰۰  نـیا  زا  هـک  مــیراد  وجــشناد  زا ۸۵۰۰  یتاـعالطا  کـناب  کـی  رــضاح  لاـح  رد  تـفگ : دــنا ، هتــسویپ

یراـی ار  تشادــهب  ترازو  یزاسدنتــسم  یروآ و  باـت یریگــشیپ ، ناـمرد ، شخب  رد ۴  دـندوب و  یکـشزپ  موـلع  هاگــشناد 
.دنداد

هراونــشج اــه  نآ نــیرت  مــهم تشادراــهظا : درک و  هراــشا  تشادــهب ، ترازو  رد  ددــعتم  یاــه  هراونـــشج یرازگرب  هــب  یو 
مـسارم دـندرک و  لاـسرا  ار  دوخ  تارثا  ناـهج ، روشک  زا ۸۸  اـه  تسیروتاـکیراک نیرتـهب  هک  تسا  روتاـکیراک  یللملا  نیب

.دوش یم رازگرب  پگ  یآ  ناسر  مایپ رد  یدوز  هب  نآ  هیماتتخا 
تارطاـخ هب  طوـبرم  هراونـشج  نیا  دوزفا : درب و  ماـن  اـه ، هراونـشج زا  رگید  یکی  ناوـنع  هـب  ار  هناـناج  دـهع  هراونـشج  یو 

 



.دراد هرود  نآ  ناگدنمزر  یاه  یراکادف سدقم و  عافد  هراونشج  هب  یدایز  هباشت  هدوب و  نامرد  رداک 
هتکن تسا و  ماـجنا  لاـح  رد  ناـنچمه  مـه  ینآرق  یاـه  هراونـشج غرمیـس و  رتیت ۱۲ ، یاـه  هراونـشج درک : دـیکات  یرـال  

.دوب هدش  لبق  زا  رتشیب  ناضمر  کرابم  هام  رد  هژیو  هب  ینآرق  هراونشج  نابطاخم  هکنیا  بلاج 
سییر یچنارهط  یدـهمدمحم  هـسلج  هـمادا  رد  یزاـجم  تروـص  هب  نـما  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تنامـض موزل 

لاح رد  تفگ : درک و  دیکأت  انورک  عویش  طیارش  رد  یلاع  شزومآ  هزوح  رد  یگنهامه  ترورض  رب  یمالسا  دازآ  هاگشناد 
.دوش یم ماجنا  تاناحتما  یرازگرب  یارب  فلتخم  یاه  هویش هک  میتسه  نیا  دهاش  تاناحتما  مایا  هب  هجوت  اب  رضاح 
شزومآ  ۹۸ دنفسا زا ۱۳  تـفگ : درک و  دـیکأت  یزاـجم  تروـص  هـب  تاـناحتما  یرازگرب  رد  یــشزومآ  قـالخا  تیاـعر  رب  یو 

رازگرب یلـصا  نیـالنآ  سـالک  رازه  نوـیلیم و ۹۷۴  کـی  هـب  کـیدزن  هاـم  ود  یط  رد  دـش و  زاـغآ  دازآ  هاگــشناد  رد  یزاـجم 
.تسا هدش 

هتـشاد نیـالنآ  روضح  راـب  نویلیم  دـیاب ۳۳  نایوجـشناد  نیـالنآ  سـالک  دادـعت  نیا  زا  داد : هـمادا  دازآ  هاگـشناد  سییر 
.دنتشاد هعجارم  نیالفآ  تروص  هب  زین  یادعت  دنتشاد و  روضح  نیالنآ  سالک  رد  راب  نویلیم  هک ۱۸  دنشاب 

، دنهد گنهامه  ناحتما  دوخ  یگدنز  لحم  رهش و  رد  نایوجـشناد  هکنیا  ناکما  دازآ  هاگـشناد  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 
.تسا یزاجم  تروص  هب  تاناحتما  زمرق  یاهرهش  رد  نینچمه  دوزفا : تسا ، هدش  مهارف 

یگدـنز لحم  رد  تاناحتما  یرازگرب  یارب  دازآ  هاگـشناد  نایوجـشناد  تاعالطا  تبث  یارب  یا  هناـماس یحارط  زا  یچنارهط 
.دنا هدرک مان  تبث  هناماس  نیا  رد  هتفرگ و  رارق  نایوجشناد  لابقتسا  دروم  حرط  نیا  تفگ : داد و  ربخ  دوخ 

تروـص هـب  نـما  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تنامــض داــجیا  موزل  رب  دوـخ  نانخــس  ناــیاپ  رد  دازآ  هاگــشناد  سییر 
تاناحتما یرازگرب  یارب  مزال  یاه  هنیمز تفگ : درک و  دیکأت  روشک  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد نیب  یگنهامه  یزاجم و 

.درادن دوجو  تنرتنیا  لاصتا  ناکما  یزرم  یاهرهش  یخرب  رد  هک  ارچ  دوش  مهارف  یزاجم  تروص  هب 
سییر یمتسر ، یفطـصم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  هسلج  همادا  رد  ماظن  نالووسم  اب  نایوجـشناد  طابترا  لیهـست 

، تـسا هداد  خر  روـشک  یگنهرف  یاـضف  رد  یگرزب  تاـقافتا  هـکنیا  رب  دــیکأت  اـب  اـه  هاگــشناد رد  یربـهر  یگدــنیامن  داــهن 
.دوش هیهت  انورک  نارود  یاهراثیا  زا  یدنتسم  هنیمز  نیا  رد  دراد  ترورض  درک : ناشنرطاخ 

بیـسآ تـفگ : دـش ، هداد  قوـس  یزاـجم  یاـضف  زا  هدافتــسا  هـب  راـبجالاب  یزوـمآ  شناد یاـضف  هـک  نـیا  یروآداـی  اـب  یو 
یزاـجم یاـضف  یلاـع  یاروش  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  طـسوت  یا  هناـسر یاـه  تسوـیپ هیهت  اـضف و  نیا  یـسانش 

.دراد ترورض  ...و 
درک و هراـشا  اـنورک  ماـیا  نیمه  رد  نایوجـشناد  اـب  رادـید  یارب  بـالقنا   مظعم  ربـهر  تیاـنع  هب  یمتـسر  مالـسالا  تـجح

روــطنیمه یلاــع و  شزوــمآ  هزوــح  نیلوئـــسم  اــه ، هاگـــشناد یاــسؤر  زا  ار  باـــجح  فاـــفع و  عوــضوم  ناـــشیا  تــفگ :
.دنک یگدیسر  عوضوم  نیا  هب  اه  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  دراد  ترورض  هک  دندرک  هبلاطم  نایوجشناد 

ربـهر تاـبلاطم  رگید  زا  ار  نایوجـشناد  تاهبـش  ندـش  فرطرب  روـظنم  هب  نیلووـسم  اـب  نایوجـشناد  طاـبترا  لیهـست  یو 
یاـه هاگتـسد صوصخ  هب  روشک و  یلوتم  یاـه  هاگتـسد طـسوت  تیرومأـم  نیا  ماـجنا  تفگ : درک و  ناـیب  بـالقن  مظعم 

.دوش ماجنا  یلاع  شزومآ  هزوح 
ققحت یارب  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد یگنهامه  موزل  رب  اه  هاگـشناد رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داـهن  سییر 

ندـش یمالـسا  یاروش  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروـش  تیفرظ  زا  روـظنم  نیمه  هب  تفگ : درک و  دـیکات  تیروماـم  نیا 
.دوش هدافتسا  ...و  مولع  ترازو  اه ، هاگشناد

سییر یمیلس  نیسح  تسا  یرورـض  یزاـجم  تروـص  هـب  تاـناحتما  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تخاـسریز ندـش  مـهارف 
انورک عویـش  هب  هجوت  اب  تفگ : هاگـشناد  نیا  رد  نیالنآ  یاه  سالک یرازگرب  هب  هراـشا  اـب  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.دش شزومآ  شهوژپ و  هزوح  رد  یزاجم  یاضف  زا  هدافتسا  یارب  یرابجا  قیفوت  یعون  هب 
: تشادراـهظا داد و   ربخ  نیـالنآ  تروص  هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سرد  یاه  سالک دـصرد  ندـش ۹۶  رازگرب  زا  یو 

.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد   ۸۰
هب اـه  هاگـشناد تاـناحتما  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تخاـسریز ندـش  مـهارف  موزل  رب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سییر 

 



دیاـب تسا ، یروضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبـیکرت  هک  طیارـش  نیا  رد  یلاـع  شزومآ  دوزفا : درک و  دـیکأت  یزاـجم  تروـص 
.دشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ 

: تــفگ اــنورکاسپ  نارود  هــب  هراــشا  اــب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  وــضع  یبساــج ، هللادــبع  زین  هــسلج  هــمادا  رد 
هدافتـسا ار  یروـضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبـیکرت  شزوـمآ ، ثـحب  یارب  اـنورکاسپ  رد  زین  روـشک  زا  جراـخ  یاـه  هاگــشناد

.دننک یم
ققحت یارب  اه  هاگـشناد تیفرظ  زا  تفگ : یزاـجم  یاـضف  ندـش  نمیا  نما و  یارب  یراـکهار  هئارا  موزل  رب  دـیکات  اـب  یو 

.دوش هدافتسا  رما  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینوکا یتیبرت - ...& یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

زویناکسیا یتیبرت -  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  داجیا   

هیشاحرد اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

هیشاحرد درک -  یسررب  ار  یلاع  شزومآ  رب  انورک  راثآ  اه ، هاگشناد  ندش  یمالسا  یاروش   

انکیا روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

ناراگنربخ هاگشاب  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

زوین کاترف  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

نیالنآ دامتعا  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع   

زوینوکا تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

مینست یرازگربخ  یسایس -  تسا  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

سراف یرازگربخ  یتیبرت -  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یسررب  رب  دیکأت   

انسیا یتیبرت - " یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

انسیا نایوجشناد -  یزاجم  تاناحتما  یرازگرب  رد  قالخا "  " تیاعر ترورض   

انآ یرازگربخ  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

وجشناد یرازگربخ  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

۲۴۲۴
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انریا یلصا : عبنم   ۴۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / انسیا   

کی اـنورک  یراـمیب  عون  زا  یثداوح  اـه و  نارحب درک : راـهظا  بلطم  نیا  ناـیب  نمـض  یفیطل  اـضرمالغ  انـسیا ، شرازگ  هب 

یگتسخ  وو یگتسخ لیلد   لیلد هبهب   یعامتجا   یعامتجا یراذگ   یراذگ هلصاف هلصاف یتشادهب  وو   یتشادهب یاه   یاه لمعلاروتسد لمعلاروتسد تیاعر   تیاعر مدع   مدع
یعامتجا یعامتجا یگفالک   یگفالک

یاه لمعلاروتسد تیاعر  هب  رضاح  قطانم ، یخرب  مدرم  هک  یلیالد  زا  یکی  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم 
رد ار  اه  مدآ یتنوکـس ، ماظن  نیا  رد  .تسا  یعاـمتجا  یگفـالک  یگتـسخ و  دنتـسین ، یعاـمتجا  یراذـگ  هلـصاف ظـفح  یتشادـهب و 
رهش حطس  رد  هک  ییاه  ییاج هباج زا  یرایسب  .تسین  نانکاس  یعامتجا  یاهزاین  یوگباوج  هک  میا  هداد تنوکـس  ییاه  نامتراپآ

.تسا هدننز  بیسآ روآ و  نایز هک  دوش  یم  ماجنا  تغارف  تاقوا  نارذگ  عونت و  یارب  درادن و  ترورض  دوش  یم ماجنا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۶طباور 
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یناکم یرهـش و  یاه  هزوح  یعامتجا و  یاه  ماظن  رد  هشیمه  خیرات ، لوط  رد  رـشب  هک  دنتـسه  کیژولویمدـیپا  یگژیو 
.تسا هدش  ور  هبور اه  هدیدپ  نیا  اب  لهج  اب  عقاوم  یهاگ  ییارگدرخ و  اب  تسا و  هدوب  ریگرد  نآ  اب 

یدـنمناوت ثداوح  اب  هلباقم  یارب  یدـنمناوت  ظاحل  زا  هک  دـش  هجوتم  درک ، دروخرب  انورک  هدـیدپ  اب  یتقو  یناهج  هعماـج 
.دراد ینییاپ 

تروص هب  یتادـیهمت  تسا  مزـال  اهرهـش ، رد  ناـهج  تیعمج  زا  یمین  زا  شیب  ندوب  نکاـس  عوضوم و  نیا  هب  هجوـت  اـب 
.دوش هدیشیدنا  اه  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  یارب  فلتخم  یاه  ناگرا اه و  نامزاس  یگنهامه  اب  یبتارم  هلسلس 

هیشاح رد  رفن  نویلیم  زا ۱۲  شیب  نینچمه  دنتـسه و  اهرهـش  نکاس  ناریا  تیعمج  دصرد  هکنیا ۷۵  هب  هراشا  اـب  یو 
یاه لمعلاروتـسد  زا  یرایـسب  یعامتجا ، یهاگآ  یمومع و  داوس  ندوب  نییاپ  لیلد  هب  دوزفا : دـنراد ، تنوکـس  اـهرهش 

.دوش یمن  تیاعر  یدج  تروص  هب  یتشادهب 
یتیامح یزیر  همانرب یعون  دـنمزاین  نارحب  طیارـش  رد  ریذـپ  بیـسآ یاه  هورگ  ریقف و  یاـه  تیعمج  ییاسانـش  نیارباـنب 

.میهد شهاک  ار  هدش  دراو  یعامتجا  یاه  هنیزه  یمسرریغ  یمسر و  تروص  هب  شزومآ  اب  ناوتب  ات  تسا 
تـسا هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  یرهـش  یاه  ماظن  یرامیب  نیا  درک : دیکات  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم 

.تسا هدرک  لیمحت  اه  هداوناخ  هب  ار  یرایسب  یعامتجا  یاه  هنیزه  و 
دنفادـپ تیریدـم  یرهـش ، تیریدـم  نارحب ، تیریدـم  هزوـح  رد  یراـتفر  یناـمزاس و  شوـه  ییارگدرخ و  کـی  دـنمزاین  اـم 

.میوش ور  هبور هدمآ  دوجو  هب  نارحب  اب  میناوتب  لماعت  اب  ات  میتسه  اه  هاگتسد  ریاس  لماعریغ و 
.دراد یفلتخم  یاه  تیولوا فلتخم  یاه  نامز رد  هک  تسا  هدش  لیکشت  یتوافتم  یاه  شخب  زا  یرهش  تیریدم 

.تسا کیفارت  لقن و  لمح و  یهاگ  اوه و  یگدولآ  اب  هزرابم  نآ  تیولوا  یهاگ  لاثم  روط  هب 
.تسا نآ  یعامتجا  یاه  بیسآ  شهاک  انورک و  سوریو  اب  هلباقم  یرهش  تیریدم  تیولوا  مه  ینونک  طیارش  رد 

، تـسین ناـنکاس  یعاـمتجا  یاـهزاین  یوـگباوج  هـک  مـیا  هداد تنوکــس  ییاـه  ناـمتراپآ رد  ار  دارفا  هـکنیا  ناـیب  اـب  یفیطل 
ار مزال  تادـیهمت  بسانم  یتسایـس  هتـسب  کی  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تسا  مهم  یلیخ  انورک  ثحب  رد  درک : ناشن  رطاـخ 

.داد ماجنا  ار  بسانم  تامادقا  دیشیدنا و 
ره داد و  خر  اـهراک  ماـجنا  رد  هـلجع  عوـن  کـی  دوـب  مکاـح  یــسایس  یعاـمتجا و  یاـهراشف  نوـچ  نارحب  نـیا  یادـتبا  رد 

میمصت دنیارف  رد  یمگردرـس  کی  دندش و  داضت  راچد  اهراتفر  زا  یرایـسب  تیاهن  رد  دش و  لمع  دراو  عیرـس  یهاگتـسد 
.دمآ دوجو  هب  یریگ 

هک دنریگب  رارق  یرهـش  تیریدم  یلم و  تیریدم  هعومجمریز  دنناوت  یم  اه  نامزاس  اه و  هاگتـسد  هعومجم  یتروص  رد 
.دننک تکرح  هدش  ذاختا  یاه  میمصت  تهج  رد  یراکمه  یگنهامه و  اب 

.دشاب ارجا  لباق  هعماج  فلتخم  حوطس  رد  هک  تسا  مهم  رایسب  مه  هدش  هتفرگ  تامیمصت  هتبلا 
.تسا اه  تداع  عبات  ام  یاهراتفر  زا  یرایسب  میتسه و  یعامتجا  تادوجوم  اه  ناسنا  ام  داد : همادا  یو 

یعامتجا یراذگ  هلصاف  ظفح  یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد  تیاعر  هب  رـضاح  قطانم ، یخرب  مدرم  هک  یلیالد  زا  یکی 
.تسا یعامتجا  یگفالک  یگتسخ و  دنتسین ،

.تسین نانکاس  یعامتجا  یاهزاین  یوگباوج  هک  میا  هداد  تنوکس  ییاه  نامتراپآ  رد  ار  اه  مدآ یتنوکس ، ماظن  نیا  رد 
نارذـگ عوـنت و  یارب  درادـن و  ترورـض  دوـش  یم  ماـجنا  رهـش  حطـس  رد  هک  ییاـه  ییاـج  هباـج زا  یرایـسب  دوزفا : یفیطل 

.تسا هدننز  بیسآ  روآ و  نایز  هک  دوش  یم  ماجنا  تغارف  تاقوا 
هک یعامتجا  یاه  هورگ  ات  دوش  هداد  مزال  یاه  شزومآ  هتـسویپ  تروص  هب  هک  میتسه  نیا  دنمزاین  یرهـش  گنهرف  رد 

.دنوش هاگآ  دننک ، داجیا  دوخ  یگدنز  کبس  رد  یرییغت  دنتسین  رضاح  ای  دنا و  هدرکن  ساسحا  ار  رطخ  زونه 
.تسا هدش  نیرفآرطخ  یاه  تیلاعف  یریگرس  زا  ثعاب  اه  هداوناخ  رد  دمآرد  شهاک  نینچمه 

، دادـما هتیمک  یتیامح  رتچ  رد  دـنوش و  ییاسانـش  هعماـج ، نییاـپ  یاـه  کـهد  دورب و  نیب  زا  شاـعم  یلوغـشم  لد رگا 
یم رتشیب  یرامیب  لرتنک  ناکما  دـنک و  یم  ادـیپ  شهاـک  اهدـمآ  تفر و  دـنریگ ، رارق  هیریخ  یاـه  هسـسوم  یتسیزهب و 

.دوش

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۷طباور 



هب تسـالاب و  اهرهـش  رد  تیعمج  مـکارت  نازیم  هـکنیا  ناـیب  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یزیر  همانرب داتـسا 
یا هدـیچیپ  یهجو و  دـنچ  تیهام  اهرهـش  تفگ : دوش ، یم  رـشتنم  یرامیب  نآ  عیرـس  یلیخ  یرامیب ، کی  زورب  ضحم 

.دنراد اهرهش  نالک  گرزب و  یاهرهش  هک  یا  هدرتسگ  دشر  اب  هژیو  هب  دنراد ،
یحارط یزیر و  هماـنرب  هزوـح  رد  ییاـه  لمعلاروتــسد  حرط  دـنمزاین  مـینک  لـمع  دـیاب  هنوـگچ  اهرهــش  تخاـس  رد  هـکنیا 

.تسا یرهش 
.دشاب یا  هطقن  هچ  رد  تیعمج  مکارت  هقطنم ، کی  رد  دوش  صخشم  لاثم  روط  هب 

دناوـت یم  ردـقچ  یرهـش  هـقطنم  کـی  مـیناد  یمن  میرادـن و  یتـیعمج  عابــشا  هـطقن  ماـن  هـب  یزیچ  یرهــش  ماـظن  رد  اـم 
.دنک یم  ادیپ  همادا  اضاقت  هضرع و  تروص  هب  طقف  دشاب و  هتشاد  تیعمج 

نیا هک  مینک  صخشم  دعب  میهد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  هقطنم  اه ، صخاش  هنارس و  ساسا  رب  دیاب  ام  یو ، هتفگ  هب 
.دهد اج  دوخ  رد  دناوت  یم  ار  تیعمج  نازیم  هچ  رثکادح  تاناکما  تحاسم و  نیا  اب  ناکم 

.تسا یرتشیب  تیامح  هجوت و  دنمزاین  دراد  هدوسرف  هنادزیر و  تفاب  هک  طاقن  زا  یضعب  نینچمه 
درک و هراـشا  اـهاضف  یحارط  یدوـمع و  یقفا و  هعـسوت  اهرهــش ، یدـبلاک  ماـظن  نوـچمه  ییاـهرایعم  هـب  هـمادا  رد  یو 

.تسا شهوژپ  هعلاطم و  یملع ، یاه  هورگراک  دنمزاین  اهرایعم  نیا  دوزفا :
لباقم رد  ات  دهد  رارق  هدامآ  تلاح  رد  هشیمه  ار  هعماج  دنک و  داجیا  ار  یبسانم  طیارـش  دـناوت  یم  هک  ییاه  شهوژپ 

.دشاب هتشاد  ار  دروخرب  نیرتهب  اه  نارحب 
.دشاب مه  تصرف  دناوت  یم  تسا ، دیدهت  هک  هزادنا  نامه  هب  هدمآ  دوجو  هب  یرامیب  نارحب و 

تمــس هـب  تـکرح  یداـصتقا و  ماـظن  لوـحت  تعیبـط ، برخم  یاـه  هدــیدپ  اوـه ، یاـه  هدــنیالآ  شهاــک  دوزفا : یفیطل 
یم اـه  تصرف  نـیا  زا  دوـب و  اـنورک  یراـمیب  طـسوت  هدـش  داـجیا  یاـه  تـصرف  تـبثم و  تاـکن  زا  یخرب  یزاـجم  شزوـمآ 

.درک هدافتسا  ناهنپ  یاه  تیفرظ  یزاس  لاعف  یارب  ناوت 
اب هلباقم  یرهـش و  تیریدم  رد  لماعریغ  دـنفادپ  مهم  شقن  هب  هراشا  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم 

بلاـق رد  یماـظنریغ و  عاـفد  یعوـن  لـماعریغ  دــنفادپ  تـفگ : یکیژوـلویب ، یاـه  یراـمیب  تـالمح و  هژیو  هـب  اـه  یراـمیب 
.تسا عقوم  هب  نداد  رادشه  ششوپ و  بیرف ، لرتنک ، راتتسا ، نوچ  ییاه  هفلوم 

.تسا ربخ  مالعا  لماعریغ ، دنفادپ  رد  راذگرثا  یساسا و  هتکن 
.دشاب شریذپ  لباق  ات  دوش  یناسر  عالطا  فلتخم  حوطس  یعامتجا و  فلتخم  یاه  هورگ  هب  هنوگچ  لئاسم  ینعی 

.دنریگ یمن  یدج  ار  هدش  رداص  یاه  هیعالطا  زا  یرایسب  مه  هدرک  لیصحت  یعامتجا  یاه  هورگ  رد  یتح 
اه لمعلاروتـسد  تیاعر  هب  رجنم  ات  تسا  مهم  اـنورک  ثحب  اـب  دروخرب  رد  رارمتـسا  یناـسر و  عـالطا  هوحن  یو ، هتفگ  هب 

.دوش
.تسا مهم  یلیخ  مه  فلتخم  یاه  ناگرا  نالوئسم و  طسوت  یریگ  میمصت  رد  تراسج  نینچمه 

دوجوم لیـسناتپ  هب  هجوت  اب  هکلب  نییاپ ، حطـس  فیعـض و  هن  میدرک و  لمع  لآ  هدـیا هن  انورک  سوریو  اب  هلباـقم  رد  اـم 
.میتسه رتشیب  یناسر  یهاگآ  شزومآ و  دنمزاین  یلو  میدرک  لمع  بوخ 

هدـمع روط  هب  درخ ، شناد و  دـیلوت  اب  کیمداکآ  یاه  ماـظن  درک : راـهظا  همادا  رد  یزاسرهـش  یرهـش و  تیریدـم  داتـسا 
رد هشیمه  یناهج  هعماج  رد  یملع  هعـسوت  دـشر و  رد  ینعی  دـننک ، یم  لابند  ار  یداینب  یراتخاس و  یداـهن ، تـالوحت 

.دنتسه تسخن  فص 
.میرادرب ماگ  شناد  ۀحلسا  رازبا و  نودب  میناوتب  تسا  تباقر  یژولونکت و  ناهج  هک  زورما  ناهج  رد  ام  درادن  ناکما 

ریگرد ینوــنک  طیارــش  رد  یرایــسب  یاــه  هاگــشناد  درک : ناــشن  رطاــخ  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  ییوجــشناد  نواـعم 
.دنتسه عامتجا  رد  نآ  اب  هلباقم  یاهراک  هار نآ و  تارثا  سوریو ، نیا  تخانش 

هعماج یاـه  هنیمز  رد  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  هاگـشناد  نیرتگرزب  ناونع  هب  یئاـبطابط  همالع هاگشناد  لاـثم  روط  هب 
یاهدـمایپ اب  هزرابم  یارب  ار  ییاهراک  هار  تادـیهمت و  دـناوت  یم  داـصتقا  یـسانشناور و  تاـطابترا ، تیریدـم ، یتخاـنش ،

.دشاب ارجا  لباق  یرهش  تیریدم  رد  هک  دهد  هئارا  سوریو  نیا  زا  یشان 

 



ارجا لباق  یتسایـس  یاه  هتـسب  اه ، هورگراک  نیا  یجورخ  ات  تسا  یـصصخت  یاـه  هورگراـک  لیکـشت  مزلتـسم  راـک  نیا 
.دشاب هقطنم  طیارش و  اب  بسانتم 

.دننک یم  افیا  یرهش  تیریدم  رد  ار  یا  هژیو  شقن  اه  هاگشناد  لیلد  نیمه  هب 
لقن لـمح و  دوزفا : یرهـش  تیریدـم  رد  لـقن  لـمح و  شقن  ندوـب  مـهم  رب  دـیکات  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

.تسا هجاوم  تاناکما  دوبمک  اب  تسا و  یرادرهش  رظن  ریز  یرهش 
هب هک  میراد  ار  یرهـش  نورد  لقن  لمح و  لیاسو  ورتم و  رد  یعامتجا  یراذـگ  هلـصاف  یرهـش  لقن  لمح و  ثحب  رد  اـم 

.تسا یرامیب  رتشیب  هچ  ره  شرتسگ  ببس  نیا  دوش و  یمن  تیاعر  ارجا و  یتسرد 
.دوش یم  هدیجنس  سوبوتا  ورتم و  هب  دورو  زا  لبق  دارفا  بت  نازیم  هک  مینیب  یم  رگید  یاهروشک  رد  یو ، هتفگ  هب 

.دنشاب سامت  رد  مه  اب  رتمک  دارفا  دوش و  رت  هاتوک  دصقم  هب  ندیسر  نامز  ات  دنا  هدرک  رتشیب  ار  اهراطق  تعرس   ای 
مه ام  دـنراد  یمومع  لقن  لـمح و  لـیاسو  زا  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  هعماـج  طـسوتم  فیعـض و  رـشق  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

ناـمز رد  یمومع  لـقن  لـمح و  لـیاسو  شیازفا  دارفا و  ددرت  نتفرگ  رظن  ریز  هداـس و  یاـهراک  نیا  ماـجنا  اـب  میناوت  یم 
لقادـح هب  ار  اه  بیـسآ  مینک و  یریگولج  یراـمیب  شرتسگ  زا  شکتـسد ، کـسام و  ندرک  یراـبجا  هدافتـسا و  شیازفا 

.میناسرب
.تسا راذگریثات  رایسب  یرامیب  لرتنک  رد  مه  یرورضریغ  یاهدمآ  تفر و  زا  یراددوخ  مدرم و  یراکمه  هتبلا 

، ثداوح زا  یرایـسب  هب  تبـسن  ام  یاهرهـش  تفگ : ناـیاپ  رد  یو  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یمومع  طـباور  شرازگ  هب 
.دنرادن ار  بسانم  یاه  ینمیا 

یرـصب و یگدوـلآ  یتوـص ، یگدوـلآ  هلمج ، زا  یرایـسب  یاـه  یگدوـلآ  ضرعم  رد  مینک  یم  یگدـنز  هـک  ییاهرهـش  رد  اـم 
.میراد رارق  یجوم  یگدولآ 

.دننیبب یرتمک  بیسآ  ات  دننک  یم  شالت  دوخ  ناوت  تعاضب و  دح  رد  یداع  دارفا 
لمع یتشادـهب  یاه  هیـصوت  هب  مینک و  داجیا  ار  بساـنم  طیارـش  اـه  لمعلاروتـسد  اـه و  هورگراـک  قیرط  زا  میناوتب  رگا 

ات ار  یراـمیب  میناوـت  یم  مـیریگب ، هرهب  یرادا  یاـه  تعاـس  شهاـک  یراـکرود و  دـننام  روانــش  یاـه  متــسیس  زا  مـینک و 
.مینک لرتنک  دوش  نک  هشیر  لماک  روط  هب  هک  ینامز 

مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انریا تسا -  یعامتجا  یراذگ  هلصاف ندرکن  تیاعر  لیالد  زا  یکی  یگفالک   

غادربخ نارهت -  رد  یعامتجا  یراذگ  هلصاف تیاعر  مدع  لیلد   

زویناکسیا تسا -  یتشادهب  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع  لیالد  زا  یکی  مدرم ، یعامتجا  یگفالک  یگتسخ و   

هیشاحرد تسا -  یعامتجا  یراذگ  هلصاف ندرکن  تیاعر  لیالد  زا  یکی  یگفالک   

زوینوکا ...لد -  هب  یعامتجا  یراذگ  هلصاف یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع   

نیالنآ  ۵۵ یعامتجا -  یراذگ  هلصاف یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع  یعامتجا  یگفالک  یگتسخ و   

یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  یوسزا  یعامتجا  هلصاف  تیاعر  مدع  تلع   

اه نیرترب نارهت -  رد  یعامتجا  یراذگ  هلصاف تیاعر  مدع  لیلد   

یراذگ هلصاف ظفح  یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع  لیالد  زا  یکی  مدرم ، یعامتجا  یگفالک  یگتسخ و   
همالع هاگشناد  انطع - تسا -  یعامتجا 

 



۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۳۳

زوینوکا یلصا : عبنم   ۸۱۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۵   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

لـهچ و دصیــس و  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـعیاروش  ربـخ  زکرم  زا  لـقن  هـب  وجــشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هـب 
تاـقیقحت و موـلع ، ریزو  یمــالغ ، روـصنم  تساــیر  هـب  یــشزومآ  زکارم  اــه و  هاگــشناد ندــش  یمالــسا  یاروـش  نـیمکی 

.دش رازگرب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  لحم  رد  یروانف 
یاروش ریبد  یلماع  اضردیعـس  یتیبرت » یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناـماس   » یگنهرف دـُعب  یـسررب  رب  دـیکأت 

رد یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ترازو  دنمـشزرا  تامدـخ  هـب  هراـشا  اـب  هـسلج  نـیا  رد  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع 
.تسا تیعقاو  نیا  هدننک  نایب  هناخترازو  نیا  درکلمع  تفگ : انورک  عویش  طیارش 

رکــشت نارود  نــیا  رد  کــینورتکلا  شزوــمآ  لیهــست  یارب  یرواــنف  تاــقیقحت و  موــلع ، ترازو  زا  نــینچمه  تــفگ : یو 
.منک یم

یا هـتیمک دــش  بوــصم  روــشک  یملع  عماــج  هـشقن  داتــس  هـسلج  رد  داد : هـمادا  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 
نواعم شرورپ ، شزومآ و  ریزو  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ریزو  یرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع  ریزو  زا  لکـشتم 

کی داجیا  یارب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد  یمالـسا و  دازآ  هاگـشناد  سیئر  یروهمج ، تسایر  یرواـنف  یملع و 
.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  »

اـه و شرازگ تفاـیرد  روـظنم  هـب  اــه  هاگتــسد نـیا  نینواــعم  زا  لکــشتم  یا  هـتیمکریز روـظنم  نـیمه  هـب  دوزفا : یلماــع 
.دش لیکشت  یلم  هناماس  نیا  ییاهن  یحارط  یارب  تاداهنشیپ 

دـصق تسا  ینامزاس  یهاگتـسد و  یلوصحم ، کت  یهاگن  هک  گولانآ  رکفت  اب  رـضاح  لاح  رد  هنافـسأتم  داد : همادا  یو 
ار یمتیروـگلا  یزاـس  لدــم  تیلباـق  اـب  یموـقر  یزکرم ، ریغ  یناـکمارف ، تـیفرظ  کـی  هـک  ار  لاـتیجید  طـیحم  ندرک  هرادا 

.میراد
: تفگ دراد ، هتـسویپ  ریگارف و  هچراپکی ، یطیحم  یزاجم  یاضف  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 

هناـماس هکیتروـص  رد  دـنک ، یم هدافتـسا  دوـخ  لقتـسم  هناـماس  زا  لقتـسم  تروـص  هـب  یهاگــشناد  ره  رــضاح  لاـح  رد 
زین ار  یهاگـشناد  لالقتـسا  لاـح  نیع  رد  دـهدب و  تامدـخ  ناربراـک  همه  هب  دـناوت  یم عونتم  یاـه  ییاـناوت اـب  دـنمتردق 

.دنک مهارف 
، یـشزومآ یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یـشزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  رد  دوزفا : یلماع 

.دریگ رارق  یسررب  هجوت و  دروم  یتیبرت » یشهوژپ و 
هناـماس لیکــشت  تـیلک  اـب  تقفاوـم  زاربا  نمــض  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروـش  وـضع  داژن  یک یلعدــمحم  نـینچمه 

یارب کینورتکلا  شزومآ  هنیمز  رد  ار  دوخ  یاه  تیلاعف اه  هاگـشناد تفگ : یتیبرت  یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  هچراپکی 
.دیاین دوجو  هب  راک  رد  یفقوت  دنهد و  همادا  عماج  هناماس  نیا  هب  ندیسر 

نمـض اـه  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروـش  ریبد  یرطاـش ، هللا  حور نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح هـسلج  نـیا  یادـتبا  رد 
نیملـسملاو مالـسالا  تجح یارب  تفگ : یحلاص  یدـهم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح موحرم  هرطاخ  داـی و  تشادـیمارگ 

.مراد تیقفوم  یوزرآ  اه  هاگشناد رد  یربهر  یگدنیامن  داهن  یسایس  یگنهرف  نواعم  ناونع  هب  یوقت  یلع 
مرت رد  تفگ : تـشاد و  ناـیب  روـشک " یلاـع  شزوـمآ  یاـه  تیلاـعف رب  اـنورک  راـثآ  داـعبا و  یـسررب   " ار هـسلج  روتـسد  یو 

یلیـصحت لاس  یارب  یلعف ، طیارـش  همادا  تروص  رد  دـش و  اـنورک  سوریو  ریگرد  روشک  یلاـع  شزومآ  یراـج  یلیـصحت 
.مینک ذاختا  یریبادت  دیاب  دوش  یم زاغآ  هامرهم  زا  هک  یتآ 

تسا تسا قفوم   قفوم یزاجم   یزاجم شزومآ   شزومآ ردرد   اهاه   هاگشناد هاگشناد درکلمع   درکلمع یمالغ : : یمالغ

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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: درک حیرـصت  دنتـسه ، تمالـس  هزوح  یادهـش  زا  یکـشزپ  دـیتاسا  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یرطاـش  مالـسالا  تجح
تـصرف اضف و  کی  رد  روشک  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد طسوت  نازیزع  نیا  یاـه  هداوناـخ یالـست  ییوجلد و  یلدـمه ،

.دراد ترورض  بسانم 
تاـقیقحت و مولع ، ریزو  یمـالغ  روصنم  هسلج  همادا  ردتـسا  قفوم  یزاـجم  شزوـمآ  رد  اـه  هاگـشناد درکلمع  یمـالغ :   
رد دندرک و  یزیر  همانرب ار  یزاجم  شزومآ  دنفـسا ، نایاپ  ات  اه  هاگـشناد رثکا  انورک ، عوضوم  اب  طابترا  رد  تفگ : یروانف 

یروضح شزومآ  نیزگیاـج  ار  یزاـجم  شزومآ  هک  دـنا  هدـش قفوم  اـه  هاگـشناد قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  رـضاح  طـیارش 
.دننک

مـلع و یاـه  کراـپ زین  یرواـنف و  شهوژپ ، دـننام  اـه  شخب ریاـس  رد  دوزفا : اـه  هاگـشناد ندـش  یمالــسا  یاروـش  سیئر 
.تسا هداتفا  قافتا  ...و  یکشزپ  تاموزلم  ینابیتشپ  نیمأت و  ثحابم  هب  دورو  رد  یریگمشچ  تامادقا  یروانف 

تسا و هتفرگ  تروـص  هدـننکراودیما  بوـخ و  عماـج ، تکرح  کـی  هاـم ، هب ۴  کـیدزن  ًاـبیرقت  هرود  نیا  رد  تـفگ : یمـالغ 
.درادن دوجو  مینک ، تیاده  زاغآ و  یراج  مرت  زا  رتهب  ار  یلیصحت  هدنیآ  مرت  هکنیا  یارب  ینارگن  چیه 

یماـما نسح  دیـس  هـسلج  هـمادا  ردتـسا  ریظن  یب اـنورک  نارود  رد  هدـش  داـجیا  یلدـمه  یگتـسبمه و  یوـضر : یماـما    
رد تــبثم  یگنهرف  لـــئاسم  نــتفرگ  لکـــش  هــب  هراـــشا  اـــب  تشادـــهب  ترازو  یزیر  هماـــنرب یلاـــع  یاروــش  ریبد  یوــضر ،
دوب ریظن  یب تفرگ ، لکـش  نارود  نیا  رد  هک  یلدـمه  یگتـسبمه و  تفگ : انورک  نارود  رد  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد

.دش ماجنا  یرتشیب  یرگراثیا  یلیمحت  گنج  نارود  زا  تفگ  ناوتب  دیاش  یتح  و 
یارب تساوـخرد  نینچمه  یدـقن و  یاـه  کـمک کـسام ، وراد ، اذـغ ، هیهت  رد  نیریخ  کـمک  هـب  هراـشا  اـب  یوـضر  یماـما   

ناـمرد و تشادــهب ، ترازو  تـسا و  ناـگیار  اـه  ناتــسرامیب رد  اــنورک  ناــمرد  هـنیزه  تـفگ : ناــمرد ، رداــک  هـب  نتــسویپ 
.دنک یم نیمأت  ار  اه  هنیزه نیا  یمامت  یکشزپ  شزومآ 

ترازو یـشزومآ  نواعم  تسودـقح ، ربکا  یلع  هسلج  همادا  ردیـشزومآ  تاررقم  اه و  هماـن نییآ رد  یرگنزاـب  تسودـقح :
هار هب  ناـهج  حطـس  رد  اـنورک  سوریو  روـهظ  اـب  هک  یدـیدج  یمدـیپا  هـب  هراـشا  اـب  یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ،

یاهر وشک زا  رتـالاب  رایـسب  اـم  هعماـج  رد  یگدولآ  نازیم  یژولویمدـیپا ، تاـعلاطم  زا  یخرب  رد  درک : ناـیب  تسا ، هداـتفا 
، دـشاب تمـالع  یب اـی  تمـالع  مک تروـص  هب  لاور  نیمه  هب  لاـقتنا  نازیم  رگا  اـه  یـسررب قـبط  هـک  تـسا  هدوـب  ییاـپورا 

.دوش یم یعمج  ینمیا  شیازفا  ثعاب 
نآ رد  یدـیلک  هسلج  کـی  لقادـح  هتفه  ره  هـک  مـیدرک  داـجیا  یزاـجم  شزوـمآ  هاـگرارق  تشادـهب  ترازو  رد  دوزفا : یو 
نیا رد  اـه  هورگ اـه و  هدکـشناد اـت  هاگـشناد  یـشزومآ  نواـعم  زا  یراـشبآ  تروص  هب  اـه  هاگـشناد ماـمت  دوش و  یم رازگرب 

.دنتسه هاگرارق 
هدش داجیا  رییغت  دیاب  تفگ : تسا ، لمکم  شزومآ  ناونع  هب  یزاجم ، شزومآ  هب  ام  هاگن  هکنیا  رب  دیکأت  اب  تسودـقح 
هداد شـشوپ  هدمآ  شیپ  طیارـش  اب  تسا  یروضح  شزومآ  رد  هک  ییاه  صقن میراودیما  هک  مینک  لیدـبت  تصرف  هب  ار 

.دوش
میتسه یـشزومآ  تاررقم  اه و  همان نییآ رد  یرگنزاب  لاـح  رد  تعرـس  هب  تفگ : اـه  هماـن نییآ حالـصا  موزل  دروم  رد  یو 

.دوش هدافتسا  یشزومآ  متسیس  ندرک  زور  هب  یارب  تصرف  نیا  زا  ات  میرادرب  هار  رس  زا  ار  عناوم  ات 
ترازو یوگنخــس  یرـال  امیــس  هـسلج  هـمادا  رددــنک  فـقوتم  ار  یگنهرف  یاـه  تیلاـعف تسناوـتن  اــنورک  عویــش  یرــال :  

یتشادهب نینواعم  اه و  هاگـشناد انورک و  یلم  داتـس  یلدمه  یهارمه و  اب  تفگ : یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،
.مینک راهم  اه  هاگشناد رد  ار  نارحب  نیا  میتسناوت 

رد اـما  دـنهد ، یم هـمادا  دوـخ  تیلاـعف  هـب  مـه  رـضاح  لاـح  رد  هدـش و  ییاـشگزاب  اـه  هاگـشناد زا  یخرب  داد : هـمادا  یو 
.دنا هدشن ییاشگزاب  زونه  صاخ ، طیارش  لیلد  هب  اه  ناتسا یخرب 

تـــسناوتن اــنورک  سوریو  عویـــش  درک : راــهظا  اـــنورک  طیارـــش  رد  یگنهرف  یاـــه  تیلاـــعف ماـــجنا  صوــصخ  رد  یرـــال   
دنتشاد و یزاجم  یاه  تیلاعف زا  یبوخ  لابقتـسا  مه  نیا  زا  شیپ  نایوجـشنادو  دنک  فقوتم  ار  یگنهرف  یاه  تیلاعف

.دشاب دیفم  دناوت  یم هزادنا  هچ  ات  اضف  نیا  میوش  هجوتم  ات  دش  ثعاب  انورک 

 



، دـش یزادـنا  هار موـلع  ترازو  تشادـهب و  ترازو  طـسوت  هـک  وجـشناد  شیوـپ  هـب  وجـشناد  هـکنیا ۸۵۰۰  هـب  هراـشا  اـب  یو 
زا دروــم  دادــعت ۵۵۰۰  نـیا  زا  هـک  مــیراد  وجــشناد  زا ۸۵۰۰  یتاـعالطا  کـناب  کـی  رــضاح  لاـح  رد  تـفگ : دــنا ، هتــسویپ

یراـی ار  تشادــهب  ترازو  یزاسدنتــسم  یروآ و  باـت یریگــشیپ ، ناـمرد ، شخب  رد ۴  دـندوب و  یکـشزپ  موـلع  هاگــشناد 
.دنداد

یللملا نـیب هراونـشج  اـه  نآ نـیرت  مـهم تـفگ : تشادـهب ، ترازو  رد  ددـعتم  یاـه  هراونـشج یرازگرب  هـب  هراـشا  اـب  یرـال   
نآ هیماتتخا  مسارم  دـندرک و  لاسرا  ار  دوخ  تارثا  ناـهج ، روشک  زا ۸۸  اه  تسیروتاکیراک نیرتهب  هک  تسا  روتاـکیراک 

.دوش یم رازگرب  پگ  یآ  ناسر  مایپ رد  یدوز  هب 
تارطاـخ هب  طوـبرم  هراونـشج  نیا  دوزفا : درب و  ماـن  اـه ، هراونـشج زا  رگید  یکی  ناوـنع  هـب  ار  هناـناج  دـهع  هراونـشج  یو 

.دراد هرود  نآ  ناگدنمزر  یاه  یراکادف سدقم و  عافد  هراونشج  هب  یدایز  هباشت  هدوب و  نامرد  رداک 
تـسا و ماـجنا  لاـح  رد  ناـنچمه  مـه  ینآرق  یاـه  هراونـشج غرمیـس و  رتیت ۱۲ ، یاـه  هراونـشج تفگ : ناـیاپ  رد  یرـال   

.دوب هدش  لبق  زا  رتشیب  ناضمر  کرابم  هام  رد  هژیو  هب  ینآرق  هراونشج  نابطاخم  هکنیا  بلاج  هتکن 
سییر یچنارهط  یدــهمدمحم  هـسلج  هـمادا  ردــیزاجم  تروـص  هـب  نـما  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  مزـال  یاــه  تنامــض موزل 

لاح رد  تفگ : درک و  دیکأت  انورک  عویش  طیارش  رد  یلاع  شزومآ  هزوح  رد  یگنهامه  ترورض  رب  یمالسا  دازآ  هاگشناد 
.دوش یم ماجنا  تاناحتما  یرازگرب  یارب  فلتخم  یاه  هویش هک  میتسه  نیا  دهاش  تاناحتما  مایا  هب  هجوت  اب  رضاح 
شزومآ دنفسا ۹۸  زا ۱۳  تفگ : درک و  دـیکأت  یزاـجم  تروـص  هـب  تاـناحتما  یرازگرب  رد  یـشزومآ  قـالخا  تیاـعر  رب  یو 

رازگرب یلـصا  نیـالنآ  سـالک  رازه  نوـیلیم و ۹۷۴  کـی  هـب  کـیدزن  هاـم  ود  یط  رد  دـش و  زاـغآ  دازآ  هاگــشناد  رد  یزاـجم 
.تسا هدش 

هک ۱۸ دنشاب  هتـشاد  نیالنآ  روضح  راب  نویلیم  دیاب ۳۳  نایوجـشناد  نیالنآ  سالک  دادـعت  نیا  زا  داد : همادا  یچنارهط 
.دنتشاد هعجارم  نیالفآ  تروص  هب  زین  یادعت  دنتشاد و  روضح  نیالنآ  سالک  رد  راب  نویلیم 

، دنهد گنهامه  ناحتما  دوخ  یگدنز  لحم  رهش و  رد  نایوجـشناد  هکنیا  ناکما  دازآ  هاگـشناد  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 
.تسا یزاجم  تروص  هب  تاناحتما  زمرق  یاه  رهش رد  نینچمه  دوزفا : تسا ، هدش  مهارف 

یگدـنز لحم  رد  تاناحتما  یرازگرب  یارب  دازآ  هاگـشناد  نایوجـشناد  تاعالطا  تبث  یارب  یا  هناـماس یحارط  زا  یچنارهط 
.دنا هدرک مان  تبث  هناماس  نیا  رد  هتفرگ و  رارق  نایوجشناد  لابقتسا  دروم  حرط  نیا  تفگ : داد و  ربخ  دوخ 

تروـص هـب  نـما  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  مزـال  یاــه  تنامــض داــجیا  موزل  رب  دوـخ  نانخــس  ناــیاپ  رد  دازآ  هاگــشناد  سیئر 
تاناحتما یرازگرب  یارب  مزال  یاه  هنیمز تفگ : درک و  دیکأت  روشک  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد نیب  یگنهامه  یزاجم و 

.درادن دوجو  تنرتنیا  لاصتا  ناکما  یزرم  یاه  رهش یخرب  رد  هک  ارچ  دوش  مهارف  یزاجم  تروص  هب 
سیئر یمتـسر ، یفطـصم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  هسلج  همادا  ردماظن  نیلوئـسم  اب  نایوجـشناد  طابترا  لیهـست   

، تـسا هداد  خر  روـشک  یگنهرف  یاـضف  رد  یگرزب  تاـقافتا  هـکنیا  رب  دــیکأت  اـب  اـه  هاگــشناد رد  یربـهر  یگدــنیامن  داــهن 
.دوش هیهت  انورک  نارود  یاه  راثیا زا  یدنتسم  هنیمز  نیا  رد  دراد  ترورض  درک : ناشنرطاخ 

بیــسآ تـفگ : دــش ، هداد  قوـس  یزاـجم  یاـضف  زا  هدافتــسا  هـب  راـبجالاب  یزوـمآ  شناد یاـضف  هـکنیا  هـب  هراــشا  اــب  یو 
یزاـجم یاـضف  یلاـع  یاروش  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  طـسوت  یا  هناـسر یاـه  تسوـیپ هیهت  اـضف و  نیا  یـسانش 

.دراد ترورض  ...و 
انورک مایا  نیمه  رد  نایوجشناد  اب  رادید  یارب  یلاعلا » هلظدم  » یربهر مظعم  ماقم  تیانع  هب  یمتسر  مالسالا  تجح

یلاــع و شزوــمآ  هزوــح  نیلوئــسم  اــه ، هاگــشناد یاــسؤر  زا  ار  باــجح  فاــفع و  عوــضوم  ناــشیا  تـفگ : درک و  هراــشا 
.دنک یگدیسر  عوضوم  نیا  هب  اه  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  دراد  ترورض  هک  دندرک  هبلاطم  نایوجشناد  روطنیمه 
ماـقم تاـبلاطم  رگید  زا  ار  نایوجـشناد  تاهبـش  ندـش  فرطرب  روـظنم  هب  نیلوئـسم  اـب  نایوجـشناد  طاـبترا  لیهـست  یو 

هب روـشک و  یلوـتم  یاـه  هاگتــسد طــسوت  تیرومأــم  نـیا  ماــجنا  تـفگ : درک و  ناــیب  یلاــعلا » هلظدــم  » یربـهر مـظعم 
.دوش ماجنا  یلاع  شزومآ  هزوح  یاه  هاگتسد صوصخ 

شزومآ یاه  هاگتـسد یگنهامه  موزل  رب  اه  هاگـشناد رد  یلاعلا » هلظدـم  » یربهر مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر 

 



یاروش یگنهرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  تیفرظ  زا  روظنم  نیمه  هب  تفگ : درک و  دیکأت  تیرومأم  نیا  ققحت  یارب  یلاع 
.دوش هدافتسا  ...و  مولع  ترازو  اه ، هاگشناد ندش  یمالسا 

نیــسح هـمادا  ردتــسیرورض  یزاـجم  تروـص  هـب  تاـناحتما  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تخاـسریز ندـش  مـهارف  یمیلس :  
هجوت اب  تفگ : هاگـشناد  نیا  رد  نیالنآ  یاه  سـالک یرازگرب  هب  هراـشا  اـب  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس 

.دش شزومآ  شهوژپ و  هزوح  رد  یزاجم  یاضف  زا  هدافتسا  یارب  یرابجا  قیفوت  یعون  هب  انورک  عویش  هب 
۸۰ تـفگ : داد و   ربـخ  نیـالنآ  تروـص  هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سرد  یاـه  سـالک دـصرد  ندـــش ۹۶  رازگرب  زا  یو 

.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد 
درک و دیکأت  یزاجم  تروص  هب  اه  هاگشناد تاناحتما  یرازگرب  یارب  مزال  یاه  تخاسریز ندش  مهارف  موزل  رب  یمیلس    

.دشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  دیاب  تسا ، یروضح  یزاجم و  یاضف  زا  یبیکرت  هک  طیارش  نیا  رد  یلاع  شزومآ  تفگ :
: تــفگ اــنورکاسپ  نارود  هــب  هراــشا  اــب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  وــضع  یبساــج ، هللادــبع  زین  هــسلج  هــمادا  رد 

هدافتـسا ار  یروـضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبـیکرت  شزوـمآ ، ثـحب  یارب  اـنورکاسپ  رد  زین  روـشک  زا  جراـخ  یاـه  هاگــشناد
.دننک یم

ققحت یارب  اه  هاگـشناد لیـسناتپ  زا  تفگ : یزاجم  یاضف  ندـش  نمیا  نما و  یارب  یراکهار  هئارا  موزل  رب  دـیکأت  اب  یو 
.دوش هدافتسا  رما  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینوکا یتیبرت - ...& یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

زویناکسیا یتیبرت -  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  داجیا   

هیشاحرد اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

هیشاحرد درک -  یسررب  ار  یلاع  شزومآ  رب  انورک  راثآ  اه ، هاگشناد  ندش  یمالسا  یاروش   

انکیا روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

ناراگنربخ هاگشاب  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

زوین کاترف  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

نیالنآ دامتعا  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع   

زوینوکا تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

مینست یرازگربخ  یسایس -  تسا  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

سراف یرازگربخ  یتیبرت -  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یسررب  رب  دیکأت   

انسیا یتیبرت - " یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

انسیا نایوجشناد -  یزاجم  تاناحتما  یرازگرب  رد  قالخا "  " تیاعر ترورض   

انریا اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

انآ یرازگربخ  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   
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زوین داصتقا  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دننک یم هدافتسا  نآ  زا  اه  تلم مه  درف و  مه  هک  تسا  یرگناریو  بارطضا ، نیا  زا  زیرگ  یاه  مسیناکم زا  یکی   

ربخ و تیباذـج  نیب  لداعت  فرط و  کی  زا  یدنورهـش  قوقح  نتفرگ  رظن  رد  ینیع و  تیعقاو  شرازگ  نیب  لداعت  ظـفح   
یا هداـس راـک  لـتق  گرم و  طوـبرم  راـبخا  رد  تشحو  بعر و  ینمااـن ، داـجیا  ربارب  رد  تبقارم  یتخانـش و  ناور هاـفر  تیاـعر 

.دروآ یم دوجو  هب  یتالضعم  تسین و 

ضراوع یلصا  نومضم  رد ۱۰  گرم  رابخا  ییامنزاب  داد  ناشن  یزاجم  یربخ  یاه  لاناک رد  گرم  رابخا  نیماضم  لـیلحت   
دمعریغ ثداوح  یباوخ ،) مک  سرتـسا و  ناطرـس ، یبـلق ، هتکـس  نوخ ، راـشف  وضع ، تفاـیرد  مدـع   ) یراـمیب ینامـسج و 

یایالب تیعمج ، ماحدزا  ینمیا ، تاکن  تیاعر  مدع  طوقـس ، ندعم ، راجفنا  شزیر و  یلغـش ، ثداوح  یگدـننار ، ثداوح  )
، داوــم فرـــصم  رثا  رد  یبــلق  تــسیا   ) داوــم لــکلا و  فرـــصم  ءوــس  یراــمیب ، ) ثداوــح و  رثا  رد   ) یزغم گرم  یعیبــط ،)

یعمج راتـشک  یراـحتنا ،)، تاـیلمع  توـف ، هـب  رجنم  یـشکدوخ  ماـجرفان ، یـشکدوخ   ) یــشکدوخ لـکلا ،) زا  تیمومــسم 
لهـس صاصق ، یگداوناخ ،) لتق  کوکـشم ، لتق  دمع ، لتق  دـمع ، ریغ  لتق   ) لتق یـشک ،) لسن ضرتعم ، مدرم  راتـشک  )
تروص تاناویح  راتـشک  گرم و  و  نیدـلاو ) یراگنا  لهـس  صـصختم ، هب  هعجارم  رد  یراگنا  لهـس   ) گرم هب  رجنم  یراگنا 

.تسا هتفرگ

نییبـت تسا : هدـمآ  هدـش ، رـشتنم  هرواـشم  یاـه  شهوژپ یملع  ی  همانلـصف رد  هک  شهوژپ  نیا  رد  انـسیا ، شرازگ  هب 
.دراد ینالوط  یا  هقباس ریمو ، گرم لماوع  هلمج  زا  یتیعمج ، یاه  هتفای

.تسا هتخادرپ نآ  رب  رثؤم  لماوع  للع و  نییبت  ریمو و  گرم هلئسم  هب  هک  تسا  یزاتشیپ  نادنمشیدنا  زا  نودلخ  نبا 
نآ ربارب  رد  اــی  ذاــختا  دـــیدج  ییاــهراتفر  راــکفا و  نآ  رد  دور  یم راــظتنا  هــک  یگنهرف  تارییغت  هرود  رد  نادـــقف  گرم و 

.دنتسه هعلاطم  یارب  یدنمشزرا  تاعوضوم  دوش ، تمواقم 
یگنهرف و تارییغت  رگنایامن  دـناوت  یم یزاجم  یاه  هکبـش رابخا  رد  گرم  تاعوضوم  ییامنزاب  هعلاطم  ساـسا  نیمهرب 

.دشاب یگدنز  یاه  هولج
.دشاب هتشاد  یا  هژیو تیباذج  دارفا  یارب  ناجیه  داجیا  لیلد  هب  رابگرم  رابخا  دسر  یم رظن  هب 

.درک نییبت  گرم  دروم  رد  ناسانش  ناور تایرظن  ساسا  رب  ناوت  یم ار  تیعقاو  نیا 
.گرم هزیرغ  مه  دراد و  یگدنز  هزیرغ  مه  ناسنا  تشاد  داقتعا  دیورف 

.تسا گرم  هزیرغ  زا  یمهم  ءزج  یرگشاخرپ  دیورف  رظن  زا 
.دراد یماو نتشک  ریخست و  بیرخت ، هب  ار  دارفا  یرگشاخرپ  قیاس 

.تسا ناسنا  تشرس  زا  یشخب  یرگشاخرپ  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  دیورف 
.ریقحت ندز و  هیانک ندرک ، تبیغ لتق ، گنج ، یارب  تسا  یهیجوت  یرگشاخرپ  هب  شیارگ  یو  رظن  زا 

راــچد ار  یو  رگید  فرط  زا  دـــهد ، یم وا  هــب  یدودـــحمان  تردـــق  فرط  کــی  زا  گرم  زا  ناــسنا  یهاــگآ  زین  مورف  رظن  زا 
.دنک یم تعیبط  هیقب  زا  ییادج  ساسحا 

دنا دنا هدش هدش هجوت   هجوت یبیب گرم   گرم رابخا   رابخا هبهب   مدرم   مدرم

یشهوژپ رد  یعامتجا ، تاطابترا  مولع  دشرا  یسانشراک  هتخومآ  شناد کی  یئابطابط و  همالع هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  کی 
.دنا هتخادرپ یزاجم » یربخ  یاه  لاناک رد  نآ  زاس  ناجیه یاهدامن  گرم و  عوضوم  ییامنزاب   » هب
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یبارطـضا راچد  دـنک و  یم یناوتان  اوزنا و  ندوب ، اهنت  ساسحا  ناـهج  رد  تاـناویح ، اـب  دوخ  زیاـمت  نیا  لـیلد  هب  ناـسنا 
.دوش یم نیداینب 

.دننک یم هدافتسا  نآ  زا  اه  تلم مه  درف و  مه  هک  تسا  یرگناریو  بارطضا ، نیا  زا  زیرگ  یاه  مسیناکم زا  یکی 
.تسا نارگید  نتشادرب  نایم  زا  ساسحا  نیا  فده 

یاه گنهرف ماوقا و  هعلاطم  اب  دـنک  یم راهظا  رابگرم  یاه  یرامیب اب  راک  رد  زاتـشیپ  صـصختم  ناونع  هب سار  نینچمه 
.تسا هدوب  یرارف  گرم  زا  هشیمه  رشب  هک  میسر  یم هجیتن  نیا  هب نهک 

، هاگآدوخان هک  تسا  نیا  نآ  هب  رشب  شنکاو  گرم ، ریذپانزیرگ  یعیبط و  هدیدپ  دروم  رد  نیداینب  شناد  هب  هجوت  اب  اما 
.دنیب یم نکممریغ  دوخ  یارب  ار  نآ 

مه گرم  تسا و  نارگید  هناهاوخدب  هلخادم  ای  لتق  قیرط  زا  دسرب ، نایاپ  هب  یزور  یگدنز  هک  دـشاب  رارق  رگا  نیاربانب 
.تسا نارگید  لام  هشیمه 

هک تـسا  رواـب  نـیا  رب  درک ، یم راـک  یراـمیب  یناـیاپ  لـحارم  رد  یناطرـس  ناراـمیب  اـب  یدوـجو  یهاگدـید  اـب  هـک  زین  مولاـی 
.دهد تاجن  ار  وا  دناوت  یم نآ  هرابرد  رکفت  دنک ، دوبان  ار  رشب  تسا  نکمم  گرم  تیعقاو  هچرگا 

تـسا مزال  دـهد ، یم تسد  راـب  کـی  اـیند  نیا  رد  نتـسیز  تصرف  نوچ  هک  دـهد  یم ار  کرد  نیا  دارفا  هب  گرم  هب  رکفت 
.درب هرهب  تصرف  نیا  زا  ترسح  نیرتمک  اب  درک و  یگدنز  لماک 

یـشیارگ دنـشاب ، هدـش  ور  هبور  دودـحم  یگدـنز  ییاـنعم  یب اـب  دارفا  هچناـنچ  راـبگرم ، راـبخا  هـب  شیارگ  دـسر  یم رظن  هـب 
یــشقن دــنزیرگب ، یگدــنز  ییاـنعم  یب هـب  یهاـگآ  زا  دارفا  هچناـنچ  تـسا و  یگدــنز  اـب  راـیع  ماـمت  ههجاوـم  یارب  یدوـجو 

.دنتسه هدنز  نانآ  دنمهف  یم نارگید ، گرم  هدهاشم  اب  دارفا  هک  دراد  سار  رظن  دروم  عون  زا  یبانتجا 
.دشاب هتشاد  ولهپود  یرثا  دناوت  یم گرم  اب  ههجاوم  نیاربانب 

.دنک یم هجاوم  ینماان  ساسحا  اب  ار  رشب  هک  تسا  یگدنز  یارب  یدیدهت  گرم 
.تسا رشب  نیداینب  یاهزاین  زا  یکی  تینما  ساسحا 

زا راشرـس  یلومعم ، ندز  مدق  کی  یتح  ای  رابخا ، اه ، گنهآ نتم  ینویزیولت ، یاه  همانرب رد  هرمزور  یگدنز  هک  یلاح رد 
.تفایدهاوخ نایاپ  کش  نودب  یگدنز  دنک  یم یروآدای  هک   تسا  ییاه  هنحص

یاـهرتیت دنتـسه و  تنوـشخ  تیاـنج و  هنیمز  رد  مدرم  هب  نداد  یهاـگآ عباـنم  نیرت  مـهم زا  یربـخ  یاـه هناـسر عـقاو  رد 
.دنهد یم زیگنا  مغ یاهدادیور  دروم  رد  ییاهرادشه  زور  ره  یربخ 

زا یربـخ  تعنـص  تـسا و  هدـش مـهارف  ناتـساد ، کـی  یارب  مزـال  هـنیمز  دـهد ، یم خر  یگرم  هـک  یناـمز  دـسر  یم رظن  هـب 
.دنک یم لابقتسا  اه  ناتساد نیا  هب  طوبرم  یاه  یرامشرس

.تسا هدوب  تاعوضوم  نیرتزاسربخ  زا  یکی  هتشذگ  ههد  راهچ  رد  گرم ،
لک ًاـبلاغ  نوـنکا  داد ، یم صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  ثداوـح  تاحفــص  هتــشذگ  رد  هـک  تاـفداصت  لــتق و  دروـم  رد  یبلاــطم 

.تسا هدرک  لاغشا  ار  اه  همانزور لوا  هحفص 
گرم اـی  گرم  هـب  دـیدهت  هـب  رجنم  هـک  هرمزور ، تاـفداصت  اـیالب و  زا  یــشان  یاهدادــیور  ثداوـح و  زا  یادــج  گرم  راـبخا 

.تسا تاعوضوم  زا  یعیسو  هزوح  لماش  دوش ، یم عوقولا  بیرق
، تاـــناویح گرم  یطیحم و  تــسیز تالکـــشم  هــب  طوــبرم  راـــبخا  یا  هناـــسر شـــشوپ  لـــماش  دراوـــم  نــیا  زا  یا  هنوـــمن

.دوش یم ناراکشزرو  ای  نادنمرنه  گرم  یسایس ، نالاعف  ای  نارادمتسایس  گرم  رابگرم ، یاه  یرامیب
لتق یگدـننار ، فداصت  کی  رثا  رد  هاوخ  گرم ، تسا و   هتفرگ رارق  نارگید  جـنر  یاه  ناتـساد هرـصاحم  رد  رـشب  نیاربانب 

رابخا نیا  هب  ناراگنربخ  یـسرتسد  تسا و  هدش  لیدـبت  رابخا  یارب  هدامآ  عبنم  کی  هب  دـشاب ، هسوک  کی  هلمح  یتح  ای 
.تسا هنیزه  لقادح  مزلتسم  ناسآ و  رایسب 

هژیو هب  ثداوـح و  هزوـح  یربـخ ، یاـه  هزوـح نیرتباذـج  زا  یکی  دراد و  یگتـسب  نآ  تیباذـج  نازیم  هب  راـبخا  یدنمـشزرا 
.تسا گرم  عوضوم 

ربارب رد  نادنورهــش  زا  تظاــفح  هجوـت و  بلاــج  راــبخا  شرازگ  ناــیم  یدربـن  هـب   رجنم  بطاــخم  یارب  تیباذــج  داــجیا 

 



یقالخا لوصا  هب  ییانتعا  یب هب  تسا  نکمم  دوش و  یم زیگنارب  ناجیه راـبخا  نیا  هجیتن  رد  یتخانـش  ناور یاـه  بیـسآ
.دماجنایب نیناوق  یتح  و 

ندز اطخ  تواضق  بسچرب  ناجیه ، داجیا  یارب  ناراـگنربخ  یاـه  هویـش زا  یکی  دـهد  یم ناـشن  اـه  شهوژپ لاـثم  یارب 
.تسا دنس  نودب  مهنآ  لتق ، هب  طوبرم  یاه  هاگداد یوعد  هب 

.دوش یم رجنم  نتشاد  تینیع  هیور  زا  جورخ  تمیق  هب  ناجیه  داجیا  نیا 
تیعورـشم اعدا  نیا  هب  ات  دنوش  یم لسوتم  تسا ، هدش هدینـش  تفگ و  ینالف  هب  دوخ  یاعدا  تابثا  یارب  نانآ  هک  ارچ 

.دنشخبب
دوش یم بجوم  رابخا ، هب  یشخب  تینیع  هوحن  نیا  هب  رهاظت  رـس  رب  تباقر  هک  تسا  نآ  رگناشن  یـشهوژپ  یاه  هتفای

.دنهد صیخشت  تیعقاو  ریغ  زا  ار  تیعقاو  دنناوتن  مدرم  مومع 
نیا دـنز و  یم همطل  تسا  یعامتجا  یتخانـش و  ناور هیامرـس  کی  هک  مدرم  داـمتعا  تینما و  هب تدـش  هب  تامادـقا  نیا 

.دنهد رارق  هجوت  دروم  ار  نادنورهش  یساسا  قوقح  هک  تسا  نیا  اه  هناسر مهم  تیلوئسم  هک  تسا  یلاح  رد 
ربخ و تیباذـج  نیب  لداعت  فرط و  کی  زا  یدنورهـش  قوقح  نتفرگ  رظن  رد  ینیع و  تیعقاو  شرازگ  نیب  لداعت  ظـفح 

یا هداس راک  لتق  گرم و  طوبرم  رابخا  رد  تشحو  بعر و  ینمااـن ، داـجیا  ربارب  رد  تبقارم  یتخانـش و  ناور هاـفر  تیاـعر 
.دروآ یم دوجو  هب  یتالضعم  تسین و 

مادـک هک  دـنریگب  میمـصت  ناراگنربخ  دـنک  یم اـضتقا  بیـسآ ، زا  باـنتجا  لاـح  نیع  رد  یرگن و  ینیع یفرط و  یب تلاـسر 
هب نانآ  یـساسا  قوقح  زا  ربخ ، ناگدـنناوخ  هجوت  بلج  نیع  رد  ات  دـنزاس  راکـشآ  ار  کیمادـک  ناهنپ و  ار  تیعقاو  هبنج 

.دننکن یطخت  دنورهش  ناونع 
یارب هنیمز  نیا  رد  شهوژپ  دـسر  یم رظن  هب  یتاقیقحت ، الخ  دوجو  گرم و  رابخا  اـب  مدرم  موادـم  ییوراـیور  هب  هجوت  اـب 

هب تبـسن  ندـش  توافت  یب ای  ینماان  ساسحا  فرط و  کی  زا  یهاگآ  گرم نایم  لداعت  ظفاح  یقـالخا و  یوگلا  میـسرت 
.دشاب یرورض  رگید  فرط  زا  گرم 

فرط زا  یزاجم و  یربخ  یاه  هکبـش رد  گرم  رابخا  هدـش  ییامنزاب  نیماـضم  یفرط  زا  رـضاح  هلاـقم  رد  لـیلد  نیمه  هب 
یـــسررب بطاــخم  هجوــت  بــلج  تاـــناجیه و  نــتخیگنارب  روــظنم  هــب  یربــخ  شرازگ  رد  هــتفر  راـــک  هــب  یاـــهدامن  رگید 

.تسا هدش
ضراوع یلصا  نومضم  رد ۱۰  گرم  رابخا  ییامنزاب  داد  ناشن  یزاجم  یربخ  یاه  لاناک رد  گرم  رابخا  نیماضم  لـیلحت 
دمعریغ ثداوح  یباوخ ،) مک  سرتسا و  ناطرـس ، یبلق ، هتکـس  نوخ ، راشف  وضع ، تفایرد  مدـع   ) یرامیب ینامـسج و 

، تـیعمج ماـحدزا  ینمیا ، تاـکن  تیاـعر  مدـع  طوقــس ، ندــعم ، راـجفنا  شزیر و  یلغــش ، ثداوـح  یگدــننار ، ثداوـح  )
، داوم فرصم  رثا  رد  یبلق  تسیا   ) داوم لکلا و  فرـصم  ءوس  یرامیب ، ) ثداوح و  رثا  رد   ) یزغم گرم  یعیبط ،) یایالب 

یعمج راتـشک  یراحتنا ،)، تاـیلمع  توف ، هب  رجنم  یـشکدوخ  ماـجرفان ، یـشکدوخ   ) یـشکدوخ لـکلا ،) زا  تیمومـسم 
لهس صاصق ، یگداوناخ ،) لتق  کوکشم ، لتق  دمع ، لتق  دمع ، ریغ  لتق   ) لتق یشک ،) لسن ضرتعم ، مدرم  راتشک  )
تروص تاناویح  راتشک  گرم و  و  نیدلاو ) یراگنا  لهس  صصختم ، هب  هعجارم  رد  یراگنا  لهس   ) گرم هب  رجنم  یراگنا 

.تسا هتفرگ
کــــیتامارد و یزادرپ  هنحــــص نومــــضم  جــــنپ  رد  ناــــجیه  شیازفا  هجوـــت و  بـــلج یاــــه  هویــــش ییاــــمنزاب  نـــینچمه 
ترهـش و  ) تیمها یاهدامن  ندربراک  هب  زیمآ ، هغلابم یمک  یاهدامن  لاـیخ ، روصت و  کرحم  یاـهدامن  یزاـس ، هتـسجرب

.دش یدنب  هقبط اهوبات  هب  هراشا  و  تردق )
رد راـبخا ، اـه و  شهوژپ رد  ریمو  گرم لـماوع  ییاـمنزاب  ناــیم  داد  ناــشن  گرم  دروـم  رد  راــبخا  اــه و  شهوژپ هسیاــقم 

.تساه شهوژپ رد  یریگشیپ  یاه  هویش هئارا  یسررب و 
.تسا هدوب رفص  دح  رد  ابیرقت  هناریگشیپ  دیفم  یاهراکهار  هئارا  یشخب و  یهاگآ ریمو ، گرم رابخا  رد  هک  یلاح رد 

بجوم شیازفا و  ار  مشخ  سرت و  هودنا ، تاناجیه  هک  دوش  یم یفنم  یاهدادیور  موادم  راوخـشن  بجوم  هلأسم  نیا 
.دوش یم مدرم  ینماان  ساسحا 

 



هیزجت و یرادـبناج ، نودـب  حیحـص و  تـیعقاو  ندیـشک  ریوـصت  هـب  ناراـگن ، هماـنزور  یاـه  تیلوئـسم نـیرت  مـهم زا  یکی 
.تسین ناسآ  نادنچ  تیرومأم  نیا  ماجنا  هک  تسا  هعماج  رد  هداد  خر  یاهدادیور  ییاشگزمر  لیلحت و 

.درادرب رد  یبقاوع  هشیمه  ناراگنربخ  تامادقا 
یتیمها اـب  رایـسب  شقن  زیمآ ، ضراـعت تیعـضو  هنوگره  شرازگ  رد  یلـصا  یاـه  هناـسر هک  دـننک  یم راـهظا  ناصـصختم 

.دنراد
یتروص نامه  هب  هنافرط  یب لقتسم و  روط  هب  ار  ثداوح  دیاب  زیمآ  ضراعت طیارش  رد  ناراگنربخ  هک  دننک  یم دیکأت  اهنآ 

.دننک شرازگ  دننیبب ، یم هک 
.تسا زیمآ  ضراعت  طیارش  نیا  زا  یکی  نآ  زا  یهاگآ  گرم و 

تمس هب  دارفا  تکرح  ثعاب  دنک ، داجیا  یفنم  جیاتن  دناوت  یم هچرگا  گرم  زا  یهاگآ  دهد  یم ناشن  اه  شهوژپ یخرب 
.دوش مه  بوخ  یگدنز  هب  کمک  رت و  تبثم یاهریسم 

مومع یارب  هتبلا  دنریگرد و  میقتـسمریغ  ای  امیقتـسم  نآ  اب  هک  یدارفا  یارب  گرم  تسا  هدش  بجوم  دـیدج  یاه  هناسر
.دوش یقلت  عیاش  یرما  زین  مدرم 

دوـلآزمر هلاـه  یتخانــشناور  یکیزیف و  حطــس  رد  یزاـجم  یاـه  هناـسر رد  نادــقف  گرم و  یراـمیب ، راـبخا  یپرد  یپ رــشن 
.تسا هدرب نیب  زا  ار  یگدنز  نایاپ 

.دهد شهاک  ار  یهاگآ  گرم دناوت  یم رابخا  اب  ههجاوم  نازیم  نیا  ساسا  نیمه  رب 
.دوب دوهشم  الماک  انورک  عویش  هرود  رد  گرم  اب  ههجاوم  هناگود  ریثات 

رگید فرط  زا  درک و  بـلج  عوـقولا  بـیرق رطخ  هـب  ار  مدرم  هجوـت  اـنورک ، زا  یـشان  گرم  راـبخا  نارحب ، زاـغآ  رد  یفرط  زا 
.دیماجنا هرمزور  یگدنز  ندش  جلف  لمحت و  لباقریغ  بارطضا  هب  سرتسا ، ربارب  رد  فیعض  یروآ  بات یاراد  دارفا  یارب 

تردــق یگدــنز  ناـیاپ  دوـلآزمر  هلاــه  دــسر  یم رظن  هـب گرم ، راــبخا  اــب  هتــسویپ  ییوراــیور  طیارــش و  موادــت  زا  سپ  اــما 
.دنا هدش هجوت  یب رابخا  نیا  هب  مدرم  هک  یا  هنوگ  هب دشاب ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هجوت  نتخیگنارب 

مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین داصتقا  دندش -  هجوت  یب  گرم  هب  مدرم   

زوینوکا دنا -  هدش هجوت  یب گرم  رابخا  هب  مدرم   

سرپانیس دنتسه -  هجوت  یب گرم  رابخا  هب  مدرم   

همالع هاگشناد  انطع - دش -  یسررب  یزاجم  یربخ  یاه  لاناک رد  نآ  زاس  ناجیه یاهدامن  گرم و  عوضوم  ییامنزاب   

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۰

زوینوکا یلصا : عبنم   ۸۱۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۵   ۰   ۰   / زویناکسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یـشهوژپ و یــشزومآ ، یلم  هچراـپکی  هناـماس  داـجیا  دـش ؛ حرطم  اـه  هاگــشناد ندـش  یمالــسا  یاروـش  رد  هاگــشناد     
عماج هشقن  داتـس  هسلج  رد   ۱۰۷۱۷۰۲ بلطم : دک   ۱۳:۴۰ دادرخ ۱۳۹۹ -  هبنش ۲۴   PM ۱:۴۰:۰۰ ۶/۱۳/۲۰۲۰ یتیبرت

یتیبرت یتیبرت یشهوژپ  وو   یشهوژپ یشزومآ ، ، یشزومآ یلم   یلم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس داجیا   داجیا

تـشادهب ریزو  یرواـنف ، تاـقیقحت و  موـلع  ریزو  زا  لکـشتم  یا  هتیمک دـش  بوـصم  روـشک  یملع  عماـج  هـشقن  داتـس  هـسلج  رد 
یمالـسا و دازآ  هاگـشناد  سیئر  یروهمج ، تساـیر  یرواـنف  یملع و  نواـعم  شرورپ ، شزومآ و  ریزو  یکـشزپ ، شزومآ  ناـمرد و 

.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » داجیا یارب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۷طباور 

http://iscanews.ir/news/1071702/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://iscanews.ir/news/1071702/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C


، یکـشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب  ریزو  یروانف ، تاقیقحت و  مولع  ریزو  زا  لکـشتم  یا  هتیمک دش  بوصم  روشک  یملع 
یلاـع یاروـش  ریبد  یمالـسا و  دازآ  هاگــشناد  سیئر  یروـهمج ، تساـیر  یرواـنف  یملع و  نواـعم  شرورپ ، شزوـمآ و  ریزو 

.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » داجیا یارب  یگنهرف  بالقنا 

۸۰ تـفگ : داد و  ربـخ  نیـالنآ  تروـص  هـب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  سرد  یاـه  سـالک دـصرد  ندــــش ۹۶  رازگرب  زا  یو   
.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد 

یچنارهط رتکد  مولعریزو  یـشزومآ  یلم  هچراـپکی  هناـماس  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش   ۳۲۰  / ۱۶۸ ماـیپ / یاـهتنا   
.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ -

یتیبرت یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  داجیا  دش ؛ حرطم  اه  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  رد  هاگشناد   
یملع عماج  هشقن  داتـس  هسلج  رد   ۱۰۷۱۷۰۲ بلطم : دک   ۱۳:۴۰ دادرخ ۱۳۹۹ -  هبنش ۲۴   PM ۱:۴۰:۰۰ ۶/۱۳/۲۰۲۰

ریزو یکشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادهب  ریزو  یروانف ، تاقیقحت و  مولع  ریزو  زا  لکـشتم  یا  هتیمک دش  بوصم  روشک 
یلاــع یاروــش  ریبد  یمالــسا و  دازآ  هاگــشناد  سیئر  یروــهمج ، تساــیر  یرواــنف  یملع و  نواــعم  شرورپ ، شزوــمآ و 

.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » داجیا یارب  یگنهرف  بالقنا 
یمالسا یاروش  هسلج ۳۴۱  یگنهرف ، بالقنا  یلاـع  یاروش  ربخ  زکرم  زا  لـقن  هب  زویناکـسیا  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
هناـخریبد لـحم  رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  تساـیر  هـب  یــشزومآ  زکارم  اـه و  هاگــشناد ندــش 

.دش رازگرب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش 
، تشادـهب ترازو  دنمـشزرا  تامدـخ  هب  هراشا  اـب  هسلج  نیا  رد  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد  یلماـع  اضردـیعس 

.تسا تیعقاو  نیا  هدننک  نایب  هناخترازو  نیا  درکلمع  تفگ : انورک  عویش  طیارش  رد  یکشزپ  شزومآ  نامرد و 
.منک یم رکشت  نارود  نیا  رد  کینورتکلا  شزومآ  لیهست  یارب  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  زا  نینچمه 

یا هـتیمک دــش  بوــصم  روــشک  یملع  عماــج  هـشقن  داتــس  هـسلج  رد  داد : هـمادا  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 
نواعم شرورپ ، شزومآ و  ریزو  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ریزو  یرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع  ریزو  زا  لکـشتم 
داـجیا یارب  یگنهرف  بـالقنا  یلاــع  یاروـش  ریبد  یمالــسا و  دازآ  هاگــشناد  سیئر  یروـهمج ، تساــیر  یرواــنف  یملع و 

.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  »
اـه و شرازگ تفاـیرد  روـظنم  هـب  اــه  هاگتــسد نـیا  نینواــعم  زا  لکــشتم  یا  هـتیمکریز روـظنم  نـیمه  هـب  دوزفا : یلماــع 

.دش لیکشت  یلم  هناماس  نیا  ییاهن  یحارط  یارب  تاداهنشیپ 
دـصق تسا  ینامزاس  یهاگتـسد و  یلوصحم ، کت یهاگن  هک  گولانآ  رکفت  اـب  رـضاح  لاـح  رد  هنافـسأتم  داد : همادا  یو 

.میراد ار  یمتیروگلا  یزاس  لدم تیلباق  اب  یموقر  یزکرم ، ریغ  یناکمارف ، تیفرظ  اب  لاتیجید  طیحم  ندرک  هرادا 
: تفگ دراد ، هتـسویپ  ریگارف و  هچراپکی ، یطیحم  یزاجم  یاضف  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 

هناـماس هک  یتروص  رد  دـنک ، یم هدافتـسا  دوخ  لقتـسم  هناـماس  زا  لقتـسم  تروـص  هب  یهاگـشناد  ره  رـضاح  لاـح  رد 
زین ار  یهاگـشناد  لالقتـسا  لاـح  نیع  رد  دـهدب و  تامدـخ  ناربراـک  همه  هب  دـناوت  یم عونتم  یاـه  ییاـناوت اـب  دـنمتردق 

.دنک مهارف 
، یـشزومآ یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یـشزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  رد  دوزفا : یلماع 

.دریگ رارق  یسررب  هجوت و  دروم  یتیبرت » یشهوژپ و 
یلم هچراپکی  هناماس  لیکـشت  تیلک  اـب  تقفاوم  زاربا  نمـض  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  وضع  داژن  یک یلعدـمحم 

هب ندیـسر  یارب  کـینورتکلا  شزوـمآ  هنیمز  رد  ار  دوـخ  یاـه  تیلاـعف اـه  هاگـشناد تفگ : یتـیبرت  یـشهوژپ و  یـشزومآ ،
.دیاین دوجو  هب  راک  رد  یفقوت  دنهد و  همادا  عماج  هناماس  نیا 

هللا حور مالـسالا  تجح هسلج  نـیا  یادـتبا  رد  تمالـس  هزوح  یادهـش  یاـه  هداوناـخ یالـست  ییوجلد و  یلدـمه ، موزل 
یحلاص یدهم  مالسالا  تجح موحرم  هرطاخ  دای و  تشادیمارگ  نمض  اه  هاگشناد ندش  یمالـسا  یاروش  ریبد  یرطاش 

 



یوزرآ اه  هاگشناد رد  یربهر  یگدنیامن  داهن  یسایس  یگنهرف  نواعم  ناونع  هب  یوقت  یلع  مالـسالا  تجح یارب  تفگ :
.مراد تیقفوم 

مرت رد  تـفگ : درک و  ناـیب  روـشک » یلاـع  شزوـمآ  یاـه  تیلاـعف رب  اـنورک  راــثآ  داــعبا و  یــسررب   » ار هـسلج  روتــسد  یو 
یلیـصحت لاس  یارب  یلعف ، طیارـش  همادا  تروص  رد  دـش و  اـنورک  سوریو  ریگرد  روشک  یلاـع  شزومآ  یراـج  یلیـصحت 

.مینک ذاختا  یریبادت  دیاب  دوش  یم زاغآ  هامرهم  زا  هک  یتآ 
: درک حیرـصت  دنتـسه ، تمالـس  هزوح  یادهـش  زا  یکـشزپ  دـیتاسا  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یرطاـش  مالـسالا  تجح

تــصرف اـضف و  رد  روـشک  یلاـع  شزوـمآ  یاـه  هاگتــسد طـسوت  نازیزع  نـیا  یاـه  هداوناـخ یالــست  ییوـجلد و  یلدـمه ،
.دراد ترورض  بسانم 

یرواـنف تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  هسلج  همادا  رد  تسا  قفوم  یزاـجم  شزومآ  رد  اـه  هاگـشناد درکلمع 
طیارـش رد  دندرک و  یزیر  همانرب ار  یزاجم  شزومآ  دنفـسا ، نایاپ  ات  اه  هاگـشناد رثکا  انورک ، عوضوم  اب  طابترا  رد  تفگ :

.دننک یروضح  شزومآ  نیزگیاج  ار  یزاجم  شزومآ  هک  دنا  هدش قفوم  اه  هاگشناد قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رضاح 
مـلع و یاـه  کراـپ زین  یرواـنف و  شهوژپ ، دـننام  اـه  شخب ریاـس  رد  دوزفا : اـه  هاگـشناد ندـش  یمالــسا  یاروـش  سیئر 

.تسا هداتفا  قافتا  ...و  یکشزپ  تاموزلم  ینابیتشپ  نیمأت و  ثحابم  هب  دورو  رد  یریگمشچ  تامادقا  یروانف 
تسا و هتفرگ  تروص  یا  هدـننکراودیما بوخ و  عماـج ، تکرح  هاـم ، راـهچ  هب  کـیدزن  ًاـبیرقت  هرود  نیا  رد  تفگ : یمـالغ 

.درادن دوجو  مینک ، تیاده  زاغآ و  یراج  مرت  زا  رتهب  ار  یلیصحت  هدنیآ  مرت  هکنیا  یارب  ینارگن  چیه 
ریبد یوـضر  یماـما  نـسح  دیــس  هـسلج  هـمادا  رد  تـسا  ریظن  یب اـنورک  نارود  رد  هدــش  داــجیا  یلدــمه  یگتــسبمه و 
موـلع یاـه  هاگـشناد رد  تبثم  یگنهرف  لـئاسم  نـتفرگ  لکـش  هـب  هراـشا  اـب  تشادـهب  ترازو  یزیر  هماـنرب یلاـع  یاروـش 
ناوتب دـیاش  یتح  دوب و  ریظن  یب تفرگ ، لکـش  نارود  نیا  رد  هک  یلدـمه  یگتـسبمه و  تفگ : انورک  نارود  رد  یکـشزپ 

.دش ماجنا  یرتشیب  یرگراثیا  یلیمحت  گنج  نارود  زا  تفگ 
یارب تساوـخرد  نینچمه  یدـقن و  یاـه  کـمک کـسام ، وراد ، اذـغ ، هـیهت  رد  نـیریخ  کـمک  هـب  هراـشا  اـب  یوـضر  یماـما 

ناـمرد و تشادــهب ، ترازو  تـسا و  ناـگیار  اـه  ناتــسرامیب رد  اــنورک  ناــمرد  هـنیزه  تـفگ : ناــمرد ، رداــک  هـب  نتــسویپ 
.دنک یم نیمأت  ار  اه  هنیزه نیا  یمامت  یکشزپ  شزومآ 

ترازو یــشزومآ  نواــعم  تسودــقح  ربــکا  یلع هـسلج  هــمادا  رد  یـــشزومآ  تاررقم  اــه و  هماــن نــییآ رد  یرگنزاــب  موزل 
هار هب  ناـهج  حطـس  رد  اـنورک  سوریو  روـهظ  اـب  هک  یدـیدج  یمدـیپا  هـب  هراـشا  اـب  یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ،

یاهر وشک زا  رتـالاب  رایـسب  اـم  هعماـج  رد  یگدولآ  نازیم  یژولویمدـیپا ، تاـعلاطم  زا  یخرب  رد  درک : ناـیب  تسا ، هداـتفا 
، دـشاب تمـالع  یب اـی  تمـالع  مک تروـص  هب  لاور  نیمه  هب  لاـقتنا  نازیم  رگا  اـه  یـسررب قـبط  هـک  تـسا  هدوـب  ییاـپورا 

.دوش یم یعمج  ینمیا  شیازفا  ثعاب 
نآ رد  یدـیلک  هسلج  کـی  لقادـح  هتفه  ره  هـک  مـیدرک  داـجیا  یزاـجم  شزوـمآ  هاـگرارق  تشادـهب  ترازو  رد  دوزفا : یو 
نیا رد  اـه  هورگ اـه و  هدکـشناد اـت  هاگـشناد  یـشزومآ  نواـعم  زا  یراـشبآ  تروص  هب  اـه  هاگـشناد ماـمت  دوش و  یم رازگرب 

.دنتسه هاگرارق 
هدش داجیا  رییغت  دیاب  تفگ : تسا ، لمکم  شزومآ  ناونع  هب  یزاجم ، شزومآ  هب  ام  هاگن  هکنیا  رب  دیکأت  اب  تسودـقح 
هداد شـشوپ  هدمآ  شیپ  طیارـش  اب  تسا  یروضح  شزومآ  رد  هک  ییاه  صقن میراودیما  هک  مینک  لیدـبت  تصرف  هب  ار 

.دوش
ار عناوم  ات  میتسه  تاررقم  اه و  همان نییآ رد  یرگنزاب  لاح  رد  تعرس  هب  تفگ : اه  همان نییآ حالـصا  موزل  دروم  رد  یو 

.دوش هدافتسا  یشزومآ  متسیس  ندرک  زور  هب  یارب  تصرف  نیا  زا  ات  میرادرب  هار  رس  زا 
ترازو یوگنخـس  یرـال  تاداـس  امیــس  هـسلج  هـمادا  رد  دــنک  فـقوتم  ار  یگنهرف  یاـه  تیلاـعف تسناوـتن  اـنورک  عوـیش 

یتشادهب نینواعم  اه و  هاگـشناد انورک و  یلم  داتـس  یلدمه  یهارمه و  اب  تفگ : یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،
.مینک راهم  اه  هاگشناد رد  ار  نارحب  نیا  میتسناوت 

یخرب رد  اما  دنهد  یم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  مه  رضاح  لاح  رد  هدش و  ییاشگزاب  اه  هاگـشناد زا  یخرب  داد : همادا  یو 

 



.دنا هدشن ییاشگزاب  زونه  صاخ ، طیارش  لیلد  هب  اه  ناتسا
یاه تیلاعف تسناوتن  انورک  سوریو  عویـش  درک : راـهظا  اـنورک  طیارـش  رد  یگنهرف  یاـه  تیلاـعف ماـجنا  دروم  رد  یرـال 

ثعاب انورک  دنتـشاد و  یزاجم  یاه  تیلاـعف زا  یبوخ  لابقتـسا  مه  نیا  زا  شیپ  نایوجـشنادو  دـنک  فقوتم  ار  یگنهرف 
.دشاب دیفم  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  اضف  نیا  میوش  هجوتم  ات  دش 

، دـش یزادـنا  هار موـلع  ترازو  تشادـهب و  ترازو  طـسوت  هـک  وجـشناد  شیوـپ  هـب  وجـشناد  هـکنیا ۸۵۰۰  هـب  هراـشا  اـب  یو 
زا دروــم  دادــعت ۵۵۰۰  نـیا  زا  هـک  مــیراد  وجــشناد  زا ۸۵۰۰  یتاـعالطا  کـناب  کـی  رــضاح  لاـح  رد  تـفگ : دــنا ، هتــسویپ

یراـی ار  تشادــهب  ترازو  یزاسدنتــسم  یروآ و  باـت یریگــشیپ ، ناـمرد ، شخب  رد ۴  دـندوب و  یکـشزپ  موـلع  هاگــشناد 
.دنداد

یللملا نـیب هراونــشج  اـه  نآ نـیرت  مـهم تـفگ : تشادـهب ، ترازو  رد  ددـعتم  یاـه  هراونــشج یرازگرب  هـب  هراـشا  اـب  یرـال 
نآ هیماتتخا  مسارم  دـندرک و  لاسرا  ار  دوخ  تارثا  ناـهج ، روشک  زا ۸۸  اه  تسیروتاکیراک نیرتهب  هک  تسا  روتاـکیراک 

.دوش یم رازگرب  پگ  یآ  ناسر  مایپ رد  یدوز  هب 
تارطاـخ هب  طوـبرم  هراونـشج  نیا  دوزفا : درب و  ماـن  اـه ، هراونـشج زا  رگید  یکی  ناوـنع  هـب  ار  هناـناج  دـهع  هراونـشج  یو 

.دراد هرود  نآ  ناگدنمزر  یاه  یراکادف سدقم و  عافد  هراونشج  هب  یدایز  هباشت  هدوب و  نامرد  رداک 
هتکن تسا و  ماجنا  لاح  رد  نانچمه  مه  ینآرق  یاه  هراونشج غرمیـس و  رتیت ۱۲ ، یاه  هراونشج تفگ : نایاپ  رد  یرال 

.دوب هدش  لبق  زا  رتشیب  ناضمر  کرابم  هام  رد  هژیو  هب  ینآرق  هراونشج  نابطاخم  هکنیا  بلاج 
یچنارهط یدــهمدمحم  رتـکد  هـسلج  هـمادا  رد  یزاـجم  تروـص  هـب  نـما  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  مزـال  یاــه  تنامــض موزل 

: تفگ درک و  دیکأت  انورک  عویش  طیارـش  رد  یلاع  شزومآ  هزوح  رد  یگنهامه  ترورـض  رب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  سیئر 
ماـجنا تاـناحتما  یرازگرب  یارب  فلتخم  یاـه  هویـش هک  میتسه  نیا  دـهاش  تاـناحتما  ماـیا  هب  هجوت  اـب  رـضاح  لاـح  رد 

.دوش یم
شزومآ  ۹۸ دنفسا زا ۱۳  تـفگ : درک و  دـیکأت  یزاـجم  تروـص  هـب  تاـناحتما  یرازگرب  رد  یــشزومآ  قـالخا  تیاـعر  رب  یو 

رازگرب یلـصا  نیـالنآ  سـالک  رازه  نوـیلیم و ۹۷۴  کـی  هـب  کـیدزن  هاـم  ود  یط  رد  دـش و  زاـغآ  دازآ  هاگــشناد  رد  یزاـجم 
.تسا هدش 

دنـشاب هتـشاد  نیالنآ  روضح  راب  نویلیم  دـیاب ۳۳  نایوجـشناد  نیالنآ  سـالک  دادـعت  نیا  زا  داد : همادا  یچنارهط  رتکد 
.دنتشاد هعجارم  نیالفآ  تروص  هب  زین  یادعت  دنتشاد و  روضح  نیالنآ  سالک  رد  راب  نویلیم  هک ۱۸ 

، دنهد گنهامه  ناحتما  دوخ  یگدنز  لحم  رهش و  رد  نایوجـشناد  هکنیا  ناکما  دازآ  هاگـشناد  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 
.تسا یزاجم  تروص  هب  تاناحتما  زمرق  یاهرهش  رد  نینچمه  دوزفا : تسا ، هدش  مهارف 

لحم رد  تاـناحتما  یرازگرب  یارب  دازآ  هاگـشناد  نایوجــشناد  تاـعالطا  تـبث  یارب  یا  هناـماس یحارط  زا  یچنارهط  رتـکد 
.دنا هدرک مان  تبث  هناماس  نیا  رد  هتفرگ و  رارق  نایوجشناد  لابقتسا  دروم  حرط  نیا  تفگ : داد و  ربخ  دوخ  یگدنز 

هب نـما  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تنامــض داـجیا  موزل  رب  دوـخ  نانخــس  ناـیاپ  رد  یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  سیئر 
یرازگرب یارب  مزـال  یاـه  هنیمز تفگ : درک و  دـیکأت  روشک  یلاـع  شزومآ  یاـه  هاگتـسد نیب  یگنهاـمه  یزاـجم و  تروـص 

.درادن دوجو  تنرتنیا  لاصتا  ناکما  یزرم  یاهرهش  یخرب  رد  هک  ارچ  دوش  مهارف  یزاجم  تروص  هب  تاناحتما 
یگدنیامن داهن  سیئر  یمتسر ، یفطصم  مالـسالا  تجح هسلج  همادا  رد  ماظن  نالوئسم  اب  نایوجشناد  طابترا  لیهـست 

: درک ناـشنرطاخ  تـسا ، هداد  خر  روـشک  یگنهرف  یاـضف  رد  یگرزب  تاـقافتا  هـکنیا  رب  دـیکأت  اـب  اـه  هاگــشناد رد  یربـهر 
.دوش هیهت  انورک  نارود  یاهراثیا  زا  یدنتسم  هنیمز  نیا  رد  دراد  ترورض 

بیــسآ تـفگ : دــش ، هداد  قوـس  یزاـجم  یاـضف  زا  هدافتــسا  هـب  راـبجالاب  یزوـمآ  شناد یاـضف  هـکنیا  هـب  هراــشا  اــب  یو 
یزاجم و یاضف  یلاع  یاروش  یگنهرف ، بالقنا  یلاـع  یاروش  طـسوت  یا  هناـسر یاـه  تسویپ هیهت  اـضف و  نیا  یـسانش 

.دراد ترورض  ... 
انورک مایا  نیمه  رد  نایوجشناد  اب  رادید  یارب  یلاعلا » هلظدم  » یربهر مظعم  ماقم  تیانع  هب  یمتسر  مالسالا  تجح

یلاــع و شزوــمآ  هزوــح  نیلوئــسم  اــه ، هاگــشناد یاــسؤر  زا  ار  باــجح  فاــفع و  عوــضوم  ناــشیا  تـفگ : درک و  هراــشا 

 



.دنک یگدیسر  عوضوم  نیا  هب  اه  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  دراد  ترورض  هک  دندرک  هبلاطم  نایوجشناد  روطنیمه 
ماـقم تاـبلاطم  رگید  زا  ار  نایوجـشناد  تاهبـش  ندـش  فرطرب  روـظنم  هب  نالوئـسم  اـب  نایوجـشناد  طاـبترا  لیهـست  یو 

هب روـشک و  یلوـتم  یاـه  هاگتــسد طــسوت  تیرومأــم  نـیا  ماــجنا  تـفگ : درک و  ناــیب  یلاــعلا » هلظدــم  » یربـهر مـظعم 
.دوش ماجنا  یلاع  شزومآ  هزوح  یاه  هاگتسد صوصخ 

شزومآ یاه  هاگتـسد یگنهامه  موزل  رب  اه  هاگـشناد رد  یلاعلا » هلظدـم  » یربهر مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر 
یاروش یگنهرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  تیفرظ  زا  روظنم  نیمه  هب  تفگ : درک و  دیکأت  تیرومأم  نیا  ققحت  یارب  یلاع 

.دوش هدافتسا  ...و  مولع  ترازو  اه ، هاگشناد ندش  یمالسا 
یمیلس نیـسح  همادا  رد  تسا  یرورـض  یزاجم  تروص  هب  تاناحتما  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تخاـسریز ندـش  مهارف 

عویـش هب  هجوت  اب  تفگ : هاگـشناد  نیا  رد  نیالنآ  یاه  سالک یرازگرب  هب  هراشا  اب  زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
.دش شزومآ  شهوژپ و  هزوح  رد  یزاجم  یاضف  زا  هدافتسا  یارب  یرابجا  قیفوت  یعون  هب  انورک 

۸۰ تـفگ : داد و  ربـخ  نیــالنآ  تروـص  هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سرد  یاـه  سـالک دـصرد  ندـــش ۹۶  رازگرب  زا  یو 
.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد 

درک و دـیکأت  یزاجم  تروص  هب  اه  هاگـشناد تاناحتما  یرازگرب  یارب  مزال  یاه  تخاـسریز ندـش  مهارف  موزل  رب  یمیلس 
.دشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  دیاب  تسا ، یروضح  یزاجم و  یاضف  زا  یبیکرت  هک  طیارش  نیا  رد  یلاع  شزومآ  تفگ :

: تــفگ اــنورکاسپ  نارود  هــب  هراــشا  اــب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  وــضع  یبساــج ، هللادــبع  زین  هــسلج  هــمادا  رد 
هدافتـسا ار  یروـضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبـیکرت  شزوـمآ ، ثـحب  یارب  اـنورکاسپ  رد  زین  روـشک  زا  جراـخ  یاـه  هاگــشناد

.دننک یم
ققحت یارب  اه  هاگـشناد لیـسناتپ  زا  تفگ : یزاجم  یاضف  ندـش  نمیا  نما و  یارب  یراکهار  هئارا  موزل  رب  دـیکأت  اب  یو 

.دوش هدافتسا  رما  نیا 
یچنارهط رتکد  مولعریزو  یـشزومآ  یلم  هچراـپکی  هناـماس  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش   ۳۲۰  / ۱۶۸ ماـیپ / یاـهتنا 

.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ -
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

هاگـشناد فارطا  نانکاس  ندرکررـض  یروهمج و  تسایر  یقوقح  تنواعم  بیجع  مادقا  دش  تبث  تیقفوم  اب  امـش  رظن 
داـهن نالوئــسم  تیوـلوا  زاـمن  گـنهرف  رد  لوـحت  لاـس ۹۹  یادــتبا  زا  یلاـع  شزوـمآ  شیاـمآ  یهدــناماس  غـالبا  نارهت 

دنهد صاصتخا  نآرق  هب  ار  تعاس  کی  یا  هتفه ناداتسا  دشاب / یربهر  یگدنیامن 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینوکا یتیبرت - ...& یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

هیشاحرد اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

هیشاحرد درک -  یسررب  ار  یلاع  شزومآ  رب  انورک  راثآ  اه ، هاگشناد  ندش  یمالسا  یاروش   

انکیا روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

ناراگنربخ هاگشاب  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

زوین کاترف  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

نیالنآ دامتعا  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع   

زوینوکا تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

مینست یرازگربخ  یسایس -  تسا  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

 



سراف یرازگربخ  یتیبرت -  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یسررب  رب  دیکأت   

انسیا یتیبرت - " یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

انسیا نایوجشناد -  یزاجم  تاناحتما  یرازگرب  رد  قالخا "  " تیاعر ترورض   

انریا اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

انآ یرازگربخ  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

وجشناد یرازگربخ  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۵۰

زوینوکا یلصا : عبنم   ۷۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۴   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

روشک یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  اـنورک  راـثآ  داـعبا و  یـسررب  تفرگ ؛ تروص  اـه  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  رد   
اه و هاگـشناد ندش  یمالـسا  یاروش  هسلج  ییوجـشناد  یاه  لکـشت هاگشناد /   تعاـس ۱۲:۵۰  دادرخ ۱۳۹۹  هبنش ۲۴ 

بـالقنا یلاـع  یاروـش  هناـخریبد  لـحم  رد  یرواــنف  تاــقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمــالغ  روـصنم  تساــیر  هـب  یــشزومآ  زکارم 
.دش رازگرب  یگنهرف 

یزادـنا هار مولع  ترازو  تشادـهب و  ترازو  طسوت  هک  وجـشناد  شیوپ  هب  وجـشناد  رازه و ۵۰۰  هکنیا ۸  هب  هراـشا  اـب  یو   
رازه و دادعت ۵  نیا  زا  هک  میراد  وجـشناد  رازه و ۵۰۰  زا ۸  یتاعالطا  کناب  کی  رـضاح  لاح  رد  تفگ : دنا ، هتـسویپ دش ،

ترازو یزاسدنتــسم  یروآ و  باــت یریگـــشیپ ، ناــمرد ، شخب  راــهچ  رد  دــندوب و  یکـــشزپ  موــلع  هاگـــشناد  زا  دروــم   ۵۰۰
.دنداد یرای  ار  تشادهب 

۸۰ تفگ : داد و   ربـخ  نیـالنآ  تروـص  هـب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  سرد  یاـه  سـالک دـصرد  ندـــش ۹۶  رازگرب  زا  یو   
.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد 

روشک یلاع  شزومآ  یاه  تیلاـعف رب  اـنورک  راـثآ  داـعبا و  یـسررب  تفرگ ؛ تروص  اـه  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  رد 
اه و هاگشناد ندش  یمالـسا  یاروش  هسلج  ییوجشناد  یاه  لکشت هاگشناد /   تعاس ۱۲:۵۰  دادرخ ۱۳۹۹  هبنش ۲۴ 

بـالقنا یلاـع  یاروـش  هناـخریبد  لـحم  رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  تساـیر  هـب  یـشزومآ  زکارم 
.دش رازگرب  یگنهرف 

ندــش یمالــسا  یاروـش  هــسلج ۳۴۱  یگنهرف ، بـــالقنا  یلاـــع  یاروـــش  زا  اـــنآ  یرازگربـــخ  هاگـــشناد  هورگ  شرازگ  هــب 
یاروـش هناـخریبد  لـحم  رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  تساـیر  هب  یـشزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد

.دش رازگرب  یگنهرف  بالقنا  یلاع 
اضردیعسدیس مالسالا  تجح یتـیبرت » یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  هچراـپکی  هناـماس   » یگنهرف دـُعب  یـسررب  رب  دـیکأت 

ناـمرد و تشادـهب ، ترازو  دنمـشزرا  تامدـخ  هب  هراـشا  اـب  هسلج  نیا  رد  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد  یلماـع ،
.تسا تیعقاو  نیا  هدننک  نایب هناخترازو  نیا  درکلمع  تفگ : انورک  عویش  طیارش  رد  یکشزپ  شزومآ 

روشک روشک یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ یاه   یاه تیلاعف تیلاعف ربرب   انورک   انورک راثآ   راثآ داعبا  وو   داعبا یسررب   یسررب

لحم رد  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ریزو  یمالغ  روصنم  تسایر  هب  یشزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد ندش  یمالـسا  یاروش  هسلج 
.دش رازگرب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد 

 

https://ana.ir/fa/news/5/490351/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ana.ir/fa/news/5/490351/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


رکــشت نارود  نــیا  رد  کــینورتکلا  شزوــمآ  لیهــست  یارب  یرواــنف  تاــقیقحت و  موــلع ، ترازو  زا  نــینچمه  تــفگ : یو 
.منک یم

یا هـتیمک دــش  بوــصم  روــشک  یملع  عماــج  هـشقن  داتــس  هـسلج  رد  داد : هـمادا  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 
نواعم شرورپ ، شزومآ و  ریزو  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ریزو  یرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع  ریزو  زا  لکـشتم 

کی داجیا  یارب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد  یمالـسا و  دازآ  هاگـشناد  سیئر  یروهمج ، تسایر  یرواـنف  یملع و 
.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  »

اـه و شرازگ تفاـیرد  روـظنم  هـب  اــه  هاگتــسد نـیا  ناــنواعم  زا  لکــشتم  یا  هـتیمکریز روـظنم  نـیمه  هـب  دوزفا : یلماــع 
.دش لیکشت  یلم  هناماس  نیا  ییاهن  یحارط  یارب  اهداهنشیپ 

دـصق تسا  ینامزاس  یهاگتـسد و  یلوصحم ، کت  یهاگن  هک  گولانآ  رکفت  اب  رـضاح  لاح  رد  هنافـسأتم  داد : همادا  یو 
ار یمتیروـگلا  یزاـس  لدــم تیلباـق  اــب  یموـقر  یزکرمریغ ، یناــکمارف ، تـیفرظ  کــی  هـک  ار  لاــتیجید  طــیحم  ندرک  هرادا 

.میراد
: تفگ دراد ، هتـسویپ  ریگارف و  هچراپکی ، یطیحم  یزاجم  یاضف  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 

هناـماس هک  یتروـص رد  دـنک ، یم هدافتـسا  دوـخ  لقتـسم  هناـماس  زا  لقتـسم  تروـص  هب  یهاگـشناد  ره  رـضاح  لاـح  رد 
زین ار  یهاگـشناد  لالقتـسا  لاـح  نیع  رد  دـهدب و  تامدـخ  ناربراـک  همه  هب  دـناوت  یم عونتم  یاـه  ییاـناوت اـب  دـنمتردق 

.دنک مهارف 
، یـشزومآ یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یـشزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  رد  دوزفا : یلماع 

.دریگ رارق  یسررب  هجوت و  دروم  یتیبرت » یشهوژپ و 
هناـماس لیکــشت  تـیلک  اـب  تقفاوـم  زاربا  نمــض  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروـش  وـضع  داژن  یک یلعدــمحم  نـینچمه 

یارب کینورتکلا  شزومآ  هنیمز  رد  ار  دوخ  یاه  تیلاعف اه  هاگـشناد تفگ : یتیبرت  یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  هچراپکی 
.دیاین دوجو  هب  راک  رد  یفقوت  دنهد و  همادا  عماج  هناماس  نیا  هب  ندیسر 

یادتبا رد  تمالـس  هزوح  یادهـش  یاـه  هداوناـخ یالـست  ییوجلد و  یلدـمه ، موزل  درک : ناونع  یرطاـش  مالـسالا  تجح
هرطاخ داـی و  تشادـیمارگ  نمـض  اـه  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  ریبد  یرطاـش  هللا  حور مالـسالا  تجح هسلج  نیا 
یسایس یگنهرف  نواعم  ناونع  هب  یوقت  یلع  مالـسالا  تجح یارب  تفگ : یحلاص  یدهمدمحم  مالـسالا  تجح موحرم 

.مراد تیقفوم  یوزرآ  اه  هاگشناد رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 
مرت رد  تـفگ : درک و  ناـیب  روـشک » یلاـع  شزوـمآ  یاـه  تیلاـعف رب  اـنورک  راــثآ  داــعبا و  یــسررب   » ار هـسلج  روتــسد  یو 

یلیـصحت لاس  یارب  یلعف ، طیارـش  همادا  تروص  رد  دـش و  اـنورک  سوریو  ریگرد  روشک  یلاـع  شزومآ  یراـج  یلیـصحت 
.مینک ذاختا  یریبادت  دیاب  دوش  یم زاغآ  هامرهم  زا  هک  یتآ 

: درک حیرـصت  دنتـسه ، تمالـس  هزوح  یادهـش  زا  یکـشزپ  دـیتاسا  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یرطاـش  مالـسالا  تجح
تـصرف اضف و  کی  رد  روشک  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد طسوت  نازیزع  نیا  یاـه  هداوناـخ یالـست  ییوجلد و  یلدـمه ،

.دراد ترورض  بسانم 
تاـقیقحت و مولع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  هسلج  همادا  رد  تسا  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اـه  هاگـشناد درکلمع  یمـالغ :
رد دندرک و  یزیر  همانرب ار  یزاجم  شزومآ  دنفـسا ، نایاپ  ات  اه  هاگـشناد رثکا  انورک ، عوضوم  اب  طابترا  رد  تفگ : یروانف 

یروضح شزومآ  نیزگیاـج  ار  یزاـجم  شزومآ  هک  دـنا  هدـش قفوم  اـه  هاگـشناد قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  رـضاح  طـیارش 
.دننک

مـلع و یاـه  کراـپ زین  یرواـنف و  شهوژپ ، دـننام  اـه  شخب ریاـس  رد  دوزفا : اـه  هاگـشناد ندـش  یمالــسا  یاروـش  سیئر 
.تسا هداتفا  قافتا  ...و  یکشزپ  تاموزلم  ینابیتشپ  نیمأت و  ثحابم  هب  دورو  رد  یریگمشچ  تامادقا  یروانف 

تسا و هتفرگ  تروص  هدـننکراودیما  بوخ و  عماج ، تکرح  کی  هام ، راهچ  هب  کیدزن  ًابیرقت  هرود  نیا  رد  تفگ : یمـالغ 
.درادن دوجو  مینک ، تیاده  زاغآ و  یراج  مرت  زا  رتهب  ار  یلیصحت  هدنیآ  مرت  هکنیا  یارب  ینارگن  چیه 

یماـما نسح  دیـس  هسلج  هـمادا  رد  تسا  ریظن  یب اـنورک  نارود  رد  هدـش  داـجیا  یلدـمه  یگتـسبمه و  یوـضر : یماـما 

 



رد تــبثم  یگنهرف  لـــئاسم  نــتفرگ  لکـــش  هــب  هراـــشا  اـــب  تشادـــهب  ترازو  یزیر  هماـــنرب یلاـــع  یاروـــش  ریبد  یوـــضر 
دوب ریظن  یب تفرگ ، لکـش  نارود  نیا  رد  هک  یلدـمه  یگتـسبمه و  تفگ : انورک  نارود  رد  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد

.دش ماجنا  یرتشیب  یرگراثیا  یلیمحت  گنج  نارود  زا  تفگ  ناوتب  دیاش  یتح  و 
یارب تساوـخرد  نینچمه  یدـقن و  یاـه  کـمک کـسام ، وراد ، اذـغ ، هـیهت  رد  نـیریخ  کـمک  هـب  هراـشا  اـب  یوـضر  یماـما 

ناـمرد و تشادــهب ، ترازو  تـسا و  ناـگیار  اـه  ناتــسرامیب رد  اــنورک  ناــمرد  هـنیزه  تـفگ : ناــمرد ، رداــک  هـب  نتــسویپ 
.دنک یم نیمأت  ار  اه  هنیزه نیا  یمامت  یکشزپ  شزومآ 

ترازو یـشزومآ  نواـعم  تسودـقح ، ربـکا  یلع هسلج  هـمادا  رد  یـشزومآ  تاررقم  هماـن و  نـیئآ رد  یرگنزاـب  تسودـقح :
هار هب  ناـهج  حطـس  رد  اـنورک  سوریو  روـهظ  اـب  هک  یدـیدج  یمدـیپا  هـب  هراـشا  اـب  یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ،

یاهر وشک زا  رتـالاب  رایـسب  اـم  هعماـج  رد  یگدولآ  نازیم  یژولویمدـیپا ، تاـعلاطم  زا  یخرب  رد  درک : ناـیب  تسا ، هداـتفا 
، دـشاب تمـالع  یب اـی  تمـالع  مک تروـص  هب  لاور  نیمه  هب  لاـقتنا  نازیم  رگا  اـه  یـسررب قـبط  هـک  تـسا  هدوـب  ییاـپورا 

.دوش یم یعمج  ینمیا  شیازفا  ثعاب 
نآ رد  یدـیلک  هسلج  کـی  لقادـح  هتفه  ره  هـک  مـیدرک  داـجیا  یزاـجم  شزوـمآ  هاـگرارق  تشادـهب  ترازو  رد  دوزفا : یو 
نیا رد  اـه  هورگ اـه و  هدکـشناد اـت  هاگـشناد  یـشزومآ  نواـعم  زا  یراـشبآ  تروص  هب  اـه  هاگـشناد ماـمت  دوش و  یم رازگرب 

.دنتسه هاگرارق 
هدش داجیا  رییغت  دیاب  تفگ : تسا ، لمکم  شزومآ  ناونع  هب  یزاجم ، شزومآ  هب  ام  هاگن  هکنیا  رب  دیکأت  اب  تسودـقح 
هداد شـشوپ  هدمآ  شیپ  طیارـش  اب  تسا  یروضح  شزومآ  رد  هک  ییاه  صقن میراودیما  هک  مینک  لیدـبت  تصرف  هب  ار 

.دوش
ار عناوم  ات  میتسه  تاررقم  اه و  همان نیئآ رد  یرگنزاب  لاح  رد  تعرس  هب  تفگ : اه  همان نیئآ حالـصا  موزل  دروم  رد  یو 

.دوش هدافتسا  یشزومآ  متسیس  ندرک  زور  هب  یارب  تصرف  نیا  زا  ات  میرادرب  هار  رس  زا 
ترازو یوگنخــس  یرـال  امیــس  هـسلج  هـمادا  رد  دــنک  فـقوتم  ار  یگنهرف  یاـه  تیلاـعف تسناوـتن  اـنورک  عویــش  یرــال :

یتشادهب نانواعم  اه و  هاگـشناد انورک و  یلم  داتـس  یلدمه  یهارمه و  اب  تفگ : یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،
.مینک راهم  اه  هاگشناد رد  ار  نارحب  نیا  میتسناوت 

یخرب رد  اما  دنهد  یم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  مه  رضاح  لاح  رد  هدش و  ییاشگزاب  اه  هاگـشناد زا  یخرب  داد : همادا  یو 
.دنا هدشن ییاشگزاب  زونه  صاخ ، طیارش  لیلد  هب  اه  ناتسا

تـــسناوتن اـــنورک  سوریو  عویـــش  درک : راـــهظا  اـــنورک  طیارـــش  رد  یگنهرف  یاـــه  تیلاـــعف ماـــجنا  صوــصخ  رد  یرـــال 
دنتشاد و یزاجم  یاه  تیلاعف زا  یبوخ  لابقتـسا  مه  نیا  زا  شیپ  نایوجـشنادو  دنک  فقوتم  ار  یگنهرف  یاه  تیلاعف

.دشاب دیفم  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  اضف  نیا  میوش  هجوتم  ات  دش  ثعاب  انورک 
یزادـنا هار مولع  ترازو  تشادـهب و  ترازو  طسوت  هک  وجـشناد  شیوپ  هب  وجـشناد  رازه و ۵۰۰  هکنیا ۸  هب  هراـشا  اـب  یو 

رازه و دادعت ۵  نیا  زا  هک  میراد  وجشناد  رازه و ۵۰۰  زا ۸  یتاعالطا  کناب  کی  رضاح  لاح  رد  تفگ : دنا ، هتسویپ دش ،
ترازو یزاسدنتــسم  یروآ و  باــت یریگــشیپ ، ناــمرد ، شخب  راــهچ  رد  دــندوب و  یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  زا  دروـم   ۵۰۰

.دنداد یرای  ار  تشادهب 
یللملا نـیب هراونــشج  اـه  نآ نـیرت  مـهم تـفگ : تشادـهب ، ترازو  رد  ددـعتم  یاـه  هراونــشج یرازگرب  هـب  هراـشا  اـب  یرـال 

نآ هیماتتخا  مسارم  دـندرک و  لاسرا  ار  دوخ  تارثا  ناـهج ، روشک  زا ۸۸  اه  تسیروتاکیراک نیرتهب  هک  تسا  روتاـکیراک 
.دوش یم رازگرب  پگ  یآ  ناسر  مایپ رد  یدوز  هب 

رداک تارطاخ  هب  طوبرم  هراونشج  نیا  دوزفا : درب و  مان  اه ، هراونشج زا  رگید  یکی  ناونع  هب ار  هناناج  دهع  هراونشج  یو 
.دراد هرود  نآ  ناگدنمزر  یاه  یراکادف سدقم و  عافد  هراونشج  هب  یدایز  هباشت  هدوب و  نامرد 

هتکن تسا و  ماجنا  لاح  رد  نانچمه  مه  ینآرق  یاه  هراونشج غرمیـس و  رتیت ۱۲ ، یاه  هراونشج تفگ : نایاپ  رد  یرال 
.دوب هدش  لبق  زا  رتشیب  ناضمر  کرابم  هام  رد  هژیو  هب  ینآرق  هراونشج  نابطاخم  هکنیا  بلاج 

هــــسلج هــــمادا  رد  ماـــظن  نالوئــــسم  اـــب  نایوجــــشناد  طاــــبترا  لیهــــست  دــــش : راتــــساوخ  یمتــــسر  مالــــسالا  تـــجح

 



تاقافتا هکنیا  رب  دیکأت  اب  اه  هاگشناد رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  سیئر  یمتـسر ، یفطـصم  مالـسالا  تجح
یاـهراثیا زا  یدنتــسم  هـنیمز  نـیا  رد  دراد  ترورــض  درک : ناـشنرطاخ  تـسا ، هداد  خر  روـشک  یگنهرف  یاـضف  رد  یگرزب 

.دوش هیهت  انورک  نارود 
یسانش بیسآ تفگ : دش ، هداد  قوس  یزاجم  یاضف  زا  هدافتسا  هب  رابجالاب  یزومآ  شناد یاضف  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 

...و یزاـجم  یاـضف  یلاــع  یاروـش  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروـش  طــسوت  یا  هناــسر یاــه  تسوـیپ هـیهت  اــضف و  نـیا 
.دراد ترورض 

انورک مایا  نیمه  رد  نایوجـشناد  اب  رادید  یارب  یلاعلا ) هلظدم  ) یربهر مظعم  ماقم  تیانع  هب  یمتـسر  مالـسالا  تجح
یلاــع و شزوــمآ  هزوــح  نالوئــسم  اــه ، هاگــشناد یاــسؤر  زا  ار  باــجح  فاــفع و  عوــضوم  ناــشیا  تــفگ : درک و  هراــشا 

.دنک یگدیسر  عوضوم  نیا  هب  اه  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  دراد  ترورض  هک  دندرک  هبلاطم  نایوجشناد  روطنیمه 
ماـقم تاـبلاطم  رگید  زا  ار  نایوجـشناد  تاهبـش  ندـش  فرطرب  روـظنم  هب  نیلوئـسم  اـب  نایوجـشناد  طاـبترا  لیهـست  یو 

یاـه هاگتـسد صوصخ  هب  روشک و  یلوتم  یاـه  هاگتـسد طـسوت  تیرومأـم  نیا  ماـجنا  تفگ : درک و  ناـیب  یربهر  مظعم 
.دوش ماجنا  یلاع  شزومآ  هزوح 

ققحت یارب  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد یگنهامه  موزل  رب  اه  هاگـشناد رد  یربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر 
ندـش یمالـسا  یاروش  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروـش  تیفرظ  زا  روـظنم  نیمه  هب  تفگ : درک و  دـیکأت  تیرومأـم  نیا 

.دوش هدافتسا  ...و  مولع  ترازو  اه ، هاگشناد
نیسح همادا  رد  تسا  یرورـض  یزاجم  تروص  هب  تاناحتما  یرازگرب  یارب  مزال  یاه  تخاـسریز ندـش  مهارف  یمیلس :

هجوت اب  تفگ : هاگـشناد  نیا  رد  نیالنآ  یاه  سالک یرازگرب  هب  هراشا  اـب  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ،
.دش شزومآ  شهوژپ و  هزوح  رد  یزاجم  یاضف  زا  هدافتسا  یارب  یرابجا  قیفوت  یعون  هب  انورک  عویش  هب 

۸۰ تـفگ : داد و   ربـخ  نیـالنآ  تروـص  هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سرد  یاـه  سـالک دـصرد  ندـــش ۹۶  رازگرب  زا  یو 
.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد 

درک و دـیکأت  یزاجم  تروص  هب  اه  هاگـشناد تاناحتما  یرازگرب  یارب  مزال  یاه  تخاـسریز ندـش  مهارف  موزل  رب  یمیلس 
.دشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  دیاب  تسا ، یروضح  یزاجم و  یاضف  زا  یبیکرت  هک  طیارش  نیا  رد  یلاع  شزومآ  تفگ :

: تــفگ اــنورکاسپ  نارود  هــب  هراــشا  اــب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  وــضع  یبساــج ، هللادــبع  زین  هــسلج  هــمادا  رد 
هدافتـسا ار  یروـضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبـیکرت  شزوـمآ ، ثـحب  یارب  اـنورکاسپ  رد  زین  روـشک  زا  جراـخ  یاـه  هاگــشناد

.دننک یم
ققحت یارب  اه  هاگـشناد لیـسناتپ  زا  تفگ : یزاجم  یاضف  ندـش  نمیا  نما و  یارب  یراکهار  هئارا  موزل  رب  دـیکأت  اب  یو 

.دوش هدافتسا  رما  نیا 
/۴۱۱۸/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینوکا یتیبرت - ...& یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

زویناکسیا یتیبرت -  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  داجیا   

هیشاحرد اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

هیشاحرد درک -  یسررب  ار  یلاع  شزومآ  رب  انورک  راثآ  اه ، هاگشناد  ندش  یمالسا  یاروش   

انکیا روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

ناراگنربخ هاگشاب  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

زوین کاترف  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

نیالنآ دامتعا  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۵طباور 



زوینوکا تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

مینست یرازگربخ  یسایس -  تسا  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

سراف یرازگربخ  یتیبرت -  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یسررب  رب  دیکأت   

انسیا یتیبرت - " یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

انریا اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

وجشناد یرازگربخ  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۵



غادربخ یلصا : عبنم   ۴۳۰۰۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / انریا   

رد ار  اه  ناسنا  یتنوکس ، ماظن  نیا  رد  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یزیر  همانرب داتسا  یفیطل  اضرمالغ 
.تسین نانکاس  یعامتجا  یاهزاین  یوگباوج  هک  میا  هداد تنوکس  ییاه  نامتراپآ

ماجنا تغارف  تاقوا  نارذگ  عونت و  یارب  درادن و  ترورض  دوش  یم ماجنا  رهش  حطس  رد  هک  ییاه  ییاج هباج زا  یرایـسب 
.تسا هدننز  بیسآ روآ و  نایز هک  دوش  یم 

، خــیرات لوـط  رد  رــشب  هـک  دنتــسه  کیژولویمدــیپا  یگژیو  کــی  اــنورک  یراــمیب  عوـن  زا  یثداوـح  اــه و  نارحب دوزفا : یو 
لهج اب  عقاوم  یهاگ  ییارگدرخ و  اب  هدوب و  ریگرد  نآ  اب  یناکم  یرهش و  یاه  هزوح  یعامتجا و  یاه  ماظن  رد  هشیمه 

.تسا هدش  ور  هبور اه  هدیدپ  نیا  اب 
اب هلباقم  یارب  یدـنمناوت  ظاحل  زا  هک  دـش  هجوتم  درک ، دروخرب  اـنورک  هدـیدپ  اـب  یتقو  یناـهج  هعماـج  درک : حیرـصت  یو 

.دراد ینییاپ  یدنمناوت  ثداوح 
تروص هب  یتادـیهمت  تسا  مزـال  اهرهـش ، رد  ناـهج  تیعمج  زا  یمین  زا  شیب  ندوب  نکاـس  عوضوم و  نیا  هب  هجوـت  اـب 

.دوش هدیشیدنا  اه  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  یارب  فلتخم  یاه  ناگرا اه و  نامزاس  یگنهامه  اب  یبتارم  هلسلس 
یروآدای اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع  تسا  هداد  رارق  ریثاـت  تحت  مـه  ار  یرهـش  یاـه  ماـظن اـنورک 

اهرهــش هیــشاح  رد  رفن  نوـیلیم  زا ۱۲  شیب  نــینچمه  دنتــسه و  اهرهــش  نکاــس  ناریا  تــیعمج  دــصرد  هـک ۷۵  نـیا 
یاه لمعلاروتسد  زا  یرایسب  یعامتجا ، یهاگآ  یمومع و  داوس  ندوب  نییاپ  لیلد  هب  درک : ناشنرطاخ  دنراد ، تنوکس 

.دوش یمن  تیاعر  یدج  تروص  هب  یتشادهب 
هورگ ریقف و  یاـه  تـیعمج  ییاسانــش  نیارباـنب  داد : هـمادا  یفیطل  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  هبنــش  زور  شرازگ  هـب 

یمـسر و تروص  هب  شزومآ  اـب  ناوتب  اـت  تسا  یتیاـمح  یزیر  هماـنرب یعوـن  دـنمزاین  نارحب  طیارـش  رد  ریذـپ  بیـسآ یاـه 
.میهد شهاک  ار  هدش  دراو  یعامتجا  یاه  هنیزه  یمسرریغ 

هب ار  یرایـسب  یعاـمتجا  یاـه  هـنیزه  هداد و  رارق  ریثاـت  تـحت  ار  یرهـش  یاـه  ماـظن  یراـمیب  نـیا  تـفگ : نـینچمه  یو 
.تسا هدرک  لیمحت  اه  هداوناخ 

دنفادـپ تیریدـم  یرهـش ، تیریدـم  نارحب ، تیریدـم  هزوـح  رد  یراـتفر  یناـمزاس و  شوـه  ییارگدرخ و  کـی  دـنمزاین  اـم 
.میوش ور  هبور هدمآ  دوجو  هب  نارحب  اب  میناوتب  لماعت  اب  ات  میتسه  اه  هاگتسد  ریاس  لماعریغ و 

یاـه ناـمز رد  هـک  تـسا  هدـش  لیکــشت  یتواـفتم  یاـه  شخب  زا  یرهــش  تیریدــم  درک : حیرــصت  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 

تسا تسا یعامتجا   یعامتجا یراذگ   یراذگ هلصاف هلصاف ندرکن   ندرکن تیاعر   تیاعر لیالد   لیالد زازا   یکی   یکی یگفالک   یگفالک

، قطاـنم یخرب  مدرم  هـک  یلیـالد  زا  یکی  ییاـبطابط  همـالع هاگـشناد  یعاـمتجا  موـلع  هدکــشناد  یملع  تاـیه  وـضع  اـنریا - - نارهت
.تسناد یعامتجا  یگفالک  یگتسخ و  ار  دنتسین  یعامتجا  یراذگ  هلصاف ظفح  یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  هب  رضاح 
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لـقن و لـمح و  یهاـگ  اوـه و  یگدوـلآ  اـب  هزراـبم  نآ  تیوـلوا  یهاـگ  لاـثم  روـط  هـب  دراد  یفلتخم  یاـه  تیوـلوا فـلتخم 
.تسا کیفارت 

.تسا نآ  یعامتجا  یاه  بیسآ  شهاک  انورک و  سوریو  اب  هلباقم  یرهش  تیریدم  تیولوا  مه  ینونک  طیارش  رد 
.تسا اه  تداع  عبات  ام  یاهراتفر  زا  یرایسب  میتسه و  یعامتجا  تادوجوم  اه  ناسنا  ام  دش : روآدای  یفیطل 

تغارف تاـقوا  نارذـگ  عوـنت و  یارب  درادـن و  ترورـض  دوـش  یم  ماـجنا  رهـش  حطـس  رد  هک  ییاـه  ییاـج  هباـج زا  یرایـسب 
.تسا هدننز  بیسآ  روآ و  نایز  هک  دوش  یم  ماجنا 

هک یعامتجا  یاه  هورگ  ات  دوش  هداد  مزال  یاه  شزومآ  هتـسویپ  تروص  هب  هک  میتسه  نیا  دنمزاین  یرهـش  گنهرف  رد 
.دنوش هاگآ  دننک ، داجیا  دوخ  یگدنز  کبس  رد  یرییغت  دنتسین  رضاح  ای  دنا و  هدرکن  ساسحا  ار  رطخ  زونه 

.تسا هدش  نیرفآرطخ  یاه  تیلاعف  یریگرس  زا  ثعاب  اه  هداوناخ  دمآرد  شهاک  تشادراهظا : یو 
، دادـما هتیمک  یتیامح  رتچ  رد  دـنوش و  ییاسانـش  هعماـج ، نییاـپ  یاـه  کـهد  دورب و  نیب  زا  شاـعم  یلوغـشم  لد رگا 

یم رتشیب  یرامیب  لرتنک  ناکما  دـنک و  یم  ادـیپ  شهاـک  اهدـمآ  تفر و  دـنریگ ، رارق  هیریخ  یاـه  هسـسوم  یتسیزهب و 
.دوش

یعامتجا یزیر  همانرب داتسا  تسا  یرتـشیب  تیاـمح  هجوت و  دـنمزاین  دراد  هدوسرف  هنادزیر و  تفاـب  هک  طاـقن  زا  یـضعب 
، یراـمیب کـی  زورب  ضحم  هب  تسـالاب و  اهرهـش  رد  تـیعمج  مـکارت  نازیم  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 

دــشر اـب  هژیو  هـب  دـنراد  یا  هدـیچیپ  یهجو و  دـنچ  تیهاـم  اهرهــش  دوزفا : دوـش ، یم  رــشتنم  یراـمیب  نآ  عیرــس  یلیخ 
حرط دـنمزاین  مینک  لـمع  دـیاب  هنوگچ  اهرهـش  تخاـس  رد  هکنیا  دـنراد ، اهرهـش  نـالک  گرزب و  یاهرهـش  هک  یا  هدرتسگ 

.تسا یرهش  یحارط  یزیر و  همانرب  هزوح  رد  ییاه  لمعلاروتسد 
.دشاب یا  هطقن  هچ  رد  تیعمج  مکارت  هقطنم ، کی  رد  دوش  صخشم  لاثم  روط  هب 

یرهـش هقطنم  کـی  میناد  یمن  میرادـن و  یتیعمج  عابـشا  هطقن  ماـن  هب  یزیچ  یرهـش  ماـظن  رد  اـم  درک : ناونع  یفیطل 
.دنک یم  ادیپ  همادا  اضاقت  هضرع و  تروص  هب  طقف  دشاب و  هتشاد  تیعمج  دناوت  یم  ردقچ 

نیا اب  ناکم  نیا  هک  مینک  صخـشم  دعب  میهد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  هقطنم  اه ، صخاش  هنارـس و  ساسا  رب  دیاب  ام 
.دهد اج  دوخ  رد  دناوت  یم  ار  تیعمج  نازیم  هچ  رثکادح  تاناکما  تحاسم و 

.تسا یرتشیب  تیامح  هجوت و  دنمزاین  دراد  هدوسرف  هنادزیر و  تفاب  هک  طاقن  زا  یضعب  نینچمه 
درک و هراـشا  اـهاضف  یحارط  یدوـمع و  یقفا و  هعـسوت  اهرهــش ، یدـبلاک  ماـظن  نوـچمه  ییاـهرایعم  هـب  هـمادا  رد  یو 

.تسا شهوژپ  هعلاطم و  یملع ، یاه  هورگراک  دنمزاین  اهرایعم  نیا  تفگ :
لباقم رد  ات  دهد  رارق  هدامآ  تلاح  رد  هشیمه  ار  هعماج  دنک و  داجیا  ار  یبسانم  طیارـش  دـناوت  یم  هک  ییاه  شهوژپ 

.دشاب هتشاد  ار  دروخرب  نیرتهب  اه  نارحب 
.دشاب مه  تصرف  دناوت  یم  تسا ، دیدهت  هک  هزادنا  نامه  هب  هدمآ  دوجو  هب  یرامیب  نارحب و 

، تعیبـط برخم  یاـه  هدـیدپ  اوه ، یاـه  هدـنیالآ  شهاـک  درک : حیرـصت  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع 
نیا طسوت  هدـش  داجیا  یاه  تصرف  تبثم و  تاکن  زا  یخرب  یزاجم  شزومآ  تمـس  هب  تکرح  یداصتقا و  ماـظن  لوحت 

.درک هدافتسا  ناهنپ  یاه  تیفرظ  یزاس  لاعف  یارب  ناوت  یم  اه  تصرف  نیا  زا  دوب و  یرامیب 
اب هلباقم  یرهـش و  تیریدم  رد  لماعریغ  دـنفادپ  مهم  شقن  هب  یفیطل  میدرک  لمع  بوخ  انورک  سوریو  اب  هلباـقم  رد 
رد یماظنریغ و  عافد  یعون  لماعریغ  دـنفادپ  تفگ : درک و  هراشا  یکیژولویب  یاه  یرامیب  تالمح و  هژیو  هب  اه  یرامیب 

.تسا عقوم  هب  نداد  رادشه  ششوپ و  بیرف ، لرتنک ، راتتسا ، نوچ  ییاه  هفلوم  بلاق 
.تسا ربخ  مالعا  لماعریغ ، دنفادپ  رد  راذگرثا  یساسا و  هتکن 

.دشاب شریذپ  لباق  ات  دوش  یناسر  عالطا  فلتخم  حوطس  یعامتجا و  فلتخم  یاه  هورگ  هب  هنوگچ  لئاسم  ینعی 
یمن یدـج  ار  هدـش  رداـص  یاـه  هیعـالطا  زا  یرایـسب  مـه  هدرک  لیــصحت  یعاـمتجا  یاـه  هورگ  رد  یتـح  داد : هـمادا  یو 

.دوش اه  لمعلاروتسد  تیاعر  هب  رجنم  ات  تسا  مهم  نآ  رد  رارمتسا  یناسر و  عالطا  هوحن  نیاربانب  دنریگ ،
.تسا مهم  یلیخ  مه  فلتخم  یاه  ناگرا  نالوئسم و  طسوت  یریگ  میمصت  رد  تراسج  نینچمه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۷طباور 



دوجوم لیـسناتپ  هب  هجوت  اب  هکلب  نییاپ ، حطـس  فیعـض و  هن  میدرک و  لمع  لآ  هدـیا هن  انورک  سوریو  اب  هلباـقم  رد  اـم 
.میتسه رتشیب  یناسر  یهاگآ  شزومآ و  دنمزاین  یلو  میدرک  لمع  بوخ 

هدمع روط  هب  درخ ، شناد و  دیلوت  اب  کیمداکآ  یاه  ماظن  تشاد : راهظا  همادا  رد  یزاسرهش  یرهش و  تیریدم  داتسا 
رد هشیمه  یناهج  هعماج  رد  یملع  هعـسوت  دـشر و  رد  ینعی  دـننک ، یم  لابند  ار  یداینب  یراتخاس و  یداـهن ، تـالوحت 

.دنتسه تسخن  فص 
ۀحلــسا رازبا و  نودـب  میناوـتب  تـسا  تباـقر  یرواـنف و  ناـهج  هـک  زورما  ناـهج  رد  اـم  درادــن  ناـکما  درک : ناوـنع  یفیطل 

.میرادرب ماگ  شناد 
عامتجا رد  نآ  اب  هلباقم  یاهراک  هار نآ و  تارثا  سوریو ، نیا  تخانـش  ریگرد  ینونک  طیارـش  رد  یرایـسب  یاه  هاگـشناد 

.دنتسه
هعماج یاه  هنیمز  رد  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هاگشناد  نیرت  گرزب  ناونع  هب  ییابطابط  همالع هاگشناد  لاثم  روط  هب 

یاهدـمایپ اب  هزرابم  یارب  ار  ییاهراک  هار  تادـیهمت و  دـناوت  یم  داـصتقا  یـسانشناور و  تاـطابترا ، تیریدـم ، یتخاـنش ،
.دشاب ارجا  لباق  یرهش  تیریدم  رد  هک  دهد  هیارا  سوریو  نیا  زا  یشان 

یاـه هتـسب  اـه ، هورگراـک  نـیا  یجورخ  اـت  تـسا  یـصصخت  یاـه  هورگراـک  لیکـشت  مزلتـسم  راـک  نـیا  درک : حیرـصت  یو 
تیریدـم رد  ار  یا  هژیو  شقن  اـه  هاگـشناد  لـیلد  نـیمه  هـب  دـشاب ، هـقطنم  طیارـش و  اـب  بساـنتم  ارجا  لـباق  یتساـیس 

.دننک یم  افیا  یرهش 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

غادربخ نارهت -  رد  یعامتجا  یراذگ  هلصاف تیاعر  مدع  لیلد   

زویناکسیا تسا -  یتشادهب  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع  لیالد  زا  یکی  مدرم ، یعامتجا  یگفالک  یگتسخ و   

هیشاحرد تسا -  یعامتجا  یراذگ  هلصاف ندرکن  تیاعر  لیالد  زا  یکی  یگفالک   

زوینوکا ...لد -  هب  یعامتجا  یراذگ  هلصاف یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع   

انسیا یعامتجا -  یگفالک  یگتسخ و  لیلد  هب  یعامتجا  یراذگ  هلصاف یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع   

نیالنآ  ۵۵ یعامتجا -  یراذگ  هلصاف یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع  یعامتجا  یگفالک  یگتسخ و   

یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  یوسزا  یعامتجا  هلصاف  تیاعر  مدع  تلع   

اه نیرترب نارهت -  رد  یعامتجا  یراذگ  هلصاف تیاعر  مدع  لیلد   

یراذگ هلصاف ظفح  یتشادهب و  یاه  لمعلاروتسد تیاعر  مدع  لیالد  زا  یکی  مدرم ، یعامتجا  یگفالک  یگتسخ و   
همالع هاگشناد  انطع - تسا -  یعامتجا 

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۴۷



انسیا یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناریا  رصع   

، یسایس یاه  هزوح نالاعف  زا  یعمج  ناونع  اب  یا  هینایب یزرم ، نورب یاه  هکبش یناهج  شخپ  ریخا  یاه  یعطق یپ  رد 
.دش رشتنم  یا  هناسر یگنهرف و  یعامتجا ،

یزرم یزرم نورب نورب یاه   یاه هکبش هکبش یعطق   یعطق هبهب   ضارتعا   ضارتعا ردرد   یایا   هینایب هینایب

� زرم نورب یاه  هکبش یناهج  شخپ  ریخا  یاه  یعطق یپ  رد 
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هک ودرا  رحس  رثوکلا و  یاه  هکبش یـسناکرف  طابترا  تشونرـس  هب  تبـسن  انـسیا ، هب  یلاسرا  هینایب  نتم  ناگدننک  میظنت
ما فا  جوـم  نینچمه  دـندش ، عـطق  تس  کاـپ تـس و  لـتوی یاـه  هراوهاـم یوـس  زا  یهدـب  لـیلد  هـب هتـشذگ  یاـهزور  رد 

.دنا هدرک ینارگن  زاربا  ناتسناغفا  رد  یرد  ویدار 
، نادــب یهجوــت  یب دــیکات و  امیــسوادص  یزرم  نورب یاــه  هناــسر کــیژتارتسا  شقن  رب  هیناــیب  نــیا  نــتم  رد  نــینچمه 

.تسا هدش  هدناوخ  ششخب  لباق  ریغ  یهانگ  تمواقم و  ههبج  یمالسا و  بالقنا  یاه  نامرآ هب  یهجوت  یب
ترهـش تاعالطا  راجفنا  تاطابترا و  رـصع  هب  همه  زا  شیب  هک  زورما  یایند  رد  تسا : هدـمآ  هینایب  نیا  ییاـه  شخب رد 

.تسا هدش  لدب  راکنا  لباق  ریغ  یتیزم  هب  یا  هناسر تردق  زا  یرادروخرب  تسا  هتفای 
تخـس تردق  بلاق  رد  دنمورین  حلـسم  یاهورین  زا  یدـنم  هرهب  للملا  نیب  طباور  هصرع  رد  تردـق  تالداعم  رد  هزورما 

.مرن تردق  بلاق  رد  راذگرثا  یا  هناسر  یاه  هکبش زا  یرادروخرب  هک  تسا  هدننک  نییعت  مهم و  ردق  نامه 
اب هک  دنراد  رارق  یناهج  رابکتسا  هب  هتـسباو  یاه  هناسر وسکی  رد  للملا  نیب  ماظن  رد  یا  هناسر  دربن  هاگدروآ  رد  هزورما  -
قیاـــقح و نداد هوـــلج  هــنوراو  ددـــص  رد  یبرغ  یبرع و  یربـــع ،  ثــلثم  هبناـــج  هـــمه  تیاـــمح  نـــالک و  یاـــه  هجدوـــب

رارق یمالـسا  ناریا  تیروحم  اب  تمواقم  ههبج  یاه  هناسر رگید  یوس  رد  دنتـسه و  یناـهج  یا و  هقطنم  یاـه  تیعقاو
.دنتسه نامولظم  یادص  کاوژپ  یمالسا  بالقنا  یاه  هزومآ ساسارب  هک  دنراد 

نوـبیرت ناوـنع  هب  یلم  هناـسر  یزرم  نورب تنواـعم  ینوـیزیولت  ییوـیدار و  یاـه  هکبـش یا ،  هناـسر  ربارباـن  دربـن  نیا  رد  -
رارق یدوعـس  ناتـسبرع  یتسینویهـص و  میژر  اکیرمآ ، یا  هناسر  یروتارپما  اب  مرن  گنج  مدقم  طخ  رد  یمالـسا  بالقنا 

هتـشذگ ههد  راهچ  رد  دنا  هدش  قفوم  دوخ  شالترپ  مودخ و  یاهورین  یبالقنا  هیحور  اب  کدنا  هجدوب  مغر  هب  هک  دـنراد 
 . دننک هرباخم  ناهج  رسارس  هب  ار  یمالسا  بالقنا  مایپ 

بلق یایفارغج  ینهذ و  یاهزرم  هب  ینیمزرـس  یایفارغج  زا  گنج  نادـیم  یطابترا  بـالقنا  ددـم  هب  هک  موس  هرازه  رد  -
عیاقو نیا  زا  هک  تسا  یریوصت  اه  تیعقاو  زا  رت  مهم  اما  دنتسه  مهم  تایعقاو  دنچ  ره  تسا  هداد  عضوم  رییغت  اه 

.دوش یم  هتخاس  ناهذا  رد 
هب لــسوت  اــب  رابکتـــسا  یا  هناــسر  شترا  اــه  نــهذ  یراــمعم  دربــهار  ساــسارب  یا و  هناــسر  نزاوتماــن  دربــن  رد  هزورما 

ار یناهج  رورپ ،  تسیرورت  شک و  کدوک یاه  میژر  هیرک  تشز و  هرهچ  ندرک  ناـهنپ  اـب  ماـیپ و  یـسدنهم  یاـه  کـینکت
گنج ینمی  موـلظم  ناـکدوک  ندـش  یناـبرق  عورـشم و  عاـفد  اـه  تسینویهـص  یـشک  کدوـک نآ  رد  هـک  دـنک  یم میــسرت 

 . دوش یم  فیرعت  یبلط 
فاصم رد  هدوب و  مسیرورت  ینابرق  دوخ  هک  یمالسا  ناریا  هناگیب ،  یاه  هناسر  بناج  زا  یا  هدرک  کزب  ناهج  نینچ  رد 

 . دوش یم  یفرعم  مسیرورت  جورم  یماح و  دراد  یروحم  شقن  اه  تسیرورت  اب 
نودـب هرهچ  هب  ایند  یمومعراکفا  نداد  هجوت  اه و  تیعقاو  نتخاس  نایامن  رابغ و  نیا  ندودز  یارب  هک  تسین  یدـیدرت 
هناسر اه  نآ  ردـص  رد  تمواقم و  ههبج  یاه  هناـسر  ناـهج ،  هقطنم و  رد  نآ  یور  هلاـبند  یاـه  میژر اـکیرمآ و  شوتور 

.دنراد زاین  هبناج  همه  یتیامح  هب  یلم  هناسر  یزرم  نورب یاه 
هناوتـشپ هب  هک  یعاـمتجا  یـسایس و  نـالاعف  ناسانـشراک و  هاگـشناد و  دـیتاسا  هناـسر و  یلاـها  زا  یعمج  ناونع  هب  اـم 

شخپ عـطق    » هـب تبـسن  مـیراد  یهاـگآ  نمـشد  مرن  گـنج  ناـهنپ  ادـیپ و  یاـیاوز  زا  یتاـعلاطم  ینادـیم و  راـک  اـه  لاـس
فا جوم  زا  یرد  ویدار  شخپ  فقوت  نینچمه  تس ، کاـپ تس و  لـتوی یاـه  هراوهاـم  زا  ودرا  رحـس  رثوکلا و  یاـه  هکبش

میهاوـخ یم هنارـصم  لوئـسم  یاـه  هاگتـسد همه  زا  هدوـب  فساـتم  تدـش  هب  یزرا » یهدـب  تلع  هب  ناتـسناغفا  رد  ما 
هب هک  اه  هکبـش  نیا  راداـفو  ناـبطاخم  نتفر  تسد  زا  ریذـپان  ناربج  هعیاـض  زا  یریگولج  روظنم  هب  تقو و  توف  نودـب 

همانرب یمالـسا  بالقنا  قشع  هب  هناقاتـشم و  اه  لاس  دـنور و  یم  رامـش  هب  یمالـسا  ناریا  یونعم  یاـه  هیامرـس هلزنم 
.دنیامن مادقا  یزرم  نورب تنواعم  یزرا  تالکشم  عفر  هب  تبسن  دنا ،  هدرک  لابند  ار  یزرم  نورب یاه  هکبش یاه 

یعاـمتجا و یـسایس ، هرهچ  تیـصخش و   ۱۱۰ زا   شیب  ماـن  هدـش ، هتـشون  دـنب  تفه  رد  هک  هیناـیب  نیا  نـتم  یاـهتنا  رد 
هدــشدای هیناـیب  اــب  قباــطم  هدــش  جرد  یاــه  تمــس  ) تـسا هدــش  جرد  یمالــسا  یاروـش  سلجم  ناگدــنیامن  یگنهرف ،

.لداع دادح  یلعمالغ  رتکد  تسا ·             :)

 



.ینیسح دمحم  دیس  یسراف ·  بدا  نابز و  ناتسگنهرف  یدعس و  داینب  سیئر 
.یرایدنفسا باهش  رتکد  یمالسا ·  داشرا  گنهرف و  قبسا  ریزو 

.یریصب دوعسم  امیسوادص ·  هاگشناد  سیئر 
.هداز بلاط  ردان  ناملسم ·  ناراگن  همانزور  نمجنا  سیئر  بیان  هناسر و  جیسب  سیئر 

.یعاس نیسحدمحم  رتکد  للملا ·  نیب  هزوح  رگشهوژپ  زاسدنتسم و 
.درف ییاضر  ربکا  یلع  هروس ·  هاگشناد  سییر 

.ج گنهرف  هناخ  لوئسم 
.ا
.ا

.ج یگنهرف  نزیار  ینابر  یلع  رتکد  روهال ·  رد 
.ا
.ا

.هوزق اضر  یلع  ون ·  یلهد  رد 
.یدارم مساق  ون ·  یلهد  رد  یگنهرف  ینزیار  ماقم  مئاق 

.ج یگنهرف  ینزیار  دیدج  تسرپرس 
.ا
.ا

.یقداص یقت  رتکد  دابآ ·  مالسا  رد 
.ج قباس  یگنهرف  نزیار 

.ا
.ا

.یملسم نسح  مینست ·  یرازگربخ  یودرا  شخب  ریدم  ناتسکاپ و  رد 
.یزاریش ربجنر  یفطصم  مالسالا  تجح  هاگشناد · ) هزوح و  داتسا   ) هیروس رد  یربهر  هدنیامن  یگنهرف  قباس  نواعم 

.یعخن یفطصم  مالسالا  تجح  هاگشناد · ) هزوح و  داتسا   ) هیروس رد  ناریا  یگنهرف  قباس  نزیار 
.یهلارکش ناسحا هللا  رتکد  هیروس ·  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  رتفد  هزوح  ریدم 

.ییارحص دارم  اضر  رتکد  ون ·  یلهد  یسراف  نابز  تاقیقحت  زکرم  سییر 
.روپ نیمای  دیحو  یدعس ·  داینب  شزومآ  یشهوژپ و  نواعم 

.روپ یفانم  دوواد  رتکد  یا ·  هناسر  لاعف  رگشهوژپ و  هدنسیون ،
.یرهاط حایس  ربکا  یلع  ع · )  ) رغصا یلع  ترضح  یناهج  عمجم  لکریبد 

.روپ نیمای  دماح  نارهت ·  حلص  یارب  تلادع  یللملا  نیب  زکرم  ریدم 
.نایمالسا داجس  نارهت ·  ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  یمومع  طباور  ریدم 

.ییارخف داجس  بالقنا ·  یگنهرف  ههبج  تاعلاطم  رتفد  للملا  نیب  دحاو  لوئسم 
.هداز یوضر  یفطصم  رتکد  امیسوادص ·  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  لوئسم 

.ج ترافس  قباس  یداصتقا  دشرا  سانشراک 
.ا
.ا

.هیدنز یفطصم  هجراخ ·  روما  ترازو  رد  ناتسکاپ  زیم  ینونک  وضع  ناتسکاپ و  رد 
.ج ترافس  رد  هجراخ  روما  ترازو  دشرا  سانشراک 

.ا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۰طباور 



.ا
.ج یرگلوسنک  دابآ و  مالسا  رد 

.ا
.ا

.یمتاح نیسح  یچارک ·  رد 
.یمشاه هداز  یضاق  ناسحا  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  نیرفآادخ  ربیلک و  مدرم  هدنیامن 

.یرهاط یفطصم  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  سخرس  نامیرف و  هدنیامن 
.یطسوا زیورپ  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  مراط  ناجنز و  هدنیامن 

.نایرضخ یلع  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  نالگهد  هورق و  هدنیامن 
.نایهلا هرهز  رتکد  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  تاناریمش  یر و  نارهت ، هدنیامن  یا و  هناسر  لاعف 

.یعیفر هیمس  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  تاناریمش  یر و  نارهت ، هدنیامن 
.یمیحر یلعلادبع  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  تاناریمش  یر و  نارهت ، هدنیامن 

.داژن یگیب  یداه  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  همارخ  راوک و  ناتسورس ، هدنیامن  یرفظم 
.یدهاز یدهم  دمحم  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  ریالم  هدنیامن 

.روپسابع هلا  حور  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  روار  نامرک و  هدنیامن 
.هداز نیسح  نیسح  رتکد  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  ارهز  نییوب  هدنیامن 

.هکرابم یحلاص  نیورپ  رتکد  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  ناتسرال  هدنیامن 
.یناگساروخ یادتقم  سابع  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  هکرابم  هدنیامن 

.راتخمروپ یلعدمحم  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  نیمهن و  رد  ناهفصا  مدرم  هدنیامن 
.ایلآ همطاف  یمالسا ·  یاروش  سلجم  هرود  نیمهد  نیمهن و  رد  گنهآ  ردوبک  راهب و  مدرم  هدنیامن 

.یراختفا هلال  سلجم ·  قباس  هدنیامن  یعامتجا و  یسایس ، لاعف 
.داژن یرکاش  نسحم  رتکد  هاگشناد ·  داتسا  یمالسا و  یاروش  سلجم  راودا  هدنیامن 

.یکرانا یتمعن  دوواد  رتکد  امیسوادص ·  هاگشناد  هناسر  تاطابترا و  هدکشناد  سیئر 
.یضر نیسح  رتکد  تاطابترا · ) هتشر  سردم   ) امیسوادص هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

.هداز یزمره  یلعدمحم  رتکد  امیسوادص ·  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
.ینیسح ریشب  دیس  رتکد  امیسوادص ·  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

.این یئاسمش نیمار  رتکد  امیسوادص ·  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
داوج رتـکد  نویزیولت ·  ویدار و  دـیلوت  هدکـشناد  شهوژپ  شزوـمآ و  نواـعم  امیـسوادص و  هاگـشناد  یملع  تئیه  وـضع 

.یناقمم یخابط 
.یهللارصن ربکا  رتکد  هناسر · ) نیون  مولع   ) هناسر تیریدم  هورگ  امیسوادص  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

.یزربلا یداه  رتکد  یزکرم ·  نارهت  دحاو  هناسر  تاعلاطم  تاطابترا و  یعامتجا ، مولع هدکشناد  سیئر 
.یناتسهوک یسیع  رتکد   هناسر ·  رگشهوژپ  تاطابترا و  هتشر  داتسا 

.درف ناوخا  دوعسم  رتکد  للملا ·  نیب  قوقح  داتسا 
.یدوعسم یلعدیما  رتکد  للملا ·  نیب  قوقح  داتسا 

.رگزرب میهاربا  تاطابترا · ) هتشر  سردم   ) هروس هاگشناد  داتسا 
.تاداسلا بیقن  اضردیس  رتکد  ییابطابط ·  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  داتسا 

.یردیح یجاح  دماح  ییابطابط ·  همالع  هاگشناد  تاطابترا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع 
.یناهفصا ریهز  نارهت ·  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  یملع  تأیه  وضع 

.شنم نادزی  افو  رتکد  هناسر  · ) یسایس و  لیاسم  سانشراک   ) هاگشناد سردم 

 



.یدسا سابع  رتکد  نارهت · ) هاگشناد   ) ودرا هورگ  یملع  تئیه  وضع 
.یرافغ فینح  رتکد  ییابطابط ·  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

.رکاش اضریلع  للملا ·  نیب  طباور  هزوح  رگلیلحت  سانشراک و 
.یراوز دیجم  للملا ·  نیب  سانشراک 

.روپ یدهم  داشرف  رتکد  للملا ·  نیب  طباور  هدکشیدنا  ریدم 
.زادناریت مایپ  رتکد  ون ·  حبص  همانزور  ریبدرس  لوئسم و  ریدم 

.یتافرع یدهم  سراف ·  یرازگربخ  لوئسمریدم 
.یجنگ هللادبع  رتکد  مج ·  ماج  همانزور  لوئسمریدم 
.هداز یفلخ  یضترم  ناوج ·  همانزور  لوئسم  ریدم 

.یردقمش هلا  حور  انآ · )  ) دازآ هاگشناد  یرازگربخ  لماع  ریدم 
.یبجر یلع  سرپامنیس ·  یرازگربخ  سیئر 

.یمساق یداه  زویناکسیا · )  ) ناریا ییوجشناد  ناراگنربخ  هاگشاب  لماع  ریدم 
.هداز یکذ  دادقم  وجشناد ·  یرازگربخ  لماع  ریدم 

.یداط خیش  زیورپ  اناد ·  یرازگربخ  لوئسم  ریدم 
.یمیرک لیهس  امنیس ·  نادرگراک 

.هداز لضفا  یفطصم  راگن ·  همانزور  زاس و  دنتسم 
.هداز مالسا  نسحم  للملا ·  نیب  سانشراک  زاسدنتسم و 

.ینابرهم هناسفا  زاسدنتسم · 
.رفزوریف میرم  یگنهرف ·  لاعف  زاس و  دنتسم 

.نیرفآرهم دزیا  سراف ·  یرازگربخ  هناسر  رنه و  ریبد 
.ایک قوثو  یفطصم  یا ·  هناسر  لاعف  راگن و  همانزور 

.ولدرک اضر  ون ·  حبص  همانزور  رنه  گنهرف و  ریبد 
.یدنولم اضریلع  زورما ·  نطو  همانزور  رنه  گنهرف و  ریبد  یا و  هناسر لاعف 

.ینیسح هاش  اضردمحم  مج ·  ماج  همانزور  هناسر  ریبد  یگنهرف و  لاعف 
.یرطاش اضریلع  سرپامنیس ·  یرازگربخ  ماقم  مئاق 

.یسوط یدهم  زویناکسیا · )  ) ناریا ییوجشناد  ناراگنربخ  هاگشاب  ماقم  مئاق 
.سونبآ ماسح  مینست ·  یرازگربخ  ریوصت  توص و  لکریدم 

.یدیعس نیسح  زویناکسیا · )  ) ناریا ییوجشناد  ناراگنربخ  هاگشاب  رنه  گنهرف و  ریبد 
.یناهفصا یضترم  دازآ ·  هاگشناد  یرازگربخ  للملا  نیب  ریبد 
.یمالسالا تجح  حلاصدمحم  انآ ·  یرازگربخ  هیریرحت  ریبد 

.رهتشم داوجدمحم  یگنهرف · ) لاعف   ) جوم یرازگربخ  رنه  گنهرف و  ریبد 
.یبارت یلع  انآ ·  یرازگربخ  ریبدرس 

.لگ لیعامسا  سابع  وجشناد ·  یرازگربخ  ریبدرس  یمیلس  نیمادمحم  انآ ·  یرازگربخ  رنه  گنهرف و  ریبد 
.هدازرغصا اضریلع  وجشناد ·  یرازگربخ  رنه  گنهرف و  ریبد 
.یبلاط داوج  زورما ·  نارگاشامت  همانزور  هیریرحت  ریبد 

.هدازیلع قداص  دمحم  یا ·  هناسر لاعف 
.ینیدباع قداص  دمحم  یا ·  هناسر لاعف 
.میهف شرآ  ناوج ·  همانزور  راگنربخ 

.رگزرب یبتجم  ناهیک · ) همانزور   ) امنیس دقتنم  راگن و  همانزور 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۲طباور 



.یرقاب اضردمحم  مینست ·  نویزیولت  ویدار و  راگنربخ 
.یملاس ناسحا  یگنهرف ·  لاعف 

.یشابدوع همطاف  زورما · ) نطو  همانزور   ) یگنهرف لاعف  راگن و  همانزور 
.یمرحم داوج  مج ·  ماج  همانزور  راگنربخ 

.یمیحر دمحم  ناوج ·  همانزور  راگنربخ  یگنهرف و  لاعف 
.یربنق کنارف  یگنهرف ·  لاعف 

.یدابآ یجاح  یدهم  دیس  یگنهرف ·  لاعف  راگن و  همانزور 
.رابت یمالغ  هنازرف  وجشناد ·  یرازگربخ  راگنربخ  یگنهرف و  لاعف 

.یفجن اسراپدمحم  یگنهرف ·  لاعف  وجشناد و  یرازگربخ  راگنربخ 
.یزورون دمحم  للملا ·  نیب  رگلیلحت  یا و  هناسر لاعف 

.یدمحم نسحم  یا ·  هناسر لاعف 
.یتاولص ارهز  یا ·  هناسر لاعف 

.عراز همطاف  یا ·  هناسر لاعف 
یا هناسر لاعف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا یزرم -  نورب یاه  هکبش یعطق  هب  ضارتعا  رد  یا  هینایب  

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۰۸:۴۵ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسا ( Corporate body  ) ناگلانت و  ( Family  ) نادناخ لماش  یعمج  لماع   

( مسجت  ) یلجت نآ  رد  ناـیب  نیدـنچ  هـک  تـسا  دوـمن  تیدوـجوم  کـی  یروآدرگ ، هـکنیا  ناـیب  اـب  هـمادا  رد  یرهاـط  رتـکد   
هک یدوــــمن  دــندومن :  - ریــسفت  لــیذ  حرـــش  هــب  مارآ  لا یموــهفم  لدــم  رد  ار  اــه  یروآدرگ عاوــنا  دــبای ، یم ( Embody)
هدش یروآدرگ  نآ  رد  هدنروآدیدپ  دـنچ  ای  کی  زا  توافتم  رثا  دـنچ  هب  طوبرم  لقتـسم  نوگانوگ و  یاه  نایب زا  یا  هعومجم

(. Collection of expressions  ) تسا

رارق رظن  دم  ار  ( Cardinality  ) دادـعت ظاحل  زا  اه  تیدوجوم نیب  طباور  هلمج  زا  ِمارآ  لا تاحالطـصا  یخرب  یو  سپـس   
One to  ) کـی هب  کـی  لکـش  هس  هب  دادـعت  ظاـحل  زا  هطبار  عون  ِمارآ  لا یاـه  تیدوجوم نیب  طـباور  رد  دوـمن : ناـیب  و  داد ،

.دراد دوجو  ( Many to many  ) دنچ هب  دنچ  و  (، One to many  ) دنچ هب  کی  ( ، one

دــش رازگرب  یزاــجم  تروــص  هــب  ِیا ) یدرآ  ) عــبنم هــب  یــسرتسد  فیـــصوت و  درادناتـــسا  یـــشزومآ  هاــگراک  نیمهدزناــش 
یزاس هداـيپ کرتشم  هورگراـک  طـسوت  ِیا ) یدرآ  ) عبنم هب  یـسرتسد  فیـصوت و  درادناتـسا  یـشزومآ  هاـگراک  نیمهدزناـش 

یزاـجم تروـص  هب  هاـم  دادرخ  یتشهب ۱۱  دیهـش  یئابطابط و  همالع  یاـه  هاگـشناد یاـه  هناـخباتک رد  ِیا  یدرآ درادناتـسا 
.دش رازگرب 

یزکرم هناخباتک  سیئر  یرهاط  یدهم  دیس  رتکد  سیردت  اب  هک  یزاجم  هاگراک  نیا  هاگشناد ، یمومع  طباور  شرازگ  هب 

هبهب ِیاِیا ) ) یدرآ یدرآ  ) ) عبنم عبنم هبهب   یسرتسد   یسرتسد فیصوت  وو   فیصوت درادناتسا   درادناتسا یشزومآ   یشزومآ هاگراک   هاگراک نیمهدزناش   نیمهدزناش
دشدش رازگرب   رازگرب یزاجم   یزاجم تروص   تروص

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۳طباور 
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هب دـش ، رازگرب  یهدـنامزاس  هزوح  نادـنمقالع  هورگراک و  یاضعا  تکرـش  اب  و  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  دانـسا  زکرم  و 
.تشاد صاصتخا  ِما ،" رآ لا یموهفم  عجرم  لدم  اب  ِیا  یدرآ درادناتسا  یزاس  ناوخمه  " عوضوم همادا 

تفاـب یعازتـنا  یـسانش  یتـسه نومنزاـب و  ِما ، رآ لا یموـهفم  عـجرم  لدـم  هـک  نـیا  هـب  هراـشا  اـب  ادـتبا  رد  یرهاـط  رتـکد 
یموـهفم لدـم  کرد  تفگ : و  تسناد ، یرورـض  ناسیونتـسرهف  یارب  ار  لدـم  نـیا  لـماک  تخانـش  تـسا ، یتخانـشباتک 

لماـع ناسیونتـسرهف ، یبرجت  شناد  راـنک  رد  دـنک ، یم یزاـس  لدـم ار  هزوح  نیا  یاـه  هطبار اـه و  تیدوـجوم هک  ِما  رآ لا
.دوب دهاوخ  ِیا  یدرآ درادناتسا  یزاس  هدایپ ریسم  رد  یرثؤم 

ار لدم  نیا  اب  ییانـشآ  هک  هدـش  درادناتـسا  نیا  رد  یتارییغت  هب  رجنم  ِما  رآ لا اب  ِیا  یدرآ یزاس  ناوخمه رگید ، یوس  زا 
.دزاس یم ریزگان 

ناـیم طـباور  یخرب  حیــضوت  هـب  هاــگراک ، هـمادا  رد  یئاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  دانــــسا  زکرم  یزکرم و  هناـــخباتک  سیئر 
لدـم هعـسوت  یـسانش و  حالطـصا نآ ، یاه  هنومن یربراک و  فیاظو  (، Aggregates  ) اه یروآدرگ عاونا  اـه ، تیدوجوم

.تخادرپ هدنیآ  رد  ِمارآ  لا یموهفم 
هتـشاد ماـن  نیدـنچ  دـناوت  یم تیدوجوم  ره  تفگ : اـه  تیدوجوم رگید  اـب  اـمن  ماـن نیب  هطبار  حیـضوت  رد  یرهاـط  رتکد 

.دبای یم صاصتخا  تیدوجوم  کی  هب  اهنت  امن  مان ره  یلو  دشاب ،
یگژیو دـبای  یم صاـصتخا  یتـیدوجوم  هب  شزرا  کـی  هلزنم  هب  صاـخ  روـط  هب  هـچ  نآ  و  تـسا ، تیدوـجوم  کـی  اـمن  ماـن

.تسا ( Nomen string  ) مان هتشر 
.دشاب هتشاد  ناونع  نیدنچ  تسا  نکمم  رثا  کی  ًالثم 

.دنوش یم رشتنم  فلتخم  نیوانع  اب  رثا  کی  نوگانوگ  یاه  نایب
رثا هدــننیرفآ  طــسوت  هـک  تـسا  ( Representative expression  ) ناــیب هدــنیامن  یگژیو  هـب  طوـبرم  ناوـنع  نیتــسخن 

.دنوش رشتنم  یتوافتم  یاه  ناونع اب  تسا  نکمم  رگید  یاه  نایب و  هتفای ، صاصتخا 
.دشاب هتشاد  ینوگانوگ  یاه  مان فلتخم  یگنهرف  ینابز و  یاه  تفاب رد  دناوت  یم هک  تسا  یلاع  ئش  کی  رگید  هنومن 

ار فلتخم  یاه  تفاب رد  اه  مان توافت  ِیا ، یدرآ رد  هداد  تبث  هناگراهچ  یاه  شور اب  رثا  کـی  هدـننیرفآ  ماـن  شزرا  تبث 
.دهد یم ناشن 

نـــــسحم هتــــــشون  یا  هناـــــخباتک یاـــــهرازفا  مرن یحارط  ، " تـــــسا هدـــــمآ  یباـــــتک  ناوـــــنع  هحفــــــص  رد  دـــــینک  ضرف 
". ینیدباعلا نیز یجاح

" ینیدباعلا نیز یجاح نسحم  ( " Unstructured description  ) دـنمراتخاس ریغ  شور  اب  هدنـسیون  ماـن  فیـصوت  یارب 
.دوش یم جرد 

(Structured description  ) دنمراتخاس شور  هب  هدنسیون  نیا  مان  فیصوت  -" ۱۳۵۲ نسحم ، ینیدباعلا ، نیز یجاح "
.تسا

.تسا یلحم  ( ID  ) رگسانش کی  یاراد  یسراف  نافلؤم  ریهاشم و  یماسا  دنتسم  هاگیاپ  رد  مان  نیمه 
فیصوت ( IRI  ) عبنم هدـش  یزاس یللملا نیب رگناشن  کی  اب  مان  نیا  یدـنویپ  یاه  هداد رب  ینتبم  یهاگیاپ  رد  نایاپ ، رد  و 

.دوش یم
.دنا هتفای صاصتخا  اتکی  یصخش  لماع  تیدوجوم  کی  هب  و  هتشاد ، زرا  مه  هطبار  اه  مان نیا  یمامت 

، دنطابترا رد  اتکی  رگید  تیدوجوم  کی  اب  هک  تساه  یگژیو زا  یا  هعومجم یاراد  امن  مان تیدوجوم  دوزفا : یرهاط  رتکد 
.دنراد فیصوت  تیلباق  صاخ  روط  هب  فلتخم  یاه  تفاب رد  نتفرگ  رارق  اب  و 

مان هتـشر  هک  یعجرم  عبنم  مان ، هدـنریگ  رب  رد  یامنارف  لماع ،) کی  مان  یگداوناخ و  مان  لثم   ) مان هتـشر  لاـثم  روط  هب 
هتـشر اب  تیدوجوم  کی  هب  ار  ینیدـباعلا " نیز یجاـح نسحم   " لـماع تیدوجوم  نآ ، زج  و  تسا ، هدـش  جارختـسا  نآ  زا 

.دنک یم لیدبت  تفاب  کی  رد  صاخ  طباور  اه و  یگژیو رگید  مان ،
صخــش ینعی  نآ ، هعوـمجمریز  تیدوـجوم  ود  و  ( Agent  ) لـماع تیدوـجوم  نیب  هطبار  فیـصوت  هب  هـمادا  رد  ناـشیا   

رب هـک  تـسا  یتــیدوجوم  یلک  روــط  هـب  لــماع  دــنتفگ : و  هـتخادرپ ، ( Collective agent  ) یعمج لــــماع  و  ( Person)

 



.دراذگ یم ریثأت  نآ  زج  عیزوت و  دیلوت ، شیاریو ، شنیرفآ ، نوچ  ییاهدنیارف  اب  یرگید  تیدوجوم 
.دشاب یعمج  لماع  کی  زا  یوضع  دناوت  یم دوخ  لماع 

.تسا ( Corporate body  ) ناگلانت و  ( Family  ) نادناخ لماش  یعمج  لماع 
.دشاب یرگید  یعمج  لماع  زا  یوضع  دناوت  یم زین  یعمج  لماع  ره 

یوضع دیآ ، یم رامـش  هب  یعمج  لماع  کی  هک  یئابطابط  همالع  هاگشناد  دانـسا  زکرم  یزکرم و  هناخباتک  لاثم  روط  هب 
.تسا یئابطابط  همالع  هاگشناد  مان  هب  رتگرزب  یعمج  لماع  کی  زا 

.دنهد یم ماجنا  ار  یصاخ  تیلاعف  اتکی  مان  کی  ریز  هک  دنا  هدش لیکشت  صاخشا  زا  یهورگ  زا  تیدوجوم  ود  ره 
( مـسجت  ) یلجت نآ  رد  ناـیب  نیدـنچ  هـک  تـسا  دوـمن  تیدوـجوم  کـی  یروآدرگ ، هـکنیا  ناـیب  اـب  هـمادا  رد  یرهاـط  رتـکد 
هک یدوـــمن  دــندومن :  - ریــسفت  لــیذ  حرــش  هـب  مارآ  لا یموـهفم  لدــم  رد  ار  اــه  یروآدرگ عاوـنا  دــبای ، یم ( Embody)

یروآدرگ نآ  رد  هدـنروآدیدپ  دـنچ  اـی  کـی  زا  تواـفتم  رثا  دـنچ  هب  طوـبرم  لقتـسم  نوگاـنوگ و  یاـه  ناـیب زا  یا  هعوـمجم
(. Collection of expressions  ) تسا هدش 

، تـسا هدـش  هریخذ  هدرـشف  حوـل  کـی  رد  هـک  فـلتخم  هدنـسیون  دـنچ  اـی  کـی  زا  یکینورتـکلا  باـتک  دـنچ  لاـثم  روـط  هـب 
هلاقم نیدنچ  هک  یکینورتکلا  ای  یپاچ  هلجم  کی  ای  و  تسا ، هدش  رشتنم  دلجم  کی  رد  هک  یدعس  ناتسلگ  ناتـسوب و 

یدومن دریگ ؛   - یم رب  رد  ار  دنور ، یم رامش  هب  دوخ  طبترم  هناگادج  یاهرثا  زا  ییازجم  یاه  نایب یاراد  مادک  ره  هک  ار 
تــسا هدــش  یروآدرگ  نآ  رد  صاــخ  هدــنروآدیدپ  دــنچ  اــی  کــی  زا  اــتکی  رثا  کــی  یزاوــم  یاــه  ناــیب زا  یا  هعوــمجم هــک 

(. Parallel expressions)
.دوش پاچ  دومن  کی  رد  هدش  کیکفت فلتخم  یاه  همجرت اب  نآرق  لاثم  روط  هب 

رثا کـی  ِناـیب  هک  یدوـمن  دوش   - رـشتنم  دومن  کی  رد  هنابزدـنچ  تروص  هب  هک  ییاـه  همانتـسد اـی  یمـسر  کرادـم  دـننام 
تـسا هدش  یروآدرگ  نآ  رد  فلتخم  هدنروآدیدپ  دـنچ  ای  کی  زا  رثا  نآ  هتـسباو  یاه  هدوزفا هارمه  هب  لقتـسم  صاخ و 

(. Augmenting work)
ای رثا  ناگدـننیرفآ  طسوت  تسا  نکمم  هک  نآ  اب  طبترم  یاه  همان هژاو  هیامن ، راتفگـشیپ ، هارمه  هب  رثا  کـی  ِدومن  دـننام 

.دنشاب هدمآ  دیدپ  رگید  یناگدنیرفآ 
، راتفگـشیپ همدقم ، اب  رثا  نیب  هطبار  هک  دراد  دوجو  یا  هطبار یاهرگناشن  رـصانع و  ِیا ، یدرآ کرام و  یاهدرادناتـسا  رد 

.دیامن یم فیصوت  ار  نآ  زج  هدیکچ و 
.دراد هراشا  ارگ  - ءیش درکیور  رب  ِمارآ  لا درکیور  دیکأت  هب  اه  یروآدرگ هرمز  رد  ءایشا  هنوگ  نیا  نتفرگرارق 

ِیا یدرآ ساـسا  رب  یــسیونتسرهف  دــنیارف  رد  اــهنآ  تـسرد  صیخــشت  اــه و  یروآدرگ اــب  ییانــشآ  دوزفا : یرهاــط  رتـکد 
.دراد تیمها 

.دنک یم هئارا  راثآ  هنوگ  نیا  فیصوت  یارب  یصاخ  یاهدومنهر  ِیا  یدرآ هک  ارچ 
یخرب و  فـشک ، یباـیتسد و  باـختنا ، ییاسانـش ، نتفاـی ، لـماش  ِمارآ  لا یربراـک  فیاـظو  حیــضوت  هـب  هـمادا  رد  ناـشیا 

، باختنا ییاسانـش ، نتفای ، یربراک  فیاظو  یا  هناخباتک یاه  تسرهف نونکا  مه  دـندوزفا : و  هتخادرپ ، اهنآ  یاـه  هنومن
هب اـه  تیدوـجوم ناـیم  طـباور  فـشک  هـک  رخآ  درکراـک  دروـم  رد  اـما  دـننک ، یم یناـبیتشپ  یبساـنم  دــح  اـت  ار  یباـیتسد  و 

.دنراد فعض  تساهنآ ، اب  طبترم  راثآ  نتفای  و  صاخ ، یعوضوم  هزوح  ای  یتاعالطا  تفاب  کی  راتخاس  کرد  روظنم 
رارق رظن  دم  ار  ( Cardinality  ) دادـعت ظاحل  زا  اه  تیدوجوم نیب  طـباور  هلمج  زا  ِمارآ  لا تاحالطـصا  یخرب  یو  سپس 

One to  ) کی هب  کی  لکـش  هس  هب  دادـعت  ظاحل  زا  هطبار  عون  ِمارآ  لا یاه  تیدوجوم نیب  طـباور  رد  دومن : ناـیب  و  داد ،
.دراد دوجو  ( Many to many  ) دنچ هب  دنچ  و  (، One to many  ) دنچ هب  کی  ( ، one

ءیش ره  هک  ارچ  تسا ، دنچ  هب  کی  هطبار  امن  مان تیدوجوم  یلاع و  ءیـش  تیدوجوم  نیب  مان " دراد   " هطبار ِمارآ  لا رد 
.دشاب هتشاد  مان  نیدنچ  دناوت  یم یلاع 

.تسا دنچ  هب  کی  هطبار  عون  کی  دوخ  یاه  کردم اب  یدومن  ای  دوخ ، یاه  نایب اب  یرثا  نایم  هطبار  ِمارآ  لا رد  ای 
کی هنیـــشیپ  هــطبار  یا ، هــطبار یا  هداد لدـــم  بلاــق  رد  یا  هناـــخباتک یرازفا  مرن یاـــه  متـــسیس رد  هنوــمن ، ناوــنع  هــب 

 



دنتـسم هاـگیاپ  رد  موهفم  یعوضوم  تیدوجوم  هنیـشیپ  دـنچ  اـب  باـتک  دـننام  یپاـچ  دومن  کـی  بلاـق  رد  رثا  تیدوـجوم 
.تسا دنچ  هب  کی  هطبار  زا  یا  هنومن یعوضوم ،

کی بـتارم  هلـسلس  فـلتخم  حوطـس  هـک  ( WEMI  ) ِمارآ لا یلـصا  تیدوـجوم  راـهچ  ناـیم  رد  دـنچ  هـب  دـنچ  هـطبار  اـهنت 
اهدومن اب  اه  نایب هطبار  دـنوش ، یم هدـهاشم  اـه  یروآدرگ رد  رتشیب  دـنهد و  یم لیکـشت  ار  ءیـش )  ) یا هداد تیدوجوم 

.تسا
ریظن ییاـه  یروآدرگ رد  رتـشیب  دروـم  دوـمن و  ناـیب ، رثا ، یاـه  تیدوـجوم ناـیم  دـنچ  هب  دـنچ  هـطبار  اـهنت  رگید  ناـیب  هـب 

.دراد دوجو  دنریگ ، یم رب  رد  ار  فلتخم  نایب  نیدنچ  هک  ییاهدومن 
.دوش یم هدید  زین  ِمارآ  لا یاه  تیدوجوم رگید  نایم  رد  دنچ  هب  دنچ  هطبار  دوزفا : یو 

، شیاریو داـجیا ، شنیرفآ ، نوـچ  ییاهدـنیارف  بلاـق  رد  ناـگلانت ،) نادـناخ و  صخـش ،  ) لـماع تیدوـجوم  ناـیم  هطبار 
، رثا  ) یا هداد تیدوجوم  ای  ءیش  کی  ِبتارم  هلـسلس  فلتخم  حوطـس  یور  رب  نآ  زج  عیزوت و  رـشن ، تیکلام ، لیدعت ،

.تسا دنچ  هب  دنچ  هطبار  دوش ، یم ماجنا  دروم ) دومن و  نایب ،
عاونا ِلوادـج  یتخانـشباتک  هاگیاپ  رد  دـنا ، هدـش یحارط  یا  هطبار یاه  هاگیاپ ساسا  رب  هک  یا  هناـخباتک یاـهرازفا  مرن رد 
یلـصا یا  هداد تیدوجوم  رد  هک  نآ  زج  یراودا و  هیرـشن  دنـس ، همان ، نایاپ هلاـقم ، باـتک ، هلمج  زا  رناژ )  ) عبنم صاـخ 

هعومجم ریز  یاه  تیدوجوم لماع و  تیدوجوم  هب  طوبرم  دنتـسم  یاه  هاـگیاپ اـب  دـنوش  یم ییاـمنزاب  ( WEMI  ) ِما رآ لا
، نارــشان اــه ، نادــناخ اــه ، ناــگلانت یقیقح ، یاــه  ماــن دنتــسم  لوادــج  بلاــق  رد  هــک  یعمج ) لــماع  صخـــش و   ) نآ

.دنیآ یم رامش  هب  دنچ  هب  دنچ  هطبار  هنومن  دنوش ، یم نومنزاب  اهنآ  دننام  اه و  شیامه
یاراد هـک  دوـخ  نیـشیپ  لـسن  دـننامه  هدـنیآ ، رد  ِمارآ  لا یموـهفم  لدـم  هعــسوت  دوـمن : هراـشا  ناـیاپ  رد  یرهاـط  رتـکد 
یحارط یا  هناخباتک یا و  هزوم یاه  تفاـب رد  یگچراـپکی  داـجیا  یارب  هک  دوب   FRBRoo یموهفم لدم  مان  هب  یـشرتسگ 

لاس زا  هک  تسا   LRMoo یموهفم یوگلا  دیـشخب ، یم دوبهب  ار  هدش  دای  تفاب  ود  نایم  یریذپ  شنک نایم و  هدـیدرگ ،
.تسا یحارط  هعسوت و  لاح  رد  کاد  یس ِمارآ و  لا نیب  یکرتشم  هتیمک  طسوت   ۲۰۱۹

سرتسد  رد  یهدنامزاس  هزوح  نادنمقالع  یارب  هورگراک  بو  هحفـص  قیرط  زا  هاگراک  یرادید  لیاف  تسا ، رکذ  هب  مزال 
.تسا
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ِیا ) یدرآ  ) عبنم هب  یسرتسد  فیصوت و  درادناتسا  یشزومآ  هاگراک  نیمهدزناش   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

 - دش رازگرب  یزاجم  تروص  هب  ِیا ) یدرآ  ) عبنم هب  یسرتسد  فیصوت و  درادناتسا  یشزومآ  هاگراک  نیمهدزناش   
ییابطابط همالع  هاگشناد 
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وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۹۰۰۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

نــالاعف و باحـــصا ، زا  یعمج  هیناــیب  یزرم ، نورب  تنواـــعم  یموــمع  طـــباور  زا  لـــقن  هــب  رهم  یرازگربــخ  شرازگ  هــب 

امیسوادص امیسوادص یزرا   یزرا یهدب   یهدب تخادرپ   تخادرپ مدع   مدع هبهب   ضارتعا   ضارتعا ردرد   یگنهرف   یگنهرف یاه   یاه هرهچ هرهچ هینایب   هینایب

اـضما ار  یا  هینایب امیـسوادص  یزرم  نورب  یاه  هکبـش یزرا  یهدـب  تخادرپ  مدـع  هب  ضارتعا  رد  یـسایس  یگنهرف و  یاـه  هرهچ
.دندرک

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۶طباور 
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یمالــسا و یاروــش  سلجم  ناگدــنیامن  اــه ، هاگــشناد دــیتاسا  یا ، هناــسر یگنهرف و  یعاــمتجا ، یـــسایس ، یاــه  هرهچ
هدـــش تشاــبنا  یزرا  یهدـــب  تــخادرپ  عــناوم  عیرـــس  عــفر  موزل  صوــصخ  رد  لــلملا  نــیب طــباور  هزوــح  نارظنبحاـــص 

.ج یامیسوادص 
.ا
.ا

.دش رشتنم  اه  هناسر نیا  یللملا  نیب ناگدننک  شخپ  هب 
یرارقرب ناـمز و  نیرت  هاـتوک رد  ییارجا  طـبریذ  یاـهداهن  یوس  زا  یلم  هناـسر  یزرا  هجدوب  قـیرزت  صیـصخت و  ترورض 

یوـس زا  ببــس  نـیمه  هـب  هتــشذگ  یاــهزور  رد  هـک  ودرا  رحــس  رثوــکلا و  یاــه  هکبــش یــسناکرف  طاــبترا  رتدوز  هـچ  ره 
زا ناتـسناغفا  رد  یرد  ویدار  ما  فا  جوـم  ددـجم  یرارقرب  نینچمه  دـندش ، عـطق  تس  کاـپ  تس و  لـتوی  یاـه  هراوهاـم

.دنتسه نآ  راتساوخ  لیذ ، هینایب  ناگدننک  دییات  هک  تسا  یتابلاطم  هلمج 
یهجوت یب یریبدت و  یب نادب  یهجوت  یب  دیکات و  امیسوادص  یزرم  نورب یاه  هناسر کیژتارتسا  شقن  رب  هینایب  نیا  رد 

.تسا هدش  هدناوخ  ششخب  لباقریغ  یهانگ  تمواقم و  ههبج  یمالسا و  بالقنا  یاه  نامرآ هب 
یاروــش سلجم  ناگدــنیامن  یگنهرف ، یعاــمتجا و  یــسایس ، هرهچ  تیـــصخش و  زا ۱۱۰  شیب  طــسوت  هـک  هیناــیب  نـتم 

یزرم نورب  یاه  هناسر یدوجو  هفسلف  میحرلا  نمحرلا  مسب هللا  » تسا : حرش  نیا  هب  هدیسر ، اضما  هب  یمالـسا و …
.تسا هدروخ  هرگ  یمالسا  بالقنا  یناهج  هاگن  اب 

تردــق زا  یرادروـخرب  تـسا  هتفاــی  ترهــش  تاــعالطا  راــجفنا  تاــطابترا و  رــصع  هـب  هـمه  زا  شیب  هـک  زورما  یاــیند  رد 
.تسا هدش  لدب  راکنا  لباق  ریغ  یتیزم  هب  یا  هناسر

تخـس تردـق  بلاق  رد  دـنمورین  حلـسم  یاهورین  زا  یدـنم  هرهب للملا  نیب طباور  هصرع  رد  تردـق  تـالداعم  رد  هزورما 
.مرن تردق  بلاق  رد  راذگرثا  یا  هناسر یاه  هکبش زا  یرادروخرب  هک  تسا  هدننک  نییعت مهم و  ردق  نامه 

اب هک  دـنراد  رارق  یناهج  رابکتـسا  هب  هتـسباو  یاه  هناسر وسکی  رد  لـلملا  نیب ماـظن  رد  یا  هناـسر دربن  هاـگدروآ  رد  هزورما 
یاه تیعقاو قیاقح و  نداد هولج  هنوراو  ددص  رد  یبرغ  یبرع و  یربع ، ثلثم  هبناج  همه  تیامح  نالک و  یاه  هجدوب

رب هک  دـنراد  رارق  یمالـسا  ناریا  تیروـحم  اـب  تمواـقم  ههبج  یاـه  هناـسر رگید  یوـس  رد  دنتـسه و  یناـهج  یا و  هقطنم
.دنتسه نامولظم  یادص  کاوژپ  یمالسا  بالقنا  یاه  هزومآ ساسا 

نوـبیرت ناوـنع  هـب  یلم  هناـسر  یزرم  نورب تنواـعم  ینوـیزیولت  ییوـیدار و  یاــه  هکبــش یا ، هناــسر ربارباــن  دربـن  نـیا  رد 
رارق یدوعس  ناتـسبرع  یتسینویهـص و  میژر  اکیرمآ ، یا  هناسر یروطارپما  اب  مرن  گنج  مدقم  طخ  رد  یمالـسا  بالقنا 

هتـشذگ ههد  راهچ  رد  دنا  هدش قفوم  دوخ  شالترپ  مودـخ و  یاهورین  یبالقنا  هیحور  اب  کدـنا  هجدوب  مغر  هب  هک  دـنراد 
.دننک هرباخم  ناهج  رسارس  هب  ار  یمالسا  بالقنا  مایپ 

یاـیفارغج ینهذ و  یاـهزرم  هـب  ینیمزرــس  یاــیفارغج  زا  گــنج  نادــیم  یطاــبترا  بــالقنا  ددــم  هـب  هـک  موـس  هرازه  رد 
نیا زا  هک  تسا  یریوـصت  اـه  تیعقاو زا  رت  مهم اـما  دنتـسه  مهم  تاـیعقاو  دـنچ  ره  تسا  هداد  عـضوم  رییغت  اـه  بلق

.دوش یم هتخاس  ناهذا  رد  عیاقو 
هب لــسوت  اــب  رابکتـــسا  یا  هناـــسر شترا  اـــه  نــهذ یراـــمعم  دربــهار  ساـــسارب  یا و  هناـــسر نزاوتماـــن  دربــن  رد  هزورما 

ار یناـهج  رورپ ، تسیرورت  شک و  کدوـک یاـه  میژر هیرک  تـشز و  هرهچ  ندرک  ناـهنپ  اـب  ماـیپ و  یـسدنهم  یاـه  کـینکت
یبلط گنج ینمی  مولظم  ناکدوک  ندش  ینابرق  عورشم و  عافد  اه  تسینویهص یشک  کدوک نآ  رد  هک  دنک  یم میـسرت 

.دوش یم فیرعت 
اب فاصم  رد  هدوب و  مسیرورت  ینابرق  دوخ  هک  یمالسا  ناریا  هناگیب ، یاه  هناسر بناج  زا  یا  هدرک کزب  ناهج  نینچ  رد 

.دوش یم یفرعم  مسیرورت  جورم  یماح و  دراد  یروحم  شقن  اه  تسیرورت
نودب هرهچ  هب  ایند  یمومع  راکفا  نداد  هجوت  اه و  تیعقاو نتخاس  نایامن  رابغ و  نیا  ندودز  یارب  هک  تسین  یدـیدرت 

یاه هناسر اهنآ  ردـص  رد  تمواقم و  ههبج  یاه  هناسر ناـهج ، هقطنم و  رد  نآ  یور  هلاـبند  یاـه  میژر اـکیرمآ و  شوتور 
.دنراد زاین  هبناج  همه  یتیامح  هب  یلم  هناسر  یزرم  نورب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۷طباور 



مرن گنج  داعبا  ندـش  رت  هدـیچیپ نمـشد و  یاه  هناسر یمک  یددـع و  یرترب  مغر  هب  یا و  هناسر رباربان  هاـگدروآ  نیا  رد  -
زا شیب  ار  یبرغ  یبرع و  یربـع ، یاـه  هناـسر یتوبکنع  دوپوراـت  دـنا و  هدیـشخرد شوخ  یزرم  نورب یاـه  هناـسر دـنچ  ره 

تیوـقت تیاـمح و  لـصا  هب  دربـن ، نیا  هار و  نیا  همادا  رد  هک  تسین  یدـیدرت  اـما  دـنا  هتخاـس ناـینب  یب  تسـس و  شیپ 
.دوش هتسیرگن  یمالسا  یلم و  یا  هفیظو تیولوا و  ناونع  هب  یتسیاب  یزرم ، نورب یاه  هکبش زا  یرازفا  تخس یلام و 

هناوتـشپ هب  هک  یعاـمتجا  یـسایس و  نـالاعف  ناسانـشراک و  هاگـشناد و  دـیتاسا  هناـسر و  یلاـها  زا  یعمج  ناونع  هب  اـم 
شخپ عـطق   » هـب تبــسن  مـیراد  یهاـگآ  نمــشد  مرن  گـنج  ناـهنپ  ادـیپ و  یاـیاوز  زا  یتاـعلاطم  ینادـیم و  راـک  اـه  لاـس

ما فا  جوم  زا  یرد  ویدار  شخپ  فقوت  نینچمه  تس ، کاپ تس و  لتوی یاه  هراوهام زا  ودرا  رحس  رثوکلا و  یاه  هکبش
نودب میهاوخ  یم هنارصم  لوئسم  یاه  هاگتـسد همه  زا  هدوب  فسأتم  تدش  هب  یزرا » یهدب  تلع  هب  ناتـسناغفا  رد 
هلزنم هب  هک  اـه  هکبـش نیا  راداـفو  ناـبطاخم  نتفر  تسد  زا  ریذـپان  ناربـج  هعیاـض  زا  یریگولج  روظنم  هب  تقو و  توف 

یاـه هماـنرب یمالـسا  بـالقنا  قـشع  هب  هناقاتـشم و  اـه  لاـس دـنور و  یم رامـش  هـب  یمالـسا  ناریا  یوـنعم  یاـه  هیاـمرس
.دنیامن مادقا  یزرم  نورب تنواعم  یزرا  تالکشم  عفر  هب  تبسن  دنا ، هدرک لابند  ار  یزرم  نورب یاه  هکبش

مرن گـنج  ربارب  رد  روـشک  ندـش  عاـفد  یب   » تسخن هلهو  رد  مـهم ، رما  نـیا  رد  یهاـتوک  لـلعت و  هنوـگره  کـش  نودـب 
یمالــسا و بـالقنا  هـهبج  تـشپ  ندــش  یلاـخ   » هـب دــعب  لـحارم  رد  دــهاوخ و  یپ  رد  ار  نمــشد » یا  هـقطنم یناــهج و 

.دش دهاوخ  رجنم  ابقر » نانمشد و  هب  نادیم  یراذگاو   » و تمواقم »
رادشه هدرک ، ینارگن  زاربا  یزرم  نورب یاه  هناسر هب  یا  هیـشاح هاگن  یریبدت و  یب  هب  تبـسن  رگید  راب  کی  ام  ور  نیا  زا 

باـن یاـه  هشیدـنا یمالـسا ، بـالقنا  فادـها  اـه و  ناـمرآ هب  یهجوـت  یب  هلزنم  هب  یهاـگن  نینچ  رارمتـسا  هک  میهد  یم
اه نآ ردـص  رد  تمواقم و  ههبج و  دیهـش  نارازه  یا و  هنماخ تیآ هللا  ترـضح  بالقنا  هنازرف  ربهر  هر ،)  ) ینیمخ ماـما 

.دوش یم بوسحم  ینامیلس  مساق  جاح  دبهپس  تمواقم  یادهش  نیگن  اه و  لد رادرس 
ناریا و رد  یمالـسا  بـالقنا  نازوـسلد  ناراداـفو و  یوـس  زا  هدوـبن ، هیجوـت  لـباق  ناوـنع  چـیه  هـب  هـک  یللعت  یهاـتوک و 

.تسا ششخب  لباقریغ  یهانگ  هلزنم  هب  تسین و  ینتفریذپ  ناهج 
.لداعدادح یلعمالغ  رتکد  زا ؛ دنترابع  هینایب  نیا  ناگدننکاضما  تسرهف 

.ینیسح دمحم  دیس  یسراف  بدا  نابز و  ناتسگنهرف  یدعس و  داینب  سیئر 
.یرایدنفسا باهش  رتکد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  قبسا  ریزو 

.یریصب دوعسم  امیسوادص  هاگشناد  سیئر 
.هداز بلاط  ردان  ناملسم  ناراگن  همانزور  نمجنا  سیئر  بیان  هناسر و  جیسب  سیئر 

.یعاس نیسحدمحم  رتکد  للملا  نیب هزوح  رگشهوژپ  زاسدنتسم و 
.درف ییاضر  ربکا  یلع  هروس  هاگشناد  سییر 

.ج گنهرف  هناخ  لوئسم 
.ا
.ا

.ج یگنهرف  نزیار  ینابر  یلع  رتکد  روهال  رد 
.ا
.ا

.هوزق اضر  یلع  ون  یلهد  رد 
.یدارم مساق  ون  یلهد  رد  یگنهرف  ینزیار  ماقم  مئاق 

.ج یگنهرف  ینزیار  دیدج  تسرپرس 
.ا
.ا

.یقداص یقت  رتکد  دابآ  مالسا  رد 

 



.ج قباس  یگنهرف  نزیار 
.ا
.ا

.یملسم نسح  مینست  یرازگربخ  یودرا  شخب  ریدم  ناتسکاپ و  رد 
یفطـصم نیملـسملا  مالـسالا و  تـجح  هاگـشناد ) هزوـح و  داتــسا   ) هیروـس رد  یربـهر  هدـنیامن  یگنهرف  قباـس  نواـعم 

.یزاریش ربجنر 
.یعخن یفطصم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  هاگشناد ) هزوح و  داتسا   ) هیروس رد  ناریا  یگنهرف  قباس  نزیار 

.یهلارکش ناسحا هللا  رتکد  هیروس  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  رتفد  هزوح  ریدم 
.ییارحص دارم  اضر  رتکد  ون  یلهد  یسراف  نابز  تاقیقحت  زکرم  سییر 

.روپ نیمای  دیحو  یدعس  داینب  شزومآ  یشهوژپ و  نواعم 
.روپ یفانم  دوواد  رتکد  یا  هناسر لاعف  رگشهوژپ و  هدنسیون ،

.یرهاط حایس  ربکا  یلع  ع )  ) رغصا یلع  ترضح  یناهج  عمجم  لکریبد 
.روپ نیمای  دماح  نارهت  حلص  یارب  تلادع  یللملا  نیب زکرم  ریدم 

.نایمالسا داجس  یا ) هناسر لاعف   ) نارهت ناتسا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  یمومع  طباور  ریدم 
.ییارخف داجس  بالقنا  یگنهرف  ههبج  تاعلاطم  رتفد  للملا  نیب دحاو  لوئسم 
.هداز یوضر  یفطصم  رتکد  امیسوادص  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  لوئسم 

.ج ترافس  قباس  یداصتقا  دشرا  سانشراک 
.ا
.ا

.هیدنز یفطصم  هجراخ  روما  ترازو  رد  ناتسکاپ  زیم  ینونک  وضع  ناتسکاپ و  رد 
.ج ترافس  رد  هجراخ  روما  ترازو  دشرا  سانشراک 

.ا
.ا

.ج یرگلوسنک  دابآ و  مالسا  رد 
.ا
.ا

.یمتاح نیسح  یچارک  رد 
.یمشاه هداز  یضاق  ناسحا  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  نیرفآادخ  ربیلک و  مدرم  هدنیامن 

.یرهاط یفطصم  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  سخرس  نامیرف و  هدنیامن 
.یطسوا زیورپ  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  مراط  ناجنز و  هدنیامن 

.نایرضخ یلع  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  نالگهد  هورق و  هدنیامن 
.نایهلا هرهز  رتکد  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  تاناریمش  یر و  نارهت ، هدنیامن  یا و  هناسر لاعف 

.یعیفر هیمس  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  تاناریمش  یر و  نارهت ، هدنیامن 
.یمیحر یلعلادبع  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  تاناریمش  یر و  نارهت ، هدنیامن 

.داژن یگیب  یداه  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  همارخ  راوک و  ناتسورس ، هدنیامن  یرفظم 
.یدهاز یدهم  دمحم  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  ریالم  هدنیامن 

.روپسابع هلا  حور  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  روار  نامرک و  هدنیامن 
.هداز نیسح  نیسح  رتکد  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  ارهز  نییوب  هدنیامن 

.هکرابم یحلاص  نیورپ  رتکد  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  ناتسرال  هدنیامن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۹طباور 



.یناگساروخ یادتقم  سابع  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  رد  هکرابم  هدنیامن 
.راتخمروپ یلعدمحم  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهدزای  نیمهن و  رد  ناهفصا  مدرم  هدنیامن 

.ایلآ همطاف  یمالسا  یاروش  سلجم  هرود  نیمهد  نیمهن و  رد  گنهآ  ردوبک  راهب و  مدرم  هدنیامن 
.یراختفا هلال  سلجم  قباس  هدنیامن  یعامتجا و  یسایس ، لاعف 

.داژن یرکاش  نسحم  رتکد  هاگشناد  داتسا  یمالسا و  یاروش  سلجم  راودا  هدنیامن 
.یکرانا یتمعن  دوواد  رتکد  امیسوادص  هاگشناد  هناسر  تاطابترا و  هدکشناد  سیئر 

.یضر نیسح  رتکد  تاطابترا ) هتشر  سردم   ) امیسوادص هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
.هداز یزمره  یلعدمحم  رتکد  امیسوادص  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

.ینیسح ریشب  دیس  رتکد  امیسوادص  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
.این یئاسمش نیمار  رتکد  امیسوادص  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

داوـج رتـکد  نوـیزیولت  وـیدار و  دـیلوت  هدکـشناد  شهوژپ  شزوـمآ و  نواـعم  امیـسوادص و  هاگـشناد  یملع  تئیه  وـضع 
.یناقمم یخابط 

.یهللارصن ربکا  رتکد  هناسر ) نیون  مولع   ) هناسر تیریدم  هورگ  امیسوادص  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
.یزربلا یداه  رتکد  یزکرم  نارهت  دحاو  هناسر  تاعلاطم  تاطابترا و  یعامتجا ، مولع هدکشناد  سیئر 

.یناتسهوک یسیع  رتکد  هناسر  رگشهوژپ  تاطابترا و  هتشر  داتسا 
.درف ناوخا  دوعسم  رتکد  للملا  نیب قوقح  داتسا 

.یدوعسم یلعدیما  رتکد  للملا  نیب قوقح  داتسا 
.رگزرب میهاربا  تاطابترا ) هتشر  سردم   ) هروس هاگشناد  داتسا 

.تاداسلا بیقن  اضردیس  رتکد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  داتسا 
.یردیح یجاح  دماح  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  هدکشناد  یملع  تایه  وضع 

.یناهفصا ریهز  نارهت  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  یملع  تأیه  وضع 
.شنم نادزی  افو  رتکد  هناسر ) یسایس و  لیاسم  سانشراک   ) هاگشناد سردم 

.یدسا سابع  رتکد  نارهت ) هاگشناد   ) ودرا هورگ  یملع  تئیه  وضع 
.یرافغ فینح  رتکد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

.رکاش اضریلع  للملا  نیب طباور  هزوح  رگلیلحت  سانشراک و 
.یراوز دیجم  للملا  نیب سانشراک 

.روپ یدهم  داشرف  رتکد  للملا  نیب طباور  هدکشیدنا  ریدم 
.زادناریت مایپ  رتکد  ون  حبص  همانزور  ریبدرس  لوئسم و  ریدم 

.یتافرع یدهم  سراف  یرازگربخ  لوئسمریدم 
.یجنگ هللادبع  رتکد  مج  ماج  همانزور  لوئسمریدم 
.هداز یفلخ  یضترم  ناوج  همانزور  لوئسم  ریدم 

.یردقمش هلا  حور  انآ )  ) دازآ هاگشناد  یرازگربخ  لماع  ریدم 
.یبجر یلع  سرپامنیس  یرازگربخ  سیئر 

.یمساق یداه  زویناکسیا )  ) ناریا ییوجشناد  ناراگنربخ  هاگشاب  لماع  ریدم 
.هداز یکذ  دادقم  وجشناد  یرازگربخ  لماع  ریدم 

.یداط خیش  زیورپ  اناد  یرازگربخ  لوئسم  ریدم 
.یمیرک لیهس  امنیس  نادرگراک 

.هداز لضفا  یفطصم  راگن  همانزور  زاس و  دنتسم 
.هداز مالسا  نسحم  للملا  نیب سانشراک  زاسدنتسم و 

 



.ینابرهم هناسفا  زاسدنتسم 
.رفزوریف میرم  یگنهرف  لاعف  زاس و  دنتسم 

.نیرفآرهم دزیا  سراف  یرازگربخ  هناسر  رنه و  ریبد 
.ایک قوثو  یفطصم  یا  هناسر لاعف  راگن و  همانزور 

.ولدرک اضر  ون  حبص  همانزور  رنه  گنهرف و  ریبد 
.یدنولم اضریلع  زورما  نطو  همانزور  رنه  گنهرف و  ریبد  یا و  هناسر لاعف 

.ینیسح هاش  اضردمحم  مج  ماج  همانزور  هناسر  ریبد  یگنهرف و  لاعف 
.یرطاش اضریلع  سرپامنیس  یرازگربخ  ماقم  مئاق 

.یسوط یدهم  زویناکسیا )  ) ناریا ییوجشناد  ناراگنربخ  هاگشاب  ماقم  مئاق 
.سونبآ ماسح  مینست  یرازگربخ  ریوصت  توص و  لکریدم 

.یدیعس نیسح  زویناکسیا )  ) ناریا ییوجشناد  ناراگنربخ  هاگشاب  رنه  گنهرف و  ریبد 
.یناهفصا یضترم  دازآ  هاگشناد  یرازگربخ  للملا  نیب ریبد 
.یمالسالا تجح  حلاصدمحم  انآ  یرازگربخ  هیریرحت  ریبد 

.رهتشم داوجدمحم  یگنهرف ) لاعف   ) جوم یرازگربخ  رنه  گنهرف و  ریبد 
.یبارت یلع  انآ  یرازگربخ  ریبدرس 

.لگ لیعامسا  سابع  وجشناد  یرازگربخ  ریبدرس  یمیلس  نیمادمحم  انآ  یرازگربخ  رنه  گنهرف و  ریبد 
.هدازرغصا اضریلع  وجشناد  یرازگربخ  رنه  گنهرف و  ریبد 
.یبلاط داوج  زورما  نارگاشامت  همانزور  هیریرحت  ریبد 

.هدازیلع قداص  دمحم  یا  هناسر لاعف 
.ینیدباع قداصدمحم  یا  هناسر لاعف 
.میهف شرآ  ناوج  همانزور  راگنربخ 

.رگزرب یبتجم  ناهیک ) همانزور   ) امنیس دقتنم  راگن و  همانزور 
.یرقاب اضردمحم  مینست  نویزیولت  ویدار و  راگنربخ 

.یملاس ناسحا  یگنهرف  لاعف 
.یشابدوع همطاف  زورما ) نطو  همانزور   ) یگنهرف لاعف  راگن و  همانزور 

.یمرحم داوج  مج  ماج  همانزور  راگنربخ 
.یمیحر دمحم  ناوج  همانزور  راگنربخ  یگنهرف و  لاعف 

.یربنق کنارف  یگنهرف  لاعف 
.یدابآ یجاح  یدهم  دیس  یگنهرف  لاعف  راگن و  همانزور 

.رابت یمالغ  هنازرف  وجشناد  یرازگربخ  راگنربخ  یگنهرف و  لاعف 
.یفجن اسراپدمحم  یگنهرف  لاعف  وجشناد و  یرازگربخ  راگنربخ 

.یزورون دمحم  للملا  نیب رگلیلحت  یا و  هناسر لاعف 
.یدمحم نسحم  یا  هناسر لاعف 

.یتاولص ارهز  یا  هناسر لاعف 
.عراز همطاف  یا  هناسر لاعف 

یا هناسر لاعف 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  یزرم -  نورب یاه  هکبش یناهج  شخپ  عطق  یپ  رد  یسایس  یگنهرف و  یاه  هرهچ یضارتعا  هینایب   

رصاعم دربهار  رصاعم -  دربهار  - امیس ادص و  یزرا  یهدب  تخادرپ  مدع  هب  ضارتعا  رد  یگنهرف  یاه  هرهچ  هینایب   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۱طباور 



انآ یرازگربخ  دراد -  لابند  هب  ار  یناهج  مرن  گنج  رد  روشک  ندش  عافد یب امیسوادص  هب  هجدوب  صیصخت  رد  ینکشراک   

جوم یرازگربخ  امیسوادص -  یزرا  هجدوب  صیصصخت  رد  ینکشراک  هب  ضارتعا  رد  یا  هینایب  راشتنا   

اناد امیسوادص -  یزرا  هجدوب  صیصصخت  رد  ینکشراک  هیلع  یسایس  یگنهرف ، یاه  هرهچ یضارتعا  هینایب   

ناوج همانزور  امیسوادص -  یزرا  هجدوب  صیصصخت  رد  ینکشراک  هیلع  یسایس  یگنهرف ، یاه  هرهچ یضارتعا  هینایب   

ناریا یادهش  امیسوادص -  یزرا  هجدوب  صیصخت  مدع  هب  یسایس  یگنهرف و  یاه  هرهچ ضارتعا   

هاگشاب امیسوادص -  یزرا  هجدوب  صیصخت  رد  ینکشراک  هیلع  یسایس  یگنهرف ، یاه  هرهچ یضارتعا  هینایب   
ناراگنربخ

سرپ امنیس  امیسوادص -  یزرا  هجدوب  صیصصخت  رد  ینکشراک  هیلع  یسایس  یگنهرف ، یاه  هرهچ یضارتعا  هینایب   

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
فلا۱۰:۲۳ یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

لباـق یاـهرامآ  هـب  تشادـهب  ترازو  سرادـم  هداوناـخ و  تـیعمج ، تمالــس  رتـفد  لکریدـم  یتاـکرب ، دــماح  لـبق  یدــنچ 
دودح ۲. بالقنا  لوا  یاه  لاس رد  روشک  تیعمج  دشر  : » داد رادشه  درک و  هراشا  یلمات 

دودح ۲. هنالاس  روشک  تیعمج  هک  انعم  نیا  هب  دوب ؛ دصرد   ۴۵
.تفای یم شیازفا  لبق  لاس  هب  تبسن  دصرد   ۵

.دش مک  مقر  نیا  زا  صخاش  کی  ناهگان  هب  ههد ۱۳۷۰  رد  صوصخ  هب  تیعمج  شهاک  عوقو  اب 
دودح ۱. صخاش  هب  ههد ۸۰  هب  یدورو  یادتبا  رد 

هب ناریا  خیرات  رد  راب  نیلوا  یارب  هنافـساتم  روشک  تیعمج  دـشر  لاس ۱۳۹۸  رد  زین  اـهرامآ  نیرخآ  قبط  میدیـسر و   ۵
.تسا هدیسر  دصرد  کی  زا  رتمک 

دوـمحم رتـکد  اـب  دـصرد  کـی  ریز  هـب  تـیعمج  دـشر  شهاـک  تاـعبت  صوـصخ  رد  فـلا ، زا  لـقن  هـب  اـنطع و  شرازگ  هـب  «
.میدش مالک  مه یئابطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  سانش و  تیعمج  قفشم ،

یعاـمتجا و هدـنیآ  رب  نآ  ریثاـت  یروراـب و  خرن  شهاـک  تـیعمج ، دــشر  یخیراـت  شهاـک  لـیالد  هـب  وـگو  تـفگ نـیا  رد  وا 
.دزادرپ یم روشک  یداصتقا 

لماوـع اـما  دراذــگ ، یم  میقتــسم  ریثاـت  یروراـب ، خرن  شهاــک  رب  یداــصتقا  تالکــشم  هـچرگا  هـک  دراد  دــیکات  قفــشم 
.تسا هدز  نماد  ناریا ، تیعمج  دشر  شهاک  هب  هک  دراد  دوجو  مه  یددعتم 

کی هب  اـم  روشک  دورب ، شیپ  لاونم  نیمه  هب  ناریا  تیعمج  دـشر  تیعـضو  رگا   » هک دـهد  یم  رادـشه  تحارـص  اـب  وا 
.دش دهاوخ  لیدبت  گرزب  نادنملاس  هناخ 

هب اـم  روـشک  دورب ، شیپ  لاوـنم  نیمه  هب  ناریا  تیعمج  دـشر  تیعـضو  رگا   » هک دـهد  یم  رادـشه  تحارـص  اـب  یو  « 
.دش دهاوخ  لیدبت  گرزب  نادنملاس  هناخ  کی 

تیعمج هزوـح  رد  یغـالبا  یلک  یاـه  تسایـس  هک  دـعب  هـب  لاـس ۱۳۸۹  زا  یتدـم  یارب  ناریا   » هـک دراد  دـیکات  قفـشم  «
.تسا هتشاد  یلقادح  شیازفا  تابث و  کی  دش ، حرطم 

هک ۱. ام  یروراب  خرن  ینعی 
هب ۲. دوب   ۸

ینعی ۱. یلبق  هطقن  نامه  هب  ابیرقت  نونکا  تفر و  شهاک  هب  ور  یروراب  خرن  دعب ، هب  لاس ۹۶  زا  اما  دیسر ،  ۱
.تسا هدیسر   ۸

ۀناخ ۀناخ  » » کیکی هبهب   امام   روشک   روشک دورب ، ، دورب شیپ   شیپ لاونم   لاونم نیمه   نیمه هبهب   ناریا   ناریا تیعمج   تیعمج دشر   دشر تیعضو   تیعضو رگا   رگا
دوش دوش یمیم لیدبت   لیدبت گرزب » » گرزب نادنملاس   نادنملاس

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۲طباور 
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یاـه ناتـسا  رد  قـالط و  کـی  جاودزا ، راـهچ  ره  یازا  هب  روـشک  رد  هنافـساتم  : » دوـش یم  روآداـی  هاگـشناد  داتـسا  نیا  «
.دتفا یم  قافتا  قالط  کی  جاودزا ، هس  ره  یازا  هب  زربلا  نارهت و  لثم  گرزب 

.دتفا یمن  قافتا  یروراب  دنک ، یم  ادیپ  لالحمضا  هداوناخ  یتقو  دوش و  یم  هداوناخ  لالحمضا  ثعاب  قالط 
رایـسب تیعمج ، دـشر  شهاـک  رد  تیاـهن  رد  هک  دنتـسه  لـصو  مه  هب  هک  دنتـسه  یلوـلعم  تلع و  یاـه  هریجنز  اـهنیا 

.دوب دهاوخ  راذگریثات 
یغالبا یاه  تسایس  نیا  رگا  دنک « : یم  حیرصت  تیعمج ، یلک  یاه  تسایـس  ندشن  ییارجا  تاعبت  هب  هراشا  اب  وا  «

.دوب میهاوخ  دهاش  هدنیآ  رد  ار  تیعمج  ینورد  ناوت  شهاک  راک و  یورین  دوبمک  تیعمج ، یگدروخلاس  دوشن ، ارجا 
زا ترجاهم  روطنیمه  دنتـسه و  روشک  یلخاد  تینما  نکر  نیرت  مهم  هک  روشک  ینوماریپ  قطانم  اهزرم و  ندـش  یلاخ 
مه اهرهـش  نـالک  تالکـشم  هـب  هـک  دـشاب  تـیعمج  دـشر  شهاـک  راـثآ  رگید  زا  دـناوت  یم  گرزب  یاهرهـش  هـب  اهاتــسور 

.دنز یم  نماد 
هب میقتـسم  روط  هب  دراد ، رایتخا  رد  هک  ییاه  هناسر  قیرط  زا  تلود  هچره   » هک تسا  رواـب  نیا  رب  قفـشم  نینچمه  «

.دید دهاوخ  یرتمک  هجیتن  دنک ، مادقا  یروآدنزرف  غیلبت 
.دنک تیریدم  ار  ام  تسا  رارق  تلود  هک  دننک  یم  روصت  مدرم  هک  ارچ 

، میقتــسمریغ روـط  هـب  هـک  دوـش  ارجا  نیودــت و  ییاـه  هماــنرب  تـسا  رتـهب  میقتــسم ، تاــغیلبت  نـیا  یاــج  هـب  نیارباــنب 
.دهد تهج  ار  تیعمج  دشر  تسایس 

یداصتقا طیارـش  دـیاب  تیعمج ، شیازفا  یارب  یا  هناسر  یگنهرف و  راـک  رب  هوـالع  : » دـنک یم  دـیکات  همادا  رد  وا  هتبلا  «
.دنشاب هتشاد  دیما  ناش ، یداصتقا  هدنیآ  هب  اه  هداوناخ  ات  دیشخب  دوبهب  مه  ار  هعماج 

.دیناوخ یم ریز  رد  ار  وگ  تفگ نیا  حورشم  «
یلوزن بیـش  نیا  دـینک  یم رکف  تسا ؟ هنوـگچ  روـشک  تـیعمج  دـشر  هقباـس  یب شهاـک  دـنور  دروـم  رد  امـش  ینیب  شیپ

یم ماجنا  روشک  ره  تیعمج  دـشر  تالوحت  یارب  هک  یتیعمج  یاـه  ینیب  شیپ  ؟ دور یم  شیپ  اـجک  اـت  روشک  تیعمج 
.دتفا یم  قافتا  تروص   ود  هب  دوش ،

رد هک  دوش  یم  ماجنا  یللملا  نیب  تاسسوم  طسوت  رگید  یشخب  روشک و  نآ  ناسانش  تیعمج  طسوت  اهنآ  زا  یـشخب 
.تسا نآ  ماجنا  هب  فظوم  للم  نامزاس  تیعمج  شخب  هزوح ، نیا 

، نییاپدـح ویرانـس  دـنریگ ؛ یم  رظن  رد  تیعمج  تالوحت  دـنور  هجوت  اـب  ار  ویرانـس  هس  یتیعمج ، یاـه  ینیب  شیپ  یارب 
.الاب دح  طسوتم و  دح 

ای طـسوتم  یلوزن ، تروـص  هـب  تـیعمج  دـشر  هـک  اـنعم  نـیا  هـب  تـسا ، تـیعمج  دـشر  ثـحب  رد  اهویرانــس  نـیا  تواـفت 
.دوش یم  یسررب  یدوعص 

.دوش یم  طوبرم  اهروشک  یروراب  تیعضو  هب  اتدمع  دریگب ، رارق  هتسد  مادک  رد  اهروشک  تیعمج  دشر  هکنیا 
.دنریگ یم  رظن  رد  ضرف  هس  نیاربانب 

یمک ای  ینیـشناج  حطـس  رد  یروراب  هکنیا  مود  دورب ، ینیـشناج  حطـس  ریز  هب  دـشاب و  شهاک  هب  ور  یروراـب  هکنیا  لوا 
.دشاب یشیازفا  یروراب  خرن  هکنیا  موس  دشاب و  هتشاد  موادت  رتالاب 

.تسا توافت  مه  اب  اهروشک  تیعضو  هتبلا 
.دنراد شهاک  هب  ور  یروراب  خرن  هیسور ، ناریا و  نیچ ، اپورا ، یوانیدناکسا ، هزوح  یاهروشک  هلمج  زا  ییاهروشک 

تاـبث و کـی  دـش ، حرطم  تـیعمج  هزوـح  رد  یغـالبا  یلک  یاـه  تسایـس  هـک  دـعب  هـب  لاـس ۱۳۸۹  زا  یتدــم  یارب  ناریا 
.تسا هتشاد  یلقادح  شیازفا 

هک ۱. ام  یروراب  خرن  ینعی 
هب ۲. دوب   ۸

ینعی ۱. یلبق  هطقن  نامه  هب  ابیرقت  نونکا  تفر و  شهاک  هب  ور  یروراب  خرن  دعب ، هب  لاس ۹۶  زا  اما  دیسر ،  ۱
.تسا هدیسر   ۸

 



.تسا لک  یروراب  حطس  زا  یعبات  تیعمج ، دشر 
.دسر یم  دصرد  کی  ریز  هب  مه  تیعمج  دشر  دبای ، یم  شهاک  یروراب  هک  روطنامه 

، دشاب رفن  رازه  اه ۳۹۵  یتوف  دادعت  یفرط  زا  میـشاب ، هتـشاد  دـلوت  رازه  نویلیم و ۳۰۰  کـی  هنـالاس  رگا  مینک  ضرف 
هب ۰. ام  تیعمج  یعیبط  دشر  مینک ، مک  اه  یروراب  زا  ار  اه  یتوف  ادعت  رگا 

.دسر یم   ۹
دح هچ  ات  ام  هک  دراد  یگتـسب  هلاسم  نیا  هب  دنور  نیا  هدنیآ  ینیب  شیپ  تسا ، شهاک  هب  ور  یروراب  هکنیا  هب  هجوت  اب 

.مینک ییارجا  یلمع و  ار  یتیعمج  هدش  غالبا  یاه  تسایس  میناوت  یم 
فادـها زا  یکی  ؟ تـسا هدـش  تـیعمج ، یلک  یاـه  تسایــس  یارجا  زا  عناـم  هـک  دراد  دوـجو  یعناوـم  هـچ  دــینک  یم  رکف 

.تسا ینیشناج  حطس  یالاب  هب  یروراب  خرن  شیازفا  تیعمج ، هزوح  رد  یغالبا  یاه  تسایس 
.دراد اهرتسب  اه و  تخاسریز  یرسکی  هب  زاین  تسایس ، نیا  ندش  یلمع 

.تسا جاودزا  رامآ  دشر  یروراب ، خرن  شیازفا  همزال  هکنیا  هلمج  زا 
ادـیپ شیازفا  زین  جاودزا  نـس  هتفاـی و  شهاـک  یهجوـت  لـباق  رادـقم  هـب  روـشک  رد  جاودزا  راـمآ  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 

.تسا هدرک 
تیعمج هزوح  رد  یربهر  یغالبا  یاه  تسایـس  ققحت  رد  جاودزا ، رامآ  شیازفا  یاه  تخاسریز  ندرک  مهارف  نیارباـنب 

.تسا رثوم  رایسب 
زا ۱. یروراب  خرن  ندیسر  بیترت ، نیا  هب 

.دراد زاین  یا  هفرح  یزاسگنهرف  هجدوب و  ناموت  اهدرایلیم  صیصخت  هب  هب ۲   ۸
یم ساـسحا  تدــش  هـب  قـالط  خرن  شهاـک  یارب  شـالت  هداوناـخ و  لکــشت  لیکــشت و  تـیمها  دروـم  رد  یزاــسگنهرف 

.دوش ققحم  هداوناخ  رتسب  رد  دناوت  یم  اهنت  یروراب  هک  ارچ  دوش ،
، یوق یاه  ناینب  یاراد  مجسنم و  رادیاپ و  هداوناخ  نیا  سپـس  دبای و  موادت  جاودزا  نآ  دریگ ، تروص  جاودزا  دیاب  ادتبا 

.دروآ یور  یروآدنزرف  یروراب و  هب 
، رگید فرط  زا  دـتفا و  یم  ریخات  هب  اه  جاودزا  یداصتقا ، تالکـشم  لیلد  هب  یفرط  زا  هک  میدـهاش  رـضاح  لاح  رد  اـما 

.تسا هدش  لزلزتم  رایسب  یعامتجا  یاه  بیسآ  طلغ و  یاه  گنهرف  رطاخ  هب  جاودزا  ناینب  هیاپ و 
.دنز یم  نماد  اه  بیسآ  نیا  هب  مه  یبرغ  یاه  هناسر  تاغیلبت  نیب ، نیا  رد  هنافساتم 

.تسین روفنم  وبات و  هلاسم  کی  رگید  قالط  هک  میدهاش  هزورما 
بیــسآ قـالط و  خرن  شیازفا  نآ ، هجیتـن  دور ، یم  نـیب  زا  قـالط  حـبق  هتفاـی و  شهاـک  جاودزا  سدــقت  یتـقو  نیارباـنب 

.دوب دهاوخ  نآ  وریپ  یاه 
قالط و کی  جاودزا ، راهچ  ره  یازا  هب  روشک  رد  هنافساتم  ؟ تسا هنوگچ  ام  روشک  رد  قالط  هب  جاودزا  رامآ  تبـسن  نالا 

.دتفا یم  قافتا  قالط  کی  جاودزا ، هس  ره  یازا  هب  زربلا  نارهت و  لثم  گرزب  یاه  ناتسا  رد 
.دتفا یمن  قافتا  یروراب  دنک ، یم  ادیپ  لالحمضا  هداوناخ  یتقو  دوش و  یم  هداوناخ  لالحمضا  ثعاب  قالط 

راذـگریثات رایـسب  تیعمج ، دـشر  رد  تیاهن  رد  هک  دنتـسه  لصو  مه  هب  هک  دنتـسه  یلولعم  تلع و  یاـه  هریجنز  اـهنیا 
.دوب دهاوخ 

یم نماد  روشک  رد  قالط  یزاس  یداع  نایرج  هب  هک  دنک  یم  ادـیپ  شیازفا  هقلطم  درم  نز و  دادـعت  قالط ، شیازفا  اب 
.دنز

.تشاذگ دهاوخ  میقتسم  ریثات  تیعمج ، دشر  نازیم  رد  لئاسم  نیا 
.تسناد اهروشک  زا  یرایسب  هغدغد  ناوت  یم  ار  تیعمج  دشر  شهاک 

مینک و هاـگن  ار  اـیند  خـلت  هبرجت  دـیاب  اـم  مرظن  هب  ؟ دـننک یم  دروخرب  روـطچ  یعاـمتجا  هدـیدپ  نیا  اـب  رگید  یاـهروشک  رد 
.میریگب سرد 

.دبای یم  شهاک  ناش  یروراب  یتیعمج ، راذگ  ریسم  رد  اهروشک  همه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۴طباور 



.دننک یم  میسقت  تمسق  ود  هب  یروراب  میژر  رظن  زا  ار  اپورا  الثم 
.زیتس هداوناخ  یعامتجا  یاه  متسیس  مود ، هتسد  رادم و  هداوناخ  یعامتجا  یاه  متسیس  هتسد ، کی 

هب هکلب  تساه ، هداوناخ  دشر  لیکـشت و  هیلع  تلود  یاه  تسایـس  هک  تسین  انعم  نیا  هب  یزیتس  هداوناخ  زا  روظنم 
هداوناـخ هک  ییاـهروشک  رد  اـما  تسین ، هداوناـخ  یرادـیاپ  عـفن  هب  یداـصتقا  یعاـمتجا و  تیعـضو  هـک  تـسا  اـنعم  نـیا 

.دنتسه زیتس  هداوناخ  هک  تسا  ییاهروشک  زا  رتشیب  مهد   ود  لقادح  اهنآ  رد  یروراب  خرن  دنتسه ، رادم 
، دـننک اـقبا  ار  هداوناـخ  دـنا  هتـسناوت  دـنا و  هتخادرپ  هداوناـخ  ناـینب  میکحت  هب  هک  یعماوـج  مینیب  یم  یقرـش  یایـسآ  رد 

.دنراد یرتهب  یروراب  خرن  تیعضو 
.تسا یعامتجا  هیامرس  یزاس  هکبش  هداوناخ ، ناینب  میکحت  زا  روظنم  هتبلا 

.درک ذاختا  ار  یبلاج  تسایس  تشاد ، ینییاپ  یروراب  هک  روپاگنس  الثم 
اهنآ زا  شیپ  لسن  هس  ای  ود  هک  طرـش  نیا  هب  مینک ، یم  یلام  کمک  نکـسم ، هیهت  یارب  ناوج  یاه  جوز  هب  اـم  دـنتفگ 

.دنشاب هدرک  یگدنز  مه  رانک  رد 
هعماـج رد  هک  یگداوناـخ  طـباور  دـنناوتب  اـت  دنـشاب  هدرک  یگدـنز  مه  راـنک  رد  گرزبرداـم  گرزبردـپ و  رداـم و  ردـپ و  ینعی 

.دنراد هگن  هدنز  ار  تسا  یشاپورف  لاح  رد  نردم 
.دنتسه رگیدمه  یماح  هراومه  هک  دنتسه  یعامتجا  یاه  هکبش  اه ، هداوناخ  عقاو  رد 

، تیعمج دشر  یلوزن  بیـش  ناریا و  رد  یروراب  خرن  شهاک  رد  یداصتقا  تالکـشم  لئاسم و  دـح  هچ  ات  دـینک  یم  رکف 
زا یدایز  شخب  تسین ، هعماج  یداصتقا  تالکـشم  اهنت  تیعمج ، شهاـک  هلاـسم  هشیر  دـینیبب  ؟ تسا هتـشاذگ  ریثاـت 

.تسا یگنهرف  لئاسم  نآ 
هیرهــش یارب  زین  ناـموت  نوـیلیم  کـی  یهاـم  ـالثم  دــنناوت  یم  دــنرادن و  یلاــم  لکــشم  هـک  دنتــسه  یداــیز  هدــع  ــالثم 

یم دروخرب  هنوگچ  ناشدـنزرف  اب  کدوک  دـهم  رد  هک  دـننارگن  اهنآ  زا  یلیخ  مه  زاـب  اـما  دـنزادرپب ، دوخ  دـنزرف  کدوکدـهم 
.دوش

ود ناشدنزرف  دنراپـسب ، کدوکدهم  هب  ار  ناشدـنزرف  هتفه  رد  زور  شـش  هکنیا  یاج  هب  دـنهد  یم  حـیجرت  اهنآ  زا  یلیخ 
.دشاب کدوک  گرزبردام  گرزبردپ و  دزن  ار  اهزور  یقاب  کدوکدهم و  رد  زور 

.دبای دشر  ماوداب ، مکحم و  یعامتجا  هریجنز  نیا  هک  دوش  هدیجنس  یریبادت  هک  تسا  زاین  سپ 
.دیروایب هچب  تفگ  مدرم  هب  میقتسم  روط  هب  دیابن  یروراب  لکشم  لح  یارب 

.تخادرپ هلاسم  نیا  هب  میقتسمریغ  دیاب  هکلب 
.تسا یگنهرف  یداصتقا و  یعامتجا ، طیارش  یرسکی  دنیآرب  اه  تیمک  اهددع و  تقیقح  رد 

.دنک رییغت  نآ  دنیآرب  ات  درک  راک  طیارش  نیا  یور  دیاب  سپ 
، نآ هجیتن  ات  دوش  زکرمت  قالط و … رامآ  شهاک  یگداوناخ ، یعامتجا  هیامرـس  هداوناخ ، ماکحتـسا  یور  ادتبا  دیاب  الثم 

.میشاب دهاش  ار  یروراب  خرن  رد  رییغت  ینعی 
یداصتقا هدـنیآ  هب  اه  هداوناخ  اـت  دیـشخب  دوبهب  ار  هعماـج  یداـصتقا  طیارـش  دـیاب  روشک  تیعمج  شیازفا  یارب  اـعطق 

.درک راک  مه  یگنهرف  لئاسم  یور  نامزمه  دیاب  اما  دنشاب ، هتشاد  دیما  ناش ،
مه یریثات  میقتـسم ، تاغیلبت  نیا  دـینک ؟ یم  یبایزرا  روطچ  ار  تیعمج  دـشر  شیازفا  یارب  یا  هناـسر  تاـغیلبت  اـمش 

ماـقرا راـمآ و  نیا  هب  رتـشیب  دراد ، تسد  رد  هـک  ییاـه  هناـسر  قـیرط  زا  تـلود  هـچره  مدـقتعم  ؟ دراد تـیعمج  دـشر  رد 
.دید دهاوخ  یرتمک  هجیتن  دنک ، مادقا  یروآدنزرف  غیلبت  هب  میقتسم  روط  هب  دنزب و  نماد 

.دنک تیریدم  ار  ام  تسا  رارق  تلود  هک  دننک  یم  روصت  مدرم  هک  ارچ 
ارجا نیودـت و  ییاه  همانرب  تسا  رتهب  دوش ، مالعا  اـه  هناـسر  رد  اـه  هماـنرب  میقتـسم  تیهاـم  هکنیا  یاـج  هب  نیارباـنب 

.دهد تهج  ار  تیعمج  دشر  تسایس  میقتسمریغ ، روط  هب  هک  دوش 
ییاهدـمایپ هچ  دـنک ، ادـیپ  هـمادا  روـشک  تـیعمج  دـشر  یلوـفا  دـنور  دوـشن و  یلمع  یربـهر  یغـالبا  یاـه  تسایـس  رگا 

.تسا یتایح  موهفم  کی  اه  تموکح  اه و  تلود  همه  یارب  تیعمج  ؟ دوب دهاوخ  ام  هعماج  رظتنم 

 



.تشاد دهاوخن  یموهفم  چیه  تیعمج  نودب  هعماج 
.تسا مهم  مه  نآ  راتخاس  دشر و  بیکرت ، هکلب  تیعمج  دادعت  اهنت  هن 

لیدـبت گرزب  نادـنملاس  هناـخ  کـی  هـب  اـم  روـشک  دورب ، شیپ  لاوـنم  نـیمه  هـب  اـم  روـشک  تـیعمج  دــشر  تیعــضو  رگا 
.دش دهاوخ 

یم ساـسحا  روـشک  رد  یزیچ  ره  زا  شیب  کدوـک  یاهدـهم  ییادــتبا و  سرادــم  هـب  زاـین  ییاـه ، هرود  رد  هـک  روطناـمه 
.تشاد میهاوخ  زاین  یرتشیب  نادنملاس  هناخ  هب  هدنیآ  رد  دش ،

یاقب ماکحتـسا و  هب  دـناوتب  تیعمج  هک  دـشاب  هارمه  ینوریب  ینورد و  نزاوت  لداـعت و  کـی  اـب  دـیاب  روشک  ره  تیعمج 
.دنک کمک  یعامتجا  ماظن 

.تسا هدش  هتخود  تیعمج  یفیک  یمک و  یزاس  لداعتم  نیا  هب  مه  یربهر  یغالبا  یاه  تسایس  هاگن 
هب رگید ، فرط  زا  دوشن ، یناسنا  یورین  دوبمک  یریپ و  راچد  روشک  هک  دنک  یم  هجوت  تیعمج  یمک  دشر  هب  مه  ینعی 

تیعمج عیزوتزاب  یتح  یعامتجا و  یاه  بیسآ  شهاک  یمالسا ، یناریا ـ  یگدنز  کبـس  قنور  یگدنز ، هب  دیما  شیازفا 
.دنک یم  هجوت  روشک  هنهپ  رد 

اهب اهنآ  هب  ذغاک  یور  اهنت  ای  میا  هدرک  هجوت  دراوم  نیا  هب  اه ، همانرب  نیودت  ماگنه  هب  ام  ایآ  هک  تسا  نیا  لاوس  لاح 
ناوت شهاک  راک و  یورین  دوبمک  تیعمج ، یگدروخلاس  دوشن ، ارجا  یغالبا  یاه  تسایـس  نیا  رگا  نیاربانب  میا ؟ هداد 

.دوب میهاوخ  دهاش  هدنیآ  رد  ار  تیعمج  ینورد 
زا ترجاهم  روطنیمه  دنتـسه و  روشک  یلخاد  تینما  نکر  نیرت  مهم  هک  روشک  ینوماریپ  قطانم  اهزرم و  ندـش  یلاخ 
مه اهرهـش  نـالک  تالکـشم  هـب  هـک  دـشاب  تـیعمج  دـشر  شهاـک  راـثآ  رگید  زا  دـناوت  یم  گرزب  یاهرهـش  هـب  اهاتــسور 

.دنز یم  نماد 
اب نآ ، تیادـه  لرتـنک و  هـک  دوـش  یم  یراـجنهبان  و  کـیمونآ »  » طیارــش کـی  راـچد  زین  یعاـمتجا  ماـظن  تروـص  نـیا  رد 

.دوب دهاوخ  هجاوم  یدایز  تالکشم 
راـمآ دـشر  قفــشم  دوـمحم  رتـکد  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  هداوناــخ  تـیعمج  یروراــب  خرن  شیازفا  یدــیلک : تاــملک 

: یراذـــــــــــگ کارتشاــــــــــتیعمج  شهاــــــــــک  قــــــــــالط  روــــــــــشک  تــــــــــیعمج  یلوزن  بیـــــــــــش  یگدروخلاــــــــــس  جاودزا 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۴۹۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

فلا دوش - ؟ یم لیدبت  گرزب  نادنملاس  هناخ  کی  هب  ناریا  ایآ   

۲۲۲۲
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۲



مینست یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۳۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / انریا   

یاروـش یناـسنا  موـلع  یاـقترا  لوـحت و  یاروـش  هـسلج ۱۷۹  یگنهرف ، بـالقنا  یلاــع  یاروـش  هبنــشجنپ  زور  شرازگ  هـب 
بـالقنا یلاـع  یاروـش  ریبد  یلماـع  اضردیعــس  روـضح  اـب  لداـع و  دادــح  یلعمـالغ  تساــیر  هـب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع 

.دش رازگرب  اروش  نیا  هناخریبد  لحم  رد  یگنهرف 
ندـناوخ هقباـس  یب  ناـهج و  رد  اـنورک  سوریو  عویــش  هـب  هراـشا  اـب  ینانخــس  یط  لداـع  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 

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

تـسایر هـب  یناـسنا  موـلع  لوـحت  یاروـش  هـسلج  رد  یمالـسا  یـسانشناور  هتـشر  دـشرا  یـسانشراک  هرود  لصفرــس  اـنریا - نارهت -
.دش بیوصت  لداع  دادح 

 

https://www.irna.ir/news/83818318/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%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.irna.ir/news/83818318/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%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 
مالسالا تجح  تفرگ و  رارق  راک  روتسد  رد  یمالسا  یسانشناور  دشرا  یـسانشراک  هرود  لصفرـس  یـسررب  همادا  سپس 

.درک هئارا  هنیمز  نیا  رد  یشرازگ  هاگشناد  هزوح و  هاگشهوژپ  رایشناد  یناجیابرذآ ، نیملسملا  و 
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 

هتفرگ رارق  هراشا  دروم  یمالسا  یسانشناور  سورد  رد  یسانش  تفرعم  یسانش و  شزرا  ینابم  ندش  هفاضا  ثیدح و 
.تسا

، 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 
صوصخ رد  لداع  دادح  شرازگ ، نیا  هئارا  زا  سپ  دش  ام  یاه  هاگشناد هب  ینابم  ریاس  دورو  عنام  یبرغ  یـسانشناور   ۰

رد ینید  یونعم و  ینابم  اب  یـسانش ، هعماـج  یـسانشناور و  ملع  ود  یناـسنا  مولع  ناـیم  رد  تفگ : هتـشر  نیا  تیمها 
.دنتسه ههجاوم 

لکـش ناسنا  رد  یتقیقح  هب  ندـش  لئاق  حور و  درجت  هب  داقتعا  هیاپ  رب  ینید ، ینابم  رب  ینتبم  یـسانشناور  دوزفا : یو 
دننام ناسنا  اب  دـنرادن و  یدامریغ  یدام و  درجت و   انبم و  تاذ و  هب  یراـک  دـیدج  یـسانشناور  رد  هک  یلاـح  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 

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 

یاهداتــسا مـه  دوـش و  فیلاـت  شیاـهباتک  مـه  اـت  میــشاب  یدـج  نآ  یارجا  رد  هدرک و  حالــصا  ار  نآ  صقاوـن  مینادــب و 
هتـشاد ار  هتـشر  نیا  یرتکد  هرود  یزادـنا  هار  تهج  رد  شالت  دـننک و  حرطم  ار  ثحاـبم  نیا  دـننک  ادـیپ  تارج  ناملـسم 

.میشاب
هتــشر یــسرد  بـتک  فیلاـت  هـکنیا  ناـیب  اــب  لداــع  دادــح  دوــش  ماــجنا  سورد  یاــه  لصفرــس هــنیمز  رد  قــیقد  تراــظن 

رد بتک  فیلات  یارب  هتـسیاش  یفلوم  باختنا  نمـض  دـیاب  درک : نایب  تسا ، تیمها  زئاـح  رایـسب  یمالـسا  یـسانشناور 
.دریگ تروص  زین  سورد  یاه  لصفرس  هنیمز  رد  یدج  قیقد و  تراظن  هتشر ، نیا 

هورگراک طسوت  شریذپ  یاه  تیولوا  یارب  همان  نییآ میظنت  نوچمه  دوخ  یاهداهنـشیپ  تارظن و  نایب  هب  اضعا  سپس 
سورد رد  یــسانش  شور سرد  یــسانشناور و  یاــه  هـیرظن  دــقن  یــسررب و  سرد  هـئارا  لوـحت ، یاروــش  هـب  نآ  هـئارا  و 

، یمالسا تمکح  رد  سفن  سرد  یاوتحم  حالـصا  هتـشر ، نیا  رد  دیتاسا  یـصصخت  یاه  تیحالـص  یـسررب  یـصصخت ،
رد یمالـسا  تمکح  رد  سفن  یمالـسا و  یـسانشناور  ینابم  یمالـسا ، درکیور  اب  یـسانشناور  هفـسلف  سرد  هس  ماـغدا 
رد ییارگدرف  درکیور  هـبلغ  نایوجـشناد ، یزوـمآ  تراـهم  شخب  رد  فعــض  یمالـسا ۱و۲ ، یـسانشناور  ماـن  هـب  سرد  ود 

.دنتخادرپ سورد  هئارا 
یار اـب  یمالـسا  یـسانشناور  دـشرا  یـسانشراک  هرود  لصفرـس  لداـع  دادـح  رتـکد  یدـنب  عمج  اـضعا و  رظنراـهظا  زا  سپ 

.دیسر بیوصت  هب  اضعا  تبثم 
یاروش ریبد  یلماع  لداع ، دادـح  نانخـس  زا  سپ  تسا  هزوح  نیا  باحـصا  هشیدـنا  رد  لوحت  یناـسنا ، مولع  رد  لوحت 

 



ریــسم رد  یناـسنا  موـلع  نداد  تـکرح  یناـسنا ، موـلع  یاـقترا  لوـحت و  یاروـش  راـک  تـفگ : زین  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع 
لوحت یاروش  یدوجو  هفسلف  یربهر و  مظعم  ماقم  هبلاطم  مهم ، رایـسب  راک  نیا  هک  هدوب  یموب  شناد  رثوم و  دیفم ،

.تسا
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 

هک ییاه  شور  هب  یددجم  هاگن  تسا  رتهب  تفگ : تسا ، ینونک  یاه  شور  رد  یرگنزاب  کی  دنمزاین  دراد و  هدش  ریبدت 
راک زاس و  یـصصخت  هورگراک  دوجو ۱۷  اب  اه  شور  نیا  رـضاح  لاـح  رد  هتبلا  میـشاب و  هتـشاد  میدرک ، لاـبند  لوحت  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 

مولع یناسنا و  مولع  هک  ار  یریـسم  زا  یتوافتم  ریـسم  کی  دیاب  ینونک  یاه  شور  ظفح  رانک  رد  هکنیا ، نایب  اب  یلماع 
هب زاین  هدوبن و  یبسانم  شور  ام  یمیدـق  یاه  شور  زا  یخرب  داد : همادا  مینک ، یط  دراد ، برغ  تیروحم  اـب  یعاـمتجا 

.دراد راک  شور  رد  یرگنزاب  رکفت و 
تــفر و ددــجتاسپ  تمــس  هــب  ددــجت  نارود  رد  برغ  یاــیند  لــئاسم  داد : هــمادا  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 

هعماـج یارب  ار  یدـیدج  درکیور  هتـسناوتن  اذـل  دوب ، ددـجت  هب  ضارتـعا  طـقف  تشادـن و  یمجـسنم  خـساپ  زین  ددـجتاسپ 
ناسنا اب  طبترم  قیاـقح  یتسه و  قیاـقح  رب  رظاـن  هک  مالـسا  نیبم  نید  زا  هتـساخرب  درکیور  اـعطق  دـنک و  مهارف  برغ 

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

رد هک  یعیاقو  زا  یرایـسب  نیاربانب  تسا ؛ هتفر  ییارگرثکت  یـشزرا و  یئارگ  تیبسن  مزیرالوکـس ، تمـس  هب  تسا  مکاـح 
.تسا هدرک  یط  هک  تسا  یریسم  نیمه  زا  یشان  دتفا  یم قافتا  برغ  هعماج 

خــساپ زین  ددــجتاسپ  داد : هـمادا  تـفر ، ددــجتاسپ  تمــس  هـب  ددــجت  نارود  رد  برغ  یاـیند  لـئاسم  هـکنیا  ناـیب  اــب  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  قیاقح  رب  رظان  هک  مالـسا  نیبم  نید  زا  هتـساخرب  درکیور  اـعطق 
.دنک نشور  ام  یارب  ار  ریسم 

نیا رد  زین  ییاـــبطابط  همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس  نیـسح  دـش  یـشهوژپ  یاه  تیلاـعف رد  یتارییغت  ببـس  اـنورک 
اـه و تسـشن  هزوـح  رد  یزاـجم  یاـضف  هک  تـسا  نـیا  هداد  یور  هـک  یرییغت  نیرتـمهم  اـنورک  نارود  رد  تـفگ : هـسلج 

.میدوب لفاغ  نآ  زا  البق  ام  هک  تسا  هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  یا  هداعلا  قوف  ناکما  یشهوژپ  یاه  تیلاعف 
کرادــت روـشک  رــسارس  ناداتــسا  روــضح  اــب  یا  هماــنرب  میناوــت  یم  یزاــجم  یاــضف  تـیفرظ  زا  هدافتــسا  اــب  دوزفا : یو 
یبایزرا دروم  لوحت ، یاروش  یداهنـشیپ  تامادـقا  نینچمه  هتفرگ و  تروص  یاه  تیلاعف  اه ، همانرب  اجنآ  رد  ات  مینیبب 

.دریگ رارق  یشیدنازاب  و 

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   

انلیا دش -  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  هتشر  دشرا  یسانشراک  هرود  لصفرس   

انکیا دش -  بیوصت  یمالسا  یسانشناور  دشرا  یسانشراک  لصفرس   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۸طباور 



زویناکسیا تسا -  ملع  نیا  هب  دورو  ربارب  رد  یدس  یبرغ  یسانشناور   

۲۵۲۵
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
زوین۱۰:۳۵ داصتقا  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

عوـضوم ییاـمنزاب   » هب یـشهوژپ  رد  یودـهم  ارهز  یئاـبطابط و  همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  رادمتعیرـش ، هیـسآ 
.تسا هتخادرپ  یزاجم » یربخ  یاه  لاناک رد  نآ  زاس  ناجیه یاهدامن  گرم و 

نییبـت تـسا ، هدـمآ  هدـش ، رــشتنم  هرواـشم  یاـه  شهوژپ یملع  ۀمانلــصف  رد  هـک  شهوژپ  نـیا  رد  اـنطع ، شرازگ  هـب 
.دراد ینالوط  یا  هقباس ریمو ، گرم لماوع  هلمج  زا  یتیعمج ، یاه  هتفای

.دنا هتخادرپ نآ  رب  رثؤم  لماوع  للع و  نییبت  ریم و  و گرم هلئسم  هب  هک  تسا  یزاتشیپ  نادنمشیدنا  زا  نودلخ  نبا 
نآ ربارب  رد  اــی  ذاــختا  دـــیدج  ییاــهراتفر  راــکفا و  نآ  رد  دور  یم راــظتنا  هــک  یگنهرف  تارییغت  هرود  رد  نادـــقف  گرم و 

.دنتسه هعلاطم  یارب  یدنمشزرا  تاعوضوم  دوش ، تمواقم 
یاه هولج یگنهرف و  تارییغت  رگنایامن  دـناوت  یم یزاـجم  یاـه  هکبـش راـبخا  رد  گرم  تاـعوضوم  ییاـمنزاب  هعلاـطم  اذـل 

.دشاب یگدنز 
.دشاب هتشاد  یا  هژیو تیباذج  دارفا  یارب  ناجیه  داجیا  لیلد  هب  رابگرم  رابخا  دسر  یم رظن  هب 

.درک نییبت  گرم  دروم  رد  ناسانش  ناور تایرظن  ساسا  رب  ناوت  یم ار  تیعقاو  نیا 
.گرم هزیرغ  مه  دراد و  یگدنز  هزیرغ  مه  ناسنا  تشاد  داقتعا  دیورف 

.تسا گرم  هزیرغ  زا  یمهم  ءزج  یرگشاخرپ  دیورف  رظن  زا 
.دراد یماو نتشک  ریخست و  بیرخت ، هب  ار  دارفا  یرگشاخرپ  قیاس 

.تسا ناسنا  تشرس  زا  یشخب  یرگشاخرپ  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  دیورف 
.ریقحت ندز و  هیانک ندرک ، تبیغ لتق ، گنج ، یارب  تسا  یهیجوت  یرگشاخرپ  هب  شیارگ  یو  رظن  زا 

راــچد ار  یو  رگید  فرط  زا  دـــهد ، یم وا  هــب  یدودـــحمان  تردـــق  فرط  کــی  زا  گرم  زا  ناــسنا  یهاــگآ  زین  مورف  رظن  زا 
.دنک یم تعیبط  هیقب  زا  ییادج  ساسحا 

یبارطـضا راچد  دـنک و  یم یناوتان  اوزنا و  ندوب ، اهنت  ساسحا  ناـهج  رد  تاـناویح ، اـب  دوخ  زیاـمت  نیا  لـیلد  هب  ناـسنا 
.دوش یم نیداینب 

.دننک یم هدافتسا  نآ  زا  اه  تلم مه  درف و  مه  هک  تسا  یرگناریو  بارطضا ، نیا  زا  زیرگ  یاه  مسیناکم زا  یکی 
.تسا نارگید  نتشادرب  نایم  زا  ساسحا  نیا  فده 

یاه گنهرف ماوقا و  هعلاطم  اب  دـنک  یم راهظا  رابگرم  یاه  یرامیب اب  راک  رد  زاتـشیپ  صـصختم  ناونع  هب سار  نینچمه 
.تسا هدوب  یرارف  گرم  زا  هشیمه  رشب  هک  میسر  یم هجیتن  نیا  هب نهک 

، هاگآدوخان هک  تسا  نیا  نآ  هب  رشب  شنکاو  گرم ، ریذپانزیرگ  یعیبط و  هدیدپ  دروم  رد  نیداینب  شناد  هب  هجوت  اب  اما 
.دنیب یم نکممریغ  دوخ  یارب  ار  نآ 

مه گرم  تسا و  نارگید  هناهاوخدب  هلخادم  ای  لتق  قیرط  زا  دسرب ، نایاپ  هب  یزور  یگدنز  هک  دـشاب  رارق  رگا  نیاربانب 
.تسا نارگید  لام  هشیمه 

هک تـسا  رواـب  نـیا  رب  درک ، یم راـک  یراـمیب  یناـیاپ  لـحارم  رد  یناطرـس  ناراـمیب  اـب  یدوـجو  یهاگدـید  اـب  هـک  زین  مولاـی 
.دهد تاجن  ار  وا  دناوت  یم نآ  هراب  رد  رکفت  دنک ، دوبان  ار  رشب  تسا  نکمم  گرم  تیعقاو  هچرگا 

تـسا مزال  دـهد ، یم تسد  راـب  کـی  اـیند  نیا  رد  نتـسیز  تصرف  نوچ  هک  دـهد  یم ار  کرد  نیا  دارفا  هب  گرم  هب  رکفت 
.درب هرهب  تصرف  نیا  زا  ترسح  نیرتمک  اب  درک و  یگدنز  لماک 

یسررب یسررب یزاجم   یزاجم یربخ   یربخ یاه   یاه لاناک لاناک ردرد   نآنآ   زاس   زاس ناجیه ناجیه یاهدامن   یاهدامن گرم  وو   گرم عوضوم   عوضوم ییامنزاب   ییامنزاب
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یـشیارگ دنــشاب ، هدـش ور  هـبور  دودـحم  یگدـنز  ییاـنعم  یب اـب  دارفا  هچناـنچ  راـبگرم ، راـبخا  هـب  شیارگ  دـسر  یم رظن  هـب 
یــشقن دــنزیرگب ، یگدــنز  ییاـنعم  یب هـب  یهاـگآ  زا  دارفا  هچناـنچ  تـسا و  یگدــنز  اـب  راـیع  ماـمت  ههجاوـم  یارب  یدوـجو 

.دنتسه هدنز  نانآ  دنمهف  یم نارگید ، گرم  هدهاشم  اب  دارفا  هک  دراد  سار  رظن  دروم  عون  زا  یبانتجا 
.دشاب هتشاد  ولهپود  یرثا  دناوت  یم گرم  اب  ههجاوم  نیاربانب 

.دنک یم هجاوم  ینماان  ساسحا  اب  ار  رشب  هک  تسا  یگدنز  یارب  یدیدهت  گرم 
.تسا رشب  نیداینب  یاهزاین  زا  یکی  تینما  ساسحا 

زا راشرـس  یلومعم ، ندز  مدق  کی  یتح  ای  رابخا ، اه ، گنهآ نتم  ینویزیولت ، یاه  همانرب رد  هرمزور  یگدنز  هک  یلاح رد 
.تفای دهاوخ نایاپ  کش  نودب  یگدنز  دنک  یم یروآدای  هک   تسا  ییاه  هنحص

یاـهرتیت دنتـسه و  تنوـشخ  تیاـنج و  هنیمز  رد  مدرم  هب  نداد  یهاـگآ عباـنم  نیرت  مـهم زا  یربـخ  یاـه هناـسر عـقاو  رد 
.دنهد یم زیگنا  مغ یاهدادیور  دروم  رد  ییاهرادشه  زور  ره  یربخ 

زا یربـخ  تعنـص  تـسا و  هدـش مـهارف  ناتـساد ، کـی  یارب  مزـال  هـنیمز  دـهد ، یم خر  یگرم  هـک  یناـمز  دـسر  یم رظن  هـب 
.دنک یم لابقتسا  اه  ناتساد نیا  هب  طوبرم  یاه  یرامشرس

.تسا هدوب  تاعوضوم  نیرتزاسربخ  زا  یکی  هتشذگ  ههد  راهچ  رد  گرم ،
لک ًاـبلاغ  نوـنکا  داد ، یم صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  ثداوـح  تاحفــص  هتــشذگ  رد  هـک  تاـفداصت  لــتق و  دروـم  رد  یبلاــطم 

.تسا هدرک  لاغشا  ار  اه  همانزور لوا  هحفص 
گرم اـی  گرم  هـب  دـیدهت  هـب  رجنم  هـک  هرمزور ، تاـفداصت  اـیالب و  زا  یــشان  یاهدادــیور  ثداوـح و  زا  یادــج  گرم  راـبخا 

.تسا تاعوضوم  زا  یعیسو  هزوح  لماش  دوش ، یم عوقولا  بیرق
، تاـــناویح گرم  یطیحم و  تــسیز تالکـــشم  هــب  طوــبرم  راـــبخا  یا  هناـــسر شـــشوپ  لـــماش  دراوـــم  نــیا  زا  یا  هنوـــمن

.دوش یم ناراکشزرو  ای  نادنمرنه  گرم  یسایس ، نالاعف  ای  نارادمتسایس  گرم  رابگرم ، یاه  یرامیب
لتق یگدـننار ، فداصت  کی  رثا  رد  هاوخ  گرم ، تسا و   هتفرگ رارق  نارگید  جـنر  یاه  ناتـساد هرـصاحم  رد  رـشب  نیاربانب 

رابخا نیا  هب  ناراگنربخ  یـسرتسد  تسا و  هدش  لیدـبت  رابخا  یارب  هدامآ  عبنم  کی  هب  دـشاب ، هسوک  کی  هلمح  یتح  ای 
.تسا هنیزه  لقادح  مزلتسم  ناسآ و  رایسب 

هژیو هب  ثداوـح و  هزوـح  یربـخ ، یاـه  هزوـح نیرتباذـج  زا  یکی  دراد و  یگتـسب  نآ  تیباذـج  نازیم  هب  راـبخا  یدنمـشزرا 
.تسا گرم  عوضوم 

ربارب رد  نادنورهــش  زا  تظاــفح  هجوـت و  بلاــج  راــبخا  شرازگ  ناــیم  یدربـن  هـب   رجنم  بطاــخم  یارب  تیباذــج  داــجیا 
یقالخا لوصا  هب  ییانتعا  یب هب  تسا  نکمم  دوش و  یم زیگنارب  ناجیه راـبخا  نیا  هجیتن  رد  یتخانـش  ناور یاـه  بیـسآ

.دماجنایب نیناوق  یتح  و 
ندز اطخ  تواضق  بسچرب  ناجیه ، داجیا  یارب  ناراـگنربخ  یاـه  هویـش زا  یکی  دـهد  یم ناـشن  اـه  شهوژپ لاـثم  یارب 

.تسا دنس  نودب  مهنآ  لتق ، هب  طوبرم  یاه  هاگداد یوعد  هب 
.دوش یم رجنم  نتشاد  تینیع  هیور  زا  جورخ  تمیق  هب  ناجیه  داجیا  نیا 

تیعورـشم اعدا  نیا  هب  ات  دنوش  یم لسوتم  تسا ، هدش هدینـش  تفگ و  ینالف  هب  دوخ  یاعدا  تابثا  یارب  نانآ  هک  ارچ 
.دنشخبب

دوش یم بجوم  رابخا ، هب  یـشخب  تینیع  هوحن  نیا  هب  رهاظت  رـسرب  تباقر  هک  تسا  نآ  رگناشن  یـشهوژپ  یاـه  هتفاـی
.دنهد صیخشت  تیعقاو  ریغ  زا  ار  تیعقاو  دنناوتن  مدرم  مومع 

نیا دـنز و  یم همطل  تسا  یعامتجا  یتخانـش و  ناور هیامرـس  کی  هک  مدرم  داـمتعا  تینما و  هب تدـش  هب  تامادـقا  نیا 
.دنهد رارق  هجوت  دروم  ار  نادنورهش  یساسا  قوقح  هک  تسا  نیا  اه  هناسر مهم  تیلوئسم  هک  تسا  یلاح  رد 

ربخ و تیباذـج  نیب  لداعت  فرط و  کی  زا  یدنورهـش  قوقح  نتفرگ  رظن  رد  ینیع و  تیعقاو  شرازگ  نیب  لداعت  ظـفح 
یا هداس راک  لتق  گرم و  طوبرم  رابخا  رد  تشحو  بعر و  ینمااـن ، داـجیا  ربارب  رد  تبقارم  یتخانـش و  ناور هاـفر  تیاـعر 

.دروآ یم دوجو  هب  یتالضعم  تسین و 

 



مادـک هک  دـنریگب  میمـصت  ناراگنربخ  دـنک  یم اـضتقا  بیـسآ ، زا  باـنتجا  لاـح  نیع  رد  یرگن و  ینیع یفرط و  یب تلاـسر 
هب نانآ  یـساسا  قوقح  زا  ربخ ، ناگدـنناوخ  هجوت  بلج  نیع  رد  ات  دـنزاس  راکـشآ  ار  کیمادـک  ناهنپ و  ار  تیعقاو  هبنج 

.دننکن یطخت  دنورهش  ناونع 
یارب هنیمز  نیا  رد  شهوژپ  دـسر  یم رظن  هب  یتاقیقحت ، الخ  دوجو  گرم و  رابخا  اـب  مدرم  موادـم  ییوراـیور  هب  هجوت  اـب 

هب تبـسن  ندـش  توافت  یب ای  ینماان  ساسحا  فرط و  کی  زا  یهاگآ  گرم نایم  لداعت  ظفاح  یقـالخا و  یوگلا  میـسرت 
.دشاب یرورض  رگید  فرط  زا  گرم 

فرط زا  یزاجم و  یربخ  یاه  هکبـش رد  گرم  رابخا  هدـش  ییامنزاب  نیماـضم  یفرط  زا  رـضاح  هلاـقم  رد  لـیلد  نیمه  هب 
یـــسررب بطاــخم  هجوــت  بــلج  تاـــناجیه و  نــتخیگنارب  روــظنم  هــب  یربــخ  شرازگ  رد  هــتفر  راـــک  هــب  یاـــهدامن  رگید 

.تسا هدش
ضراوع یلصا  نومضم  هد  رد  گرم  رابخا  ییامنزاب  داد  ناشن  یزاجم  یربخ  یاه  لاناک رد  گرم  رابخا  نیماضم  لیلحت 

دمع ریغ ثداوح  یباوخ ،) مک  سرتسا و  ناطرـس ، یبلق ، هتکـس  نوخ ، راشف  وضع ، تفایرد  مدـع   ) یرامیب ینامـسج و 
، تـیعمج ماـحدزا  ینمیا ، تاـکن  تیاـعر  مدـع  طوقــس ، ندــعم ، راـجفنا  شزیر و  یلغــش ، ثداوـح  یگدــننار ، ثداوـح  )
، داوم فرصم  رثا  رد  یبلق  تسیا   ) داوم لکلا و  فرـصم  ءوس  یرامیب ، ) ثداوح و  رثا  رد   ) یزغم گرم  یعیبط ،) یایالب 

یعمج راتـشک  یراحتنا ،)، تاـیلمع  توف ، هب  رجنم  یـشکدوخ  ماـجرفان ، یـشکدوخ   ) یـشکدوخ لـکلا ،) زا  تیمومـسم 
لهس صاصق ، یگداوناخ ،) لتق  کوکشم ، لتق  دمع ، لتق  دمع ، ریغ  لتق   ) لتق یشک ،) لسن ضرتعم ، مدرم  راتشک  )
تروص تاناویح  راتشک  گرم و  و  نیدلاو ) یراگنا  لهس  صصختم ، هب  هعجارم  رد  یراگنا  لهس   ) گرم هب  رجنم  یراگنا 

.تسا هتفرگ
کــــیتامارد و یزادرپ  هنحــــص نومــــضم  جــــنپ  رد  ناــــجیه  شیازفا  هجوـــت و  بـــلج یاــــه  هویــــش ییاــــمنزاب  نـــینچمه 
ترهـش و  ) تیمها یاهدامن  ندربراک  هب  زیمآ ، هغلابم یمک  یاهدامن  لاـیخ ، روصت و  کرحم  یاـهدامن  یزاـس ، هتـسجرب

.دش یدنب  هقبط اهوبات  هب  هراشا  و  تردق )
رد راـبخا ، اـه و  شهوژپ رد  ریمو  گرم لـماوع  ییاـمنزاب  ناــیم  داد  ناــشن  گرم  دروـم  رد  راــبخا  اــه و  شهوژپ هسیاــقم 

.تساه شهوژپ رد  یریگشیپ  یاه  هویش هئارا  یسررب و 
.تسا هدوب رفص  دح  رد  ابیرقت  هناریگشیپ  دیفم  یاهراکهار  هئارا  یشخب و  یهاگآ ریمو ، گرم رابخا  رد  هک  یلاح رد 

بجوم شیازفا و  ار  مشخ  سرت و  هودنا ، تاناجیه  هک  دوش  یم یفنم  یاهدادیور  موادم  راوخـشن  بجوم  هلأسم  نیا 
.دوش یم مدرم  ینماان  ساسحا 

هیزجت و یرادـبناج ، نودـب  حیحـص و  تـیعقاو  ندیـشک  ریوـصت  هـب  ناراـگن ، هماـنزور  یاـه  تیلوئـسم نـیرت  مـهم زا  یکی 
.تسین ناسآ  نادنچ  تیرومأم  نیا  ماجنا  هک  تسا  هعماج  رد  هداد  خر  یاهدادیور  ییاشگزمر  لیلحت و 

.دراد ربرد یبقاوع  هشیمه  ناراگنربخ  تامادقا 
یتیمها اـب  رایـسب  شقن  زیمآ ، ضراـعت تیعـضو  هنوگره  شرازگ  رد  یلـصا  یاـه  هناـسر هک  دـننک  یم راـهظا  ناصـصختم 

.دنراد
یتروص نامه  هب  هنافرط  یب لقتسم و  روط  هب  ار  ثداوح  دیاب  زیمآ  ضراعت طیارش  رد  ناراگنربخ  هک  دننک  یم دیکأت  اهنآ 

.دننک شرازگ  دننیبب ، یم هک 
.تسا زیمآ  ضراعت  طیارش  نیا  زا  یکی  نآ  زا  یهاگآ  گرم و 

تمس هب  دارفا  تکرح  ثعاب  دنک ، داجیا  یفنم  جیاتن  دناوت  یم هچرگا  گرم  زا  یهاگآ  دهد  یم ناشن  اه  شهوژپ یخرب 
.دوش مه  بوخ  یگدنز  هب  کمک  رت و  تبثم یاهریسم 

مومع یارب  هتبلا  دنریگرد و  میقتـسم  ریغ ای  امیقتـسم  نآ  اب  هک  یدارفا  یارب  گرم  تسا  هدش  بجوم  دـیدج  یاه  هناسر
.دوش یقلت  عیاش  یرما  زین  مدرم 

دوـلآ زمر هلاـه  یتخانــشناور  یکیزیف و  حطــس  رد  یزاـجم  یاـه  هناـسر رد  نادــقف  گرم و  یراـمیب ، راـبخا  یپرد  یپ رــشن 
.تسا هدرب نیب  زا  ار  یگدنز  نایاپ 

 



.دهد شهاک  ار  یهاگآ  گرم دناوت  یم رابخا  اب  ههجاوم  نازیم  نیا  اذل 
.دوب دوهشم  الماک  انورک  عویش  هرود  رد  گرم  اب  ههجاوم  هناگود  ریثات 

رگید فرط  زا  درک و  بـلج  عوـقولا  بـیرق رطخ  هـب  ار  مدرم  هجوـت  اـنورک ، زا  یـشان  گرم  راـبخا  نارحب ، زاـغآ  رد  یفرط  زا 
هرمزور یگدــنز  ندـــش  جـــلف  لــمحت و  لــباق  ریغ بارطـــضا  هــب  سرتــسا ، ربارب  رد  فیعـــض  یروآ  باــت یاراد  دارفا  یارب 

.دیماجنا
تردــق یگدــنز  ناـیاپ  دوـلآ  زمر هلاــه  دــسر  یم رظن  هـب گرم ، راــبخا  اــب  هتــسویپ  ییوراــیور  طیارــش و  موادــت  زا  سپ  اــما 

.دنا هدش هجوت  یب رابخا  نیا  هب  مدرم  هک  یا  هنوگ  هب دشاب ؛ هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هجوت  نتخیگنارب 
ریمو گرم لماوع  یودـهم  ارهز  یزاجم  یاه  هناسر یئاـبطابط  همالع هاگشناد  نارحب  رادمتعیرـش  هیـسآ  یدیلک : تاملک 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۵۵۲۱ یراذگ : کارتشایزاجم  یربخ  یاه  لاناک زاس  ناجیه یاهدامن  گرم 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین داصتقا  دندش -  هجوت  یب  گرم  هب  مدرم   

زوینوکا دنا -  هدش هجوت  یب گرم  رابخا  هب  مدرم   

سرپانیس دنتسه -  هجوت  یب گرم  رابخا  هب  مدرم   

انسیا دنا -  هدش هجوت  یب گرم  رابخا  هب  مدرم   

۲۴۲۴
دادرخ
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

ندـش یمالـسا  یاروش  هـسلج ۳۴۱  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروـش  ربـخ  زکرم  زا  لــقن  هـب  رهم  یرازگربــخ  شرازگ  هـب 
یاروـش هناـخریبد  لـحم  رد  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  تساـیر  هب  یـشزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد

.دش رازگرب  یگنهرف  بالقنا  یلاع 
هب هراشا  اب  یمیلس  نیسح  تسا  یرورض  یزاجم  تروص  هب  تاناحتما  یرازگرب  یارب  مزال  یاه  تخاسریز ندش  مهارف 

یارب یرابجا  قیفوت  یعون  هب  انورک  عویـش  هب  هجوت  اب  تفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  نیالنآ  یاه  سـالک یرازگرب 
.دش شزومآ  شهوژپ و  هزوح  رد  یزاجم  یاضف  زا  هدافتسا 

۸۰ تـفگ : داد و   ربـخ  نیـالنآ  تروـص  هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سرد  یاـه  سـالک دـصرد  ندـــش ۹۶  رازگرب  زا  یو 
.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد 

هب اـه  هاگــشناد تاـناحتما  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تخاـسریز ندـش  مـهارف  موزل  رب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
دیاـب تسا ، یروضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبـیکرت  هک  طیارـش  نیا  رد  یلاـع  شزوـمآ  تفگ : درک و  دـیکأت  یزاـجم  تروـص 

.دشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ 

نیالنآ نیالنآ یاه   یاه سالک   سالک زازا   همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نایوجشناد   نایوجشناد دصرد   دصرد یبسن  ۸۰۸۰   یبسن تیاضر   تیاضر

یبسن و تیاضر  نیالنآ  سرد  یاه  سالک  زا  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد   ۸۰ تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک 

 

https://www.mehrnews.com/news/4948366/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4948366/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%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%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86


۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۰



تیلم یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نایب نمض  یشزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج ۳۴۱  رد  یمالغ  روصنم  رتکد  انسیا  ، شرازگ  هب   
دـندرک و یزیر  همانرب ار  یزاجم  شزومآ  دنفـسا ، نایاپ  ات  اه  هاگـشناد رثکا  انورک ، عوضوم  اـب  طاـبترا  رد  تفگ : بلطم  نیا 

شزوـمآ نیزگیاـج  ار  یزاـجم  شزوـمآ  هـک  دـنا  هدـش قـفوم  اـه  هاگــشناد قاـفتا  هـب  بـیرق  تیرثـکا  زیم  رــضاح  طیارــش  رد 
.دننک یروضح 

هاگشناد سرد  یاه  سالک دصرد  ندـش ۹۶  رازگرب  زا  یو  یگنهرف ؛ بالقنا  یلاع  یاروش  یناسر  عالطا  زکرم  شرازگ  هب   
زا لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد   ۸۰ تفگ : داد و   ربخ  نیالنآ  تروص  هب  ییابطابط  همالع 

.دنتشاد اه  سالک نیا 

دیکأت یزاجم  تروص  هب  اه  هاگـشناد تاناحتما  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تخاـسریز ندـش  مهارف  موزل  رب  یمیلـس  رتکد   
هتـشاد ار  مزـال  یگداـمآ  دـیاب  تسا ، یروـضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبـیکرت  هک  طیارـش  نیا  رد  یلاـع  شزوـمآ  تفگ : درک و 

.دشاب

نایب نمض  یشزومآ  زکارم  اه و  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج ۳۴۱  رد  یمالغ  روصنم  رتکد  انسیا  ، شرازگ  هب 
دندرک و یزیر  همانرب ار  یزاجم  شزومآ  دنفسا ، نایاپ  ات  اه  هاگشناد رثکا  انورک ، عوضوم  اب  طابترا  رد  تفگ : بلطم  نیا 

شزوـمآ نیزگیاـج  ار  یزاـجم  شزوـمآ  هک  دـنا  هدـش قـفوم  اـه  هاگـشناد قاـفتا  هب  بـیرق  تیرثـکا  زیم  رـضاح  طیارـش  رد 
.دننک یروضح 

یاه کراپ زین  یروانف و  شهوژپ ، دـننام  اه  شخب ریاـس  رد  دوزفا : همادا  رد  اـه  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  سییر 
.تسا هداتفا  قافتا  ...و  یکشزپ  تاموزلم  ینابیتشپ  نیمأت و  ثحابم  هب  دورو  رد  یریگمشچ  تامادقا  یروانف  ملع و 

هتفرگ تروص  هدـننکراودیما  بوخ و  عماـج ، تکرح  کـی  هاـم ، راـهچ  هب  کـیدزن  ًاـبیرقت  هرود  نیا  رد  تفگ : یمـالغ  رتـکد 
.درادن دوجو  مینک ، تیاده  زاغآ و  یراج  مرت  زا  رتهب  ار  یلیصحت  هدنیآ  مرت  هکنیا  یارب  ینارگن  چیه  تسا و 

نیا رد  نیـالنآ  یاـه  سـالک یرازگرب  هب  هراـشا  اـب  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس  نیـسح  رتـکد  همادا  رد 
شهوژپ و هزوح  رد  یزاجم  یاضف  زا  هدافتـسا  یارب  یراـبجا  قیفوت  یعون  هب  اـنورک  عویـش  هب  هجوت  اـب  تفگ : هاگـشناد 

.دمآ دوجو  هب  شزومآ 
هاگشناد سرد  یاه  سالک دصرد  ندـش ۹۶  رازگرب  زا  یو  یگنهرف ؛ بالقنا  یلاع  یاروش  یناسر  عالطا  زکرم  شرازگ  هب 

لماک یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد   ۸۰ تفگ : داد و   ربخ  نیالنآ  تروص  هب  ییابطابط  همالع 
.دنتشاد اه  سالک نیا  زا 

دیکأت یزاجم  تروص  هب  اه  هاگـشناد تاـناحتما  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تخاـسریز ندـش  مهارف  موزل  رب  یمیلس  رتکد 
هتـشاد ار  مزال  یگدامآ  دـیاب  تسا ، یروضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبیکرت  هک  طیارـش  نیا  رد  یلاـع  شزومآ  تفگ : درک و 

.دشاب

یروضح یروضح شزومآ   شزومآ نیزگیاج   نیزگیاج یزاجم " " یزاجم شزومآ   شزومآ /"/" میرادن میرادن هدنیآ   هدنیآ مرت   مرت یرازگرب   یرازگرب یارب   یارب ینارگن   ینارگن
دوش دوش یمیم

هکنیا یارب  ینارگن  چـیه  تفگ : داد و  ربـخ  اـه  هاگـشناد  بلغا  رد  یروضح  شزومآ  اـب  یزاـجم  شزوـمآ  ینیزگیاـج  زا  موـلع  ریزو 
.درادن دوجو  مینک ، تیاده  زاغآ و  یراج  مرت  زا  رتهب  ار  یلیصحت  هدنیآ  مرت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۳طباور 

https://www.isna.ir/news/99032415095/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://www.isna.ir/news/99032415095/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4


مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تیلم دوش -  یم یروضح  شزومآ  نیزگیاج  یزاجم " شزومآ  /" میرادن هدنیآ  مرت  یرازگرب  یارب  ینارگن   

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۴:۰۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۳۵ دیدزاب :  ١٢٢٣٤ ربخ : هرامش   ٠٩:٥١ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٤   

ناونع اب  یجیورت  یـسرک  ددرگ  یم  رازگرب  یلم  حطـس  یراذـگ  تسایـس  رد  تحلـصم  یوـگلا  ناوـنع  اـب  یجیورت  یــسرک 
همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یعـشاخ  دیحو  رتکد  یاقآ  هئارا  اب  یلم  حطـس  یراذگ  تسایـس  رد  تحلـصم  یوگلا 

.دش دهاوخ  رازگرب  هام  دادرخ  یئابطابط ۲۶ 
دادرخ یربتعلخ ۲۶  نیدـلا  ماسح  رتکد  یظعاو و  اضر  رتکد  یداقن  اـب  یـسرک  نیا  هاگـشناد ، یمومع  طـباور  شرازگ  هب 

.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم ۱۷  تروص  هب  تعاس   هام 
.air يپاچ هخسن  ۳۵ دیدزاب :  ١٢٢٣٤ ربخ : هرامش   ٠٩:٥١ دادرخ ١٣٩٩ -  هبنش ٢٤ 

- لاتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /http://www.aryanic.com  << راـــبخا تـــسیل  ir/ZHqCN۹
aryanic طسوت لاترپ  - ینامزاس

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  ددرگ -  یم  رازگرب  یلم  حطس  یراذگ  تسایس  رد  تحلصم  یوگلا  ناونع  اب  یجیورت  یسرک   

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۱۲۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انآ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

اه هاگشناد یملع  هبتر  شهاک  رب  یزاجم  نومزآ  انورک / اب  هزرابم  یلم  داتس  یریبدت  یب یپ  رد  نایهاگشناد  یمگردرـس   
مرت رد  یزاجم  شزومآ  یاـه  بیـشن زارف و  یفنـص  هاگشناد /   تعاس ۱۳:۱۲  دادرخ ۱۳۹۹  هبنش ۲۴  دراد ؟ یریثاـت  هچ 

ناربج هبرـض  زا  یریگولج  ریـسم و  نیا  همادا  یارب  اما  دـشاب ؛ یـشوپ  مشچ  لباق  نآ  ندوب  هرظتنمریغ  یارب  دـیاش  یراـج 
دیتاسا رگید  هک  دننک  ذاختا  ار  یتامیمصت  دیاب  یهاگشناد  نالوئـسم  انورک و  هزرابم  یلم  داتـس  روشک ، شزومآ  هب  ریذپان 

یمیم رازگرب   رازگرب یلم   یلم حطس   حطس یراذگ   یراذگ تسایس   تسایس ردرد   تحلصم   تحلصم یوگلا   یوگلا ناونع   ناونع اباب   یجیورت   یجیورت یسرک   یسرک
ددرگ ددرگ

ربرب یزاجم   یزاجم نومزآ   نومزآ انورک / / انورک اباب   هزرابم   هزرابم یلم   یلم داتس   داتس یریبدت   یریبدت یبیب یپیپ   ردرد   نایهاگشناد   نایهاگشناد یمگردرس   یمگردرس
؟؟ دراد دراد یریثات   یریثات هچهچ   اهاه   هاگشناد هاگشناد یملع   یملع هبتر   هبتر شهاک   شهاک

نیا همادا  یارب  اما  دـشاب ؛ یـشوپ  مشچ  لباق  نآ  ندوب  هرظتنمریغ  یارب  دـیاش  یراج  مرت  رد  یزاجم  شزومآ  یاه  بیـشن زارف و 
ار یتامیمصت  دیاب  یهاگشناد  نالوئسم  انورک و  هزرابم  یلم  داتس  روشک ، شزومآ  هب  ریذپان  ناربج  هبرـض  زا  یریگولج  ریـسم و 

.دنوشن یمگردرس  راچد  نایوجشناد  دیتاسا و  رگید  هک  دننک  ذاختا 

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12234
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12234
https://ana.ir/fa/news/9/495396/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ana.ir/fa/news/9/495396/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


.دنوشن یمگردرس  راچد  نایوجشناد  و 

.تسا هداد  صاصتخا  هژورپ  ماجنا  هب  ار  یبایزرا  دصرد  زین ۷۰  دیتاسا  رگید  یکی   

نآزا سپ ناضمر و  کرابم  هام  زا  سپ  هب  هاگـشناد  ییاشگزاب  نامز  تسا ، یزاجم  شزومآ  زورون  دیع  زا  دش  هتفگ  ادـتبا   
! تسا هجاوم  یفیلکتالب  نیا  هب  مرت  نایاپ تاناحتما  یگنوگچ  نامز و  نونکا  وش و  راذگاو  هامدادرخ  هب ۱۷ 

اه هاگشناد یملع  هبتر  شهاک  رب  یزاجم  نومزآ  انورک / اب  هزرابم  یلم  داتـس  یریبدت  یب یپ  رد  نایهاگـشناد  یمگردرس 
مرت رد  یزاجم  شزومآ  یاه  بیـشن زارف و  یفنص  هاگشناد /   تعاس ۱۳:۱۲  دادرخ ۱۳۹۹  هبنش ۲۴  دراد ؟ یریثات  هچ 

ناربج هبرض  زا  یریگولج  ریسم و  نیا  همادا  یارب  اما  دشاب ؛ یشوپ  مشچ  لباق  نآ  ندوب  هرظتنمریغ  یارب  دیاش  یراج 
رگید هـک  دـننک  ذاـختا  ار  یتامیمـصت  دـیاب  یهاگـشناد  نالوئــسم  اـنورک و  هزراـبم  یلم  داتــس  روـشک ، شزوـمآ  هـب  ریذـپان 

.دنوشن یمگردرس  راچد  نایوجشناد  دیتاسا و 
هک دــش  رجنم  اـه  هاگــشناد ییاـشگزاب  رد  یفیلکتـالب  اــنآ ، یرازگربـخ  هاگــشناد  هورگ  یفنــص  هزوـح  راــگنربخ  شرازگ  هـب 

.دنشاب هتشاد  شزومآ  تیفرظ  زا  هدافتسا  یارب  یتسرد  یزیر  همانرب دنناوتن  دیتاسا  نایوجشناد و 
اما تـسا ؛ رادروـخرب  یرتـمک  تـیفیک  زا  یروـضح  شزوـمآ  هـب  تبــسن  یزاـجم  شزوـمآ  هـک  دـنرواب  نـیا  رب  نایهاگــشناد 

.دوشن هدافتسا  یبوخ  هب زین  تیفیک  مک  رتسب  نیا  زا  هک  دش  یلماع  یفیلکتالب  نیمه 
رـضاح اـه  هاگــشناد رد  نایوجــشناد  هاـمدادرخ  زا ۱۷  «، » دــنوش یم ییاــشگزاب  اــه  هاگــشناد زوروـن  تــالیطعت  زا  سپ  »

یلم داتـس  میمـصت  هب  طونم  تامیمـصت  «، » دـش دـهاوخ  رازگرب  یروضح  تروص  هب مرت  نایاپ یاه  نومزآ «، » دـنوش یم
.دروخ یم نایوجشناد  دیتاسا و  شوگ  هب  تسا  یهامدنچ  نیا  هک  تسا  ییانشآ  یاه  گولاید نیا  ...و  تسا » انورک 
شزوـمآ نایوجـشناد  هـک  تروـص  نیدـب تـسا ، روـحم  شهوژپ  روـحم و  وجــشناد  هـک  تـسا  یــشزومآ  یزاـجم ، شزوـمآ 

.دننک یرتشیب  شالت  یریگدای  یارب  دیاب  یزاجم 
.تسا توافتم  زین  یشزومآ  متسیس  نیا  رد  یبایزرا  نومزآ و  نینچ  مه

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 
نیا تاـناحتما  یرازگرب  موزل  تسا / یروـضح  شزوـمآ  مشـش  کـی یزاـجم  شزوـمآ  هسلج  ره  تیفیک  دـیناوخب : رتشیب 

یرازگربخ راگنربخ  اب  وگتفگ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رایشناد  نسحروپ ، مساق  ناتسبات  رد  یروضح  تروص  هب مرت 
یانبم اریز  دوش ؛ یمن یقلت  شزومآ » ، » یزاجم شزومآ  درک : راهظا  یزاجم  شزومآ  یبایزرا  یگنوگچ  صوصخ  رد  اـنآ ،

یریگداـی رب  اـنبم  هـکلب  تـسین ؛ فرـص  ندـناوخ  رد  شزوـمآ  یاـنبم  تـسا و  وجـشناد  داتـسا و  ههجاوـم  تـیبرت  مـیلعت و 
مییوگب میناوت  یمن ام  دریگ  یم لکش  یروضح  ههجاوم  هب تبسن  رد  اهنت  هک  تسا  داتسا  تایبرجت  زا  وجشناد  میقتسم 

.دنک ناربج  ار  داتسا  دوبن  ألخ  دناوت  یم میتسه  هجاوم  راثآ  اه  هتشون زا  یهوبنا  اب  هک  زورما 
.میتسه هجاوم  نآ  حطس  یگنوگچ  تاناحتما و  یرازگرب  هلمجزا  یتالضعم  اب  نارود  نیا  رد  دوزفا : یو 

، 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 
زکارم ایند  رسارس  رد  یروضح  شزومآ  یلیطعت  انورک و  سوریو  عویـش  اب  نونکا  درک : ناشنرطاخ  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

.تسا هلحرم  ود  لماش  توافتم  تیعضو  نیا  دننک  هبرجت  ار  اه  نومزآ زا  یدیدج  هویش  دننک  یم شالت  یشزومآ 
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 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۵طباور 



ینعی زییوک  وحن  هب  سالک  یبایزرا  زا  یـشخب  هک  مدرک  مالعا  دوخ  نایوجـشناد  هب  لاـثم  روط  هب درک : حیرـصت  نسحروپ 
ات دننک  قیقحت  دـیاب  اه  شـسرپ نآ  هب  ییوگخـساپ  یارب  نایوجـشناد  تسا و  هدـش  حرطم مرت  لوط رد  هک  ییاه  شـسرپ

.دراد قلعت  دنهد  خساپ  نآ  اب  دنناوتب 
.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 

دیدـج یاه  شور زا  یکی  هب  دـیاب  دـیتاسا  زا  کی  ره  یزاجم  شزومآ  رد  نومزآ  دیدج  یاه  شور لابند  هب  نایهاگـشناد 
.دنک فوطعم  یروضح  شزومآ  یاه  شور هب  ار  دوخ  نهذ  دیابن  دنروآ و  یور یشزومآ 

.تسا روحم  وجشناد  یزاجم  شزومآ  تفگ  ناوت  یم تسا  وجشناد  دوخ  یزاجم  شزومآ  رد  ضیعبت  دنیارف  زا  یشخب 
شهاک اب  ار  نایوجـشناد  یملع  حطـس  شزومآ و  تیفیک  مرت ، نایاپ تاناحتما  یارب  یزاـجم  نومزآ  یرازگرب  هب  میمـصت 

ار دوـخ  تاـناحتما  هتــشاد و  راکورــس  شهوژپ  لــیلحت و  اــب  دــیاب  هـک  ینایوجــشناد  هـک  ارچ  درک ، دــهاوخ  وربور  تـفا  و 
یملع حطـــس  تــیفیک  رما  نــیمه  دــننک و  اــفتکا  یتــست  یاــه  نوــمزآ هــب  دـــنهد  هــئارا  یلیلحت  یقیقحت و  تروــص  هــب

.داد دهاوخ  رارق  عاعشلا  تحت  ار  نایوجشناد 
یملع تـکرح  باتـش  زا  اـت  دنـشیدنیب  یا  هراـچ تیعــضو  نـیا  موادـت  یارب  رما  نالوئــسم  هـک  تـسا  هتــسیاش  ور  نـیا  زا 

.دوشن هتساک  روشک 
هوـحن : » درک راــهظا  یمزراوـخ  هاگــشناد  تاــطابترا  تاــعالطا و  یرواــنف  زکرم  ریدــم  یرهاــطریم  یلیل  اتــسار  نـیمه  رد 

نفورکیم ندیــسرپ  لاؤــس  ناــمز  رد  هــک  دوــب  تروــص  نــیا  هــب  هتــشذگ  یاــهزور  یط  نایوجـــشناد  زا  نــتفرگ  ناــحتما 
وجــشناد هـک  مـنک  یم لـصاح  ناــنیمطا  وا ، باوـج  ندینــش  زا  دــعب  هلــصافالب  مـنک و  یم نـشور  ار  هطوـبرم  یوجــشناد 
.دنا هدرک هدافتسا  اه  بلقت حطس  شهاک  یارب  رگید  یاه  شور زا  دیتاسا  ریاس  اما  درادن ، ار  ندرک  بلقت  تصرف 
تاناحتما یرازگرب  یارب  هطوبرم  لمعلاروتسد  یزاس  هدامآ لاح  رد  یمزراوخ  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  : » دوزفا یو  « 

یبایزرا هوحن  راک  نیا  اب  دـننک و  هدافتـسا  دوخ  سرد  عون  هب  هجوت  اـب  اـه  شور زا  مادـک  ره  زا  دـیتاسا  اـت  تسا  یزاـجم 
.دنهد ماجنا  ار  وجشناد 

رد یروحم  شهوژپ  اـب  اـنآ ، یرازگربـخ  راـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  فیرـش  یتعنـص  هاگـشناد  تفه  مرت  یوجـشناد  دـمحم  « 
وحن دیتاسا  زا  یرایسب  اما  تسین ؛ هدیاف  نودب  یزاجم  شزومآ  تفگ : درک و  یبایزرا  بوخ  ار  یزاجم  شزومآ  مرت  لوط

.دنتسین دلب  ار  یزاجم  یاضف  رد  سیردت 
.تسا هدرک  راذگاو  مرت  نایاپ ناحتما  هب  ار  یبایزرا  تسا و  هداد  سرد  ًافرص  دیتاسا  زا  یکی  دوزفا : یو 

.تسا هداد  صاصتخا  هژورپ  ماجنا  هب  ار  یبایزرا  دصرد  زین ۷۰  دیتاسا  رگید  یکی 
دـیتاسا و ور  نیمه  زا  دوش ؛ یم هتفرگ  دـیدج  میمـصت  کی  نالوئـسم  یوس  زا  هتفه  ره  تفگ : یرخآ  مرتوجـشناد  نیا 

.دنهد ماجنا  دیاب  یراک  هچ دنناد  یمن نایوجشناد 
نآزا سپ ناضمر و  کرابم  هام  زا  سپ  هب  هاگـشناد  ییاشگزاب  نامز  تسا ، یزاجم  شزومآ  زورون  دیع  زا  دش  هتفگ  ادـتبا 

اب دمحم  تسا ! هجاوم  یفیلکتـالب  نیا  هب  مرت  ناـیاپ تاـناحتما  یگنوـگچ  ناـمز و  نوـنکا  وـش و  راذـگاو  هاـمدادرخ  هب ۱۷ 
رازگرب ار  مرت  ناـیم تاـناحتما  دـش و  دــهاوخزاب  اـه  هاگــشناد هـک  دــندوب  دــیما  نـیا  هـب  دــیتاسا  دوـخ  دــیتاسا  هـکنیا  ناـیب 

اه سالک رد  درک : حیرـصت  دنهد ، ماجنا  دـنناوت  یم ییاهراک  هچ شزومآ  تیفیک  حطـس  ندرب  الاب  یارب  ای  درک و  دـنهاوخ 
.دوب رفص  دح  رد  نییاپ و  ًاعقاو  سیردت  تیفیک  درک و ...  یم یزاب  دوخ  دنزرف  اب  سیردت  نیح  داتسا  یزاجم  شزومآ 

هتفگ هب  تیعـضو  نیا  رارمتـسا  اما  دوش ؛ یم کیدزن  دوخ  نایاپ  هطقن  هب  دراد  شیاه  بیـشن زارف و  ماـمت  اـب  یراـج  مرت 
ریاس انورک و  هزرابم  یلم  داتـس  نالوئـسم  ور  نیا  زا  دز ، دـهاوخ  روشک  شزومآ  هب  یریذـپان  ناربج هبرـض  نارظن  بحاص

اه و یمگردرس نیا  دوجو  زا  اه  هاگشناد یلیطعت  انورک و  سوریو  عویش  رارمتسا  تروص  رد  دیاب  زاس  میمصت نالوئـسم 
.دننک یریگولج  نایهاگشناد  نیب  رد  یفیلکتالب 

/۴۰۸۴/ مایپ یاهتنا 

 



۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۶



زوینوکا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱۵   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

هسلج ۳۴۱ یگنهرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  ربخ  زکرم  زا  لقن  هب  سراف  یرازگربخ  یهاگـشناد  یملع و  هورگ  شرازگ  هب 
رد یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  تساـیر  هـب  یـشزومآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد ندـش  یمالــسا  یاروـش 

.دش رازگرب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  لحم 
یاروش ریبد  یلماـع  اضردیعـس  « یتیبرت یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  هچراـپکی  هناـماس   » یگنهرف دـُعب  یـسررب  رب  دـیکأت 

رد یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ترازو  دنمـشزرا  تامدـخ  هـب  هراـشا  اـب  هـسلج  نـیا  رد  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع 
.تسا تیعقاو  نیا  هدننک  نایب  هناخترازو  نیا  درکلمع  تفگ : انورک  عویش  طیارش 

رکــشت نارود  نــیا  رد  کــینورتکلا  شزوــمآ  لیهــست  یارب  یرواــنف  تاــقیقحت و  موــلع ، ترازو  زا  نــینچمه  تــفگ : یو 
.منک یم

یا هـتیمک دــش  بوــصم  روــشک  یملع  عماــج  هـشقن  داتــس  هـسلج  رد  داد : هـمادا  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 
نواعم شرورپ ، شزومآ و  ریزو  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادـهب  ریزو  یرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع  ریزو  زا  لکـشتم 

کی داجیا  یارب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد  یمالـسا و  دازآ  هاگـشناد  سیئر  یروهمج ، تسایر  یرواـنف  یملع و 
.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  »

اـه و شرازگ تفاـیرد  روـظنم  هـب  اــه  هاگتــسد نـیا  نینواــعم  زا  لکــشتم  یا  هـتیمکریز روـظنم  نـیمه  هـب  دوزفا : یلماــع 
.دش لیکشت  یلم  هناماس  نیا  ییاهن  یحارط  یارب  تاداهنشیپ 

دـصق تسا  ینامزاس  یهاگتـسد و  یلوصحم ، کت  یهاگن  هک  گولانآ  رکفت  اب  رـضاح  لاح  رد  هنافـسأتم  داد : همادا  یو 
ار یمتیروـگلا  یزاـس  لدــم  تیلباـق  اـب  یموـقر  یزکرم ، ریغ  یناـکمارف ، تـیفرظ  کـی  هـک  ار  لاـتیجید  طـیحم  ندرک  هرادا 

.میراد
: تفگ دراد ، هتـسویپ  ریگارف و  هچراپکی ، یطیحم  یزاجم  یاضف  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 

هناـماس هکیتروـص  رد  دـنک ، یم هدافتـسا  دوـخ  لقتـسم  هناـماس  زا  لقتـسم  تروـص  هـب  یهاگــشناد  ره  رــضاح  لاـح  رد 
زین ار  یهاگـشناد  لالقتـسا  لاـح  نیع  رد  دـهدب و  تامدـخ  ناربراـک  همه  هب  دـناوت  یم عونتم  یاـه  ییاـناوت اـب  دـنمتردق 

.دنک مهارف 
، یـشزومآ یلم  هچراپکی  هناماس   » یگنهرف دُعب  یـشزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  رد  دوزفا : یلماع 

.دریگ رارق  یسررب  هجوت و  دروم  یتیبرت » یشهوژپ و 
هناـماس لیکــشت  تـیلک  اـب  تقفاوـم  زاربا  نمــض  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروـش  وـضع  داژن  یک یلعدــمحم  نـینچمه  

یارب کینورتکلا  شزومآ  هنیمز  رد  ار  دوخ  یاه  تیلاعف اه  هاگـشناد تفگ : یتیبرت  یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  هچراپکی 
.دیاین دوجو  هب  راک  رد  یفقوت  دنهد و  همادا  عماج  هناماس  نیا  هب  ندیسر 

هـسلج نیا  یادـتبا  ردتمالـس  هزوـح  یادهـش  یاـه  هداوناـخ یالـست  ییوـجلد و  یلدـمه ، موزل  یرطاـش : مالـسالا  تـجح
هرطاخ دای و  تشادیمارگ  نمـض  اه  هاگـشناد ندـش  یمالـسا  یاروش  ریبد  یرطاش  هللا  حور نیملـسملاو  مالـسالا  تجح
ناوـنع هـب  یوـقت  یلع  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح یارب  تـفگ : یحلاـص  یدــهم  نیملــسملاو  مالــسالا  تـجح موـحرم 

.مراد تیقفوم  یوزرآ  اه  هاگشناد رد  یربهر  یگدنیامن  داهن  یسایس  یگنهرف  نواعم 
مرت رد  تفگ : تـشاد و  ناـیب  روـشک " یلاـع  شزوـمآ  یاـه  تیلاـعف رب  اـنورک  راـثآ  داـعبا و  یـسررب   " ار هـسلج  روتـسد  یو 

یتیبرت یتیبرت یشهوژپ  وو   یشهوژپ یشزومآ ، ، یشزومآ یلم   یلم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس  » » یگنهرف یگنهرف دُعب   دُعب یسررب   یسررب ربرب   دیکأت   دیکأت

تـشادهب ریزو  یرواـنف ، تاـقیقحت و  موـلع  ریزو  زا  لکـشتم  یا  هتیمک دـش  بوـصم  روـشک  یملع  عماـج  هـشقن  داتـس  هـسلج  رد 
یمالـسا و دازآ  هاگـشناد  سیئر  یروهمج ، تساـیر  یرواـنف  یملع و  نواـعم  شرورپ ، شزومآ و  ریزو  یکـشزپ ، شزومآ  ناـمرد و 

.دوش لیکشت  یتیبرت » یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   » کی داجیا  یارب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد 
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یلیـصحت لاس  یارب  یلعف ، طیارـش  همادا  تروص  رد  دـش و  اـنورک  سوریو  ریگرد  روشک  یلاـع  شزومآ  یراـج  یلیـصحت 
.مینک ذاختا  یریبادت  دیاب  دوش  یم زاغآ  هامرهم  زا  هک  یتآ 

: درک حیرـصت  دنتـسه ، تمالـس  هزوح  یادهـش  زا  یکـشزپ  دـیتاسا  زا  یـضعب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یرطاـش  مالـسالا  تجح
تـصرف اضف و  کی  رد  روشک  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد طسوت  نازیزع  نیا  یاـه  هداوناـخ یالـست  ییوجلد و  یلدـمه ،

.دراد ترورض  بسانم 
تاـقیقحت و موـلع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  هسلج  هـمادا  ردتـسا  قـفوم  یزاـجم  شزوـمآ  رد  اـه  هاگـشناد درکلمع  یمـالغ :
رد دندرک و  یزیر  همانرب ار  یزاجم  شزومآ  دنفـسا ، نایاپ  ات  اه  هاگـشناد رثکا  انورک ، عوضوم  اب  طابترا  رد  تفگ : یروانف 

یروضح شزومآ  نیزگیاـج  ار  یزاـجم  شزومآ  هک  دـنا  هدـش قفوم  اـه  هاگـشناد قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  رـضاح  طـیارش 
.دننک

مـلع و یاـه  کراـپ زین  یرواـنف و  شهوژپ ، دـننام  اـه  شخب ریاـس  رد  دوزفا : اـه  هاگـشناد ندـش  یمالــسا  یاروـش  سیئر 
.تسا هداتفا  قافتا  یکشزپ  تاموزلم  ینابیتشپ  نیمأت و  ثحابم  هب  دورو  رد  یریگمشچ  تامادقا  یروانف 

تسا و هتفرگ  تروـص  هدـننکراودیما  بوـخ و  عماـج ، تکرح  کـی  هاـم ، هب ۴  کـیدزن  ًاـبیرقت  هرود  نیا  رد  تـفگ : یمـالغ 
.درادن دوجو  مینک ، تیاده  زاغآ و  یراج  مرت  زا  رتهب  ار  یلیصحت  هدنیآ  مرت  هکنیا  یارب  ینارگن  چیه 

یماـما نـسح  دیــس  هـسلج  هـمادا  ردتــسا  ریظن  یب اـنورک  نارود  رد  هدـش  داـجیا  یلدـمه  یگتــسبمه و  یوـضر : یماـما 
رد تــبثم  یگنهرف  لـــئاسم  نــتفرگ  لکـــش  هــب  هراـــشا  اـــب  تشادـــهب  ترازو  یزیر  هماـــنرب یلاـــع  یاروـــش  ریبد  یوـــضر 
دوب ریظن  یب تفرگ ، لکـش  نارود  نیا  رد  هک  یلدـمه  یگتـسبمه و  تفگ : انورک  نارود  رد  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد

.دش ماجنا  یرتشیب  یرگراثیا  یلیمحت  گنج  نارود  زا  تفگ  ناوتب  دیاش  یتح  و 
یارب تساوـخرد  نینچمه  یدـقن و  یاـه  کـمک کـسام ، وراد ، اذـغ ، هـیهت  رد  نـیریخ  کـمک  هـب  هراـشا  اـب  یوـضر  یماـما 

ناـمرد و تشادــهب ، ترازو  تـسا و  ناـگیار  اـه  ناتــسرامیب رد  اــنورک  ناــمرد  هـنیزه  تـفگ : ناــمرد ، رداــک  هـب  نتــسویپ 
.دنک یم نیمأت  ار  اه  هنیزه نیا  یمامت  یکشزپ  شزومآ 

ترازو یـشزومآ  نواـعم  تسودـقح  ربکا  یلع  هسلج  همادا  ردیـشزومآ  تاررقم  اـه و  هماـن نییآ رد  یرگنزاـب  تسودـقح :
هار هب  ناـهج  حطـس  رد  اـنورک  سوریو  روـهظ  اـب  هک  یدـیدج  یمدـیپا  هـب  هراـشا  اـب  یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ،

یاهر وشک زا  رتـالاب  رایـسب  اـم  هعماـج  رد  یگدولآ  نازیم  یژولویمدـیپا ، تاـعلاطم  زا  یخرب  رد  درک : ناـیب  تسا ، هداـتفا 
، دـشاب تمـالع  یب اـی  تمـالع  مک تروـص  هب  لاور  نیمه  هب  لاـقتنا  نازیم  رگا  اـه  یـسررب قـبط  هـک  تـسا  هدوـب  ییاـپورا 

.دوش یم یعمج  ینمیا  شیازفا  ثعاب 
نآ رد  یدـیلک  هسلج  کـی  لقادـح  هتفه  ره  هـک  مـیدرک  داـجیا  یزاـجم  شزوـمآ  هاـگرارق  تشادـهب  ترازو  رد  دوزفا : یو 
نیا رد  اـه  هورگ اـه و  هدکـشناد اـت  هاگـشناد  یـشزومآ  نواـعم  زا  یراـشبآ  تروص  هب  اـه  هاگـشناد ماـمت  دوش و  یم رازگرب 

.دنتسه هاگرارق 
هدش داجیا  رییغت  دیاب  تفگ : تسا ، لمکم  شزومآ  ناونع  هب  یزاجم ، شزومآ  هب  ام  هاگن  هکنیا  رب  دیکأت  اب  تسودـقح 
هداد شـشوپ  هدمآ  شیپ  طیارـش  اب  تسا  یروضح  شزومآ  رد  هک  ییاه  صقن میراودیما  هک  مینک  لیدـبت  تصرف  هب  ار 

.دوش
ار عناوم  ات  میتسه  تاررقم  اه و  همان نییآ رد  یرگنزاب  لاح  رد  تعرس  هب  تفگ : اه  همان نییآ حالـصا  موزل  دروم  رد  یو 

.دوش هدافتسا  یشزومآ  متسیس  ندرک  زور  هب  یارب  تصرف  نیا  زا  ات  میرادرب  هار  رس  زا 
ترازو یوگنخــس  یرـال  امیــس  هـسلج  هـمادا  رددــنک  فـقوتم  ار  یگنهرف  یاــه  تیلاــعف تسناوـتن  اــنورک  عویــش  یرــال :

یتشادهب نینواعم  اه و  هاگـشناد انورک و  یلم  داتـس  یلدمه  یهارمه و  اب  تفگ : یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،
.مینک راهم  اه  هاگشناد رد  ار  نارحب  نیا  میتسناوت 

یخرب رد  اما  دنهد  یم همادا  دوخ  تیلاعف  هب  مه  رضاح  لاح  رد  هدش و  ییاشگزاب  اه  هاگـشناد زا  یخرب  داد : همادا  یو 
.دنا هدشن ییاشگزاب  زونه  صاخ ، طیارش  لیلد  هب  اه  ناتسا

تـــسناوتن اـــنورک  سوریو  عویـــش  درک : راـــهظا  اـــنورک  طیارـــش  رد  یگنهرف  یاـــه  تیلاـــعف ماـــجنا  صوــصخ  رد  یرـــال 

 



دنتشاد و یزاجم  یاه  تیلاعف زا  یبوخ  لابقتـسا  مه  نیا  زا  شیپ  نایوجـشنادو  دنک  فقوتم  ار  یگنهرف  یاه  تیلاعف
.دشاب دیفم  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  اضف  نیا  میوش  هجوتم  ات  دش  ثعاب  انورک 

، دـش یزادـنا  هار موـلع  ترازو  تشادـهب و  ترازو  طـسوت  هـک  وجـشناد  شیوـپ  هـب  وجـشناد  هـکنیا ۸۵۰۰  هـب  هراـشا  اـب  یو 
زا دروــم  دادــعت ۵۵۰۰  نـیا  زا  هـک  مــیراد  وجــشناد  زا ۸۵۰۰  یتاـعالطا  کـناب  کـی  رــضاح  لاـح  رد  تـفگ : دــنا ، هتــسویپ

یراـی ار  تشادــهب  ترازو  یزاسدنتــسم  یروآ و  باـت یریگــشیپ ، ناـمرد ، شخب  رد ۴  دـندوب و  یکـشزپ  موـلع  هاگــشناد 
.دنداد

یللملا نـیب هراونــشج  اـه  نآ نـیرت  مـهم تـفگ : تشادـهب ، ترازو  رد  ددـعتم  یاـه  هراونــشج یرازگرب  هـب  هراـشا  اـب  یرـال 
نآ هیماتتخا  مسارم  دـندرک و  لاسرا  ار  دوخ  تارثا  ناـهج ، روشک  زا ۸۸  اه  تسیروتاکیراک نیرتهب  هک  تسا  روتاـکیراک 

.دوش یم رازگرب  پگ  یآ  ناسر  مایپ رد  یدوز  هب 
تارطاـخ هب  طوـبرم  هراونـشج  نیا  دوزفا : درب و  ماـن  اـه ، هراونـشج زا  رگید  یکی  ناوـنع  هـب  ار  هناـناج  دـهع  هراونـشج  یو 

.دراد هرود  نآ  ناگدنمزر  یاه  یراکادف سدقم و  عافد  هراونشج  هب  یدایز  هباشت  هدوب و  نامرد  رداک 
هتکن تسا و  ماجنا  لاح  رد  نانچمه  مه  ینآرق  یاه  هراونشج غرمیـس و  رتیت ۱۲ ، یاه  هراونشج تفگ : نایاپ  رد  یرال 

.دوب هدش  لبق  زا  رتشیب  ناضمر  کرابم  هام  رد  هژیو  هب  ینآرق  هراونشج  نابطاخم  هکنیا  بلاج 
یدهمدمحم هسلج  همادا  ردـیزاجم  تروص  هب  نما  نومزآ  یرازگرب  یارب  مزال  یاه  تنامـض موزل  درک : ناونع  یچنارهط 

دیکأـت اـنورک  عویـش  طیارـش  رد  یلاـع  شزومآ  هزوـح  رد  یگنهاـمه  ترورـض  رب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  سییر  یچنارهط 
یرازگرب یارب  فـلتخم  یاـه  هویــش هـک  میتـسه  نـیا  دــهاش  تاـناحتما  ماـیا  هـب  هجوـت  اــب  رــضاح  لاــح  رد  تـفگ : درک و 

.دوش یم ماجنا  تاناحتما 
شزومآ  ۹۸ دنفسا زا ۱۳  تـفگ : درک و  دـیکأت  یزاـجم  تروـص  هـب  تاـناحتما  یرازگرب  رد  یــشزومآ  قـالخا  تیاـعر  رب  یو 

رازگرب یلـصا  نیـالنآ  سـالک  رازه  نوـیلیم و ۹۷۴  کـی  هـب  کـیدزن  هاـم  ود  یط  رد  دـش و  زاـغآ  دازآ  هاگــشناد  رد  یزاـجم 
.تسا هدش 

هک ۱۸ دنشاب  هتـشاد  نیالنآ  روضح  راب  نویلیم  دیاب ۳۳  نایوجـشناد  نیالنآ  سالک  دادـعت  نیا  زا  داد : همادا  یچنارهط 
.دنتشاد هعجارم  نیالفآ  تروص  هب  زین  یادعت  دنتشاد و  روضح  نیالنآ  سالک  رد  راب  نویلیم 

، دنهد گنهامه  ناحتما  دوخ  یگدنز  لحم  رهش و  رد  نایوجـشناد  هکنیا  ناکما  دازآ  هاگـشناد  رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو 
.تسا یزاجم  تروص  هب  تاناحتما  زمرق  یاهرهش  رد  نینچمه  دوزفا : تسا ، هدش  مهارف 

یگدـنز لحم  رد  تاناحتما  یرازگرب  یارب  دازآ  هاگـشناد  نایوجـشناد  تاعالطا  تبث  یارب  یا  هناـماس یحارط  زا  یچنارهط 
.دنا هدرک مان  تبث  هناماس  نیا  رد  هتفرگ و  رارق  نایوجشناد  لابقتسا  دروم  حرط  نیا  تفگ : داد و  ربخ  دوخ 

تروـص هـب  نـما  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  مزـال  یاــه  تنامــض داــجیا  موزل  رب  دوـخ  نانخــس  ناــیاپ  رد  دازآ  هاگــشناد  سیئر 
تاناحتما یرازگرب  یارب  مزال  یاه  هنیمز تفگ : درک و  دیکأت  روشک  یلاع  شزومآ  یاه  هاگتـسد نیب  یگنهامه  یزاجم و 

.درادن دوجو  تنرتنیا  لاصتا  ناکما  یزرم  یاهرهش  یخرب  رد  هک  ارچ  دوش  مهارف  یزاجم  تروص  هب 
نیملـسملاو مالـسالا  تجح  هـسلج  هـمادا  ردـماظن  نیلوئـسم  اـب  نایوجـشناد  طاـبترا  لیهـست  یمتـسر : مالـسالا  تـجح

یگنهرف یاضف  رد  یگرزب  تاقافتا  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  اـه  هاگـشناد رد  یربهر  یگدـنیامن  داـهن  سیئر  یمتـسر ، یفطـصم 
.دوش هیهت  انورک  نارود  یاهراثیا  زا  یدنتسم  هنیمز  نیا  رد  دراد  ترورض  درک : ناشنرطاخ  تسا ، هداد  خر  روشک 

بیــسآ تـفگ : دــش ، هداد  قوـس  یزاـجم  یاـضف  زا  هدافتــسا  هـب  راـبجالاب  یزوـمآ  شناد یاـضف  هـکنیا  هـب  هراــشا  اــب  یو 
یزاـجم یاـضف  یلاـع  یاروش  یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  یاروش  طـسوت  یا  هناـسر یاـه  تسوـیپ هیهت  اـضف و  نیا  یـسانش 

.دراد ترورض 
انورک مایا  نیمه  رد  نایوجشناد  اب  رادید  یارب  یلاعلا » هلظدم  » یربهر مظعم  ماقم  تیانع  هب  یمتسر  مالسالا  تجح

یلاــع و شزوــمآ  هزوــح  نیلوئــسم  اــه ، هاگــشناد یاــسؤر  زا  ار  باــجح  فاــفع و  عوــضوم  ناــشیا  تـفگ : درک و  هراــشا 
.دنک یگدیسر  عوضوم  نیا  هب  اه  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  دراد  ترورض  هک  دندرک  هبلاطم  نایوجشناد  روطنیمه 
ماـقم تاـبلاطم  رگید  زا  ار  نایوجـشناد  تاهبـش  ندـش  فرطرب  روـظنم  هب  نیلوئـسم  اـب  نایوجـشناد  طاـبترا  لیهـست  یو 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۹طباور 



هب روـشک و  یلوـتم  یاـه  هاگتــسد طــسوت  تیرومأــم  نـیا  ماــجنا  تـفگ : درک و  ناــیب  یلاــعلا » هلظدــم  » یربـهر مـظعم 
.دوش ماجنا  یلاع  شزومآ  هزوح  یاه  هاگتسد صوصخ 

شزومآ یاه  هاگتـسد یگنهامه  موزل  رب  اه  هاگـشناد رد  یلاعلا » هلظدـم  » یربهر مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر 
یاروش یگنهرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  تیفرظ  زا  روظنم  نیمه  هب  تفگ : درک و  دیکأت  تیرومأم  نیا  ققحت  یارب  یلاع 

.دوش هدافتسا  مولع  ترازو  اه ، هاگشناد ندش  یمالسا 
نیـسح همادا  ردتـسا  یرورـض  یزاـجم  تروـص  هب  تاـناحتما  یرازگرب  یارب  مزـال  یاـه  تخاـسریز ندـش  مهارف  یمیلس :

هجوت اب  تفگ : هاگـشناد  نیا  رد  نیالنآ  یاه  سـالک یرازگرب  هب  هراـشا  اـب  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس 
.دش شزومآ  شهوژپ و  هزوح  رد  یزاجم  یاضف  زا  هدافتسا  یارب  یرابجا  قیفوت  یعون  هب  انورک  عویش  هب 

۸۰ تـفگ : داد و   ربـخ  نیـالنآ  تروـص  هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سرد  یاـه  سـالک دـصرد  ندـــش ۹۶  رازگرب  زا  یو 
.دنتشاد اه  سالک نیا  زا  لماک  یبسن و  تیاضر  دیتاسا  دصرد  نایوجشناد و ۹۰  دصرد 

درک و دـیکأت  یزاجم  تروص  هب  اه  هاگـشناد تاناحتما  یرازگرب  یارب  مزال  یاه  تخاـسریز ندـش  مهارف  موزل  رب  یمیلس 
.دشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  دیاب  تسا ، یروضح  یزاجم و  یاضف  زا  یبیکرت  هک  طیارش  نیا  رد  یلاع  شزومآ  تفگ :

: تــفگ اــنورکاسپ  نارود  هــب  هراــشا  اــب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  وــضع  یبساــج ، هللادــبع  زین  هــسلج  هــمادا  رد 
هدافتـسا ار  یروـضح  یزاـجم و  یاـضف  زا  یبـیکرت  شزوـمآ ، ثـحب  یارب  اـنورکاسپ  رد  زین  روـشک  زا  جراـخ  یاـه  هاگــشناد

.دننک یم
ققحت یارب  اه  هاگـشناد لیـسناتپ  زا  تفگ : یزاجم  یاضف  ندـش  نمیا  نما و  یارب  یراکهار  هئارا  موزل  رب  دـیکأت  اب  یو 

.دوش هدافتسا  رما  نیا 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوینوکا یتیبرت - ...& یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

زویناکسیا یتیبرت -  یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس  داجیا   

هیشاحرد اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

هیشاحرد درک -  یسررب  ار  یلاع  شزومآ  رب  انورک  راثآ  اه ، هاگشناد  ندش  یمالسا  یاروش   

انکیا روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

ناراگنربخ هاگشاب  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

زوین کاترف  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

نیالنآ دامتعا  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع   

زوینوکا تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

مینست یرازگربخ  یسایس -  تسا  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

انسیا یتیبرت - " یشهوژپ و  یشزومآ ، یلم  هچراپکی  هناماس   " یزادنا هار   

انسیا نایوجشناد -  یزاجم  تاناحتما  یرازگرب  رد  قالخا "  " تیاعر ترورض   

انریا اه -  هاگشناد ندش  یمالسا  یاروش  هسلج  یلصا  روحم  یلاع ، شزومآ  رب  انورک  راثآ   

انآ یرازگربخ  روشک -  یلاع  شزومآ  یاه  تیلاعف رب  انورک  راثآ  داعبا و  یسررب   

وجشناد یرازگربخ  تسا -  قفوم  یزاجم  شزومآ  رد  اه  هاگشناد درکلمع  یمالغ :  

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۰طباور 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

الماـک تـسا  هدرک  هـئارا  تـلود  هـک  یتراـجت   هحیـال  اـب  یلعف  تراــجت  هحیــال  هـیلوا  هداــم   ۴۱ درک : دـــیکات  ناـــیاپ  رد  یو   
.تسا یراذگ  نوناق  ماظن  یلک  یاه  تسایس  یساسا و  نوناق  لصا ۷۴  اب  ریاغم  عوضوم  نیا  هدوب و  توافتم 

هاگـشناد یملع  تاـیه  وضع  باـکچ  یـضیف  یبـن  مالغتـسا  هداد  ار  تراـجت  هحیـال  دادرتـسا  تساوخرد  یناـحور  تلود   * 
: تفگ سلجم  رد  تراـجت  هحیـال  بیوصت  صوصخ  رد  ههد ۸۰  رد  تراجت  هحیال  ناگدـننک  نیودـت  زا  ییابطابط و  همـالع 
دوب و قلطم  یگلـصوح  یب  راچد  تراجت  هحیـال  زا  رتفد  هس  بیوصت  ماـگنه  رد  مهد  سلجم  هک  تفگ  دـیاب  یلک  روط  هب 

.تسا هدناسر  بیوصت  هب  ار  هحیال  نیا  یتیلوئسم  یب  یهجوت و  یب  تیاهن  اب 

ار اهدادرارق  لوصا  تیاـعر  مهم  ثحب  یتحار  هب  ۱۴ و ۱۷  داوـم ۴ ، هک  تسا  نیا  هحیـال  نیا  رگید  تاداریا  زا  نینچمه   
.تسا هدرب  لاوس  ریز 

رتفد هس  لاسرا  اب  ناـمزمه  تراـجت » هحیـال  یـسررب  دـقن و   » تسـشن سراـف ، یرازگربخ  یداـصتقا  راـگنربخ  شرازگ  هب 
نایب هب  هحیال  نیا  نافلاخم  ناـقفاوم و  دـش و  رازگرب  سراـف  یرازگربخ  لـحم  رد  ناـبهگن  یاروش  هب  تراـجت  هحیـال  لوا 

.دنتخادرپ دوخ  یاه  هاگدید
باـکچ یـضیف  یبـن  مـالغ  مـهد ، سلجم  یئاـضق  یقوـقح و  نویــسیمک  وـضع  راـتخم  روـپ  یلعدـمحم  تســشن  نـیا  رد 

لک سیئر  یئاــضق  قباــس  نواـــعم  یکراوــها  نــسحم  ییاـــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یملع  تاـــیه  وـــضع  نادـــقوقح و 
هدـنیامن یعار  یبتجم  هیئاـضق و  هوق  هاگـشهوژپ  تراـجت  قوقح  هورگ  ریدـم  یزورون  دـمحم  نارهت ، ناتـسا  یرتـسگداد 

نواعم یکراوها  نسحمتـسا  هدـش  ضوع  مهد  سلجم  رد  تراجت  هحیال  تیهاـم  * دنتـشاد روضح  ناـنیرفآ  راـک  عمجم 
ترورـض تفگ : تراجت  هحیال  صوصخ  رد  تسـشن  نیا  یادـتبا  رد  نارهت  ناتـسا  یرتسگداد  لک  سیئر  یئاـضق  قباـس 

هب دـیاب  دراد  دوـجو  روـشک  هیلع  هک  یداـصتقا  گـنج  هب  هجوـت  اـب  رما  نیا  اـما  تـسین  راـکنا  لـباق  تراـجت  نوناـق  حالـصا 
.دوش رجنم  تراجت  لیهست  دیلوت و  قنور  هب  دناوتب  دیدج  تراجت  نوناق  هک  دوش  ماجنا  یا  هنوگ

لـصا ۷۴ ساـسا  رب  تـسا و  هـتفرگ  رظن  رد  یراذـگ  نوناـق  یارب  ار  هحیـال  اـی  حرط  ریـسم  ود  یـساسا  نوناـق  دوزفا : یو 
لکــش و تـهج  زا  ار  هحیـال  نآ  دـناوت  یمن سلجم  دـهدب ، داهنــشیپ  سلجم  هـب  ار  یا  هحیـال تـلود  رگا  یــساسا  نوناـق 

.دهد یلک  رییغت  تیهام 
ناوـنع تحت  هک  یزیچ  رـضاح  لاـح  رد  درک : ناـشن  رطاـخ  نارهت  ناتـسا  یرتـسگداد  لـک  سیئر  یئاـضق  قباـس  نواـعم 

هوق تلود و   نیب  کرتشم  یاه  نویـسیمک رد  هک  تلود  هیلوا  تراـجت  هحیـال  اـب  دـش  بوصم  سلجم  رد  تراـجت  هحیـال 
.تسا توافتم  دوب ، هدش  نیودت  هیئاضق 

رد دـعب  هدرک و  در  ار  تـلود  هحیـال  دـیاب  ادـتبا  دـنک  یراذــگ  نوناـق  شدوـخ  سلجم  دــشاب  رارق  رگا  داد : هـمادا  یکراوـها 
هوـق دـیاب  دـشاب  یئاـضق  تاـعوضوم  نمــضتم  هحیـال  کـی  رگا  هـک  نـیا  رب  فاـضم  دــنک  یراذــگ  نوناـق  حرط ، کـی  بلاـق 

.دهدب یسانشراک  رظن  نآ  هرابرد  مه  هیئاضق 

تلود تلود // یساسا یساسا نوناق   نوناق لصا  ۷۴۷۴   لصا اباب   تراجت   تراجت هحیال   هحیال هرابرد   هرابرد سلجم   سلجم هبوصم   هبوصم تریاغم   تریاغم
تسا تسا هداد   هداد ارار   هحیال   هحیال دادرتسا   دادرتسا تساوخرد   تساوخرد

.دش رازگرب  سراف  یرازگربخ  رد  هحیال  نیا  نافلاخم  ناقفاوم و  روضح  اب  تراجت  هحیال  یسررب  دقن و  تسشن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۱طباور 
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الماـک تـسا  هدرک  هـئارا  تـلود  هـک  یتراـجت   هحیـال  اـب  یلعف  تراــجت  هحیــال  هـیلوا  هداــم   ۴۱ درک : دـــیکات  ناــیاپ  رد  یو   
.تسا یراذگ  نوناق  ماظن  یلک  یاه  تسایس  یساسا و  نوناق  لصا ۷۴  اب  ریاغم  عوضوم  نیا  هدوب و  توافتم 

یئاــضق یقوـقح و  نویــسیمک  وـضع  راــتخم  روـپ  یلعدــمحمدوب  ناگدــنیامن  قـح  سلجم ، رد  تراــجت  هحیــال  حالــصا  *
هب تراجت  هحیال  ندش  شخب  دنچ  تفگ : رتفد ، هب ۵  تراجت  هحیال  میسقت  هب  هراشا  اب  تسـشن  نیا  رد  مهد  سلجم 

، دوب هدش  هداتـسرف  نابهگن  یاروش  هب  لماک  تروص  هب  تراجت  هحیال  هک  یلبق  تاعفد  رد  هک  ارچ  دـش  لیمحت  سلجم 
ات دـش  رارق  تفرگ و  ماـجنا  ناـبهگن  یاروش  سلجم و  نیب  یقفاوت  هجیتـن  رد  دوب  هدرک  تفلاـخم  نآ  اـب  ناـبهگن  یاروـش 

.دوش هداتسرف  نابهگن  یاروش  هب  شخب  دنچ  رد  تراجت  هحیال 
سلجم هب  هک  یا  هحیـال اـی  حرط  ره  هـک  ارچ  درادـن  تریاـغم  یـساسا  نوناـق  لـصا ۷۴  اـب  تراـجت  هحیـال  داد : همادا  یو 
تـسین انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  مه  تراجت  هحیال  دـهد و  یم ماـجنا  نآ  رد  ار  مزـال  تارییغت  هطوبرم  نویـسیمک  دـیآ ، یم
تراـجت هحیـال  یـسررب  یارب  سلجم  ییاـضق  یقوـقح و  نویـسیمک  تاـسلج  رد  مه  تلود  هدـنیامن  هـک  نـیا  رب  فاـضم 

.تسا هدرک  تقفاوم  نآ  بیوصت  اب  تشاد و  روضح 
هک تراـجت  نوناـق  هراـبرد  اـم  هـک  تـسا  نـیا  دـنامب  لوـفغم  دـیابن  هـک  یمهم  بـلطم  دوزفا : مـهد  سلجم  هدـنیامن  نـیا 
ات دـننک  یم رداص  ار  یماکحا  هک  دنتـسه  ینیناوق  الومعم  رداـم  نیناوق  مینک و   یم  تبحـص  داـصتقا  هزوح  رداـم  نوناـق 
ای دــیلوت  قـنور  لـثم  یتاـعوضوم  ندرک  حرطم  مـه  نـیمه  یارب  دــنزادرپب  تیلاـعف  هـب  نیناوـق  نآ  رتـسب  رد  نیلومــشم 

.دوش یم بوسحم  تراجت  نوناق  ثحب  لزنت  عقاو  رد  اجنآ  رد  راک  بسک و  طیحم 
هاگشناد یملع  تاـیه  وـضع  باـکچ  یـضیف  یبـن  مالغتـسا  هداد  ار  تراـجت  هحیـال  دادرتـسا  تساوـخرد  یناـحور  تلود  *

: تفگ سلجم  رد  تراجت  هحیال  بیوصت  صوصخ  رد  ههد ۸۰  رد  تراجت  هحیال  ناگدننک  نیودت  زا  ییابطابط و  همالع 
دوب قلطم  یگلـصوح  یب  راچد  تراجت  هحیـال  زا  رتفد  هس  بیوصت  ماـگنه  رد  مهد  سلجم  هک  تفگ  دـیاب  یلک  روط  هب 

.تسا هدناسر  بیوصت  هب  ار  هحیال  نیا  یتیلوئسم  یب  یهجوت و  یب  تیاهن  اب  و 
هتفرگ و تروص  یدعب  دنچ  قیمع و  یـسانشراک  راک  دـیاب  تراجت   نوناق  نوچمه  یردام  نوناق  نیودـت  یارب  دوزفا : یو 

.داتفین قافتا  نیا  هنافساتم  اما  دش  یم هدافتسا  دوب ، هداد  هئارا  البق  تلود  هک  یا  هحیال هناوتشپ  زا 
همان ماـظن  یـساسا و  نوناـق  لـصا ۷۴  اـب  ریاـغم  سلجم  رد  تراـجت  هحیـال  بیوـصت  درک : ناـشن  رطاـخ  نادـقوقح  نـیا 
هحیـال تیلک  فدـه و  هک  تسا  هدرک  داـجیا  رییغت  تلود  هحیـال  رد  یا  هزادـنا هب  سلجم  هـک  ارچ  تـسا  سلجم  یلخاد 

.تسا هدرک  رییغت 
اـساسا هک  تسا  هدـش  هدادرارق  یلعف  تراجت  هحیال  رد  یدراوم  تسا و  هدرک  رییغت  یلک  روط  هب  تلود  هحیـال  راـتخاس 

.تشادن دوجو  تلود  هحیال  رد 
تافیرـشت ماـجنا  تلود و  هدـنیامن  روـضح  نیب  درک : ناـشن  رطاـخ  راـتخم  روـپ  یاـه  تبحـص هب  هراـشا  اـب  باـکچ  یـضیف 

تمـص و ریزو  هک  دـشاب  تراجت  هحیال  قفاوم  تلود  هک  تسا  نکمم  روط  هچ  اـساسا  تسا و  قرف  نآ  هب  طوبرم  یرادا 
.دنا هتشاد ار  تراجت  هحیال  دادرتسا  تساوخ  رد  یروهمج  تسایر  یقوقح  تنواعم 

رد هک  هیئاضق  هوق  هاگشهوژپ  تراجت  قوقح  هورگ  ریدم  یزورون  دمحمتـسین  یفاک  یللملا  نیب  دانـسا  زا  یرادرب  یپک  *
داوم فذـح  هب  یزاین  هک  مدـقتعم  هدـنب  تفگ : هحیـال  نیا  هراـبرد  تشاد  روضح  تراـجت  هحیـال  یـسررب  دـقن و  تسـشن 

نوناق نتم  رد  ار  یمهم  یدـیلک و  تاکن  ات  دوب  یبوخ  تصرف  تراجت  هحیال  نیودـت  اما  تسین  تراجت  هحیـال  زا  یـصاخ 
.مینک دراو  روشک  تراجت 

نییبـت ثحب  دوش  هدـناجنگ  هحیـال  نیا  نتم  رد  تسناوت  یم هک  یدـیلک  تاـکن  نیرت  مهم زا  یکی  درک : ناـشن  رطاـخ  یو 
لوصا روشک  تراجت  نوناق  رد  رگا  تسا و  راوتـسا  دادرارق  یانبم  رب  تراجت  هک  ارچ  دوب  یراـجت  یاـه  دادرارق یاـه  ناـینب
یراـجت ناـیم  طـباور  رد  هلئـسم  نیرتـمهم  لـح  هـب  قـفوم  روـشک  مکاـحم  دـش ، یم نییبـت  یراـجت  یاـهدادرارق  نیداـینب 

.دندش یم
لوا هاگن  رد  هچ  رگا  درک : ناونع  یللملا  نیب  دانسا  زا  تراجت  هحیال  دافم  یخرب  یرادرب  یپک  هب  هراشا  اب  نادقوقح  نیا 
نیب یناگرزاب  یاـهدادرارق  دروم  رد  یـصوصخ  قوقح  یزاـس  تخاونکی  هسـسوم  طـسوت  هدـش  یروآدرگ  لوصا  زا  یوریپ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۲طباور 



یاـه هـیور طـقف  هســسوم  نـیا  اریز  تـسین ؛ یفاـک  ییاـهنت  هـب  مادـقا  نـیا  اـما  دـیآ  یم رظن  هـب  یبساـنم  لـح  هار  یللملا 
.دهد یمن هئارا  اه  هیور نیا  ندوب  زاسراک  تحص و  صوصخ  رد  ینیمضت  دنک و  یم یروآ  عمج  ار  لوادتم 

یـسک رگا  هدوـب و  نـشخ  تخــس و  یناـهج  تراـجت ، ناـهج  هـک  تـسا  هدـمآ  تراـجت  قوـقح  هفــسلف  رد  دوزفا : یزوروـن 
قوـقح رد  قـالخا  گـنررپ  روـضح  دـیاش  ور ، نـیا  زا  دوـش ؛ تراـجت  ناـهج  دراو  دـیابن  دـنک  تـبقارم  شدوـخ  زا  دــناوت  یمن

، تلادـع نوچ  یلوصا  قـالخا و  تلاـخد  هتـشاد و  یداـصتقا  ـالماک  هبنج  تراـجت  قوقح  اـما  دـشاب ، هیجوـت  لـباق  یندـم 
.دسرب نکمم  لقادح  هب  دیاب  یراجت  یاهدادرارق  رد  اه  نآ لاثما  تین و  نسح  فاصنا ،

نیا ریثاـت  صوـصخ  رد  ناـنیرفآ  راـک  عـمجم  هدــنیامن  یعار  یبتجمدــهد  یم شیازفا  ار  هلداـبم  هـنیزه  تراــجت  هحیــال  *
رب دـشاب و  هتـشاد  دوـجو  یتاـبث  یب  هـک  دریگ  یمن لکــش  ییاـج  رد  دـیلوت  تـفگ : یداـصتقا  یاـه  تیلاـعف یور  رب  هحیـال 

هدرک لمع  داصتقا  رب  گرزب  یکوش  دننام  هک  ارچ  تسا  روشک  داصتقا  ررـض  هب  تراجت  نوناق  یلک  رییغت  ساسا  نیمه 
.دوش یم یتابث  یب  ثعاب  و 

یلعف هبوــصم  رد  هنافــساتم  هـک  تـسا  تیکلاــم  قوــقح  ثـحب  تراــجت  نوناــق  رد  مـهم  تاــعوضوم  زا  یکی  دوزفا : یو 
.تسا هدرب  لاوس  ریز  ار  تیکلام  قوقح  ثحب  هحیال  هدام ۵  اصخشم  تسا و  هدشن  نآ  هب  یهجوت  سلجم 

ار اـهدادرارق  لوصا  تیاـعر  مهم  ثحب  یتحار  هب  ۱۴ و ۱۷  داوـم ۴ ، هک  تسا  نیا  هحیـال  نیا  رگید  تاداریا  زا  نـینچمه 
.تسا هدرب  لاوس  ریز 

عاـجرا فرع  هب  یتـقو  هک  ارچ  دـهد  یم شیازفا  ار  یار  هب  ریـسفت  هحیـال  نـیا  درک : هفاـضا  ناـنیرفآ  راـک  عـمجم  هدـنیامن 
هلدابم و هنیزه  ینانیمطا ، ان  شیازفا  ثعاب  عوضوم  نیا  هک  دـننک  یم رداص  ار  یفلتخم  ماکحا  تاضق  ـالمع  میهد  یم

.دوش یم هدافتسا  وس 
تاداریا هب  هراـشا  اـب  تسـشن  نیا  زا  یرگید  شخب  رد  یکراوـهادوش  یم یمظن  یب  ثعاـب  فرع  هب  دـح  زا  شیب  عاـجرا  *

رد رگید  فرط  زا  تسین و  یدـیدج  روما  نمـضتم  تسا  هدـمآ  تراجت  هحیال  رد  هک  یمومع  دـعاوق  تفگ : تراجت  هحیال 
.تسا هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  یراذگ  هیامرس  یاه  دادرارق لثم  یمهم  ثحب  مه  یصوصخ  یاهدادرارق  تمسق 

هب زاین  دوش و  زارحا  دـناوت  یم لکـش  ره  هب  دادرارق  داـقعنا  هک  دوش  یم ناـیب  تراـجت  هحیـال  هداـم ۵  رد  درک : دـیکات  یو 
رد دـیاب  ام  ساـسا  نیمه  رب  تسا ، تافیرـشت  رب  ینتبم  تراـجت  قوقح  هفـسلف  هک  یلاـح  رد  درادـن  یـصاخ  تافیرـشت 

.مینک یریگولج  تافالتخا  یواعد و  دایز  مجح  زا  ات  میتفر  یم اهدادرارق  ندش  یمسر  تمس  هب  تراجت  هحیال 
هب ددـعتم  عاجرا  یاج  هب  هک  تسا  نیا  نوناق  ناش  دوزفا : نارهت  ناتـسا  یرتسگداد  لک  سیئر  یئاضق  قباـس  نواـعم 

یلاح رد  دروایب  نوناق  رد  دنک و  جارختسا  ار  یراجت  دعاوق  نآ  زا  هدرک و  ییاسانـش  ار  حیحـص  ملـسم و  یاه  فرع فرع ،
.تسا هدش  هداد  عاجرا  فرع  هب  طقف  تراجت  هحیال  رد  هک 

.دش دهاوخ  یمظن  یب  داجیا  ثعاب  فرع  هب  دح  زا  شیب  عاجرا  اما  درادن  داریا  یتاذ  تروص  هب  فرع  هب  عاجرا 
دـنک و یریگوـلج  تاـفالتخا  زا  هـک  دوـش  هتــشون  یا  هنوـگ هـب  هـک  تـسا  نـیا  بوـخ  نوناـق  رنه  درک : دـیکات  ناـیاپ  رد  یو 

.دوش یم تافالتخا  شیازفا  ثعاب  رما  نیا  تسا و  هدشن  هتشون  لکش  نیا  هب  تراجت  هحیال  اما  دنامن  یقاب  یفالتخا 
: تفگ دوخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  راـتخم  روپدوش  یمن روشک  یراـجت  عاـضوا  ندـش  رتدـب  بجوم  تراـجت  هحیـال  *

نامه درادـن  یداریا  فرع  هب  عاـجرا  تسا و  صاـخ  فرع  تسا  هدـش  هداد  عاـجرا  نآ  هب  تراـجت  هحیـال  رد  هک  یفرع  نآ 
.دراد دوجو  فرع  هب  عاجرا  مه  یندم  نوناق  رد  هک  روط 

هک نیا  اما  تسین  مه  داریا  یب  هتبلا  هک  تسا  تبثم  نیداینب و  رییغت  کی  تراجت  هحیال  نم  داقتعا  هب  درک : دیکات  یو 
.مناد یم یفاصنا  یب  ار  دوش  یم روشک  یراجت  عاضوا  ندش  رتدب  بجوم  هحیال  نیا  دوش  هتفگ 

هک تسین  مزـال  دوش و  جرد  دـیاب  یمومع  یلک و  ماـکحا  رداـم  نیناوـق  رد  درک : ناـشن  رطاـخ  مهد  سلجم  هدـنیامن  نیا 
ناــیب رگید  نیناوــق  رد  یئزج  تاــعوضوم  نــیا  هــک  ارچ  دوــش  دراو  نآ  رد  تاــعوضوم  رگید  تاــیئزج  اــی  یکناــب  تاررقم 

.دنوش یم
اب سراف  یرازگربخ  رد  تسـشن  نیا  همادا  رد  باکچ  یـضیفدوش  هتفرگ  رظن  رد  ندوب  رجات  کالم  دیاب  یراجت  تیلاعف  *

هیلک نآ  رد  هک  تـسا  هحیـال  نـیا  هدام ۳  تراجت  هحیـال  شحاـف  تاهابتـشا  زا  تفگ : تراـجت  هحیـال  هدام ۳  زا  داـقتنا 

 



هک یلاـح  رد  تسا  هدـش  ضرف  دـنراد  ار  دادرارق  اـب  ار  طاـبترا  نیرتـشیب  هـک  یلحم  نوناـق  عباـت  یللملا  نـیب  یاـهدادرارق 
.دوش هدروآ  یلخاد  یاهدادرارق  یارب  دیابن  اساسا  تسا و  یللملا  نیب  یاهدادرارق  یارب  عوضوم  نیا 

یلخاد دادرارق  کی  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هتـشاذگ  دازآ  ار  اهدادرارق  رب  مکاـح  نوناـق  نییعت  مه  تراـجت  هحیـال  هدام ۲ 
.دننک مکاح  دوخ  دادرارق  رب  ار  یجراخ  نوناق  دنرادن  قح  فرط  ود 

ار ندوب  رجاـت  زارحا  هویـش  رتفد  نیا  رد  تفگ : تراـجت  هحیـال  موس  رتـفد  تاداریا  هب  هراـشا  هب  هراـشا  اـب  نادـقوقح  نیا 
دورطم ناـهج  رد  هـک  تساـه  لاـس رجاـت  تخانـش  لدـم  نـیا  هـک  یطیارــش  رد  دـنا  هـتفرگ رظن  رد  یراـجت  رتاـفد  رد  تـبث 

.تسا
تکرش یسک  تسا  نکمم  هک  ارچ  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ندوب  راجت  کالم  یراجت  تیلاعف  دیاب  داد : همادا  باکچ  یـضیف 

.دشاب هدرکن  تبث  ار  هطوبرم  تکرش  ای  دوخ  مان  یراجت  رتفد  رد  اما  دشاب  هتشاد  یراجت 
هحیـال زا  دوخ  تاراـظتنا  هراـبرد  یزورون  تسـشن  نیا  ناـیاپ  رد  تسا  هدـشن  هجوـت  تراـجت  نوناـق  یریذـپ  فاـطعنا  هب   *

ظفح تهج  رد  اـه  شـالت یماـمت  دـش و  یم سیدـقت  رازاـب  موـهفم  تراـجت  هحیـال  رد  هک  تفر  یم راـظتنا  تـفگ : تراـجت 
.دوش یم یشان  رازاب  نیمه  زا  تراجت  قوقح  رد  تالوحت  همه  ایند  رسارس  رد  هک  ارچ  تفرگ  یم تروص  رازاب 

هکنآ نودب  ات  دشاب  یریذپ  فاطعنا  تیصاخ  یاراد  هک  دش  یم نیودت  یوحن  هب  دیاب  تراجت  نوناق  نینچمه  دوزفا : یو 
نتم رد  مه  ثحب  نیا  هنافـساتم  اـما  دوـش  راـگزاس  یناـگرزاب  هنیمز  رد  یدـعب  تـالوحت  اـب  دـشاب  نآ  داوـم  رییغت  هـب  زاـین 

.تسا هدشن  هتفرگ  رظن  رد  تراجت  هحیال 
/ مایپ یاهتنا 

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۱۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / روشک  یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

( : ۱) یا هناـسر داوـس   » یکینورتـکلا شزوـمآ  ۀرود  روـشک ، یموـمع  یاـه  هناـخباتک داـهن  یناـسر  عـالطا هاــگیاپ  شرازگ  هـب   
رد یداتس  تارادا  ناسانشراک  لوئـسم و  ناسانـشراک  اسؤر و  نینچمه  اه و  ناتـسرهش یاسؤر  ییانـشآ  فده  اب  ینابم »

، یا هناسر تاعالطا  ینابم  هیاپ و  ثحابم  ۀئارا  اب  یمومع ، طباور یگنهرف و  تارادا  هژیو  هب داهن ، یزکرم  داتس  اه و  ناتـسا
هب داـهن  شزومآ  ۀـناماس  قیرط  زا  یتوص ، یریوصت و  لـیاف  بلاـق  رد  یکینورتـکلا و  تروص  هب  یراـج  لاـس  هاـم  دادرخ  زا 

.دش دهاوخ  رازگرب   https://amoozesh.iranpl.ir یناشن

رـصع رد  تسا  مـهم  ارچ  « ،»؟ تـسیچ هناـسر  : » زا تـسا  تراـبع  هرود  نـیا  رد  ییاـنبم  یاـه  لصفرـس نیواـنع  زا  یخرب   
هچ نآ  مـهف  تـسیچ و  یا  هناـسر ییاـمنزاب  « ،»؟ دــننک یم هـچ  اـم  زغم  اـب  اـه  هناــسر « ،»؟ میــسانشب ار  اــه  هناــسر رــضاح 

یزاـجم یاـه  هناـسر هب  دوخ  یگتـسباو  زا  هنوـگچ  « ،»؟ مینک رکف  زکرمتم  یگدـنکارپ ، رـصع  رد  هنوـگچ  « ،»؟ دراد یتـیمها 
یاــه هکبـــش  ) یا هناــسر یاوــتحم  («، » یمرگرـــس  ) یا هناــسر یاوــتحم  («، » تاــغیلبت  ) یا هناــسر یاوــتحم  « ،»؟ میهاــکب
یاـج هـب  دوـخ  زا  یزاـجم  یاـضف  رد  هـک  یتاــعالطا  «، » یمارگاتــسنیا ناردــپ  نارداــم و  «، » اــه یتیربلــس («، » یعاــمتجا

.»؟ دنتسه یتاعالطا  هچ  یروآ  عمج هب  رداق  اه  تیاس بو  » و دنیوگ »؟ یم ام  هرابرد  ییاهزیچ  هچ  میراذگ ، یم

(«، ملیف  ) یا هناسر یاوتحم  «، » یونعم تیکلام  «، » یصوصخ میرح  « ،»؟ میـسانشب ار  اهزوین  کیف روطچ   » نینچمه  

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب (« (« ۱۱)) یایا هناسر هناسر داوس   داوس  » » یکینورتکلا یکینورتکلا شزومآ   شزومآ ۀرود   ۀرود

یا هناسر داوس   » یکینورتکلا شزومآ  ۀرود  روشک  یمومع  یاه  هناخباتک داهن  تاعالطا  یروانف  شهوژپ و  یزیر ، همانرب تنواعم 
کینورتکلا تروص  هب  هام  دادرخ  زا ۲۱  ار  اه  ناتسرهش یاسؤر  داهن و  یزکرم  یناتسا و  یاهداتس  ناسانـشراک  هژیو  ینابم » (: ۱)

.دنک یم رازگرب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۴طباور 

https://www.iranpl.ir/news/22912/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.iranpl.ir/news/22912/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


اب هنوگچ  « ،»؟ مینک تبحـص  نآ  ۀرابرد  مینیبب و  ملیف  ناـکدوک  اـب  هنوگچ  «، » هناـسر صاـخ  بطاـخم  ناوجون  کدوک و  »
ایآ  » و اه » هناـسر تیکلاـم  اـه ، هناـسر داـصتقا  یا ، هناـسر عیانـص  « ،»؟ مینک تبحـص  نآ  ۀراـبرد  مینیبب و  ملیف  ناـناوجون 

.تسا هرود  نیا  یدربراک  یاه  لصفرس رگید  زا  اه »؟ تابر نآ  زا  ای  تسام  نآ  زا  هدنیآ  یایند 

داوس  » یکینورتکلا شزومآ  ۀرود  روشک  یمومع  یاه  هناخباتک داهن  تاعالطا  یروانف  شهوژپ و  یزیر ، همانرب تنواـعم 
هب هام  دادرخ  زا ۲۱  ار  اه  ناتسرهش یاسؤر  داهن و  یزکرم  یناتسا و  یاهداتـس  ناسانـشراک  هژیو  ینابم » (: ۱  ) یا هناسر

.دنک یم رازگرب  کینورتکلا  تروص 
( : ۱) یا هناـسر داوـس   » یکینورتـکلا شزوـمآ  ۀرود  روـشک ، یموـمع  یاـه  هناـخباتک داـهن  یناـسر  عـالطا هاــگیاپ  شرازگ  هـب 

یداتـس تارادا  ناسانـشراک  لوئـسم و  ناسانـشراک  اسؤر و  نینچمه  اه و  ناتـسرهش یاسؤر  ییانـشآ  فدـه  اب  ینابم »
تاـعالطا یناـبم  هیاـپ و  ثحاـبم  ۀـئارا  اـب  یموـمع ، طـباور یگنهرف و  تارادا  هژیو  هـب داـهن ، یزکرم  داتـس  اـه و  ناتــسا رد 

ۀناـماس قـیرط  زا  یتوـص ، یریوـصت و  لـیاف  بلاــق  رد  یکینورتـکلا و  تروـص  هـب  یراــج  لاــس  هاــم  دادرخ  زا  یا ، هناــسر
.دش دهاوخ  رازگرب   https://amoozesh.iranpl.ir یناشن هب  داهن  شزومآ 

هفـسلف یرتکد  یوجـشناد  تاطابترا ، دشرا  سانـشراک  ) ینیـسح هاش هدـیحو  اه  مناخ سیردـت  اب  هک  یـشزومآ  ۀرود  نیا 
هب دوـش ، یم رازگرب  همالع ) هاگشناد  تاـطابترا  یرتکد  یوجـشناد   ) دار یرون همطاـف  و  همالع ) هاگشناد  تیبرت  مـیلعت و 

تیفرظ اــب  یــشزومآ ، یاــه  هرود یــشخبرثا  یاــقترا  بساــنم و  یرو  هرهب هـب  یباــیتسد  یارب  داــهن  ریخا  درکیور  بجوــم 
.دوب دهاوخ  مان ) تبث رد  تیولوا  بیترت  هب   ) یریگارف نادنم  هقالع یاریذپ  رفن ) رثکادح ۳۰۰   ) دودحم

کیاـکی یوگخــساپ  اریذـپ و  هـک  دـبای  یم موادـت  رارکت و  اـجنآ  اـت  دودــحم ، تـیفرظ  اـب  یاـه  سـالک اـه و  هرود ۀــمه  ًاـعبط 
.دشاب یریگارف  نابلطواد  نابطاخم و 

.دش دهاوخ  رازگرب  هبنشراهچ  ره  یلاوتم ، هتفه  تدم ۲۰  هب  یشزومآ ، هرود  نیا  تاسلج  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
یریگدای شزومآ  ۀـناماس   » هب دورو  اب  دـنناوت  یم هرود  نیا  یـشزومآ  یاه  سالک رد  روضح  یارب  ییاهن  ناگدـش  مان تبث 

ملیف بلاــق  رد  هدــش  هـئارا یاوـتحم  زا  یدــنم  هرهب ســالک ، رد  هدشرــشتنم  یاــهامنهار  قـیقد  ۀــعلاطم  یکینورتـکلا ،»
راب کی هتفه  ود  ره  هک   ) یسالک یاه  نیرمت عقوم  هب لاسرا  ماجنا و  نینچمه  و  توص ) اب  هارمه  یـشزومآ  تنیوپرواپ  )

.دننک تکرش  نآ  ییاهن  نومزآ  رد  دش ،) دهاوخ  هئارا  یلمع  نیرمت  بلاق  رد 
.دنناسرب نایاپ  هب  تیقفوم  اب  ار  هرود  و 

زا کـیره  دورو  تـسا ، دــصر  هبــساحم و  لــباق  ریگارف  ره  هعلاــطم  ناــمز  تدــم  هناــماس و  هـب  دورو  ناــمز  هـک  اــجنآ  زا 
تدـم هب  یدـعب  سالک  ات  سالک  عورـش  نامز  زا  اه  سـالک رد  عقوم  هب روضح  تسا و  یمازلا  دوخ  یربراـک  اـب  ناراـکمه 

رثؤـم و ناـشیا  ییاـهن  یباـیزرا  ریگارف و  یارب  هرود  موادــت  رد  یلمع ، نـیرمت  سـالک و  رد  لاـعف  تکراـشم  هـتفه و  کــی
.دوب دهاوخ  هدننک  نییعت

بجوم هب دـنا ، هدـنارذگ ار  رایزاجم »)  ) اه هداوناخ یا  هناسر داوس  یاـقترا   » یـشزومآ ۀرود  هک  یناراـکمه  یارب  نینچمه ،
ددـجم جرد  هرود و  نیا  رد  تکرـش  ناـکما  ناـشیا ، هدـنورپ  رد  نآ  یـشزومآ  زاـیتما  ندـش  ظاـحل  هرود و  ناوـنع  کارتـشا 

.دوب دهاوخن  مهارف  یشزومآ  تعاس 
و یا » هناـسر داوـس  یاــه  شور میهاــفم و  یناــبم  ،  » نیواــنع اــب  یهباــشم  یاــه  هرود رت  شیپ هـک  یناراــکمه  یارب  زین 
هب لیامت  مه  کنیا  دـنا و  هدـنارذگ توافتم  تاـعاس  رظاـنتم  زاـیتما  جرد  اـب  ار  یا » هناـسر یاوتحم  زا  یقـالخا  هدافتـسا  »
اب ناشیا  یـشزومآ  ۀـمانیهاوگ  اـما  تسا  زاـجم  هرود  نیا  رد  تکرـش  دـنچره  دـنراد ، نآ  ندـنارذگ  هرود و  نیا  رد  تکرش 

.دش دهاوخ  رداص  ( ۳۲  ) هدش نییعت ِیشزومآ  فقس  زا  هدش  هدنارذگ  هرود  یشزومآ  تعاس  توافت  ۀبساحم 
.دوب دنهاوخ  فاعم  یسالک  یاه  نیرمت ماجنا  زا  نیشیپ  ۀقباس  یازا  هب ناراکمه ، زا  هورگ  نیا 

رـصع رد  تـسا  مـهم  ارچ  « ،»؟ تـسیچ هناـسر  : » زا تـسا  تراـبع  هرود  نـیا  رد  ییاـنبم  یاـه  لصفرـس نیواـنع  زا  یخرب 
هچ نآ  مـهف  تـسیچ و  یا  هناـسر ییاـمنزاب  « ،»؟ دـننک یم هـچ  اـم  زغم  اـب  اـه  هناـسر « ،»؟ میـسانشب ار  اـه  هناـسر رــضاح 

یزاجم یاه  هناـسر هب  دوخ  یگتـسباو  زا  هنوگچ  « ،»؟ مینک رکف  زکرمتم  یگدـنکارپ ، رـصع  رد  هنوگچ  « ،»؟ دراد یتیمها 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۵طباور 



یاــه هکبــش  ) یا هناــسر یاوـتحم  («، » یمرگرــس  ) یا هناــسر یاوـتحم  («، » تاــغیلبت  ) یا هناــسر یاوـتحم  « ،»؟ میهاــکب
یاـج هـب  دوـخ  زا  یزاـجم  یاـضف  رد  هـک  یتاـعالطا  «، » یمارگاتــسنیا ناردـپ  نارداـم و  «، » اـه یتیربلــس («، » یعاـمتجا

.»؟ دنتسه یتاعالطا  هچ  یروآ  عمج هب  رداق  اه  تیاس بو  » و دنیوگ »؟ یم ام  هرابرد  ییاهزیچ  هچ  میراذگ ، یم
(«، ملیف  ) یا هناسر یاوتحم  «، » یونعم تیکلام  «، » یصوصخ میرح  « ،»؟ میـسانشب ار  اهزوین  کیف روطچ   » نینچمه

اب هنوگچ  « ،»؟ مینک تبحـص  نآ  ۀرابرد  مینیبب و  ملیف  ناکدوک  اب  هنوگچ  «، » هناسر صاخ  بطاخم  ناوجون  کدوک و  »
ایآ  » و اه » هناسر تیکلام  اه ، هناسر داصتقا  یا ، هناـسر عیانـص  « ،»؟ مینک تبحـص  نآ  ۀراـبرد  مینیبب و  ملیف  ناـناوجون 

.تسا هرود  نیا  یدربراک  یاه  لصفرس رگید  زا  اه »؟ تابر نآ  زا  ای  تسام  نآ  زا  هدنیآ  یایند 

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۴۲



وردوخ ربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

سیئر ییاـــبطابط و  همالع  هاگشناد  داـصتقا  داتـسا  ناـیوژپ  دیــشمج  سراـف ، یرازگربـخ  یداـصتقا  راـگنربخ  شرازگ  هـب 
.دش یرتسب  ناتسرامیب  رد  انورک  یرامیب  هب  التبا  لیلد  هب  تباقر  یلم  زکرم  تباقر و  یاروش  قباس 

یرتسب نارهت  ناکین  ناتسرامیب  رد  یویلک  ییاسران  نینچمه  انورک و  یرامیب  میالع  زورب  لیلد  هب  هتشذگ  هتفه  زا  یو 
.دراد رارق  ناکشزپ  رظن  تبقارم و  تحت  هدش و 

ماظن تحلصم  صیخشت  عمجم  هناخریبد  نالک  داصتقا  ریبد  تباقر و  یاروش  تسایر  نادداصتقا ، نیا  یراک  قباس  رد 
.دروخ یم مشچ  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هورگریدم  و 

/ مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وردوخ ربخ  دش -  یرتسب  انورک  رطاخب  تباقر  یاروش  قباس  سیئر   

وتاب کانبات  دش -  یرتسب  انورک  رطاخب  تباقر  یاروش  قباس  سیئر   

ادرف دش -  یرتسب  انورک  رطاخب  تباقر  یاروش  قباس  سیئر   

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۲۵

شرورپ شزومآ و  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / اناپ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.۷ 

دشدش یرتسب   یرتسب ناتسرامیب   ناتسرامیب ردرد   انورک   انورک هبهب   التبا   التبا لیلد   لیلد هبهب   تباقر   تباقر یاروش   یاروش قباس   قباس سیئر   سیئر

ناتـسرامیب رد  اـنورک  هـب  ـالتبا  لـیلد  هـب  تباـقر  یاروـش  قباـس  سیئر  ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد  نادداـصتقا  ناـیوژپ  دیـشمج 
.دش یرتسب 

تسا تسا روشک   روشک تیبرت   تیبرت میلعت  وو   میلعت یملع   یملع یرکف  وو   یرکف هناخزپشآ   هناخزپشآ شهوژپ   شهوژپ نامزاس   نامزاس یکلم : : یکلم

یزیر هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  سیئر  ریزو و  نواـعم  روـضح  اـب  دـشر  تـالجم  ناریبدرــس  یــشیدنا  مـه تســشن  اـناپ - )  ) نارهت
.دش رازگرب  یشزومآ 
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.۹ 

یا و هقطنم یناتـسا و  دـشر  تایرـشن  راشتنا  عوضوم  یور  رب  تساوخ  هسلج  رد  نارظاح  زا  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یو   
.دنهد هئارا  ار  دوخ  تارظن  هدرک و  لمأت  یریگدای  تیبرت و  هزوح  اب ۱۱  دشر  تایرشن  یماسا  یگنهامه  نینچمه 

شهوژپ و ناــمزاس  سیئر  ریزو و  نواــعم  روــضح  اــب  دــشر  تــالجم  ناریبدرــس  یـــشیدنا  مــه تســـشن  اــناپ - )  ) نارهت
.دش رازگرب  یشزومآ  یزیر  همانرب

ناــمزاس سیئر  ریزو و  نواــعم  یکلم ، نـسح  یــشزومآ ، یزیر  هماــنرب  شهوژپ و  ناــمزاس  یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 
: تفگ هسلج  نیا  رد  دوخ  یمیدـق  ناراـکمه  ناریبدرـس و  روضح  زا  یدنـسرخ  زاربا  اـب  یـشزومآ  یزیر  هماـنرب شهوژپ و 
هک میتسه  رادروخرب  یدیتاسا  دوجو  زا  دـشر  تالجم  شخب  رد  ًاصوصخ  یـشزومآ  یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس  رد  »

.دننک یم افیا  دشر  نیزو  تالجم  رد  ار  یریبدرس  شقن 
تالجم همه  رد  یگژیو  نیا  هک  دـنک  یم نیعم  دـشر  تیبرت و  اب  طابترا  رد  هیرـشن  ییاوتحم  تیفیک  ار  هیرـشن  کـی  نزو 

.دراد دوجو  دشر 
یارب تیقفوـم  یوزرآ  یــضایف و  یاـقآ  یارب  قـیفوت  یوزرآ  نمــض  یوهتــسجرب  صخاـش و  دارفا  براــجت  زا  ندرب  هرهب  «

ناریبدرـس زا  یخرب  طابترا  مدینـش  شیپ  تقو  دنچ  : » تفگ مهم  رتفد  نیا  تیریدم  یربهر و  تمـس  رد  یدمحم  یاقآ 
طابترا نیا  ًالصا  مه  یضعب  ای  هدش  فیعض  تالجم  اب  دنتسه  ناشدوخ  هزوح  رد  یراذگریثأت  هتـسجرب و  دیتاسا  زا  هک 

.دنا هتسسگ ار 
.مدش رثأتم  رایسب  نامزاس  نیا  وضع  ناونع  هب 

نیا یاجره  رد  اه  نآ نوچ  میوش ؛ یم مومغم  میهدـب ، تسد  زا  یناونع  هناـهب و  ره  هب  ار  اـه  تیـصخش نیا  هک  یناـمز 
.دننزب ملق  نآ  رد  هک  دنراد  ییاج  دنشاب  هک  روشک 

.میوش یم یملع  نبغ  راچد  هک  میتسه  ام  نیا  دوشب  فیعض  ام  اب  اه  نآ هطبار  رگا 
.میشابن ییارگ  ناوج لابند  هب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  هتبلا 

.میربن دای  زا  طابترا  نیا  رد  ار  یمالسا  بالقنا  میکح  مظعم و  ربهر  ریبعت 
ییارگ ناوج دنداد  رکذت  هک  دندوب  مه  یدرف  نیلوا  هتبلا  دـندوب و  ناشیا  دـندومن  دـیکأت  ییارگ  ناوج هب  هک  یدرف  نیلوا 

هتـشذگ اـه  نآ زا  ینـس  دنتـسین و  یناوـج  لـحارم  رد  ینـس  تهج  زا  هک  تسین  ییاـه  ناـسنا اـب  طاـبترا  عـطق  یاـنعم  هب 
.دنراد یملع  یگتخپ  یلو  تسا 

.مینک نیرمت  ار  یملع  هتخپ  یاه  ناسنا رضحم  زا  هدافتسا  ییارگ و  ناوج نیب  زرم  دیاب  مه  ام 
.دش میهاوخ  رت  قفوم میوشن ، طیرفت  طارفا و  راچد  ریسم  نیا  رد  ردقره 

، میراد لـقاعریغ  ناـسنا  لـقاع و  ناـسنا  هک  هنوگناـمه  : » داد هـمادا  یـشزومآ  یزیر  هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  سیئر  «
.میراد مه  لقاعرتمک  نامزاس  لقاع و  نامزاس 

.یرهاظ لالج  هاج و  نامتخاس و  عون  هن  دهد ، یم لیکشت  نامزاس  نآ  یماح  یاه  تیصخش ار  لقاع  نامزاس 
.تسا هدرک  یگدنز  هیامرس  نیمه  اب  ادتبا  نامه  زا  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس 

.دنک ظفح  ار  اه  هیامرس نیا  دیاب  مه  نالا 
شهوژپ نامزاس  هاگیاج  تیمها  هب  هراـشا  اـب  یوروشک  تیبرت  میلعت و  یملع  یرکف و  هناـخزپشآ  شهوژپ ، ناـمزاس  «

نیا تسا و  روـشک  تیبرت  میلعت و  یملع  یرکف و  هناـخزپشآ  ناـمزاس  نیا  : » تـفگ یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  لـبق و  رد 
.دنک یم  رتشیب  ار  ام  تبقارم  عوضوم 

.دنراد یا  هژیو هجوت  شورپ  شزومآ و  یور  رب  ( یلاعلا هلظدم  ) بالقنا مظعم  ربهر  نونکا 
.دنوش یم رشتنم  یهاگیاج  هچ  رد  دشر  تالجم  مینادب  هک  مدرک  یروآدای  رطاخ  نیا  هب  ار  نیا 

هاـگیاج تواـفت  یوهاـم و  قرف  دـنوش ، یم رــشتنم  یرگید  یاـهاج  رد  هـک  یرگید  تـالجم  اـب  دــشر  تـالجم  هـک  مینادــب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۷طباور 



.دنراد یساسا 
ملق میوش و  رـضاح  اجنیا  رد  لماک  یعمج  ساوح  اـب  میراد  هفیظو  لوئـسم  ریدـم  یلخاد  ریدـم  ریبدرـس ، ناونع  هب  اـم 

.مینزب
هلجم رد  هلاـقم  فیلأـت  یارب  اـی  یـسرد  باـتک  فیلأـت  یارب  هچ  دـنزب  مـلق  دـهاوخب  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  رد  یدرفره 

.دنک نیعم  ماظن  بالقنا و  یاه  نامرآ اب  ار  شدوخ  فیلکت  دیاب 
یاه نامرآ اب  ار  شدوخ  تبـسن  هیریرحت  تئیه  ره  درف و  ره  هکلب  دـننک ؛ رداـص  هیمـالعا  دارفا  هک  تسین  نیا  مروظنم 

.دنک فیرعت  ماظن  بالقنا و 
.دسرب دناوت  یم اهاج  زا  یلیخ  هب  دنک  رکف  یملع  حطس  نیا  رد  ناسنا  هک  نیمه 

دراد یتیبرت  شقن  دسیون  یم هتشون  وجشناد  زومآ و  شناد یارب  هک  یملق  ناریا  یمالسا  یروهمج  رد  : » دوزفا یکلم  «
رد ناــسنا  تـسا و  ناــسنا  کــی  دــشاب  زوـمآ  شناد هـکنیا  زا  لــبق  زوـمآ  شناد هـک  درواــیب  نـهذ  هـب  ار  اــنعم  نـیا  دــیاب  و 

.تسا هدش  یفرعم  نیمز  یور  رد  ادخ  نیشناج  تاقولخم و  فرشا  ناونع  هب  ام  ینآرق  یاه  هزومآ
.تسا ملع  شا  هدنب هب  دنوادخ  ینیوکت  هیده  نیلوا 

دنک و کرد  ار  یهلا  یاه  تنـس دـنک  کرد  ار  یتسه  ملاع  رد  دوجوم  نیناوق  دراد  تردـق  هک  تسا  یوجوم  نیلوا  ناسنا 
.دروایبرد شدوخ  ریخست  تحت  ار  ناهج 

یارب صـصختم  دارفا  دنک  یمن یقرف  هکنیا  هب  هراشا  اب  یومینک  هشیدنا  دشر  تالجم  عفان و  ملع  نیب  تبـسن  رد  دـیاب  «
.دینک یم لابند  ار  ملع  مادک  دینادب  دیاب  : » تفگ دننزب  ملق  دشر  تایرشن  زا  کی  مادک

.تسا هدش  یفرعم  ام  هب  ملع  عون  هس  ینید  عبانم  رد 
.مینکن اه  نآ فرص  ار  نامتقو  یلیخ  هدش  هیصوت  هک  یثنخ  تیصاخ و  یب ملع 

.دنرادن مه  یا  هدیاف اما  دنتسین  رضم  اه  نآ
.تسا هدرک  یهن  اه  نآ هب  نتخادرپ  زا  ار  ام  مالسا  دنتسه و  رضم  ام  یارب  هک  دنتسه  مولع  یخرب 

.وداج رحس و  ًالثم 
.تسا عفان  ملع  میریگب  اوتحم  نآ  زا  میورب و  شلابند  هب  هک  هدش  هیصوت  ام  هب  هچنآ  اما 

.تسا هدش  هراشا  زین  ( یلاعلا هلظدم  ) یربهر مظعم  ماقم  ریخا  تاشیامرف  رد  عفان  ملع  هب 
.دنوشب یدربراک  اه  شزومآ هکنیا  ینعی  لوحت  هک  دنا  هدومرف هدرک و  هراشا  یسرد  یاه  باتک هب  ناشیا 

.مینک هشیدنا  دشر  تالجم  عفان و  ملع  نیب  تبسن  رد  دیاب  ام  : » تفگ ریزو  نواعم  «
؛ درادـن دـشر  تالجم  هب  یطبر  عفان  ملع  مییوگ  یم اـی  مینک  رارقرب  یتبـسن  عفاـن  ملع  دـشر و  تـالجم  نیب  میناوت  یم اـیآ 

.تسین یملع  چیه  لماح  ام  دشر  تالجم  هک  تسا  نآ  یانعم  هب  دشاب  هتشادن  رگا 
.تسین هنوگنیا  هک  یلاح  رد 

.تسا هلجم  نآ  یملع  تیاده  لاح  رد  ریبدرس  کی  دشر  تالجم  زا  کی  ره  سأر  رد 
.میراد مه  رضم  ملع  عفان  ملع  لباقم  رد 

.دراد دوجو  مه  عفانریغ  ملع  هک  دیوگ  یم امش  هب  عفان  ملع 
.تسا توافتم  فلتخم ، تایرشن  رد  عفان  ملع  قادصم 

اب هـــطبار  رد  یدربراـــک  یملع و  داهنــــشیپ  دــــنچ  یئاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تــئیه  وـــضع  یکلمتاداهنـــشیپ ، «
.۱: درک هئارا  ریز  حرش  هب  عفان  ملع  هب  دشر  تالجم  یبای  تسد

.دنک صخشم  یسرد  یاه  همانرب یلوحت  یاضف  اب  ار  شدوخ  تبسن  دیاب  یا  هیرشن ره 
هشقن و دـنیوگب  دـیاب  دـشر  تایرـشن  کـت  کـت  مینک  یتاـیلمع  تقو  فـالتا  نودـب  ار  یتسدـالاب  یلوـحت  دانـسا  مـیراد  اـنب 

.تسیچ لوحت  نیا  رب  مکاح  حور  هب  لاصتا  یارب  ناشیاه  همانرب
.تسین ناسکی  تاطابترا  نیا  هک  منک  یم قیدصت  هدنب 

.دسر یمن  رفص  هب  تبسن  یا  هیرشن چیه  رد  اما 

 



.دینک لمأت  هلئسم  نیا  یور 
.۲

.دینک زور  هب  ار  تالجم  یسانش  بطاخم
.تسا هدرک  ریگرد  ار  امش  بطاخم  نهذ  هک  دراد  دوجو  یلئاسم  نالا 

؟۳. دنناوخ یم ار  هلجم  اه  نآ ایآ  دشاب  هتشادن  طابترا  اه  نآ هب  هلجم  بلاطم  رگا 
.دینک نیرمت  ار  اوتحم  یرگ  باختنا تسا  مزال 

.دراد دوجو  طرش  دنچ  نآ  یارب  هک  تسا  یمهم  فیرظ و  ثحب  لمع  رد  اوتحم  یرگ  باختنا
.دشاب هتشاد  ربخ  شدوخ  هطوبرم  ملع  زا  لوا 

.دشاب هتشاد  ربخ  هعماج  زا  دیاب  مود 
.درذگ یم هچ  هعماج  رد  دننادب  دیاب 

.دنشاب هتشاد  ربخ  ناشدوخ  زا  دیاب  موس  و 
؟۴. دنراد تیوقت  رییغت و  هب  زاین  ایآ  دنسانش ؟ یم  هدرک و  یبایزرا  رادقم  هچ  ار  ناشدوخ 

.دینک نایب  ابیز  بلاق  رد  ار  بلاطم 
.تسا اه  ییابیز یایند  تهج  کی  زا  زورما  یایند 

.مینک یم فیرعت  نامدوخ  یداقتعا  بوچراچ  رد  ار  اه  ییابیز ام  هتبلا 
.دشاب رت  یوق تایرشن  اب  ناشطابترا  هلحرم  نیا  رد  دیاب  یرنه  ناصصختم  اه و  تسیفارگ

.
.داوس ندرب  الاب 

.تسین یصصخت  داوس  ًافرص  داوس  زا  نم  روظنم 
.میربب الاب  ار  نامدوخ  یا  هناسر داوس  دیاب 

.دشاب هتشاد  دیاب  یاه  یگژیو هچ  هناسر  کی  ناونع  هب  هلجم  کی 
.دینک هدافتسا  هناسر  صصختم  کی  زا  تسا  مزال  رگا 

.۶
.دینک صخشم  ار  هیرشن  ییاوتحم  یریگ  تهج

.دینک لاعف  دیاب  ار  تایرشن  یراذگ  تسایس یاروش 
.۷

.دنشاب رضاح  دیاب  تایرشن  یربهار  میت 
رد ًالصا  اما  تسه  دوجوم  هیرشن  همانسانش  رد  هیریرحت  تئیه  ناونع  هب  دارفا  مان  تایرشن  یخرب  رد  هک  مراد  عالطا 

.دنرادن روضح  رتفد 
.دنشاب رظان  رضاح و  دیاب  هیریرحت  تئیه 

.میهدب شیامن  میهاوخ  یمن ام 
.۸

.دینک دمآراک  ار  تایرشن  یتیریدم  میت 
.دنتسه هیرشن  هاردا  لاح  رد  هک  تسا  یرثؤم  شقن  هس  یتیریدم  میت  زا  روظنم 

.دراد یقوقح  تیلوئسم  هک  دراد  لوئسمریدم  کی  یا  هیرشن ره 
.دراد یگنهامه  تیلوئسم  هک  یلخاد  ریدم  دراد و  یملع  تیلوئسم  هک  دراد  ریبدرس  کی 

.تسا هیرشن  بیع  نآ  دنک  افیا  ار  ریبدرس  شقن  یلخاد  ریدم  هک  دشاب  یا  هنوگ هب  طیارش  رگا 
.۹

.دینکن شومارف  ناتراک  رد  ار  یا  هفرح قالخا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۳۹طباور 



.تسامش راک  شخب  تنیز حور  یا  هفرح قالخا 
.دیهد رارق  نارگید  اب  لماعت  هحولرس  دیاب  ار  نارگید  میرکت  مارتحا و 

.دینزب فرح  لالدتسا  اب  نارگید  اب 
.دینک تیاعر  ار  یناسنا  تابسانم  دینکن و  راک  رگیدکی  هیلع  رب 

یا و هقطنم یناتـسا و  دـشر  تایرـشن  راشتنا  عوضوم  یور  رب  تساوخ  هسلج  رد  نارظاح  زا  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  یو 
.دنهد هئارا  ار  دوخ  تارظن  هدرک و  لمأت  یریگدای  تیبرت و  هزوح  اب ۱۱  دشر  تایرشن  یماسا  یگنهامه  نینچمه 

یکلم نسح  یشزومآ  یزیر  همانرب شهوژپ و  نامزاس  دشر  تالجم  یشیدنا  مه تسشن 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

شرورپ شزومآ و  دننک -  صخشم  یسرد  یاه  همانرب  یلوحت  یاضف  اب  ار  ناشدوخ  تبسن  دشر  تایرشن   

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۲۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تایه وضع  وضع   ) بسن یودـهم فسوی  رتکد  دـنهد : یم هئارا  ریز  نیوانع  اب  ار  دوخ  ثحابم  ناـنامهم  تسـشن  نیا  رد   
(/ نـمجنا شزوــمآ  هـتیمک  لوئــسم  ناریا و  یــشزومآ  یرواــنف  نـمجنا  هریدــم  تـیئه  وــضع  یمزراوــخ و  هاگــشناد  یملع 

یملع و تایه  وضع   ) یرهاط یدهمدیـس  رتکدـیکینورتکلا  یریگدای  یاه  طیحم یزاس  ینغ تصرف  یلاـتیجید و  هناـخباتک 
زا ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یلاتیجید  هناـخباتک  یناـبیتشپ  هبرجت  ییاـبطابط /) همـالع  هاگـشناد  یزکرم  هناـخباتک  سیئر 

هتیمک لوئسم  یمزراوخ و  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  زاس  هرز دمحم  رتکد  تسشن  نیا  سانشراک  - یرجمیزاجم شزومآ 
.دوب دهاوخ  ناریا  یناسر  عالطا یرادباتک و  یملع  نمجنا  شهوژپ 

شزومآ  » عوضوم اب  دیدج  لاس  رد  ناریا  یناسر  عالطا یرادـباتک و  نمجنا  یـصصخت  تسـشن  نیمود  انزیل ، شرازگ  هب 
نمجنا مارگتسنیا  هحفص  رد  ات ۲۳ و  تعاس ۲۱  رد  دادرخ ۱۳۹۹  هبنش ۲۷  هس  زور  رد  یلاتیجید » هناخباتک  یزاجم و 

.دش دهاوخ  رازگرب  @( ilisa۱۳۴۵ سردآ اب  )
تایه وضع  وضع   ) بسن یودـهم فسوی  رتکد  دـنهد : یم هئارا  ریز  نیوانع  اب  ار  دوخ  ثحاـبم  ناـنامهم  تسـشن  نیا  رد 

(/ نـمجنا شزوـمآ  هـتیمک  لوئــسم  ناریا و  یــشزومآ  یرواـنف  نـمجنا  هریدـم  تـیئه  وـضع  یمزراوـخ و  هاگــشناد  یملع 
یملع تایه  وضع   ) یرهاط یدهمدیـس  رتکدـیکینورتکلا  یریگدای  یاه  طیحم یزاس  ینغ تصرف  یلاـتیجید و  هناـخباتک 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلاتیجید  هناخباتک  ینابیتشپ  هبرجت  ییاـبطابط /) همالع  هاگشناد  یزکرم  هناـخباتک  سیئر  و 
لوئـسم یمزراوخ و  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  زاس  هرز دـمحم  رتکد  تسـشن  نیا  سانـشراک  - یرجمیزاـجم شزومآ  زا 

.دوب دهاوخ  ناریا  یناسر  عالطا یرادباتک و  یملع  نمجنا  شهوژپ  هتیمک 

ناریا ناریا یناسر   یناسر عالطا عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک نمجنا   نمجنا یصصخت   یصصخت تسشن   تسشن نیمود   نیمود یرازگرب   یرازگرب

تروص هب  یلاتیجید » هناخباتک  یزاجم و  شزومآ   » عوضوم اب  ناریا  یناسر  عالطا یرادباتک و  نمجنا  یصصخت  تسـشن  نیمود 
.دوش یم رازگرب  یزاجم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۴۰طباور 

https://www.lisna.ir/library/item/831-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.lisna.ir/library/item/831-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۲۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناگتخیهرف  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد هک  یلاس  تشه  زا  وا  یاه  یدـنب عمج زا  یکی  دوب ، تردـق  رـس  رب  امابوا  هک  یناـمز  لـبق ، لاـس  دودـح ۵-۶  نینچمه   
.تسا هدش  یراتخاس  اکیرمآ  رد  ناهایس  درومرد  ضیعبت  هک  دوب  نیا  دوب ، تردق 

نیا هـب  ار  اـم  مدرک - هراـشا  رادمتــسایس  هدنــسیون و  دــنچ  هـب  نآ  رد  نـم  هـک   - لاــس زا ۱۰۰  شیب  یخیراــت  لــیلحت  نـیا   
ماظن رد  ناهایـس  دروم  رد یدـنمراتخاس  هدـش و  هنیداـهن یخیراـت ، راد ، هشیر یداژن  ضیعبت کـی  هک  دـناسر  یم یدـنب  عمج

-، ییاکیرمآ یـسارکومد لاربیل ینعی   - یتموکح متـسیس  نیا  نارادفرط  دوخ  رظن  هب هک  دراد  دوجو  هدـحتم  تالایا  یـسایس 
تیاـعر ناهایـس  دروـم  رد تاواـسم  نیا  نوـچ  دوـش ، تیاـعر  تاواـسم  یـسارکومد  لاربـیل نیا  رد  هدوـب  اـنب  هـکنیا  لـیلد  هـب

.دنک لمع  اکیرمآ  یارب  یدیدهت  ناونع  هب دناوت  یم هلاسم  نیا  دوش ، یمن

.دنک داجیا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  نرق ۱۷ و ۱۸  یلخاد  یاه  گنج دننام  یرطخ  دناوت  یم نیا   

باـب سیلپ ، کـی  تـسد  هـب ییاـکیرمآ  تسوـپ  هایــس دنورهــش  دــیولف ، جروـج  لـتق  نیـالنآ ،» ناــگتخیهرف   » شرازگ هـب 
.دوشگ اددجم  ار  هدحتم  تالایا  رد  یتسرپداژن  یراتخاس  یگنهرف و  یاه  هشیر زا  شسرپ 

یسررب هب  ییابطابط ، همالع هاگشناد  یسایس  مولع قوقح و  هدکـشناد  مامتداتـسا  داشمرخ ، رقابدمحم  اب  وگو  تفگ رد 
رارق یبایزرا  دروم  دوجوم  اعقاو  یسارکومد  لاربیل  اب  ار  عیاقو  نیا  تبسن  میتسـشن و  اکیرمآ  یتسرپداژندض  تاضارتعا 

.میداد
.تسا هاگشناد  داتسا  نیا  اب  ناگتخیهرف »  » یوگو تفگ حورشم  ریز  نتم 

ینوـنک عـضو  رد  اـما  دسانـشب ، تیمـسر  هب ناـسکی  ربارب و  ار  نادنورهـش  هـمه  هـک  دوـب  نـیا  رب  یـسارکومد  لاربـیل  یاـنب 
هدـش یهتنم  یتـیوه  یداـصتقا و  یاـه  یربارباـن هب  اـکیرمآ  رد  صوـصخ  هب ناـهج  فـلتخم  طاـقن  رد  لاربـیل  یـسارکومد 

.تسا
لاربـیل یدرکراـک  فعــض  نـیا  اـب  ردــقچ  میتـسه ، نآ  دــهاش  یداژن  ضیعبت  هناـهب  هـب  اــکیرمآ  رد  اریخا  هـک  یتاــضارتعا 

یرفـس رد  یوسنارف  نادـقوقح  سانـش و  هعماج ققحم ، لیوکوت ، ود  یـسکلا  لبق  اـه  لاـس تسا ؟ طبترم  یـسارکومد 
.تشون اکیرمآ » رد  یسارکومد  لیلحت   » مان هب یباتک  تشاد  اکیرمآ  هب  هک 

.تشون مان  نیا  هب  یباتک  اذل  تشاد ، تیباذج  شیارب  دوب  هدید  اکیرمآ  رد  هچنآ  دوب ، لاربیل  دوخ  هک  وا 
یـسایس یـسانش  هعماج ییارقتـسا  شور  کی  زا  دوب  هدـش  شالت  باتک  نیا  رد  یلو  مرادـن  یراک  باتک  یاوتحم  اـب  نم 

.دوش هدیشک  ریوصت  هب اکیرمآ  هعماج  یاه  تیعقاو ناکما  دح  ات  هدافتسا و 
هتـشون نآ  رد  ار  اکیرمآ  رد  یـسارکومد  یاقب  ماود و  لیالد  یریگ و  لکـش یگنوگچ  هک   - باتک یدـنب  عمج رد  لیوکوت  ود 

[ تاواسم ینعی   ] هلاسم نیا  هک  زیچ  ره  هدـش ، انب  تاواسم  رب  اکیرمآ  لاربیل  یـسارکومد  نوچ  هک  درک  ینیب  شیپ دوب -
.دنک یم دیدهت  ار  اکیرمآ  رد  یسارکومد  دنک ، دیدهت  ار 

مه هدـنیآ  رد  دوـش و  یمن رارقرب  ناهایـس  دروـم  رد تاواـسم  هکنیا  لـیلد  هـب هـک  دوـب  هدرک  لـیلحت  اـجنآ  رد  لـیوکوت ] ود  ]

دراد دراد یگتسب   یگتسب ابقر   ابقر یرظن   یرظن کرحت   کرحت هبهب   مسیلاربیل   مسیلاربیل هدنیآ   هدنیآ

یدج راشف  تحت  مسیلاربیل  اعطق  اما  دید ، دنام و  رظتنم  دیاب  دوش  لیدبت  مسیلاربیل  یارب  یلیدب  ناونع  هب مسیلانویسان  هکنیا 
.تسا مسیلانویسان  دشاب ، حرطم  دناوت  یم مسیلاربیل  بیقر  ناونع  هب هک  ییاه  هنیزگ زا  یکی  امتح  هتفرگ و  رارق 

 

http://farhikhtegandaily.com/news/41999/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
http://farhikhtegandaily.com/news/41999/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/


.دش دهاوخ  اکیرمآ  رد  یسارکومد  دروم  رد یتادیدهت  ثعاب  ناهایس  هلاسم  دوش ، رارقرب  هک  تسا  دیعب 
هب تبـسن  ضیعبت  ندوب  یراـتخاس ناهایـس و  ثحب  نیمه  هک  تشون  یباـتک  نوتگنیتناـه  نآ ، زا  دـعب  لاـس  دیاش ۱۰۰ 

.دوب هدرک  حرطم  ار  ناهایس 
.تسناد یم اکیرمآ  هجوتم  ار  یا  هرطاخم تهج  نیا  زا  وا 

رد هک  یلاس  تشه  زا  وا  یاه  یدـنب عمج زا  یکی  دوب ، تردـق  رـس  رب  اـمابوا  هک  یناـمز  لـبق ، لاـس  دودح ۵-۶  نینچمه 
.تسا هدش  یراتخاس  اکیرمآ  رد  ناهایس  درومرد  ضیعبت  هک  دوب  نیا  دوب ، تردق 

.دشن راک  نیا  هب  قفوم  وا  اما  دوش ، حالصا  ناهایس  دروم  رد اهدنور  زا  یخرب  هک  دوب  نیا  امابوا  شالت 
هدـهع زا  یتـح  نآ  نداد  ناـکت  تسا و  هدـش  یراـتخاس  هنیداـهن و  هدـحتم  تـالایا  رد  ناهایـس  هـب  تبـسن  ضیعبت  نـیا 

.دماینرب مه  اکیرمآ  روهمج  سیئر
اه تموکح یاسور  همه  هب  تبـسن  تردـق  نیرتشیب  زا  ایند  رد  دوجوم  یتموکح  یاـهوگلا  ناـیم  رد  هک  یروهمج  سیئر

.تسا رادروخرب 
نیا هـب  ار  اــم  مدرک - هراــشا  رادمتــسایس  هدنــسیون و  دــنچ  هـب  نآ  رد  نـم  هـک   - لاــس زا ۱۰۰  شیب  یخیراــت  لــیلحت  نـیا 
ماظن رد  ناهایـس  دروم  رد یدنمراتخاس  هدش و  هنیداهن یخیرات ، راد ، هشیر یداژن  ضیعبت کی  هک  دـناسر  یم یدـنب  عمج
ینعی  - یتـــــــموکح متـــــــسیس  نــــــیا  نارادـــــــفرط  دوـــــــخ  رظن  هــــــب هـــــــک  دراد  دوـــــــجو  هدـــــــحتم  تـــــــالایا  یـــــــسایس 

نیا نوـچ  دوـش ، تیاـعر  تاواــسم  یــسارکومد  لاربـیل نـیا  رد  هدوـب  اــنب  هـکنیا  لــیلد  هـب ییاــکیرمآ ،- یــسارکومد لاربـیل
.دنک لمع  اکیرمآ  یارب  یدیدهت  ناونع  هب دناوت  یم هلاسم  نیا  دوش ، یمن تیاعر  ناهایس  دروم  رد تاواسم 

هب یا  هبرض هتسناوت  یم هظحل  ره  هک  هدوب  اکیرمآ  یسایس  ماظن  رس  رب  سلکوماد  ریشمش  کی  ناونع  هب ضیعبت  نیا 
.دنک دراو  یسایس  ماظن  نیا 

ناهایــس هدـمآ و  دورف  ریــشمش  نـیا  یهاـگ  طیارــش ، زا  یا  هعوـمجم تشاـبنا  لـیلد  هـب مـه  خـیرات  فـلتخم  عطاـقم  رد 
.دنا هدناسر روهظ  هصنم  هب  دنا و  هدرک نایب  ار  ضیعبت  نیا  هب  تبسن  دوخ  یاه  یتیاضران یراجفنا  تروص  هب

هک دینیب  یم دوش  یم ناهایـس  اب  هک  ییاه  هبحاصم رد  هدشن و  عطق  ضیعبت  نیا  هاگ  چیه تاقافتا  نیا  مغر  هب دنچ  ره
.دنتسه ضرتعم  رایسب  نآ  هب  تبسن  دنا و  هدش هتسخ  یداژن  ضیعبت نیا  زا 

لاـس دـنچ  رد  اـهتنم  مدرک  ضرع  هک  تسا  یدـنور  نـیمه  هـمادا  داـتفا ، قاـفتا  هتـشذگ  یاـه  هـتفه رد  اـکیرمآ  رد  هـچنآ 
یراتخاس ضیعبت  نیا  هک  دش  ثعاب  ثحابم  زا  یا  هعومجم تشابنا  پمارت ، ندمآ  راک  یور  اب  صخشم  روط  هب ریخا و 

هک دنک  لمع  ییاز  باتـش لماع  نوچ ]  ] ای هدش ]  ] کرحم روتوم  هب  لیدبت  قافتا  کی  اب  هتـسویپ ، هدـش و  هنیداهن یخیرات 
ار رگید  عـماوج  یتـح  اـکیرمآ و  هعماـج  هعوـمجم  هـکلب  دـناروشب ، یداژن  ضیعبت نـیا  هـیلع  ار  ناهایـس  هعماـج  طـقف  هـن

اکیرمآ هیلع  ضارتعا  شروش و  هب  کیرحت  تسا ، یتسرپ  داژن لبمس  هچنآ  هب  ضارتعا  ناهایس و  اب  یهارمه  رد  مه ] ]
.دنک

زا یا  هعوـمجم رد  اـکیرمآ  یــسایس  ماـظن  متــسیس  ندــش  راـتفرگ  هجیتـن  مـینیب  یم اـکیرمآ  یاـه  ناـبایخ رد  زورما  هـچنآ 
.تسا یخیرات  تدم  ینالوط هدینت  مه رد تالکشم 

ناوــنع هــب ار  وا  ناوــت  یم اــیآ  تــسیچ ؟ اــکیرمآ  رد  یطارفا  مسیلانویـــسان  یتــسرپداژن و  جوــم  داــجیا  رد  پــمارت  شقن 
ثعاب پمارت  درکلمع  عون  درک ؟ دادملق  دراد - دوجو  هدحتم  تالایا  رد  نایلاس  یط  هک   - یتسرپداژن یاضف  هدننک  دیدشت

.دش یدیدج  یاه  شلاچ راچد  نورب  نورد و  رد  اکیرمآ  هکلب  دشن ، لح  اکیرمآ  تالکشم  اهنت  هن هک  دش 
هتفر تسدزا هاگیاج  یتسیلوپوپ  لاـکیدار و  تامادـقا  یرـس  کـی اـب  تساوخ  یم هک  تشاد  رـس  رد  پمارت  هچنآ  فـالخرب 

درک و زیت  تیمکاـح  هـیلع  ار  اـه  ناـبز هـکلب  درکن ، اـیحا  ار  اـکیرمآ  یلبق  هاـگیاج  وا  تامادــقا  اـهنت  هـن دــنادرگرب ، ار  اـکیرمآ 
.داد رارق  فعض  تیعضو  رد  ار  هدحتم  تالایا  پمارت ، تامادقا  هعومجم 

الاب هب  طسوتم  هقبط  اصوصخ  اکیرمآ  هعماج  زا  یهجوت  لباق  یاه  شخب دنت ، تامادـقا  زا  یخرب  زورب  اکیرمآ  لخاد  رد 
.درک ضارتعا  هدامآ  ار  نارکفنشور  و 

.درک یمن ییابا  ناتسوپ  نیگنر نارجاهم و  هیلع  یریگ  عضوم زا  دوب و  تسوپدیفس  یاه  هیال بذج  یارب  پمارت  زکرمت 

 



هب هک  دز  یم ییاـه  فرح هـکلب  تـفرگ  یم هدـیدان  ار  اـهنآ  اـهنت  هـن وا  دـندوبن و  ناتـسوپ  نـیگنر پـمارت ، بطاـخم  تـیعمج 
.دیایب شوخ  اهدیفس  هقئاذ 

رتشین ندز  زا  لاس  دنچ  نیا  لوط  رد  داد و  رارق  راکـشآ ، ریغ یداژن  ضیعبت ساسارب  ار  دوخ  نیپمک  دورو  ودـب  زا  پمارت 
دــش یم ثعاــب  وا  زبـس  غارچ  نـیمه  درک و  یمن ییاــبا  دوـخ  نارادــفرط  کــیرحت  یارب  یتــسرپداژن  ثـحب  هـب  یرجنخ  اــی 

دـش و لاـعف  پـمارت  یوـنعم  تیاـمح  لـیلد  هـب تـشاد ، دوـجو  سیلپ  رد  هـک  ییاـه  هـنیمز اـی  هناتــسرپ  داژن یاـه  تیلاـعف
.درک ادیپ  یرتشیب  روهظ  زورب و  هلاسم  نیا  درک و  رتزراب  رتراکشآ و  ار  ناهایس  هیلع  ضیعبت 

تبـسن هب  ناتـسوپ  نـیگنر یاـه  یتوـف دادـعت  نوـچ  دوـش و  راکـشآ  یـسارکومد  لاربـیل یاـه  فعـض دـش  ثعاـب  زین  اـنورک 
یخیرات یاه  هدـقع ندـش  زاب  یارب  ار  هنیمز  ناتـسوپ  نیگنر نهذ  رد  رامآ  نیا  دوب ، ناتـسوپدیفس  رباربود  ناـش  تیعمج

.دش یم رارکت  اه  هناسر رد  امئاد  نیا  هک  درک  مهارف 
.دنک زاب  رس  اج  کی رد  هلاسم  نیا  دندوب  رظتنم  همه 

.دوب دوهشم  ناتسوپ  نیگنر هب  تامدخ  نداد  تلادع و  یرارقرب  رد  فعض  دروم  نیا  رد  اذل 
.دسر یم لتق  هب سیلپ  تسد  هب تسوپ  هایس کی  دتفا و  یم قافتا  نیا  هک  تسا  یا  هکرعم نینچ  هنایم  رد 

.درک لمع  توراب  رابنا  کی  رد  یتیربک  ناونع  هب قافتا  نیا 
رد یگرزب  یاه  نارحب هب  دناوت  یم ...و  دیفـس  تیوه  رب  دیکات  یطارفا و  مسیلانویـسان  یتسرپداژن و  هلاسم  یلک  روط  هب

ریخا تاضارتعا  رگا  دش ؟ دهاوخ  فقوتم  یتدم  زا  سپ  ریخا  یتسرپداژندض  تاضارتعا  ای  دوش ؟ لیدـبت  اکیرمآ  هعماج 
دودحم تسین  یمـسا  اهنآ  زا  رگید  هنافـساتم  نالا  هک  ناتـسوپ  خرـس دننام  یناتـسوپ  نیگنر ناهایـس و  ثحب  هب  اکیرمآ 

یراذگتـسایس کـی  پمارت  هکنیا  رگم  دـنک  هجاوم  رطخ  اـب  ار  اـکیرمآ  یـسایس  ماـظن  ناـیک  هک  دوـشن  ثعاـب  دـیاش  دوـش ،
سیلپ و اـب  هـک  ار  یراـک  دـشکب و  نادـیم  هـب  ار  دوـخ  تسوپدیفـس  نارادـفرط  هـکنیا  نآ  دـهد و  ماـجنا  ار  یرگید  هابتــشا 

.دهد ماجنا  ناهایس  تسرپ و  داژن تسوپدیفس  مدرم  نداد  رارق  مه  لباقم  اب  دهد  ماجنا  هتسناوتن  شترا 
.دنک داجیا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  نرق ۱۷ و ۱۸  یلخاد  یاه  گنج دننام  یرطخ  دناوت  یم نیا 

.دشاب لرتنک  لباق  دناوت  یم اه  تسایس یرس  کی اب  دشاب  ناهایس  نایم  رد  طقف  شروش  نیا  هک  یمادام 
پمارت طقف  هک  راگنا  دننک ، تیادـه  پمارت  تمـس  هب ار  مشخ  نیا  دـننک  یم شالت  هناهاگآ  اه  تارکومد هکنیا  اصوصخ 

.تسا هدش  هلاسم  نیا  ثعاب 
نیا یاـقب  ماود و  یریگ ، لکــش یراگدـنام و  ثعاـب  اـکیرمآ  هدــحتم  تـالایا  یــسایس  گـنهرف  مـتفگ  ـالبق  هـک  روـط ناـمه

.تسا هدش  اهراتخاس  رد  نآ  ندش  هتخیر  یتسرپداژن و 
.دننک تیاده  پمارت  صخش  تمس  هب ار  مشخ  نیا  دننک  یم شالت  اه  تارکومد اما 

مغر هب وا  یلو  دوب ، تسوپ  هایـس درف  کی  مه  اهنآ  روهمج  سیئر دـندوب و  مکاح  اه  تارکومد پمارت ، زا  لـبق  هک  یلاـح رد
رب مکاـح  ینیب  ناـهج اـهرواب و  رد  هـک  ار  یراـتخاس  لاکــشا  نـیا  تسناوـتن  شندوـب  روـهمج  سیئر ندوـب و  تسوـپ  هاــیس

.دهد رییغت  دراد ، دوجو  اکیرمآ 
نیا هک  یلاح  رد دننک ، مارآ  یلحاوس  رد  یپمارت  دض لاناک  هب  تیاده  اب  ار  جوم  نیا  دنناوتب  افرص  دیاش  اه  تارکومد اذل 

.دراد اهنیا  زا  شیب  یلوحت  هب  زاین  اکیرمآ  هعماج  رد  ندوب  یداهن  یراتخاس و  لیلد  هب هلاسم 
رـس هرابود  دـناوت  یم دراد و  الماک  ار  یدـعب  تاقافتا  دـشر و  یاه  هنیمز دوش  شوماـخ  یعطقم  تروص  هب قاـفتا  نیا  رگا 

.دنک زاب 
.دنک یمن ادیپ  مایتلا  یگداس  نیا  هب  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ندش  زاب  یارب  یتصرف  یخیرات  نیکرچ  لمد  نیا 

.دنک رتشیب  هدحتم  تالایا  تیمکاح  هیلع  ار  اه  یتیاضران دناوت  یم انورک  رانک  رد هلاسم  نیا 
حرطم هدحتم  تالایا  زا  ییادج  یتح  رتشیب و  لالقتسا  زا  تبحـص  فیعـض  یلیخ  دنچ  ره اه  تلایا زا  ییاهاج  رد  نالا 

.میدید هراتس  نودب  اکیرمآ  یاه  مچرپ لمح  رد  ار  نآ  دومن  هک  دوش ؛ یم
تـالوحت هـنیمز  دـنک و  حرطم  یرتدــنلب  یادــص  اـب  ار  ...و  یــشیدنا  لالقتــسا اـی  هـیزجت  هـنیمز  دــناوت  یم هلاـسم  ود  نـیا 

.دروایب دوجو  هب اکیرمآ  رد  ار  یدیدج 

 



رد میـشاب  هتـشاد  راـظتنا  میناوـت  یم دریگ ، یم تروـص  یطارفا  مسیلانویــسان  رب  دـیکات  رد  هـک  ییاـه  شـالت هـب  هجوـت  اـب 
دودـحم اهنت  تسا و  نداد  خر  لاح  رد قاـفتا  نیا  ارهاـظ  دوش ؟ تیوقت  مسیلاربـیل  ربارب  رد  مسیلانویـسان  یوگلا  هدـنیآ 

.دوش یمن اکیرمآ  هعماج  هب 
، اـنورک ثـحب  اـصوصخم  ریخا  تاـقافتا  یـسایس  تاـعبت  زا  یکی  هـک  تـسا  حرطم  نارکفتم  یخرب  ناـیم  رد  هلاـسم  نـیا 

.دوب دهاوخ  مسیلانویسان  تیوقت 
دروم رد تفر و  دـهاوخ  مسیلانویـسان  تمـس  هب اـنورکاسپ  یاـضف  ماـع ، تروص  هب هک ، دـهد  یم ناـشن  اـه  هداد هعومجم 

، دتفا یم هک  یتاقافتا  انورک و  ثحب  لیلد  هب مه  پمارت و  یاه  تسایـس لیلد  هب مه  هلاسم  نیا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
.دنک تیوقت  ار  مسیلانویسان  دناوت  یم

تحت مسیلاربیل  اـعطق  اـما  دـید ، دـنام و  رظتنم  دـیاب  دوش  لیدـبت  مسیلاربـیل  یارب  یلیدـب  ناونع  هب مسیلانویـسان  هکنیا 
مـسیلانویسان دشاب ، حرطم  دـناوت  یم مسیلاربیل  بیقر  ناونع  هب هک  ییاه  هنیزگ زا  یکی  امتح  هتفرگ و  رارق  یدـج  راشف 

.تسا
یاه لیدـب رظتنم  دـیاب  دراد و  لـمات  یاـج  دوش ، حرطم  مسیلاربیل  یارب  یلیدـب  ناونع  هب مسیلانویـسان  طـقف  هکنیا  یلو 

حرطم ار  دوخ  دناوتب  اه  نارحب اب  ههجاوم  رد  یسارکومد  لاربیل یاه  فعـض ناربج  یارب  لح  هار ناونع  هب هک  دوب  یرگید 
.دنک

عون ره  مسیلاربیل  ـالبق  دراد ؟ دوـجو  اـکیرمآ  یارب  یرگید  لـح  هار اـی  رگید  تـهج  اـیآ  مسیلاربـیل  مسیلانویـسان و  زا  ریغ 
حرطم وا  بیقر  ناونع  هب هک   - ار رگید  یاـه  تموـکح همه  داد و  یم رارق  راـشف  تحت ار  درک  یم تباـقر  وا  اـب  هک  یتـموکح 

.دیشک یم ریز  هب  ییارگرادتقا  ناونع  هب دش - یم
یـسارکومد لاربـیل زا  یتواـفتم  یــسایس  یاـه  ماـظن هـک  ییاـهروشک  میدـید  داـتفا ، هـک  یتاـقافتا  هـب  هجوـت  اـب  نـالا  یلو 

نیا ...و ؛ ناریا  یتح  یزلام  روپاگنـس ، نیچ ، الثم  دـننک ؛ لمع  رت  قفوم انورک  لـثم  ییاـه  نارحب رد  دنتـسناوت  دنتـشاد ،
رگا دـنمانن و  ییارگرادـتقا  ار  یـسارکومد  لاربـیل یاـبقر  اـمازلا  ـالوا و  هک  هدـش  حرطم  لقتـسم  نارکفتم  ناـیم  رد  هلاـسم 

.دوش دای  فلتخم  عاونا  اب  ییارگرادتقا  زا  هک  دوش  فیرعت  یا  هنماد دوش ، یم هدیمان  ییارگرادتقا 
.تسا هدش  هدرب  مان  مه  یبرغریغ  یاه  یسارکومد زا  رگید  یوس  زا 

.درک تبحص  زین  یبرغریغ  یاه  یسارکومد زا  دوش  یم هکلب  تسین ، ییارگرادتقا  امازلا  یبرغ  یسارکومد  بیقر  ینعی 
مه هـک  دوـش  مـهارف  یبرغریغ  یاــه  یــسارکومد هدــیا  یارب  یرتــهب  هـنیمز  هـک  دــنک  یم مـهارف  ار  ییاــضف  هلاــسم  نـیا 

یارب یناکما  یبرغ ، یـسارکومد  راشف  لیلد  هب هک  یرگید  ثحابم  زا  یخرب  مه  دننک و  هزیروئت  ار  انورک  رد  دوخ  درکلمع 
.دوش هدینش  تشادن ، دوجو  اهنآ  ندش  هدینش 

حرطم ینید  یبرغریغ و  یـسارکومد  کـی  ناونع  هب هک  هداد  روهظ  زورب و  ار  دوخ  ناریا  رد  هک  تسا  یرکفت  اـهنآ  هلمج  زا
کی ناونع  هب یلمع  ظاـحل  هب هچ  یرظن و  ظاـحل  هب هچ  دوخ  یاـه  فعـض ناربـج  اـه و  توـق تیوـقت  اـب  دـناوت  یم تسا و 

.دوش حرطم  لاربیل ، ریغ یسایس  یاه  ماظن ای  دنا  یبرغریغ هک  یرگید  یاه  یسارکومد رانک  رد هنیزگ 
اـه و هتـشون رد  ار  دوـخ  یلمع ، تسایـس  هزوـح  رد  مه  تسایـس و  یرظن  هزوـح  رد  مه  ثحب ، نیا  نتفرگرد  یاـه  همزمز

.دهد یم ناشن  ار  دوخ  یخرب  راثآ 
ناونع هب نالا  مسیلانویـسان  تسا ؟ یـسارکومد  لاربـیل  یاـه  لیدـب رگید  اـی  مسیلانویـسان  یور  شیپ  ییاـه  شلاـچ هچ 

.دوش یم حرطم  ندش » یناهج  » زت یتنآ
ار اهزرم  فیعضت  اه و  تلم - تلود مسیلانویسان و  فیعضت  دنک و  حرطم  ار  دوخ  هک  درک  شالت  ههد  دنچ  ندش  یناهج

.درک یم لابند 
کی نیا  دوش و  یم بوسحم  درگبقع  یعون  اه  لاربیل هاـگن  عون  زا  لقادـح  دوش  یم حرطم  هک  یمـسیلانویسان  نـالا  اـما 

اب یداـیز  هلـصاف  هـک   - مسیلانویـسان هـب  یناـهگان  نتـشگرب  دـیاش  داد و  دـهاوخ  لکــش  دوـخ  نورد  رد  ار  یا  هـنمادرپ عازن 
.دوش یدج  یاه  نارحب اه و  شلاچ بجوم  دراد - شدوخ  زا  لبق  یاضف 

هاـنپ اـموزل  مسیلاربـیل ، زا  نتفرگ  هلـصاف  لـح  هار هک  دـننک  ریبدـت  هنوگ  نیا ار  هلاـسم  نیا  فـلتخم  یاـهروشک  دـیاش  اذـل 

 



راشف نوچ  دنک  رتدب  ار  دراد  دوجو  هک  یدـب  تیعـضو  دـناوت  یم مسیلانویـسان  نیا  هکارچ  تسین  مسیلانویـسان  هب  ندرب 
.دوش یهتنم  گنج  هب  دناوت  یم دنراد  دیکات  دوخ  تیلم  رب  هک  لاکیدار  یاه  هورگ

لباق لزاپ  نیا  رد  داد ، ناشن  ار  دوخ  ...و  مسیزان  مسیـشاف ، بلاق  رد  مود  یناـهج  گـنج  رد  هک  یطارفا  مسیلانویـسان 
.تسا یناوخزاب 

هک هداد  ناـشن  هتــشذگ  رد  مسیلانویــسان  رب  دـیکات  دوـش و  یم از  شنت دوـخ  مسیلانویــسان ، هـب  دـنت  یناـهگان و  تـشگرب 
.دماجنیب فلتخم  یاه  نویسان ناگیاسمه و  نیب  گنج  هب  دناوت  یم اتیاهن 

یاـه لـح هار تسین ، مسیلانویـسان  هب  ندرب  هاـنپ  شا  هراـچ مسیلاربیل  زا  تشگزاـب  هک  لکـشم  نیا  لـح  ماـقم  رد  دـیاش 
.دزادرپب مسیلاربیل  درط  هب  مسیلانویسان  لیدعت  اب  هک  دشاب  حرطم  یرگید  لداعتم  لدتعم و  یقیفلت و  هنایم و 

رد یقفوـم  درکلمع  مـه  هـک  تـشاد  دــنهاوخ  ار  ـالاب  تـسد  یناـسک  هـنیمز  نـیا  رد  تـسا و  ندــش  لاـح  رد ناـهج  ــالعف 
اب ار  درکلمع  نآ  دـنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  راذـگ  نارود نیا  رد  ار  یرظن  کرحت  مه  دنـشاب و  هتـشاد  فـلتخم  یاـه  هزوـح

.دننک حرط  هئارا ، لباق  ون و  یاه  بلاق رد  یرظن  تاکرحت  نیا 
راگن همانزور هتساشنب ، سابع  هدنسیون :  * 

۲۵۲۵
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۹

ناریا نایوجشناد  همانربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا یریوصت  دش ، لیکـشت  یراذگ  نوناق سلجم  نیلوا  لاس ۱۳۵۸  یتقو  دینیبب  تسیچ ؟ هدـیچیپ » تلادـع   » زا روظنم   
.تشاد دوجو  هنالداع  دزمتسد 

بولطم ۱ تلاح  رد  ار  یمالسا  هعماج  رد  هنالداع  تخادرپ  تبسن  ناشیا  هک  تسا  روهشم  یتشهب  دیهـش  لوق  زا  ًالثم   
.تسناد یم هب ۴  رثکادح ۱  ای  هب ۳ 

شـسرپ ناوـنع  هب هتـسجرب  تروـص  هـب ار  هلئـسم  نـیا  برغ  یاـیند  رد  کیـسالک  نادداـصتقا  کـی  لـبق  لاـس  دودـح ۲۰۰   
- یعاـمتجا ماـظن  کــی  تمــس  زا  یتفاــیرد  عوـن  هـچ  هتــسیاش  یــسک  هـچ   » هـک درک  حرطم  یــسایس  داــصتقا  مـلع  یلــصا 

.»؟ تسا یداصتقا 

هتـــسه تــمه  هــب  هنـــالداع » دزمتـــسد   » شرازگ زا  ییاـــمنور  نــییآ  وجـــشناد ، یرازگربــخ  هاگـــشناد  هورگ  شرازگ  هــب 
ناــسحا دیــس  روــضح  اــب  دادرخ  هبنــش ۲۰  هـس رــصع  مالــسلا ، هـیلع قداـص  ماـما  هاگــشناد  دــشر  زکرم  یهوژپ  تلادــع
مالـسلا هـیلع قداـص  ماـما  هاگـشناد  یرهطم  دیهـش  نلاـس  رد  یمالـسا  یاروـش  سلجم  نارهت  مدرم  هدـنیامن  یزودـناخ 

.دش رازگرب 
نوماریپ دشر » زکرم  یهوژپ  تلادع هتـسه   » یوس زا  هدش  دیلوت  شرازگ  زا  ریدقت  اب  تسـشن  نیا  یادتبا  رد  یزودـناخ 

ماــــظن رد  ارچ  هـــک  مدروـــخ  فسأــــت  مدز ، یم قرو  ار  شرازگ  نـــیا  هـــک  یناــــمز  تـــفگ : هنــــالداع » دزمتــــسد   » هلوـــقم
درادـن و دوـجو  تاررقم  نیناوـق و  نیودـت  یارب  ییاـه  شـسرپ نـینچ  اـم ، روـشک  یمـسر  یاـه  هاگتـسد یراذـگ و  تساـیس

.دوش یمن هدامآ  اه  شسرپ نیا  هب  ییاه  خساپ
هک هنالداع » دزمتـسد   » شرازگ دوزفا : دشر  زکرم  یهوژپ  تلادع هتـسه  هدش  دیلوت  شرازگ  توق  طاقن  هب  هراشا  اب  یو 

تسین تسین هناملاظ   هناملاظ امتح   امتح هنالداعریغ ، ، هنالداعریغ دزمتسد   دزمتسد یزودناخ : : یزودناخ

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۴۵طباور 

https://snn.ir/fa/news/854912/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/854912/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


یاـضف ندرک  رت  هـبرف اــب  مـه  دزمتــسد و  یرظن  یناــبم  رد  شرورپ  یکدــنا  اــب  تـسا ، شرازگ  کــی  زا  شیب  یزیچ  هـتبلا 
طـسوت عاجرا  دروم  باتک  کی  هب  ندـش  لیدـبت لیـسناتپ  ًالماک  ناریا ، رد  دزمتـسد  یاـه  تسایـس دروم  رد  ناریا  داـصتقا 

.دراد ار  روشک  ناراذگ  تسایس
هنیمز رد  عـجرم  راگدــنام و  رثا  کـی  دــهاش  میناوـتب  اـت  دــننک  لاـبند  ار  راـک  نـیا  هـک  مـنک  یم بـیغرت  ار  ناتــسود  ًاـصخش 

.میشاب دزمتسد 
: تفگ یمالسا  بالقنا  یادتبا  زا  هلئسم  نیا  یخیرات  رورم  اب  یمالـسا  یاروش  مهدزای  سلجم  رد  نارهت  مدرم  هدنیامن 

رظنم زا  دریگ ، رارق  ثحبدروم  دـناوت  یم یـصوصخ  یمومع و  شخب  رد  دزمتـسد » قوـقح و   » عوـضوم رد  هک  یزیچ  نآ 
راـب نیلوا  هک  یریبـعت  دـناسرب ؛ هدـیچیپ » تلادـع   » ماـن هـب  یزیچ  هـب  ار  اـم  دـناوت  یم ناـنکراک  تامدـخ  ناربـج  تـخادرپ 

.تسا هدرک  هدافتسا  نآ  زا  تلادع  تاعلاطم  رد  زین  رزلاو » لکیام  »
زا یریوصت  دش ، لیکـشت  یراذـگ  نوناق سلجم  نیلوا  لاس ۱۳۵۸  یتقو  دینیبب  تسیچ ؟ هدـیچیپ » تلادـع   » زا روظنم 

.تشاد دوجو  هنالداع  دزمتسد 
.تشاد دوجو  صاخشا  یاه  تینهذ ینوریب و  دعاوق  رد  ینمض  حیرص و  تروص  هب ریوصت  نیا  دوزفا : یو 

بولطم ۱ تلاح  رد  ار  یمالسا  هعماج  رد  هنالداع  تخادرپ  تبسن  ناشیا  هک  تسا  روهشم  یتشهب  دیهـش  لوق  زا  ًالثم 
.تسناد یم هب ۴  رثکادح ۱  ای  هب ۳ 

دــهدب و لکــش  ار  یلماـکت  ریــسم  کـی  یاـنب  گنــس  دوـب  راــظتنا  اــه  تـشادرب یقلت و  نـیا  تـفگ : هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
ات دورب  هدـیچیپ » تلادـع   » کی تمـس  هب  دـیدج ، یعامتجا  مظن  کـی  هدـیچیپ  یاـه  هبنج ندـش  راکـشآ  اـب  ناـمزرورم  هب

فلتخم یاـه  شخب نـیب  کـیکفت  اـب  ار  اهدزمتـسد  ناـیم  فاکـش  تبــسن  نـیا  ًـالثم  بـالقنا ، لوا  هـهد  ناـیاپ  رد  ناوـتب 
، ناکم نامز و  طیارـش  ظاحل  اب  هنالداع  تامدخ  ناربج  رت  هدـیچیپ ماظن  کی  تمـس  هب  دـعب  یاه  ههد رد  مینک و  حرطم 
اـهریغتم و ظاـحل  اـب  روـط  نـیمه دـعب  یاـه  هـهد رد  مـینک و  هبـساحم  روـشک  یا  هـقطنم طیارـش  راـک و  یورین  یاـیفارغج 

.دبای رارقتسا  روشک  رد  هریغتم  دنچ  هدیچیپ و  تلادع  نآ  تیاهنرد  ات  دیدج ، یاه  هفلؤم
هزوح یارب  هدیچیپ » تلادـع   » نیا ترورـض  هب  هراشا  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکـشناد  یملع  تئیه وضع 

میتشاد یم دزمتـسد  قوقح و  عوضوم  زا  داعباوذ  یدُعب و  دـنچ  لومرف  کی  دـیاب  ام  زورما  داد : همادا  دزمتـسد  قوقح و 
هاجنپ ههد  رد  نویبـالقنا  لوا  لـسن  نهذ  رد  هک  دـشاب  یا  هیلوا یاـه  هدـیا ندروخ  حالـصاو  کـح لـصاح  لومرف  نیا  هک 

.دوب
ییوگلا هب  تیاهنرد  ات  دروخ  یم لقیص  رتشیب  هچ  ره  انبم ، هیلوا  بوچراچ  ظفح  نمض  دش  یم شالت  هتبلا  تفگ : یو 

.دیسر یم هنالداع  دزمتسد  بوچراچ  یارب 
هدـنام و یقاب هتـشذگ  لاس  لهچ  تطاسب  نامه  حطـس  رد  ًابیرقت  ام  زورما  ثحابم  حطـس  هک  تسام  فعـض  هطقن نیا 

دهاـش شا  یناریا تاـصتخم  اــب  دــیدج  داــصتقا  تـیعقاو  اــب  دزمتــسد  قوـقح و  یاــه  هـیرظن رد  یتـشگرب  تـفر و  چــیه 
.میا هدوبن

یگتـسجرب هجو  تفگ : دـشر  زکرم  یهوژپ  تلادـع هتـسه  هنالداع » دزمتـسد   » شرازگ زراب  یگژیو  هب  هراشا  اب  یزودـناخ 
هک یزیچ  نآ  دـیآ  یم رظن  هـب  تـسا و  لـمع  رظن و  ناـیم  تـشگربو  تـفر عوـن  نـیا  لـصاح  هـک  تـسا  نآ  رــضاح  شرازگ 

تـشگربو تفر نیمه  زا  دنک ، کمک  دزمتـسد  قوقح و  یارب  هدیچیپ  تلادـع  هیرظن  هب  ندیـسر  ریـسم  رد  ار  ام  دـناوت  یم
.دیآ یم تسد  هب 

هعزانم نیفرط  هک  یروحم  هتکن  نیا  میتسه و  انبم  هیرظن  کی  دـقاف  زونه  اـم  هکنیا  رب  رـضاح  رثا  دـیکأت  داد : همادا  یو 
کــسمتم تلادــع  شزرا  هـب  روـشک  یموـمع  هجدوــب  هحیــال  رد  لاــس ۱۳۹۸  رد  دزمتــسد  قوــقح و  نــییعت  یارجاــم  رد 

هتفاین لقیـص  یُلک   » کی اب  زونه  ام  هک  دهد  یم ناشن  تسا و  هدمآرد  رثا  نیا  رد  یبوخ  هب هک  تسا  یا  هتکن دنا ، هدـش
.میتسه وربور  هنالداع » دزمتسد   » مان هب  هدیچیپ » ریغ 

تلادـع هـب  ار  یقلت  ره  یتـحار  هـب تسناوـت  یمن یـسک  زورما  ًاـمتح  میتـفر ، یم شیپ  هدـیچیپ  تلادـع  نآ  تمـس  هـب  رگا 
اه یقلت نـیا  زا  یخرب  زا  راکــشآ  ضیعبت  یتلادــع و  یب ساــسحا  یفرع  تروــص  هـب هعماــج  هـک  یلاــحرد دــنک ؛ بــستنم 

 



.دنک یم
تاروذـحم تاـظحالم و  رطاـخ  هـب  دـننک  یمن هراـشا  یتـح  نیلوئــسم  یخرب  هنافــسأتم  داد : هـمادا  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 

روشک هجدوب  رد  اه  تیدودـحم تائاضتقا و  هب  هجوت  اـب  هک  یزیچ  ناـمه  میا و  هدرک لودـع  تلادـع  هدـعاق  زا  یا  هجدوب
«. دننک یم عافد  نآ  زا  دننک و  یم یقلت  هنالداع  دزمتسد  قوقح و  ناونع  اب  ار  میتسه  وربور 

موهفم هب  کـیدزن  میهاـفم  هب  تخادرپ  ترورـض  هب هراـشا  اـب  یمالـسا  یاروش  مهدزاـی  سلجم  رد  نارهت  مدرم  هدـنیامن 
میهاـفم دـیلوت  جاـتحم  یــصوصخ ، یموـمع و  شخب  رد  دزمتــسد  قوـقح و  هـنیمز  رد  اـم  : » دوزفا هنـالداع » دزمتــسد  »

.میتسه راوج  مه
رگا هـک  دوـش  ریـسفت  نـینچ  هعماـج  رد  تـسا  نـکمم  تـسین ؛ هنـالداع  دزمتـسد  نـیا  دوـش  هـتفگ  یتـقو  هـک  نآ حیــضوت 

.تسا هناملاظ  سپ  تسین ، هنالداع 
.تسین ملظ  ًاموزل  لدع ، ریغ  یدزمتسد ، ماظن  رد  هکنآ  لاح

.میناد یم هنافصنم  ار  نآ  یلو  میا  هدیسرن هنالداع  ماظن  زا  یلحارم  هب  ام  تسا  نکمم 
ای لدـع  دـض  اب  نآ  یاـهزرم  هک  میتسه  هنـالداع » دزمتـسد   » هزوح رد  موهفم  دـنچ  نتخاـس  دـنمزاین  اـم  داد : همادا  یو 

.دشاب صخشم  راوج  مه یاه  ماظن هناملاظ و  تخادرپ  ماظن 
.میربب هنافصنم » دزمتسد   » لوح ار  ثحب  لوا  ماگ  رد  دشاب  مزال  دیاش  هیلوا  یزاس  موهفم یارب 

ندرک ظاــحل  مــیراد و  رارق  نــالا  هــک  یتــیعقوم  طیارـــش و  هــب  هجوــت  اــب  مییوــگب  اـــنعم  نــیا  بــسح  دوزفا : یزودـــناخ 
.دش یم روصت  هک  تسین  هناملاظ  ردق  نآ دزمتسد  نیا  هک  میریذپ  یم نیفرط ، یاه  تیعقوم

.دریگ رارق  هجوتدروم  تسا  مزال  هنافصنم » دزمتسد   » اب هنالداع » دزمتسد   » موهفم تبسن 
«. میهد ماجنا  دزمتسد  هزوح  رد  لدع  موهفم  زا  حیرص  یقلت  کی  زا  لبق  ار  تبسن  نیا  دشاب  مزال  دیاش 

رگا دـسر  یم رظن  هـب  : » داد هـمادا  هنـالداع » دزمتــسد   » هلئــسم لـیلحت  رد  یزاـف  درکیور  نـیا  تـیمها  هـب  هراـشا  اـب  یو 
نوریب تسا  مزال  دـنک ، زاب  روشک  یراذـگ  تسایـس لفاحم  رد  ار  شدوخ  یاـپ  یاـج  دوش و  هتفریذـپ  رثا  نیا  دـیهاوخ  یم

.میوش رت  کیدزن یزاف  قطنم  کی  هب  کی ، رفص و  قطنم  کی  زا  مینادن و  ملظ  ًاموزل  ار  هنالداع  دزمتسد  یانعم 
.دهد لکش  یرت  هدرتسگ تروص  هب ار  یعامتجا  یاه  هورگ نارظن و  بحاص اب  ییاونمه  دناوت  یم قطنم  نیا 

قوقح و طیارـش  یجیردت  دوبهب  یارب  راذگ  تسایـس ماظن  هزیگنا  هنالداع ، دزمتـسد  ثحب  نداد  ناشن  یبتارم  اب  عقاورد 
.دنک یم رکف  مود  هنیهب  تیعقوم  هب  راذگ  تسایس دوش و  یم مهارف  دزمتسد 

غراف هنالداع ، دزمتسد  هلئسم  یتاذ  تیمها  اب  هراشا  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  تئیه وضع 
هب صاـصتخا  ًافرــص  هلئــسم  نـیا  دـسر  یم رظن  هـب  تـفگ : هعماـج  فـلتخم  یرکف  یاـه  هورگ یــشزرا  یرکف و  یناـبم  زا 

.درادن یمالسا  یشزرا و  یوگلا 
.تسین یمالسا  یوگلا  رد  رصحنم  لئاسم  نیا  لح 

شـسرپ ناوـنع  هـب هتـسجرب  تروـص  هـب ار  هلئـسم  نـیا  برغ  یاـیند  رد  کیـسالک  نادداـصتقا  کـی  لـبق  لاـس  دودح ۲۰۰ 
- یعاـمتجا ماـظن  کـی  تمـس  زا  یتفاـیرد  عوـن  هـچ  هتـسیاش  یــسک  هـچ   » هـک درک  حرطم  یــسایس  داـصتقا  مـلع  یلــصا 

.»؟ تسا یداصتقا 
بحاص نایم  هناگ  هس یدـنب  میـسقت کـی  کیـسالک  یـسایس  داـصتقا  رد  داد : همادا  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع 
حرطم هعماج  رد  هدـش  دـیلوت  شزرا  یرب  مهـس هوحن  نییعت  یارب  یکیزیف  هیامرـس  بحاص  نیمز و  بحاص  راک ، یورین 
ناـیرج کـی  هلئـسم  هب  تسار ، پچ و  حاـنج  ود  اـب  ههجاوـم  رد  یـسایس  داـصتقا  شناد  رد  لاؤـس  نیا  نآزادـعب ، دوـب و 
مهزاب مسیـسکرام ، لاربیل و  حانج  نایم  یتنـس  لباقت  نآ  همتاـخ  زا  سپ  دـش و  رـصحنم  یداـصتقا ) پچ  حاـنج  ) یرکف

.دنام جراخ  داصتقا  یلصا  شناد  یلصا  هریاد  زا  لاؤس  نیا 
: داد همادا  ناریا  داـصتقا  هتبلا  یناـهج و  داـصتقا  رد  نیداـینب  هلئـسم  نـیا  یراـگنا  هدـیدان راـب  ناـیز راـثآ  هـب  هراـشا  اـب  یو 

.مینک یم سمل  مینیب و  یم عماوج  یداصتقا  تیعقاو  رد  ار  لاؤس  نیا  هب  خساپ  یهجوت  یب هرمث  زورما 
.تسین لح  هار دننکن ، هجوت  نآ  هب  نانادداصتقا  هکنیا  میریگب و  هدیدان  ای  مینک  کاپ ار  هلئسم  تروص هکنیا 

 



تفرشیپ یناریا  - یمالسا یوگلا  هریاد  ای  یشزرا  هاگودرا  زا  جراخ  ار  دوخ  هک  یناسک  یتح  درک و  ایحا  ار  هلئسم  نیا  دیاب 
داصتقا رد  یرباربان  یربارب و  لئاسم  لـح  شا  یجورخ شـسرپ ، نیا  لـح  هکنآ  تهج  هب  دـننادب  دـیاب  دـننک ، یم فیرعت 

.تسا طبترم  یداصتقا  متسیس  کی  یرادیاپ  اقب و  لح  هب  عوضوم  اذل  تسا ،
تلع دـینیب  یم دوش ، یم هجوت  یلـسن  نیب تلادـع  اـی  زبـس  ناـمتفگ  لـثم  ییاـه  ناـمتفگ هب  رگا  درک : حیرـصت  یزودـناخ 

.دنناد یم یداصتقا » ماظن  یاقب  یرادیاپ و   » هلوقم رب  زکرمت  ترورض  ار  هجوت 
.دراد دوجو  ًالماک  زین  هنالداع » دزمتسد   » هلوقم دروم  رد  هلوقم  نیا 

یـشسرپ نیا  ای  تسا  ارگ  پچ یاه  نایرج یارب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  هک  نیا نوچ  ییاه  گنا اـب  دـیابن  تسا  نینچ  رگا 
.درک رظن  فرص یروحم  هلئسم  نیا  هب  هجوت  تخادرپ و  زا  تسا ، یراجنه  ًالماک 

ماــظن زا  مدرم  هماــع  تیاــضر  نازیم  یراذـــگرثا  رد  ریغتم  نیرتـــالاب  هنـــالداع ، تروــص  هــب تامدـــخ  ناربــج  تــفگ : یو 
.تسا یسایس  ماظن  یتح  یداصتقا و 

رارف نآ  هب  خـساپ  زا  دـننک و  هجوت  هلوقم  نیا  هب  دارفا  اـت  دوش  زاـب  هلئـسم  نیا  یارب  یمومع  تروص  هب وگتفگ  باـب  دـیاب 
.دننکن

شخب کی  ًاـمتح  دـننک ، یم راـک  یمومع  شخب  داـصتقا  رد  هک  یدارفا  هک  ملیاـم  یلیخ  داد : همادا  سلجم  هدـنیامن  نیا 
اب لـمع ، ماـقم  رد  مـینکن ، راـک  ار  یرظن  یناـبم  نـیا  رگا  هـک  دــنهد  صاـصتخا  هنــالداع » دزمتــسد   » ثـحب هـب  هناگادــج 
اب هـن  درادــن و  یــشزرا  یقــالخا و  هیجوـت  هنوــگ  چــیه هـک  مـیهد  یم ماــجنا  ار  یتامادــقا  یرثکادــح ، ییارگ  لــمع درکیور 

.دوش یم یضار  عناق و  هویش  نیا  هب  تبسن  هعماج  هن  تسا و  کیدزن  تیعقاو 
یداصتقا ماظن  کی  رد  راک  زا  یشان  یاه  یدیاع راک و  هلوقم  تیمها  هب  هراشا  اب  دوخ ، یاه  تبحـص نایاپ  رد  یزودناخ 

زا درف  یدـیاع  دـیاب  هک  تسا  نیا  ًالامجا  تسا ، زایندروم  ملاـس  یداـصتقا  ماـظن  کـی  رد  هک  یزیچ  نآ  درک : ناـیب  ملاـس 
یلاـم یاـه  هیامرـس هدزاـب  اـی  یا  هیامرـس یاـه  ییاراد هرهب  دـننام  درف  یاـه  یدـیاع ریاـس  زا  رتـشیب  شـشالت  راـک و  لـحم 

.دشاب
.درک ثحب  شدروم  رد  دیاب  دشاب ، رتشیب  ردقچ  راک  زا  یشان  یدئاع  هکنیا 

للع هب  دشر ، زکرم  یهوژپ  تلادـع هتـسه  رگـشهوژپ  ینادابآرـس  نیـسح  تسـشن ، نیا  همادا  رد  شرازگ  نیا  ساسارب 
تاــسلج هلـــسلس  هــب  شرازگ ، نــیا  دــیلوت  یاــنبم  دوزفا : تــخادرپ و  هنــالداع » دزمتـــسد   » شرازگ مــیظنت  شراــگن و 

.ددرگ یمزاب لاس ۱۳۹۸  راهب  رد  دشر  زکرم  یهوژپ  تلادع هتسه  یسانش  هلئسم
هعماج رد  یعامتجا  تلادع  هماقا  ثحب  رد  لوحت  هنوگره  هک  تسا  نآ  رب  دـشر  زکرم  یهوژپ  تلادـع هتـسه  رد  ام  رواب 

یراج یاه  تیعقاو اب  تشگربو  تفر لـماعت و  دـنمزاین  یرظن  هناوتـشپ  نیا  تسا و  یرظن  هناوتـشپ  کـی  دـنمزاین  زورما ،
.دیآ یمن تسد  هب  یرظن  تاعلاطم  زا  ًافرص  تسا و  روشک 

یارب یعورـش  هنـالداع ، دزمتـسد  هلئـسم  هب  تخادرپ  نیارباـنب  داد : هـمادا  دـشر  زکرم  یهوژپ  تلادـع هتـسه  رگـشهوژپ 
.دوب یهوژپ  تلادع هزوح  رد  لمع  رظن و  نایم  دنویپ 

تیعقاو کــحم  هـب  ار  تـسا  حرطم  یملع  تاــیبدا  رد  تلادــع  یاــه  یروــئت رد  هـچنآ  هـک  دوــب  نآ  درکیور  نـیا  زا  فدــه 
یاـه یروـئت زا  دوـخ  مهف  یمامـضنا ، درکیور  نیا  اـب  رگید  یوـس  زا  مینک و  دـقن  منیبـب و  اـه  نآ اـب  ار  تـیعقاو  میراذـگب و 

.میهد اقترا  ار  تلادع 
یارب یدــیلک  خرن  ود  ناریا  داــصتقا  رد  : » تـفگ هنــالداع » دزمتــسد   » شرازگ یلک  راــتخاس  هـب  هراــشا  اــب  هـمادا  رد  یو 

صاصتخا یرگید  دوش و  یم نییعت  راک  یلاع  یاروش  طسوت  راک و  نوناق  نیلومشم  یارب  یلوا  هک  دراد  دوجو  دزمتـسد 
زا هناـیلاس  هجدوـب  هحیـال  دنـس  رد  هـک  دراد  یروـشک  تامدـخ  تیریدـم  نوناـق  نیلومـشم  یموـمع و  شخب  ناـنکراک  هـب 

.دسر یم بیوصت  هب  سلجم  رد  داهنشیپ و  تلود  یوس 
قوقح و زا  یعقاو  لاثم  کـی  رب  زکرمتم  یـصوصخ ، شخب  رد  دزمتـسد  خرن  یارب  ییاـه  تلـالد مغر  یلع رـضاح  شرازگ 

«. تسا یتلود  شخب  رد  دزمتسد 
نییعت هوحن  : » دوزفا شرازگ  نیا  یروحم  هلئسم  هب  هراشا  اب  همادا  رد  دشر  زکرم  یهوژپ  تلادع هتسه  رگشهوژپ  نیا 

 



تلود نایم  یفالتخا  لحم  هب  لاس ۱۳۹۸  رد  روشک  یمومع  هجدوب  هحیال  رد  تلود  ناـنکراک  قوقح  شیازفا  لومرف  و 
.دش لیدبت  یسلجم  و 

تلادع ققحت  دوخ ، لومرف  حرط و  هب  دانتـسا  اب  مادـکره  یمالـسا  یاروش  سلجم  هجدوبو و  همانرب نامزاس  تفگ : یو 
یاضف رد  ههاـم  دـنچ  فـالتخا  نیا  تهج  نیدـب دنتـسناد و  یم دوخ  قوقح  شیازفا  لدـم  ورگرد  ار  اـه  تخادرپ ماـظن  رد 

.درک نایامن  یدج  تروص  هب ار  یمومع  شخب  رد  دزمتسد  هنالداع  نییعت  هلئسم  رگید  راب  یمومع ،
یاـه هـیرظن رظنم  زا  هلئــسم  نـیا  رد  ریگرد  نـیفرط  تاـجاجتحا  اــه و  لالدتــسا اــت  تـسا  هدــش  شــالت  شرازگ  نـیا  رد 

یانعم زا  روشک  یراذـگ  تسایـس ماظن  تینهذ  تیاهنرد  اـت  دریگ  رارق  یداـقتنا  لـیلحت  دروم  حرطم و  یعاـمتجا  تلادـع 
.دوش صخشم  تلود  نانکراک  تامدخ  ناربج  هزوح  رد  تلادع 

قداـص ماـما  هاگــشناد  دــشر  زکرم  یهوژپ  تلادــع هتــسه  تـمه  هـب  هنـالداع » دزمتــسد   » شرازگ تـسا ، رکذ  هـب  مزــال 
رد نآ  کینورتکلا  هخـسن  نادـنم ، هقـالع یـسرتسد  تلوهـس  تهج  هب  تسا و  هدـش  میظنت  هحفـص  رد ۹۶  مالـسلا  هیلع

.تسا هتفرگرارق  نادنم  هقالع رایتخا 
هعجارم  https://rushda.ir/?p=۷۹۱۴ یناـشن هـب  دــیناوت  یم شرازگ  نـیا  لــماک  هخــسن  هعلاــطم  تفاــیرد و  تـهج 

.دییامن

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

، هنالداعریغ دزمتسد  میتسه / وربور  هنالداع » دزمتسد   » مان هب  هدیچیپ » ریغ  هتفاین  لقیص  یُلک   » کی اب  یزودناخ :  
ناریا نایوجشناد  همانربخ  تسین -  هناملاظ  امتح 

۲۴۲۴
دادرخ

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۶:۱۷

ناریا یادهش  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناوج  همانزور   

سانــشراک نارهت و  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یدزیا ، داؤــف  سراــف ، شرازگ  هـب  نیــالنآ : ناوــج  یــسایس  سیورس 
نودب اکیرما   » ناونع اب  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالـسا  نمجنا  تمه  هب  هک  یتسـشن  رد  اکیرما  لئاسم 
داـجیا بجوـم  یراد  هیامرـس  متـسیس  یتاـقبط و  فـالتخا  یراـتخاس ، یتـسرپداژن  هـکنیا  ناـیب  اـب  دـش ، رازگرب  شوـتور »

: تـفگ تـسین ؛ یتـسرپداژن  ثـحب  لـیلد  هـب  اـهنت  مـه  روـشک  نـیا  مدرم  ریخا  تاـضارتعا  هدــش و  اــکیرما  رد  یتالکــشم 
.دوب مدرم  ضارتعا  زاغآ  یارب  یا  هقرج دیولف  جروج  یارجام 

زورما اـما  دـنراد ، روضح  تاـعمجت  رد  دـندرک  هبرجت  ار  یتـسرپداژن  ثحب  نوچ  اـکیرما ، 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  اکیرما  رد  تاعمجت  رد  مه 
نیا رد  سیلپ  یارب  هک  یتینوصم  دنهاوخ  یم اکیرما  رد  نیضرتعم  زا  هدع  کی  زورما  درک : حیرصت  هاگشناد  داتـسا  نیا 

دنتـسه و اـکیرما  رد  مکاـح  ماـظن  طاقـسا  لاـبند  هـب  تاـعمجت  نـیا  رد  مـه  اـه  یخرب دوـش ؛ هتـشادرب  دراد  دوـجو  روـشک 
.دش دهاوخن  لح  تالکشم  دراد  دوجو  اکیرما  رد  مکاح  متسیس  ات  دنتسه  هجوتم 

؛ تسا هعماج  ندرک  یبطق  ود  لابند  هک  تسا  یتیـصخش  کی  هیـشاحرپ و  یدرمریپ  پمارت  درک : دـیکأت  همادا  رد  یدزیا 
.تشاد دوجو  یتاضارتعا  زین  امابوا  نارود  رد  تسین و  پمارت  تلود  هب  صتخم  طقف  تاضارتعا  نیا  اما 

تسا تسا هدش   هدش یراتخاس   یراتخاس اکیرما   اکیرما ردرد   یتسرپداژن   یتسرپداژن یدزیا : : یدزیا داؤف   داؤف

تسه هک  هنوگنآ  ار  تاقافتا  اکیرما  رد  اه  هناسر تفگ : اکیرما  رد  ریخا  تاقافتا  هب  هراشا  اب  نارهت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 
یاــه تــیعقاو زا  یمک  یلیخ  دـــصرد  مــینیب ، یم مدرم  اــب  دروــخرب  اـــکیرما و  تاـــضارتعا  زا  اـــم  هــک  یزیچ  دـــنهد و  یمن ناـــشن 

.تساکیرما

 

https://www.javanonline.ir/fa/news/1006539/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.javanonline.ir/fa/news/1006539/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


.دش مه  رتدب  تیعضو  نیا  هکلب  درکن  لح  ار  یتسرپداژن  لکشم  اهنت  هن  مه  امابوا 
قیمع یـسایس  یاه  اوعد یرـس  کـی  هب  دراد  اـکیرما  رد  یداژن  یاـه  شنت هکنیا  ناـیب  اـب  اـکیرما  لـئاسم  سانـشراک  نیا 

دننک یم حرطم  مه  ار  باصتعا  ثحب  تاـضارتعا  راـنک  رد  اـکیرما  رد  یخرب  مینیب  یم زورما  درک : دـیکأت  دوش ، یم لیدـبت 
.تسا یدج  عوضوم  کی  عوضوم  دهد  یم ناشن  هدش و  هدید  اکیرما  رد  رتمک  هک  تسا  یزیچ  عوضوم  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا یادهش  تسا -  هدش  یراتخاس  اکیرما  رد  یتسرپداژن  یدزیا : داؤف   
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