
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
اه هناسر  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  زا  هدش  رشتنم  رابخا 
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بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

حاتتفا یروشک  نالوئسم  روضح  اب  هاگشناد  ییوجشناد  یشهوژپ و  یشزومآ ، یاه  هژورپ
دنوش  یم

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

دش  یسررب  ناجیابرذآ  یروهمج  ناریا و  یهاگشناد  یاه  یراکمه انریاشرتسگ 

مینکن  شوخ  لد  اکیرمآ  چوپ  یاه  هدعو هب 

سراف یرازگربخ 
یشیدنا ۱مه 

ناتسقازق  رد  يمالسا  بالقنا  ياه  درواتسد نييبت  زوینایرآرانيبو 

لد اکیرمآ  چوپ  یاه  هدعو هب  تسا / شرتسگ  لاح  رد  بالقنا  تکرب  هب  روشک  تینما  لالقتسا و 
مینکن  شوخ 

یشیدنا مه 
سراف ۱یرازگربخ 

دش  یرگنزاب  روشک  زا  جراخ  یسراف  نابز  یاه  یسرک یسرد  یاه  لصفرس

رهم یرازگربخ  اناد نیالنآ  ۵۵ نیالنآ  ۵۵
وجشناد ۴یرازگربخ 

درگلاس نیمود  لهچ و  رد  نآ  ققحت  یارب  کمک  یناسنا و  مولع  یشیدنا  مه یمالسا و  بالقنا 
یمالسا  همالعبالقنا  هاگشناد  انطع -

دش رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناگتخومآ  شناد  نوناک  مان  تبث  تیاس  زا  ییامنور  مسارم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۲هاگشناد 

دش  رازگرب  ناریا  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  تشادیمارگ  درگلاس  نیمود  لهچ و  هژیو  رجف ، نشج 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۲هاگشناد 

تسا  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت 

رهم یرازگربخ 
همالع هاگشناد 

ییابطابط رهم یرازگربخ 
همالع هاگشناد 

ییابطابط
ناتسبش ۴یرازگربخ 

دندش  یفرعم  نید »  » هورگ رد  لاس  باتک  یاهدزمان 

انلیا هیشاحرد
یرازگربخ
ابص رهم یرازگربخ 

۴انریا

یمالسا  بالقنا  یسایس  ینید و  درکلمع  انسیایسررب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۱

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=14327
https://www.irna.ir/news/84225485/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.hamandishi.ir/news/420757/
http://www.aryanews.com/News/20210210122752327/%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/13991122000310/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DA%86
https://snn.ir/fa/news/911581/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/299866/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14314
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=14326
http://shabestan.ir/detail/News/1025759
https://www.irna.ir/news/84224270/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99112116159/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


تیالو مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت  مدقا : یربکا مالسالا  تجح
تسا 

رهم یرازگربخ 
همالع هاگشناد 

ییابطابط
یرازگربخ
ناتسبش رهم یرازگربخ 

ییابطابط همالع  ۴هاگشناد 

تمواقم  نامتفگ  باتزاب  یمالسا ؛ بالقنا  یزوریپ 

هیشاحرد
۱انریا

دوش  یم یسررب  دقن و  سکرام » یسانش  هعماج  زورما« گنهرف 

هسردم  هرواشم  هتشر  اب  ییانشآ  انسیاهاگراک 

ییوجشناد  یتسشن  رد  هبوجعا »  » ملیف یتیبرت  یتخانشناور و  انسیالیلحت 

تسا  یناسنا  مولع  رد  لوحت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تلاسر 

رهم یرازگربخ 
همالع هاگشناد 

ییابطابط
یرازگربخ
ناتسبش

همالع هاگشناد 
ییابطابط

رهم ۴یرازگربخ 

بالقنا  مراهچ  ههد  ات  هلپ  هلپ 

انریا نیالنآ ناریا 
یرازگربخ
اناپ

ناریا ۳همانزور 

ندرک مهارف  ام  تیولا  انورک  هرود  رد  میتسه / یصصخت  یاه  نشیکیلپا هعسوت  لابند  هب 
دوب  رود  هار  زا  شزومآ 

انتیس
هبنش
سرپ ناروانف

وجشناد ۳یرازگربخ 

بالقنا  مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا  یرازگرب 

مینست یرازگربخ  تسیزاجم سدقم عافد  یرازگربخ  انسیا وجشناد یرازگربخ 

نیالنآ رگراک  دنولا حبص  انکیا تریصب رهش رتیت 

سراف ۱۰یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا 

مینست یرازگربخ  تسیزاجم سدقم عافد  یرازگربخ  انسیا وجشناد یرازگربخ 

سراف یرازگربخ  نیالنآ رگراک  دنولا حبص  تریصب رهش رتیت 

۱۰انکیا

رازگرب یئابطابط  همالع  هاگشناد  تمه  هب  ایناپسا  ناریا و  یاه  هاگشناد  ییامهدرگ  نیتسخن 
دش 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۲هاگشناد 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۲

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14306
https://www.irna.ir/news/84223467/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
http://farhangemrooz.com/news/64239/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99112115973/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://www.isna.ir/news/99112115962/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5142846/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/569091
https://snn.ir/fa/news/911164/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/13991120000582/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://iqna.ir/fa/news/3952754/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%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=14282


تسا  لخاد  دیلوت  مهس  راگیس  رازاب  دصرد  طقف ۱۰ 

نابزمره قرشم
ناب هدید 

ناریا
مالیا
رادیب نا یب  یس  رهم یرازگربخ 

نا یب  یس 
یایند همانزور 

داصتقا
هناخ یرازگربخ 

تلم سراف یرازگربخ  انریا

سلجم یاهشهوژپ  زکرم 
ناریا یمالسا  ۱۱یاروش 

دمآ  یرای  تشد یرای  هب  ناتسلگنا  زا  هک  یناوج 

سراف یرازگربخ 
رابخا یربخ  هاگیاپ 

بوخ سراف یرازگربخ 
سراف ۳یرازگربخ 

همالع  هاگشناد  رد  ییوجشناد  ماو  مان  تبث  زاغآ 

وجشناد یرازگربخ 
همالع هاگشناد 

ییابطابط
رهم ۲یرازگربخ 

دراد  ترورض  هاگشناد  یگنهرف  یاهراتخاس  رد  نایوجشناد  یریذپ  هعماج 

انسیا
۱انریا

دوش  یم رازگرب  مایخ  هرازه  یللملا  نیب سنارفنک 

زوینوکا رهم یرازگربخ 
۲انلیا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1639472
https://www.farsnews.ir/news/13991119000139/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5141070/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%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
https://www.irna.ir/news/84215186/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1035403-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۲۰:۴۲ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رازگرب هاگشناد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکـشناد  رد  حبـص  تعاس ۱۰:۳۰  هبنـشکی  زور  مسارم  نیا  تسا ، ینتفگ   
.دش دهاوخ 

دنوش یم حاتتفا  یروشک  نالوئسم  روضح  اب  هاگشناد  ییوجشناد  یشهوژپ و  یشزومآ ، یاه  هژورپ
روصنم رتـکد  روـضح  اـب  یئاـبطابط  همالع هاگـشناد  ییوجــشناد  یــشهوژپ و  یــشزومآ ، یاــه  هژورپ زا  یرادرب  هرهب نـییآ 

یم رازگرب  یـشزرو  ناریدـم  زا  یخرب  تـلود و  یوگنخــس  یعیبر ، یلع  رتـکد  یرواـنف ، تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ ،
.دوش

یروضح تروص  هب  یـشزرو  مولع  یندـب و  تیبرت  هدکـشناد  دـیدج  نامتخاس  مسارم  نیا  رد  یمومع ، طباور  شرازگ  هب 
ۀزوـح عماـج  ۀدنهدباتـش  نـیلوا  هاگـشناد ، یـسانش  نـیچ زکرم  یـسایس ، موـلع قوـقح و  هدکــشناد  یقوـقح  کـینیلک  و 

.دوش یم  حاتتفا  نیالنآ  تروص  هب  هیدهم  دیهش  یتماقا  - یشزومآ عمتجم  و  وگنیمالف )  ) روشک یناسنا  مولع
رازگرب هاگشناد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت  هدکـشناد  رد  حبـص  تعاـس ۱۰:۳۰  هبنـشکی  زور  مسارم  نیا  تسا ، ینتفگ 

.دش دهاوخ 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqkDa يپاـچ هخـسن  ۶۴ دــیدزاب :  ١٤٣٢٧ ربــخ : هرامــش   ١٦:٢٦ نــمهب ١٣٩٩ -  هبنـش ٢١  هـس 

طــــسوت لاـــترپ  - یناــــمزاس - لاــــتروپ /https://www.aryanic.com تیاس - یحارط /https://www.aryanic.com <<
aryanic

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  دنوش -  یم حاتتفا  یروشک  نالوئسم  روضح  اب  هاگشناد  ییوجشناد  یشهوژپ و  یشزومآ ، یاه  هژورپ  
ییابطابط

۲۲۲۲
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۱۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

یاـه هاگـشناد  اـب  ناـمروشک  ترافـس  یگنهرف  ینزیار  طاـبترا  رادـید  نیا  رد  ناـجرمروپ  اـنریا ،  هبنـشراهچ  زور  شرازگ  هـب 
یروهمج ناریا و  یگنهرف  طباور  تفگ :  درمـشرب و  دوخ  یاهتیولوا  زا  ار  رزخ  هاگـشناد  صخـالاب  ناـجیابرذآ و  یروهمج 

حطـس رد  یملع  کـیمداکآ و  هزوـح  رد  طـباور  نـیا  اـت  مـینک  شـالت  دـیاب  یلو  تـسا  یبوـخ  رایــسب  حطــس  رد  ناـجیابرذآ 
 . دریگب رارق  یرتالاب 

یروشک یروشک نالوئسم   نالوئسم روضح   روضح اباب   هاگشناد   هاگشناد ییوجشناد   ییوجشناد یشهوژپ  وو   یشهوژپ یشزومآ ، ، یشزومآ یاه   یاه هژورپ هژورپ
دنوش دنوش یمیم حاتتفا   حاتتفا

دشدش یسررب   یسررب ناجیابرذآ   ناجیابرذآ یروهمج   یروهمج ناریا  وو   ناریا یهاگشناد   یهاگشناد یاه   یاه یراکمه یراکمه شرتسگ   شرتسگ

 " اوا لـیلخ  هدارا  وکاـب و "  رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  ترافـس  یگنهرف  نزیار  ناـجرمروپ "  یلعناـبرق  رادـید "  رد  اـنریا –  وکاـب – 
.دش یسررب  روشک  ود   یهاگشناد  یاه  یراکمه  شرتسگ  ناجیابرذآ  یروهمج  رزخ  هاگشناد  سییر 

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=14327
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=14327
https://www.irna.ir/news/84225485/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84225485/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


ود طـباور  دــناوت  یم  ناـجیابرذآ  یروـهمج  ناریا و  نـیب  یهاگــشناد  یاـهیراکمه  دوزفا :  ناریا  ترافــس  یگنهرف  نزیار 
یملع زکارم  اههاگـشناد و  زا  یخرب  اـب  رزخ  هاگـشناد  طاـبترا  اـت  میدـنمقالع  اتـسار  نیا  رد  اـم  دـشخب و  قیمعت  ار  روـشک 

 . میهد شیازفا  ار  ناریا 
مهم نیا  ناریا  رد  یملع  زکارم  زا  یخرب  رزخ و  هاگـشناد  نیب   یگنهرف  یاهوگتفگ  یرارقرب  اب  هک   نیا  هب  هراشا  اـب  یو  

طباور هعـسوت  رد  دراد و  هدـهع  رب  ار  هفیظو  نیا  یمالـسا   تاطابترا  گنهرف و  ناـمزاس  دوزفا :  میناـسرب ،   هجیتن  هب  ار 
  . دنک یم  افیا  یمهم  شقن  یگنهرف  یاهوگتفگ  زین   ناهج و  یملع  زکارم  اب  یملع  یهاگشناد و 

بتک نیودـت  هعلاطم و  ناـمزاس  نیب  یبوخ  طـباور  یدـمحا  دـمحا  رتکد  موحرم  ناـمز  رد  درک ،  ناـشن  رطاـخ  ناـجرمروپ 
اب یراــکمه  دادرارق  هاگــشناد  نــیا  دوــب و  هدــش  رارقرب  ززخ   هاگــشناد  و  تمــس  )  ) ناریا یاههاگــشناد  یناــسنا  موــلع 

نیا تسا و  هداد  ماجنا  اکرتشم  مه  ار  قیقحت  همجرت و  راک  دنچ  هدناسر و  اضما  هب  شیپ  لاس  دـنچ  ار  تمـس  نامزاس 
.دبای ءاقترا  تمس  یملع  یالاب  تیفرظ  زا  یریگ  هرهب  اب  دناوت  یم  تاطابترا 

اب هـک  درک  هراــشا  وــکا  وــضع  یاــهروشک  یاههاگــشناد  زا  یخرب  یاــسور  یور  شیپ  نیــالنآ  تســشن  هـب  نــینچمه  یو 
سییر زا  هـک  دوـش  یم  رازگرب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  وکا و  رتفد  یمالـسا و  تاـطابترا  گـنهرف و  ناـمزاس  یراـکمه 

 . تسا هدمآ  لمع  هب  توعد  تسشن  نیا  یارب  مه  رزخ   هاگشناد 
ناهج یاهروشک  نیب  رد  یئازفا  مه  بجوم  ارنآ  درک و  هراـشا  اـهیراکمه  عون  نیا  تیمها  هب  ناـمروشک  یگنهرف  نزیار 

 . دوش یم  هیاسمه  یاهروشک  صخالاب  مالسا 
بوتکم تروصب  ار  تبثم  خـساپ  رگید  زور  دـنچ  ات  درک  یراودـیما  زاربا  توعد  نیا  زا  رکـشت  نمـض  اوا  لـیلخ  هدارا  مناـخ 

 . درک دهاوخ  لاسرا  یگنهرف  ینزیار  هب 
یراودیما راهظا  لابقتسا و  یگنهرف  یاهوگتفگ  عوضوم  رد  ناریا  یگنهرف  ینزیار  تاداهنـشیپ  زا  رزخ  هاگـشناد  سییر 

اب یهاگشناد  طباور  ناریا  یمالسا  یروهمج  یگنهرف  ینزیار  یراکمه  اب  دنناوتب  انورک  یریگ  همه  نایاپ  زا  دعب  هک  درک 
 . دنشخب ءاقترا  ار  ناریا  رد  دوخ  نایاتمه 

اب دـنناوتب  نارهت  رد  ناـیور  هسـسوم  اـب  رزخ  هاگـشناد  یملع  طاـبترا  یاتـسار  رد  درک  یراودـیما  زاربا  نینچمه  اوا  لـیلخ 
 . دننک رازگرب  هاگشناد  نیمه  لحم  رد  ار  یهاگشیامن  ناریا ،  یگنهرف  ینزیار  یراکمه 

دادعت دننک و  یم  سیردت  هاگشناد  نیا  رد  یناریا  بوخ  دیتاسا  هک  میراد  راختفا  ام  دوزفا :  دوخ  نانخس  همادا  رد  یو 
نایوجـشناد نینچمه  دنتـسه و   یبوـخ  یلیخ  حطـس  رد  یملع  جرادـم  رظن  زا  دـسر و  یم  رفن  تسیب  زا  شیب  هـب  اـهنآ 

 . دنتسه لیصحت  لوغشم  دنا و  هدرک  مان  تبث  ناریا  یمالسا  یروهمج  زا  هاگشناد  نیا  رد  یدایز 
اب یبوخ  طـباور  هدـش و  سیـسات  لاـس ۱۹۹۱  رد  ناـجیابرذآ  یروهمج   رد  ناـبز  یـسیلگنا  هاگـشناد  نیلوا  رزخ  هاگـشناد 

 . دراد یئاپورا  یاههاگشناد  یللملا و  نیب  یاهتکرش 
نآ  یاه   هتشر  رثکا  رد  لیصحت  نابز  دوش و  یم  هتخانش  تیمسر  هب  اکیرمآ  اپورا و  یاههاگـشناد  طسوت  رزخ  کرادم 

یللملا نیب  طباور  یعامتجا ، مولع  یناسنا و  مولع  تیریدـم ، داـصتقا ، یقیبطت ، مولع  یاـه  هتـشر  و  تسا   یـسیلگنا 
 . دشاب یم  لاعف  ارتکد  سناسیل و  قوف  سناسیل ،  عطاقم  رد  هاگشناد  نیا  رد 

۲۲۲۲
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۴

سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / یشیدنا  مه   

مینکن مینکن شوخ   شوخ لدلد   اکیرمآ   اکیرمآ چوپ   چوپ یاه   یاه هدعو هدعو هبهب  

تینما لالقتـسا و  درک : مـالعا  رجف  هـهد  هللا  ماـیا تشادـیمارگ  نمـض  همـالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا 
تالکــشم زا  یدرد  ماـجرب ، ناـج  یب مـسج  یاـیحا  یارب  شــالت  تـسا و  شرتـسگ  لاــح  رد  زور  هـب  زور  بــالقنا  تـکرب  هـب  روـشک 

.دنک یمن اود  مدرم  یتشیعم  یداصتقا و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۵
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یادن هب  لاس ۱۳۵۷  نمهب  رد ۲۲  یمالـسا  ناریا  رادم  تیالو هاوخ و  تلادـع رویغ ، تلم  هیآ ۵  میهاربا ، هکراـبم  هروس   
میژر یاـه  هناریو رب  روـج ، ملظ و  طاـسب  ندـیچرب  نمـض  ینید  یتـضهن  ییاروشاـع و  یماـیق  رد  دـنتفگ ، کـیبل  یبـلط  قـح

اپ رب  جـع )  ) مظعـالا هللا هیقب روـهظ  یزاـس  هـنیمز فدـه  اـب  ار  یعقاو  یمالـسا  ماـظن  اـهنت  گرزب ، ناطیـش  رودزم  ربکتـسم و 
.دنتشاد

.تفای رییغت  یباجیا  راظتنا  کی  هب  یلاعفنا  یبلس و  راظتنا  زا  نایعیش  هژیو  هب ناناملسم  نهذ  رد  تمواقم   

یاـه هـنتف اـب  هلباـقم  تاـباختنا ، دــننام  یــسایس  لـئاسم  رد  یمدرم  تکراــشم  ناریا  یمالــسا  بــالقنا  یریگ  لکــش  اــب   
اه یناسر کمک دننام  یعامتجا  تاعوضوم  رد  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  یزیتسرابکتـسا  ّیلم و  یاه  هنحـص رد  روضح  یلخاد ،

.تفای ریگمشچ  شیازفا  دوب ، هدش  زاغآ  بالقنا  زا  شیپ  زا  هک  یراکوکین  یاه  ّتیلاّعف و 

نمــض هر )  ) یئاــبطابط همالع  هاگـشناد  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا  یــشیدنا : مـه  یربــخ  یلیلحت  هاــگیاپ 
شرتسگ لاح  رد  زور  هب  زور  بالقنا  تکرب  هب  روشک  نیا  تینما  لالقتسا و  درک : مالعا  رجف  ههد  هللا  مایا تشادیمارگ 

، دـــنک یمن اود  مدرم  یتــشیعم  یداــصتقا و  تالکـــشم  زا  یدرد  ماــجرب ، ناــج  یب مــسج  یاـــیحا  یارب  شـــالت  تــسا و 
رارق اپورا  اکیئورت  برغ و  هچیزاب  اکیرمآ ، دـیدج  رادـم  تسایـس یلایخ  چوپ و  یاـه  هدـعو نداد  اـب  دـیابن  روشک  لالقتـسا 

.دریگ
: تسا ریز  حرش  هب  هینایب  نیا  نتم 

ٍرّابَـص ُلِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  ِنإ  ِهللا  ِمّاَیِأب  مُهرَکَذو  ِرّونلا  َىِلإ  ِتاـُملظلا  َِنم  َکـَمَوق  ِجرَخأ  َنأ  اـِنتایِآب  ىـسوم  انلَـسَرأ  دـََقَلو 
ٍروکَش

! رآ نوریب  رون  هب  تاملظ  زا  ار  تموق  میداد ): روتسد  و  ( ؛ میداتسرف دوخ  تایآ  اب  ار  یسوم  ام 
! روآ دای  نانآ  هب  ار  ّهللا » مّایا   » و

! رازگرکش هدننک  ربص  ره  یارب  تسا  ییاه  هناشن نیا ، رد 
هیآ ۵ میهاربا ، هکرابم  هروس 

رد دـنتفگ ، کـیبل  یبلط  قح یادـن  هب  لاـس ۱۳۵۷  نمهب  رد ۲۲  یمالـسا  ناریا  رادـم  تیـالو هاوخ و  تلادـع روـیغ ، تلم 
ناطیـش رودزم  ربکتـسم و  میژر  یاـه  هناریو رب  روـج ، مـلظ و  طاـسب  ندـیچرب  نمـض  ینید  یتـضهن  ییاروشاـع و  یماـیق 

.دنتشاد اپ  رب  جع )  ) مظعالا هللا هیقب روهظ  یزاس  هنیمز فده  اب  ار  یعقاو  یمالسا  ماظن  اهنت  گرزب ،
( هر  ) لحار ماما  توعد  هب  ناریا  هنحص  رد  هشیمه  روبص و  تلم  مکحم  کیبل  عطاق و  یخـساپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

قوـقح هـب  یباــیتسد  تـهجرد  ریگارف  یماــیق  اــه و  ماــظن دادــیب  مـلظ و  رامعتــسا ، هطلــس  زا  ییاــهر  یارب  یکیبـل  دوـب ،
.تسا هدوب  تیناسنا  تمارک و  یناسنا ،

ناریا تلم  زا  یرابکتـسادض  یاه  تکرح یزیتس و  ملظ رد  نمی و ...  هیروس ، هزغ ، نیطـسلف ، مولظم  یاه  تلم زورما 
رد ار  اکیرمآ  زا  تخـس  ماـقتنا  ماـیق و  تکرح و  هب  دـیما  هاـم  نمهب ییاـمیپهار ۲۲  رد  اـم  روشرپ  روضح  دـنریگ و  یم وگلا 

.درک دهاوخ  هدنز  ناش  لد
، تسا شیوخ  یاهاطخ  حیحـصت  هدامآ  فاـطعنا و  یاراد  هراومه  هدارا ، اـب  هدـنز و  یا  هدـیدپ نوچمه  یمالـسا  بـالقنا 

.تسین لاعفنا  لها  اما 
.دریگ یمن هلصاف  دوخ  یاه  شزرا زا  ّاما  درامش ، یم ادخ  تمعن  ار  نآ  دهد و  یم ناشن  تبثم  ّتیساّسح  اهدقن  هب 

مظن یبـالقنا و  شــشوج  ناـیم  دوـش و  یمن هدــشن و  راـچد  یــشومخ  دوـکر و  هـب  یزاـس  ماــظن زا  سپ  یمالــسا  بــالقنا 
تیالو ینید و  یرالاس  مدرم هیاپ  رب  یبالقنا  ماـظن  ی  ّهیرظن زا  هکلب  دـنیب ، یمن یراـگزاسان  داـضت و  یعاـمتجا  یـسایس و 

.دنک یم عافد  دبا  ات  هیقف 
درک و تنامـض  دوب  هتفرگ  رارق  نانمـشد  ّیدـج  دـیدهت  جامآ  هک  ار  اـهزرم  زا  تظاـفح  یـضرا و  ّتیماـمت  ّتینما ، تاـبث و 
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دیدـپ ار  شا  یقرـش ییاـپورا و  ییاـکیرمآ و  ناـنابیتشپ  یثـعب و  میژر  تسکـش  هلاـس و  تشه  گـنج  رد  یزوریپ  هزجعم 
.دروآ

بالقنا نامتفگ  نآ ، زا  رت  مهم اما  داـتفا ، قاـفتا  لاس ۱۳۵۷  رد  هک  دوب  یعامتجا  - یـسایس لوحت  کی  یمالـسا  بـالقنا 
.تسا هدوب  یمالسا 

نخــس یناـمتفگ  زا  هـکلب  تـسین ، لاـس ۱۳۵۷  بـالقنا  ناـمروظنم  اـهنت  مـینک ، یم یمالــسا  بـالقنا  زا  تبحــص  رگا  اـم 
.تسا هدرک  داجیا  ار  نآ  یمالسا  بالقنا  هک  مییوگ  یم

مـسینومک نامتفگ  هطلـس  دوب ، مسینومک  مسیلاربیل و  ینعی  نامز  نآ  بلاغ  نامتفگ  ود  اب  لـباقت  رد  یمالـسا  بـالقنا 
.تسا لالحمضا  راچد  تدش  هب  زین  مسیلاربیل  نونکا  تسویپ و  خیرات  ناد  هلابز هب 

.دمآ دیدپ  تمواقم  عون  رد  یساسا  توافت  کی  یمالسا  بالقنا  عوقو  اب 
.دندرک یم تمواقم  هک  دندوب  یرایسب  نازرابم  عجارم و  ناملسم و  مدرم  نآ ، زا  شیپ  ات 

.درک ضوع  ار  تمواقم  موهفم  دیلقت  عجرم  کی  گرزب و  ِملاع  کی  راب  نیلوا  یارب  یمالسا  بالقنا  عوقو  اب 
.تفای رییغت  یباجیا  راظتنا  کی  هب  یلاعفنا  یبلس و  راظتنا  زا  نایعیش  هژیو  هب ناناملسم  نهذ  رد  تمواقم 

.میدرک یم مایق  لدع  ی  هماقا یارب  دیاب  سپ  نآ  زا  دوب ، دب  فاحجا  یتلادع و  یب ملظ و  نآ  زا  شیپ  ات  رگا 
.دنتسه للملا  نیب طباور  رد  تمواقم  جوم  هس  یعون  هب  ییارگرامعتسااسپ  ییارگ و  موس ناهج ییادزرامعتسا ،

.یشخب یدازآ یهاوخ و  یدازآ تازرابم  ینعی  تسا ، هدوب  یقوقح  یسایس و  لالقتسا  بسک  یارب  شالت  لوا  جوم 
دوـجو دـهعت  مدـع  شبنج  ییارگ و  موـس ناـهج رد  هک  تسا  یداـصتقا  یربارب  بسک  یارب  تمواـقم  هزراـبم و  مود  جوـم 

.دراد
عمج یلوا  نآ  اب  رگا  هک  دندوب  یزیامتم  یداصتقا  مظن  عون  کی  لابند  هک  دندش  ادیپ  موس  ناهج  رد  ییاهروشک  ینعی 

لالقتـسا بسک  یارب  هزراـبم  موـس  جوـم  اـما  یرامعتـساارف ، یداـصتقا  - یـسایس مـظن  کـی  یارب  شـالت  دوـش  یم دوـش ،
.تسا جیار  مه  للملا  نیب طباور  تایبدا  رد  یتح  هک  تسا  یگنهرف 

یاـه هـنتف اـب  هلباـقم  تاـباختنا ، دــننام  یــسایس  لـئاسم  رد  یمدرم  تکراــشم  ناریا  یمالــسا  بــالقنا  یریگ  لکــش  اــب 
دنناــــم یعاــــمتجا  تاــــعوضوم  رد  دیــــسر و  دوـــخ  جوا  هـــب  یزیتسرابکتــــسا  ّیلم و  یاــــه  هنحــــص رد  روــــضح  یلخاد ،

.تفای ریگمشچ  شیازفا  دوب ، هدش  زاغآ  بالقنا  زا  شیپ  زا  هک  یراکوکین  یاه  ّتیلاّعف اه و  یناسر کمک
تکرـــش هناقاتـــشم  یعاــمتجا  یاــهدوبمک  یعیبــط و  ثداوــح  رد  یناــسر  تمدـــخ هقباــسم  رد  مدرم  بـــالقنا ، زا  سپ 

.دننک یم
نوـچمه یلئاـسم  داد و  ءاــقترا  ار  یللملا  نـیب لــئاسم  هـب  ناــنآ  هاــگن  مدرم و  داــحآ  یــسایس  شنیب  یمالــسا  بــالقنا 

روما رد  ردـلق  یاه  تردـق تلاخد  اه و  تلاذر اه و  یزورفا گـنج نیطـسلف و  هلئـسم  اـکیرمآ ، صوصخ  هب برغ  تاـیانج 
.دروآ نوریب  رکفنشور ، دودحم  ی  هقبط راصحنا  زا  ار  نآ  لاثما  اه و  ّتلم

دـش و یراـج  یگدـنز  یاـه  تحاـس ی  هـمه روـشک و  ی  هـمه رد  مدرم  موـمع  ناـیم  هـملک  یعقاو  یاـنعم  هـب  یرکفنـشور 
.تشگ مهف  لباق  نشور و  نالاهنون ، ناناوجون و  یارب  ّیتح  تسد  نیا  زا  یلئاسم 

.تفای شیازفا  ریگمشچ  یا  هنوگ هب  هعماج  یمومع  یاضف  رد  قالخا  ّتیونعم و  رایع  نینچمه 
ناـنآ سأر  رد  ناـهج و  ناربکتـسم  ناـیوگروز و  ربارب  رد  یگداتــسیا  زیمآراـختفا  هوکــشاب و  تـّهباُرپ ، داـمن  رگد  ییوـس  زا 

.دش رت  هتسجرب زور  هبزور راک ، تیانج راوخ و  ناهج یاکیرمآ 
روشک زا  ار  ّتلم  هب  نئاـخ  رـصنع  اـکیرمآ و  هدـناشن  تسد تسخن  تسناوـت  بـالقنا  شخب  تاـیح یاـضف  رد  ناریا  ّتلم 

.دنک یریگولج  ّتدش  تردق و  اب  روشک  رب  یناهج  ناردلق  هرابود  ی  هطلس زا  زورما  ات  مه  نآ  زا  سپ  َدنارب و 
شنیب اب  دنراد ؛ ام  تسکش  رب  یعـس  تسا و  هدرک  رت  ممـصم ام  اب  هزرابم  یارب  ار  نمـشد  بالقنا ، میظع  یاهدرواتـسد 

.داد شهاک  ار  نمشد  یاه  شالت ءوس  راثآ  ناوت  یم تلم ، تلود و  یرایمه  هب  یملع و  حیحص و  یزیر  همانرب و 
یب هبلغ و  ریسم  تسا ؛ هدوب  اه  میرحت ریخا  یاه  ههد یط  ناریا  یمالسا  یروهمج  ماظن  رب  نمشد  یاهراشف  زا  یکی 

.دراد یتالکشم  اه و  یتخس راک ، یادتبا  رد  اه  میرحت ندرک  رثا 

 



ندــش رثا  یب لـباقم  فرط  مـینک و  هـبلغ  اـه  مـیرحت رب  میناوـتب  تالکــشم  ربارب  رد  یگداتــسیا  راــکتبا و  شــالت و  اــب  رگا 
.تشاد دهاوخرب  میرحت  زا  تسد  جیردت  هب دنیبب ، ار  اه  میرحت

مینک تمه  میهاوخب و  هکنآ  طرش  هب  میراد ، اه  میرحت ندرک  رثا  یب یارب  یناوارف  یاه  ییاناوت اه و  تیفرظ ام  نیاربانب 
.میورب تالکشم  لد  هب  و 

«، هجدوب راتخاس  حالصا   » لصف رـس  راهچ  رب  زکرمت  اب  دراد ، مدرم  تشیعم  رب  هجوت  لباق  یراثآ  هک  یداصتقا  روما  رد 
یراثآ ناوت  یم فیعـض » راشقا  زا  تیامح   » و دـیلوت » شهج  «، » یمومع یاهداهن  یتلود و  یراذـگ  هیامرـس شیازفا  »

.دروآ دیدپ  مدرم  تشیعم  روشک و  داصتقا  رد  تبثم 
نیا میهدـب ؛ تیمها  یلخاد  تادـیلوت  هب  دـیاب  مینک  رثا  یب ار  اـه  میرحت دـسرب و  لقادـح  هب  اـه  یگتـسباو میهاوـخب  رگا 

باختنا لاـس ۹۴  یارب  یربـهر  مظعم  ماـقم  هک  یراعـش  ساـسارب  تـلم  تـلود و  هـک  دوـش  یم قـقحم  یناـمز  عوـضوم 
.دنرادرب یماگ  یلخاد  تادیلوت  شهج  یاتسار  رد  رگیدکی  یراکمه  اب  ینابز ) مه یلدمه و  ّتلم ، تلود و   ) دندرک

نینچ دوـبن  تسا و  تـیمها  زئاـح  دـشاب ، دـنبیاپ  نآ  هـب  دسانـشب و  ار  اـه  ناـمرآ هـک  یبـالقنا  ناـمیا و  اـب  یوـق و  سلجم 
.تسا گرزب  یتراسخ  تلم  یارب  نآ ، رد  لالتخا  فیعض و  یسلجم 

.دهد ناشن  ایند  هب  ار  ام  یلم  ّتزع  یمالسا و  ّتزع  دناوت  یم تسام ؛ یلم  ّتزع  هاگ  ّیلجت تسا ؛ تلم  هناخ  سلجم 
ینعی دوخ  یلـصا  شقن  هب  یهجوت  یب هک  ارچ  دوشن ، طلغ  تابـساحم  یراک و  یـسایس ریگرد  هک  دنادب  دیاب  زین  سلجم 

.دنک راد  هشدخ ار  یلم  دامتعا  دناوت  یم یراذگ  نوناق تراظن و 
دیاـب ناریا  تـلم  تـسا و  ناـنآ  یتاـغیلبت  هدافتــسا  ءوـس  زا  یریگوـلج  نمــشد و  اـب  هلباـقم  تاـباختنا ؛ رد  مدرم  روـضح 

.دنادب بحاو  لمع  هضیرف و  کی  ار  تاباختنا  رد  تکرش 
بجاو مهم و  یرما  تاـباختنا  رد  مدرم  داـحآ  تکرـش  یـسایس ، هفیظو  ناوـنع  هب  یمالـسا و  ینید و  هـفیظو  ناوـنع  هـب 

.دوش یم یقلت 
.دنبوک یم یمالسا  یروهمج  نیفلاخم  رابکتسا و  اکیرمآ و  ناهد  رب  یمکحم  تشم  تاباختنا  رد  تکرش  اب  مدرم 

میب نمهب  مود  تسیب و  رد  مدرم  ییامیپهار  تاباختنا و  زا  هک  ارچ  دشابن ؛ ریگمشچ  ام  تاباختنا  دنهاوخ  یم نانمشد 
.دنراد

یـساسا لـئاسم  سلجم و  هب  طوـبرم  یاـهراک  تاـباختنا و  هـب  یتـبغر  تـلم ، هـک  دـننک  دوـمناو  نـینچ  دـنهاوخ  یم ناـنآ 
.درادن ماظن 

هرز کی  لـثم  ار  نآ  دـناوت  یم تلم  نآ  ی  هطـساو هب  هک  تسا  ییاـه  هلیـسو نیرت  مکحتـسم زا  یکی  تاـباختنا  رد  روضح 
.دراد هگن  ناگدننک  تلاخد  ناربکتسم و  نانمشد ، هلمح  لباقم  رد  دوخ و  لباقم  رد  نیدالوپ 

 . دشخب تینوصم  نمشد  یاه  هئطوت ربارب  رد  ار  روشک  دناوت  یم هک  تسا  یلم  یگتسبمه  ی  هناشن تاباختنا 
.تسین یسایس  هدیدپ  کی  طقف  تاباختنا ،

کی یارب  ماـظن  ندوـب  یمدرم  نـینچمه  یلم  رادــتقا  ییاــناوت و  قـح ، قاــقحا  مدرم ، یدازآ  روـضح و  رهظم  تاــباختنا ،
.تسا روشک 

ادـیپ تیوـقت  ماـظن  دـننک و  ّنیعم  ناـشدوخ  تسد  هب  ار  ناـشروشک  تشونرـس  هک  تسا  مدرم  فـیلکت  مـه  قـح و  مـه 
دنک یم مّهتم  مدرم  ءارآ  زا  ییادج  هب  ار  مالسا  هک  نمـشد  هئطوت  ددرگ و  یم زارفارـس  ایند  رد  مالـسا  تیمکاح  دنک ؛ یم

.دوش یم لطاب 
.تسا یمالسا  ماظن  رتشیب  رادتقا  هناشن  دشاب ، رت  یوق رت و  عیسو روضح  نیا  رادقم  ره 

.دننک ّنیعم  ار  دوخ  نایرجم  ناراذگنوناق و  هنادازآ ، حیحص و  باختنا  اب  دنیایب و  دیاب  مدرم 
.تسا نآ  قاقحا  هب  هتسب  ماظن  تشونرس  هک  ارچ  تسا  فیلکت  هکلب  تسین  قح  کی  اهنت  رما  نیا 

هب روشک  تکوش  ّتزع و  ظفح  تسا و  یلم  ینهیم و  هفیظو  مه  تسا و  اـم  نهیم  رد  یمالـسا  یتکرح  داـمن  تاـباختنا 
.تسا یسایس  هفیظو  مه  تسا ، هتسباو  نیا 

ءاضتقا مدرم  قوقح  تسا ؛ یقالخا  هفیظو  مه  دنوش ، دراو  دنراد  هفیظو  دـنراد ، یـسایس  صیخـشت  مهف و  هک  یناسک 
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.دنوش دراو  نادیم  نیا  رد  هک  دنک  یم
ناش یلـصا ی  هغدـغد هک  دـنوش  نادـیم  نیا  دراو  یناـسک  دـنک  یم ءاـضتقا  دریگ ، ماـجنا  روشک  نیا  رد  دـیاب  هک  ییاـهراک 

.ندناسر یرای  یارب  برغ  هب  هناسمتلم  هاگن  هن  تسا  یلخاد  لعفلاب  هوقلاب و  تیفرظ  اب  روشک  لئاسم  لح 
.تسا شرتسگ  لاح  رد  زور  هب  زور  بالقنا  تکرب  هب  روشک  نیا  تینما  لالقتسا و 

.دنک یمن اود  مدرم  یتشیعم  یداصتقا و  تالکشم  زا  یدرد  ماجرب ، ناج  یب مسج  یایحا  یارب  شالت 
رارق اپورا  اکیئورت  برغ و  هچیزاب  اکیرمآ ، دـیدج  رادـم  تسایـس یلایخ  چوپ و  یاـه  هدـعو نداد  اـب  دـیابن  روشک  لالقتـسا 

.دندنبب ناریا  یارب  رگید  لئاسم  اب  رتدیدج  قفاوت  کی  ناشدوخ  لوق  هب  دریگ و 
تــسایس نـیا  زا  یا  هرذ دــیابن  تـسا و  یلبق  قـفاوت  ناــمه  هـب  شناــنامیپ  مـه اــکیرمآ و  لــماک  تشگزاــب  یعطق  فرح 

.درک یهاتوک 
یروآداــی رجف  هــهد  هللا  ماــیا تشادــیمارگ  اــب  هر )  ) یئاــبطابط همالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا 

ناوج تلود  باختنا  اـب  ناوت  یم یروهمج ؛ تساـیر تاـباختنا  صوصخ  هب یـسایس و  یاـه  هنحـص رد  تکرـش  اـب  دـنک  یم
.درک هبلغ  تسا  هدمآ  شیپ  اه  میرحت دوجو  اب  هک  یتالکشم  هب  یوق  یهللا  بزح

.درک راومه  ار  یمالسا  نیون  ندمت  هب  ندیسر  یارب  بالقنا ، مود  ماگ  رد  روشک  تفرشیپ  ریسم  نینچمه 
ش

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - مینکن شوخ  لد  اکیرمآ  چوپ  یاه  هدعو هب  تسا / شرتسگ  لاح  رد  بالقنا  تکرب  هب  روشک  تینما  لالقتسا و   
سراف یرازگربخ 

۲۳۲۳
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۴۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوینایرآ   

یروهمج ریفـس  روضح  اب  یرانیبو  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  درگلاس  نیمود  لـهچ و  تبـسانم  هب  اـیرآ - یرازگربخ 
رازگرب ناتسقازق  یاه  هاگشناد یسراف  نابز  نایوجشناد  دیتاسا و  یتاملآ و  رهـش  رد  ناریا  لوسنکرـس  ناریا و  یمالـسا 
ینونک تیعـضو  هب  هراشا  اـب  ینانخـس  رد  ناـمروشک  ریفـس  رباـص  دـیجم  راـنیبو ، نیا  رد  اـیرآ ، یرازگربخ  شرازگ  هب.دـش 

رد هلخادم  مدع  اه ، یراکمه  نیا  هعسوت  یارب  ناریا  یگدامآ  مالعا  ناتـسقازق و  ناریا و  یمالـسا  یروهمج  تابـسانم 
نامروشک یجراخ  تسایـس  مهم  یاه  درواتـسد زا  ار  یلخاد  روما  رد  نارگید  هلخادـم  هزاجا  مدـع  نارگید و  یلخاد  روما 

زا یمالسا  بالقنا  نیداینب  لوصا  زا  یخرب  هب  هراشا  اب  زین  یتاملآ  رهشرد  نامروشک  لوسنکرس  یناغف  نسحم.تسناد 
یرارقرب تنطلس و  دادبتـسا  ناقفخ و  اب  هلباقم  بوکرـس ، زا  ییاهر  یارب  شالت  یجراخ ، هطلـس  یفن  لالقتـسا ، هلمج 

لوـصا زا  یخرب  هب  فـلتخم ، تاـباختنا  یرازگرب  اـب  تردـق  نـتفرگ  تسدـب  نـینچمه  رـالاس و  مدرم  یتـموکح  ماـظن  کـی 
روما رد  هلخادـم  مدـع  ناهج ، اب  هدـنزاس  لـماعت  رکتبم و  لاـعف و  لقتـسم ، تسایـس  هلمج  زا  روشک  یجراـخ  تساـیس 

، ناهج ناملـسم  یاه  تلم قوقح  زا  عافد  دوخ ، روما  رد  هلخادـم  یارب  نارگید  هب  هزاجا  مدـع  اه و  روشک ریاس  یلخاد 
ریاس ناگیاسمه و  اب  یا  هقطنم یاه  یراکمه هعـسوت  یارب  روشک  شالت  رب  هراشا و  ییارگ  طارفا  مسیرورت و  اب  هزراـبم 

هب هراـشا  اـب  وـکا ، هاگــشناد  ییاــبطابط و  همالع  هاگشناد  دـیتاسا  زا  نایدـمحا  ریما  رتـکد.درک  دــیکات  ناـهج  یاـه  روـشک
هنیمز و نیرتهب  ار  یهاگشناد  یملع و  یاه  یراکمه هبناجود ، تابسانم  هعسوت  یارب  روشکود  رد  دوجوم  یاه  تیفرظ

ناتسقازق ناتسقازق ردرد   يمالسا   يمالسا بالقنا   بالقنا ياه   ياه درواتسد درواتسد نييبت   نييبت رانيبو   رانيبو

ناتسقازق رد  يمالسا  بالقنا  ياه  درواتسد نييبت  رانيبو  ایرآ -  یرازگربخ 
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نایوجشناد زا  یکی  رانیبو ، نیا  رد.درمشرب  ناتسقازق  ناریا و  نیب  طباور  هعـسوت  یارب  مزال  رتسب  داجیا  یارب  بوچراچ 
هب ار  ناریا  یرواـنف  یتعنـص و  نـینچمه  یهاگـشناد و  یملع و  یاـه  تفرـشیپ دوـخ ، تاـقیقحت  هـیارا  اـب  یـسراف ، ناـبز 

یاــه هاگــشناد دــیتاسا  نایوجــشناد و  تالاوئــس  هــب  ناــمروشک  لوسنکرــس  ریفــس و  زین  ناــیاپ  رد.درک  ناــیب  لیـــصفت 
.دنداد خساپ  ناتسقازق 

۲۲۲۲
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۰۰



یشیدنا مه  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یادن هب  لاس ۱۳۵۷  نمهب  رد ۲۲  یمالـسا  ناریا  رادم  تیالو هاوخ و  تلادع رویغ ، تلم  هیآ ۵  میهاربا ، هکراـبم  هروس   
میژر یاـه  هناریو رب  روـج ، ملظ و  طاـسب  ندـیچرب  نمـض  ینید  یتـضهن  ییاروشاـع و  یماـیق  رد  دـنتفگ ، کـیبل  یبـلط  قـح

اپ رب  جـع )  ) مظعـالا هللا هیقب روـهظ  یزاـس  هـنیمز فدـه  اـب  ار  یعقاو  یمالـسا  ماـظن  اـهنت  گرزب ، ناطیـش  رودزم  ربکتـسم و 
.دنتشاد

ناـنآ سأر  رد  ناـهج و  ناربکتـسم  ناـیوگروز و  ربارب  رد  یگداتـسیا  زیمآراـختفا  هوکــشاب و  تـّهباُرپ ، داـمن  رگد  ییوـس  زا   
.دش رت  هتسجرب زور  هبزور راک ، تیانج راوخ و  ناهج یاکیرمآ 

ءاضتقا مدرم  قوقح  تسا ؛ یقالخا  هفیظو  مه  دنوش ، دراو  دنراد  هفیظو  دنراد ، یـسایس  صیخـشت  مهف و  هک  یناسک   
.دنوش دراو  نادیم  نیا  رد  هک  دنک  یم

همالع هاگشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  سراـف ؛ یرازگربـخ  یهاگـشناد  یاـه  لکـشت راـگنربخ  شرازگ  هـب 
هب زور  بالقنا  تکرب  هب  روشک  نیا  تینما  لالقتسا و  درک : مالعا  رجف  ههد  هللا  مایا تشادیمارگ  نمض  هر )  ) یئابطابط

مدرم یتشیعم  یداصتقا و  تالکـشم  زا  یدرد  ماجرب ، ناج  یب مسج  یایحا  یارب  شالت  تسا و  شرتسگ  لاـح  رد  زور 
برغ و هچیزاـب  اـکیرمآ ، دـیدج  رادـم  تسایــس یلاـیخ  چوـپ و  یاـه  هدــعو نداد  اـب  دــیابن  روـشک  لالقتــسا  دــنک ، یمن اود 

.دریگ رارق  اپورا  اکیئورت 
ِمّاَیِأب مُهرَکَذو  ِرّونلا  َىِلإ  ِتاُملظلا  َِنم  َکَمَوق  ِجرَخأ  َنأ  اِنتایِآب  ىـسوم  انلَـسَرأ  َدَقَلو  تسا : ریز  حرـش  هب  هینایب  نیا  نتم 

تاملظ زا  ار  تموق  میداد ): روتسد  و  ( ؛ میداتـسرف دوخ  تایآ  اب  ار  یـسوم  ام  ٍروکَش  ٍرّابَـص  ُلِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  ِنإ  ِهللا 
! رآ نوریب  رون  هب 

! روآ دای  نانآ  هب  ار  ّهللا » مّایا   » و
! رازگرکش هدننک  ربص  ره  یارب  تسا  ییاه  هناشن نیا ، رد 

یادن هب  لاس ۱۳۵۷  نمهب  رد ۲۲  یمالـسا  ناریا  رادم  تیالو هاوخ و  تلادـع رویغ ، تلم  هیآ ۵  میهاربا ، هکراـبم  هروس 
میژر یاه  هناریو رب  روج ، ملظ و  طاـسب  ندـیچرب  نمـض  ینید  یتضهن  ییاروشاـع و  یماـیق  رد  دـنتفگ ، کـیبل  یبلط  قح

چوپ چوپ یاه   یاه هدعو هدعو هبهب   تسا / / تسا شرتسگ   شرتسگ لاح   لاح ردرد   بالقنا   بالقنا تکرب   تکرب هبهب   روشک   روشک تینما   تینما لالقتسا  وو   لالقتسا
مینکن مینکن شوخ   شوخ لدلد   اکیرمآ   اکیرمآ

تینما لالقتـسا و  درک : مـالعا  رجف  هـهد  هللا  ماـیا تشادـیمارگ  نمـض  همـالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا 
تالکــشم زا  یدرد  ماـجرب ، ناـج  یب مـسج  یاـیحا  یارب  شــالت  تـسا و  شرتـسگ  لاــح  رد  زور  هـب  زور  بــالقنا  تـکرب  هـب  روـشک 

.دنک یمن اود  مدرم  یتشیعم  یداصتقا و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۱۰
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اپ رب  جـع )  ) مظعالا هللا هیقب روهظ  یزاس  هنیمز فدـه  اب  ار  یعقاو  یمالـسا  ماـظن  اـهنت  گرزب ، ناطیـش  رودزم  ربکتـسم و 
.دنتشاد

( هر  ) لحار ماما  توعد  هب  ناریا  هنحص  رد  هشیمه  روبص و  تلم  مکحم  کیبل  عطاق و  یخـساپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
قوـقح هـب  یباــیتسد  تـهجرد  ریگارف  یماــیق  اــه و  ماــظن دادــیب  مـلظ و  رامعتــسا ، هطلــس  زا  ییاــهر  یارب  یکیبـل  دوـب ،

.تسا هدوب  تیناسنا  تمارک و  یناسنا ،
ناریا تلم  زا  یرابکتـسادض  یاه  تکرح یزیتس و  ملظ رد  نمی و ...  هیروس ، هزغ ، نیطـسلف ، مولظم  یاه  تلم زورما 

رد ار  اکیرمآ  زا  تخـس  ماـقتنا  ماـیق و  تکرح و  هب  دـیما  هاـم  نمهب ییاـمیپهار ۲۲  رد  اـم  روشرپ  روضح  دـنریگ و  یم وگلا 
.درک دهاوخ  هدنز  ناش  لد

، تسا شیوخ  یاهاطخ  حیحـصت  هدامآ  فاـطعنا و  یاراد  هراومه  هدارا ، اـب  هدـنز و  یا  هدـیدپ نوچمه  یمالـسا  بـالقنا 
.تسین لاعفنا  لها  اما 

.دریگ یمن هلصاف  دوخ  یاه  شزرا زا  ّاما  درامش ، یم ادخ  تمعن  ار  نآ  دهد و  یم ناشن  تبثم  ّتیساّسح  اهدقن  هب 
مظن یبـالقنا و  شــشوج  ناـیم  دوـش و  یمن هدــشن و  راـچد  یــشومخ  دوـکر و  هـب  یزاـس  ماــظن زا  سپ  یمالــسا  بــالقنا 

تیالو ینید و  یرالاس  مدرم هیاپ  رب  یبالقنا  ماـظن  ی  ّهیرظن زا  هکلب  دـنیب ، یمن یراـگزاسان  داـضت و  یعاـمتجا  یـسایس و 
.دنک یم عافد  دبا  ات  هیقف 

درک و تنامـض  دوب  هتفرگ  رارق  نانمـشد  ّیدـج  دـیدهت  جامآ  هک  ار  اـهزرم  زا  تظاـفح  یـضرا و  ّتیماـمت  ّتینما ، تاـبث و 
دیدـپ ار  شا  یقرـش ییاـپورا و  ییاـکیرمآ و  ناـنابیتشپ  یثـعب و  میژر  تسکـش  هلاـس و  تشه  گـنج  رد  یزوریپ  هزجعم 

.دروآ
بالقنا نامتفگ  نآ ، زا  رت  مهم اما  داـتفا ، قاـفتا  لاس ۱۳۵۷  رد  هک  دوب  یعامتجا  - یـسایس لوحت  کی  یمالـسا  بـالقنا 

.تسا هدوب  یمالسا 
نخــس یناـمتفگ  زا  هـکلب  تـسین ، لاـس ۱۳۵۷  بـالقنا  ناـمروظنم  اـهنت  مـینک ، یم یمالــسا  بـالقنا  زا  تبحــص  رگا  اـم 

.تسا هدرک  داجیا  ار  نآ  یمالسا  بالقنا  هک  مییوگ  یم
مـسینومک نامتفگ  هطلـس  دوب ، مسینومک  مسیلاربیل و  ینعی  نامز  نآ  بلاغ  نامتفگ  ود  اب  لـباقت  رد  یمالـسا  بـالقنا 

.تسا لالحمضا  راچد  تدش  هب  زین  مسیلاربیل  نونکا  تسویپ و  خیرات  ناد  هلابز هب 
.دمآ دیدپ  تمواقم  عون  رد  یساسا  توافت  کی  یمالسا  بالقنا  عوقو  اب 

.دندرک یم تمواقم  هک  دندوب  یرایسب  نازرابم  عجارم و  ناملسم و  مدرم  نآ ، زا  شیپ  ات 
.درک ضوع  ار  تمواقم  موهفم  دیلقت  عجرم  کی  گرزب و  ِملاع  کی  راب  نیلوا  یارب  یمالسا  بالقنا  عوقو  اب 
.تفای رییغت  یباجیا  راظتنا  کی  هب  یلاعفنا  یبلس و  راظتنا  زا  نایعیش  هژیو  هب ناناملسم  نهذ  رد  تمواقم 

.میدرک یم مایق  لدع  ی  هماقا یارب  دیاب  سپ  نآ  زا  دوب ، دب  فاحجا  یتلادع و  یب ملظ و  نآ  زا  شیپ  ات  رگا 
.دنتسه للملا  نیب طباور  رد  تمواقم  جوم  هس  یعون  هب  ییارگرامعتسااسپ  ییارگ و  موس ناهج ییادزرامعتسا ،

.یشخب یدازآ یهاوخ و  یدازآ تازرابم  ینعی  تسا ، هدوب  یقوقح  یسایس و  لالقتسا  بسک  یارب  شالت  لوا  جوم 
دوـجو دـهعت  مدـع  شبنج  ییارگ و  موـس ناـهج رد  هک  تسا  یداـصتقا  یربارب  بسک  یارب  تمواـقم  هزراـبم و  مود  جوـم 

.دراد
عمج یلوا  نآ  اب  رگا  هک  دندوب  یزیامتم  یداصتقا  مظن  عون  کی  لابند  هک  دندش  ادیپ  موس  ناهج  رد  ییاهروشک  ینعی 

لالقتـسا بسک  یارب  هزراـبم  موـس  جوـم  اـما  یرامعتـساارف ، یداـصتقا  - یـسایس مـظن  کـی  یارب  شـالت  دوـش  یم دوـش ،
.تسا جیار  مه  للملا  نیب طباور  تایبدا  رد  یتح  هک  تسا  یگنهرف 

یاـه هـنتف اـب  هلباـقم  تاـباختنا ، دــننام  یــسایس  لـئاسم  رد  یمدرم  تکراــشم  ناریا  یمالــسا  بــالقنا  یریگ  لکــش  اــب 
دنناــــم یعاــــمتجا  تاــــعوضوم  رد  دیــــسر و  دوـــخ  جوا  هـــب  یزیتسرابکتــــسا  ّیلم و  یاــــه  هنحــــص رد  روــــضح  یلخاد ،

.تفای ریگمشچ  شیازفا  دوب ، هدش  زاغآ  بالقنا  زا  شیپ  زا  هک  یراکوکین  یاه  ّتیلاّعف اه و  یناسر کمک
تکرـــش هناقاتـــشم  یعاــمتجا  یاــهدوبمک  یعیبــط و  ثداوــح  رد  یناــسر  تمدـــخ هقباــسم  رد  مدرم  بـــالقنا ، زا  سپ 

 



.دننک یم
نوـچمه یلئاـسم  داد و  ءاــقترا  ار  یللملا  نـیب لــئاسم  هـب  ناــنآ  هاــگن  مدرم و  داــحآ  یــسایس  شنیب  یمالــسا  بــالقنا 

روما رد  ردـلق  یاه  تردـق تلاخد  اه و  تلاذر اه و  یزورفا گـنج نیطـسلف و  هلئـسم  اـکیرمآ ، صوصخ  هب برغ  تاـیانج 
.دروآ نوریب  رکفنشور ، دودحم  ی  هقبط راصحنا  زا  ار  نآ  لاثما  اه و  ّتلم

دـش و یراـج  یگدـنز  یاـه  تحاـس ی  هـمه روـشک و  ی  هـمه رد  مدرم  موـمع  ناـیم  هـملک  یعقاو  یاـنعم  هـب  یرکفنـشور 
.تشگ مهف  لباق  نشور و  نالاهنون ، ناناوجون و  یارب  ّیتح  تسد  نیا  زا  یلئاسم 

.تفای شیازفا  ریگمشچ  یا  هنوگ هب  هعماج  یمومع  یاضف  رد  قالخا  ّتیونعم و  رایع  نینچمه 
ناـنآ سأر  رد  ناـهج و  ناربکتـسم  ناـیوگروز و  ربارب  رد  یگداتــسیا  زیمآراـختفا  هوکــشاب و  تـّهباُرپ ، داـمن  رگد  ییوـس  زا 

.دش رت  هتسجرب زور  هبزور راک ، تیانج راوخ و  ناهج یاکیرمآ 
روشک زا  ار  ّتلم  هب  نئاـخ  رـصنع  اـکیرمآ و  هدـناشن  تسد تسخن  تسناوـت  بـالقنا  شخب  تاـیح یاـضف  رد  ناریا  ّتلم 

.دنک یریگولج  ّتدش  تردق و  اب  روشک  رب  یناهج  ناردلق  هرابود  ی  هطلس زا  زورما  ات  مه  نآ  زا  سپ  َدنارب و 
شنیب اب  دنراد ؛ ام  تسکش  رب  یعـس  تسا و  هدرک  رت  ممـصم ام  اب  هزرابم  یارب  ار  نمـشد  بالقنا ، میظع  یاهدرواتـسد 

.داد شهاک  ار  نمشد  یاه  شالت ءوس  راثآ  ناوت  یم تلم ، تلود و  یرایمه  هب  یملع و  حیحص و  یزیر  همانرب و 
یب هبلغ و  ریسم  تسا ؛ هدوب  اه  میرحت ریخا  یاه  ههد یط  ناریا  یمالسا  یروهمج  ماظن  رب  نمشد  یاهراشف  زا  یکی 

.دراد یتالکشم  اه و  یتخس راک ، یادتبا  رد  اه  میرحت ندرک  رثا 
ندــش رثا  یب لـباقم  فرط  مـینک و  هـبلغ  اـه  مـیرحت رب  میناوـتب  تالکــشم  ربارب  رد  یگداتــسیا  راــکتبا و  شــالت و  اــب  رگا 

.تشاد دهاوخرب  میرحت  زا  تسد  جیردت  هب دنیبب ، ار  اه  میرحت
مینک تمه  میهاوخب و  هکنآ  طرش  هب  میراد ، اه  میرحت ندرک  رثا  یب یارب  یناوارف  یاه  ییاناوت اه و  تیفرظ ام  نیاربانب 

.میورب تالکشم  لد  هب  و 
«، هجدوب راتخاس  حالصا   » لصف رـس  راهچ  رب  زکرمت  اب  دراد ، مدرم  تشیعم  رب  هجوت  لباق  یراثآ  هک  یداصتقا  روما  رد 

یراثآ ناوت  یم فیعـض » راشقا  زا  تیامح   » و دـیلوت » شهج  «، » یمومع یاهداهن  یتلود و  یراذـگ  هیامرـس شیازفا  »
.دروآ دیدپ  مدرم  تشیعم  روشک و  داصتقا  رد  تبثم 

نیا میهدـب ؛ تیمها  یلخاد  تادـیلوت  هب  دـیاب  مینک  رثا  یب ار  اـه  میرحت دـسرب و  لقادـح  هب  اـه  یگتـسباو میهاوـخب  رگا 
باختنا لاـس ۹۴  یارب  یربـهر  مظعم  ماـقم  هک  یراعـش  ساـسارب  تـلم  تـلود و  هـک  دوـش  یم قـقحم  یناـمز  عوـضوم 

.دنرادرب یماگ  یلخاد  تادیلوت  شهج  یاتسار  رد  رگیدکی  یراکمه  اب  ینابز ) مه یلدمه و  ّتلم ، تلود و   ) دندرک
نینچ دوـبن  تسا و  تـیمها  زئاـح  دـشاب ، دـنبیاپ  نآ  هـب  دسانـشب و  ار  اـه  ناـمرآ هـک  یبـالقنا  ناـمیا و  اـب  یوـق و  سلجم 

.تسا گرزب  یتراسخ  تلم  یارب  نآ ، رد  لالتخا  فیعض و  یسلجم 
.دهد ناشن  ایند  هب  ار  ام  یلم  ّتزع  یمالسا و  ّتزع  دناوت  یم تسام ؛ یلم  ّتزع  هاگ  ّیلجت تسا ؛ تلم  هناخ  سلجم 

ینعی دوخ  یلـصا  شقن  هب  یهجوت  یب هک  ارچ  دوشن ، طلغ  تابـساحم  یراک و  یـسایس ریگرد  هک  دنادب  دیاب  زین  سلجم 
.دنک راد  هشدخ ار  یلم  دامتعا  دناوت  یم یراذگ  نوناق تراظن و 

دیاـب ناریا  تـلم  تـسا و  ناـنآ  یتاـغیلبت  هدافتــسا  ءوـس  زا  یریگوـلج  نمــشد و  اـب  هلباـقم  تاـباختنا ؛ رد  مدرم  روـضح 
.دنادب بحاو  لمع  هضیرف و  کی  ار  تاباختنا  رد  تکرش 

بجاو مهم و  یرما  تاـباختنا  رد  مدرم  داـحآ  تکرـش  یـسایس ، هفیظو  ناوـنع  هب  یمالـسا و  ینید و  هـفیظو  ناوـنع  هـب 
.دوش یم یقلت 

.دنبوک یم یمالسا  یروهمج  نیفلاخم  رابکتسا و  اکیرمآ و  ناهد  رب  یمکحم  تشم  تاباختنا  رد  تکرش  اب  مدرم 
میب نمهب  مود  تسیب و  رد  مدرم  ییامیپهار  تاباختنا و  زا  هک  ارچ  دشابن ؛ ریگمشچ  ام  تاباختنا  دنهاوخ  یم نانمشد 

.دنراد
یـساسا لـئاسم  سلجم و  هب  طوـبرم  یاـهراک  تاـباختنا و  هـب  یتـبغر  تـلم ، هـک  دـننک  دوـمناو  نـینچ  دـنهاوخ  یم ناـنآ 

.درادن ماظن 
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هرز کی  لـثم  ار  نآ  دـناوت  یم تلم  نآ  ی  هطـساو هب  هک  تسا  ییاـه  هلیـسو نیرت  مکحتـسم زا  یکی  تاـباختنا  رد  روضح 
.دراد هگن  ناگدننک  تلاخد  ناربکتسم و  نانمشد ، هلمح  لباقم  رد  دوخ و  لباقم  رد  نیدالوپ 

 . دشخب تینوصم  نمشد  یاه  هئطوت ربارب  رد  ار  روشک  دناوت  یم هک  تسا  یلم  یگتسبمه  ی  هناشن تاباختنا 
.تسین یسایس  هدیدپ  کی  طقف  تاباختنا ،

کی یارب  ماـظن  ندوـب  یمدرم  نـینچمه  یلم  رادــتقا  ییاــناوت و  قـح ، قاــقحا  مدرم ، یدازآ  روـضح و  رهظم  تاــباختنا ،
.تسا روشک 

ادـیپ تیوـقت  ماـظن  دـننک و  ّنیعم  ناـشدوخ  تسد  هب  ار  ناـشروشک  تشونرـس  هک  تسا  مدرم  فـیلکت  مـه  قـح و  مـه 
دنک یم مّهتم  مدرم  ءارآ  زا  ییادج  هب  ار  مالسا  هک  نمـشد  هئطوت  ددرگ و  یم زارفارـس  ایند  رد  مالـسا  تیمکاح  دنک ؛ یم

.دوش یم لطاب 
.تسا یمالسا  ماظن  رتشیب  رادتقا  هناشن  دشاب ، رت  یوق رت و  عیسو روضح  نیا  رادقم  ره 

.دننک ّنیعم  ار  دوخ  نایرجم  ناراذگنوناق و  هنادازآ ، حیحص و  باختنا  اب  دنیایب و  دیاب  مدرم 
.تسا نآ  قاقحا  هب  هتسب  ماظن  تشونرس  هک  ارچ  تسا  فیلکت  هکلب  تسین  قح  کی  اهنت  رما  نیا 

هب روشک  تکوش  ّتزع و  ظفح  تسا و  یلم  ینهیم و  هفیظو  مه  تسا و  اـم  نهیم  رد  یمالـسا  یتکرح  داـمن  تاـباختنا 
.تسا یسایس  هفیظو  مه  تسا ، هتسباو  نیا 

ءاضتقا مدرم  قوقح  تسا ؛ یقالخا  هفیظو  مه  دنوش ، دراو  دنراد  هفیظو  دـنراد ، یـسایس  صیخـشت  مهف و  هک  یناسک 
.دنوش دراو  نادیم  نیا  رد  هک  دنک  یم

ناش یلـصا ی  هغدـغد هک  دـنوش  نادـیم  نیا  دراو  یناـسک  دـنک  یم ءاـضتقا  دریگ ، ماـجنا  روشک  نیا  رد  دـیاب  هک  ییاـهراک 
.ندناسر یرای  یارب  برغ  هب  هناسمتلم  هاگن  هن  تسا  یلخاد  لعفلاب  هوقلاب و  تیفرظ  اب  روشک  لئاسم  لح 

.تسا شرتسگ  لاح  رد  زور  هب  زور  بالقنا  تکرب  هب  روشک  نیا  تینما  لالقتسا و 
.دنک یمن اود  مدرم  یتشیعم  یداصتقا و  تالکشم  زا  یدرد  ماجرب ، ناج  یب مسج  یایحا  یارب  شالت 

رارق اپورا  اکیئورت  برغ و  هچیزاب  اکیرمآ ، دـیدج  رادـم  تسایـس یلایخ  چوپ و  یاـه  هدـعو نداد  اـب  دـیابن  روشک  لالقتـسا 
.دندنبب ناریا  یارب  رگید  لئاسم  اب  رتدیدج  قفاوت  کی  ناشدوخ  لوق  هب  دریگ و 

تــسایس نـیا  زا  یا  هرذ دــیابن  تـسا و  یلبق  قـفاوت  ناــمه  هـب  شناــنامیپ  مـه اــکیرمآ و  لــماک  تشگزاــب  یعطق  فرح 
.درک یهاتوک 

یروآداــی رجف  هــهد  هللا  ماــیا تشادــیمارگ  اــب  هر )  ) یئاــبطابط همالع  هاگـشناد  لقتـسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نـمجنا 
ناوج تلود  باختنا  اـب  ناوت  یم یروهمج ؛ تساـیر تاـباختنا  صوصخ  هب یـسایس و  یاـه  هنحـص رد  تکرـش  اـب  دـنک  یم

.درک هبلغ  تسا  هدمآ  شیپ  اه  میرحت دوجو  اب  هک  یتالکشم  هب  یوق  یهللا  بزح
.درک راومه  ار  یمالسا  نیون  ندمت  هب  ندیسر  یارب  بالقنا ، مود  ماگ  رد  روشک  تفرشیپ  ریسم  نینچمه 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یشیدنا مه  مینکن -  شوخ  لد  اکیرمآ  چوپ  یاه  هدعو هب   
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نیالنآ  ۵۵ یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

دشدش یرگنزاب   یرگنزاب روشک   روشک زازا   جراخ   جراخ یسراف   یسراف نابز   نابز یاه   یاه یسرک یسرک یسرد   یسرد یاه   یاه لصفرس لصفرس

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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اب موـلع  ترازو  یــسراف  ناـبز  شرتـسگ  ییارجا و  نواـعم  یرقاـب  رداـهب  وجــشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هـب 
، یــصصخت هورگراــک  دــنچ  رد  تــفگ : یـــسراف  ناــبز  شرتــسگ  تنواــعم  یـــصصخت  یاــه  هورگراــک تیلاــعف  هــب  هراــشا 

هتشر نیا  زورما  یایند  اب  بسانتمان  یمیدق و  رایسب  هک  ار  یسانش  ناریا یـسراف و  تایبدا  نابز و  یـسرد  یاه  لصفرس
.مینک یم داهنشیپ  مالعا و  اه  یسرک هب  یدوز  هب هدش و  دمآزور  هک  میا  هدرک یراگنزاب  یرگنزاب و  دوب ،

نیودت هورگراک  یدوز  هب اه ، تیلاعف هعومجم  نیا  رانک  رد  دوزفا : یودیدج  یـسرد  عبانم  نیودـت  هورگراک  راک  هب  عورش 
راـشتنا مـینک و  اـضما  تمــس  ناـمزاس  اـب  یا  هماـن مهاـفت تـسا  رارق  درک و  دـهاوخ  راـک  هـب  عورــش  دــیدج  یــسرد  عباـنم 

.میراپسب نامزاس  نآ  هب  لاتیجید  یپاچ و  تروص  هب  ار  دیدج  یاه  باتک
رد مه  یسراف  نابز  یتاعالطا  کناب  هک  ربخ  نیا  مالعا  اب  یرقابکیدزن  هدنیآ  رد  یسراف  نابز  یتاعالطا  کناب  زا  ییامنور 

رارق نادـنم  هقالع رایتخا  رد  مولع  ترازو  تیاس  رد  یدوز  هب  یتاعالطا  کناب  نیا  تفگ : تسا ؛ هدـش  هداـمآ  یداـیز  دـح 
لهچ نیا  رد  هک  یناداتـسا  تایبرجت  زا  نینچمه  دوزفا : مولع  ترازو  یـسراف  نابز  شرتسگ  ییارجا و  نواـعم.دریگ  یم

تاـیبرجت و نـیا  تـبث  اـب  مـیراد و  نارواـشم  هـقلح ناوـنع  هـب ییاـه  تســشن مـینک و  یم هدافتــسا  دـنا ، هدـش مازعا  لاـس 
هدش رـشتنم  یاه  باتک هرابرد  یو.مینک  رـشتنم  ار  یتیگ  رد  یرتسگ  یـسراپ خـیرات  باتک  تسا  رارق  دنمـشزرا ، تارطاخ 

فیلأـت یدــلج  شــش  اـفرپ »  » یاـه باـتک دوزفا : یــسراف  ناـبز  شرتـسگ  تنواـعم  رد  یــسراف  ناــبز  شزوـمآ  هـنیمز  رد 
هد باـتک  میا و  هدرک رـشتنم  ار  درف  یلیکو اـضرریما  فیلأـت  وگتفگ  یارب  عوضوم  « ۲۰۰۰ «، » یزاس نومزآ  ، » ناـقهدریم

.دش دهاوخ  رشتنم  لاسما  رخآ  ات  مه  یو  همان » یسراف  » یدلج
هب هراشا  اب  مولع  ترازو  یسراف  نابز  شرتسگ  ییارجا و  نواعماه  هاگشناد یراکمه  اب  ییازفا  شناد یاه  هرود یرازگرب 
رب هوالع  میراد و  یـسراف  نابز  جـیورت  نمجنا  اب  یبوخ  یراکمه  تفگ : یـسراف  ناـبز  جـیورت  هنیمز  رد  اـه  تیلاـعف رگید 

شیب تشاد و  دـهاوخ  همادا  نانچمه  هک  میتشاد  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یراکمه  اب  ییازفا  شناد یاـه  هرود نیا ،
.دوب هرود  نیا  لصاح  یجراخ ، یناریا و  ناداتسا  روضح  اب  یملع  ینارنخس  زا ۶۰ 

یناـهج سنارفنک  کـی  تـفگ  : یرقابناتـسراغلب  هیفوـص  هاگـشناد  یراـکمه  اـب  یــسانش  ناریا یناـهج  سنارفنک  یرازگرب 
هدنیآ یاه  زور رد  ار  یلیمکت  تاعالطا  میا و  هدرک یزیر  همانرب ناتسراغلب  هیفوص  هاگشناد  یراکمه  اب  زین  یسانش  ناریا

.مینک یم هئارا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ  ۵۵ روشک -  زا  جراخ  یسراف  نابز  یاه  یسرک  یایحا   

نیالنآ  ۵۵ دش -  یرگنزاب  روشک  زا  جراخ  یسراف  نابز  یاه  یسرک  یسرد  یاه  لصفرس   

اناد دش -  یرگنزاب  روشک  زا  جراخ  یسراف  نابز  یاه  یسرک  یسرد  یاه  لصفرس   

رهم یرازگربخ  دش -  یرگنزاب  روشک  زا  جراخ  یسراف  نابز  یاه  یسرک  یسرد  یاه  لصفرس   

۲۲۲۲
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۳:۳۶۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

نیمود نیمود لهچ  وو   لهچ ردرد   نآنآ   ققحت   ققحت یارب   یارب کمک   کمک یناسنا  وو   یناسنا مولع   مولع یشیدنا   یشیدنا مهمه یمالسا  وو   یمالسا بالقنا   بالقنا
یمالسا یمالسا بالقنا   بالقنا درگلاس   درگلاس

رتفد تمه  هب  یمالسا » بالقنا  مود  ماگ  هینایب  ققحت  زاس  هنیمز  یناسنا  مولع  لوحت  یشیدنا  مه  » تسشن یمالـسا  بالقنا 
ییابطابط همالع هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 
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هار هینایب  نیا  تسا و  یمالسا  ماظن  رارمتسا  تنامض  مود ، ماگ  هینایب  دعب  دنتـسه و  ناناوج  مود  ماگ  هینایب  بطاخم 
.دهد یم ناشن  ار  ور  شیپ 

نیا رد  دـنناوت  یم یبرغ  مولع  ایآ  تسا ، هدـش  یزاس  ندـمت  یزادرپ و  هعماـج یزاـس ، دوخ هلحرم  دراو  یمالـسا  بـالقنا 
.درک حرطم  مه  رانک  رد  ار  ایند  نید و  یمالسا  بالقنا  دننک ؟ کمک  ام  هب  تهج 

زا تواـفتم  مـیهد ، یم هـئارا  ناـسنا  زا  هـک  ار  یفیرعت  یـسانش  یتـسه یناـبم  ساـسا  رب  هـک  تـسا  یا  هلئــسم جوا  نـیا 
.تسا یزورما  یناسنا  مولع  رد  ناسنا  فیرعت 

هب.دــتفا یم قاـفتا  لوـحت  قـیرط  زا  عـقاو  رد  روـحم  تزع روـحم و  تیوـنعم روـحم ، قـالخا روـحم ، تلادــع  یناـسنا  موـلع 
رد یمالــسا » بـالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  قـقحت  زاـس  هـنیمز یناـسنا  موـلع  لوـحت   » یــشیدنا مـه تســشن  اـنطع ، شرازگ 

ناداتـــسا و زا  یعمج  روــضح  اــب  راــنیبو و  تروــص  هــب یمالـــسا ، بـــالقنا  دنمهوکـــش  یزوریپ  نــیمود  و لـــهچ هناتـــسآ 
داـهن رتفد  تمه  هب هاـم ، نمهب هبنـشود ۲۰  زور  هک  تسـشن  نـیا  رد.دـش  رازگرب  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  ناگتخیهرف 

هاگـشناد نـیا  یمالــسا  فراـعم  هورگ  دـیتاسا و  جیــسب  ییاـبطابط ، همالع هاگـشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدــنیامن 
دنتخادرپ رظنراهظا  ینارنخـس و  داریا  هب  مود  ماگ  هینایب  صوصخ  رد  یملع  فلتخم  یاـه  هورگ زا  ناداتـسا  دـش ، رازگرب 

ار دوب  هدـش  رداص  بالقنا  مظعم  ربهر  طسوت  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  لاس  نیملهچ  رد  هک  هنایب  نیا  فلتخم  داعبا  و 
تیریدم هدکشناد  یملع  تئیه  وضع  روپ ، نیسح دواد  رتکد  تسـشن ، نیا  یادتبا  رد.دنداد  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم 

مایا کیربت  نمـض  هاگـشناد  نیا  ناـگبخن  ناداتـسا و  یـشیدنا  مه زکرم  ریبد  ییاـبطابط و  همالع هاگشناد  یرادـباسح  و 
هک یتاـعوضوم  حرط  اـب  تسـشن  نیا  رد  مراودـیما  تفگ : ناگدـننک ، تکرـش هب  مدـقمریخ  یمالـسا و  بـالقنا  رجف  ههد 

نمــض یو.میــسرب  مود  ماـگ  هناــیب  یــسررب  رد  یرمثرپ  بوـخ و  جــیاتن  هـب  دریگ  یم تروـص  هـتخیهرف  ناداتــسا  طــسوت 
رد ۷ یمالـسا  بـالقنا  درگلاـس  نیمود  لـهچ و  تاـکرب  هـب  هراـشا  یمالـسا و  بـالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  هدـیکچ  رب  یرورم 
یزادرپ و هعماـج یزاـسدوخ ، هـلحرم  نـیمود  هـب  دورو  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یاـه  هیـصوت هـب  هجوـت  درک : راـهظا  دـنب ،

بیرغ ییاــبطابط  همـالع هاگـشناد  رد  یناــسنا  موــلع  لوــحت  عوــضوم  مدــقا : یربــکا.تسا مــهم  رایـــسب  یزاــس  ندـــمت
رد زین  ییابطابط  همالع هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  سیئر  مدقا ، یربکا قداص  مالسالا  تجحتـسین

« دـمحم هروس  هیآ ۷   » تئارق اـب  یمالـسا و  بـالقنا  دنمهوکـش  یزوریپ  درگلاـس  نیمودو  لـهچ کـیربت  اـب  تسـشن  نـیا 
دنک و یرای  ار  امـش  مه  ادخ  ار ) ادخ  ربمغیپ  نید و  ینعی   ) دـینک یرای  ار  ادـخ  رگا  امـش  نامیا ، لها  یا   » هکنیا رب  ینبم 
میدنویپب و یهلا  ترـصن  هب  ام  هک  یطیارـش  رد  تسا و  یهلا  ترـصن  رگنایب  هفیرـش  هیآ  نیا  تفگ : دنادرگ ،» مدـق  تباث

نیا رد  مدق  توبث  نآ و  تیبثت  بالقنا و  نامه  نیا  دـش و  میهاوخ  هجاوم  مه  یهلا  ترـصن  اب  مینک  یرای  ار  ادـخ  نید 
، دوـش امـش  لاـح  لـماش  یهلا  کـمک  ترـصن و  رگا  هـکنیا  رب  ینبم  یرگید  هفیرــش  هـیآ  ناـیب  اـب  هـمادا  رد  یو.تـسا  هار 

یهلا ترـصن  کمک و  هب  یخـسار  داقتعا  ه )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دوزفا : دش ، دهاوخن  زوریپ  امـش  رب  سک  چـیه  ًاعطق 
هکنیا رب  ینبم  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  ریخا  تاـشیامرف  هـب  نـینچمه  مدـقا  یربکا.دنتـشاد دـش ، یم لزاـن  نینمؤـم  رب  هـک 

حـضتفم عضو  نآ  اب  پمارت  طوقـس  یایاضق  ، » دنتفگ یربهر  درک : نایب  هراشا و  تسا » هدش  زاغآ  اکیرمآ  اسپ  نارود  »
.تسین یکچوک  زیچ  نآ ، یشاوح  و 

.دوب اکیرمآ  یوربآ  لوفا  هکلب  دوبن ، بابان  روهمج  سیئر کی  لوفا  نیا 
هک دـندرک  مالعا  ناـشدوخ  هتـسجرب  نارظن  بحاـص میوگ ، یمن نم  ار  نیا  دوب ؛ اـکیرمآ  تردـق  یعاـمتجا و  ماـظتنا  لوفا 

ناـیرج کـی  تـقیقح  رد  درک : ناـشنرطاخ  یو  « .تـسا هدـش  زاـغآ  اـکیرمآ  اـسپ  نارود  هدیــسوپ و  نورد  زا  اـکیرمآ  ماـظن 
بالقنا و لوا  ماـگ  رد  یمالـسا  بـالقنا  زاـغآ  اـب  نآ  عورـش  هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا  ناـیم  نیا  رد  یناـمتفگ  یا و  هشیدـنا
رد ییابطابط  همالع هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر.دوب  دـهاوخ  مود  ماـگ  همادا  رد  نآ  تیبـثت 
مه یاـه  تسـشن تفرگ و  لکـش  بـالقنا  مود  ماـگ  اـب  هطبار  رد  هاگـشناد  نـیا  زا  هدـمآرب  هـک  یتـکرح  درک : راـهظا  هـمادا 
رد دنمـشزرا  لوـصحم  کـی  تروـص  هب دـش ، رازگرب  بـالقنا  مود  ماـگ  دروـم  رد  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  رد  هـک  یـشیدنا 
رد یربهر  داهن  درکیور.تسا  هتفرگ  رارق  فلتخم  یاه  هاگـشناد ناداتـسا  رایتخا  رد  هک  هدـش  پاچ  یرخأف  باتک  بلاـق 

 



دـیحوت و رـصنع  ود  هکنیا  نایب  اب  یو  بالقنا  مود  ماگ  رد  یربهر  مظعم  ماقم  اـب  یماـگمه  یهارمه و  همالع  هاگشناد 
: تفگ تسا ، هدـش  نآ  مود  ماـگ  رد  بـالقنا  ماودـت  تاـبث و  بجوـم  (ع ) نیموـصعم همئا  تاـهجوت  اـب  هارمه  تینادـحو 

نایرج بلاق  رد  دناوت  یم هک  تسا  یا  هشیدنا تحاس  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  رازفا  مرن ناونع  هب هک  دراد  ترورـض  هچنآ 
بـالقنا مـظعم  ربـهر  اـب  ماـگمه  هارمه و  بـالقنا  مود  ماـگ  اـت  دـشاب  رثؤـم  یمالــسا  ماـظن  روـشک و  رد  جــیار  ناـمتفگ  و 

یهارمه و ییاـبطابط  همالع هاگشناد  رد  یربـهر  داـهن  درکیور  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  مدـقا  یربـکا.دوش هتـشاد  رب یمالــسا 
نیمه زین  یمالـسا  فراعم  هورگ  دـیتاسا و  جیـسب  تسا و  هدوب  بـالقنا  مود  ماـگ  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  اـب  یماـگمه 

ام هعماـج  رد  یـشزرا  یاـه  ناـینب گـنهرف و  زا  هدـمآرب  یموـب و  هاـگن  اـب  ملع  دـیلوت  درک : حیرـصت  دـننک ، یم لاـبند  ار  هار 
یدـیلوت نآ  زا  یـشخب  هک  هدوـب  یـشزرا  فراـعم  یمالـسا و  هفـسلف  ترتـع ، نآرق ، زا  هتفرگرب  هـک  تـسا  یراـس  یراـج و 

دوجوم یناسنا  مولع  لوحت  دعب  هلحرم  درک : هفاضا  هطبار  نیمه  رد  یو.دنک  افیا  شقن  نآ  رد  هاگـشناد  دیاب  هک  تسا 
راـنک رد  هک  دراد  یتارییغت  هـب  زاـین  یراذـگرثا  یدـمآراک و  یدـمآزور و  یزاـس ، یمالـسا یزاـس ، یموـب ظاـحل  هـب  هـک  تـسا 

.دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  یمالسا ، هعماج  هاگشناد و  ماظن ، رد  هدمآ  شیپ  لئاسم  نییبت 
ماگ هینایب  ققحت  رد  مدرم  هارمه  تیالو و  رانک  رد  یا  هفلؤم دـناوت  یم یناسنا  مولع  لـئاسم  نییبت  لوحت و  هکنآ  نمض
مولع لوحت  بالقنا و  مود  ماگ  هینایب  هنیمز  رد  شقن  یاـفیا  رثا و  ءاـشنم  رتشیب  مراودـیما.دشاب  یمالـسا  بـالقنا  مود 
ربـهر شیاـمرف  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همالع هاگـشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدــنیامن  داـهن  سیئرمیــشاب  یناـسنا 

: تـفگ درک و  هراـشا  یناـسنا  موـلع  صوـصخ  رد  ناـشیا  ینارگن  زاربا  هیــالگ و  لاـس ۱۳۸۸ و  هاـم  رهم رد  بـالقنا  مظعم 
مه رخاوا  نـیا  اـهراب ، مدرک –  یهاگــشناد  یاـه  هعوـمجم  زا  یا  هیـالگ یناــسنا  موـلع  هراــبرد  نـم  : » دــندومرف یربـهر 

.تسا هدش  انب  یمالسا  ینآرق و  ینابم  اب  ضراعتم  ینابم  یدابم و  رب  نام  یناسنا مولع  ام  روج –  نیمه 
رب ینتبم  ًابلاغ  تسا و  شنیرفآ  ملاع  زا  یرگید  مهف  رب  ینتبم  تسا ؛ یرگید  ینیب  ناهج رب  ینتبم  برغ  یناـسنا  مولع 

.تسا یدام  هاگن 
.تسا یطلغ  یانبم  انبم ، نیا  تسا ؛ یطلغ  هاگن  هاگن ، نیا  بوخ ،

هار نآ  رد  میهدـب  هزاـجا  ار  یمالـسا  یقیقحت  رکف  هنوگ  چـیه هکنیا  نودـب  یا ، همجرت تروـص  هب اـم  ار  یناـسنا  موـلع  نیا 
هـشیر هک  یلاح  رد  میهد ؛ یم میلعت  ار  اه  نیا فلتخم  یاه  شخب رد  نامدوخ و  یاه  هاگـشناد وت  میروآ  یم دنک ، ادیپ 

صوـصخ هـب ناراـکمه  ناداتــسا و  تلاـسر  درک : دــیکأت  یو  «. درک ادــیپ  دــیاب  نآرق  رد  ار  یناـسنا  موـلع  ساـسا  هیاـپ و  و 
مود ماگ  رد  دناوت  یم هک  یناسنا  مولع  لوحت  عوضوم  رد  هک  دنک  یم داجیا  ار  اضتقا  نیا  جیـسب  فراعم و  هورگ  دـیتاسا 

.دننک افیا  یا  هژیو شقن  دشاب ، راذگریثأت  بالقنا 
رازگرب یناــسنا  موــلع  تواــفتم  تاــعوضوم  هــنیمز  رد  هــک  یفلتخم  یاــه  هرود یربــهر  داـــهن  هعوــمجم  رد  هــکنآ  نــمض

.میتسه یناسنا  مولع  لوحت  عوضوم  رد  مرتحم  ناداتسا  ریگمشچ  لابقتسا  دهاش  مینک ، یم
مراودـیما تفگ : تسین ، بیرغ  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  رد  یناـسنا  مولع  لوحت  عوـضوم  هکنیا  ناـیب  اـب  مدـقا  یربـکا

هیناـیب ربهر.میـشاب : یناـسنا  موـلع  لوـحت  بـالقنا و  مود  ماـگ  هناـیب  هـنیمز  رد  شقن  یاـفیا  رثا و  ءاـشنم  شیب  زا  شیب 
هدکـشناد رایـشناد  ربهر ، یلعـسابع  رتکد  دوب  میهاوخ  بالقنا  فیرحت  دـهاش  دریگن  رارق  هجوت  دروم  بالقنا  مود  ماـگ 

لوـحت ناـیم  تبـسن   » عوـضوم هب  نتخادرپ  اـب  تسـشن  نـیا  رد  زین  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یـسایس  موـلع  قوـقح و 
لوـحت رد  تفگ : تخادرپ و  ینارنخـس  داریا  هـب  مود » ماـگ  هیناـیب  یعاـمتجا و  یـسایس  یـسانش  هلئـسم یناـسنا ، موـلع 

، ینید هعماـج  نهذ  رد  هاوخ  لوـحت درکیور  دـیاب  ادـتبا  میرادرب ، مدـق  دـنم  شور یقطنم و  میهاوـخب  رگا  یناـسنا  موـلع 
موـلع رد  لوـحت  هـب  اـه ، نآ هـب  نداد  خـساپ  رد  ییاسانـش و  ار  دوـخ  لـئاسم  سپـس  دوـش و  داـجیا  اـم  ِهاگــشناد  هزوـح و 

نیا درک : ناعذا  دنک ، ادیپ  یدج  دشر  تسناوت  لاس  لوط ۴۰۰  رد  برغ  یناسنا  مولع  هکنیا  نایب  اب  یو.میسرب  یناسنا 
هئارا لح  هار برغ  رد  یعامتجا  لئاسم  یارب  ادیپ و  تزع  تفرگ و  رارق  فرـصم  تمدـخ  رد  نسحا  وحن  هب  یناسنا  مولع 

تینالقع قطنم و  رب  ینتبم  مارآ و  ییاضف  رد  دـیاب  لئاسم  صیخـشت  رد  زین  ام  درک : هفاـضا  هطبار  نیمه  رد  ربهر.درک 
کی مود  ماگ  هینایب.میهدب  رارق  رظن  دم  ار  لئاسم  ندوب  یعرف  یلصا و  یطارفا  یگدز ، تسایس زا  رود  هب  مینک و  لمع 

هب هراشا  اـب  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یـسایس  موـلع  قوـقح و  هدکـشناد  یملع  تـئیه  وضعتــسا  کـیژتارتسا  روـشنم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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هک تسا  هدرک  حرطم  ار  مهم  دراوم  هدروآ و  یور  هعماـج  لـئاسم  صیخـشت  هب  یمالـسا  بـالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  هکنیا 
، زورید هعماـج  بـالقنا  ربـهر  تفگ : مـیریگ ، یم رارق  بیـسآ  دروـم  لـئاسم  نـیمه  هیحاـن  زا  دریگن  رارق  هجوـت  دروـم  رگا 

دروـم رگا  هک  دـنا  هداد صیخـشت  ار  یتالکـشم  هـکلب  دـنا ، هدادـن صیخـشت  لکـشم  نودـب  لـبلب و  لـگ و  ار  هدـنیآ  زورما و 
نیا رد  یـساسا  یـشقن  دـناوت  یم یناـسنا  مولع  رد  لوحت  سپ  دوب ، میهاوخ  بـالقنا  فیرحت  دـهاش  دریگن ، رارق  هجوت 

هراـشا یلــصا  روـحم  هـس  هـب  هـک  تـسا  کـیژتارتسا  روـشنم  کـی  مود  ماـگ  هیناـیب  دوزفا : هـمادا  رد  یو.دــنک  اــفیا  هـنیمز 
.دنک یم

داـجیا تیفرظ  دـناوت و  یم تـفرگ  لکـش  تلادـع  تیوـنعم و  یدازآ ، لالقتـسا ، یمالـسا ، ماـظن  رب  ینتبم  یا  هعماـج رگا 
یمالــسا تـلود  هعماــج و  نـیا  نورد  زا  تـشاد و  دــهاوخ  ار  یمالــسا  هعماــج  یمالــسا و  تــلود  یمالــسا ، یروــهمج 

اب دناوت  یم دشر  لاح  رد  یناسنا  مولع  دش : روآدای  ربهر.مینک  تکرح  یمالسا  نیون  ندمت  تدمدنلب  قفا  هب  میناوت  یم
لیــصا یاـه  شزرا رد  فاکــش  هلاحتــسا و  ریگارف  ، تلادــع  رد  یرــسک  لـماش  اـه  نآ زا  یخرب  ریگرد و  هعماـج  لــئاسم 

زا دـیاب  هک  نارازگراـک  یـسایس  تیریدـم  یـسانش  بیـسآ ثحب  نآ و  ینمـشد  نمـشد و  هـب  تبـسن  یرگن  یحطـس ینید ،
یگلاس لهچ  رد  مود  ماگ  هیناـیب  یدـحاو.دنک : فرطرب  ار  درک  یریگولج  اـه  نآ هطیح  رد  ًاـصوصخ  هعماـج  رد  تاـضراعت 

مولع یـسانش و  ناور هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  یدـحاو ، یدـهم   رتـکد  بـالقنا  هدـنیآ  تسفیناـم  ناونع  هب  بـالقنا 
رد مود  ماگ  هیناـیب  تفگ : تسـشن  نیا  رد  مه  هاگـشناد  نیا  دـیتاسا  جیـسب  سیئر  ییاـبطابط و  همالع هاگشناد  یتیبرت 
اب هسیاقم  لـباق  دراد و  یلیدـب  یب هاـگیاج  یمالـسا  بـالقنا  هدـنیآ  تسفیناـم  ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  یگلاـس  لـهچ 

نیا لد  زا  دـیاب  هعماج  رد  ام  یاهزاین  هکنیا  هب  هراشا  اـب  یو.تسین  دـنک ، اـفیا  ار  یـشقن  نینچ  هک  یرگید  هدـیدپ  چـیه 
ماقم هدومرف  هب  تسا و  هاگـشناد  رد  یموب  یزاس  نامتفگ دنمزاین  انعم ، نیا  ققحت  دوزفا : دوش ، جارختـسا  تسیفنام 

میـسرب و مـلع  یاـه  هـلق هـب  دـیاب  ًاـمتح  اـما  دوـب  دـهاوخن  تشذـگ ، هـچنآ  یراوـشد  هـب  بـالقنا  مود  ماـگ  یربـهر  مـظعم 
اب یدحاومیتسه  ینکـشراتخاس  دنمزاین  یناسنا  مولع  لوحت  هزوح  رد.تسا  هدش  عورـش  روشک  رد  زین  یملع  زیخاتـسر 

تـسد ناهج  یملع  یاه  هلق هب  دـیاب  تسا و  زیگنا  تفگـش یناهج  نارظاـن  یارب  اـم  روشک  رد  یملع  باتـش  هکنیا  ناـیب 
.تسا راکنا  لباقریغ یناسنا  مولع  یزاس  یموب لوحت و  ترورض  درک : نایب  مینک ، ادیپ 

؛ میتـسه ینکـشراتخاس  دـنمزاین  هکلب  تـسین ، راـک  هراـچ  هداـتفا  اـپ  شیپ  یاـهدرکیور  لوـحت ، هزوـح  رد  درک : راـهظا  یو 
یخرب ندرک  ضوــع  اــه و  هدکــشهوژپ یخرب  حاــتتفا  اــب  هـکارچ  میــشاب ، هتــشاد  یبــالقنا  یداــهج و  یدورو  دــیاب  ینعی 

هاگشناد .دوـــب میهاوـــخن  یناــــسنا  موـــلع  رد  لوـــحت  دــــهاش  ندرک ، داــــجیا  یرهاــــظ  یاهادــــص  رــــس و  نالوئــــسم و 
هراشا اب  هاگـشناد  داتـسا  نیادـنک  سیـسأت  بالقنا  مود  ماگ  هدکـشهوژپ  بلاق  رد  یـشهوژپ  زکرم  کی  ییابطابط  همالع
تمحز نآ  یور  یلیخ  نم  نوچ  دـینک  راک  بالقنا  مود  ماگ  هیناـیب  صوصخ  رد  » هکنیا رب  ینبم  یربهر  یاـه  تبحـص هب 

هک فلتخم  یاه  هدکـشهوژپ نیب  زا  هک  درادن  ار  ترورـض  تیفرظ و  نیا  ییابطابط  همالع هاگشناد  ایآ  تفگ : مدیشک ،»
نیا هب  ناوت  یمن ایآ  دـنک و  سیـسأت  بالقنا  مود  ماگ  هدکـشهوژپ  بلاـق  رد  یـشهوژپ  زکرم  کـی  تسا ، هدرک  سیـسأت 

رتکدتـسا ناوتان  ناسنا  ندرک  دنمتداعـس  رد  یلعف  یناسنا  مولع  یدـمتعم : ؟ تفگ خـساپ  بالقنا  مظعم  ربهر  هبلاـطم 
اب تسـشن  نـیا  رد  زین  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یمومع  ینیلاب و  یـسانش  ناور هورگ  ماـمت  داتـسا  یدـمتعم ، هللادـبع 

نیا رد  مود  ماگ  هیناـیب  اـب  یناـسنا  مولع  رد  لوحت  طاـبترا  تفگ : یناـسنا ، مولع  رد  لوحت  تیمها  ترورـض و  هب  هراـشا 
یروهمج ماظن  رارمتـسا  یارب  یتایح  یدربهار و  یقطنم و  یلمع ، یلقع و  مادقا  کی  یناسنا  مولع  رد  لوحت  هک  تسا 
ناـشدوخ هب  طوـبرم  تیبرت  مـیلعت و  ماـظن  قـیرط  زا  یعاـمتجا  - یـسایس یاـه  ماـظن اـیند  رد  دوزفا : یو.تـسا  یمالـسا 

زارت نأـش و  رد  تـیبرت  مـیلعت و  ماـظن  قـقحت ، ورگ  رد  مـه  یمالـسا  یروـهمج  ماـظن  رارمتـسا  دـننک و  یم ادـیپ  رارمتـسا 
یموب یدـمآزور ، یزاـس ، ینغ درکیور  اـب  یناـسنا  مولع  رد  لوحت  ثحب  مه  نآ  شخب  کـی  هک   تسا  یمالـسا  یروـهمج 

ییاـجنآ زا  یناـسنا  موـلع  لوـحت  ترورـض  درکیور  هکنیا  ناـیب  اـب  یدـمتعم.تسا  یناـسنا  موـلع  یزاـس  یمالـسا یزاـس و 
اهظا تسا ، توافتم  ام  هعماج  گنهرف و  اـب  اـیند  رد  یلعف  یناـسنا  مولع  یـشهوژپ  یرظن و  هاگتـساوخ  هک  تسا  مهم 

نییعت ار  وا  یاه  لاؤس هک  تسا  درف  هاگن  عون  هب  هتـسب  یا  هلئـسم ره  تسا و  یا  هلئـسم رب  ینتبم  یـشهوژپ  ره  درک :
ار یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت  تـهج  نـیمه  هـب  تـسا و  فـلتخم  یاـهدرکیور  رد  تواـفتم  یناــبم  رظنم  نـیا  زا  دــنک و  یم

 



تقیقح رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  یو  تسا  یبرغ  هکلب  تسین  یناهج  ایند ، رد  یلعف  یناـسنا  مولع.دـنک  یم تیمها  یاراد 
اما دوش  هفرم  تسناوت  یژولونکت  وترپ  رد  ناسنا  تفگ : تسا ، ناوتان  ناسنا  ندرک  دنمتداعس  رد  یلعف  یناسنا  مولع 

.دهد یم ییاهنت  ساسحا  وا  هب  یدازآ  هافر و  نیا 
هاگشناد یملع  تـئیه  وضع.درادــن  یناوـخمه  اـم  یاـه  شزرا گــنهرف و  هعماــج ، اــب  یلعف  یناــسنا  موـلع  هـکنآ  نـمض

رد هک  یمیهافم  دوزفا : تسا ، یبرغ  هکلب  تسین  یناهج  ایند ، رد  یلعف  یناـسنا  مولع  هکنیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع
تواـفتم هداوناـخ ، موـهفم  دــننام  تیهاـم  ظاـحل  زا  تـسا و  یظفل  کارتـشا  کــی  طــقف  دوـش  یم حرطم  یناــسنا  موـلع 

.تسا
تبحـص یموب  گنهرف  اـب  بساـنتم  یدرکیور  زا  یتقو  هک  تسا  نیا  مینک  هجوت  دـیاب  هک  یمهم  رایـسب  هتکن  هکنآ  نمض

هچنآ هـکلب  مـینکن ، هدافتــسا  نآ  زا  اـی  هـتفرگ  هدـیدان  ار  یرــشب  شناد  میهاوـخ  یم هـک  تـسین  اـنعم  نـیا  هـب  مـینک ، یم
.دوش هتفرگ  هدیدان  دیابن  مینک ، کمک  یناهج  فرعم  شرتسگ  یرشب و  شناد  هب  شور  نیا  زا  میناوتب 

نتفگ یارب  یفرح  نامدوخ  تسا و  یلاخ  نامتسد  تسا و  رارکت  یعون  مینک ، یم هراشا  دیدج  تایرظن  هب  یتقو  یهاگ 
ناـشنرطاخ یو  لوحت  قیرط  زا  روحم  تزع روحم و  تیوـنعم روـحم ، قـالخا روـحم ، تلادـع  یناـسنا  موـلع  داجیا.میرادـن 

دیاب هیناـیب  نیا  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ، یعیـسو  هطبار  یناـسنا  مولع  لوحت  اـب  بـالقنا  مود  ماـگ  هطبار  تقیقح  رد  درک :
ققحت یارب  اـه  هاگتـسد هـمه  یارب  یفیلاـکت  یتسدـالاب  دنـس  کـی  ناوـنع  هـب  میناوـت  یم دوـش ، ناـمتفگ  کـی  هـب  لیدـبت 
هینایب دـعب  دنتـسه و  ناناوج  مود  ماگ  هینایب  بطاخم  ًالوا  دـش : روآدای  یدـمتعم.مینک  فیرعت  بالقنا  مود  ماگ  هینایب 

.دهد یم ناشن  ار  ور  شیپ  هار  هینایب  نیا  تسا و  یمالسا  ماظن  رارمتسا  تنامض  مود ، ماگ 
نیا رد  دـنناوت  یم یبرغ  مولع  ایآ  تسا ، هدـش  یزاس  ندـمت  یزادرپ و  هعماـج یزاـس ، دوخ هلحرم  دراو  یمالـسا  بـالقنا 

.درک حرطم  مه  رانک  رد  ار  ایند  نید و  یمالسا  بالقنا  دننک ؟ کمک  ام  هب  تهج 
زا تواـفتم  مـیهد ، یم هـئارا  ناـسنا  زا  هـک  ار  یفیرعت  یـسانش  یتـسه یناـبم  ساـسا  رب  هـک  تـسا  یا  هلئــسم جوا  نـیا 

.تسا یزورما  یناسنا  مولع  رد  ناسنا  فیرعت 
نیا.دـتفا یم قاـفتا  لوحت  قیرط  زا  عـقاو  رد  روـحم  تزع روـحم و  تیوـنعم روـحم ، قـالخا روـحم ، تلادـع  یناـسنا  موـلع 

زا هـک  دــننک  یم حرطم  ار  یبـالقنا  ماـظن  هـیرظن  یربـهر  مـظعم  ماــقم  هـکنیا  ناــیب  اــب  ییاــبطابط  همالع هاگـشناد  داتـسا 
ماـظن کـی  هـک  میتـسه  دــقتعم  هـکنیا  نـیع  رد  دوزفا : دریگ ، رارق  هجوـت  دروـم  دــیاب  ًاــمتح  هـک  تـسا  یگرزب  تاــعوضوم 

میزادرپـن و یناـسنا  موـلع  لوـحت  هب  درادـن  ناـکما  دراد و  مـه  ار  یبـالقنا  شـشوج  شریذـپ  مـیراد ؛ یعاـمتجا  یـسایس -
.دنوش ققحم  اه  فرح لوصا و  نیا  میشاب  هتشاد  عقوت 

رگید یناـسر و  تمدـخ یاـه  هـصرع رد  مـهم  نـیا  هـب  ار  اـم  دـنناوت  یم یلعف  یناـسنا  موـلع  نـیا  اـب  نالیـصحتلا  غراـف  اـیآ 
مالـسالا تجح بالقنا  مود  ماگ  هینایب  ققحت  یارب  یلپ  یناسنا  مولع  لوحت  یربتعلخ : ؟ دـنناسرب هعماـج  رد  اـه  هصرع 

لوحت هلئـسم  تسـشن  نیا  رد  زین  ییابطابط  همالع هاگشناد  یمالـسا  فراعم  هورگ  ریدـم  یربتعلخ  نیدـلا  ماسح رتکد 
بالقنا نابنج  هلـسلس  ناونع  هب  هلئـسم  نیا  ًاساسا  تفگ : درک و  ناـیب  دوخ  یاـه  هغدـغد هلمج  زا  ار  یناـسنا  مولع  رد 
راوتــسا تـقیقح  رب  ینتبم  یاــه  تـفرعم نآ  رد  دــیاب  هدوــب و  یتــفرعم  ناریا  بــالقنا  یفرط  زا  تـسا و  ناریا  یمالــسا 
ساــسا مود و  ماــگ  هیناــیب  رد  رظن  دروــم  مـلع  قــقحت  یارب  یلپ  یناــسنا  موــلع  لوــحت  هــکنیا  هــب  هراــشا  اــب  یو.دــشاب 

، دوـش قـقحم  دـهاوخب  یزیچ  رگا  مـینک ، یم هعلاـطم  ار  یملع  یاـه  هـقلح یتـقو  دوزفا : تـسا ، یمالــسا  یزاـس  ندــمت
.تسا یجیردت  تروص  هب

.دش دهاوخ  دایز  نآ  یراگدنام  ییانام و  دنریگ و  یم گنر  مک  مک  اهرکف  اه و  هشیدنا
مک مک  لاس  نایلاس  دـشاب ، تسرد  یاه  هشیدـنا قبط  رب  هک  یتـالوحت  اـما  دور  یم نیب  زا  مه  تعرـس  هب  عیرـس  ِلوحت 

، دعب لاس  هدزناپ  دننک و  یم عورش  ار  تکرح  لاس ۱۳۴۲  رد  تما  ماما  ًالثم  دش ، دنهاوخ  رثؤم  راگدنام و  هتفرگ  لکش 
هیرظن هینایب ، نیا  زا  یـشخب  رد  یبالقنا  ماظن  هیرظن  بالقنا ، مود  ماگ  هینایب  رد  درک : راهظا  یربتعلخ.دـهد  یم هجیتن 

ناوت یم زیچ  همه  یارب  : » دـنیامرف یم یربـهر  مظعم  ماـقم  هنیمز  نیا  رد  هک  دـنک  یم حرطم  ار  یناـهج  راعـش  یرطف و 
، تـسا ءانثتـسم  هدـعاق  نـیا  زا  ینید  بـالقنا  نـیا  یناـهج  یاهراعــش  اـما  درک  ضرف  فرــصم  خـیرات  دـیفم و  رمع  لوـط 

 



لسن و کی  هب  هدوب و  هتشرس  نآ  اب  اهرصع  همه  رد  رشب  ترطف  اریز  دش ، دنهاوخن  هدیاف  یب فرصم و  یب زگره  اه  نآ
ار ملع  هکنیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  تفرعم  هزوح  رد  یرظن  گـنت  کـی  زورما  یاـیند  رد  دوزفا : یو.تسین  دودـحم  هعماـج 

.دوش هتشادرب  دیاب  یملع  ییارگ  لیلقت نیا  یلوحت  هاگن  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  میهدب ، لیلقت 
نآ یارب  هـتفرگ و  رظن  رد  یداـم  ناـسنا  کـی  ناوـنع  هـب  ار  ناـسنا  دوـش  یم حرطم  یناـسنا  موـلع  هزوـح  رد  هـک  یتاــیرظن 

ار یناـسنا  مولع  هک  تسا  یراـگنا  هداـس.دریگ یم رارق  لـصف  لـح و  ناوـنع  هب  مه  دـعب  تسا و  هدرک  داـجیا  ییاـهرایعم 
نیا هکنیا  هب  هراشا  اب  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یمالـسا  فراعم  هورگ  ریدـم  ! مینادـب ققحم  ناسنا  مامت  طباور  فشاک 
همه لـماش  یعوـن  هـب دــناد و  یمن ملاــع  رد  رکفتم  یاــه  ناــسنا هـمه  ار  ناــسنا  هـک  تـسا  یرکفت  رب  ینتبم  اــه  هـیرظن
یاه ناسنا زا  یـشخب  هکلب  تسین  ماع  یانعم  هب  دوجوم  ناسنا  هب  رظاـن  تاـیرظن  نیا  درک : ناـیب  دوش ، یمن اـه  ناـسنا

رد ققحم  ناـسنا  تیاـهن  رد  اـت  تسا  هدـش  هتخاـس  لـطاب  هفـسلف  مه  اـه  ناـسنا نآ  یارب  دریگ و  یم رظن  رد  ار  قـقحم 
یراگنا هداس  هکنیا  نایب  اب  یو.دوشب  ناشدوخ  رظن  دروم  ققحم  ناسنا  هب  لیدـبت  یتخانـش  هعماـج هیرظن  کـی  ناـیرج 

رب تفگ : مینادـب ، زجاع  ققحمریغ  ناسنا  زا  ار  وا  مینادـب و  ققحم  ناسنا  مامت  طباور  فشاک  ار  یناسنا  مولع  هک  تسا 
.مینک انشآ  ترطف  اب  ار  اه  ناسنا همه  هک  میراد  تلاسر  ام  ینید  تایاور  تایآ و  ساسا 

هراشا اب  یربتعلخ.دوش  فرطرب  دیاب  هک  دراد  ییاطسو  نورق  تالکـشم  لثم  ینید  مولع  زا  یدمجنم  فراعت  هکنآ  نمض
هزوـح نیب  تاـطابترا  عاوـنا  هکلب  دوزفا : دـنک ، یمن ادـیپ  اـنعم  یـضراعت  طاـبترا  رد  طـقف  نید  ملع و  نیب  طاـبترا  هکنیا  هب 
الاــب ًاحالطــصا  هدــش و  هـتخورفارب  یرطف  یاــه  هاگدــید دوــش ، هـتفگ  نخــس  اــه  نآ زا  رگا  هـک  دراد  دوــجو  نـید  مــلع و 
نیا رد  مــه  ییاــبطابط  همالع هاگـشناد  داـصتقا  هدکــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یدــهاجم ، یدــهمدمحم  رتکد.دــیآ  یم
فدـه داصتقا  تفگ : تسا ، توق  یدـیلک و  هتکن  داصتقا  یربهر ، مظعم  ماـقم  ثحاـبم  رد  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  تسـشن 

، یراـکیب رقف ، دـنزادرپ  یم زورما  هعماـج  تالـضعم  هب  ناـشیا  هـک  هیناـیب  مود  تمـسق  رد  تـسا و  هلیـسو  هـکلب  تـسین 
مولع رد  لوحت  عوضوم  هب  همادا  رد  یو.دـننک  یم حرطم  ار  یتفن  داصتقا  نزاوتمان و  هجدوب  عوضوم  میرحت ، لاغتـشا ،

، دراد رارق  ناـیدوهی  راـیتخا  رد  تسه  داـصتقا  هزوـح  رد  یرـشب  هعماـج  درواتـسد  هک  هـچنآ  دوزفا : درک و  هراـشا  یناـسنا 
هاگشناد رد  یهوژپ  هدــنیآ هدکــشهوژپ.تسا  هژیو  رایــسب  داــصتقا ، مـلع  هژیو  هـب یناــسنا  موــلع  هزوــح  رد  دوــهی  شقن 

، دراد یناـیاش  تیمها  داـصتقا  هزوـح  رد  یناـسنا  موـلع  لوـحت  هکنیا  ناـیب  اـب  یدـهاجم  دوـش  سیـسأت  ییاـبطابط  همالع
راودا رد  یمالـسا  یناریا –  هفـسالف  هک  یفـسلف  ینالقع و  یاـه  هشیدـنا هب  ار  دوخ  یرکف  یاـه  هشیدـنا دـیاب  درک : ناـیب 

: درک راـهظا  یو.مـینزب  هِرگ  ًاحالطــصا  دــنا ، هـتخادرپ نآ  هـب  ناریا  مالــسا و  ناــهج  ورملق  رد  موـب  زرم و  نـیا  هلاــس  رازه 
تبحــص ینورد  یاـه  هیــال زا  دــنیوگ و  یم ار  ینوریب  یاــه  هیــال دوـلآ  زمر لــیلق و  تروـص  هـب هزوـح  نـیا  رد  دوـهی  یاــملع 

.دننک یمن
نیا درک و  لرتنک  دـیابن  ار  تیعمج  تسا ، هلئـسم  نیرت  مهم یفیک  یمک و  ظاحل  هب  تیعمج  عوضوم  داـصتقا ، ملع  رد 

.دوش یم تفایرد  دشر  داصتقا  یملع  نوتم  زا 
، تسا تردـق  لماع  تیعمج  هکنیا  هب  هراشا  اب  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  داصتقا  داتسا  نیاتـسا  تردق  لماع  تیعمج 

نوـچ مـینک  یراذـگ  هیامرــس هـنیمز  نـیا  رد  دـیاب  دراد و  دوـجو  تـیعمج  هوقلاـب  دـشر  ناـکما  زوـنه  اـم  هعماـج  رد  تـفگ :
قیرط زا  تسین و  تـیعمج  رقف ، تـلع  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو.دـنک  یم داـجیا  هعماـج  رد  ار  رادـیاپ  دـشر  هـک  تـسا  تـیعمج 

دیلوت و دشر  یور  هن  داد و  رارق  لاغتـشا  یور  دیاب  ار  فده  دوزفا : میـسر ، یم رادیاپ  یداصتقا و  دشر  هب  تیعمج  دـشر 
مهارف جاودزا  هنیمز  دـیاب  میهد  شیازفا  ار  تیعمج  میهاوخب  رگا.تسا  راـبتعاو  لوپ  مه  درک  دودـحم  دـیاب  هک  ار  هچنآ 

هگن تباـث  راـیعم  کـی  ناونع  هب ار  لوپ  دـیاب  مینک  مهارف  ار  تلادـع  یاـه  هنیمز میهاوـخب  رگا  درک : دـیکأت  یدـهاجمدوش 
رد یرکف  عانقا  فرـص  دـیاب  یدایز  یژرنا  اـم  هعماـج  رد  هزورما  دـهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  لوپ  هلاـس  ره  اـت  میراد 

.دریگ تروص  صوصخ  نیا 
دربراـک شیپ  لاـس  نیدــنچ  یهقف  یناـبم  اـب  نـیا  مـینک  ضوـع  دــیاب  ار  نـیمز  تیکلاــم  هـب  شرگن  عوـن  دــیاب  هـکنآ  نـمض

.درادن ینادنچ 
یزاـب هتفــس رب  ینتبم  هـکلب  هدوـبن  راـک  رب  ینتبم  نـیمز  تیکلاــم  هـک  تـسا  نـیا  یتلادــع  یب  رقف و  یاــه  هـنیمز  زا  یکی 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۱۹



رگا تـفگ : دوــش ، مـهارف  جاودزا  هـنیمز  دــیاب  مـیهد  شیازفا  ار  تـیعمج  میهاوــخب  رگا  هــکنیا  هــب  هراــشا  اــب  یو.تــسا 
هنافـسأتم هک  تسا  یهدب  هیاپ  رب  لوپ  راشتنا  رب  ینتبم  یراذـگ  هیامرـس لیلد  هب  مینیب  یم یلوپ  ماظن  رد  ار  یتلادـع  یب

هاگشناد داـــصتقا  هدکــــشناد  یملع  تـــئیه  وضع.میتـــسه  ریــــسم  نـــیا  یور  هلاـــبند یداـــصتقا  یراذـــگ  تسایــــس رد 
ناداتــسا اــت  دوـش  سیــسأت  هاگــشناد  رد  یهوژپ  هدــنیآ هدکــشهوژپ  کــی  هـک  داد  داهنــشیپ  ناــیاپ  رد  ییاــبطابط  همالع

بـالقنا یدـیلک : تاملک.دـنزادرپب  ملع  دـیلوت  یـسررب و  ثحب و  هب  یهوژپ  هدـنیآ  هاـگن  هاـگن  نیا  اـب  فـلتخم  یاـه  هتـشر
: یراذـگ کارتشاـیئابطابط  همالع  هاگـشناد  رد  یربـهر  داــهن  رتـفد  یمالــسا  بــالقنا  مود  ماــگ  هیناــیب  یمالــسا  بــالقنا 
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ییابطابط۲۰:۳۶ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نیـسح رتکد  دــش  رازگرب  یئاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  ناــگتخومآ  شناد  نوناــک  ماــن  تـبث  تیاــس  زا  ییاــمنور  مـسارم   
ناـگتخومآ شناد  نوناـک  لیکـشت  تـسخن  ماـگ  هـک  مدنــسرخ  رایــسب  تـفگ : یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  سیئر  یمیلس ،

.تسا هدش  هتشادرب  هاگشناد 

هار راک  نیا  زا  فده  تفگ : مسارم  نیا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یگنهرف و  نواعم  یچلاش ، دیحو  رتکد   
.تسا هاگشناد  ناگتخومآ  شناد  زا  لکشتم  ینوناک  یزادنا 

: تفگ هاگـشناد  ناگتخومآ  شناد  ماـن  تبث  تیاـس  زا  ییاـمنور  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  نیا   
یم ماجنا  نوناک  یزکرم  یاروش  تاباختنا  هام  دنفـسا  رد  ًاتیاهن  دش و  دهاوخ  ماجنا  هزور  ۀرود ۲۰  کی  یط  مان  تبث  نیا 

.دوش

دش رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناگتخومآ  شناد  نوناک  مان  تبث  تیاس  زا  ییامنور  مسارم 
شناد نوناک  لیکـشت  تسخن  ماگ  هک  مدنـسرخ  رایـسب  تفگ : یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح  رتکد 

.تسا هدش  هتشادرب  هاگشناد  ناگتخومآ 
؟ تسا مهم  ناگتخومآ  شناد  نوناک  لیکشت  ارچ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  شیپ  هک  یلاوس 

همالع هاگشناد  ناـگتخومآ  شناد  ماـن  تبث  تیاـس  زا  ییاـمنور  مـسارم  رد  هاگـشناد  سیئر  یموـمع ، طـباور  شرازگ  هـب 
.تسا هاگشناد  دنرب  تیبثت  یتیوه و  ۀلئسم  تسخن  لیلد  درک : نایب  یئابطابط 

هعماج تینهذ  رد  اهنآ  هاگیاج  دـنرب و  تیبثت  لیلد  هب  روشک  رترب  یاـه  هاگـشناد  یاـه  تیقفوم  زا  یمهم  شخب  زورما 
.تسا

یبوخ هب  هعماـج  تینهذ  رد  قـفوم  وـگلا و  هاگـشناد  کـی  ناوـنع  هب  فیرـش  یتعنـص  هاگـشناد  هاـگیاج  لاـثم  ناوـنع  هب 
.تسا راکشآ  همه  یارب 

راهظا دـنک ، ناربج  ار  اه  هاگـشناد  تاناکما  عباـنم و  دوبمک  دـناوت  یم  یزاـس  تیوه  یزاسدـنرب و  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یو 
.دشاب هبخن  نایوجشناد  یاریذپ  یللملا  نیب  یلم و  ۀصرع  رد  اه  هاگشناد  نیا  دوش  یم  ثعاب  نینچمه  رما  نیا  درک :

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ناگتخومآ   ناگتخومآ شناد   شناد نوناک   نوناک مان   مان تبث   تبث تیاس   تیاس زازا   ییامنور   ییامنور مسارم   مسارم
دشدش رازگرب   رازگرب
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https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14314


نوناـک نورد  زا  دوـش  هتخاـس  دــناوت  یم  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یارب  هـک  یدــنرب  ریوـصت و  نیرتـمهم  هـنیمز  نـیا  رد 
.دوب دهاوخ  هاگشناد  ناگتخومآ  شناد 

همالع هاگشناد  ناــگتخومآ  شناد  زا  روــشک  سانـــشرس  قــفوم و  یاــه  هرهچ  زا  یلیخ  دوزفا : هــمادا  رد  یمیلس  رتکد 
.دنتسه یئابطابط 

.دننک داجیا  ناهذا  رد  هاگشناد  زا  بوخ  یا  هرهچ  دنناوت  یم  هاگشناد  ناگدنیامن  ناونع  هب  دارفا  نیا 
یا هزیگنا  داجیا  ات  دنـشاب  هتـشاد  ییاه  هسلج  دارفا  نیا  اب  مه  هاگـشناد  دـیدج  یاه  یدروون  هلاـس  ره  ناوت  یم  یتح 

.دورب نیب  زا  نایوجشناد  نیب  یدیماان  وج  نینچمه  دشاب و  هاگشناد  دیدج  یاه  یدورو  یارب 
ۀرهچ یفرعم  یزاـس و  فافــش  ناـگتخومآ  شناد  نوناـک  مـهم  یاـه  تیلاـعف  زا  رگید  یکی  هـکنیا  ناـیب  اـب  ناـیاپ  رد  یو 
یمهم ریثات  مه  رما  نیا  درک : حیرـصت  تسا ، هعماج  یداع  دارفا  کیمداکآ و  ریغ  دارفا  نیب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.دراد یزاسدنرب  یارب 
رد دـنک و  فرطرب  ار  هاگـشناد  فیعـض  رـشق  یاهزاین  زا  یـشخب  هتـسناوت  زورما  هاگـشناد  هیریخ  نوناک  لاـثم ، ناونع  هب 

.تسا هدش  هتخانش  ًالماک  هعماج  زا  یدایز  شخب 
هار راک  نیا  زا  فده  تفگ : مسارم  نیا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یگنهرف و  نواعم  یچلاش ، دیحو  رتکد 

.تسا هاگشناد  ناگتخومآ  شناد  زا  لکشتم  ینوناک  یزادنا 
.درک هدافتسا  دراد  دوجو  هاگشناد  روشک و  یارب  هک  یمیظع  تیفرظ  زا  ناوت  یم  مادقا  نیا  اب 

.دشاب هتشاد  ناگتخومآ  شناد  نیا  هب  یتامدخ  دناوت  یم  هاگشناد  رگید  فرط  زا 
نیمه هب  تسین  یروضح  تروص  هب  یموـمع  عـمجم  لیکـشت  ناـکما  اـنورک  سوریو  عویـش  هب  هجوـت  اـب  داد : همادا  یو 

.تسا هدش  یزادنا  هار  راک  نیا  ماجنا  یارب  یمرفتلپ  لیلد 
.دش دهاوخ  زاغآ  یمسر  تروص  هب  نوناک  نیا  یارب  مان  تبث  دنور  مه  زورما  زا 

...و یداصتقا  یـسایس ، یگنهرف ، یملع ، ناگتـسجرب  زا  یلیخ  درک : ناشنرطاخ  هاگـشناد  یعامتجا  یگنهرف و  نواـعم 
.دنوش قحلم  نوناک  نیا  هب  هک  دنا  هدرک  لیامت  زاربا  دنتسه  هاگشناد  نیا  ناگتخومآ  شناد  زا  هک 

نیا لیکـشت  لوئـسم  هـک  هاگـشناد  ناـگتخومآ  شناد  نوناـک  سیئر  ییازریم ، تـجح هللا  رتـکد  مـسارم ، نـیا  هـمادا  رد 
یا هیامرــس  ناوـنع  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناــگتخومآ  شناد  عـمج  تـفگ : ینانخــس  رد  دراد  هدــهعرب  ار  نوناــک 

.دنتسه هاگشناد  یارب  بوخ  یا  هناوتشپ  ناونع  هب  نیدامن  یونعم و 
شناد نوناــک  یریگ  لکــش  اــب  تــسا و  رادروــخرب  روــشک  حطــس  رد  ییــالاب  راــبتعا  زا  زورما  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد 

.دش دهاوخ  ربارب  نیدنچ  ناشدوخ  هاگشناد  هب  ناگتخومآ  شناد  رطاخ  قلعت  ناگتخومآ 
: تفگ هاگـشناد  ناـگتخومآ  شناد  ماـن  تبث  تیاـس  زا  ییاـمنور  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  نیا 

ماجنا نوناک  یزکرم  یاروش  تاباختنا  هام  دنفـسا  رد  ًاـتیاهن  دـش و  دـهاوخ  ماـجنا  هزور  ۀرود ۲۰  کـی  یط  ماـن  تبث  نیا 
.دوش یم 

یرصان هنانح  هاگشناد و  ناگتخومآ  شناد  نیرت  یمیدق  زا  یکی  ناونع  هب  یناشاک  رتکد  تسـشن  نیا  رد  تسا  ینتفگ 
ناـیاپ هب  مرت  شـش  یط  ار  دوـخ  یـسانشراک  تالیـصحت  هک  هاگـشناد  ناـگتخومآ  شناد  نـیرت  ناوـج  زا  یکی  ناوـنع  هـب 

.دنتشاد روضح  تسا  هدناسر 
ییامنور www.gra.atu.ac.ir سردآ هب  هاگـشناد  ناـگتخومآ  شناد  نوناـک  ماـن  تبث  تیاـس  زا  تسـشن  نیا  ناـیاپ  رد 

.دش
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همالع هاگشناد  دش -  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناگتخومآ  شناد  نوناک  مان  تبث  تیاس  زا  ییامنور  مسارم   
ییابطابط

همالع هاگشناد  دش -  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناگتخومآ  شناد  نوناک  مان  تبث  تیاس  زا  ییامنور  مسارم   
ییابطابط

۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۲۰:۳۲ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دش رازگرب  ناریا  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  تشادیمارگ  درگلاس  نیمود  لهچ و  هژیو  رجف ، نشج 
ههد تشادگرزب  داتـس  تمه  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  تشادـیمارگ  درگلاس  نیمود  لهچ و  هژیو  رجف ، نشج 

نیـسح رتـکد  روـضح  اـب  هاگــشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  رجف ۱۳۹۹ 
، یداـبآزوریف یناـقهد  لالجدیـس  رتـکد  یعاـمتجا ، یگنهرف و  نواـعم  یچلاـش ، دـیحو  رتـکد  هاگـشناد ، سیئر  یمیلس ،

نانکراک ناریدم و  اه و  هدکـشناد  یاسور  زا  یعمج  دیتاسا و  جیـسب  لوئـسم  یدـحاو ، یدـهم  رتکد  یـشهوژپ ، نواعم 
.دش رازگرب  هاگشناد  (ع ) یلع ماما  دجسم  یزکرم  ۀطوحم  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 

یدهم رتکد  ینارنخس  هاگشناد ، یعامتجا  یگنهرف و  نواعم  یچلاش ، دیحو  رتکد  ینارنخس  یمومع ، طباور  شرازگ  هب 
یادـها یـشک و  هـعرق  نـینچمه  هدـنز و  هقباـسم  یرازگرب  روـن ، حیـشاوت  هورگ  یارجا  دـیتاسا ، جیـسب  لوئــسم  یدـحاو ،

.دوب مسارم  نیا  رد  هدش  ارجا  یاه  همانرب  هلمج  زا  نمهب  تبسانم ۲۲  هب  رفن  هب ۲۲  هزیاج 
رجف کرابم  ههد  تبسانم  هب  نیدامن و  لکش  هب  نوتیز  تخرد  هلـصا  کی  هاگـشناد  نالوئـسم  طسوت  مسارم ، نایاپ  رد 

.دش هتشاک  هاگشناد  دجسم  یوربور  لحم  رد 
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همالع هاگشناد  دش -  رازگرب  ناریا  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  تشادیمارگ  درگلاس  نیمود  لهچ و  هژیو  رجف ، نشج   
ییابطابط

همالع هاگشناد  دش -  رازگرب  ناریا  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  تشادیمارگ  درگلاس  نیمود  لهچ و  هژیو  رجف ، نشج   
ییابطابط

۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۰۸

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۲۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / ناتسبش  یرازگربخ   

درگلاـس نیمود  لـهچ و  تشاد  یمارگ تبـسانم  هـب ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  زا  لـقن  ناتـسبش  یرازگربـخ  شرازگ  هـب 
، دـیتاسا جیـسب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدــنیامن  داـهن  ناریا ، یمالــسا  بــالقنا  یزوریپ 
اب یـشیدنا  مـه یاـه  تســشن هلــسلس  هاگــشناد ، نـیا  ناـگبخن  دـیتاسا و  یــشیدنا  مـه  زکرم  یمالــسا و  فراـعم  هورگ 

مالـسالا تجح.دـننک یم رازگرب  ار  یمالـسا » بـالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  قـقحت  زاـس  نیمز  یناـسنا  موـلع  لوـحت  « ؛ ناوـنع

ناریا ناریا یمالسا   یمالسا بالقنا   بالقنا یزوریپ   یزوریپ تشادیمارگ   تشادیمارگ درگلاس   درگلاس نیمود   نیمود لهچ  وو   لهچ هژیو   هژیو رجف ، ، رجف نشج   نشج
دشدش رازگرب   رازگرب

تسا تسا تیالو   تیالو مدرم  وو   مدرم اباب   یهارمه   یهارمه زازا   یایا   هناشن هناشن یمالسا   یمالسا یناسنا   یناسنا مولع   مولع دیلوت   دیلوت

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۲۲
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هعوـمجم نـیا  لوا  ۀـسلج  یادـتبا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  یگدـنیامن  داـهن  سیئر  مدـقا  یربـکا قداـص 
ترـضح دـندومرف  بـالقنا  مظعم  ربـهر  تفگ : رجف  ههد  ماـیا  کـیربت  نمـض  تخادرپ و  ینارنخـس  داریا  هـب  اـه  تسـشن

.تسا هدش  هداد  نانمؤم  هب  هک  دنتشاد  یلاعت  یراب هدعو  هب  یخسار  داقتعا  ع )  ) ماما
.میشاب لاعتم  یادخ  بناج  زا  ییاه  ترصن نینچ  دهاش  زور  هب  زور  هللا  ءاش نا

هـصرع رد  حرطم  نادنمـشناد  ناـیب  نیا  تسا و  هدـش  زاـغآ  اـکیرمآاسپ  نارود  دـندرک  مـالعا  ًاریخا  بـالقنا  مـظعم  ربـهر 
.تسایند یملع 

ماظن لوفا  هکلب  دوبن ، بابان  روهمج  سیئر  کی  لوفا  حضتفم ، تیعـضو  نیا  اب  پمارت  طوقـس  هک  دـندرک  هراشا  ناشیا 
.دوب اکیرمآ  یسایس  یعامتجا و 

ماگ عورـش  ًاصوصخم  لوا و  ماگ  رد  نآ  تابث  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  اب  نآ  عورـش  هک  تفرگ  لکـش  ینامتفگ  عقاو  رد 
درگلاس نیمود  لهچ و  درک : راهظا  مدـقا  یربکا مالـسالا  تجح.میتسه  نآ  لاس  نیمود  رد  نونکا  هک  دوب  بالقنا  مود 

، ماــما ترــضح  حوــتفرپ  حور  یارب  تاــجرد  وــلع  یهلا ، هاــگرد  زا  مــیراد و  یم یمارگ  ار  ناریا  یمالـــسا  بــالقنا  یزوریپ 
.میناهاوخ مرح  عفادم  یلیمحت و  گنج  بالقنا و  نادیهش 

رد هک  یدنمـشزرا  تکرح  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  رودص  زورلاس  رد  میتشاد  هغدغد  هک  تسا  یتقو  دنچ 
تبـسانم نیا  هب  یـشیدنا  مه یاه  تسـشن مینک و  زاغآ  ار  تشاد  نآ  راظتنا  ناوت  یم ییابطابط  همالع  هاگشناد  طیحم 

.مینک رازگرب 
مولع رد  لوحت  هاگـشناد  تلاسر.دش  رـشتنم  زین  باتک  کی  بلاق  رد  هک  میدرک  رازگرب  ییاه  تسـشن ًالبق  اتـسار  نیا  رد 
نیرت مـهم زا  راـظتنا  میدـقتعم  دــش : روآداـی  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  یگدــنیامن  داـهن  سیئرتـسا  یناـسنا 

یزیر و هماـنرب یراذگتـسایس و  بلاـق  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  یارب  مزـال  رازفا  مرن  هک  تسا  نـیا  یناـسنا  موـلع  هاگـشناد 
لکـش نیرتهب  هب  ار  مود  ماگ  بالقنا ، ربهر  یاپ  مه هارمه و  مدرم  نالوئـسم و  اـت  دـنک  هیهت  هعماـج  رد  یزاـس  ناـمتفگ

.دنرادرب نکمم 
هورگ دـیتاسا و  جیـسب  هاگن  هتبلا  هک  میدرک  نیودـت  ار  ییاه  همانرب همالع  هاگشناد  رد  یربهر  داـهن  رد  درکیور  نیمه  اـب 
هاگن اب  ملع  دـیلوت  داد : همادا  یو.تسا  نایوجـشناد  یارب  ینید  فراـعم  هدـننک  نییبت هک  تسا  هدوب  نیمه  زین  فراـعم 

زا یــشزرا  گـنهرف  یمالــسا و  هفــسلف  ترتـع ، نآرق و  دــننامه  ینید  یناـبم  زا  هدــمآرب  یــشزرا و  یموـب و  گــنهرف  هـب 
.دشاب هتشاد  هدهع  رب  هدننک  نییعت یشقن  هنیمز  نیا  رد  دیاب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هک  تسا  یلئاسم 

.تسا یزاس  یمالسا یدمآزور و  ظاحل  هب  دوجوم  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یدعب  هلحرم 
.تسا هاگشناد  هعماج و  روشک ، هصرع  رد  هدمآ  شیپ  لئاسم  نییبت  موس  هلحرم 

ار مزـال  یاـهدربهار  یروـصت ، نینچ  اـب  اذـل  تسا ، طوـبرم  همـالع  لوزن  نأـش  تلاـسر و  هب  یناـسر  تمدـخ نییبـت و  نـیا 
نییبـت موـلع و  نـیا  رد  لوـحت  یناـسنا و  موـلع  دـیلوت  ًاـمتح  درک : حیرـصت  مدـقا  یربـکا مالــسالا  تـجح.میا هدرک یحارط 

.تسا ندوب  تیالو  مدرم و  رانک  یاتسار  رد  یا  هفلوم لئاسم ،
دننک و یم حرطم  یناسنا  مولع  صوصخ  رد  ار  ینارگن  هیالگ و  کی  لاس ۱۳۸۸  رد  هنیمز و  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

یناسنا مولع  هکارچ  تسا ، هدش  انب  یناسنا  مولع  ینآرق و  ینابم  اب  ضراعتم  ینابم  رب  ام  یناسنا  مولع  : » دنیامرف یم
نآرق و مه  یـسح و  هبرجت  لقع و  هب  دـقتعم  مه  ام  هکارچ  تسا ، یطلغ  هاگن  نیا  تسا ، یداـم  هاـگن  رب  ینتبم  برغ 

«. میتسه ترتع 
هک مینک  یم ادـیپ  ار  یدارفا  زین  یبرغ  یقرـش و  نادنمـشیدنا  رد  ًانئمطم  مینک ، یـسررب  هک  ار  بالقنا  ربهر  ضارتعا  نیا 

نایاپ رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر.دـنراد  ار  یا  هغدـغد هیـالگ و  نـینچ 
مینک و یساسا  یراک  یناسنا  مولع  هنیمز  رد  دیاب  دندومرف  زین  هامرهم ۹۷  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تفگ : دوخ  نانخس 

.تسا هدش  هتفگ  لبق  اه  لاس زا  هکلب  دشاب ، هدیسر  یسک  نهذ  هب  زورما  هک  تسین  یفرح  نیا 
هنیمز رد  هک  تـسا  نـیا  همالع  هاگشناد  رد  فراعم  دـیتاسا  هدـنب و  ناراکمه  هاگـشناد و  دـیتاسا  تلاسر  مدـقتعم  هدـنب 

بـالقنا مود  ماـگ  هیناـیب  قـقحت  رد  یـساسا  یـشقن  دـناوت  یم تسا و  زورما  ثحب  عوـضوم  هک  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت 

 



.دننک افیا  یساسا  یشقن  دشاب ، هتشاد 
فیاظو هب  هللاءاش  نا تسین و  یبیرغ  نخـس  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یناسنا  مولع  رد  لوحت  زا  ثحب  نـالا  هتبلا 

۲۶۰ .مینک لمع  یبوخ  هب  دوخ 
/ مایپ نایاپ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت  مدقا : یربکا مالسالا  تجح  
ییابطابط همالع 

رهم یرازگربخ  تسا -  یناسنا  مولع  رد  لوحت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تلاسر   

هاگشناد تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت  مدقا : یربکا مالسالا  تجح  
ییابطابط همالع 

رهم یرازگربخ  تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت   

۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۴۴



رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انریا   

لاـس باــتک  هزیاــج  هرود  نیمتــشه  یــس و  نـید »  » هورگ یاــهدزمان  اــنریا ،  یگنهرف  هورگ  هبنــش  هـس  زور  شرازگ  هـب 
، نیموـصعم هریــس  لوـصا ، هـقف و  ثیدـح ، ینآرق ، موـلع  مالــسا  ، تاـیلک  یاـه  عوـضوم  رد  ناریا  یمالــسا  یروـهمج 

.دندش یفرعم  رگید  نایدا  نافرع و  قالخا ، مالک ،
تسا : ریز  حرش  هب   نید  هورگ  رد  لاس  باتک  یاهدزمان  ناریا ، تایبدا  باتک و  هناخ  یمومع  طباور  مالعا  ساسارب 

گرزباـقآ نسحم  دـمحم  فیلأـت  رـشاعلا ، نرقلا  یف  نـم  رثاـم  نـم  رثادـلا  ءاـیحا  هعیـشلا  مـالعا  تاـقبط  مالـسا  تاـیلک 
.ج  ۲ ، ۱۳۹۸ یوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  یاهشهوژپ  داینب  دهشم : یتمحر ، مظاکدمحم  حیحصت  ینارهط ،

ینآرق  مولع 
یلو دنـسپ و  هاش ههلا  همجرت  رـصان ، تمکح یداش  فیلأت  ذاش ، یاه  تئارق ییادـیپ  رتاوت و  هلئـسم  نآرق : تائارق  لقن 

.ص  ۳۰۹ ، ۱۳۹۸ ندگرک ، نارهت : یدبع ،
، یمالــسا گـنهرف  موـلع و  هاگــشهوژپ  مـق : ناگدنــسیون ، هورگ  فیلأـت  نآرق ، رد  هباـشم  ناـگژاو  لـیلحت  هماـن  گـنهرف

.ج  ۳ ۱۳۹۴ـ۱۳۹۸ ،
تیب لــها  ریـــسفت  هدکـــشهوژپ  یراــکمه  اــب  یرهـــش  یر یدـــمحم دـــمحم  فیلأــت  ع ،  ) تــیب لـــها  ریـــسفت  زا  یوــترپ 

.ج  ۲ ، ۱۳۹۸ یوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  یاهشهوژپ  داینب  مق : مالسلا ،) مهیلع )
پاـــچ و زکرم  ییاـــبطابط ، همالع  هاگـشناد  نارهت : رکاــش ، مظاکدـــمحم  فیلأـــت  مــیرک ، نآرق  زاـــجعا  هــب  وــن  یدرکیور 

.ص  ۲۴۸ ، ۱۳۹۸ تاراشتنا ،
: مـق تـفرعم ، دـماح  فیلأـت  نآرق ،) یاـه  هروـس ماجـسنا  رد  یروـحم  ضرغ هـیرظن   ) نآرق یاـه  هروـس مجــسنم  یاـمیس 

.ص  ۴۱۲ ، ۱۳۹۸ دیهمت ، تاراشتنا 
، ثیدحلاراد مق : یعکر ، دمحم  فیلأت  یتخانش ، یسانشانعم  شور  رب  دیکأت  اب  نآرق : رد  تفرعم  بتارم  یسانشانعم 

دندش دندش یفرعم   یفرعم نید » » نید  » » هورگ هورگ ردرد   لاس   لاس باتک   باتک یاهدزمان   یاهدزمان

« نید  » عوضوم رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  لاس  باتک  هزیاج  نیمتـشهو  یـس یرواد  مود  هلحرم  هب  هتفای  هار راثآ  انریا - نارهت -
.دندش یفرعم 

 

https://www.irna.ir/news/84224270/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84224270/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


.ص  ۴۱۶ ، ۱۳۹۸
یاــه شهوژپ  داــینب  دهــشم : دار ، یلع  فیلأــت  ناــمتفگ ، اــت  هراــگنا  زا  نآرق ؛ ریــسفت  رد  ع )  ) فـسوی لاــمج  میاداراــپ 

.ص  ۲۸۵ ، ۱۳۹۸ یوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا 
نب یلع  نب  مثیم  نیدـلا  لاـمک فیلأـت  مالـسلا ، هیلع نینموـملاریما  مـالک  نـم  هغـالبلا  جـهنل نیکلاـسلا  حابـصم  ثیدـح 

ءاــیحإل ع )  ) تیبـلا لآ  هســسؤم  مـق : ثارتـلا ، ءاــیحإل  مالــسلا ) مـهیلع  ) تیبـلا لآ  ةســسؤم  حیحــصت  ینارحبلا ، مـثیم 
.ج  ۶ ۱۴۳۵ـ۱۴۴۲ق ، ثارتلا ،

: مـق هیناـیحولا ، نـیلقثلا  فراـعمل  هیفاـقثلا  هســسوملا  فیلأـت  هعبرـالا ، بـتکلا  یف  ع )  ) تیبـلا لـها  فراـعم  هعوـسوم 
.ج  ۱۲ ، ۱۳۹۸ رادیب ،

، یمالــسا گـنهرف  موـلع و  هاگــشهوژپ  مـق : نا ، یمیلس دارمادــخ  فیلأـت  روـهظ ، یاـه  هناـشن تاـیاور  یلیلحت  یــسررب 
.ص  ۶۲۸ ، ۱۳۹۸

، یوـضر سدـق  ناتـسآ  یمالـسا  یاـه  شهوژپ  داـینب  دهـشم : اـین ، نـسح یلع  فیلأـت  هعیــش ، ثیدـح  ناسانــشرواخ و 
.ص  ۲۹۴ ، ۱۳۹۸

، ءاطغلا فشاک  نیـسح  دـمحم  فیلأت  هیهقفلا ، راـثآلا  ءاـطغلا : فشاـک  نیـسحلا  دـمحم  ماـمالا  هعوسوم  لوصا  هقف و 
.ج  ۲۷ ۱۴۴۱ق ، یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  مق : ناققحم ، هورگ  حیحصت 

پاچ و هسـسؤم  هر ؛) ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت : داماد ، ققحم یلعدیـس  فیلأـت  لوصـالا ، ریرقت 
.ج  ۴ ، ۱۳۹۸ جورع ، رشن 

، یمالـسا گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  مق : یمالـسا ، اـضر  فیلأـت  هثدحتـسم ، لـئاسم  لـح  رد  راهظتـسا  دـعاوق  هاـگیاج 
.ص  ۶۰۸ ، ۱۳۹۸

: نارهت یرایدنفـسا ، دـمحم  فیلأت  اروشاـع ، تاـفیرحت  اـت  ع )  ) نیـسح یاروشاـع  زا  اروشاـع : تقیقح  نیموصعم  هریس 
.ص  ۵۰۸ ، ۱۳۹۸ ین ، رشن 

، ثیدــحلاراد مـق : ناروـت ، دادــما  فیلاـت  نیتـسخن ، هیماـما  هشیدــنا  رد  ع )  ) تیبـلا لـها  و  ص )  ) ربماــیپ یروـن  تـقلخ 
.ص  ۳۱۹ ، ۱۳۹۸

،۱۳۹۸ یمالـسا ، گنهرف  مولع و  هاگـشهوژپ  مق : هاـنپ ، تیادـه اضردـمحم  فیلأـت  یراـگن ، هباحـص روطت  نیودـت و  ریس 
.ص  ۷۷۶

موـلع و هاگـشهوژپ  مـق : یرکاذ ، ربـکا  یلع فیلأـت  هعیـش ، هناـگراهچ  یاـه  باـتک رد  مالــسلا ) مـهیلع  ) ناـموصعم هریس 
.ج  ۲ ، ۱۳۹۸ یمالسا ، گنهرف 

هاگـشهوژپ مـق : یویدـخ ، اـضرمالغ  هـمجرت  رواـب ، ساـموت  فیلأـت  مالــسا ، زا  رگید  یتـیاور  ییانعمدـنچ : گـنهرف  مـالک 
.ص  ۶۵۲ ، ۱۳۹۸ یمالسا ، گنهرف  مولع و 

، یناینت یوسوم ربکادیـس  فیلأت  دادـغب ،) هسردـم  هفوک و  هسردـم  هنایم   ) ترتف نارود  رد  هیماما  یرکف  یـسانش  نایرج
.ص  ۴۸۰ ، ۱۳۹۸ ثیدحلاراد ، مق :

هاگـشهوژپ مق : یدـنمار ، ینیـسح ربـکا  یلعدیـس فیلأـت  میرک ، نآرق  ساـسا  رب  مالـسا  یراـجنه  قـالخا  هـیرظن  قـالخا 
.ص  ۴۰۸ ، ۱۳۹۸ یمالسا ، گنهرف  مولع و 

: همجرت تسرپرـس  ناـمجرتم ، هورگ  همجرت  نمنیه ، سنرـال  فیلأـت  قـالخا ، هـیرظن  هـب  هناـیارگ  ترثـک یدرکیور  قـالخا :
.ص  ۷۹۲ ، ۱۳۹۸ ندگرک ، نارهت : یمالغ ، مثیم 

،۱۳۹۸ نارهت ، هاگـشناد  نارهت : یلوسر ، نیـسح  حیحـصت  یمق ، فیرـش میرکدـمحمالم  فیلأت  قاشعلا ، هفحت  ناـفرع 
.ص  ۴۲۳

.ص  ۴۱۹ ، ۱۳۹۸ راوز ، نارهت : یزابهش ، نیسح  فیلأت  یقیبطت ، هاگن  رد  یسونگ  الابق و  فوصت ،
گنهرف نارهت : یمالعتــسا ، دــمحم  فیلأـت  تاریبـعت ،) تاحالطــصا و  مـالعا ، ثحاـبم ،  ) ناــفرع فوـصت و  هماــنگنهرف 

.ج  ۲ ، ۱۳۹۸ رصاعم ،

 



.ص  ۷۳۰ ، ۱۳۹۸ یلوم ، نارهت : یردیح ، یدهم  فیلأت  یسراف ، بدا  رد  یبرع  نبا نافرع  یسانش  نایرج
: نارهت نامرهق ، ارآ  لد همجرت  نونگ ، هنر  فیلأت  سدـقم ، ملع  لومـش  ناـهج ناـبز  نیداـینب : یاـه  لوبمـس رگید  ناـیدا 

.ص  ۶۵۶ ، ۱۳۹۸ تمکح ،
، لاهدرا ریفـس  نارهت : یریـصن ، دـمحم  همجرت  نیجوو ، گنای  فیلأت  یتسیهوم ، قطنم  باب  رد  یا  هعلاطم مسیهوم :

.ص  ۳۷۹ ، ۱۳۹۸
۴۷۹ ، ۱۳۹۸ دـیفم ، هاگـشناد  مق : ینامیلـس ، میحرلادـبع  هـمجرت  گربزتره ، روـترآ  فیلأـت  نوـتم ، یـال  هبـال زا  تیدوـهی 

.ص
: نارهت یریزو ، یتیگ  همجرت  نچ ، وف  یل  فیلأت  باـتک ،» راـهچ   » هراـبرد دـیدج  رادـماظن و  یـشهوژپ  سویـسوفنک : هار 

.ج  ۲ ، ۱۳۹۸ انیس ، تمکح 
هاگن  کی  رد  لاس  باتک  هزیاج 

هلاــس ره  هــک  تــسا  یناریا  یتــلود  هــمین هزیاــج  کــی  ناوــنع  ناریا  یمالــسا  یروــهمج  لاــس  باــتک  اــنریا ، شرازگ  هــب 
دییأـت اـب  رجف ،) هـهد   ) روـشک نـیا  رد  لاـس ۱۳۵۷  بـالقنا  تشادـگرزب  یاـه  نـیئآ یرازگرب  یاـهزور  یط  هاـم ، نـمهب  رد 

هفــسلف و تاـیلک ، یاـه  شخب رد  ریدــقت  هتــسیاش  هدــیزگرب و  ناگدنــسیون  هـب  یمالــسا  داـشرا  گـنهرف و  ریزو  ییاــهن 
.دوش یم اطعا  ایفارغج  خیرات و  تایبدا و  رنه ، یدربراک ، مولع  نابز ، یعامتجا ، مولع  نید ، یسانشناور ،

ناححصم و نامجرتم ، نافلؤم ، قیوشت  تیامح و  فده  اب  ناریا  یمالسا  یروهمج  لاس  باتک  هرود  نیمتشه  یس و 
هام ۱۳۹۹ نمهب  رد  یگنهرف  تیوه  لالقتسا و  ظفح  ناریا ، یمالـسا  هعماج  گنهرف  یاقترا  روشک و  رـسارس  نارـشان 

.دوش یم رازگرب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دندش -  یفرعم  لاس  باتک هزیاج  نید  هورگ  یاهدزمان   

ابص یرازگربخ  نید -  هورگ  رد  لاس  باتک  یاهدزمان  یفرعم   

هیشاحرد دندش -  یفرعم  نید »  » هورگ رد  لاس  باتک  یاهدزمان   

انلیا دندش -  یفرعم  لاس  باتک هزیاج  نید  هورگ  یاهدزمان   

۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دنوش تسشن  دراو  نامهیم  هنیزگ  ندز  https://www.skyroom.online/ch/atu.meeting/room.quran و 

رتـکد ینارنخـس  روـضح و  اـب  یمالــسا  بـالقنا  ینید  درکلمع  تســشن  نـیا  رد  انــسیا ، نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
ـ  یرادروخرب رـسای  رتـکد  روضح  اـب  بـالقنا  یـسایس  درکلمع  ثیدـح و  نآرق و  رگـشهوژپ  سردـم و  یناوـیاروپ ـ  یـضترم 

یمالسا یمالسا بالقنا   بالقنا یسایس   یسایس ینید  وو   ینید درکلمع   درکلمع یسررب   یسررب

درکلمع یـسررب  تسـشن  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یربـهر  داـهن  یراـکمه  اـب  تیودـهم  نوناـک  ثیدـح و  نآرق و  یملع  نـمجنا 
.دنک یم رازگرب  ار  یمالسا  بالقنا  یسایس  ینید و 

 

https://www.isna.ir/news/99112116159/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99112116159/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


هئارا یـسررب و  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  یدربهار  تاقیقحت  هدکـشهوژپ  یـشهوژپ  یملع  نواعم  ماقم و  مئاق
.دش دهاوخ 

.دش دهاوخ  رازگرب  تعاس ۱۹  نمهب  هبنش ۲۱  هس زور  همانرب  نیا 

.دنوش تسشن  دراو  نامهیم  هنیزگ  ندز  https://www.skyroom.online/ch/atu.meeting/room.quran و 
مایپ یاهتنا 

۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
رهم۱۳:۳۳ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

تسا تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت  مدقا : یربکا مالسالا  تجح
یربهر مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  درگلاـس  نیمود  لـهچ و  تشاد  یمارگ تبـسانم  هب

نیا ناــگبخن  دــیتاسا و  یــشیدنا  مــه  زکرم  یمالــسا و  فراــعم  هورگ  دــیتاسا ، جیــسب  یئاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  رد 
بالقنا مود  ماگ  هینایب  ققحت  زاس  نیمز  یناسنا  مولع  لوحت  « ؛ ناونع اب  یشیدنا  مه یاه  تسشن هلـسلس  هاگـشناد ،

.دننک یم رازگرب  ار  یمالسا »
هاگشناد رد  یربهر  یگدـنیامن  داـهن  سیئر  مدـقا ، یربکا قداـص  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح یمومع ، طـباور  شرازگ  هب 

ههد مایا  کیربت  نمـض  تخادرپ و  ینارنخـس  داریا  هب  اه  تسـشن هعومجم  نیا  لوا  ۀسلج  یادتبا  رد  یئابطابط  همالع 
یمالـسا بـالقنا  یاـه  شزرا قـقحت  رد  رثؤـم  یماـگ  ییاـه  تسـشن نینچ  یرازگرب  تکرح و  نیا  هللاءاـش  نا تفگ : رجف 

.دشاب
ىا ُْمكَمَاـدـَْقأ ؛ ْتَبُثَيو  ُْمْكرُْــصَني  َهللا  اُورُْــصَنت  ِْنإ  اـوَُنمآ  َنـِيذلا  اـَهَيأ  ـاـَي  : » تـسا هدوـمرف  مـیرک  نآرق  رد  لاــعتم  دــنوادخ 
نیا ( ۴۷ دمحم / « ) دراد ىم راوتـسا  ار  ناتياه  ماگ دنك و  ىم ناتيراي  دينك ، ىراي  ار  ادخ  رگا  دـيا ، هدروآ ناميا  هك  ىناسك 

، مینک یراـی  ار  ادـخ  نـید  رگا  ینعی  میدـنویپب ، یهلا  ترـصن  هـب  مـه  اـم  هـک  تـسا  یطیارـش  رد  یهلا  ترـصن  رگناـیب  هـیآ 
.دش دهاوخن  زوریپ  ام  رب  سک  چیه  دش و  دهاوخ  ام  بیصن  یهلا  ترصن  مه  میرک ، نآرق  تایآ  ساسا  رب  ًاعطق 

نانمؤم هب  هک  دنتـشاد  یلاعت  یراب هدـعو  هب  یخـسار  داقتعا  (ع ) ماما ترـضح  دـندومرف  بالقنا  مظعم  ربهر  دوزفا : یو 
.تسا هدش  هداد 

.میشاب لاعتم  یادخ  بناج  زا  ییاه  ترصن نینچ  دهاش  زور  هب  زور  هللا  ءاش نا
هـصرع رد  حرطم  نادنمـشناد  ناـیب  نیا  تسا و  هدـش  زاـغآ  اـکیرمآاسپ  نارود  دـندرک  مـالعا  ًاریخا  بـالقنا  مـظعم  ربـهر 

.تسایند یملع 
ماظن لوفا  هکلب  دوبن ، بابان  روهمج  سیئر  کی  لوفا  حضتفم ، تیعـضو  نیا  اب  پمارت  طوقـس  هک  دـندرک  هراشا  ناشیا 

.دوب اکیرمآ  یسایس  یعامتجا و 
ماگ عورـش  ًاصوصخم  لوا و  ماگ  رد  نآ  تابث  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  اب  نآ  عورـش  هک  تفرگ  لکـش  ینامتفگ  عقاو  رد 

.میتسه نآ  لاس  نیمود  رد  نونکا  هک  دوب  بالقنا  مود 
زا میراد و  یم یمارگ  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  درگلاس  نیمود  لـهچ و  درک : راـهظا  مدـقا  یربکا مالـسالا  تجح 

.میناهاوخ مرح  عفادم  یلیمحت و  گنج  بالقنا و  نادیهش  ماما ، ترضح  حوتفرپ  حور  یارب  تاجرد  ولع  یهلا ، هاگرد 
رد هک  یدنمـشزرا  تکرح  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  رودص  زورلاس  رد  میتشاد  هغدغد  هک  تسا  یتقو  دنچ 

تبـسانم نیا  هب  یـشیدنا  مه یاه  تسـشن مینک و  زاغآ  ار  تشاد  نآ  راظتنا  ناوت  یم ییابطابط  همالع  هاگشناد  طیحم 

مدرم  وو مدرم اباب   یهارمه   یهارمه زازا   یایا   هناشن هناشن یمالسا   یمالسا یناسنا   یناسنا مولع   مولع دیلوت   دیلوت مدقا : : مدقا یربکا یربکا مالسالا   مالسالا تجح تجح
تسا تسا تیالو   تیالو

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14306
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=14306


.مینک رازگرب 
.دش رشتنم  زین  باتک  کی  بلاق  رد  هک  میدرک  رازگرب  ییاه  تسشن ًالبق  اتسار  نیا  رد 

تسا یناسنا  مولع  رد  لوحت  هاگشناد  تلاسر 
مولع هاگـشناد  نیرت  مهم زا  راظتنا  میدـقتعم  دـش : روآدای  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  یگدـنیامن  داـهن  سیئر 

رد یزاس  نامتفگ یزیر و  همانرب یراذگتـسایس و  بلاق  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  یارب  مزال  رازفا  مرن  هک  تسا  نیا  یناـسنا 
.دنرادرب نکمم  لکش  نیرتهب  هب  ار  مود  ماگ  بالقنا ، ربهر  یاپ  مه هارمه و  مدرم  نالوئسم و  ات  دنک  هیهت  هعماج 

هورگ دـیتاسا و  جیـسب  هاگن  هتبلا  هک  میدرک  نیودـت  ار  ییاه  همانرب همالع  هاگشناد  رد  یربهر  داـهن  رد  درکیور  نیمه  اـب 
.تسا نایوجشناد  یارب  ینید  فراعم  هدننک  نییبت هک  تسا  هدوب  نیمه  زین  فراعم 

هفـسلف ترتع ، نآرق و  دـننامه  ینید  ینابم  زا  هدـمآرب  یـشزرا و  یموب و  گنهرف  هب  هاـگن  اـب  ملع  دـیلوت  داد : همادا  یو 
رب هدـننک  نییعت یـشقن  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هک  تسا  یلئاـسم  زا  یـشزرا  گـنهرف  یمالـسا و 

.دشاب هتشاد  هدهع 
.تسا یزاس  یمالسا یدمآزور و  ظاحل  هب  دوجوم  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یدعب  هلحرم 

.تسا هاگشناد  هعماج و  روشک ، هصرع  رد  هدمآ  شیپ  لئاسم  نییبت  موس  هلحرم 
ار مزـال  یاـهدربهار  یروـصت ، نینچ  اـب  اذـل  تسا ، طوـبرم  همـالع  لوزن  نأـش  تلاـسر و  هب  یناـسر  تمدـخ نییبـت و  نـیا 

.میا هدرک یحارط 
رد یا  هفلوم لئاسم ، نییبت  مولع و  نیا  رد  لوحت  یناسنا و  مولع  دیلوت  ًامتح  درک : حیرصت  مدقا  یربکا مالـسالا  تجح

.تسا ندوب  تیالو  مدرم و  رانک  یاتسار 
دننک و یم حرطم  یناسنا  مولع  صوصخ  رد  ار  ینارگن  هیالگ و  کی  لاس ۱۳۸۸  رد  هنیمز و  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

یناسنا مولع  هکارچ  تسا ، هدش  انب  یناسنا  مولع  ینآرق و  ینابم  اب  ضراعتم  ینابم  رب  ام  یناسنا  مولع  : » دنیامرف یم
نآرق و مه  یـسح و  هبرجت  لقع و  هب  دـقتعم  مه  ام  هکارچ  تسا ، یطلغ  هاگن  نیا  تسا ، یداـم  هاـگن  رب  ینتبم  برغ 

«. میتسه ترتع 
هک مینک  یم ادـیپ  ار  یدارفا  زین  یبرغ  یقرـش و  نادنمـشیدنا  رد  انئمطم  مینک ، یـسررب  هک  ار  بالقنا  ربهر  ضارتعا  نیا 

.دنراد ار  یا  هغدغد هیالگ و  نینچ 
مظعم ربـهر  تفگ : دوـخ  نانخـس  ناـیاپ  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر 

هب زورما  هک  تسین  یفرح  نیا  مینک و  یـساسا  یراک  یناـسنا  مولع  هنیمز  رد  دـیاب  دـندومرف  زین  هامرهم ۹۷  رد  بالقنا 
.تسا هدش  هتفگ  لبق  اه  لاس زا  هکلب  دشاب ، هدیسر  یسک  نهذ 

هنیمز رد  هک  تـسا  نـیا  همالع  هاگشناد  رد  فراعم  دـیتاسا  هدـنب و  ناراکمه  هاگـشناد و  دـیتاسا  تلاسر  مدـقتعم  هدـنب 
بـالقنا مود  ماـگ  هیناـیب  قـقحت  رد  یـساسا  یـشقن  دـناوت  یم تسا و  زورما  ثحب  عوـضوم  هک  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت 

.دننک افیا  یساسا  یشقن  دشاب ، هتشاد 
فیاظو هب  هللاءاش  نا تسین و  یبیرغ  نخـس  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یناسنا  مولع  رد  لوحت  زا  ثحب  نـالا  هتبلا 

.مینک لمع  یبوخ  هب  دوخ 
دوب هعماج  هشیدنا  یاضف  رد  یراکهاش  بالقنا  مود  ماگ  هینایب 

نیا همادا  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  ربـهر ، یلعـسابع  رتـکد 
، مینک لـمع  یبوخ  هب  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت  هنیمز  رد  میهاوـخ  یم رگا  تفگ : تخادرپ و  ینارنخـس  داریا  هب  تسـشن 

هلمج زا  هعماـج و  لــئاسم  نآ  ساــسارب  دریگب و  لکــش  یوزوـح  یهاگــشناد و  یملع  هعماــج  رد  یدرکیور  دــیاب  ادــتبا 
.مینک یریگیپ  ار  یناسنا  مولع  رد  لوحت 

تمدـخ رد  یناـسنا  موـلع  اذـل  تـشاد ، میقتــسم  تبــسن  یناـسنا  هعماـج  لـئاسم  اـب  برغ  رد  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت 
.تفرگ رارق  هعماج  لئاسم 

 



.تفرگ رارق  ینیزگ  لح  هار دروم  هعماج  تالکشم  مه  درک و  دشر  یناسنا  مولع  مه  نیاربانب 
هدرک و لمع  فرع  عرش و  قالخا ، ینابم  قطنم و  رب  ینتبم  مارآ و  یاضف  کی  رد  لئاسم  صیخشت  رد  دیاب  هاگن  نیا  اب 

.میزادرپب لئاسم  لح  هب  یطارفا  یگدز  تسایس یاضف  زا  رود 
مود ماـگ  هیناـیب  نـیمه  داـتفا ، قاـفتا  اـم  هعماـج  یا  هشیدـنا یاـضف  رد  هـک  یمهم  یاـهراکهاش  زا  یکی  داد : هـمادا  یو 

.دش نایب  یقیقد  هاگن  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  یوس  زا  هک  دوب  یمالسا  بالقنا 
.تسا هدروآ  یور  مه  هلئسم  صیخشت  هب  صاخ  روط  هب  دراد و  یمهم  رایسب  تاکن  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  یترابع  هب 

ار یتالکــشم  هـکلب  دــنا ، هدادــن صیخــشت  لکــشم  نودــب  لـبلب و  لـگ و  ار  هدــنیآ  زورما و  زورید ، هعماـج  بــالقنا  ربـهر 
یناـسنا موـلع  رد  لوـحت  اذـل  دوـب ، میهاوـخ  بـالقنا  فـیرحت  دـهاش  دریگن ، رارق  هجوـت  دروـم  رگا  هک  دـنا  هداد صیخـشت 

.دنک افیا  هنیمز  نیا  رد  یساسا  یشقن  دناوت  یم
دنک یم هراشا  یساسا  روحم  هس  هب  کیژتارتسا  یروشنم  ناونع  هب  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  یترابع  هب  دش : روآدای  ربهر 

داجیا تیفرظ  دناوت و  یم تفرگ  لکش  تلادع  تیونعم و  یدازآ ، لالقتسا ، یمالـسا ، ماظن  رب  ینتبم  یا  هعماج رگا  هک 
یمالــسا تـلود  هعماــج و  نـیا  نورد  زا  تـشاد و  دــهاوخ  ار  یمالــسا  هعماــج  یمالــسا و  تــلود  یمالــسا ، یروــهمج 

.مینک تکرح  یمالسا  نیون  ندمت  تدمدنلب  قفا  هب  میناوت  یم
یسایس و گنهرف  رد  ار  سرتسد  لباق  ییاهایؤر  دنلب و  یتمه  دیاب  هک  هداد  ناشن  مالـسا  زا  دعب  لبق و  رد  ام  هتـشذگ 

.تسا هدش  روشک  یاه  تیفرظ هب  یدایز  هجوت  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  رد  اذل  میشاب ، هتشاد  یعامتجا 
، یئابطابط همالع  هاگشناد  دـیتاسا  جیـسب  سیئر  یـشزومآ و  یژولونکت  هورگ  یملع  تئیه  وضع  یدـحاو ، یدـهم  رتـکد 

ناونع هب  یمالـسا  بالقنا  یگلاس  لهچ  رد  مود  ماـگ  هیناـیب  مدـقتعم  درک : راـهظا  هک  دوب  تسـشن  نیا  یدـعب  نارنخس 
تسین و دراد  یـشقن  نینچ  هک  یرگید  هدـیدپ  چـیه  اب  هسیاقم  لباق  دراد و  یلیدـب  یب هاگیاج  بالقنا  هدـنیآ  تسفینام 

.دوش جارختسا  هینایب  نیا  لد  زا  دیاب  دروخب  مقر  بالقنا  یارب  تسا  رارق  هچنآره 
یارب ینعی  تسا ؛ هاگشناد  رد  یموب  یزاس  نامتفگ دنمزاین  فده  نیا  ققحت  هکنیا  رگید  هتکن  داد : همادا  یدحاو  رتکد 

.میزادرپب یزاس  نامتفگ هب  دیاب  دوش  ناگبخن  مدرم و  هعجارم  لحم  هب  لیدبت  هینایب  هکنیا 
، یمالـسا بالقنا  تسفینام  ندرک  یراس  یراج و  یارب  یزاـس  ناـمتفگ  نیا  ریـسم  هک  تسا  نیا  موس  هتکن  دوزفا : یو 

.تسه زین  یمالسا  بالقنا  یاه  نامرآ ققحت  همزال  هکارچ  تسا  یناسنا  مولع  رد  لوحت 
رد یملع  زیخاتـسر  ًاـمتح  اـما  دوـب ، دـهاوخن  تسا  هتـشذگ  هچنآ  یراوـشد  هب  مود  ماـگ  یربـهر ، مظعم  ماـقم  ریبـعت  هب 

یناـسنا مولع  یزاـس  یموب ترورـض  نیارباـنب  تسا ، هدوب  هدـننکریگلفاغ  زین  یناـهج  نارظاـن  یارب  هدـش و  عورـش  روشک 
.تسا راکنا  لباقریغ 

راـک هراـچ  هداـتفا  اـپ  شیپ  یاـهدرکیور  لوـحت ، هزوـح  رد  دــش : روآداـی  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  دـیتاسا  جیــسب  سیئر 
حاـتتفا اـب  هـکارچ  میـشاب ، هتـشاد  یبـالقنا  یداـهج و  یدورو  دـیاب  ینعی  میتـسه ؛ ینکـشراتخاس  دـنمزاین  هـکلب  تـسین ،

موـلع رد  لوـحت  دـهاش  ندرک  داـجیا  یرهاـظ  یاهادـص  رـس و  نالوئــسم و  یخرب  ندرک  ضوـع  اـه و  هدکــشهوژپ یخرب 
.دوب میهاوخن  یناسنا 

تسا هدش  یزاس  ندمت یزادرپدوخ و  هلحرم  دراو  یمالسا  بالقنا 

: درک راهظا  تسـشن ، نیا  همادا  رد  یتیبرت  مولع  یـسانش و  ناور هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  یدمتعم ، هللادبع  رتکد 
یروـهمج ماـظن  رارمتــسا  یارب  یتاـیح  یمادـقا  اـسب  هـچ  یدربـهار و  یقطنم ، یلقع ، یمادــقا  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت 

.تسا ناریا  یمالسا 
اذـل دـننک ، یم ادـیپ  رارمتــسا  ناـشدوخ  تـیبرت  مـیلعت و  ماـظن  قـیرط  زا  یعاـمتجا  یــسایس و  یاـه  ماـظن اـیند  هـمه  رد 

.میتسه یمالسا  ماظن  نأش  رد  یتیبرت  میلعت و  ماظن  دنمزاین 
.تسا یزاس  یمالسا ندرک و  یموب  ندرک ، یدربراک  یدمآزور ، ام  روظنم  لوحت ، زا  ام  روظنم  رگید  یوس  زا 

مولع یشهوژپ  یرظن و  هاگتـساخ  هک  تسا  رظنم  نیا  زا  یناسنا  مولع  رد  لوحت  تیمها  درکیور  نیا  اب  داد : همادا  یو 

 



.تسا توافتم  ام  ینید  یگنهرف و  هاگتساخ  اب  یبرغ  یناسنا 
، عوـضوم هـس  نـیا  هـب  یهاـگن  عوـن  ره  تـسا و  دوـخ  تعیبـط و  یتـسه و  اـب  ناــسنا  ههجاوـم  زا  یــشان  یا  هلئــسم ره 

وترپ رد  هـک  تـسا  تـلع  نـیا  هـب  دراد  تـیمها  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت  رگا  نیارباـنب  دــهد  یم رییغت  ار  ناـسنا  تـالاؤس 
ددعتم لئاسم  دنک و  یم ییاهنت  ییانعم و  یب ساسحا  لاح  نیع  رد  اما  دشاب ، هفرم  هتسناوت  زورما  ناسنا  یژولونکت ،

.تسا یلعف  یناسنا  مولع  یدمآراکان  زا  یشان  هک  دراد  دوجو  یرگید 
یتقو هک  تسا  نیا  مینک  هجوت  دـیاب  هک  یمهم  رایـسب  هتکن  دـش : روآدای  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 

هدـیدان ار  یرـشب  شناد  میهاوخ  یم هک  تسین  انعم  نیا  هب  مینک ، یم تبحـص  یموب  گـنهرف  اـب  بساـنتم  یدرکیور  زا 
کمک یناـهج  فرعم  شرتـسگ  یرــشب و  شناد  هـب  شور  نـیا  زا  میناوـتب  هـچنآ  هـکلب  مـینکن ، هدافتــسا  نآ  زا  اـی  هـتفرگ 

.دوش هتفرگ  هدیدان  دیابن  مینک ،
نتفگ یارب  یفرح  نامدوخ  تسا و  یلاخ  نامتسد  تسا و  رارکت  یعون  مینک ، یم هراشا  دیدج  تایرظن  هب  یتقو  یهاگ 

.میرادن
دنیاـمرف یم هیناـیب  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  دــهد و  یم ناـشن  ار  ور  شیپ  هار  هیناــیب ، نـیا  درک : دــیکأت  یدــمتعم  رتـکد 

مولع یزاس ، ندمت  یزاس و  هعماج  یارب  ایآ  اذل  تسا » هدش  یزاس  ندمت یزادرپدوخ و  هلحرم  دراو  یمالسا  بالقنا  »
لوحت رد  دیاب  اذل  مینک ؟ تکرح  اتـسار  نیا  رد  میناوت  یم دوجوم  یناسنا  مولع  اب  ایآ  دـنک و  کمک  ام  هب  دـناوت  یم یبرغ 

.میشخبب موادت  یمالسا  بالقنا  تایح  هب  هک  مینک  لمع  یا  هنوگ هب  یناسنا  مولع  رد 
انکیا عبنم :
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  تسا -  یناسنا  مولع  رد  لوحت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تلاسر   

ناتسبش یرازگربخ  تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت   

هاگشناد تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت  مدقا : یربکا مالسالا  تجح  
ییابطابط همالع 

رهم یرازگربخ  تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت   
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هیشاحرد یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

ناـیاپ بـالقنا  نـیا  تـسا ، ناـهج  خــیرات  رد  یدــیدج  نارود  زاغآرــس  یخیراـت و  فـطع  هـطقن  یمالــسا  بـالقنا  یزوریپ 
یرواـبدوخ و یرادـیب ، عورـش  برغ و  یرگ  هطلـس رامعتـسا و  ربارب  رد  مالـسا  یاـیند  قرـش و  ریقحت  یتـسدورف و  نارود 

همه اــهنت  هــن  درذـــگ  یم بــالقنا  نــیا  رمع  زا  هــک  لاــس  نـیا ۴۲  رد  دوــب  ناناملــسم  یمالــسا  نتــشیوخ  هـب  تشگزاــب 

تمواقم تمواقم نامتفگ   نامتفگ باتزاب   باتزاب یمالسا ؛ ؛ یمالسا بالقنا   بالقنا یزوریپ   یزوریپ

اه و هئطوت ربارب  رد  ناریا  تلم  یگداتسیا  هک  دهد  یم ناشن  ناریا  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  راثآ  اهدمایپ و  یسررب  انریا - نارهت -
ییوـگلا ناوـنع  هـب  هتخاـس و  ناـیامن  ار  دوـخ  یوـنعم  ذوـفن  زا  ییاـه  هوـلج اـهروشک  زا  یرایــسب  رد  نانمــشد  فـلتخم  یاـهراشف 

.تسا هتفرگ  رارق  ناناملسم  زا  یرایسب  یارب  درف  هب  رصحنم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۳۰

https://www.irna.ir/news/84223467/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84223467/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA


رد نآ  زا  هتساخرب  ماظن  بالقنا و  راتفر  تیهام و  رییغت  ای  تسکش  یارب  اهنآ  یا  هقطنم نانامیپ  مه برغ و  یاه  شالت
هدیـشک اهزرم  زا  جراـخ  هب  نآ  راـثآ  روشک ، لـخاد  رد  نآ  ندـش  هنیداـهن  تیبثت و  رب  هوـالع  هکلب  دـنام ، هجیتن  یب ناریا ،

.تسا هتسویپ  تیعقاو  هب  نآ  یرکف  ینابم  رودص  ینعی  یعقاو  یانعم  هب  بالقنا  رودص  دش و 
شرازگ اه و  تشاددای  رد  یلخاد  یاه  هناسر هک  دـهد  یم ناشن  یلخاد  یاه  یرازگربخ اـهامنرات و  اـه ، هماـنزور یـسررب 

.دنا هتخادرپ  ریخا  لاس  لوط ۴۲  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  تاریثأت  اهدمایپ و  هب  ییاه 
بلط  حالصا  یاه  هناسر

تسا  یوبن  قالخا  ساسا  رب  ناسنا  نتخاس  یمالسا  بالقنا  یلصا  تلاسر 
هرمث نیرت  مهم تشون : تخادرپ و  سلجم  قباـس  هدـنیامن  یحطبا  داوجدـمحم  دیـس  اـب  وـگو  تفگ  هب  انـسیا  یرازگربـخ 

ار نایناریا  ناگناگیب ، یولهپ  راجاق و  نامز  زا  دنتفایزاب ، ار  دوخ  تیوه  نایناریا  هک  دوب  نیا  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا 
اب اــما  دــندرک ، یم هراــشا  نآ  ندوـب  یتـفن  هـب  دنــسانشب  ار  ناریا  دنتــساوخ  یم رگا  یوـلهپ  ناــمز  رد  دــندرک و  یم ریقحت 

.دوب یبای  تیوه نیا  تارمث  وزج  ینید  یرالاس  مدرم داد و  خر  اه  هنیمز رتشیب  رد  یعقاو  لالقتسا  بالقنا ، یزوریپ 
.تسا یزاس  ناسنا یبای ، تیوه زا  دعب  بالقنا  یدعب  درواتسد  نیرت  مهم مدقتعم 

تـسین کاـخ  نیمز و  رب  یزوریپ  نیا   " دـندومرف هر ) ) ینیمخ ماـما  میدـش  زوریپ  هک  نیبـملا  حـتف  تاـیلمع  رد  لاـثم  یارب 
نیا تـسا " نـید  نـیا  یتــیبرت  بـتکم  مالــسا و  رظن  دروـم  هـک  تـسا  ییاــه  ناــسنا تخاــس  یلــصا  نیبــملا  حــتف  هـکلب 

.میتسه دهاش  اه  ینامیلس اه و  یججح یامیس  رد  ار  مالسا  رظن  دروم  یاه  ناسنا
.تسا هدرک  ایحا  ار  تیرشب  لک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دنک  ایحا  ار  رفن  کی  یسک  رگا 

هـصیصخ دـنراد  دـصق  دوخ  یگنهرف  مجاهت  اـب  دـنک و  فقوتم  ار  یزاـس  ناـسنا هناـخراک  نیا  هک  تسا  شـالت  رد  نمـشد 
.دنربب نیب  زا  ار  بالقنا  یزاس  ناسنا 

.دنک هدنز  ار  یولهپ  هرود  دودرم  یاه  هزومآ دراد  دصق  اه  یتیربلس  یخرب  نتفرگراک  هب  اب  نمشد 
بالقنا  مراهچ  ههد  ات  هلپ  هلپ 

: تشوـن ناریا  هماـنزور  رد  یتشادداـی  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضع  سانـش  مدرم ییازریم  نیـسح 
تسا یساسا  یاه  شزرا اه و  نامرآ نآ  موادم  یبایزرا  یروآدای و  یبالقنا ، هعماج  کی  یاه  ترورض نیرت  مهم زا  یکی 

.دنا هدز بالقنا  هب  تسد  اهنآ  رطاخ  هب  مدرم  هک 
هاـگ دــنک و  یم لـمع  اــهروشک  نآ  یارب  سدــقم  یروـشنم  ناوـنع  هـب اــه  شزرا نـیا  اــیند ، گرزب  یاــه  بــالقنا هـمه  رد 

.دهد یم رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  یناهج  هعماج  لاس  یاه  لاس ات  نآ  یلمارف  یاهدمایپ 
هعماج نطب  رد  اه  شزرا نیا  یزاس  هنیداهن ارجا و  رد  عوقو ، زا  سپ  اه  بالقنا زا  یرایـسب  هک  تسا  نآ  هاوگ  خیرات  اما 

رارق دوخ  یاجرس  رب  دنشاب - هدشن  هلاحتـسا  رگا   - اه شزرا نآ  ات  تسا  زاین  نامز  لاس  یاه  لاس دننام و  یم ماکان  دوخ 
.دنریگب

.دور یم رامش  هب خیرات  یاه  بالقنا نیرتراذگرثا  نیرت و  مهم نیرت ، گرزب زا  یکی  ناریا ، یمالسا  بالقنا 
دناوـت یم نآ  زا  سپ  یاهدرواتـسد  جـیاتن و  رورم  هتفرگ و  نشج  ار  دوـخ  یگلاـس  لـهچ  بـالقنا  نیا  هک  تسا  یلاـس  ود 
هطقن هب  ندیـسر  ات  ردق  هچ  هتفای و  تسد  دوخ  فادـها  هب  دـح  هچ  ات  یمدرم  گرزب  مایق  نیا  هک  دزاس  نایامن  ام  یارب 

.دراد هلصاف  ینامرآ 
یوـس زا  هدروـخ  مـخز نانمــشد  مرن  تخــس و  یاهدــیدهت  وـس و  کـی  زا  یعطقم  یاـه  ناـسون اهدادــخر و  اـه ، یگرمزور

زا شیپ  نارود  هک  ییاه  لسن یبالقنا و  ناـمدرم  یارب  ار  بـالقنا  تدـمزارد  راذـگرثا و  یاهدرواتـسد  تسا  نکمم  رگید ،
هداتفا قافتا  یناهج  مکاح  یـسایس  نایرج  دـض  رب  بالقنا  نیا  رگا  هژیوب  دراد ، هگن  ناـهنپ  دـنا ، هدرکن هبرجت  ار  بـالقنا 

رت عیـسو اهدـمایپ  دـصر  یارب  ار  اـم  زادـنا  مشچ هاـگن و  دـناوت  یم اـهنآ  یروآداـی  یزاـس و  هتـسجرب لـیلد  نیمه  هـب  دـشاب ،
.دزاس

تلم » کی   » یگداتسیا لاس  راختفا ۴۲  هب 
هدروآ یــــساورک ، رد  ناریا  ریفــــس  راـــگن و  هماـــنزور  یلیعامــــسا  زیورپ  مـــلق  هـــب  یرگید  تشادداـــی  رد  ناریا  هماــــنزور 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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نیناوـق رب  ـی  نتبم رـالاسمدرم  ماـظن  کـی  اـت  تـفرگ  میمــصت  دوـخ ، هدارا  رب  هـیکت  اـب  شیپ  لاـس  ناریا ۴۲  تـلم  تـسا :
.دیامن هلاس  یدادبتسا ۲۵۰۰  ـت  موکح نیزگیاج  ار  یدازآ  زا  رادروخرب  ریذپان و  هطلس لقتسم ، یمالسا ،

، یناهج گرزب  یاه  تردق تساوخ  یاج  هب  روشک  ات  دش  ناریا » یمالسا  یروهمج   » لیکـشت هب  رجنم  مدرم » بالقنا  »
.دوش هرادا  ناریا ، تلم  تساوخ  ساسا  رب 

یرشب و ...  یاه  ندمت نیرتگرزب  زا  یکی  هاگتساخ  درف ؛ هب  رصحنم  کیژتارتساوئژ  تیعقوم  رب  هوالع  ناریا 
.تسا یندعم  یژرنا و  عبانم  یناسنا ، یعیبط ، یاه  تورث رظن  زا  ناهج  یاهروشک  نیرت  ینغ زا  یکی 

تیعقوم زا  هدافتـسا  اـب  مه  دوخ ، هطلـس  لـیمحت  اـب  دـنا  هدرک شـالت  رگرامعتـسا  یاـه  تردـق هراوـمه  خـیرات ، لوـط  رد 
رارق رترب  تیعقوـم  رد  ناـهج ، یاـه  تردـق ریاـس  اـب  تباـقر  رد  ناریا ؛ یداـصتقا  عباـنم  تراـغ  اـب  مه  یا و  هـقطنم زاـتمم 

.دنریگ
اب یمالسا  بالقنا  زا  دعب  هلـصافالب  اما  تسا ، هدرکن  هلمح  دوخ  ناگیاسمه  هب  زگره  هتـشذگ  یاه  نرق لوط  رد  ناریا 

.دیشک لوط  لاس  هک ۸  دش  دراو  هتساوخان  یگنج  رد  مادص ، میژر  یماظن  زواجت 
نویبالقنا  تیاور  هب  نمهب  ات ۲۲   ۱۲

داوج رادهگن ، خرف  دار ، یراصنا نیـسح  یزیربت ، یوسوم نیـسحدیس  رفنایرطع ، دـمحم  اب  وگ  تفگ و  هب  قرـش  همانزور 
تـخادرپ و ناــیوسوم  نیــسحدیس  یناجنــسفر و  یمــشاه دــمحم  یمثیم ، هللا  فـطل یدــنوسهاش ، دیعــس  یروـصنم ،

تازراـبم یـسایس و  تـالوحت  رد  هک  یناـمز  عـطقم  نآ  یاـه  ناوـج اـم  بـالقنا  هـهد  تـصرف  نـیا  رد  اصخـشم  » تشون :
بالقنا و دـنیارف  قفوم  یا  هناسر تردـق  کی  اب  سیراپ  رد  ار  ههامدـنچ  هرود  کی  ماما  هکنیا  هب  هجوت  اـب  میتشاد  روضح 

.میتشاد ار  بالقنا  یزوریپ  دیما  عقوت و  دندرب ، شیپ  ار  تالوحت 
نمهب زور ۱۲ رد  ناریا  هب  تشگزاـب  یارب  ناـشیا  هک  یمیمـصت  نیرخآ  صوـصخ  هب هقباـس و  هنیـشیپ و  نـیا  هـب  هجوـت  اـب 

.دش ربارب  دنچ  ناریا  زرابم  تلم  راظتنا  دیما و  دنتفرگ ،
راـظتنا متــشاد ، هـک  یقباوـس  مدوـخ و  یــسایس  تیلاـعف  هنیــشیپ  هـب  هجوـت  اـب  هـک  مدوـب  ییاـهورین  هعوـمجم  ءزج  نـم 

تدـم هاتوک هسورپ  کی  رد  هکنیا  اما  دوش ؛ طقاس  یولهپ  تموکح  میـسرب و  ییاـهن  هطقن  هب  میناوتب  تعرـس  هب  متـشاد 
دعب دوب و  میهاوخ  نیگنـس  هعزانم  کی  رد  یهامدـنچ  میدرک  یم روصت  دیـسر و  یمن رظن  هب  دوش ، زوریپ  بالقنا  هزور  ۱۰

.مینک ادیپ  تسد  تلم  عقوت  راظتنا و  هطقن  هب  دیاش  هام  نیدنچ  زا 
.تشاد یدایز  لیالد  زور  یط ۱۰  داد  خر  هچنآ  اما 

ندـناسر رد  ماما  ناـکیدزن  یدنمـشوه  راـیتخب و  یاـهراشف  اهدـیدهت و  یماـمت  ربارب  رد  ماـما  تماقتـسا  مهم  هتکن  کـی 
اسر الماک  تروص  هب  ناشیا  یادص  دنتخانش و  یم تیمسر  هب  ار  ماما  هک  دوب  تلم  لک  یگچراپکی  یفرط و  یب هب  شترا 

.دیسر یم مدرم  شوگ  هب  نامز  نیرتمک  اب  و 
لزلزت رب  روشک  رد  شروضح  مدـع  هاش و  جورخ  هتبلا  درک ؛ یم رتراودـیما  یزوریپ  نیا  هب  ار  ام  هک  دوب  ییاـهروحم  اـهنیا 

.دوب هدوزفا  شنارادفرط 
«. میوش کیدزن  یزوریپ  هب  تعرس  نیا  هب  میتسناوت  یمن ام  دیاش  دنام  یم ناریا  رد  هاش  رگا 

بالقنا  مود  ماگ  رد  نآ  تیریدم  ترورض  شناد و 
تـخادرپ و یــسانش  شناد تاـعالطا و  مـلع  دــشرا  سانــشراک یگرا  نـسح  مـلق  هـب  یتشادداــی  رد  یلم  ناــمرآ  هماــنزور 

نمهب رد ۲۲  یمالـسا  بالقنا  یگلاـس  تبـسانم ۴۰  هب  یربـهر  مظعم  ماـقم  یوس  زا  بـالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  تشون :
زورما یایند  یداصتقا و ...  یعامتجا ، یگنهرف ، یـسایس ، طیارـش  زا  لماک  کرد  ناشیا و  دنلب  هاگن  زا  ناشن  لاس ۹۷ 

.تخادرپ نآ  یاشگهار  فلتخم  داعبا  هب  ناوت  یم یبوخ  هب نآ ، رد  قمعت  هعلاطم و  نآ و  راشتنا  اب  هک  دراد 
یکی ناونع  هب ماظن  رادناکـس  دـنلب  هاگن  رد  شناد  تیمها  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  هدـنراگن  رظن  عوضوم  نیا  رد  هچنآ  اـما 

.تسا هینایب  نیا  رد  دیکات  دروم  ناکرا  زا 
ماـظن یربـهر  هک  زورما  یاـیند  رد  یعاـمتجا  یناـمزاس و  یدرف ، یگدـنز  یاـه  هفلوم زا  یـشخب  ناونع  هب شناد  تیریدـم 

رد نآ  نییبـت  نمـض  هتفرگ و  رارق  هقادـم  دروم  رتـشیب  نارظنبحاـص  نیب  رد  اـت  دـبلط  یم دراد  نآ  هب  تبـسن  ییـالاب  مهف 

 



.درک یزاس  هدایپ دمآراک  یوحن  هب  بالقنا  مود  ماگ  رد  روما  نوگانوگ  داعبا  رد  ار  نآ  یتسیاب  هعماج 
نیب هلـصاف  شهاـک  لـقاال  اـی  فذـح  یارب  زورما  یاـیند  رد  مهم  یلـصا  ناوـنع  هب شناد  رازبا  یریگراـک  هـب تـسا  یهیدـب 
رارق هجوت  دروم  یساسا  نکر  کی  ناونع  هب دیاب  هک  تسا  ییاه  ترورض هلمجزا  هعـسوت  لاح  رد  هتفرـشیپ و  یاهروشک 

.دریگ
بالقنا ؟ ارچ 

قیمع ینابیتشپ  دقاف  هتـشذگ  میژر  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تشون : یدـبع  سابع  ملق  هب  یتشاددای  رد  دامتعا  همانزور 
.دوب هعماج  رد 

هک دـشر  هب  ور  نردـم و  تاـقبط  اـب  رگید  یوس  زا  دوـب و  هتـساخرب  هلباـقم  هب  نید  نآ  بلاـغ  هجو  تنـس و  اـب  وـس  کـی زا 
.درک یم ریقحت  ار  همه  تشادن و  یراگزاس  رس  زین  دنتسه  هتینردم  نالماح 

.دوب یتفن  یاهدمآرد  رت  مهم همه  زا  یتینما و  سیلپ و  یورین  شترا و  یجراخ ، تیامح  زا  یشان  وا  یاقب 
.دوبن یلوبق  لباق  یسایس  راتخاس  دجاو  هاش  میژر  میرگنب ، کین  رگا 

.دندوبن رادروخرب  یبسن  لالقتسا  رادتقا و  زا  مادک  چیه نآ  تلود  هن  سلجم و  هن 
.دندوب میژر  فلاخم  ابلاغ  دنک و  عافد  نآ  زا  تسناوت  یمن یرظن  بحاص رکفنشور و  چیه  یمومع  هصرع  رد 

.دنازوسب لد  شیارب  ات  تسناد  یم دوخ  نآ  زا  ار  میژر  نآ  یسک  رتمک 
.دندوب نآ  رد  رازگتمدخ  هاوخریخ و  دارفا  هتبلا 

.دننک راک  ماظن  نآ  لد  رد  هکنیا  زج  دنتشادن  یا  هراچ دنشاب ، روشک  رازگتمدخ  دنتساوخ  یم نوچ  نانآ  یلو 
.تسا هجوت  لباق  شیاه  هنومن

سدـنهم نوچ  یدارفا  هک  منک  دـیکات  دـیاب  نارهت  کینکت  یلپ اـی  ریبکریما  هاگـشناد  هراـبرد  مشهوژپ  هطـساو  هب  اـصخش 
نیا هب  یریظن  یب تامدخ  زربلا  ناتـسریبد  کینکت و  یلپ هدکـشناد  یاسور  یدهتجم  یلعدـمحم  رتکد  یـسیفن و  بیبح 

دمآراک ملاـس و  هاوخریخ و  دارفا  نینچ  زین  رگید  دراوم  رد  ـالامتحا  تسا و  هدـش  تبث  روشک  خـیرات  رد  هک  دـندرک  روشک 
.دنا هتشاد دوجو  زین 

بالقنا  توافتم  نشج 
زا هدــش  رازگرب  مـسارم  کـیو  لـهچ زا  رت  تواـفتم  ۹۹ نمهب هللا ۲۲ موـی مـسارم  تشوـن : یـشرازگ  رد  یرهـشمه  هماـنزور 

.دوش یم ماجنا  بالقنا  یادتبا 
تلکیــسروتوم وردوــخ و  اــب  نادنورهــش  دوــش و  یم رازگرب  تواــفتم  اــنورک  عویــش  لــیلد  هـب لاــسما  نــمهب  مـسارم ۲۲

.دنرادب یمارگ  ار  زور  نیا  هدرک و  تکرش  مسارم  نیا  رد  دنناوت  یم
رد نآ  یکیفارت  یاه  تیدودحم نمهب و  هللا ۲۲ موی مسارم  ییوردوخ  تکرح  هناگ  یاهریسم ۱۲ یرهشمه ، شرازگ  هب 

.تسا هدش  مالعا  یمالسا  تاغیلبت  یگنهامه  یاروش  یوس  زا  نارهت 
هبنش ۲۱ هس زور  تعاس ۲۳:۰۰   ) هدـش مالعا  یناـمز  هلـصاف  رد  مسارم ، نیا  یرازگرب  یکیفارت  هتیمک  هبوصم  ساـسارب 

جرک نارهت - هاردازآ  عطاـقت  قیرط  زا  نارهت  هب  یدورو  نارفاـسم  هبنـشراهچ ،) زور  رد  نمهب  مسارم ۲۲  نایاپ  اـت  نمهب ،
.دنوش یم هداد  لاقتنا  بونج  یرفاسم  هنایاپ  هب  ناگدازآ  یدنبرمک  و 

هب نارهت  قرـش  یقهیب و  بوـنج ، یرفاـسم  یاـه  هناـیاپ زا  دـنناوت  یم مـه  دـنراد  ار  نارهت  زا  جورخ  دـصق  هـک  ینارفاـسم 
.دننک تکرح  دوخ  دصاقم  تمس 

اهوردوـخ یارب  مه  ریـسم  تلکیـسروتوم و ۶ هژیو  ریــسم  هک ۶ دـنا  هدـش نییعت  لـبق  تاونـس  نوـچ  هناـگ  یاهریسم ۱۲
.تسا هدش  ینیب  شیپ

.تساه همانرب رگید  زا  نادیم  رد ۲۱ هژیو  هب رهش  هطقن  رد ۴۲ یناشفارون 
دنک  یم داجیا  فاکش  بالقنا  مدرم و  نیب  اه  ضقانت

طیارـش رگا  دروآ : تخادرپ و  سلجم   رد  راهباچ  مدرم  هدـنیامن  یدیعـس  نیدـلا  نیعم  اـب  وگو  تفگ  هب  انـسیا  یرازگربخ 
.دش میهاوخ  ناریا  یمالسا  بالقنا  یاه  تفرشیپ هجوتم  مینک ، یسررب  ار  بالقنا  زا  لبق  ناریا 

 



.تسا هدرک  تفرشیپ  یللملا  نیب  یسایس و  لالقتسا  یسایس و  یاه  یدازآ یاه  صخاش رد  زورما ، ناریا 
ربا یرودزم  ساـــسا  رب  روــشک  یـــسایس  ماـــظن  رگید  فرط  زا  میتـــشاد و  ینیـــشن  هــغاز  فرط  کـــی  زا  هاـــش ، ناـــمز  رد 

.دوب یبرغ  یاه  تردق
ییوراد و ییاذـغ ، هنیمز  رد  ییافکدوخ  چـیه  میدوب و  هتـسباو  هقطنم  یبرغ و  یاـهروشک  هب  دراوم  نیرت  هداـس یارب  اـم 

.میتشادن کاشوپ 
.تفرگ میمصت  هنایمرواخ  رد  ناوت  یمن ناریا  رظن  نودب  هک  دنراد  ناعذا  زورما  یقرش  یبرغ و  یاه  تردق همه 

کاخ زا  رتم  کی  یتح  یلیمحت ، گـنج  لاـس  یط ۸  هک  دشاب  ییاهروشک  دودـعم  زا  دـیاش  یمالـسا  یروهمج  نینچمه 
.درکن راذگاو  ار  نهیم 

.تسا هر )  ) ینیمخ ماما  یربهر  هب  یمالسا  بالقنا  یاه  شالت لصاح  تردق  نیا  لالقتسا و  نیا 
.میتسه ور  هب  ور  یددعتم  یاه  بیسآ اب  اه ، تفرشیپ همه  رانک  رد 

.تسا تلادع  هلئسم  دنک ، یم هجاوم  شلاچ  اب  ار  بالقنا  ناینب  هک  یشلاچ  نیرت  مهم
تسا  مهم  ییادزرقف  ارچ 

تما ماما  تماعز  تحت  ناریا  یمالسا  بالقنا  تشون : نایشاقن  اضردیمح  ملق  هب  یتشاددای  رد  داصتقا  حبـص  همانزور 
.دز مقر  نیمز  ناریا  لاس  نارازه  خیرات   رد  ار  یدیدج  لصف  هیلع  تمحر هللا  ریبک  ینیمخ 

یدازآ لالقتسا و  هب  ندیـسر  هار  رد  دوخ  لام  ناج و  زا  دندش و  دوخ  ماما  میعز و  هتفیـش  یهلا و  مایپ  هب  هدادلد  تلم 
.دندیزرون غیرد  لاس  نیا ۴۲  همه  رد  یمالسا  یروهمج  و 

یادف هناقشاع  هناقداص و  ار  دوخ  هک  تسا  یا  هتسراو یاه  ناج کاپ و  یاه  نوخ هرمث  ناریا  یمالسا  بالقنا  نیاربانب ،
.دندرک هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ینیمخ ماما  یربهر  هب  بالقنا  یاه  نامرآ

.دوش یمن  متخ  روشک  یاهزرم  زا  یرادساپ  هب  یمالسا  بالقنا  نایک  زا  یرادساپ 
.تسه زین  یمالسا  ناریا  یبالقنا  تلم  تما و  ماما  دنلب  یاه  نامرآ زا  یرادساپ  یمالسا ، بالقنا  زا  یرادساپ 

رد یناـشخرد  یاهدرواتــسد  رابکتــسا ، هـهبج  یاـه  ینمــشد مـغریلع  یمالــسا ، بـالقنا  تاــیح  زا  هـهد  راــهچ  لوـط  رد 
.تسا هدش  تبث  ناریا  تلم  همانراک 

زا ناریدـم  زا  یخرب  یرود  لـصاح  نآ ، زا  یـشخب  هک  تسا  روشک  ریگناـبیرگ  زین  یرگید  هدـیدع  تالکـشم  لاـح ، نیا  اـب 
.تسا مدرم  ادخ و  هار  رد  داهج  هیحور  یشومارف  یمالسا و  بالقنا  یاه  نامرآ

.تفرگ هدیدان  روشک  رد  ار  نآ  دوجو  ناوت  یمن هک  تسا  ییاه  تیعقاو زا  یکی  یتاقبط  داضت  رقف و 
یارب روشک  تاناکما  مامت  یریگراک  هب  ترورـض  زا  نالوئـسم  اب  دوخ  ددعتم  یاهرادـید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر 

.دنا هدرک دیکأت  یزیتس  داسف  ضیعبت و  عفر  یتاقبط و  هلصاف  ندرک  مک  ییادزرقف و 
تـسا زاین  هک  تسا  تیمکاح  هزوح  رد  یدج  یاه  بیـسآ زا  یکی  یفارـشا  یگدنز  هب  نالوئـسم  ناریدم و  یخرب  شیارگ 

.دوش هتخادرپ  نآ  هب  هناسانش  بیسآ  یهاگن  اب  هک 
ارگلوصا  یاه  هناسر

اکیرمآ  هاش و  رب  ناهج  بالقنا  نیرت  یمدرم یزوریپ  نمهب ؛  ۲۲
میژر لاس ۱۳۵۷ ، هاـم  نمهب رد ۱۵  هر ) ) ماما نامرف  هب  تقوم  تلود  لیکـشت  اـب  تشون : یـشرازگ  رد  ناـسارخ  هماـنزور 

.درک ادیپ  فعاضم  یباتش  نآ ، ینوگنرس  دنور  تفرگ و  رارق  لماک  طوقس  ضرعم  رد  هاش 
میمـصت دوـب ، هدـش  لصأتـسم  ًـالماک  هر ،) ) ماـما اـب  اـه  نآ تـعیب  بـالقنا و  ناـیرج  هـب  نارفاـمه  نتـسویپ  اـب  هـک  راـیتخب 

.دنک نارابمب  دابآ ،» حرف  » هاگیاپ هدودحم  رد  ار ، ییاوه  یاهورین  هحلسا  یاهرابنا  تفرگ 
.دش لماک  نمهب ، زور ۲۲  حبص  تعاس ۶  ات  نارابمب ، تایلمع  حرط 

، هـتبلا حرط و  نـیا  اـب  ناـیماظن  زا  یدادــعت  تفلاـخم  اـما  دوـب ؛ حالــس  هـب  مدرم  یباـیتسد  زا  یریگوـلج  راــیتخب ، فدــه 
.دناشک تسب  نب هب  ار  نآ  یارجا  مادقا ، نیا  زا  یشان  تارطخ 

وغل میمــصت  ذاـختا  رد  نویبـالقنا ، تـسد  هـب  هحلــسا  نداـتفا  شترا و  تاـمهم  یاـهرابنا  طوقــس  ربـخ  لاـح ، ناـمه  رد 

 



.دوب رثؤم  رایسب  تایلمع ،
.دوب هداتفا  مدرم  تسد  هب  حبص  تعاس ۸  اهرابنا ، نیا 

یریگرد و هب  ناـنچمه  یهاـشنهاش ، دراـگ  زا  ییاهدـحاو  اـهنت ، دوـب و  هتـسویپ  مدرم  هب  لـماک  تروـص  هب  ًاـبیرقت  شترا 
.دنداد یم همادا  راتشک 

.دیسر دوخ  جوا  هب  اه  یریگرد نیا  هک  دوب  هدیسرن  ارف  لاس ۱۳۵۷  هام  نمهب زور ۲۲  رهظ  زونه 
.دش رازگرب  یماظن  ناهدنامرف  رتشیب  داتس و  سیئر  یغاب ،» هرق  » تکرش اب  شترا ، یلاع  یاروش  حبص ، تعاس ۱۰:۳۰ 

.دنک یفرط  یب مالعا  دیاب  شترا ، تسا و  مامت  هاش  میژر  راک  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  عاضوا ، یسررب  زا  سپ  اه  نآ
نیمز  ناریا  دبلاک  رد  یزوریپ  یاون 

رنه » تشوــن : تـخادرپ و  یبــالقنا  یاهدورــس  هتــسجرب  هدــنناوخ  زیرلگ ، دــمحم  اــب  وــگ  تـفگ و  هــب  تلاــسر  هماــنزور 
.درک لقتنم  بطاخم  هب  ناسآ  لهس و  ار  میهافم  ناوت  یم نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یا  هلوقم

رثا رایـسب  دناوت  یم دـشاب  هدـمآرد  نوزوم  تروص  هب  هک  هتـشون  رعـش ، یقیـسوم ، نوچمه  یا  هنادـنمرنه نایب  نیاربانب 
یماـمت مینک ، لـقتنم  ار  دوـخ  میهاـفم  هنوـگچ  روـطچ و  میتـسناد  یمن هک  ماـگنه  نآ بـالقنا ، لـیاوا  رد  « » .دـشاب راذـگ 

.میدرک تفایرد  ناش  نایب مدرم و  زا  ار  اه  ادوس 
شوگ اب  ات  میتفرگ  میمـصت  میتسـشن ، یم گنهآ  تخاس  یارب  نامتفگ  هب  یبالقنا  یقیـسوم  نازاتـشیپ  اـب  هک  یماـگنه 

هدرک هرگ  ار  دوخ  یاـه  تشم مدرم  اـه  لاـس نآ رد  « » .مینک حرط  ار  دوـخ  یقیـسوم  مـالک  مدرم ، یاهراعـش  هب  ندرپـس 
.دنداد یم رس  نیگنهآ  یاهراعش  هراومه  دندوب و 

هب تسرد  دش ، راگدـنام  مدرم  لد  رد  بالقنا  یاه  لاس نآ خـیرات  هک  دوب  یقیـسوم  یاوجن  اهراعـش و  نیمه  بجوم  هب 
.دوش یم راگدنام  لاس  یاه  لاس یارب  مدرم  لد  رد  مامتا  زا  سپ  هک  ملیف  ینایاپ  ژارتیت  ناس 

یرایـسب ریثأـت  میهاـفم  لاـقتنا  رب  یقیـسوم  : » درک ناـشنرطاخ  نینچمه  روشک  یبـالقنا  یاهدورـس  هتـسجرب  هدـنناوخ 
.دراد

یاوجن زا  هدافتسا  اب  ات  میراد  زاین  یرگید  نامز  ره  زا  شیب  میتسه  دوخ  نانمشد  اب  یگنهرف  گنج  لاح  رد  هک  نونکا 
ار یمالـسا  ناریا  نانمــشد  فادـها  قـقحم و  ار  یمالــسا  بـالقنا  فادـها  کـیاکی  میزاـسب و  رخاـف  یقیــسوم  نـیگنهآ ،

یقیـسوم هقیلـس  یزاـجم  یاـیند  هناـسر و  یاـضف  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  تسا  ددـصرد  نمـشد  کـنیا  مه « » .مینک نوگنرس 
.دنک تیاده  بولطمان  یوس  تمس و  هب  ار  مدرم 

داد  یمن ار  یناقلاط  مان  اب  یبساک  هزاجا 
مـسجت یناـقلاط ، دومحمدیـس  هللا  تیآ : تشوـن تخادرپ و  یناـقلاط   یدهمدیـس  اـب  وـگ  تفگ و  هب  زورما  نطو  هماـنزور 

.دندینش یم ار  شتیاور  مدرم  هک  دوب  مالسا  زا  هچنآ  ره 
وا : » دـندرک فیـصوت  نینچنیا  ار  ناشیا  یناقلاط ، هللا  تیآ تشذـگ  رد  تبـسانم  هب  دوخ  تیلـست  مایپ  رد  ینیمخ  ماـما 

.دوب رذوبا  ترضح  هلزنم  هب  مالسا  یارب 
«. هدنبوک دوب و  هدنُرب  دوب ؛ رتشا  کلام  ریشمش  نوچ  وا  یایوگ  نابز 

یاقآ : » دـندومرف لاـس ۹۵  رد  یناـقلاط  هللا  تیآ تشادـگرزب  داتـس  یاـضعا  اـب  دوـخ  رادـید  رد  زین  یربـهر  مـظعم  ماـقم 
ناشیا تایـصوصخ  مان و  دـیراذگن  دوشب ؛ مارتحا  دوشب ، لیلجت  وا  زا  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  راوازـس و  اـعقاو  یناـقلاط 

«. یعقاوریغ یاه  تبسن هب  دوشب  لیدبت  بالقنا ، اب  ناشیا  یعقاو  یاه  تبسن دوشب و  شومارف 
هب یلامجا  دنچ  ره  یهاگن  میدرک  یعس  میتشاد ، یناقلاط  هللا  تیآ دنزرف  یناقلاط ، یدهم  دیس  اب  هک  ییوگو  تفگ رد 

یراـتفر هریــس  هـک  دـشاب  میزادــنیب ، بـالقنا  هرود  ناوـج  لـسن  نـیب  رد  یناـقلاط  هللا  تـیآ تیبوـبحم  لـلع  نـیرت  یلــصا
.ام زورما  یارب  دشاب  ییوگلا  ناشیا ،

رادـید نیا  رد  مه  امـش  دنتـشاد و  یناـقلاط  هللا  تیآ تشادـگرزب  داتـس  یاـضعا  اـب  یربـهر  مظعم  ماـقم  هک  یرادـید  رد 
ریدــقت لـباق  مدرم  دزن  رد  ناـشیا  هـهجو  ظـفح  رد  ار  یناــقلاط  هللا  تـیآ تـیب  درکلمع  اــعومجم  ناــشیا  دــیدوب ، رــضاح 

.دنتسناد

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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! هلب
.دندوب ساسح  یلیخ  عوضوم  نیا  یور  ناشیا 

.دراد دوجو  هلاسم  نیا  یارب  یددعتم  لیالد  لاح  ره  هب 
هطـساو هب  هک  تسا  یـصخش  دوخ  تقد  تبقارم و  هدـیدپ ، نیا  روهظ  زا  یریگوـلج  یارب  هلاـسم  نیرت  مهم نم  رظن  هب 

.دنراد رارق  هدافتساءوس  ضرعم  رد  شنادنزرف  شتیلوؤسم ،
زیزع  هلاس   ۴۲

یمالسا بالقنا  یزوریپ  هب  طوبرم  یاه  نشج دای  تارطاخ و  اب  هشیمه  نمهب  هام  : تشون یشرازگ  رد  ون  حبص  همانزور 
ناردپ و الاح  دنتشاد ، روضح  یمدرم  شورخ  رد  دوخ  نیدلاو  اب  هارمه  نمهب ۵۷  راگزور  رد  هک  یناکدوک  تسا ؛ هارمه 
هعماـج و اـما  دنـسرپ ؛ یم اـهنآ  زا  ملظ ، رب  مدرم  یزوریپ  بـالقنا و  هراـبرد  ناـش  نادـنزرف هک  دنتـسه  لاـسنایم  ینارداـم 

ههد مایا  لاس  ره  دـننک ؟ کمک  اه  هداوناخ هب  میهافم  نیا  لاقتنا  رد  دـنا  هتـسناوت ردـقچ  یبالقنا  یگنهرف و  یاـهداهن 
.دش یم رارقرب  نازومآ  شناد نیب  رد  یرگید  طاشن  روش و  دیسر ، یم هار  زا  هک  رجف 

یتـح رگید و  یگنهرف  یاـهراک  دورــس و  شیاـمن ، یراوـید ، هماـنزور  هـیهت  یارب  یزوـمآ  شناد تاــقباسم  عاوـنا  یرازگرب 
اما دـش ؛ یم ماجنا  سرادـم  رد  نازومآ  شناد یوس  زا  هک  تسا  یتامادـقا  نیرت  مهم زا  سرادـم  اـه و  سـالک یدـنب  نیذآ
هب طوبرم  هلاسم  نیا  هتبلا  تسا ؛ هدـش  هجاوم  هفقو  اـب  سرادـم  یلیطعت  اـنورک و  عویـش  لـیلد  هب  لاـسما  قاـفتا  نیا 

.تسا هدوب  یتشادهب  یاه  لکتورپ تیاعر  ریثات  تحت  هدش  ماجنا  هک  مه  ییاهراک  تسا و  یگنهرف  یاه  همانرب مامت 
.تسین ارجام  مامت  نیا  اما 

دوب ملاس  بالقنا ۶  نامز  نم  دـیوگ : یم ون » حبـص  » هب هراب  نیا رد  نارهت  یمیدـق  یاه  هلحم زا  یکی  نکاس  یراهب  یاقآ 
رد یریواـصت  هـک  مدوـب  اـه  ییاـمیپهار رد  یراـب  دـنچ  مرداـم  اـب  هارمه  یلو  تـسین ، مـنهذ  رد  یفافــش  ریواـصت  یلیخ  و 

.تسا منهذ 
دنمتردق  لقتسم و  ناریا 

هک تسا  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  نـیا   ۵۷ یخیراـت نمهب  زا  سپ  لاـس  ودو  لـهچ : تشون یـشرازگ  رد  ون  حبـص  هماـنزور 
رتــهب یادرف  هــب  لوــحت  تفرـــشیپ و  ریـــسم  رد  هدرک و  روــبع  اــه  مــیرحت گــنج و  زا  هدــنام  یقاــب دـــنمتردق  لقتـــسم و 

.دشیدنا یم
.تشاد دنهاوخ  رارق  لوحت  نیا  روما  سأر  رد  مدرم 

نالووسم و رانک  رد  ار  اه  یتخس دندوب و  ماظن  اب  هارمه  اهزور  نیرت  تخس رد  یمالـسا  ناریا  بالقنا و  هب  رادافو  مدرم 
بـالقنا و یلـصا  ناـبحاص  ناـیم  هلـصاف  اـما  دـندرک ، لـمحت  ییاـجر  یتشهب و  دیهـش  لـثم  یمدرم  قداـص و  نادرمتلود 

.دندش ادج  مدرم  هقبط  زا  هک  هتفرگ  لکش  یعطاقم  رد  بالقنا  زا  سپ  یاه  تلود
دنک ار  ماظن  تکرح  هعـسوت  تفرـشیپ و  ریـسم  رد  هک  تسا  یا  هدیدپ نامه  یجراخ  یاه  تردق هب  دیما  یرگ و  یفارـشا

.دنک یم فقوتم  یتح  ای 
دناشن  یم تلذم  کاخ  هب  ار  اه  تردقربا مالسا  هر : ) ) ینیمخ ماما 

یزاـت هـکی یریذــپانذوفن و  یرادــمروز ، هـک  یناـمز  نآ  ینعی  شیپ  لاــس  ودو  لــهچ : تشوـن یــشرازگ  رد  ناــهیک  هماــنزور 
زگره هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب ناهج  مدرم  همه  رد  ار  رواـب  نیا  یناـهج ، هنحـص  رد  برغ ، قرـش و  یرابکتـسا  یاـه  تردـق

نامزیزع روشک  رد  خـسار ، یداقتعا  یندـشان و  فصو یناـمیا  نیدـالوپ ، یا  هدارا اـب  یدرم  درک ، هلباـقم  اـهنآ  اـب  ناوت  یمن
نیرت یمدرم نرق و  هثداــح  نـیرت  گرزب تـّلم ، هناوتــشپ  هـب  یهلا و  تاذ  هــب  ءاــکتا  اــب  هــک  تــشارفارب  ار  یمچرپ  ناریا ،

.دز مقر  ار ، دیدج  رصع  بالقنا 
ّتلذــم کاـخ  هـب   » زا نخــس  بــالقنا ، یزوریپ  یادــتبا  ناــمه  رد  شا ، هناــمیکح یرگن  هدــنیآ اــب  بــالقنا ، ریبـک  راــمعم 

.دنتشاد برغ » قرش و  تهبا  ندش  هتسکش  اه و  تردقربا نتسشن 
.دوب تخس  اه ، یلیخ یارب  شرواب  هک  ینخس 

اــه و تنطیـــش ماــمت  اــب  یمالـــسا ، دنمهوکـــش  بــالقنا  یزوریپ  لاــس  نــیمودو  لــهچ درگلاــس  هناتـــسآ  رد  اــما  کـــنیا 

 



مجنپ هـهد  رد  ماـگ  یرگید ، ینیمخ  یرادـمچرپ  اـب  راـختفاُرپ ، ـهّلچ  کـی  ندـش  یرپـس  زا  سپ  نیفلاـخم ، یاـه  ینمــشد
زا ماـگ  ره  رد  میور و  یم شیپ  یمالـسا ، گرزب  ّندـمت  لیکـشت  یوس  تمـس و  هب  ادـخ ، لـضف  هب  میا و  هدراذـگ بـالقنا 

.ددرگ یم سوسحم  سوملم و  نامیارب  یهلا ، درم  نآ  یاه  ییوگ شیپ بالقنا ، مود  ماگ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد تمواقم -  نامتفگ  باتزاب  یمالسا ؛ بالقنا  یزوریپ   

۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۳۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زورما  گنهرف   

ات ۲۰ تعاس ۱۸  زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یـسانش  هعماج  یملع  نمجنا  انبیا ؛ زا  لقن  هب  زورما  گنهرف  شرازگ  هب 
نارود و ری  یپ ناژ  رثا  سکراـم » یــسانش  هعماـج   » باـتک یــسررب  دـقن و  نیـالنآ  تســشن  نـمهب ۱۳۹۹  هبنشجنپ ۲۳ 

.دنک یم رازگرب  مور  یاکسا  طیحم  رد  ار  هداز  نیسح  نموه  همجرت 
، یـسابعالم دمحم  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  ییوخ ، یدـهم  باـتک ، مجرتم  زجب  تسـشن  نیا  رد 

.تشاد دنهاوخ  روضح  زین  یسانش  هعماج  هزوح  سردم  رگشهوژپ و  سردم ،
.دراد هدهع  رب  ار  تسشن  نیا  یریبد  یدمحا  یفطصم 

ناـموت رازه  یاـهب ۳۱  هحفـص و  رد ۱۷۰  هداز  نیـسح نموـه  هـمجرت  نارود و  ری  یپ ناژ  رثا  سکراـم » یـسانش  هعماـج »
.تسا هدش  رشتنم  هاگن  رشن  طسوت 

تاـقبط راـک ، یـسانش  هعماـج یوـس  هـب  یـشک ، هرهب هـیرظن  تـسا : نیواـنع  نـیا  اـب  بـیترت  هـب  لـصف  جـنپ  لـماش  باـتک 
.رضاح رصع  رد  سکرام  تخانش ، یعامتجا  دیلوت  یژولوئدیا و  یتاقبط ، هزرابم  تلود و  یعامتجا ،

.دراد رارق  راک  یسانش  هعماج یور  شزکرمت  هدمع  تسا و  هسنارف  مهم  یعامتجا  نارکفتم  زا  نارود  ری  یپ ناژ 
.تسا یروانف  رارقتسا  یتعنص و  رصاعم ، راک  رد  دوجوم  تیعضو  راک و  تالوحت  تخانش  وا  یا  هفرح یگژیو 

، سکراـم راـثآ  هـچیرد  زا  یتعنــص  هعماـج  تـالوحت  راـک و  یــسانش  هعماـج سکراــم ، راــثآ  یــسررب  هـب  رکفتم  نـیا  هاــگن 
.دنک کمک  ور  شیپ یاهریسم  رصاعم و  هعماج  تخانش  هب  دشاب و  هدنزاس  رایسب  دناوت  یم

۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۰۷



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

دوش دوش یمیم یسررب   یسررب دقن  وو   دقن سکرام » » سکرام یسانش   یسانش هعماج   هعماج »»

مجرتـم هداز ، نیـسح  نموـه  روـضح  اـب  نمهب  هبنـشجنپ ۲۳  سکرام » یـسانش  هعماج   » باـتک یـسررب  دـقن و  نیـالنآ  تسـشن 
.دوش یم رازگرب  باتک 

هسردم هسردم هرواشم   هرواشم هتشر   هتشر اباب   ییانشآ   ییانشآ هاگراک   هاگراک

، ییاـبطابط همـالع  هاگـشناد  هرواـشم  ییوجـشناد  یملع  نمجنا  یراـکمه  اـب  ارهزلا  هاگـشناد  هرواـشم  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
.دننک یم رازگرب  ار  هسردم » هرواشم  هتشر  اب  ییانشآ   » هاگراک

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۳۷

http://farhangemrooz.com/news/64239/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://farhangemrooz.com/news/64239/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99112115973/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
https://www.isna.ir/news/99112115973/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسا  

دیهـش هاگـشناد  هسردم  هرواشم  هتـشر  هتخومآ  شناد  هسردـم و  رگـشهوژپ  یفوص ـ  رحـس  هئارا  روضح و  اب  هاگراک  نیا   
.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۹:۳۰   ۱۸ تعاس هام  نمهب  هبنشجنپ ۲۳  زور  یتشهب ،

کنیل هـــــــــــــــــــــب  هرود  نـــــــــــــــــــــیا  رد  تکرــــــــــــــــــــــش  تـــــــــــــــــــــهج  دــــــــــــــــــــــنناوت  یم  نادــــــــــــــــــــــنم  هقـــــــــــــــــــــالع   
.دننک هعجارم   https://www.skyroom.online/ch/alzahrafarhangi/consulting

لح ای  یسرد ، داوم  یلیصحت ، هتشر  باختنا  رد  زومآ  شناد  هب  هسردم  هرواشم  انسیا ، نایوجشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
.دنک یم  کمک  یلیصحت  تالکشم 

هب کمک  هعلاطم ، رد  حیحـص  یاه  تداع  بسک  شزومآ و  رما  رد  نازومآ  شناد  ییامنهار  هتـشر  نیا  فادها  زا  یخرب 
فشک یلیصحت ، یاه  یزیر  حرط  روظنم  هب  دوخ  یاه  ییاناوت  اه و  دادعتسا قیالع ، حیحص  یبایزرا  رد  نازومآ  شناد 

یاه شور  نداد  قابطنا  رد  ناملعم  هب  کمک  اه ، نآ عفر  رد  نانآ  هب  کـمک  نازومآ و  شناد  یلیـصحت  تالکـشم  لـلع 
.تسا نازومآ و ....  شناد  یدرف  یاهدادعتسا  اه و  یدنمزاین  اب  دوخ  سیردت 

دیهـش هاگـشناد  هسردم  هرواشم  هتـشر  هتخومآ  شناد  هسردـم و  رگـشهوژپ  یفوص ـ  رحـس  هئارا  روضح و  اب  هاگراک  نیا 
.دوش یم رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۹:۳۰   ۱۸ تعاس هام  نمهب  هبنشجنپ ۲۳  زور  یتشهب ،

کنیل هـــــــــــــــــــــب  هرود  نـــــــــــــــــــــیا  رد  تکرــــــــــــــــــــــش  تـــــــــــــــــــــهج  دــــــــــــــــــــــنناوت  یم  نادــــــــــــــــــــــنم  هقـــــــــــــــــــــالع 
.دننک هعجارم   https://www.skyroom.online/ch/alzahrafarhangi/consulting

مایپ یاهتنا 

۲۱۲۱
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۵۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ملیف ناگراتـس  هلمج  زا  چـیوودیو  البازیا  نیکنیتپ و  یدـنم  پوج ، آون  نوسلیو ، نووا  ستربار ، اـیلوج  یلبمرت ، بوکیج   
.دنتسه

هب ـالتبا  رثا  رد  هک  ییاـه  تواـفت رطاـخ  هب  هک  دـنک  یم تـیاور  ار  نملوـپ  تسوـگآ  ماـن  هـب  یا  هچبرـسپ ناتـساد  هبوـجعا ،  
نتخومآ هب  هناـخ  رد  هدرک و  یگدـنز  عاـمتجا  زا  رود  هشیمه  دراد ، دوـجو  شا  هرهچ رد  دـلوت  ودـب  زا  زنیلاـک  رچیرت  مردـنس 

.تسا هتخادرپ  شیاه  سرد

https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman- کـــنیل هــب  هماـــنرب  نــیا  رد  تکرـــش  تـــهج  دـــنناوت  یم نادـــنم  هقـــالع  
.دننک هعجارم   education

ییوجشناد ییوجشناد یتسشن   یتسشن ردرد   هبوجعا » » هبوجعا  » » ملیف ملیف یتیبرت   یتیبرت یتخانشناور  وو   یتخانشناور لیلحت   لیلحت

یتیبرت یتخانـشناور و  لیلحت  یزاجم  تسـشن  نارهت ، ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  شرورپ  شزومآ و  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
.دنک یم رازگرب  ار  ( wonder  ) هبوجعا ملیف 

 

https://www.isna.ir/news/99112115962/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99112115962/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C


یکـسابش و نویتسا  ینادرگراـک  هب  مارد  یدـمک ـ  ملیف  کـی  ( Wonder :) هبوجعا انسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
.تسا اکیرمآ  لاس ۲۰۱۷  لوصحم 

ویـسالاپ یجرآ  هتـشون  مان  نیمه  هب  ینامر  ساسارب  یکـسابش  درانوک و  ویتسا  نروت ، کـج  طـسوت  ملیف  نیا  هماـنملیف 
.تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب 

ملیف ناگراتـس  هلمج  زا  چـیوودیو  البازیا  نیکنیتپ و  یدـنم  پوج ، آون  نوسلیو ، نووا  ستربار ، اـیلوج  یلبمرت ، بوکیج 
.دنتسه

هب ـالتبا  رثا  رد  هک  ییاـه  تواـفت رطاـخ  هب  هـک  دـنک  یم تـیاور  ار  نملوـپ  تسوـگآ  ماـن  هـب  یا  هچبرـسپ ناتـساد  هبوـجعا ،
نتخومآ هب  هناخ  رد  هدرک و  یگدنز  عامتجا  زا  رود  هشیمه  دراد ، دوجو  شا  هرهچ رد  دـلوت  ودـب  زا  زنیلاک  رچیرت  مردـنس 

.تسا هتخادرپ  شیاه  سرد
هب یداـع  یا  هسردــم رد  هـتفر و  شنــالاس  نـس و  مـه  ناــیم  هـب  دریگ  یم میمــصت  مـجنپ  ســالک  هـب  ندیــسر  زا  دــعب  وا 

.دزادرپب شیاه  سرد یریگارف 
.دتفیب رسدرد  هب  تسود  ندرک  ادیپ  یارب  دریگب و  رارق  شیاه  یسالکمه  هرخسم  دروم  دوش  یم  ثعاب  هلئسم  نیمه 

هـس زور  نارهت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یمداخ ـ  تاداس  هدـیمح  رتکد  یرک  لـیلحت اـب  هماـنرب  نیا 
.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا  تعاس ۱۷  نمهب  هبنش ۲۱ 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/anjoman- کـــنیل هــب  هماـــنرب  نـــیا  رد  تکرـــش  تـــهج  دـــنناوت  یم نادـــنم  هقـــالع
.دننک هعجارم   education
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ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

لـهچ و تـشاد  یمارگ تبــسانم  هـب ییاـبطابط ، همالع  هاگـشناد  یموــمع  طــباور  زا  لــقن  هـب  رهم  یرازگربــخ  شرازگ  هــب 
، ییابطابط همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدــنیامن  داـهن  ناریا ، یمالــسا  بـالقنا  یزوریپ  درگلاـس  نـیمود 

یاـه تسـشن هلـسلس  هاگــشناد ، نـیا  ناـگبخن  دـیتاسا و  یــشیدنا  مـه  زکرم  یمالــسا و  فراـعم  هورگ  دـیتاسا ، جیــسب 
.دننک یم رازگرب  ار  یمالسا » بالقنا  مود  ماگ  هینایب  ققحت  زاس  نیمز  یناسنا  مولع  لوحت  « ؛ ناونع اب  یشیدنا  مه

یادـتبا رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  یگدنیامن  داهن  سیئر  مدـقا ، یربکا قداص  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح
نیا هللاءاش  نا تفگ : رجف  ههد  مایا  کیربت  نمـض  تخادرپ و  ینارنخـس  داریا  هب  اه  تسـشن هعومجم  نیا  لوا  ۀسلج 

.دشاب یمالسا  بالقنا  یاه  شزرا ققحت  رد  رثؤم  یماگ  ییاه  تسشن نینچ  یرازگرب  تکرح و 
یا ُْمکَمَاـدـَْقأ ؛ ْتَبُثَیو  ُْمْکرُْــصَنی  َهللا  اُورُْــصَنت  ِْنإ  اـوَُنمآ  َنـِیذلا  اـَهَیأ  ـاـَی  : » تـسا هدوـمرف  مـیرک  نآرق  رد  لاــعتم  دــنوادخ 
نیا ( ۴۷ دمحم /  « ) دراد یم راوتسا  ار  ناتیاه  ماگ دنک و  یم ناتیرای  دینک ، یرای  ار  ادخ  رگا  دیا ، هدروآ نامیا  هک  یناسک 

، مینک یراـی  ار  ادـخ  نـید  رگا  ینعی  میدـنویپب ، یهلا  ترـصن  هـب  مـه  اـم  هـک  تـسا  یطیارـش  رد  یهلا  ترـصن  رگناـیب  هـیآ 
.دش دهاوخن  زوریپ  ام  رب  سک  چیه  دش و  دهاوخ  ام  بیصن  یهلا  ترصن  مه  میرک ، نآرق  تایآ  ساسا  رب  ًاعطق 

تسا تسا یناسنا   یناسنا مولع   مولع ردرد   لوحت   لوحت ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد تلاسر   تلاسر

بـالقنا یارب  مزـال  رازفا  مرن  هـک  تـسا  نـیا  یناــسنا  موـلع  هاگــشناد  نـیرت  مـهم زا  راــظتنا  تـفگ : مدــقا  یربـکا  مالــسالا  تـجح 
.دنک هیهت  هعماج  رد  یزاس  نامتفگ یزیر و  همانرب یراذگتسایس و  بلاق  رد  ار  یمالسا 

 

https://www.mehrnews.com/news/5142846/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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نانمؤم هب  هک  دنتشاد  یلاعت  یراب  هدعو  هب  یخسار  داقتعا  هر )  ) ماما ترضح  دندومرف  بالقنا  مظعم  ربهر  دوزفا : یو 
.تسا هدش  هداد 

.میشاب لاعتم  یادخ  بناج  زا  ییاه  ترصن نینچ  دهاش  زور  هب  زور  هللا  ءاش نا
هـصرع رد  حرطم  نادنمـشناد  ناـیب  نیا  تسا و  هدـش  زاـغآ  اـکیرمآاسپ  نارود  دـندرک  مـالعا  ًاریخا  بـالقنا  مـظعم  ربـهر 

.تسایند یملع 
ماظن لوفا  هکلب  دوبن ، بابان  روهمج  سیئر  کی  لوفا  حضتفم ، تیعـضو  نیا  اب  پمارت  طوقـس  هک  دـندرک  هراشا  ناشیا 

.دوب اکیرمآ  یسایس  یعامتجا و 
ماگ عورـش  ًاصوصخم  لوا و  ماگ  رد  نآ  تابث  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  اب  نآ  عورـش  هک  تفرگ  لکـش  ینامتفگ  عقاو  رد 

.میتسه نآ  لاس  نیمود  رد  نونکا  هک  دوب  بالقنا  مود 
زا میراد و  یم یمارگ  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  درگلاس  نیمود  لـهچ و  درک : راـهظا  مدـقا  یربکا مالـسالا  تجح 

.میناهاوخ مرح  عفادم  یلیمحت و  گنج  بالقنا و  نادیهش  ماما ، ترضح  حوتفرپ  حور  یارب  تاجرد  ولع  یهلا ، هاگرد 
رد هک  یدنمـشزرا  تکرح  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  رودص  زورلاس  رد  میتشاد  هغدغد  هک  تسا  یتقو  دنچ 

تبـسانم نیا  هب  یـشیدنا  مه یاه  تسـشن مینک و  زاغآ  ار  تشاد  نآ  راظتنا  ناوت  یم ییابطابط  همالع  هاگشناد  طیحم 
.مینک رازگرب 

.دش رشتنم  زین  باتک  کی  بلاق  رد  هک  میدرک  رازگرب  ییاه  تسشن ًالبق  اتسار  نیا  رد 
مولع هاگـشناد  نیرت  مهم زا  راظتنا  میدـقتعم  دـش : روآدای  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  یگدـنیامن  داـهن  سیئر 

رد یزاس  نامتفگ یزیر و  همانرب یراذگتـسایس و  بلاق  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  یارب  مزال  رازفا  مرن  هک  تسا  نیا  یناـسنا 
.دنرادرب نکمم  لکش  نیرتهب  هب  ار  مود  ماگ  بالقنا ، ربهر  یاپ  مه هارمه و  مدرم  نالوئسم و  ات  دنک  هیهت  هعماج 

هورگ دـیتاسا و  جیـسب  هاگن  هتبلا  هک  میدرک  نیودـت  ار  ییاه  همانرب همالع  هاگشناد  رد  یربهر  داـهن  رد  درکیور  نیمه  اـب 
.تسا نایوجشناد  یارب  ینید  فراعم  هدننک  نییبت هک  تسا  هدوب  نیمه  زین  فراعم 

هفـسلف ترتع ، نآرق و  دـننامه  ینید  ینابم  زا  هدـمآرب  یـشزرا و  یموب و  گنهرف  هب  هاـگن  اـب  ملع  دـیلوت  داد : همادا  یو 
هدـننک نـییعت یـشقن  هـنیمز  نـیا  رد  دـیاب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هـک  تـسا  یلئاـسم  زا  یــشزرا  گـنهرف  یمالــسا و 

.دشاب هتشاد  هدهعرب 
.تسا یزاس  یمالسا یدمآزور و  ظاحل  هب  دوجوم  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یدعب  هلحرم 

.تسا هاگشناد  هعماج و  روشک ، هصرع  رد  هدمآ  شیپ  لئاسم  نییبت  موس  هلحرم 
ار مزـال  یاـهدربهار  یروـصت ، نینچ  اـب  اذـل  تسا ، طوـبرم  همـالع  لوزن  نأـش  تلاـسر و  هب  یناـسر  تمدـخ نییبـت و  نـیا 

.میا هدرک یحارط 
رد یا  هفلوم لئاسم ، نییبت  مولع و  نیا  رد  لوحت  یناسنا و  مولع  دیلوت  ًامتح  درک : حیرصت  مدقا  یربکا مالـسالا  تجح

.تسا ندوب  تیالو  مدرم و  رانک  یاتسار 
دننک و یم حرطم  یناسنا  مولع  صوصخ  رد  ار  ینارگن  هیالگ و  کی  لاس ۱۳۸۸  رد  هنیمز و  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر 

یناسنا مولع  هکارچ  تسا ، هدش  انب  یناسنا  مولع  ینآرق و  ینابم  اب  ضراعتم  ینابم  رب  ام  یناسنا  مولع  : » دنیامرف یم
نآرق و مه  یـسح و  هبرجت  لقع و  هب  دـقتعم  مه  ام  هکارچ  تسا ، یطلغ  هاگن  نیا  تسا ، یداـم  هاـگن  رب  ینتبم  برغ 

«. میتسه ترتع 
هک مینک  یم ادـیپ  ار  یدارفا  زین  یبرغ  یقرـش و  نادنمـشیدنا  رد  ًانئمطم  مینک ، یـسررب  هک  ار  بالقنا  ربهر  ضارتعا  نیا 

.دنراد ار  یا  هغدغد هیالگ و  نینچ 
مظعم ربـهر  تفگ : دوـخ  نانخـس  ناـیاپ  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدـنیامن  داـهن  سیئر 

هب زورما  هک  تسین  یفرح  نیا  مینک و  یـساسا  یراک  یناـسنا  مولع  هنیمز  رد  دـیاب  دـندومرف  زین  هامرهم ۹۷  رد  بالقنا 
.تسا هدش  هتفگ  لبق  اه  لاس زا  هکلب  دشاب ، هدیسر  یسک  نهذ 

هنیمز رد  هک  تـسا  نـیا  همالع  هاگشناد  رد  فراعم  دـیتاسا  هدـنب و  ناراکمه  هاگـشناد و  دـیتاسا  تلاسر  مدـقتعم  هدـنب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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بـالقنا مود  ماـگ  هیناـیب  قـقحت  رد  یـساسا  یـشقن  دـناوت  یم تسا و  زورما  ثحب  عوـضوم  هک  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت 
.دننک افیا  یساسا  یشقن  دشاب ، هتشاد 

فیاظو هب  هللاءاش  نا تسین و  یبیرغ  نخـس  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یناسنا  مولع  رد  لوحت  زا  ثحب  نـالا  هتبلا 
.مینک لمع  یبوخ  هب  دوخ 

دوب    هعماج  هشیدنا  یاضف  رد  یراکهاش  بالقنا  مود  ماگ  هینایب 

نیا هــمادا  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یــسایس  موـلع  قوــقح و  هدکــشناد  یملع  تـئیه  وــضع  ربــهر ، یلعــسابع 
، مینک لـمع  یبوخ  هب  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت  هنیمز  رد  میهاوـخ  یم رگا  تفگ : تخادرپ و  ینارنخـس  داریا  هب  تسـشن 

هلمج زا  هعماـج و  لــئاسم  نآ  ساــسارب  دریگب و  لکــش  یوزوـح  یهاگــشناد و  یملع  هعماــج  رد  یدرکیور  دــیاب  ادــتبا 
.مینک یریگیپ  ار  یناسنا  مولع  رد  لوحت 

تمدـخ رد  یناـسنا  موـلع  اذـل  تـشاد ، میقتــسم  تبــسن  یناـسنا  هعماـج  لـئاسم  اـب  برغ  رد  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت 
.تفرگ رارق  هعماج  لئاسم 

.تفرگ رارق  ینیزگ  لح  هار دروم  هعماج  تالکشم  مه  درک و  دشر  یناسنا  مولع  مه  نیاربانب 
هدرک و لمع  فرع  عرش و  قالخا ، ینابم  قطنم و  رب  ینتبم  مارآ و  یاضف  کی  رد  لئاسم  صیخشت  رد  دیاب  هاگن  نیا  اب 

.میزادرپب لئاسم  لح  هب  یطارفا  یگدز  تسایس یاضف  زا  رود 
مود ماـگ  هیناـیب  نـیمه  داـتفا ، قاـفتا  اـم  هعماـج  یا  هشیدـنا یاـضف  رد  هـک  یمهم  یاـهراکهاش  زا  یکی  داد : هـمادا  یو 

.دش نایب  یقیقد  هاگن  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  یوس  زا  هک  دوب  یمالسا  بالقنا 
.تسا هدروآ  یور  مه  هلئسم  صیخشت  هب  صاخ  روط  هب  دراد و  یمهم  رایسب  تاکن  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  یترابع  هب 

ار یتالکــشم  هـکلب  دــنا ، هدادــن صیخــشت  لکــشم  نودــب  لـبلب و  لـگ و  ار  هدــنیآ  زورما و  زورید ، هعماـج  بــالقنا  ربـهر 
یناـسنا موـلع  رد  لوـحت  اذـل  دوـب ، میهاوـخ  بـالقنا  فـیرحت  دـهاش  دریگن ، رارق  هجوـت  دروـم  رگا  هک  دـنا  هداد صیخـشت 

.دنک افیا  هنیمز  نیا  رد  یساسا  یشقن  دناوت  یم
دنک یم هراشا  یساسا  روحم  هس  هب  کیژتارتسا  یروشنم  ناونع  هب  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  یترابع  هب  دش : روآدای  ربهر 

داجیا تیفرظ  دناوت و  یم تفرگ  لکش  تلادع  تیونعم و  یدازآ ، لالقتسا ، یمالـسا ، ماظن  رب  ینتبم  یا  هعماج رگا  هک 
یمالــسا تـلود  هعماــج و  نـیا  نورد  زا  تـشاد و  دــهاوخ  ار  یمالــسا  هعماــج  یمالــسا و  تــلود  یمالــسا ، یروــهمج 

.مینک تکرح  یمالسا  نیون  ندمت  تدمدنلب  قفا  هب  میناوت  یم
یسایس و گنهرف  رد  ار  سرتسد  لباق  ییاهایؤر  دنلب و  یتمه  دیاب  هک  هداد  ناشن  مالـسا  زا  دعب  لبق و  رد  ام  هتـشذگ 

.تسا هدش  روشک  یاه  تیفرظ هب  یدایز  هجوت  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  رد  اذل  میشاب ، هتشاد  یعامتجا 
میتسه  ینکشراتخاس  دنمزاین  یناسنا  مولع  لوحت  هزوح  رد 

، ییاـبطابط همالع  هاگـشناد  دــیتاسا  جیـــسب  سیئر  یـــشزومآ و  یژوــلونکت  هورگ  یملع  تــئیه  وــضع  یدــحاو ، یدــهم 
ناونع هب  یمالـسا  بالقنا  یگلاس  لهچ  رد  مود  ماـگ  هیناـیب  مدـقتعم  درک : راـهظا  هک  دوب  تسـشن  نیا  یدـعب  نارنخس 

تسین و دراد  یـشقن  نینچ  هک  یرگید  هدـیدپ  چـیه  اب  هسیاقم  لباق  دراد و  یلیدـب  یب هاگیاج  بالقنا  هدـنیآ  تسفینام 
.دوش جارختسا  هینایب  نیا  لد  زا  دیاب  دروخب  مقر  بالقنا  یارب  تسا  رارق  هچنآ  ره 

یارب ینعی  تـسا ؛ هاگــشناد  رد  یموـب  یزاـس  ناـمتفگ دـنمزاین  فدـه  نـیا  قـقحت  هـکنیا  رگید  هـتکن  داد : هـمادا  یدـحاو 
.میزادرپب یزاس  نامتفگ هب  دیاب  دوش  ناگبخن  مدرم و  هعجارم  لحم  هب  لیدبت  هینایب  هکنیا 

، یمالـسا بالقنا  تسفینام  ندرک  یراس  یراج و  یارب  یزاـس  ناـمتفگ  نیا  ریـسم  هک  تسا  نیا  موس  هتکن  دوزفا : یو 
.تسه زین  یمالسا  بالقنا  یاه  نامرآ ققحت  همزال  هک  ارچ  تسا ، یناسنا  مولع  رد  لوحت 

رد یملع  زیخاتـسر  ًاـمتح  اـما  دوـب ، دـهاوخن  تسا  هتـشذگ  هچنآ  یراوـشد  هب  مود  ماـگ  یربـهر ، مظعم  ماـقم  ریبـعت  هب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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یناـسنا مولع  یزاـس  یموب ترورـض  نیارباـنب  تسا ، هدوب  هدـننکریگلفاغ  زین  یناـهج  نارظاـن  یارب  هدـش و  عورـش  روشک 
.تسا راکنا  لباقریغ 

راـک هراـچ  هداـتفا  اـپ  شیپ  یاـهدرکیور  لوـحت ، هزوـح  رد  دــش : روآداـی  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  دـیتاسا  جیــسب  سیئر 
حاـتتفا اـب  هـکارچ  میـشاب ، هتـشاد  یبـالقنا  یداـهج و  یدورو  دـیاب  ینعی  میتـسه ؛ ینکـشراتخاس  دـنمزاین  هـکلب  تـسین ،

موـلع رد  لوـحت  دـهاش  ندرک  داـجیا  یرهاـظ  یاهادـص  رـس و  نالوئــسم و  یخرب  ندرک  ضوـع  اـه و  هدکــشهوژپ یخرب 
.دوب میهاوخن  یناسنا 

تسا  هدش  یزاس  ندمت یزادرپدوخ و  هلحرم  دراو  یمالسا  بالقنا 
  

لوحت درک : راهظا  تسشن ، نیا  همادا  رد  یتیبرت  مولع  یسانش و  ناور هدکشناد  یملع  تئیه  وضع  یدمتعم ، هللادبع 
یمالـسا یروهمج  ماـظن  رارمتـسا  یارب  یتاـیح  یمادـقا  اـسب  هچ  یدربهار و  یقطنم ، یلقع ، یمادـقا  یناـسنا  مولع  رد 

.تسا ناریا 
اذـل دـننک ، یم ادـیپ  رارمتــسا  ناـشدوخ  تـیبرت  مـیلعت و  ماـظن  قـیرط  زا  یعاـمتجا  یــسایس و  یاـه  ماـظن اـیند  هـمه  رد 

.میتسه یمالسا  ماظن  نأش  رد  یتیبرت  میلعت و  ماظن  دنمزاین 
.تسا یزاس  یمالسا ندرک و  یموب  ندرک ، یدربراک  یدمآزور ، ام  روظنم  لوحت ، زا  ام  روظنم  رگید  یوس  زا 

مولع یشهوژپ  یرظن و  هاگتـساخ  هک  تسا  رظنم  نیا  زا  یناسنا  مولع  رد  لوحت  تیمها  درکیور  نیا  اب  داد : همادا  یو 
.تسا توافتم  ام  ینید  یگنهرف و  هاگتساخ  اب  یبرغ  یناسنا 

، عوـضوم هـس  نـیا  هـب  یهاـگن  عوـن  ره  تـسا و  دوـخ  تعیبـط و  یتـسه و  اـب  ناــسنا  ههجاوـم  زا  یــشان  یا  هلئــسم ره 
وترپ رد  هـک  تـسا  تـلع  نـیا  هـب  دراد  تـیمها  یناـسنا  موـلع  رد  لوـحت  رگا  نیارباـنب  دــهد  یم رییغت  ار  ناـسنا  تـالاوس 

ددعتم لئاسم  دنک و  یم ییاهنت  ییانعم و  یب ساسحا  لاح  نیع  رد  اما  دشاب ، هفرم  هتسناوت  زورما  ناسنا  یژولونکت ،
.تسا یلعف  یناسنا  مولع  یدمآراکان  زا  یشان  هک  دراد  دوجو  یرگید 

یتقو هک  تسا  نیا  مینک  هجوت  دـیاب  هک  یمهم  رایـسب  هتکن  دـش : روآدای  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
هدـیدان ار  یرـشب  شناد  میهاوخ  یم هک  تسین  انعم  نیا  هب  مینک ، یم تبحـص  یموب  گـنهرف  اـب  بساـنتم  یدرکیور  زا 

کمک یناـهج  فرعم  شرتـسگ  یرــشب و  شناد  هـب  شور  نـیا  زا  میناوـتب  هـچنآ  هـکلب  مـینکن ، هدافتــسا  نآ  زا  اـی  هـتفرگ 
.دوش هتفرگ  هدیدان  دیابن  مینک ،

نتفگ یارب  یفرح  نامدوخ  تسا و  یلاخ  نامتسد  تسا و  رارکت  یعون  مینک ، یم هراشا  دیدج  تایرظن  هب  یتقو  یهاگ 
.میرادن

بالقنا  » دـنیامرف یم هینایب  رد  یربهر  مظعم  ماقم  دـهد و  یم ناـشن  ار  ور  شیپ  هار  هیناـیب ، نیا  درک : دـیکأت  یدـمتعم 
یبرغ مولع  یزاس ، ندـمت  یزاـس و  هعماـج  یارب  اـیآ  اذـل  تسا » هدـش  یزاـس  ندـمت یزادرپدوخ و  هلحرم  دراو  یمالـسا 

رد لوحت  رد  دـیاب  اذـل  مینک ؟ تکرح  اتـسار  نیا  رد  میناوت  یم دوجوم  یناـسنا  موـلع  اـب  اـیآ  دـنک و  کـمک  اـم  هب  دـناوت  یم
.میشخبب موادت  یمالسا  بالقنا  تایح  هب  هک  مینک  لمع  یا  هنوگ هب  یناسنا  مولع 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت  مدقا : یربکا مالسالا  تجح  
ییابطابط همالع 

ناتسبش یرازگربخ  تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت   

هاگشناد تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت  مدقا : یربکا مالسالا  تجح  
ییابطابط همالع 

رهم یرازگربخ  تسا -  تیالو  مدرم و  اب  یهارمه  زا  یا  هناشن یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت   
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اناپ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاـگ دــنک و  یم لـمع  اــهروشک  نآ  یارب  سدــقم  یروـشنم  ناوـنع  هـب اــه  شزرا نـیا  اــیند ، گرزب  یاــه  بــالقنا هـمه  رد   
.دهد یم رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  یناهج  هعماج  لاس  یاه  لاس ات  نآ  یلمارف  یاهدمایپ 

یوـس زا  هدروـخ  مـخز نانمــشد  مرن  تخــس و  یاهدــیدهت  وـس و  کـی  زا  یعطقم  یاـه  ناـسون اهدادــخر و  اـه ، یگرمزور  
زا شیپ  نارود  هک  ییاـه  لـسن یبـالقنا و  ناـمدرم  یارب  ار  بـالقنا  تدـمزارد  راذـگرثا و  یاهدرواتـسد  تـسا  نـکمم  رگید ،

هداتفا قاـفتا  یناـهج  مکاـح  یـسایس  ناـیرج  دـض  رب  بـالقنا  نیا  رگا  هژیوب  دراد ، هگن  ناـهنپ  دـنا ، هدرکن هبرجت  ار  بـالقنا 
رت عیــسو اهدـمایپ  دـصر  یارب  ار  اـم  زادـنا  مـشچ هاـگن و  دـناوت  یم اـهنآ  یروآداـی  یزاـس و  هتــسجرب لـیلد  نـیمه  هـب  دــشاب ،

یعامتجا و - یـسایس یاه  نارحب اه و  یماـکان یخرب  رب  ار  دوخ  مشچ  تسین  نیا  رب  دـصق  هاـتوک ، تشادداـی  نیا  رد.دزاـس 
تخس و یاه  ینمشد اه و  تیلاعف زا  یشان  ًاتدمع  هک  ییاه  نارحب میدنبب ، ناریا  یمالـسا  بالقنا  هلاس  لهچ  یداصتقا 

نیا یاهدرواتـسد  هب  گرزب  یـسایقم  رد  ات  دننک  یم توعد  ار  ام  ریواصت  نیا  اما  تسا ، هدوب  یناهج  یرابکتـسا  ماظن  مرن 
.میشاب هتشاد  رت  هنافصنم یهاگن  یمدرم  میظع  تکرح 

باـتک رد  ناوـتب  ار  هدــش  هـئارا  هلاـس  لــهچ بــالقنا  نـیا  زا  هـک  یریوـصت  هنافــصنم  نـیرت و  هناــنیب عـقاو نیرتـهب ، دــیاش   
شالت ۀرمث  باتک  نیا.درک  هدـهاشم  یمتاخ  اضردـمحم  دیـس  یجار و  نیـسحدمحم  کرتشم  رثا  هلاس ،» لـهچ  دوعـص  »

زا ییاـه  ناـمرآ هب  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یباـیتسد  نازیم  نآ  رد  هک  تسا  موب  زرم و  نیا  ناـگبخن  زا  رفن  هب ۷۰  کیدزن 
یاـه تفرــشیپ یموـمع ، هاـفر  هـب  یــسرتسد  تشادــهب ، شزوـمآ ، ییاذــغ ، تـینما  یعاــمتجا ، تلادــع  لالقتــسا ، لــیبق 

...و ینید  یرالاس  مدرم یدازآ  تیونعم ، یتعنص ، یاه  تفرشیپ یتخاسریز ،

هعماج کـی  یاـه  ترورـض نیرت  مهم زا  یکیییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضع  سانـش  مدرمییازریم نیـسح 
بالقنا هب  تسد  اهنآ  رطاخ  هب  مدرم  هک  تسا  یـساسا  یاه  ش زرا اه و  ناـمرآ نآ  موادـم  یباـیزرا  یروآداـی و  یبـالقنا ،

.دنا هدز
هاـگ دــنک و  یم لـمع  اــهروشک  نآ  یارب  سدــقم  یروـشنم  ناوـنع  هـب اــه  شزرا نـیا  اــیند ، گرزب  یاــه  بــالقنا هـمه  رد 

.دهد یم رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  یناهج  هعماج  لاس  یاه  لاس ات  نآ  یلمارف  یاهدمایپ 
هعماج نطب  رد  اه  شزرا نیا  یزاس  هنیداهن ارجا و  رد  عوقو ، زا  سپ  اه  بالقنا زا  یرایـسب  هک  تسا  نآ  هاوگ  خیرات  اما 

رارق دوخ  یاجرس  رب  دنشاب - هدشن  هلاحتـسا  رگا   - اه شزرا نآ  ات  تسا  زاین  نامز  لاس  یاه  لاس دننام و  یم ماکان  دوخ 
.دنریگب

.دور یم رامش  هب خیرات  یاه  بالقنا نیرتراذگرثا  نیرت و  مهم نیرت ، گرزب زا  یکی  ناریا ، یمالسا  بالقنا 
دناوـت یم نآ  زا  سپ  یاهدرواتـسد  جـیاتن و  رورم  هتفرگ و  نشج  ار  دوـخ  یگلاـس  لـهچ  بـالقنا  نیا  هک  تسا  یلاـس  ود 
هطقن هب  ندیـسر  ات  ردق  هچ  هتفای و  تسد  دوخ  فادـها  هب  دـح  هچ  ات  یمدرم  گرزب  مایق  نیا  هک  دزاس  نایامن  ام  یارب 

.دراد هلصاف  ینامرآ 
یوـس زا  هدروـخ  مـخز نانمــشد  مرن  تخــس و  یاهدــیدهت  وـس و  کـی  زا  یعطقم  یاـه  ناـسون اهدادــخر و  اـه ، یگرمزور

زا شیپ  نارود  هک  ییاه  لسن یبالقنا و  ناـمدرم  یارب  ار  بـالقنا  تدـمزارد  راذـگرثا و  یاهدرواتـسد  تسا  نکمم  رگید ،
هداتفا قافتا  یناهج  مکاح  یـسایس  نایرج  دـض  رب  بالقنا  نیا  رگا  هژیوب  دراد ، هگن  ناـهنپ  دـنا ، هدرکن هبرجت  ار  بـالقنا 

رت عیـسو اهدـمایپ  دـصر  یارب  ار  اـم  زادـنا  مشچ هاـگن و  دـناوت  یم اـهنآ  یروآداـی  یزاـس و  هتـسجرب لـیلد  نیمه  هـب  دـشاب ،

بالقنا بالقنا مراهچ   مراهچ ههد   ههد اتات   هلپ   هلپ هلپ   هلپ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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یعامتجا و - یسایس یاه  نارحب اه و  یماکان یخرب  رب  ار  دوخ  مشچ  تسین  نیا  رب  دصق  هاتوک ، تشاددای  نیا  رد.دزاس 
تخس یاه  ینمشد اه و  تیلاعف زا  یشان  ًاتدمع  هک  ییاه  نارحب میدنبب ، ناریا  یمالـسا  بالقنا  هلاس  لهچ  یداصتقا 

یاهدرواتـسد هب  گرزب  یـسایقم  رد  ات  دـننک  یم توعد  ار  ام  ریواصت  نیا  اما  تسا ، هدوب  یناهج  یرابکتـسا  ماظن  مرن  و 
.میشاب هتشاد  رت  هنافصنم یهاگن  یمدرم  میظع  تکرح  نیا 

حوضو هب  اهدرواتـسد  نیا  ات  دهدن  هزاجا  یفاک  هزادنا  هب  دـیاش  موب ، زرم و  نیا  نانمـشد  هبناج  همه دـیدش و  تاغیلبت 
یاـه یزاـس نارحب اـب  تیاـهن  رد  یا و  هناـسر گـنج  هناراـکبارخ ، تامادــقا  زا  هدافتــسا  اــب  سکعرب ، یتـح  دــنوش و  هدــید 
نیا تسا  ملـسم  هچنآ.دـنهد  هئارا  روشک  تیعـضو  زا  هیوـسکی  یعقاوریغ و  یریوـصت  یداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ،

رایـسب اه ، نارحب هرمزور و  تالکـشم  دوجو  اب  یمدرم  تکرح  نیا  رون  ندـید  یارب  میخـض  یاـه  هدرپ ندز  راـنک  هک  تسا 
.تسا راوشد 

هک یطیارـش  رد  اما  دمآ  دهاوخ  تسد  هب  فصنم  ناخروم  یوس  زا  نامز  تشذگ  زا  دعب  ًالومعم  قیقد  نشور و  ریوصت 
یزیرگ دراد ، نایرج  اـم  نطب  نهذ و  رد  تسکـش  یدـیماان و  ساـسحا  لاـقتنا  یارب  هبناـج  همه کیتامتـسیس و  موجه 

هک ییاـه  مخز اـهدرد و  زا  نتـساک  لاـح  نیع  رد  یقیقح و  لیـصا و  ریـسم  یط  یارب  وپاـکت  نمـض  رد  مرجـال  هک  تسین 
.میهد هئارا  ناریا  یمالسا  ریبک  بالقنا  زا  سایقم  گرزب  یریوصت  دنک ، یم مهارف  ام  نانمشد  یارب  ار  هنیمز 

یگداتسیا یروآ و  بات تیفرظ  یالتعا  یارب  یا  هنیمز بالقنا و  حرط  دربشیپ  زا  یشخب  دوخ  یریوصت  نینچ  هب  ندیـسر 
.تسا بالقنا  یلصا  هژوس  ناونع  هب نایناریا ،

دوعص  » باتک رد  ناوتب  ار  هدش  هئارا  هلاس  لهچ بالقنا  نیا  زا  هک  یریوصت  هنافصنم  نیرت و  هنانیب عقاو نیرتهب ، دیاش 
کیدزن شالت  ۀرمث  باتک  نیا.درک  هدـهاشم  یمتاخ  اضردـمحم  دیـس  یجار و  نیـسحدمحم  کرتشم  رثا  هلاس ،» لـهچ 

لیبق زا  ییاه  ناـمرآ هب  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یباـیتسد  نازیم  نآ  رد  هک  تسا  موب  زرم و  نیا  ناـگبخن  زا  رفن  هب ۷۰ 
، یتخاسریز یاه  تفرشیپ یمومع ، هافر  هب  یسرتسد  تشادهب ، شزومآ ، ییاذغ ، تینما  یعامتجا ، تلادع  لالقتسا ،

نیرت بساـــنتم نیرتـــکیدزن و  زا  هدافتــــسا  اـــب  ...و  ینید  یرــــالاس  مدرم یدازآ  تیوـــنعم ، یتعنــــص ، یاــــه  تفرــــشیپ
.تسا هدش  یسررب  یمالسا ، بالقنا  یاه  نامرآ هب  یللملا  نیب یاه  هصخاش

نامزاس یناـهج ، کـناب  لـلم ، ناـمزاس  یتاـعالطا  یاـه  هداد ریظن  یللملا  نیب عباـنم  نیرتربتعم  هب  باـتک  نیا  تاـعاجرا 
.تسا یناهج  یرامآ  عجارم  رگید  دحتم و  للم  هعسوت  همانرب  رتفد  تمالس ، یناهج  نامزاس  یزرواشک ، اذغ و  یناهج 

تالکــشم و اـه ، تیریدــمءوس رب  یــشوپ  مـشچ یاــنعم  هـب  بــالقنا ، یاهدرواتــسد  ناــیب  هـک  دوـش  یم هراــشا  مـه  زاــب 
دوـجو اـب  هک  تـسا  ضرف  ماـظن  نـیا  نارازگراـک  هـمه  رب  تـسین و  هعماـج  رد  دوـجوم  یعاـمتجا  یداـصتقا -  یاـه  نارحب
مهارف نیمزرـس  نیا  مدرم  همه  یارب  ار  یگنهرف  یعاـمتجا و  یداـصتقا ، یناور ، تینما  یجراـخ ، یلخاد و  عناوم  همه 

.دنزاس
.دنتسه یونعم  یدام و  طیارش  نیرتهب  رد  نتسیز  راوازس  روشک  نیا  مدرم 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناپ یرازگربخ  بالقنا -  مراهچ  ههد  ات  هلپ  هلپ  ییازریم * نیسح   

نیالنآ ناریا  بالقنا -  مراهچ  ههد  ات  هلپ  هلپ   

انریا بالقنا -  مراهچ  ههد  ات  هلپ  هلپ   

۲۰۲۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
ناروانف۱۹:۱۵ یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

مهارف مهارف امام   تیولا   تیولا انورک   انورک هرود   هرود ردرد   میتسه / / میتسه یصصخت   یصصخت یاه   یاه نشیکیلپا نشیکیلپا هعسوت   هعسوت لابند   لابند هبهب  
دوب دوب رود   رود هار   هار زازا   شزومآ   شزومآ ندرک   ندرک
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

گنیدله اه  نآ زا  یکی  هک  دـننک  یم تیلاعف  تاعالطا  یروانف  یلک  روط  هب  هزوح ict و  رد  روشک  رد  یدایز  یاه  تکرش  
، هدش حرطم  لئاسم  هب  هجوت  اب.تسا  هدوب  یلم  هژورپ  زا ۱۰۰  شیب  یرجم  تیلاعف ، لاس  دودح ۱۸  اب  هک  تسا  اوآ  نف 

میدقت همادا  رد  هک  تسا  هتخادرپ  تکرـش  یاه  درواتـسد نییبت  هب  اوآ  نف  گنیدله  هورگ  لماع  ریدم  ینیئان ؛ اضر  دـیمح 
هزوح رد  تیلاعف  لاـس  اب ۱۸  گنیدـله  نیا  تفگ : اوآ  نف  گنیدـله  تیلاعف  هقباس  هب  هراشا  اـب  ینیئاـن  ادـتبا  رد.دوش  یم

اه لاس نیا  رد  ییوگخـساپ  تیفافـش و  لوصا  ساـسارب  هک  تسا  هدوب  یلم  هژورپ  زا ۱۰۰  شیب  یرجم  تاعالطا  یرواـنف 
.تسا هدش  رارقرب  هناسر  باحصا  اب  یا  هدنزاس لماعت  طابترا و  هراومه 

نیا تـسا و  شیازفا  هـب  ور  یلم  داـصتقا  رد   ICT مهـس تسا ، دصرد  زین ۶.۵  یلم  داصتقا  زا  لاـتیجید  داـصتقا  مهـس   
.تسا یبوخ  ربخ  رایسب  هزوح  نیا  نالاعف  یارب 

رد لاـعف  یاـه  پاتراتـسا ناـینب و  شناد  یاـه  تکرـش ییاسانـش  تیروحم  اـب  ار  ییاـه  دادـیور هعومجم  لـیلد  نیمه  هب   
رازگرب یتآ  هتفه  رد  هک  میدرک  یحارط  دنمـشوه  رهـش  یاـه  تصرف تخانـش  نینچ  مـه  یرهـش و  یزاسدنمـشوه  هـنیمز 

یزادــنا هار  هـب  هراــشا  اــب  ینیئان.دــش  دــهاوخ  رازگرب  هزوـح  نـیا  رد  ریگ  میمــصت  ییارجا و  یاــه  داــهن روـضح  اــب  دوــش  یم
انورک و مایا  رد  یتنرتنیا  یاه  سیورـس زا  یدـنمرهب  یاه  ترورـض هب  هجوت  اـب  درک : راـهظا  هداوناـخ  نما  تنرتنیا  سیورس 

مک  ) رطخ یب  سیورــس  هــئارا  یارب  اوآ  نــف  هورگ  یاــه  هغدــغد لــمتحم و  تارطخ  یفرط  زا  تنرتــنیا و  فرــصم  شیازفا 
نیا هــک  درک  دـــهاوخ  رازاــب  هــناور  ار  یـــسیورس  اوآ  نــف  یزادرپ  هداد  تکرـــش  یدوزب  یناریا  یاــه  هداوناـــخ یارب  رترطخ )

رتـسب رد  یاوـتحم  هـب  یــسرتسد  یاــه  زاــین یماــمت  شــشوپ  نمــض  دوـش و  یم هـئارا  روـشک  رد  راــب  نـیلوا  یارب  سیورس 
یاـضعا نـس  اـب  بساـنتم  عوـنتم ، یاـه  هتــسب اـب  تعرــسرپ ، نـما و  ملاـس ، یتـنرتنیا  یاـضف  زا  هدافتــسا  ناـکما  تنرتـنیا 

روـشک رد  نادـنم  هغدـغد یهارمه  هنوـگره  زا  یزاـس  هداـمآ  ریـسم  نـیا  رد  دـنک ، یم مـهارف  ار  ناـکدوک  اـصوصخ  هداوناـخ 
ساـسارب دوزفا : یو.دـش  دـهاوخ  یناـسر  عـالطا  اـبقاعتم  حرط  نیا  رتـشیب  تاـعالطا  تاـیئزج و  درک و  میهاوـخ  لابقتـسا 

نیب ۱۰ رد  ناریا  دـش ، رـشتنم  یرکف  تیکلام  یللملا  نیب نامزاس  طسوت  هک  یروآون  یناهج  صخاـش  لاس ۲۰۲۰  شرازگ 
هتخانش یروآون  یا  هقطنم ربهر  ناونع  هب   GII یوس زا  هدرک و  بسک  ار  مود  هبتر  یبونج ، هناـیم و  یایـسآ  هقطنم  روشک 

.تسا هدش 

تخادرپ یاه  هاگرد هزوح  رد  روشک  تفرشیپ  ریخا  یاه  لاس یط  یتعافش ؛ نارهم  وجشناد -  یرازگربخ  یداصتقا  هورگ 
اه تیلاعف تامدخ ، زا  یرایـسب  نآ  عبط  هب  زین  مدرم  دش و  یتنرتنیا  یاه  راک بسک و  زا  یرایـسب  قنور  ثعاب  یتنرتنیا 

.دنداد یم ماجنا  یروضح  ریغ  تروص  هب  ار  دوخ  یاه  دیرخ ای 
تسا و هدش  مدرم  نایم  رد  لوپ  لمح  گنهرف  نتفر  نیب  زا  ثعاب  رایس  ناوختراک  یاه  هاگتـسد دورو  زین  نایم  نیا  رد 

.دش داجیا  روشک  رد  یلوپ  تینما  یدایز  دح  ات 
گنیدـله اه  نآ زا  یکی  هک  دـننک  یم تیلاعف  تاعالطا  یروانف  یلک  روط  هب  هزوح ict و  رد  روشک  رد  یدایز  یاـه  تکرش

حرطم لـئاسم  هـب  هجوـت  اـب.تسا  هدوـب  یلم  هژورپ  زا ۱۰۰  شیب  یرجم  تیلاــعف ، لاــس  دودـح ۱۸  اـب  هک  تـسا  اوآ  نـف 
رد هک  تـسا  هـتخادرپ  تکرـش  یاـه  درواتـسد نییبـت  هـب  اوآ  نـف  گنیدـله  هورگ  لـماع  ریدـم  ینیئاـن ؛ اـضر  دـیمح  هدـش ،

لاس اـب ۱۸  گنیدـله  نیا  تفگ : اوآ  نف  گنیدـله  تیلاـعف  هقباـس  هب  هراـشا  اـب  ینیئاـن  ادـتبا  رد.دوـش  یم میدـقت  همادا 
تیفافـــش و لوــصا  ساــسارب  هــک  تــسا  هدوــب  یلم  هژورپ  زا ۱۰۰  شیب  یرجم  تاـــعالطا  یرواـــنف  هزوـــح  رد  تیلاـــعف 

.تسا هدش  رارقرب  هناسر  باحصا  اب  یا  هدنزاس لماعت  طابترا و  هراومه  اه  لاس نیا  رد  ییوگخساپ 
زارف و تالکــشم و  اــب  اــنورک  سوریو  عویــش  هطــساو  هــب  رگید  یداــصتقا  هعوــمجم  ره  دــننام  مــه  اوآ  نــف  گنیدــله 

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

 



.تسا هدوب  هارمه  یرایسب  یاه  دورف
هورگ یناسنا  یورین  ناصـصختم و  یراکمه  اـب  یا  هدرتسگ یاـه  شـالت رذآ ۹۹ ) ات ۳۰  ید ۹۸   ) هتـشذگ یلام  لاـس  رد 

زا تکرش  عمجم ۴  نونک  ات  تسا و  هتفرگ  تروص  اه  تصرف هب  اه  تیدودحم لیدـبت  یزاس و  تصرف  روظنم  هب  اوآ  نف 
ریخات اب  عماجم  هنافساتم  هک  هتشذگ  تاونـس  اب  هسیاقم  رد  نیا  تسا و  هدش  رازگرب  اوآ  نف  هورگ  تکرـش  هعومجم ۷ 

.دراد ناراد  ماهس  یارب  شزرا  داجیا  یارب  گنیدله  نیا  هژیو  مامتها  زا  ناشن  دش  یم رازگرب 
رـس تـشپ  هـک  یتخـس  لاـس  رد  هـک  مـهد  یم مرتـحم  نارادماهــس  امــش و  هـب  ار  شوـخ  ربـخ  نـیا  زورما  داد : هـمادا  یو 
دوـخ یهد  دوـس  نازیم  نیرتـالاب  اـه  نآ زا  یخرب  هکلب  دـندوب  هد  دوـس  اـهنت  هن  اوآ  نف  گنیدـله  یاـه  تکرـش میتشاذـگ 

.دنا هتشاد  ار  تیلاعف  یاه  لاس یط 
ناشیا یاه  تیادـه نینچمه  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  رد  یربهر  مظعم  ماـقم  تاـیونم  تاـنایب و  هجوت  اـب  اوآ  نف  هورگ 

تیلوئـسم ساسحا  تاـعالطا  یرواـنف  هزوح  رد  هدرتسگ  ینیرفآ  شقن  یارب  یهلا  بزح  ناوج  تلود  ریظن  یریباـعت  رد 
.دنک یم

، روـشک یناداـبآ  هعـسوت و  رد  ندوـب  میهـس  یلم ، یاـه  هژورپ یارجا  دوـخ ، تیلاـعف  هقباـس  هناوتــشپ  هـب  گنیدـله  نـیا 
هعــسوت یوزاـب  اـت  دــنک  یم شـالت  تاـعالطا  یرواــنف  هزوـحرد  صــصختم  یورین  زا ۱۰۰۰  شیب  صـــصخت  زا  یدـــنم  هرهب

داـی لاـتیجید  داـصتقا  هتـسه  ناوـنع  هب   ICT زا درک : راـهظا  اوآ  نـف  گنیدــله  ریدــم.دشاب  روـشک  رد  لاـتیجید  داــصتقا 
.تسا هدش  دروآرب  دصرد   ۴.۲ لاس ۹۸ ، رد  لاتیجید  داصتقا  زا  شخب  نیا  مهس  دوش و  یم

نیا تـسا و  شیازفا  هـب  ور  یلم  داــصتقا  رد   ICT مهـس تسا ، دصرد  زین ۶.۵  یلم  داـصتقا  زا  لاـتیجید  داـصتقا  مهس 
.تسا یبوخ  ربخ  رایسب  هزوح  نیا  نالاعف  یارب 

تمالـس هزوـح  نوـچمه  یکینورتـکلا  تراـجت  یکینورتـکلا و  تامدـخ  هـئارا  دـشر  رد  یرثؤـم  شقن  اـنورک  یراـمیب  عوـیش 
یارب یبساـنم  رتـسب  یلیاـبوم  تاـطابترا  دـیدج  یاـه  لـسن هعـسوت  تـسا و  هتــشاد  یکینورتـکلا  شزوـمآ  یکینورتـکلا و 

بـسک و نـتفرگ  لکــش  اـه و  هداد نـالک  یربا و  شناـیار  ایــشا ، تنرتـنیا  نوـچمه  نـیرفآ  لوـحت  یاــه  یرواــنف هعــسوت 
.دنراد یدیلک  شقن  لاتیجید  داصتقا  هعسوت  رد  هک  دروآ  یم مهارف  ار  یتنرتنیا  ییاه  راک

رد یرگنزاـب  تنرتـنیا ، هعــسوت  تاـعالطا ، یرواــنف  رب  ینتبم  یاــه  راــکو بـسک لیهــست  هعــسوت و  دارفا ، یزاسدــنمناوت 
لماـعت یراـکمه و  هیاـس  رد  یللملا  نیب تـالماعت  اـه و  یراـکمه شرتـسگ  لاـتیجید ، داـصتقا  هزوح  هب  طوـبرم  نیناوـق 

هب هراشا  اب  وا.دـش  دـهاوخ  لاتیجید  داصتقا  شرتسگ  هعـسوت و  ببـس  طبترم  یاه  داهن اه و  شخب همه  نایم  هدـنزاس 
یلاـم و یاـه  راـک بـسک و  زا  یرایــسب  زورما  تـسا و  ناـهج  مـجنپ  داـصتقا  لاـتیجید  داـصتقا  دوزفا : لاـتیجید  داــصتقا 

.دنتسه هصرع  نیا  رد  روضح  هب  راچان  مه  نارگید  دنا و  هدش  دراو  هزوح  نیا  هب  یکناب 
عـالطا دـیاب  مهم  نیا  یارب  دوش و  دـیدج  یاـه  رازاـب رد  نارحب  داـجیا  هب  رجنم  تسا  نکمم  لـتیجید  داـصتقا  کرد  مدـع 

.دنتسه یناسر  تمدخ  هدامآ  اوآ  نف  نوچ  ییاه ، تکرش  دریگ و  تروص  فافش  یناسر 
یلم یاه  هژورپ ماجنا  هطساو  هب  هک  تسا  اوآ  نف  گنیدله  هعومجم  ریز  یاه  تکرش زا  یکی  رون  هوک  تاطابترا  تکرش 

.تسا هدرک  روشک  مورحم  قطانم  یزاس  دابآ  هب  یگرزب  کمک 
.تسا هتشاد  روشک  زا  ییادز  تیمورحم  بالقنا و  راعش  ققحت  رد  یرثوم  شقن  تکرش  نیا 

، مورحم قطاـنم  ناتـسچولب ، ناتـسیس و  مورحم  ناتـسا  رد  هکبـش  هعـسوت  قـفوم  یاـه  هژورپ یارجا  هطـساو  هب  زورما 
ناتسیس و ناتـسا  رد  ناریا  تارباخم  تکرـش  هارمه  هکبـش  هعـسوت  راکنامیپ  اهنت  هب  روبعلا  بعـص  ییاتـسور و  یزرم ،

ناتـسیس ناتـسا  رد  ود  لـسن  ( ۲G  ) تیاـس  ۱۳۰ لاـس ۱۳۹۸ ، زا  لـبق  اـت  تکرـش  نیا  تـسا ، هدـش  لیدـبت  ناتـسچولب 
.تسا هدرک  یزادنا  هار  ثادحا و  روبعلا  بعص  ییاتسور و  یزرم ، طاقن  رد  ناتسچولب 

.تسا هدرک  یزادنا  هار  رگید  تیاس   ۷۰ لاس ۹۹ ، لیاوا  لاس ۹۸ و  رخاوا  رد 
یاه روتارپا یاه  تیاـس ثادـحا  هکبـش و  هعـسوت  هزوح  هب  درک  ادـیپ  دورو  رون  هوک  تاـطابترا  تکرـش  لاـس ۹۸ ، رخاوا  زا 

.رگید
هب راهچ  هس و  ود ، لـسن  تیاـس  دادـعت ۳۱  هب  لوا  هارمه  یروتارپا  هکبـش  هعـسوت  دادرارق  ساسا  نیارب  تفگ : ینیئاـن 

 



.دش یراذگاو  رون  هوک  تکرش 
.دش هدرپس  رون  هوک  هب  مه  رگید  تیاس  یارجا ۴۱  هژورپ  نیا  قفوم  یارجا  زا  دعب 

.دش دهاوخ  فرطرب  تکرش  نیا  یراکنامیپ  تادهعت  مامت  لاس  نایاپ  ات  هتفرگ  تروص  یاه  ینیب شیپ  ساسارب 
، ناـمرک یاـه  ناتـسا رد  رون  هوـک  تکرـش  طـسوت  هکبـش  هعـسوت  یاـه  هژورپ یارجا  یارب  ییاـه  یزاـس هنیمز  تادـیهمت و 

.تسا هتفرگ  تروص  ناتسزوخ  ناگزمره و 
یناداـبآ و روـشک  تاـعالطا  یرواـنف  هصرع  رد  اوآ  نف  گنیدـله  تیلاـعف  لاـس  روـضح ۱۸  شـالت و  هرمث  هک  میلاحـشوخ 
هعـسوت و ات  یریگ  لکـش  دـنور  دوزفا : روشک  رد  اـه  پآ تراتـسا  تیلاـعف  هب  هراـشا  اـب  وا.تسا  ناـمزیزع  روشک  هعـسوت 

یاه هنومن زا  تیقـالخ  نودـب  فرـص و  یرادرب  وگلا  هب  هزوح  نیا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هنافـساتم  اـه  پاتراتـسا یهددوس 
هعـسوت روشک ، تالکـشم  لح  یارب  یتدـم  ینالوط  رثؤم و  لـح  هار  رتمک  دنـشیدنا و  یم یهددوس  هب  اـهنت  یزرم  نورب 

.دنراد یلم  داصتقا  هصرع  رد  یریگ  مهس  یداصتقا و 
زا یرادرب  یپــک  یوریپ و  تیقــالخ  یروآوــن و  تـسا  دــقتعم  دــشیدنا و  یم یروــحم  هلأــسم  هــب  هــصرع  نــیارد  اوآ  نــف 

.تسین یموبریغ  یاه  وگلا
ینورد یاه  تیفرظ زا  یریگ  هرهب  اب  یتکراشم  یراکمه  زا  یلدـم  یحارط  لاـیند  هب  رکفت  نیا  زا  رثاـتم  اوآ  نف  گنیدـله 
میناوتب یدوز  هب  میراودیما  دوب و  دـهاوخ  یـصوصخ  داهن و  مدرم  یاه  نامزاس یتلود ، یاه  داهن یاه و  نامزاس دوخ و 

ناـبز زا  ار  یــشوخ  یاـه  ربـخ اوآ  نـف  گنیدــله  یعاـمتجا  تیلوئــسم  یاـه  تیلاـعف هعــسوت  اـب  طـبترم  هـنیمز و  نـیا  رد 
هتخانـش یزومآراـک  شرورپ و  تهج  یا  هلیـسو شزوـمآ  داد : همادا  ینیئاـن.مینک  هرباـخم  هعماـج  هب  مرتـحم  یاـه  هناـسر

.دوش یم
.تسا ناریگارف  یریگدای  یارب  تصرف  ندرک  ایهم  یانعم  هب  شزومآ 

نیا ندرک  مهارف  دوب و  تیولوا  نیرتمهم  زا  یکی  نیـالنآ  رود و  هار  زا  شزومآ  یاـه  هنیمز ندرک  مهارف  اـنورک  نارود  رد 
لباـق شخب  شزوـمآ  ریــسم  تـکرح  نـینچمه  هـصرع  نـیا  نـالاعف  شزوـمآ و  تعنــص  تاـجن  ثعاـب  تسناوـت  یم مازلا 

.دوش نایوجشناد  نازومآ و  شناد  زا  یا  هجوت
روـط هـب  ربراـک  نوـیلیم  کـی  یدــنم  هرهب  هـنیمز  اـت  دــش  ثعاــب  اوآ  نـف  هناــماس  هداد  تکرــش  تازیهجت  اــه و  یدــنمناوت

.دوش مهارف  تکرش  نیا  یزاجم  شزومآ  یاه  راتخاس زا  نامزمه 
تازیهجت یزاـس و  هریخذ  رورــس ، یارب  یــصاصتخا  دــناب  یاـنهپ  هـئارا  رد  اوآ  نـف  هناـماس  هداد  تکرــش  یاــه   تخاسریز

یزاجم شزومآ  تهج  هکبـش  نیمات  شزادرپ و  تخاسریز  شزومآ  هزوح  رد  هک  تسا  لاوریاف  گنیلوک و  لـماش  یبناـج 
.دنک یم مهارف  ار  گنیمیرتسا  و 

زا نامزمه  ربراک  نویلیم  کی  زا  شیب  رضاح  لاح  رد  تفگ : تامدخ  نیا  زا  هدننک  هدافتـسا  ناربراک  هراشا  اب  ریدم  نیا 
.دننک یم هدافتسا  تامدخ  نیا 

شرورپ یلم  ناـمزاس  روـشک ، یا  هـفرح ینف و  شزوـمآ  ناـمزاس  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یمالـسا ، یاروـش  سلجم 
.دنتسه هناماس  هداد  تکرش  یزاجم  شزومآ  یاه  راتخاس نایرتشم  مها  زا  ناشخرد  یاه  دادعتسا

شرورپ شزومآ و  ترازو  هب  ار  نیالنآ  شزومآ  یاه  سیورـس تامدخ و  ات  هک  درک  میهاوخ  یگدامآ  مالعا  ساسا  نیارب 
.میهد هئارا  شزومآ  تعنص  هصرع  نالاعف  رگید  اه و  هاگشناد مولع و  ترازو  و 

هئارا قـیرط  زا  دــیدج  یاـه  راـک بـسک و  هعــسوت  رد  تکراــشم  اوآ ، نـف  هورگ  دــنرب  داد : هـمادا  اوآ  نـف  گنیدــله  ریدــم 
هزوح تامدـخ  تالوصحم و  هضرع  گرزب  رازاـب  هب  لاـصتا  ، ICT هزوح رد  تامدـخ  تالوصحم و  لـماک  هریجنز  اـهزوجم ،

یروانف صـصختم  یورین  زا  یرادروخرب  نینچمه  تاـعالطا  یرواـنف  یاـه  هبتر اـه و  زوجم ، ICT رازاب رد  صـصخت  ، ICT
.تسا هدرک  شخبرثا  قاتشم و  یرهش  یزاس  دنمشوه  هصرع  رد  روضح  یارب  ار  اوآ  نف  یاه  تیزم تاعالطا 

هزوــح رد  تکرــش  نـیا  هدرتــسگ  یاــه  تیلاــعف هناوتــشپ  هـب  یرهــش  یزاسدنمــشوه  هزوــح  هـب  اوآ  نـف  گنیدــله  دورو 
اوآ نف  یروآون  زکرم  تیلاعف  زاغآ  یزادـنا و  هار  درگ و  یمرب  یروانف  تامدـخ  یـسدنهم و  ینف و  یواـک ، هداد تاـطابترا ،

گنیدله یاه  تیلاعف اه و  راک بسک و  هب  هصرع  نیا  دورو  باب  تشر  رهـش  یزاس  یدنمـشوه  دادرارق  دقع  و  کتاون ) )

 



.مینک رت  عیسو دنمشوه  رهش  هزوح  رد  ار  دوخ  یاه  تیلاعف هنماد  ات  میراد  انب  ام  نیا  رانک  رد  هتبلا  تسا  اوآ  نف 
رد لاـعف  یاـه  پاتراتـسا ناـینب و  شناد  یاـه  تکرـش ییاسانـش  تیروحم  اـب  ار  ییاـه  دادـیور هعومجم  لـیلد  نیمه  هب 

رازگرب یتآ  هتفه  رد  هک  میدرک  یحارط  دنمشوه  رهش  یاه  تصرف تخانـش  نینچ  مه  یرهـش و  یزاسدنمـشوه  هنیمز 
یزادــنا هار  هـب  هراـشا  اـب  ینیئان.دــش  دــهاوخ  رازگرب  هزوـح  نـیا  رد  ریگ  میمــصت  ییارجا و  یاـه  داـهن روـضح  اــب  دوـش  یم

انورک و مایا  رد  یتنرتنیا  یاه  سیورس زا  یدنمرهب  یاه  ترورض هب  هجوت  اب  درک : راهظا  هداوناخ  نما  تنرتنیا  سیورس 
مک  ) رطخ یب  سیورــس  هـئارا  یارب  اوآ  نـف  هورگ  یاـه  هغدــغد لـمتحم و  تارطخ  یفرط  زا  تنرتـنیا و  فرــصم  شیازفا 
نیا هـک  درک  دــهاوخ  رازاــب  هــناور  ار  یــسیورس  اوآ  نــف  یزادرپ  هداد  تکرــش  یدوزب  یناریا  یاــه  هداوناــخ یارب  رترطخ )

رتـسب رد  یاوـتحم  هـب  یـسرتسد  یاـه  زاـین یماـمت  شــشوپ  نمــض  دوـش و  یم هـئارا  روـشک  رد  راـب  نـیلوا  یارب  سیورس 
یاـضعا نس  اـب  بساـنتم  عوـنتم ، یاـه  هتـسب اـب  تعرـسرپ ، نما و  ملاـس ، یتـنرتنیا  یاـضف  زا  هدافتـسا  ناـکما  تنرتـنیا 

روشک رد  نادـنم  هغدـغد یهارمه  هنوگره  زا  یزاس  هداـمآ  ریـسم  نیا  رد  دـنک ، یم مهارف  ار  ناـکدوک  اـصوصخ  هداوناـخ 
ساسارب دوزفا : یو.دـش  دـهاوخ  یناسر  عالطا  اـبقاعتم  حرط  نیا  رتشیب  تاـعالطا  تاـیئزج و  درک و  میهاوخ  لابقتـسا 

نیب رد  ناریا  دـش ، رـشتنم  یرکف  تیکلام  یللملا  نیب ناـمزاس  طـسوت  هک  یروآون  یناـهج  صخاـش  لاس ۲۰۲۰  شرازگ 
یروآوـن یا  هقطنم ربـهر  ناوـنع  هب   GII یوـس زا  هدرک و  بـسک  ار  مود  هـبتر  یبوـنج ، هناـیم و  یایــسآ  هـقطنم  روـشک   ۱۰

.تسا هدش  هتخانش 
دوخ یمسر  تیلاعف  رجف ۱۳۹۹  ههد  زا  قوف  هاگن  اب  اوآ  نف  هورگ  یروآون  یوزاب  ناونع  هب  کـتاون  دـشر  یروآون و  زکرم 

.دومن زاغآ  ار 
نیرتـهب دــنهاوخ  یم هـک  دــشاب  ییاـه  نآ یارب  یبوـخ  ناـبیتشپ  هارمه و  تـسا  شــالت  رد  کــتاون  دــشر  یروآوـن و  زکرم 

.دنشاب
روآون ناـینب و  شناد  یاـه  راـکو بسک  یارب  یروآون  زکرم  نیرت  ماـن شوخ  نیرتراذـگرثا و  هب  لاس ۱۴۰۲ ، ات  میراد  دـیما 

.دوش لیدبت  یمالسا  یاه  روشک رد  یروآون  موب  تسیز  یلصا  رگیزاب  نینچمه  روشک و  مامت  رد 
یروآون و زکرم  یماح ، راذگ و  هیامرس ناونع  هب هعبات  یاه  تکرـش اوآ و  نف  هورگ  ۀعومجم  فده ، نیا  هب  ندیـسر  یارب 

میتـسه دـقتعم  تفگ :  ICT هزوـح راـگنربخ  شزوـمآ  یـصصخت  هرود  هب  هراـشا  اـب  یو.دـننک  یم یهارمه  ار  کـتاون  دـشر 
یوس زا  دنتـسه و  تاعالطا  یروانف  یاه  هزوح یاه  ربخ تاعالطا و  راد  تناما  وس  کـی  زا  هناـسر  باحـصا  ناراـگنربخ و 

.دنراد هصرع  نیا  تیلاعف  یاقترا  هعسوت و  رد  یرثؤم  شقن  واکودنک  یدنمشوه و  قیمع ، شناد  یرگشسرپ ، اب  رگید 
یـصصخت راـگنربخ  شزوـمآ  هرود  نـیلوا  یرازگرب  هـب  تبـسن  هدرک و  زین  ساـسحا  هزوـح  نـیا  رد  اوآ  نـف  هورگ  ور  نـیا  زا 

هراشا اب  ینیئان.درک  دهاوخ  مادقا  کیدزن  یا  هدنیآ رد  امیس  ادص و  هدکـشناد  سراف +  یرازگربخ  یراکمه  اب   ICT هزوح
هعـسوت یـسدنهم و  تکرـش  تاطابترا ، ترازو  یروهمج ، تسایر  داهن  رـضاح  لاح  رد  دوزفا : اوآ  نف  هورگ  نایرتشم  هب 

یلم تکرـش  ییوـیدار ، تاـطابترا  تاررقم و  میظنت  ناـمزاسر  ناریا ، یتـفن  یاـه  هدروآرف شخپ  یلم  تکرـش  ناریا ، زاـگ 
داشرا گنهرف و  ترازو  قرب ، یورین  عیزوت  تکرـش  تخاس ، ریز  تاطابترا  تکرـش  ناریا ، زاـگ  لاـقتنا  تکرـش  ناریا ، زاـگ 

، روشک لک  ینوناق  یکشزپ  نامزاس  ناریا ، زاگ  هعـسوت  یـسدنهم و  تکرـش  یمیـشورتپ ، یـشهوژپ و  تکرـش  یمالـسا ،
تکرـش دربهار  اه و  همانرب نییبت  اب  یو.دنتـسه  تکرـش  نیا  نایرتشم  یرادـهار  ناـمزاس  ناریا ، نوخ  لاـقتنا  ناـمزاس 

، یـصصخت یاـه  نشکیلپا هعـسوت  نیون و  یاـه  تخادرپ هزوح  رب  زکرمت  اـم  هماـنرب  رـضاح  لاـح  رد  تفگ : تراـک  اوآ  نف 
رد هدوزفا  شزرا  تامدـخ  هئارا  اه ، تکرـش  اه و  نامزاس یارب  کینورتکلا  تخادرپ  هدـش  یزاـس  یـصخش  تامدـخ  هئارا 

بـسک هعـسوت  ناگدـنریذپ ، نایرتشم  هاگـشاب  ناوختراک ، یاـه  هاگتـسد یـشخبرثا  شیازفا  کـینورتکلا ، تخادرپ  هزوح 
هئارا تهج  یواـک  هداد  یاـه  شور زا  هدافتـسا  یرهـش و  تخادرپ  یدنورهـش و  یاـه  نـشیکیلپا هزوـح  رد  تـخادرپ  راـکو 

داقعنا هب  ناوت  یم ام  یاه  درواتـسد زا  داد : همادا  تکرـش  یاه  درواتـسد هب  هراشا  اب  ریدـم  نیا.تسا  دـنمفده  تامدـخ 
شیازفا ۱۵ اـب  راـصنا  کـناب  یناــبیتشپ  نیماــت و  دادرارق  یزرواــشک ، هصقاــنم  رد  ندــش  هدــنرب  هپــس ، کــناب  اــب  دادرارق 
شیازفا ۲۶ اـب  انیـس  دادرارق  دـیدمت  میــس ، یب  هناـیاپ  نیماـت ۲۰.۰۰۰  دادرارق  تامدـقم  یارجا  دادرارق و  غـلبم  یدــصرد 
یهدزاــب و شیازفا  رب  زکرمت  اــب  یکناــب  یاــه  هژورپ یزاــس  هــنیهب  دــمآرد ، ریگمـــشچ  شیازفا  یکناــب و  هراــجا  یدــصرد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۴۸



(، یدربــهار هـتیمک   ) یا هرود نودــم  تاــسلج  یرازگرب  قـیرط  زا  دادرارق  فرط  یاــه  کــناب اــب  طــباور  دوــبهب  یروآدوــس ،
ییوگخـساپ تهج  تکرـش ) یرتشم  نیرتگرزب  ناونع  هب   ) یزرواشک کناب  فلتخم  یاه  هیال اب  هناهام  رمتـسم  تاـسلج 

یـسررب شنکارت ، تیادـه  یاـه  هژورپ تامدـخ  حطــس  دوـبهب  انیــس و  کـناب  تیاـضر  حطــس  اـقترا  کـناب ، یاـه  زاـین رتـهب 
شیازفا زین  اـم  فادـها  درب و  ماـن  شنکارت  تیادـه  یاـه  هژورپ یاـه  تیعـضو تروص  ندرک  زورب  اـه و  تیعـضو تروـص 

دنرب و دوبهب  نیون و  تخادرپ  هزوح  رد  رازاب  مهـس  دـمآرد و  هجوت  لباق  شیازفا  یروضح ، یاه  تخادرپ هزوح  رد  دـمآرد 
.تسا نایرتشم  یدنمتیاضر  شیازفا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناروانف رجف -  ههد  رد  کتاون  دشر  یروآون و  زکرم  یزادنا  هار  

سرپ هبنش  اوآ -  نف هورگ  یروانف  یملع و  یاهدرواتسد  یربخ  تسشن   

انتیس شالت -  اب  هکبش  تینما  یربیاس و  تالمح  اب  هلباقم  یموب  سیورس  هئارا   

۲۰۲۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۰۰



وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۹۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هامدنفسا هلاـقم ۱۵  لـصا  لاـسرا  تـلهم  نـیرخآ  هاـم و  نـمهب  هدــیکچ ۳۰  لاـسرا  تـلهم  نـیرخآ  شرازگ ، نـیا  رب  اـنب   
.تسا

هکبـش یمدرم و  یزاس  ههبج  یزاجم ، جیـسب  بالقنا ،» مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاـگیاج   » یلم شیاـمه  یاـهروحم   
، یزاـجم یاـضف  رد  اوـتحم  فرـصم  عـیزوت و  دـیلوت ، یزاـجم ، یاـضف  یمالـسا و  بـالقنا  ندـش  یناـهج  یـصصخت ، یزاـس 

کبــس داوـس  تـیبرت و  یربیاـس ، تـینما  تلادــع و  ینارمکح ، یزاـجم ، یاـضف  رد  تامدــخ  اـه و  سیورــس  اـه ، یرواــنف 
تایلمع یتخانش و  گنج  یزاجم و  یاضف  یرادنید و  نید ، یزاجم ، یاضف  رد  یمالسا  بالقنا  تیاور  یا ، هناسر  یگدنز 

.تسا هدش  مالعا  یزاجم  یاضف  رد  یناور 

ماما هاگـشناد  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  نیـسح ، ماما  هاگـشناد  یراـکمه  اـب  شیاـمه  نیا   
شیاـــــمه هناــــــخریبد  کــــــینورتکلا  تـــــسپ  سردآ  دوـــــش و  یم  رازگرب  لــــــماع  ریغ  دــــــنفادپ  ناــــــمزاس  و  (ع ) قداــــــص

.تسا  Faza.gamt@gmail.com

یلا  ۱۷ بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا  سراف ، یرازگربخ  هناسر  راگنربخ  شرازگ  هب 
.دوش یم  رازگرب  هامدنفسا   ۲۰

هامدنفسا هلاـقم ۱۵  لـصا  لاـسرا  تـلهم  نـیرخآ  هاـم و  نـمهب  هدــیکچ ۳۰  لاـسرا  تـلهم  نـیرخآ  شرازگ ، نـیا  رب  اـنب 
.تسا

هکبـش یمدرم و  یزاس  ههبج  یزاجم ، جیـسب  بالقنا ،» مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاـگیاج   » یلم شیاـمه  یاـهروحم 
، یزاجم یاضف  رد  اوتحم  فرـصم  عیزوت و  دـیلوت ، یزاجم ، یاـضف  یمالـسا و  بـالقنا  ندـش  یناـهج  یـصصخت ، یزاـس 

بالقنا بالقنا مود   مود ماگ   ماگ ردرد   یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف هاگیاج   هاگیاج  » » یلم یلم شیامه   شیامه نیلوا   نیلوا یرازگرب   یرازگرب

.دوش یم  رازگرب  هامدنفسا  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا 

 

https://www.farsnews.ir/news/13991120000582/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.farsnews.ir/news/13991120000582/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8


کبـس داوـس  تـیبرت و  یربیاـس ، تـینما  تلادـع و  ینارمکح ، یزاـجم ، یاـضف  رد  تامدـخ  اـه و  سیورـس  اـه ، یرواـنف 
یتخانــش و گـنج  یزاـجم و  یاـضف  یرادــنید و  نـید ، یزاـجم ، یاـضف  رد  یمالــسا  بـالقنا  تـیاور  یا ، هناـسر  یگدــنز 

.تسا هدش  مالعا  یزاجم  یاضف  رد  یناور  تایلمع 
ماما هاگـشناد  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  نیـسح ، ماما  هاگـشناد  یراکمه  اـب  شیاـمه  نیا 

شیاـــــمه هناـــــخریبد  کـــــینورتکلا  تـــــسپ  سردآ  دوـــــش و  یم  رازگرب  لـــــماع  ریغ  دــــــنفادپ  ناـــــمزاس  و  (ع ) قداـــــص
.تسا  Faza.gamt@gmail.com

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیتسخن   

انسیا دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » شیامه  

سدقم عافد  یرازگربخ  بالقنا -  مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا   

تسیزاجم دوش -  یم  رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیتسخن   

یرازگربخ یعامتجا  - | ناناوج  هداوناخ و  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیتسخن   
مینست

رهش رتیت  دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » شیامه  

تریصب بالقنا -  مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج  شیامه   

انکیا دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا   

دنولا حبص  دوش -  یم  رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیتسخن   

نیالنآ رگراک  دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » شیامه  

۲۰۲۰
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۳

وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / انکیا   

یراکمه اب  یراکمه  تمه و  هب  بالقنا » مود  ماـگ  رد  یزاـجم  یاـضف  هاـگیاج   » یلم شیاـمه  نیلوا  اـنکیا ، شرازگ  هب 
ناـمزاس و  (ع ) قداـص ماـما  هاگـشناد  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  (ع ،) نیـسح ماما  هاگـشناد 

، یزاــجم جیــسب  یاــهروحم  رد  شیاــمه  نیا.دوــش  یم رازگرب  یراــج  لاــس  هامدنفــسا  اـــت ۲۰  زا ۱۷  لــماعریغ  دــنفادپ 
فرـصم عیزوت و  دیلوت ، یزاجم ، یاضف  یمالـسا و  بالقنا  ندش  یناهج  یـصصخت ، یزاس  هکبـش یمدرم و  یزاس  ههبج

، یربیاس تینما  تلادـع و  ینارمکح ، یزاجم ، یاضف  رد  تامدـخ  اه و  سیورـس اه ، یروآ نف یزاجم ، یاضف  رد  اوتحم 
یزاجم و یاضف  یرادـنید و  نید ، یزاـجم ، یاـضف  رد  یمالـسا  بـالقنا  تیاور  یا ، هناـسر یگدـنز  کبـس  داوس  تیبرت و 
هب تالاقم  هدـیکچ  لاسرا  تلهم  نیرخآ  نینچمه.دوش ، یم رازگرب  یزاجم  یاضف  رد  یناور  تایلمع  یتخانـش و  گـنج 

دهاوـخ یراـج  لاـس  هامدنفــسا  زور ۱۵  زین  تــالاقم  لــصا  لاــسرا  تـلهم  نــیرخآ  هاــم و  نــمهب زور ۳۰  شیاــمه  نـیا 
هب شیامه  هناخریبد  کینورتکلا  تسپ  هب  ررقم  دعوم  ات  ار  دوخ  تالاقم  هدیکچ  تالاقم و  دـنناوت  یم نادـنم  هقالع.دوب

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب بالقنا » » بالقنا مود   مود ماگ   ماگ ردرد   یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف هاگیاج   هاگیاج  » » یلم یلم شیامه   شیامه نیلوا   نیلوا

.دوش یم رازگرب  یراج  لاس  هامدنفسا  ات ۲۰  زا ۱۷  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا 

 

https://iqna.ir/fa/news/3952754/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3952754/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%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


مایپ یاهتنا.دننک  لاسرا   Faza.gamt@gmail.com یناشن

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیتسخن   

انسیا دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » شیامه  

سدقم عافد  یرازگربخ  بالقنا -  مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا   

تسیزاجم دوش -  یم  رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیتسخن   

یرازگربخ یعامتجا  - | ناناوج  هداوناخ و  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیتسخن   
مینست

رهش رتیت  دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » شیامه  

تریصب بالقنا -  مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج  شیامه   

دنولا حبص  دوش -  یم  رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیتسخن   

نیالنآ رگراک  دوش -  یم رازگرب  بالقنا » مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » شیامه  

سراف یرازگربخ  بالقنا -  مود  ماگ  رد  یزاجم  یاضف  هاگیاج   » یلم شیامه  نیلوا  یرازگرب   

۱۹۱۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۸:۲۱ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دهد یم  هئارا  یرتکد  دشرا و ۱۴  یسانشراک  رد  هتشر   ۵۰ یسانشراک ، رد  هتشر  هاگشناد ۵۸  نیا  رد   

هب ناهج  یتشخ  رهش  نیمود  ناونع  هب  هکنیا  دزی و  رهش  هب  هراشا  اب  زین  دزی  هاگـشناد  هدنیامن  دادح ، یلعدمحم  رتکد   
.دراد وجشناد  رازه  زا ۱۴  شیب  هلاس و  تمدق ۳۲  دزی  هاگشناد  دوزفا : هدیسر  تبث 

هتشاد یراکمه   ییایناپسا  یاهروشک  اب  وجشناد  داتسا و  لدابت  همانرب   بلاق  رد  الاح  ات   ۲۰۱۵ لاس   زا  هاگشناد   نیا   
.تسا هدرک  عورش  اینولوتاک  کینکت  یلپ  هاگشناد  اب  یکرتشم  هژورپ  لاس ۲۰۲۰  رد  تسا و 

دش رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تمه  هب  ایناپسا  ناریا و  یاه  هاگشناد  ییامهدرگ  نیتسخن 
روـشک ود  یگنهرف  یملع و  یهاگــشناد ، زکرم  یاه ۱۶  هدـنیامن  ایناپـسا ، ناریا و  یاـه  هاگـشناد  تسـشن  نیتسخن  رد 

.دندرک نایب  ایناپسا  ناریا و  یگنهرف  یملع و  طباور  ندش  رت  قیمع  یارب  ار  دوخ  یاهداهنشیپ 
نیا رد  نارـضاح  هب  ییوگدماشوخ  نمـض  دـیردام  رد  مایخ  زکرم  سیئر  یریبش ، همجن  رتکد  یمومع ، طباور  شرازگ  هب 

طباور مـیا  هدرک  یعــس  مـه ، زا  اـم  یکیزیف  یرود  ناـهج و  رد  هدـمآ  شیپ  عاـضوا  دوـجو  اـب  : » تـفگ یزاـجم ، تســشن 
زا یوـضع  ناوـنع  هـب  هـک  مدونــشخ  رایــسب  نوـنکا  مـینک و  ظـفح  یزاـجم  یاـه  تســشن  اـه و  هماـنرب  اــب  ار  یهاگــشناد 

« .مراد ار  همانرب  نیا  رد  روضح  راختفا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هسنتولپمک و  هاگشناد 
رظن اب  هک  تسشن  نیا  : » درک نایب  مدقمریخ ، زاربا  نمض  مه  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیسح  رتکد 

ناریا و ریظن  مک  هطبار  ِلصاح  دوش  یم  رازگرب  ایناپـسا  ناریا و  یاه  هاگـشناد  رتشیب  یاه  یراـکمه  طیارـش  یـسررب  هب 

یئابطابط یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد تمه   تمه هبهب   ایناپسا   ایناپسا ناریا  وو   ناریا یاه   یاه هاگشناد   هاگشناد ییامهدرگ   ییامهدرگ نیتسخن   نیتسخن
دشدش رازگرب   رازگرب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۵۱
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.تسا روشک  ود  طباور  خیرات  یط  ایناپسا 
یگدیـشیدنا یگنهرف و  طباور  ییاـیفارغج ، یرود   دوجو  اـب  دـنا و  هتـشادن  گـنج  یدـج و  هشقاـنم  زگره  روشک   ود  نیا 

.دنا هتشاد  یکیدزن 
ار اهنآ  راثآ  دنتسه و  انشآ  ییایناپـسا  نارکفتم  زا  یرایـسب  اب  ناریا   یرکفنـشور  هعماج  نادنمـشناد و  : » داد همادا  یو 

.دننک یم  یگدنز  نآ  اب  دنسانش و  یم  یناریا  نارکفتم  راثآ  دننام 
« .تسا یا  هدش  هتخانش  دنمشیدنا  یناریا ، نایوجشناد  یناریا و  نازومآ  شناد  یارب  یتح  وا ، راثآ  ستناورس و 

یفـسلف یاـه  هشیدـنا  تاـیبدا و  اـه ، هتـشون  زا  تبحـص  یتـقو  درک : راـهظا  همادا  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر 
.دننک یم  یگدنز  وا  اب  دنسانش و  یم  ار  وا  یناریا  نارکفتم  زا  یرایسب  دوش  یم  ونومانوا 

هتخانـش یردـق  هب  ناریا   یرنه  هعماـج  رد  ناـسیون  همانـشیامن  ارعـش و  نیرت  فورعم  زا  یکی  ناوـنع  هب  اـکرول  ایـسراگ 
وساکیپ  ولباپ  دنتـسه ؛ انـشآ  یناریا  ناگدنـسیون  یخرب  زا  رتشیب  وا  راثآ  اب  هزوح  نیا  رد  ام  نادنمـشیدنا  هک  تسا  هدش 

یم یعس  ناسنا  رهاظ  هب  هجوت  یاج  هب  هک  تسا  یدنمشیدنا  هکلب  تسین  شاقن  کی  طقف  ناریا  یرکف  هعماج  یارب 
.دهد زورب  دوخ  راثآ  رد  ار  ناسنا  نطاب  دنک 

ار هتـشاذگ  ریثأت  یناریا  رکفت  نطب  رد  ناـشیاه  هشیدـنا  هک  یناملـسم  نارکفتم  زا  یخرب  یتح  اـم  دوزفا : یمیلس  رتکد 
فرگش و ریثأت  یمالسا  یناریا و  رکف  رد  یلو  تسا  یسلدنا  هچرگ  هک  دشر  نبا  دننام  میـسانش ؛ یم  یـسلدنا  نارکفتم 

.تسا هتشاد  یناوارف 
اب وـگ  تـفگ و  طاـبترا و  هـب  یداـیز  لـیامت  ایناپــسا  ناریا و  نادنمــشناد  تـسا  هدـش  ثعاـب  یگنهرف  یرکف و  هـنیمز  نـیا 

.دنشاب هتشاد  رگیدمه 
اب دراد  ملع  دـیلوت  رد  ار  هنایمرواخ  رد  تسخن  ناـهج و  رد  مهدزناـپ  هاـگیاج  هک  یروشک  ناونع  هب  ناریا  درک : دـیکات  یو 
مه اب  یبوخ  یهاگشناد  طباور  دناوت  یم  دنتسه  ناهج  رترب  هاگشناد  تسیود  وزج  وا  یاه  هاگشناد  یخرب  هک  ایناپسا 

.دنشاب هتشاد 
ایناپسا یاه  هاگشناد  ام و  هاگشناد  نیب  یطابترا  لپ  اخیربن   رد  مایخ  زکرم  سیسأت 

شرتسگ لوئـسم  ناونع  هب  ار  یئابطابط  همالع  هاگشناد  مولع ، ترازو  هک  ینامز  درک : ناشنرطاخ  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
فرط ود  ره  نوـچ  مـیراد  یا  هداــس  راــک  ریــسم  نـیا  رد  میتــسناد  یم  درک  نـییعت  ایناپــسا  ناریا و  یهاگــشناد  طــباور 

.تسا هوب  هتسسگ  یتدم  دنویپ  نیا  نوچ  میراد  یراوشد  راک  دنراد و  طباور  نیا  یارب  یدایز  قایتشا 
یللملا نـیب  هژورپ  مـیدرک و  رارقرب  سـالپ  سومـسرا  بلاـق  رد  ایناپـسا  یاـه  هاگــشناد  اـب  کرتـشم  هژورپ  هـک  یناـمز  اـما 

للملا نیب  طباور  رد  یگرزب  یاهراک  میدـش  هجوتم  میدروآرد  ارجا  هب  ار  هتناکیلا  هاگـشناد  یناریا و  یاه  هاگـشناد  ندرک 
.میهد ماجنا  میناوت  یم  هاگشناد 

هجوـتم مـیداد و  ماـجنا  ایناپــسا  یاـه  هاگــشناد  اـب  یددـعتم  یاهدــمآو  تـفر اـه و  شیاـمه  نآ  زا  سپ  درک : راـهظا  یو 
.دشاب رمث  رمثم  روشک  ود   کیمداکا  یروراب  رد  دناوت  یم  یدح  هچ  ات  طباور  نیا  میدش 

.دش ایناپسا  یاه  هاگشناد  ام و  هاگشناد  نیب  یطابترا  لپ  اخیربن   رد  مایخ  زکرم  سیسأت  اهنآ ، زا  سپ 
لکـش روشک  ود  یاه  هاگـشناد  رد  هک  یا  هدارا  اب  مینک  یم  رکف  هک  میتسه  یا  هطقن  رد  زورما  درک : نایب  یمیلس  رتکد 

.میسرب ایناپسا  ناریا و  اب  رت  کیدزن  یراکمه  یارب  ییوگلا  هب  میناوت  یم  هتفرگ ،
نیا رد  رـضاح  یاه  هاگـشناد  روشک و  ود  یگنهرف  یاه  ینزیار  ایناپـسا ، ناریا و  مرتحم  یارفـس  یناـبیتشپ  اـب  مراودـیما 

.مینک مهارف  طباور  نیا  یارب  مکحم  یاه  هیاپ  میناوتب  هسلج 
رد ارجا  لباق  یاهدادرارق  داقعنا  ایناپـسا و  ناریا و  یاه  هاگـشناد  یاـسؤر  تسـشن  هب  یهتنم  هسلج  نیا  منک  یم  وزرآ 

.دوش روشک  ود  نیب  طباور  هعسوت 
مه درگ  نیا  رد  روضح  یارب  یدونشوخ  زاربا  اب  ناریا  رد  ایناپـسا  ریفـس  ایِنپ ، ِد ال  زدنانرف  پیلف  سیئول  رتکد  همادا ، رد 

 



روـشک ود  یگنهرف  یاـهداهن  نـیب  یاهرادــید  زا  ار  دوـخ  تیاـضر  دراد  اــج  یمدــناپ  تخــس  یاــهزور  نـیا  رد  دوزفا : ییآ 
.مهد ناشن 

دراد ییالاب  لیسناتپ  ایناپسا  ناریا و  طباور 
یناریا ناراـکمه  زا  رکـشت  ییاـمهدرگ و  نیا  رد  رـضاح  یگنهرف  یملع و  داـینب  هاگـشناد و   ۱۶ هب   توقادـخ  نایب  اـب  یو 

کی یریبش  همجن  درک  : ناشنرطاخ  روشک  ود  یهاگـشناد  طـباور  تیوقت  یاتـسار  رد  هماـنرب  نیا  یرازگرب  یارب  تسـشن 
.تسا هداد  ماجنا  رایسب  شالت  ایناپسا  ناریا و  یبدا  لدابت  هنیمز  رد  هک  تسا  ناریا  رد  ریظن  یب  تسیناپسیه 

زوـنه ما و  هتـشاد  ناریا  قـیمع  تخانـش  رد  یعـس  ما  هدیـسر  ناریا  هب  هک  یناـمز  زا  داد : هـمادا  ناریا  رد  ایناپـسا  ریفس 
.ما هدرکن  ادیپ  لماک  فارشا 

.منک رت  قیمع  ار  طباور  میناوتب   هک  دیایب  شیپ  یطیارش  یللملا ، نیب  هنیمز  رد  میراودیما 
.دراد ییالاب  لیسناتپ  ایناپسا  ناریا و  طباور 

یعورـش همانرب  نیا  میراودیما  هک  دوزفا  تسـشن  نیا  ناگدـننکرازگرب  هب  کیربت  اب  ددـجم  شیاه  تبحـص  نایاپ  رد  یو 
.دوش ینینچ  نیا  یاه  یراکمه  یارب 

یمیلس و رتکد  یاقآ  بانج  هک  دـش  یقیفوت  هسلج  نیا  درک : راهظا  زین  ایناپـسا  رد  ناریا  ریفـس  یواقـشق ، نسح  رتکد 
.منک ترایز  ار  دوخ  یناریا  ییایناپسا و  ناتسود 

شرافس نم  هب  مدش ، ایناپـسا  مزاع  یناحور  رتکد  اب  یظفاحادخ  یارب  هک  یتقو  شیپ  هام  راهچ  لاس و  ود  مراد  دای  هب 
.دنتشاد ار  یهاگشناد  یملع و  هطبار  هژیو  هب  هطبار  شرتسگ 

ایناپـسا هاـشداپ  مدرک ، میدـقت  ایناپـسا  هداـشداپ  ترـضحیلعا  هب  ار  همانراوتـسا  یتقو  زین  شیپ  لاـس  ود  هیروف  موس  رد 
یداصتقا یسایس و  تاعوضوم  دعب  یاه  هلهو  رد  دوب و  یهاگشناد  هطبار  دندرک  شرافس  نم  هب  هک  یعوضوم  نیلوا 

.دندرک دیکأت  ار 
نیا رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  ناتـسود  کـمک  اـب  مدرک  شـالت  ساـسا  نیا  رب  لاـس  ود  نیا  رد  درک : حیرـصت  یو 

.مینک تکرح  ریسم 
، اـخیربن هاگـشناد  ایناپـسا ، یدربـهار  تاـعلاطم  داـینب  اـیروتکیو ، وکــسیسنارف  یاـه  هاگــشناد  اـب  زین  نـم  اتــسار  نـیا  رد 

.ما هتشاد  خساپ  شسرپ و  تاسلج  سنارفنک و  دیردام  امونوتوئا  هاگشناد 
هک دـش  یوق  نانچ  هجراخ  ترازو  تاعلاطم  رتفد  اب  کیژتارتسا  تاـعلاطم  داـینب  نیب  طاـبترا  درک : دـیکات  یواقـشق  رتکد 

.دنا هتشاد  وگ  تفگ و  مه  اب  تعاس  ود  هتشذگ  هتفه 
، یناـسنا موـلع  ناـبز ، لـلملا ، نیب  طـباور  یـسایس ، موـلع  یاـه  هزوـح  اـه و  هتـشر  رد  یهاگـشناد  طاـبترا  لاـبند  هـب  اـم 

.میتسه یهایگ  کیتنژ  تسیز و  طیحم 
یللملا نیب  یاه  یراکمه  زا  مولع  ترازو  تیامح 

زا رکــشت  اـب  ار  دوـخ  یاــه  تبحــص  یرواــنف  تاــقیقحت و  موـلع و  ترازو  هدــنیامن  هدازیلع ، دــیمحلادبع  رتـکد  هـمادا  رد 
یاه یراکمه  تیوقت  یاتـسار  رد  مولع  ترازو  دوزفا : درک و  زاغآ  تسـشن  نیا  یرازگرب  یارب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.تسا هدومن  لاعف  و  رترب   یاه  هاگشناد  رد  یللملا  نیب  یاه  هورگراک  داجیا  هب  مادقا  یهاگشناد  یللملا  نیب 
یهاگشناد طباور  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تیلاعف  اه و  هاگـشناد  زا  یتیامح  تسایـس  لوصحم  زین  زورما  دادیور 

.تسام یلاحشوخ  ثعاب  هک  تسا  هدوب  ییایناپسا  یاه   هاگشناد  اب 
.مینک یم  مالعا  ار  اه  یراکمه  هنوگ  نیا  زا  مولع  ترازو  لماک  تیامح  ام  اجنیا  رد  داد : همادا  یو 

، هسنارف شیرتا ، ناـملآ ، یاـه  هاگـشناد  اـب  کرتـشم  ییارجا  یاـه  حرط  نوـچمه   تسـشن  نـیا  هجیتـن  هـک  میراودـیما 
.دشاب هیکرت  ایلاتیا ،

.تسا هدمآ  مهارف  یهاگشناد  یراکمه  یارب  یتیفرظ  اپورا ، هیداحتا  تیامح  تحت 
دراد رظندـم  اـه  حرط  هنوگ   نیا  زا  یناـبیتشپ  رد  مولع  ترازو  هک  یروحم  دـنچ  هب  ناـیاپ  رد  درک : حیرـصت  هدازیلع  رتـکد 

.منک یم  هراشا 

 



.دراد اهروشک  ریاس  اب  هاگشناد  هدکشناد و  هورگ ، سیسات  زا  لماک  تیامح  مولع  ترازو  .۱
.دراد یهاگشناد  نیب  یاه  حرط  ینیب  شیپ  یحارط و  یارب  یگدامآ  مولع  ترازو  .۲

.۳
.دنک یم  تیامح  وجشناد  داتسا و  لدابت  زا  مولع  ترازو 

همالع هاگشناد  زا  رکـشت  اب  هتناکیلا  هاگـشناد  زا  یگدـنیامن  هب  اـسونیپسا ، زنیتراـم  اـیرام  ازر  رتکد  هماـنرب ، نیا  همادا  رد 
هتـشر یاراد  هک  تسا  ییایناپـسا  یاه  هاگـشناد  زا  یکی  هتناکیلا  درک : نایب  ییامهدرگ ، نیا  ناگدـننکرازگرب  یئابطابط و 

.تسا هدرک  مهارف  ناریا  اب  ار  وجشناد  داتسا و  لدابت  همان  مهافت  هنیمز  لاس ۲۰۰۲   زا  و  تسا   برع  تاعلاطم 
رتکد شقن  ایناپسا و  ناریا و  نیب  قفوم   یاه  همانرب  اه و  تسشن  زا  یخرب  یروآدای  هب  شیاه   تبحـص  همادا  رد  یو 
یاـه هاگــشناد  یزاـس  یلملا  نـیب  تیوـقت   فدـه  اـب  سناـیلا   دادرارق  رب  تـخادرپ و  اـه  هماـنرب  نـیا  رد  ساـیتوک  هزوـخ 

یئابطابط همالع  هاگشناد  اـب  دوـخ  طـباور  تیوـقت  قاتـشم  اـم  هـک   دوزفا  شیاـه  تبحــص  ناـیاپ  رد  درک و  دـیکأت  ناریا  
ماجنا و  ناریا   یاه  هاگـشناد  اب  دـیدج  دادرارق  یاضما  هب  دـنم  هقالع  وجـشناد  داتـسا و  لدابت  هبرجت  هیاپ  رب  میتسه و 

.میتسه یهاگشناد  کرتشم  یاه  هژورپ 
یلیمکت تالیصحت  عطقم  رد  ییایناپسا  یاه  هاگشناد  هب  سروب  جنپ  صاصتخا 

امونوتوئا هاگشناد  اب  لاس ۲۰۱۵  زا  طابترا  یرارقرب  هب  هراشا  اب  ارهزلا  هاگـشناد  هدنیامن  یچانح ، رهچیرپ  رتکد  همادا  رد 
تـصرف یکدامآ  مالعا  .۱ درک : مـالعا  رارق  نیدـب  رتـشیب   کرتـشم  یاـه  یراـکمه  یارب  ار  دوـخ  یاهداهنــشیپ  هتناـکیلا  و 

.۲ یتاعلاطم ،
ییایناپسا نایوجشناد  یارب  یرتکداسپ  یگدامآ  مالعا  .۳ ییایناپسا ، یاه  هاگشناد  اب  کرتشم  یارتکد  یگداما  مالعا 

هاگـشناد هب  سروب  جـنپ  صاـصتخا  مـالعا  اـب  ایناپـسا ، یاـه  هاگـشناد  اـب  یهاگـشناد  طـباور  شرتسگ  یارب  همادا  رد  یو 
.درک ار  کیمداکآ  طباور  ندش  رت  قیمع  ندوب و  رمثرپ  یوزرآ  یلیمکت ، تالیصحت  عطقم  رد  ییایناپسا  یاه 

هکنیا نایب  یچانح و  رتکد  لاوس  هب  خـساپ  زا  سپ  زین  دـیردام  امونوتوئا  هاگـشناد  هدـنیامن  ِتدروب ، ِسلاـک  ـالمراک  رتکد 
ماجنا مهم  نیا  یدوز  هب  هک  درک  یراودیما  زاربا  دنتسه ، ندش  ماجنا  یارب  راظتنا  تسیل  رد  اهدادرارق  زا  یضعب  زونه 

.دوش
للملا نـیب  یژتارتـسا  فدــه و  اـب  لاـس ۲۰۱۴   زا  ناریا  یاـه  هاگـشناد  اـب  اـمونوتوئا  هاگـشناد  طـباور  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
ناوـنع تحت  ناریا  ریزو  توـعد  اـب  هک  ناریا  رد  یتسـشن  رد  تکرـش  هب   تـسا  هدـش  عورـش  ناریا  یاـه  هاگـشناد  ندرک 
شـالت زا  مدـش و  انـشآ  یریبـش  همجن  اـب  رفـس  نیا  رد  تفگ : درک و  هراـشا  دوب  ناریا  یاـه  هاگـشناد  اـب  سناـیلآ  دادرارق 

.دنام دهاوخ  رارقرب  طباور  نیا  مدش  هجوتم  ناشیا 
زین تالاقم  هعومجم  تفگ : درک و  هراشا  ناشیا  هرات  تالاقم ) هعومجم   ) باتک وچاـماک و  ودـنانرف  داتـسا  هب  سپـس  یو 
هدـش هتخادرپ  ناریا  نردـم  نارعاش  ایناپـسا و  ناریا و  هطبار  هب   نآ  رد  هک  تسا  طباور  اـه و  هماـن  قفاوت  نیمه  هجیتن 

.تسا
ایناپــسا ناریا و  لــباقتم  تخانــش  دــنمزاین  زورما  درک : راــهظا  نادــمه  یلعوــب  هاگـــشناد  هدــنیامن  مارآ ، فــسوی  رتــکد 

.میتسه
.دوش فلتخم  یاه  هزوح  رد  لماعت  داجیا  بجوم  هک  یوحن  هب  تسا ، هبناج  همه  یملع و  تخانش  روظنم  هتبلا ،

.دنامب مکحتسم  دیاب  ایناپسا  ناریا و  تسود  یاهروشک  یخیرات  نهک و  طباور  ساسا ، نیمه  رب 
تسا یمومع  یساملپید  داهن  کی  ایسآ  هناخ 

شرتسگ داجیا و  هب  مامتها  للملا و  نیب ۀزوح  رد  انیس  یلعوب  هاگشناد  یدربهار  یاه  همانرب ساسا  رب  داد : همادا  یو 
یارب انیــس  یلعوـب  هاگــشناد  یگداـمآ  هلیــسو  نیدـب  اـهروشک ، ریاـس  یــشهوژپ  یملع و  زکارم  اـه و  هاگــشناد اـب  طـباور 

تسشن رد  رضاح  ییایناپسا  هاگشناد  تشه  اب  هناروانف  یشهوژپ و  یشزومآ ، یاه  یراکمه  مهافت  تشاددای  داقعنا 
دیردام هسنتلوپمک  هاگشناد  رد  انیسیلعوب  تاقیقحت  زکرم  سیـسأت  صخـشم ، روط  هب  دومن و  مالعا  راختفا  لامک  اب  ار 
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هئارا یـسانشنابز و  یکـشزپ ، تمکح ، هفـسلف ، یـسراف ، بدا  نابز و  عوضوم  هب  هتـسباو  یاه  شهوژپ ماجنا  فدـه  اب 
یلـصا داهنـشیپ  ناونع  هب  ار  زکرم  فادـها  اب  طبترم  یاـه  هماـنربخ هلجم و  کرتشم  هیرـشن  راـشتنا  یـشزومآ و  تامدـخ 

.میامن یم  مالعا  تسشن  نیا  رد  انیس  یلعوب  هاگشناد 
یاه هاگـشناد  رادیاپ  کیدزن و  یاه  یراکمه  اه و  یرکفمه  موادتم ، تکراشم  اب  تسا  یهیدـب  درک : دـیکات  مارآ ، رتکد 
دوش یم  ینیبشیپ  اه ، ترورـض  اه و  تیفرظ  داـینب  ری  یدربهار  فادـها  نییبت  هار و  ۀـشقن  میـسرت  یاتـسار  رد  نیفرط 

.دوب دهاوخ  فلتخم  عماوج  اه و  ندمت اه ، گنهرف نایم  لاصتا  ۀقلح  انیس  یلعوب  یتاقیقحت  زکرم 
یارب ماــیخ  زکرم  یئاـــبطابط و  همالع  هاگشناد  زا  رکـشت  نمــض  دـیردام  رد  ایــسا  هناـخ  هدـنیامن  ساـخّرا ، نمراـک  رتـکد 

ناـملراپ  هجراـخ ، ترازو  زا  هک  تسا  یموـمع  یـساملپید  داـهن  کـی  ایـسآ  هناـخ  تفگ : درک و  هراـشا  هماـنرب  نـیا  یحارط 
.تسا هدش  لیکشت  دیردام  اینولاتاک و   یرادرهش  اینولاتاک و 

.متسه دیردام  رد  ایسآ  هناخ  ریدم  نم  تسا و  انولسراب  رد  ایسآ  هناخ  یلصا  زکرم 
.تساهنآ اب  طباور  تیوقت  ییایسآ و  یاهروشک  رتهب  تخانش  ایسآ  هناخ  یلصا  فده 

ایـسآ و یاهروشک  اب  یداصتقا  تالدابت  تیوقت  یارب  داـصتقا  ناـمتراپد  دراد : ناـمتراپد  راـهچ  ایـسآ  هناـخ  اتـسار  نیا  رد 
یاـه هعومجمریز  هک  گـنهرف  ناـمتراپد  ناـبز و  شزوـمآ  فدـه  اـب  یـشزومآ  ناـمتراپد  تسایـس ، ناـمتراپد  هیـسونایقا ،

.دراد یرایسب 
ییایناپسا یسراف و  نابز  یقیبطت  یاه  شهوژپ کرتشم   زکرم  سیسأت  داهنشیپ 

مایخ هرازه  تسـشن  نیمجنپ  هلمج  زا  ار  یناریا  زکارم  اب  دوخ  یاه  یراکمه  زا  یا  هصالخ  یتنیوپرواـپ  رد  همادا  رد  یو 
ام درک : دـیکات  درک و  مـالعا  ددـجم  ار  ناریا  ایناپـسا و  یاـه  هاگـشناد  اـب  یراـکمه  داهنـشیپ  درک و   هئارا  ار  ماـیخ  زکرم  اـب 

.میتسه نامتفگ  یاضف  داجیا  یارب  یداینب 
.میتسه هبناج  ود  یاه  سنارفنک  اهرانیمس ، کرتشم ، یاه  همانرب  قاتشم 

ار هرهب  نیرتشیب  یزاجم  روضح  نیا  زا  میتسه و  ییایـسآ  ملیف  لاویتسف  یرازگرب  لاح  رد  گنهرف  نامتراپد  رد  نونکا 
.میراد یزرمارف  نابطاخم  میا و  هتفرگ 

همالع هاگشناد  زا  رکشت  نمض  یگنهرف  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  هدنیامن  ینیسح ، تاداسلا  هوکـش  رتکد 
نـیزورما و یتـین  لــلملا ، نـیب  حطــس  رد  هژیو  هـب  طــباور  شرتـسگ  درک : ناــعذا  تســشن  نـیا  یرازگرب  یارب  یئاــبطابط 

.تساهبرپ
اب اه  گنهرف  طابترا  یارب  ار  ٔیلوا  تاکارتشا  هک   یرتسب  ندروآ  مهارف  موزل   یقیبطت و  تاعلاطم  هب  هراشا  نمـض  یو 

.دیآ مهارف  نابز  ود  نیا  رد  یقیبطت  تاعلاطم  یارب  یرتسب  دیاب  رضاح  تصرف  نیا  زا  درک : راهظا  دنک ، مهارف  مه 
رد هژیو  هب  یگنهرفانیب  تاعلاطم  هنیمز  رد  التـسوپمک  وگیتناس د  هاگـشناد  یدـج  تیلاعف  هنیرید و  قباوس  هب  هجوت  اـب 

.میراد ییایناپسا  یسراف و  نابز  یقیبطت  یاه  شهوژپ  کرتشم   زکرم  سیسأت  داهنشیپ  نابز ، هزوح 
.میهد یم  هئارا  هناگ  هس  یاهگنهرف  هسسؤم  هب  ینیدانیب  تاعلاطم  هنیمز  رد  ار  داهنشیپ  نیمه 

رد هدـش  دـیلوت  یاـهاوتحم  یماـمت  هـک  میتـسه  یلاـترپ  یزادـنا  هار  لاـح  رد  رـضاح ، لاـح  رد  درک : ناـیب  ینیــسح  رتـکد 
.میهد رارق  نآ  رد  یملع  لیلحتارف  یموهفم و  یاه  یدنب  هتسد  اب  ار  انورک  نارود 

.میراد ایسآ  هناخ  هسسؤم  اب  یراکمه  داهنشیپ  زین  هنیمز  نیا  رد 
یلک یا  هماـن  مهاـفت  داـقعنا  یارب  مادـقا  مویـسرسنک ، کـی  بلاـق  رد  ناـکما  تروـص  رد  دوـش ، یم  داهنــشیپ  نـینچمه 

، یا هکبـش  یطاـبترا  اـب  اـت  دوـش  بیوـصت  تسـشن ، نـیا  رد  رـضاح  ییایناپـسا  یناریا و  هاگـشهوژپ  هاگــشناد و  نایم ۱۶ 
« .دوش ریذپناکما  اهنآ  زا  مادک  ره  رد  دوجوم  یاه  تیفرظ  زا  یرادرب  هرهب  رثکادح 

همالع هاگشناد  اـب  هـک  تـسا  راـختفا  کـی  اـم  یارب  درک : راـهظا  زین  اـخیربن  هاگــشناد  هدــنیامن  نایفــسوی ، همولاـس  رتـکد 
.میا هتشاد  یراکمه  مایخ  زکرم  حاتتفا  رد  یئابطابط 

هب دـنم  هقـالع  هک  مـنک  یم  مـالعا  هاگـشناد  مرتـحم  تساـیر  زا  یگدـنیامن  هـب  اـخیربن و  اگـشناد  هدـنیامن  ناوـنع  هـب  نـم 
.میتسه ناریا  یاه  هاگشناد  اب  نامطباور  شیازفا 
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داهنـشیپ ار  کرتشم  یاه  هرود  یرازگرب  کرتشم ، تاـقیقحت  یلیـصحت ، یاـه  هیـسروب  یاـطعا  میناوت  یم  هنیمز  نیا  رد 
.میهد

یـسدنهم یعامتجا ، مولع  رنه ، تاطابترا و  مولع  یگدـنز ، مولع  یتشادـهب ، مولع  نابز  هنیمز  رد  ام  یراکمه  تاـناکما 
.تسا یرامعم  و 

.دش دهاوخ  ماجنا  کرتشم  یاهدادرارق  قیرط  زا  اه  یراکمه  مامت  هک  دوزفا  نایاپ  رد  یو 
میتسه یناریا  یاه  هاگشناد اب  کرتشم  یتاقیقحت  یاه  هژورپ ماجنا  قاتشم 

زا ار  هماـن  یتقو  ایناپـسا  ناریا و  هطبار  هراـبرد  درک : ناـیب  همادا  رد  ادـیی  هاگـشناد  هدـنیامن  رویتلاـس ، ریونارگ  ینوت  رتـکد 
.دراد دوجو  اه  هاگشناد  نیا  نیب  یمیدق  یدادارق  متسناد  یمن  مدرک و  بجعت  مدرک  تفایرد  مایخ  زکرم 

.دنک ادیپ  شرتسگ  هطبار  نیا  مراودیما 
.تسا انولسراب  کیدزن  اینولاتاک و  هقطنم  رد  ام  هاگشناد 

.دهد یم  هئارا  یرتکد  دشرا و ۱۴  یسانشراک  رد  هتشر   ۵۰ یسانشراک ، رد  هتشر  هاگشناد ۵۸  نیا  رد 
.میهد یم  هئارا  کرتشم  کردم  اه  هتشر  یضعب  رد 

لداـبت و  یتاـعلاطم   تصرف  میتـسه و  یناریا  یاـه  هاگـشناد  اـب  کرتـشم  یتاـقیقحت  یاـه  هژورپ  ماـجنا  هـب  قاتـشم  اـم 
.دوب دهاوخ  یناریا  یاه  ناگشناد  اب  ام  یطابترا  یاه  هار  رگید   زا  وجشناد  داتسا و 

هفسلف  تمکح و  نمجنا  هلاس  تمدق ۴۷  هب  هراشا  اب  هفسلف  تمکح و  نمجنا  هدنیامن  یلیعامسا ، داوجدمحم  رتکد 
ریـسفت و حرـش و  یمیدـق و  نوتم  حیحـصت  هلمج  زا  یفـسلف  کیـسالک  نوتم  هب  هژیو  تافتلا  هسـسؤم ، نیا  رد  دوزفا :

.تسا یسراف  هب  اهنآ  همجرت 
.تسا ییازسب  تیمها  یاراد  انیس  نبا  راثآ  نایم  نیا  رد 

قطنملا یف  طسوالا  رـصخملا  و  تاثحابملا ، باتک  تاقیلعت ، باتک  انیـس ، نبا  مهم  رثا  هس  راشتنا  هب  هراشا  اـب  ناـشیا 
.تسا راشتنا  تسد  رد  زین  انیس  نبا  راثآ  هعومجم  زا  باتک  نیمراهچ  دوزفا : یداقتنا   یملع و  تفایهر  اب  

راختفا هیام  رایسب  دراد ، هژیو  یهجوت  یطسو  نورق  نانوی و  یفسلف  تنس  هب  ایناپـسا  یاه  هاگـشناد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
تسا انیس  نبا  اب  طبترم  یعون  هب  اهنآ   یـشهوژپ  هنیمز  هک  ایناپـسا  رد  مرتحم  ناداتـسا  نارگـشهوژپ و  هک  دوب  دهاوخ 

اب مسینیتال ، نارگـشهوژپ  یبرع و  عبانم  رب  زکرمت  اب  مسیبرع ،  نارگـشهوژپ  نیاربانب  دنریرپب  ار  یراکمه  هی  ام  توعد 
هنیمز دـنراد ، هجوت  انیـس  نبا  رکف  اب  طبترم  نادنمـشیدنا  رگید  انیـس و  نبا  یاه  هشیدـنا  هب  هک  ینیتـال  عباـنم  رب  زکرمت 

.تسا مهارف  ام  هسسوم  اب  اهنآ  یراکمه 
یاه هژورپ  کرتشم ، یاه  تسشن  یرازگرب  هب  دوخ  لیامت  زین  التسوپمک  وگایتناس  هاگشناد  هدنیامن  ِزکزو ، روتکیو  رتکد 

.درک مالعا  ار  داتسا  وجشناد و  لدابت  کرتشم و  یتاقیقحت 
یسدنهم ینف و  یاه  هزوح  رد  یراکمه  هب  لیامت 

مویزوپمـس و نیا  ناگدـننکرازگرب  زا  رکـشت  اـب  زین  تعنـص  ملع و  هاگـشناد  هدـنیامن  ینیـسح ، هاـش رایرهـش  یداـه  رتـکد 
ایناپـسا یاـه  هاگـشناد  اـب  یراـکمه  یارب  ار  دوـخ  یاهداهنـشیپ  تعنـص  مـلع و  هاگـشناد  هراـبرد  یرـصتخم  هـئارا  نـمض 

زا ترابع  ایناپـسا  یاه  هاگـشناد  اب  یراکمه  یارب  ام  هقـالع  دروم  یاـه  هنیمز  هک  اـه  هزوح  زا  یخرب  تفگ : درک و  حرطم 
.تسا تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  لقن و  لمح و  یژرنا ، تفن و 

رد اگالام  دیردام ، کینکت  یلپ  ریظن  میا  هتشاد  ییایناپـسا  یاه  هاگـشناد  یخرب  اب  یریظن  یب  یاه  یراکمه  ام  نونکات 
.میتسه اه  تیلاعف  نیا  هعسوت  لابند   هب  یملع و  تئیه  یاضعا  وجشناد و  لدابت  بلاق 

اب ار  دوـخ  یراـکمه  یگداـمآ  تـسا  یتعنـص  هاگــشناد  کـی  تعنــص  مـلع و  هاگــشناد  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  داد : هـمادا  یو 
رد دـیردام  هسنتولپمک  هاگـشناد  اـب  یمیـش  داوـم و  یژرنا ، رتویپماـک ، یـسدنهم  هنیمز  رد  دـیردام  یاـمونوتوئا  هاگـشناد 

تایضایر رتویپماک ، قرب و  یسدنهم  عیرس ، تابساحم  هنیمز  رد  ادیی  هاگشناد  اب  یمیـشورون ؛ تاعالطا ، یروانف  هنیمز 
رد اـخیربن  هاگـشناد  اـب  دنمـشوه و  یزاوـم و  شناـیار  یزاسرهـش و  یراـمعم و  هـنیمز  رد  هتناـکیلا  هاگـشناد  اـب  یدربراـک ؛

.مینک یم  مالعا  لقن  لمح و  عیانص ، یسدنهم  هنیمز 
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یراکمه رتشیب  داهنشیپ  هدمآ  شیپ  تصرف  زا  رکشت  نمض  هسنتولپمک  هاگـشناد   هدنیامن  ایـسراگ ، زپول  وساماد  رتکد 
وجشناد لدابت  طیارش  دنراد  لیامت  هک  درک  راهظا  درک و  حرطم  ار  نارمچ  دیهش  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  اب 

.دنهد هعسوت  ار  نآ  دننک و  یسررب  ددجم  ار  یرادا  رداک  داتسا و  و 
لیهـست ببـس  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  زا  رکـشت  نمـض  زین  نالیگ  هاگـشناد  هدـنیامن  تسود ، هفیظو  دـیجم  رتکد 

اب یراکمه  داهنشیپ  هلمج  زا  دوخ  یاهداهنشیپ  نایب  هب  دیفم  رصتخم و  یتنیوپرواپ  هئارا  اب  ایناپسا  ناریا و  نیب  طابترا 
حرط رد  یراـکمه  داهنـشیپ  یرگـشدرگ ، ناـمتراپد  رد  کرتـشم  یارتـکد  داهنــشیپ  مسیروـت ، هـنیمز  رد  اـخیربن  هاگــشناد 

.درک حرطم  ...و  امونوتوئا  هتناکیلا و  هاگشناد  اب  ییایرد   یژولوکا  یاه 
یارب یئابطابط  همالع  هاگشناد  توعد  زا  رکشت  نمض  زین  یا   هنارتیدم  گنهرف  هس  داینب  هدنیامن  لیگ ، لانیمرخ  رتکد 

.تسا هدش  سیسات  سلدنا  تلود  شکارم و  تلود  طسوت  گنهرف  هس  داینب  درک : راهظا  همانرب  نیا  رد  روضح 
.تسا گنهرف  هس  نیب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  داینب  نیا  فده 

نارهت رهش  رد  یا  هژورپ شناد ، رهش 
هــس یگنهرف  یاـه  هماـنرب  یاریذـپ  یا  هـنیزه  تـخادرپ  نودـب  هـک  امنیــس  هـلمج  زا  یتاـناکما  زکرم  نـیا  داد : هـمادا  یو 

.تساراد ار  تسا  گنهرف 
.تسا مه  یا  هنارتیدم  یاه  ترسنک  نابزیم  نینچمه  

اـپورا و اـب  لـلملا  نیب  طـباور  دـشرا  یـسانشراک  هرود  حطـس ،  هس  رد  زکرم  نـیا  یبرع  ناـبز  یاـه  هرود  هـب  هـمادا  رد  یو 
هزاورد دش ، رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تیامح  اب  سلدنا  قفوم  رایسب  شیامه  تفگ  : درک و  هراشا  اکیرما  ورییا 
هبناـج ود  اـه  شیاـمه  اهرانیمـس و  اـه ، تیلاـعف  یاریذـپ  قاتـشم و   تسا و  زاـب  همه  یور  هب  گـنهرف  هس  زکرم  یاـه 

.میتسه
ناریا و یاه  هاگشناد  نیب  یراکمه  هب  لیامت  هشیمه  درک : دیکأت  زین  نارهت  هاگـشناد  للملا  نیب  هدنیامن  ینامز ، رتکد 

.تسه هدوب و  ایناپسا 
تـصرف نایوجـشناد  مازعا  تـصرف  ندروآ  مـهارف  لـماش  ییایناپـسا  یاـه  هاگـشناد  اـب  یراـکمه  یارب  اـم  یاهداهنـشیپ 

دادـعت هب  هاگـشناد  تساـیر  سروب  قـیرط  زا  ییایناپـسا  نایوجـشناد  زا  ییاریذـپ  ایناپـسا ، یاـه  هاگـشناد  هب  یتاـعلاطم 
یرتـکد هرود  هـب  یدــنم  هقــالع  کرتــشم ، یتاــقیقحت  یاــه  ژورپ  ســالپ ، سومــسرا  حرط  لــیذ  رد  یراــکمه  دودــحم ،

.درک حرطم  ...و  کرتشم 
تـسارجا لاـح  رد  نارهت  زکرم  رد  هک  یا  هژورپ  ناوـنع  هب  شناد » رهـش   » هـب هراـشا  اـب  دوـخ  یاـه  تبحـص  ناـیاپرد  یو 

.دراد دوجو  نآ  یط  زین  ییایناپسا  ییاپورا و  یروانف  یاه  کراپ  روضح  ناکما  هک  درک  هراشا 
هب ناهج  یتشخ  رهش  نیمود  ناونع  هب  هکنیا  دزی و  رهش  هب  هراشا  اب  زین  دزی  هاگـشناد  هدنیامن  دادح ، یلعدمحم  رتکد 

.دراد وجشناد  رازه  زا ۱۴  شیب  هلاس و  تمدق ۳۲  دزی  هاگشناد  دوزفا : هدیسر  تبث 
.تسا رایسب  رگید  یاه  هاگشناد  اب  دزی  هاگشناد  یاه  تیلاعف 

هتشاد یراکمه   ییایناپسا  یاهروشک  اب  وجشناد  داتسا و  لدابت  همانرب   بلاق  رد  الاح  ات   ۲۰۱۵ لاس   زا  هاگشناد   نیا 
.تسا هدرک  عورش  اینولوتاک  کینکت  یلپ  هاگشناد  اب  یکرتشم  هژورپ  لاس ۲۰۲۰  رد  تسا و 

دنم هقالع  میتشاد و  لیوس  هاگشناد  تسویر و  هاگشناد  کیمارس  زکرم  اب  همان  مهافت  ود  اتـسار  نیا  رد  درک : نایب  یو 
.میتسه اه  همان  مهافت  نیا  دیدمت  هب 

هطیح رد  مـیراد و  ار  ریگداـب  هزوـح  رد  یــشهوژپ  حرط  داهنــشیپ  ایناپــسا  ناریا و  یگنهرف  یملع و  تـبارق  هـب  هجوـت  اــب 
هتـشر رد  هسنتولپمک  هاگـشناد  اب  یراکمه  داهنـشیپ  کیزیف ، هتـشر  رد  اـینلاو  هاگـشناد  اـب  یراـکمه  داهنـشیپ  یراـمعم  

.مراد ار  اناولسراب  هاگشناد  اب  یراکمه  داهنشیپ  قرب  هتشر  رد  اراوان و  هاگشناد  اب  یراکمه  داهنشیپ  یجاسن ،
یهاگـشناد نـیب  تاـیبرجت  زا  هدافتـسا  تـصرف  دـصرتم  مـینک و  یم  لابقتـسا  داتـسا  وجــشناد و  لداـبت  زا  اـم  نـینچمه 

.میتسه
نمض یئابطابط  همالع  هاگشناد  یللملا  نیب  یملع  یاه  یراکمه  رتفد  ریدم  رای ، هشیت  انادنام  رتکد  هسلج ، نایاپ  رد 

 



اــه و هماــن  مهاــفت  یرارقرب  یارب  ینوگاــنوگ  یاهداهنــشیپ  زورما  درک : مــالعا  تســشن  نارــضاح  ناداتــسا و  زا  رکــشت 
دیاش دـنداد  داهنـشیپ  ینیـسح  رتکد  هک  هنوگنامه  اـما  میتشاد  ایناپـسا  ناریا و  یاـه  هاگـشناد  نیب  دـیدج  یاـهدادرارق 

یگنهرف یملع و  زکرم  هاگـــــشناد و  نـیب ۱۶  لـلملا  نـیب  یاـه  یراـکمه  یارب  یعمج  هماـن  مهاـفت  کـی  دــشاب  بساـنم 
.مینک اضما  رضاح 

مینک رکف  نیا  هب  تسا  رتـهب  دراد  دوجو  هک  یراـکمه  داـیز  لیـسناتپ  اـب  دـسر  یم  رظن  هب  نونکا  عقاو  رد  داد : همادا  یو 
تاســسؤم و زا  میراذــگب و  ناـینب  ار  ایناپــسا  ناریا و  یملع  هکبــش  لیکــشت  هماــن  مهاــفت  نـیا  یاهدــنب  زا  یکی  رد  هـک 

.دنشاب هتشاد  روضح  اه  همانرب  نیا  رد  هک  مینک  توعد  زین  رگید  یاه  هاگشناد 
نیا اـب  ـالاح  میدینــش و  ار  ییاـپورا  یناریا و  یاـه  هاگــشناد  ییایناپــسا و  هاگــشناد  راـهچ  فـالتئا  هـبرجت  زورما  عـقاو  رد 

.مینک فیرعت  ایناپسا  ناریا و  یاه  هاگشناد  نیب  یملع  هکبش  کی  میناوتب  هک  میتسه  یا  هلحرم  رد  تایبرجت 
رد اخیربن  هاگشناد  رد  مایخ   یناریا  تاعلاطم  زکرم  دناوت  یم  یطابترا  هکبـش  نیا  ییارجا  یوزاب  دوزفا : رای  هشیت  رتکد 

یاه هاگشناد  زا  یگدنیامن  هب  یرتفد  هک  تسه  زین  یناریا  یاه  هاگشناد  رد  ًامتح  یگدامآ  نیا  ًالباقتم  دشاب و  دیردام 
.دنک ادیپ  شیاشگ  نارهت  رد  ایناپسا 

.دنتسه ام  یملع  یاه  یراکمه  زا  ینابیتشپ  هب  رضاح  ردقچ   هک  میدینش  روشک  ود  یارفس  نابز  زا  ام  زورما 
هب دـننک  یم  تیاـمح  اـه  یراـکمه  زا  غیرد  یب  مولع  ترازو  دـنتفگ  مه  ناریا  موـلع  ترازو  هدـنیامن  روـطنیمه  دوزفا : وا 

یزادـنا  هار  یارب  ایناپـسا  ناریا و  یهاگـشناد  طباور  خـیرات  رد  عقوم  نیرتهب  نالا  دـیاش  منک  یم  رکف  نم  رطاخ  نیمه 
.دشاب کرتشم  هکبش  کی 

داینب هاگـشناد و  ناگدـنیامن ۱۶  یارب  مینک و  یم  هداـمآ  هدـنیآ  هتفه  ود  یط  ار  هماـن  مهاـفت  نیا  هیلوا  سیوـن  شیپ  اـم 
ناریا و یاـه  هاگــشناد  یملع  هکبــش  همانــساسا  اـت  مـینک  یرکفمه  مـه  اـب  دــیاب  مـینک و  یم  لاــسرا  یگنهرف  یملع و 

.میسیونب زین  ار  ایناپسا 
نیب یتـسود  خاـک  نتخاـس  یارب  ار  ماــگ  نیتـسخن  مـنک  یم  رکف  یمارگ  ناتــسود  درک : دــیکات  ناــیاپ  رد  راــی  هـشیت رتـکد 

.میا هتشادرب  ییایناپسا  یناریا و  نایوجشناد  ناداتسا و 
.میتسه امش  رانک  رد  اهراک  نیا  ماجنا  رد  هک  ملاحشوخ  میراد و  شیپ  رد  یدایز  یاهراک  ام 
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: یلصا عبنم   ۶۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۱   ۰   ۰   / ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاهشهوژپ  زکرم   
رهم یرازگربخ 

تسا تسا لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت مهس   مهس راگیس   راگیس رازاب   رازاب دصرد   دصرد طقف  ۱۰۱۰   طقف

مهــس درک : حیرــصت  ناریا ، تاـیناخد  تکرــش  درکلمع  زا  داـقتنا  اـب  یمالــسا  یاروـش  سلجم  رد  ـالق  قآ  ناـگرگ و  مدرم  هدــنیامن 
اب یمالــسا  یاروـش  سلجم  رد  ـالق  قآ  ناـگرگ و  مدرم  هدـنیامن  .تسا  - دـصرد  طـقف ۱۰  راگیـس  یلخاد  رازاـب  زا  تاـیناخد  تکرش 

.تسا دصرد  طقف ۱۰  راگیس  یلخاد  رازاب  زا  تایناخد  تکرش  مهس  درک : حیرصت  ناریا ، تایناخد  تکرش  درکلمع  زا  داقتنا 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رازاب زا  تایناخد  تکرش  یدادعت  مهـس  رـضاح  لاح  رد  دوزفا : یو  تسا  لخاد  دیلوت  مهس  راگیـس  رازاب  دصرد  طقف ۱۰   
.دنا هدرک  هضبق  ار  رازاب  یسیلگنا  ییاکیرمآ و  یاه  یناپمک  تسا و  دصرد  طقف ۷  نآ  یلایر  دصرد و  طقف ۱۰  یلخاد 

کرت تسا و  هدیسر  رفن  رازه  هب ۵  رفن  رازه  زا ۱۱  ناریا  تایناخد  تکرش  لنسرپ  دادعت  شهاک  داد : همادا  ینیودگنس   
مقر ناتـسلگ  ناردـنزام و  نـالیگ ، یبرغ ، ناـجیابرذآ  هـلمج  زا  اـه  ناتـسا  زا  یرایــسب  رد  ناراـک  نوـتوت  زا  یرایــسب  تـشک 

.دنا هدروآ  یور  بذاک  دلومریغ و  یاه  لغش  هب  دارفا  نیا  تسا و  هدروخ 

اب هامرویرهش ۹۸  خـیرات ۲۶  رد  اددـجم  دوش و  یم  دـیرخزاب  تمدـخ ، یایازم  تفایرد  اـب  هاـمریت ۹۶  مکی  خـیرات  رد  یو   
یریگراک هب  تیعونمم  نوناق  فـالخرب  تاـیناخد  تکرـش  یلماعریدـم  هب  اددـجم  دـالوف  یگتـسشنزاب  قودنـص  سیئر  مکح 

.دوش یم  بوصنم  ناگتسشنزاب 

یاروـش سلجم  هاــم ) نـمهب   ۱۹ هبنــشکی ،  ) زورما ینلع  تســشن  رد  ینیودگنــس  یلعناــضمر  تـلم  ؛ هناــخ  یرازگربــخ 
درکلمع زا  صحفت  قیقحت و  یاضاقت  بیوصت  رب  ینبم  نداعم  عیانص و  نویسیمک  شرازگ  یـسررب  نایرج  رد  یمالـسا 

هب ار  روشک  ییاراد  کـلمیام و  هک  تسا  حرطم  یتکرـش  زا  صحفت  قیقحت و  زورما  درک : ناونع  ناریا ، تاـیناخد  تکرش 
.تسا هدرب  تراغ 

تسا هدش  راک  نوتوت  رازه  رگراک و ۲۰  رازه  یراکیب ۵  هب  رجنم  یلعف  ناریدم  درکلمع  هجیتن 

نیرت گرزب  یناـمز  هک  ناریا  تاـیناخد  تکرـش  درک : هفاـضا  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  ـالق  قآ  ناـگرگ و  مدرم  هدـنیامن 
لاـح رد  یلعف  ناریدـم  طـلغ  تسایـس  دـمآراکان و  تیریدـم  تلع  هـب  تـسا ، هدوـب  هناـیمرواخ  رد  راگیـس  دـیلوت  هناـخراک 

.درب یم  رس  هب  ینارحب  رایسب  تیعضو  رد  رضاح 
روشک حطـس  رد  راـکیب  راـک  نوتوت  رازه  راـکیب و ۲۰  رگراـک  رازه  زا ۵  شیب  یرگراـک  نارحب  هجیتـن  ینارحب  تیعـضو  نـیا 

.تسا هدوب 
هئارا لـصا ۹۰  نویـسیمک  هب  دراوم  همه  تادنتـسم  هکنیا  یروآداـی  اـب  یمالـسا  یاروش  سلجم  یژرنا  نویـسیمک  وضع 

بجوم دش ، روشک  هب  راگیـس  یجراخ  یاه  یناپمک  دورو  بجوم  هک  یلیلخ  ینامحر  یاقآ  تیریدم  تفگ : تسا ، هدـش 
.دوش فذح  ناریا  راگیس  رازاب  زا  المع  ناریا  تایناخد  تکرش  هک  تسا  هدش 

تسا لخاد  دیلوت  مهس  راگیس  رازاب  دصرد  طقف ۱۰ 

دصرد طـقف ۷  نآ  یلاـیر  دـصرد و  طـقف ۱۰  یلخاد  رازاـب  زا  تاـیناخد  تکرـش  یدادـعت  مهـس  رـضاح  لاـح  رد  دوزفا : یو 
.دنا هدرک  هضبق  ار  رازاب  یسیلگنا  ییاکیرمآ و  یاه  یناپمک  تسا و 

هناــخراک یوـخ ، نوـتوت  تاــجناخراک  یدــیلوت ، یاهدــحاو  زا  یرایــسب  یلیطعت  یلیلخ  یناــمحر  یاــقآ  تیریدــم  هجیتـن 
تاـجناخراک ریاـس  تـیفرظ  شهاـک  زقـس و  هناـخراک  نـالیگ ، یبرغ  پـیت  یروآرف  هناـخراک  ناتـسلگ ، یبرغ  پـیت  یروآرف 

.تسا هدش 
کرت تسا و  هدیسر  رفن  رازه  هب ۵  رفن  رازه  زا ۱۱  ناریا  تایناخد  تکرش  لنسرپ  دادعت  شهاک  داد : همادا  ینیودگنس 
مقر ناتـسلگ  ناردـنزام و  نـالیگ ، یبرغ ، ناـجیابرذآ  هلمج  زا  اـه  ناتـسا  زا  یرایـسب  رد  ناراـک  نوتوت  زا  یرایـسب  تشک 

.دنا هدروآ  یور  بذاک  دلومریغ و  یاه  لغش  هب  دارفا  نیا  تسا و  هدروخ 
یسیلگنا ییاکیرمآ و  یاه  تکرش  طسوت  ناریا  راگیس  رازاب  یدصرد  بحاصت ۸۰ 

یاهدنرب طسوت  ناریا  رازاب  یدصرد  بحاصت ۸۰  درک : راهظا  یمالسا  یاروش  سلجم  رد  الق  قآ  ناگرگ و  مدرم  هدنیامن 
مقر تاـیناخد  اـب  هزراـبم  هناـهب  هـب  قاـفتا  نـیا  هـک  تـسا  یلیلخ  یناـمحر  یاـقآ  تیریدــم  هجیتـن  یــسیلگنا  ییاـکیرمآ و 
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.تسا هدش  ییاکیرمآ  یسیلگنا و  یاه  تکرش  میدقت  یتسد  ود  تایناخد  رازاب  تسا و  هدروخ 
یلــضفا شوایــس  یاـقآ  نـینچمه  تـفگ : هیئاـضق ، هوـق  طـسوت  یلیلخ  یناــمحر  ییاــضق  تیموـکحم  هـب  هراــشا  اــب  یو 

رد دـیاب  ارچ  شورف  رتفد  کی  رد  راـک  لاـس  هقباس ۱۰  اب  یـسانشروناج و  سناسیل  اب  ناریا  تایناخد  تکرـش  لماعریدـم 
.دوش بوصنم  تمس  نیا 

اب هامرویرهش ۹۸  خـیرات ۲۶  رد  اددـجم  دوش و  یم  دـیرخزاب  تمدـخ ، یایازم  تفاـیرد  اـب  هاـمریت ۹۶  مکی  خـیرات  رد  یو 
یریگراک هب  تیعونمم  نوناق  فالخرب  تایناخد  تکرـش  یلماعریدم  هب  اددجم  دالوف  یگتـسشنزاب  قودنـص  سیئر  مکح 

.دوش یم  بوصنم  ناگتسشنزاب 
دننک یم  تیریدم  تایناخد  تکرش  رد  ییاضق  هقباس  اب  یدارفا  هک  تسا  لاجرلا  طحق  رگم 

تاـیه سیئر  تمــس  رد  اددـجم  دراد  ییاـضق  تیموـکحم  هـک  یدـسا  تـجح هللا  یاـقآ  ارچ  هـک  لاوـس  نـیا  حرط  اـب  یو 
تقو نواـعم  اـسآ  کـلم  یاـقآ  ارچ  دوش  هداد  خـساپ  دـیاب  نینچمه  تفگ : دوش ، یم  بوصنم  تاـیناخد  تکرـش  هریدـم 

یم بوصنم  یلـضفا  یاـقآ  رواـشم  تمـس  هب  دراد  زین  ییاـضق  تیموکحم  هدوـب و  هتـسشنزاب  هک  یلیلخ  یناـمحر  یاـقآ 
.دوش

هب لاس  کی  دودـح  ناگتـسشنزاب  یریگراـک  هب  عنم  نوناـق  فـالخرب  تلود  هتـسشنزاب  یناـقهد  اـضر  یاـقآ  ارچ  نینچمه 
.تسا دشرا  رواشم  زین  نونکا  مه  دوش و  یم  بوصنم  تایناخد  تکرش  یلام  یرادا و  تمس 

یملع تاــیه  وــضع  تــسا و  تکرــش  یقوــقح  تسرپرــس  هــک  زین  هداز  یقت  یاــقآ  نــینچمه  درک : هفاــضا  ینیودــگنس 
دارفا نیا  همه  دـنک ، یم  تفایرد  ایازم  قوقح و  یتلود  قودنـص  ود  زا  نوناـق  فـالخرب  هدوب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 

لاجرلا طحق  رگم  دنتـسه ؛ راک  هب  لوغـشم  یتلود  تکرـش  کی  رد  روطچ  ندوب  هلغـشدنچ  ییاضق و  هقباس  اـب  هدربماـن 
.تسا

ذخا نودب  دراد  روشک  رازاب  رد  ییالاب  مهس  هک  تایناخد  تکرش  هب  قلعتم  نوتسیب  فورعم  تکرش  ارچ  داد : همادا  یو 
دوش و یم  راذگاو  یـصوصخ  تکرـش  کی  هب  دوخ  یعقاو  تمیق  متـسیب  کی  یاهب  اب  یزاس  یـصوصخ  نامزاس  زا  زوجم 

.تسا نآ  لیذ  رد  زین  تایناخد  تکرش  یلعف  لماعریدم  یاضما 
نوتوت ناوارف  تقشم  اب  نازرواشک  زا  یرایسب  میرحت  طیارـش  نیا  رد  هکنیا  یروآدای  اب  سلجم  یژرنا  نویـسیمک  وضع 
نوتوت اب  دریگ و  یم  تروص  نامز  تشذگ  اب  ینونک  عطقم  رد  زین  نازرواشک  تابلاطم  تخادرپ  دوزفا : دـننک ، یم  دـیلوت 

.دوش یم  دروخرب  هیرهق  تروص  هب  ناراک 
ار دوـش  یمن  لـمع  نآ  داـفم  هـب  هـک  ییاـهدادرارق  داـقعنا  یمالـسا ، یاروـش  سلجم  رد  ـالق  قآ  ناـگرگ و  مدرم  هدـنیامن 

تکرــش یاهدــیرخ  هـیلک  هـک  ناریا  تاـیناخد  لآ  هدــیا  تکرــش  تـفگ : تـسناد و  صحفت  قـیقحت و  یاــهروحم  زا  یکی 
تاـیح ناوـنع  هب  تکرـش  نـیا  تـسا و  هدرک  لـمع  یموـمع  عـمجم  هبوـصم  دـنب ۱۲  فـالخرب  دراد  هدـهع  هـب  ار  تاـیناخد 
تکرـش نیا  یارب  زین  ینویلیم  ماو  تساوخرد  یتح  دراد و  یجراخ  یرالد  یلخاد و  یدراـیلیم  یاهدـیرخ  ناـیاقآ  تولخ 

/ .دوش یم 

مایپ نایاپ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  تایناخد -  تکرش  زا  صحفت  اب  سلجم  تقفاوم   

تکرش رد  ییاضق  هقباس  یاراد  ناریدم  روضح  زا  داقتنا  / تسا دصرد  طقف ۱۰  یلخاد  رازاب  زا  تایناخد  تکرش  مهس   
نا یب  یس  تایناخد - 

رادیب مالیا  درک -  سیلگنا  اکیرمآ و  میدقت  یتسد  ود  ار  ناریا  راگیس  رازاب  تایناخد  تکرش   

ناب هدید  تسا -  هدرک  سیلگنا  اکیرمآ و  میدقت  یتسد  ود  ار  ناریا  راگیس  رازاب  تایناخد  تکرش  سلجم : هدنیامن   
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ناریا

قرشم تایناخد -  تکرش  زا  صحفت  اب  سلجم  تقفاوم   

نابزمره تایناخد -  تکرش  زا  صحفت  اب  سلجم  تقفاوم   

انریا تسا -  ینارحب  تیعضو  رد  ناریا  تایناخد  تکرش   

سراف یرازگربخ  درک -  سیلگنا  اکیرمآ و  میدقت  یتسد  ود  ار  ناریا  راگیس  رازاب  تایناخد  تکرش   

تکرش رد  ییاضق  هقباس  یاراد  ناریدم  روضح  زا  داقتنا  / تسا دصرد  طقف ۱۰  یلخاد  رازاب  زا  تایناخد  تکرش  مهس   
تلم هناخ  یرازگربخ  تایناخد - 

داصتقا یایند  همانزور  تایناخد -  تکرش  زا  صحفت  اب  سلجم  تقفاوم   

تکرش رد  ییاضق  هقباس  یاراد  ناریدم  روضح  زا  داقتنا  / تسا دصرد  طقف ۱۰  یلخاد  رازاب  زا  تایناخد  تکرش  مهس   
نا یب  یس  تایناخد - 

۱۹۱۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۳۴



سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دوب هدش  یگلاس  دراو ۱۴  هدناکرت و  ناوختسا  هزات  نیسح   

زا اـج  ناـمه  نیـسح  « .میا هتـشاد روکنک  یلوبق  رفن  اـم ۱۵ لاـسما  تفگ  یلاحـشوخ  اـب  هـیریخ و  یاـضعا  راـنک  تسـشن   
نیا اب  امـش  هک  تسا   کچوک  ردقنیا  نات  یاتـسور ینعی  یچ ؟ هک  بخ  دیوگ  یم دـنک و  یم بجعت  چولب  رـصان  یگدز  قوذ 
کی هراـبرد  مراد  نم  هن  دـیوگ  یم دـنک و  یم نداد  حیـضوت  هب  عورـش  چولب  رـصان  دـیا ؟ هدرک  قوذ  همه  نیا  یلوـبق  دادـعت 

هب قـفوم  نآ  رد  رفن  هس  ود  روز  هب  لاـس  ره  دراد و  زوـمآ  شناد رفن  رازه  هک ۶  منک  یم تبحـص  یرفن  رازه   ۳۰ ناتسهد
.دنوش یم  روکنک  رد  یلوبق 

.تسا زومآ  شناد  رازه  یراد ۳۰  نآ  بارهسریپ  ناتسهد  هک  دراد  یلصا  ناتسهد  یرایتشد ۳   

.دش عورش  یدارمیلع  مناخ  ریظن  یب رذن  زا  زیچ  همه  سراف - یرازگربخ  هعماج  هورگ 
.دمآ ایند  هب  اروشاع  زور  رد  نیسح  شگرزب  رسپ 

.دش هفاضا  روج  عمج و  هداوناخ  نیا  هب  یبتجم  نسح  ماما  دالیم  بش  رد  هک  دوب  یدعب  رسپ  نسح 
.دناسرب ماجنارس  هب  ار  شرذن  تفرگ  میمصت  ناشردام  دندیسر  یناوجون  نس  هب  اه  هچب یتقو 

.تساوخ یم بنیز  مان  هب  یرتخد  هشیمه 
.دننک لوبق  یگدناوخدنزرف  هب  ار  مان  نیمه  هب  یرتخد  دنتفرگ  میمصت  ییاه  بیشن زارف و  زا  دعب 

.دندرک یفرعم  هداوناخ  نیا  هب  یلاو  هللادبع  اقآ  جاح  راوگرزب  رگداهج  هورگ  ار  بنیز 
ناـگزمره ناتـسا  باـنیم  عـباوت  زا  درگاـشب  نیـشنرپک  هقطنم  هـب  دـیاب  بـنیز  ندـید  یارب  دـش  هـتفگ  یدارمیلع  مناـخ  هـب 

دمآ دمآ یرای   یرای تشد تشد یرای   یرای هبهب   ناتسلگنا   ناتسلگنا زازا   هکهک   یناوج   یناوج

ار شناج  یفداصت  هحناس  رد  یرایتشد  مورحم  قطانم  زا  دـیدزاب  ییاسانـش و  ماگنه  لاس ۱۳۹۸  هام  رذآ  رد  یدارمیلع  نیـسح 
یاه تیمورحم  یمامت  فذـح  اـت  دـنور  نیا  تساـجرباپ و  زونه  یراـیتشد  هب  یراـی  تسد  هیریخ  اما  .دـش  ینامـسآ  داد و  تسد 

.تشاد دهاوخ  همادا  ناتسچولب  ناتسیس و  ینتشاد  تسود  مدرم 
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.دنورب
.دوب لاس ۱۳۸۶ 

.دوب هدش  یگلاس  دراو ۱۴  هدناکرت و  ناوختسا  هزات  نیسح 
ناتـسلگنا هب  شنادنزرف  رـسمه و  هارمه  هب  یرادباسح  یارتکد  عطقم  رد  لیـصحت  همادا  یارب  تشاد  میمـصت  شردـپ 

.دنک رفس 
.دوبن یرگید  تصرف 

یاه یدرگاشب  یارب  ار  هناخ  مکح  هک  ییاهرپک  نآ  رد  ار  یتاعاس  دـنتفر و  بنیز  ندـید  هب  مه  اب  هداوناـخ  یاـضعا  همه 
.دندرک یرپس  تشاد  مورحم 

اهدعب درک و  ار  شدوخ  راک  یلاو  اقآ  جاح  یداهج  هورگ  اب  هاتوک  رادید  نامه  اما  تفر  ناتـسلگنا  هب  نیـسح  دـعب  یمک 
.تخاس لیدب  یب یرگداهج  وا  زا  ییادز  تیمورحم  ههبج  رد 

یراـیتشد هب  یراـی  تسد  هسـسوم  یاـضعا  نازاسدنتـسم و  فـطل  هـب  مورحم  هـقطنم  ماـن  هـب  یموـهفم  اـب  ییانـشآ  ***
.تسا هدنام  راگدای  هب  یدارمیلع  نیسح  دیهش  زا  یددعتم  یاه  ملیف

نیـسح نم  : » دـنک یم فیرعت  روط  نیا  ار  یزور  هنابـش  رگداهج  کی  هب  شندـش  لیدـبت  دـنور  نیـسح  اه  نآ زا  یکی  رد 
.متسه یرایتشد  هب  یرای  تسد  هسسوم  لماعریدم  سسوم و  لاس ۱۳۷۴ و  دلوتم  یدارمیلع ،

.دش عورش  نم  یگلاس  زا ۱۲  ناتساد 
.میتفر ناگزمره  درگاشب  هقطنم  هب  ما  هداوناخ هارمه  هب  نم 

.تشاد ار  یرایتشد  زورما  تیعضو  هقطنم  نیا  اه  لاس  نآ  رد 
.مینک لوبق  ار  یا  هچب رتخد  یتسرپرس  ات  میدوب  هدرک  رفس  اجنآ  هب 

.دوب مورحم  هقطنم  مان  هب  یموهفم  اب  نم  ههجاوم  نیلوا  نیا 
یزاسگنهرف درک ؛ ریخ  راـک  دوش  یم مه  لوپ  نودـب  *** .میتفر » ناتـسلگنا  هب  مردپ  لیـصحت  همادا  لیلد  هب  دـعب  یمک 

هدش و یهدنامزاس  یاه  هیریخ اب  نیـسح  هک  دوب  ناتـسلگنا  سرادم  رد  لیـصحت  ماگنه  ییوجـشناد   هیریخ  کی  یارب 
هورگ کی  داجیا  یور  زکرمتم  روط  هب  تشگرب  ناریا  هب  یتقو  هک  دنک  یم دهع  شدوخ  اب  دوش و  یم  انـشآ  اه  نآ یربراک 

.متشگرب ناریا  هب  هداوناخ  هارمه  هب  هک  مدوب  ناتسریبد  موس  : » دنک تیلاعف  یداهج  هیریخ 
.مدرک لابند  ار  هیریخ  نوناک  کی  لیکشت  رت  یدج  روط  هب  لوا  مرت  نامه  زا  مدش  هک  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دراو 

یاهوجـشناد هب  مـه  نآ  راـنک  رد  هـک  مـینک  یزادـنا  هار همالع  هاگشناد  رد  ار  یا  هـیریخ یگنهرف و  نوناــک  میتــساوخ  یم
.مینک داجیا  ریخ  راک  یزاسگنهرف  مه  مینک و  کمک  نامدوخ 

هک دوب  لاس ۹۳  یادتبا  .درک » ریخ  راک  دوش  یم  مه  لوپ  نودب  هک  میهدب  ناشن  یلمع  روط  هب  نایوجـشناد  هب  ینعی 
.درک راک  هب  زاغآ  نیسح  تیلوئسم  اب  ییابابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  هیریخ  نوناک 

هب فوــطعم  ریخ  راــک  نــیا  زا  یـــشخب  .زا » . . . .  نــم  مهـــس  : » دـــش هتـــشاذگ  تراــبع  نــیا  اـــب  یماـــن  حرط  ره  یارب 
.دوب مورحم  قطانم  هب  رازفا  تشون  باتک و  لاسرا  یشزومآ و  کمک  یاه  تیلاعف

.چولب رصان  مان  هب  میتشاد  وجشناد  کی  : » دوب هتشاذگ  وت » لیصحت  زا  نم  مهس   » ار هیریخ  هرگراک  نیا  مان  نیسح 
ناتـسرهش هب  ار  دوب  هدـش  یروآ  عمج هک  ییاهرازفا  تشون  اه و  باتک  نیا  زا  یرادـقم  دـمآ و  نم  عـالطا  نودـب  ناـشیا 

.دوب هدرب  ناتسچولب  ناتسیس و  رد  ناش 
.تشذگ ارجام  نیا 

هب هـک  یــشزومآ  کـمک  یاـه  هتــسب  نـیا  یجورخ  زا  یــشرازگ  مهاوـخ  یم تـفگ  یا و  هـسلج رد  دـمآ  ناـشیا  دــعب  لاـس 
.مهدب امش  هب  مدرب  یرایتشد  ناتسهد 

قوذ زا  اج  نامه  نیسح  « .میا هتشاد روکنک  یلوبق  رفن  ام ۱۵ لاسما  تفگ  یلاحشوخ  اب  هیریخ و  یاضعا  رانک  تسشن 
نیا اـب  امـش  هک  تسا   کـچوک  ردـقنیا  ناـت  یاتـسور ینعی  یچ ؟ هک  بـخ  دـیوگ  یم دـنک و  یم بـجعت  چوـلب  رـصان  یگدز 
کی هرابرد  مراد  نم  هن  دیوگ  یم دنک و  یم نداد  حیـضوت  هب  عورـش  چولب  رـصان  دیا ؟ هدرک  قوذ  همه  نیا  یلوبق  دادـعت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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هب قفوم  نآ  رد  رفن  هس  ود  روز  هب  لاس  ره  دراد و  زومآ  شناد رفن  رازه  هک ۶  منک  یم تبحص  یرفن  رازه   ۳۰ ناتسهد
.دنوش یم  روکنک  رد  یلوبق 

؟ درک یتشآ  ام  اـب  ادـخ  هرخـالاب  هک  هتفگ  اـه  باـتک  نآ  ندـید  اـب  اـجنآ  نازومآ  شناد زا  یکی  هک  دونـش  یم یتقو  نیـسح 
.دوش یم بلقنم  ؟ دنیبب ار  ام  هک  دش  ادیپ  یسک  هرخالاب 

دریگ و یم لکـش  ناتـسچولب  ناتـسیس و  یرایتشد  هقطنم  زا  هاگـشناد  هیریخ  هورگ  دیدزاب  نیلوا  یتدم  تشذگ  زا  دعب 
.دنوش یم شمورحم  نابرهم و   مرگنوخ و  نامدرم  کاخ و  نیا  ریگ  نماد هشیمه  یارب  شناتسود   نیسح و 

.دروآ یم مشچ  هب  یگنتلد  کشا  شدشرا  دنزرف  دای  هب  ردپ  کی  ینارگن  یلاحشوخ و  نامزمه  ساسحا  هبرجت  ***
یاه لاس  یط  زا  دعب  هدرک  یزادنا  هار هاگـشناد  رد  نیـسح  هک  یا  هیریخ هدرک  یمن نامگ  ادتبا  دیوگ  یم یدارمیلع  رتکد 

.دهدب صاصتخا  دوخ  هب  ار  وا  تقو  مامت  مه  لیصحت 
تبحص اهراک  نیا  هدنیآ  هرابرد  یدج  یلیخ  نیسح  اب  تاقوا  یهاگ  دش  یم ثعاب  هناردپ  یاه  ینارگن دیوگ  یم شدوخ 

.مدمآ ایند  هب  نادمه  مورحم  یاهاتسور  زا  یکی  رد  نم  : » منک
.مدرک لیصحت  هقطنم  نیمه  رد  ار  مشش  سالک  ات 

.متسه انشآ  تیمورحم  معط  اب  سپ 
نانچنآ مدـش  انـشآ  ناتـسچولب  ناتـسیس و  یرایتشد  هقطنم  رد  تیمورحم  تدـش  اـب  راـب  نیتسخن  یارب  هک  یناـمز  اـما 

.منک کمک  رادروخرب  مک  قطانم  نازومآ  شناد نیا  هب  یتکرح  اب  دوز  یلیخ  تساوخ  یم  ملد  هک  مدش  تحاران 
.دنتشاد هریاد  لکش  هک  دندرک  یم تسرد  ار  ییاه  نیچ  گنس  هقطنم  نیا  رد 

تشهبیدرا ۴۰ هاـم  راـهب و  رد  هزاـت  رد  دوـبن و  یا  هیاـس یتـح  هک  ییاـج  یلاـخ  نیمز  رد  اـه  نیچ  گنـس  نیا  زا  مادـک  ره 
.درک یم ادیپ  ار  سرد  سالک  کی  مکح  تشاد  یجرش  هارمه  هب  امرگ  هجرد 

.دندنارذگ یم ار  ناش  یاه  سرد  ملعم  کی  هارمه  هب  تاناکما  نیرتزیچان  اب  یشزومآ و  لیاسو  نودب  اه  هچب
زا دـعب  اما  مدوب  لاحـشوخ  هزادـنا  یب دوب  هدرک  زاغآ  ار  یا  هنـسح راـک  نینچ  ییوجـشناد  نارود  رد  مرـسپ  هک  نیا  زا  بخ 

سح نم  رد  تشاد  هک  یراکتشپ  نیسح و  یاه  تفرـشیپ دیوگ  یم نیـسح  ردپ  .دش » عورـش  نم  رد  ییاه  ینارگن نآ 
دوب نیا  مروصت  : » منک تبحـص  وا  اب  هدـنیآ  هرابرد  هک  مدـید  مزـال  وا  جاودزا  اـب  ناـمزمه  اـما  دروآ  یم دوجو  هب  ار  راـختفا 
مان هب  یا  هسسوم نیسح  لیـصحت  مامتا  زا  دعب  اما  دنام  یم هاگـشناد  نامه  راصح  رد  نیـسح  هیریخ  یاهراک  نیا  هک 

.دش نآریدم  درک و  سیسات  یرایتشد  هب  یرای  تسد 
هسسوم نیا  یراکمه  راهباچ و  دازآ  هقطنم  تکراشم  اب  هسردم  زا ۱۰  شیب  دوب  هتفرگ  یرتشیب  تدش  وا  یاه  تیلاعف 

.دش سیسات 
ینابیتشپ ار  سرادم  نیا  لحارم  نیا  همه  رد  دش و  یراد  هسردم  یرای و  هسردـم  یزاس ، هسردـم راعـش  عدـبم  نیـسح 

.درک یم
.دوب هدرک  باختنا  هک  دوب  یهار  نیا  لاح  ره  هب 

« .میدوـب مورحم  قطاـنم  رد  روـضح  یارب  شقوـشم  میدــش و  وا  هارمه  یگداوناـخ  هـک  دوـب  تیدــج  نـیا  ندــید  زا  دــعب 
وا دنیوگ  یم یدارمیلع  نیسح  دیهش  ناکیدزن  دش   زاغآ  کچوک  ییاه  مدق  اب  گرزب  راک  نیا  یدارمیلع : دیهش  ردام  ***

.دش اه  یلیخ  یگدنز  ریسم  رد  رییغت  ثعاب  تشاد  ییادز  تیمورحم ههبج  رد  هک  یخسار  یاه  ماگ اب 
شا هداوناــخ یاــضعا  وا  نـتفر  زا  دــعب  ــالاح  تـسا و  هدرک  ادــیپ  هار  مـه  وا  راــکوکین  هداوناــخ  لد  هـب  یتــح  لوــحت  نـیا 

هب یرای  تسد  هسسوم  یراکمه  اب  ناتـسچولب  ناتـسیس و  رد  هک  یا  هسردم  زا ۲۰  شیب  روما  هب  یگدیسر  تیلوئـسم 
.دنا هتفرگ هدهع  هب  ار  هدش  یزادنا  هار  یرایتشد 

ناـشدوخ مشچ  اـب  همه  هدرک و  زاـغآ  کـچوک  ییاـه  مدـق  اـب  ار  گرزب  راـک  نـیا  نیـسح  دـیوگ  یم یدارمیلع  دیهـش  رداـم 
همالع هاگشناد  هیریخ  نیـسح  هک  دوـب  هاگـشناد  هب  دروو  زا  دـعب  یمک  : » دـندید ار  وا  راداـنعم  یاـه  تکرح نیا  یجورخ 

.درک یزادنا  هار  ار  ییابطابط 
.دوب لاس ۱۳۹۳ 

 



.دروایب ریخ  راک  نیا  یاپ  ار  اهوجشناد  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  هک  تسناد  یم وا 
.دنشاب هتشاد  یدایز  یاه  کمک دنناوتن  تسا  نکمم  اهوجشناد  هک  دوب  شساوح  مه  رگید  فرط  زا 

.دمآ نادیم  هب  وت  لیصحت  زا  نم  مهس  راعش  اب  سپ 
.تفرگ رظن  رد  راک  نیا  یارب  یناموت  هیمهس ۱۰۰۰ 

ریخ راــک  نـیا  رد  نآ  تــخادرپ  اــب  تسناوــت  یم  یلاــم  تیعــضو  ره  اــب  ییوجــشناد  ره  ناــمز  نآ  رد  هــک  یغلبم  ینعی 
.دنک تکراشم 

.تشاد یبولطم  رایسب  یجورخ  تسشن و  راب  هب  تکرح  نیا 
کدـنا غلاـبم  نیمه  اـب  هکلب  تفر  گرزب  ناراد  هیامرـس  غارـس  دـیابن  هیریخ  روـما  یارب  طـقف  داد  ناـشن  همه  هب  نیـسح 

.دوب راذگ  ریثات  ناوت  یم  مه 
ریخ راــک  رد  یرگید  ینیبزاــب  نیـــسح  هــک  دوــب  یراــیتشد  هــقطنم  مورحم  قطاــنم  ییاسانـــش  زا  دـــعب  یدـــعب  ماـــگ  رد 

.درک داجیا  ییوجشناد 
.تسین ینارمع  یاهراک  نتخادنا و  الاب  رجآ  وجشناد  راک  تفگ  یم وا 

.دوش رتمک  تسه  هک  ینامه  زا  هقطنم  نآ  دزمزور  نارگراک  یارب  لاغتشا  تسا  نکمم  اهراک  نیا  اب  هک  ارچ 
.دنک هدافتسا  مورحم  قطانم  دشر  یارب  یملع  یاه  تیفرظ  زا  دیاب  وجشناد  دوب  دقتعم  مرسپ 

یاـه هـیریخ  رگید  دمآرــس  دریگب و  رارق  ریدـقت  دروـم  هدرک  یزادـنا  هار وا  هـک  یا  هـیریخ دــش  ثعاـب  هـک  دوـب  حرط  نـیمه 
.تسا یسیلگنا  نابز  سردم  یبارحم  همطاف  .دوش » روشک  ییوجشناد 

.دهد همادا  سیردت  هب  تسناوت  یمن  دش و  یگدرسفا  تایحور  راچد  یتدم  شرسپ  تداهش  زا  دعب  دیوگ  یم
یارب سیردـت  هار  همادا  هب  ممـصم  ار  وا  هرابود  نامورحم  هب  تمدـخ  رد  شرـسپ  یزور  هنابـش  یاه  شالت  یروآداـی  اـما 

هقطنم یاـه  هچب هک  تسا  نیا  تـیعقاو  : » تـسا هدرک  یراـیتشد  هـب  یراـی  تـسد  هـیریخ  هـب  کـمک  تعاـضب و  یب دارفا 
.دنتسه رادوخرب  ییالاب  یرایسب  یشوه  بیرض  زا  یرایتشد 

یراـک ییاـمنهار  سرادـم  ناتـسبد و  ثادـحا  زج  هب  دـید  یم  مزـال  دوب و  هدـش  عوـضوم  نیا  هجوـتم  یتـسرد  هب  نیـسح 
.دهد ماجنا  اه  هاگشناد رد  اه  ناوج نیا  یلوبق  یارب  یدج 

.درک ثادحا  هقطنم  نیمه  رد  ار  یزور  هنایش  تامدخ  اب  روکنک  یارب  یگدامآ  هسردم  نیتسخن  رطاخ  نیمه  هب 
تفایرد یگرزب  یاه  کمک زین  راهباچ  دازآ  هقطنم  زوسلد  نالوئـسم  زا  دـش و  وگتفگ  دراو  یداـیز  ناریخ  اـب  راـک  نیا  یارب 

.درک
تدـش هب  هقطنم  نیا  رد  هسردـم  نـیا  نازوـمآ  شناد زا  رفن  تسـشن و ۲۳  راب  هب  دـعب  لاس  رد  اـه  یراـکمه نیا  هجیتن 

.دنتسه لیصحت  لوغشم  یبوخ  یاه  هتشر رد  الاح  دندش و  لوبق  یرسارس  یاه  هاگشناد رد  مورحم 
.دش هرکاذم  دراو  دوب  نومزآ  یارب  اه  یروکنک  تشپ  ندرک  هدامآ  ناش  صصخت  هک  ناداتسا  نیرتهب  اب  نیسح 

هب بلطواد  روـط  هب  رگید  دـیتاسا  سانـشادخ و  ینیـسح ، هاـش  ناـیاقآ  دـننام  یروهـشم  دـیتاسا  اـه  هسلج  نـیا  زا  دـعب 
.دندش سیردت  لوغشم  یزور  هنابش  هسردم  نیا  رد  دنتفر و  یرایتشد  هقطنم 

.مهدب همادا  ییادز  تیمورحم  ریسم  رد  ار  مرسپ  هار  مهاوخ  یم لبق  زا  رت  ممصم  الاح  هک  تساه  شالت  نیا  دای  اب 
تـسا ییاه  تیلاـعف نیمه  ورگ  رد  وا  قارف  غاد  رد  اـم  ندوب  روبـص  مرـسپ و  گرزب  حور  شمارآ  هک  مناد  یم اـهزور  نیا 

یتقو میا   هدمآ مه  درگ  ناسنا  یارب  ام  تفگ  یم یدارمیلع : دیهـش  رـسمه  *** .تشاک » ام  یگدـنزرد  وا  ار  شلاهن  هک 
چوک هاگـشناد  تسخن  یاه  لاس هب  دـیوگب  نام  یارب وا  تاـیحور  زا  هک  میهاوخ  یم یدارمیلع  نیـسح  دیهـش  رـسمه  زا 

.دنک یم
کرد لـبق  زا  رتـشیب  ار  نآ  یتـسرد  ـالاح  هـک  دوـب  هدز  وا  هـب  یفرح  شدوـخ  هژیو  یروبـص  اـب  ییانــشآ  یادـتبا  رد  نیــسح 

.مدوب هدش  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دراو  هزات  : » دنک یم
رد اـه  نآ  رد  تیوـضع  اـب  اـه  وجـشناد  هک  تشاد  یلاـعف  یاـه  نمجنا  زاـبرید  زا  هاگـشناد  نیا  هک  دـنناد  یم همه   بخ 

.دندرب یم شیپ  ار  ییاه  تیلاعف یسایس  یعامتجا و  لئاسم  دروم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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.مدش هاگشناد  یمالسا  نمجنا  وضع  هاگشناد  هب  دورو  یادتبا  رد  نم 
رانک رد  ییوجشناد  هیریخ  کی  داجیا  لابند  هب  یدایز  دیما  اب  اما  یلاخ  تسد  اب  هک  مدید  یم ار  نیـسح  اهزور  نامه  زا 

.دوب اه  نمجنا نیا 
.دوب هتفرگن  دوخ  هب  یصخشم  لکش  زونه  شراک  تشاد و  یکدنا  ناهارمه 
.مریگب هدهع  هب  ار  ییاهراک  مدنویپب و  هیریخ  نیا  هب  هک  تساوخ  نم  زا  یزور 

.منامب یمالسا  نمجنا  رد  متشاد  تسود  نانچمه  شتسار 
.تسا هدش  نم  شوگ  هزیوآ  زورما  هب  ات  هک  دز  نم  هب  یفرح  اهزور  نامه  نیسح 
.تسا بوخ  دوش  یم یسایس  ثحب  اه  نآ رد  هک  ییاه  نمجنا رد  تیوضع  تفگ 

.دوش یم اود  یسک  زا  مه  یدرد  طسو  نیا  مراد و  لاوس  کی  نم  اما 
.متفر ورف  رکف  هب  اه  فرح نیا  اب 

.دوب وا  اب  قح 
ییادز و تیمورحم یارب  یـسوملم  یجورخ  شدوخ  لوق  هب  اـت  مهد  ماـجنا  یتـکرح  مدوب  ممـصم  لـثم و  مه  نم  رگید 

.دشاب هتشاد  نادنمزاین  هب  کمک 
هاگشناد رد  ییوجــشناد  هعماـج  رد  ریخ  راـک  یزاـسگنهرف  تـیورحم  اـب  ینمجنا  نیــسح  ییاـمنهار  اـب  لـیلد  نـیمه  هـب 
تــشذگ زا  دـعب  دـیوگ  یم یدـمحم  ارهز  درک  یم زیهرپ  یعطقم  ندرک  کــــــمک  زا  *** .مـیدرک » داـجیا  ییاــبطابط  همالع 

انـشآ یرایتشد  مورحم  هقطنم  اب  دوب  هدش  داجیا  یناتـسچولب  ناتـسیس  یوجـشناد  کی  وا و  نیب  هک  یدروخرب  اب  یتدم 
رفس اب  نیسح  : » دروخ هرگ  نآ  دادعتـسا  اب  یاه  هچب  ورادروخرب  مک  گرزب  ناتـسهد  نیا  اب  شمان  هشیمه  یارب  دش و 

مارآ و رگید  هک  تفرگ  رارق  اج  نآ  ناـماس  هب  اـن  سرادـم  ناـکدوک  تیمورحم  ریثاـت  تحت یردـق  هب  یراـیتشد  هقطنم  هب 
.تشادن رارق 

.دروآ یم مشچ  هب  کشا  تیمورحم  همه  نیا  رطاخ  هب  تشاد  هک  یساسح  هیحور  اب  اه  تقو یلیخ 
ناوج دـنچ  هرابود  هک  تسا  هدوب  نیا  اـج  نآ  یموب  مدرم  روصت  هتفر  هقطنم  هب  راـب  نیلوا  یارب  یتقو  تفگ  یم شدوخ 

.دنورب دنریگب و  سکع  دنچ  ناشدوخ  هناراکوکین  یاه  تسژ یارب  دنا  هدمآ ینارهت 
نیا دادعتسا  اب  رایـسب  یاه  هچب یارب  دنامب و  هک  هدمآ  داد  ناشن  دش و  راگدنام  یرایتشد  رد  هشیمه  یارب  نیـسح  اما 

هک دــش  ثعاــب  ییوجــشناد  ریخ  راــک  رد  شرگن  رییغت  رد  نیـــسح  یاــه  شــالت هجیتــن  .ناتــسراک » دـنک  یراـک  هـقطنم 
.دوش شیور  هراونشج  رد  ون  هاگن  هزیاج  هدنرب  هاگشناد  رد  هدش  سیسات  یا  هیریخ

.تسا زومآ  شناد  رازه  یراد ۳۰  نآ  بارهسریپ  ناتسهد  هک  دراد  یلصا  ناتسهد  یرایتشد ۳ 
.دشاب هتشاد  زیهرپ  یتقوم  هتبلا  هدنکارپ و  راک  زا  هک  دوب  نیا  نیسح  هاگدید 

زا دـعب  میریگ و  یم رظن  رد  تولیاـپ  ناونع  هب  ار  نآ  مینک و  یم راـک  بارهـسریپ  ناتـسهد  یور  زکرمتم  روـط  هب  تفگ  یم
رگید قطانم  غارـس  دوب  یتامدخ  یـشزومآ و  زکارم  ثادـحا  سرادـم و  هب  نداد  ناماس  هک  بولطم  یجورخ  هب  ندیـسر 

تیمورحم کـمک و  فدــه  اـب  یفلتخم  یاـه  هورگ لاـح  هـب  اــت  دوـب   نیـسح  ناوـخ  تـفه یزاـس  داـمتعا  *** .مـیور » یم
دنا هدشن قفوم  زگره  اه  نآ  زا  یخرب  اما  دنا  هدش ناتسچولب  ناتسیس و  رادروخرب  مک  قطانم  نامهم  یزور  دنچ  ییادز 
نیا رد  یداـیز  یاـه  شـالت یداـهج  یاـه  هورگ زا  یرایـسب  : » دـننک بلج  دوـخ  هـب  ار  هـقطنم  نـیا  نانیـشن  یموـب  داـمتعا 

.دندوب هداد  ماجنا  قطانم 
.دندش لمحتم  یدایز  تمحز 

ندرک رپ  نـتفرگ و  سکع  یارب  مـه  یا  هدـع هنافـساتم  دنتـشاد و  یعطقم  هدـنکارپ و  ییاـه  تیلاـعف اـه  نآ زا  یخرب  اـما 
.دندش یم راید  نیا  یهار  ناش  یزاجم  تاحفص 

.دوب هدش  ریسم  شخب  نیرت  تخس هب  لیدبت  نیسح  یارب  اه  یموب نیا  اب  یراکمه  همادا  دامتعا و  داجیا  نیاربانب 
راد ریگاو  یتسوپ  یرامیب  کی  راچد  کراگنج  ماـن  هب  یا  هقطنم مدرم  دـش  هجوتم  لوا  یاهرفـس  ناـمه  رد  تسه  مداـی 

.دنا هدش لاگ  مان  هب 
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.دوبن مدرم  نیا  رکف  هب  یسک  چیه  دینک  رواب 
.دروآ اتسور  نیا  هب  یرتکد  دوخ  اب  درک و  تکرح  رگید  قطانم  تمس  هب  نیسح 

.تشگنرب نآ  زا  دعب 
.تشگرب مورحم  تعاضب  یب یاه  هداوناخ نآ  رانک  هب  وراد  اب  درک و  تکرح  هرابود 

یدــعب لـحارم  رد  اـم  هـیریخ  لاـح  کـمک  دــندمآ و  راـک  یاـپ  مـه  اـه  نآ  دوـخ  تســشن و  اـهردام  ردــپ و  لد  هـب  شرهم 
زا یگرزب  یاه  هلمج هب  نیسح  دیوگ  یم یدمحم  ارهز  یرایتشد  راونون  سرادم  رد  یچولب  یاه  هچب یداش  *** .دندش »

نینموـملاریما ترــضح  قشاــع  : » درک یم لــمع  اــه  نآ  هـب  دوـب و  هداد  لد  شرمع  ینتــشاد  تـسود  یاــه  هرهچ یخرب 
.میتشاذگ یلع  ریما  ار  نامرسپ  مان  نیمه  یارب  دوب  (ع ) یلع

.دنوش یم وا  بوذجم  همه  ملاع  دنشاب  هتشاد  ار  یلع  الوم  شنم  هعیش  ناناملسم  همه  رگا  تفگ  یم 
یخرب دنتـسه و  ننـست  لها  تسناد  یم هک  دوب  هتـشاذگ  یقطانم  یور  ار  شا  یژرنا  زکرمت و  تقو و  همه  لاح  نیا  اب 

.دنداد یم ناشن  نایعیش  هب  تبسن  ییالاب  تیساسح  اه  نآ زا 
.دش یمن ماجنا  یلابقتسا  ادتبا  رد  میدش  یم هقطنم  دراو  ام  یتقو  هک  یروط  هب 

مدرم نیمه  یدـعب  یاهرفـس  رد  هک  درک  یراک  دوب  هتخومآ  ع )  ) یلع ماما  شیالوم  زا  هک  یمارم  نامه  اـب  نیـسح  اـما 
.دندمآ یم ام  لابقتسا  هب  دنتشاد  نیتسآ  رد  هچ  ره  اب 

.دنتسه یزابلد  تسد و  زاون و  نامهم  موق  رایسب  چولب  موق 
.دنراد یا  هژیو بصعت  نآ  یور  دنتسه و  ناش  نامهم قشاع 
.دننک یم یراک  ره  وا  یتحار  شیاسآ   یارب  رطاخ  نیمه  هب 

دیوگ یم یدارمیلع  نیسح  رسمه  .دندرک » دامتعا  وا  هب  دندید و  ناشدوخ  زا  ار  وا  اه  یموب  نیا  هک  درک  یراک  نیـسح 
زیهرپ اـهراتفر  نـیا  زا  تدـش  هـب  تـشاد و  هـمهاو  مورحم  قطاـنم  هـب  اـه  کـمک اـه و  تیلاـعف ندـش  یحاـنج  زا  نیـسح 

.درک یم رارکت  ار  ردص  یسوم  ماما  فورعم  هلمج  هشیمه  عقاوم  نیا  رد  : » درک یم
.میا هدمآ مه  درگ  ناسنا  یارب  ام  تفگ  یم

هب یراــی  تـسد  هـیریخ  هـب  یکمک  دــهاوخ  یم یــسک  رگا  اــت  تـشاد  رارــصا  نآ  هـب  ندرک  لــمع  هـلمج و  نـیا  نـتفگ  هـب 
.دورن ههاریب  هب  تسا و  هدوب  هچ  نآ  سیسات  زا  ام  ییادتبا  فده  هک  دنادب  دنکب  یرایتشد 

یناـمرد و زکرم  هسردــم و  زا ۲۰  شیب  هتـسناوت  یراـیتشد  هب  یراـی  تسد  هسـسوم  مرتـحم  ناریخ  یراـی  اـب  لاـح  هـب  اـت 
.دنک ثادحا  ناتسچولب  ناتسیس   ناتسا  یرایتشد  هقطنم  رد  یتامدخ 

یفداصت هحناس  رد  یرایتشد  مورحم  قطاـنم  زا  دـیدزاب  ییاسانـش و  ماـگنه  لاس ۱۳۹۸  هاـم  رذآ  رد  یدارمیلع  نیـسح 
.دش ینامسآ  داد و  تسد  ار  شناج 

تــسود مدرم  یاـه  تـیمورحم  یماـمت  فذـح  اـت  دـنور  نـیا  تساـجرباپ و  زوـنه  یراـیتشد  هـب  یراـی  تـسد  هـیریخ  اـما  
.تشاد دهاوخ  همادا  ناتسچولب  ناتسیس و  ینتشاد 

یاهتنا .تشاد » دـهاوخ  همادا  هقطنم  نیا  ینتـشاد  تسود  زیزع و  مدرم  یاـه  تیمورحم  یماـمت  فذـح  اـت  دـنور  نیا 
/ مایپ

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سراف یرازگربخ  داد -  رییغت  ار  ناوج  نیا  تشونرس  یلاو  هللادبع  جاح  اب  رادید   

بوخ رابخا  یربخ  هاگیاپ  داد -  رییغت  ار  ناوج  نیا  تشونرس  یلاو  هللادبع  جاح  اب  رادید   

سراف یرازگربخ  دمآ -  یرای  تشد یرای  هب  ناتسلگنا  زا  هک  یناوج   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نایوجــشناد درک : مـالعا  یا  هیعـالطا رد  ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  ییوجــشناد  تنواــعم  رهم ، یرازگربـخ  شرازگ  هـب   
تبث  www.bp.swf.ir ییوجـشناد هناـماس  رد  ار  دوخ  تساوـخرد  دـنناوت  یم یلیـصحت  مود  لاـسمین  یاـه  ماو یـضاقتم 

.دننک

.دنتسین هیرهش  ماو  تساوخرد  هب  زاجم  دنتسه ، نارگراثیا  دیهش و  داینب  ششوپ  تحت  هک  ینایوجشناد   

رتـالاب لاـیر  نویلیم  زا ۱۵۰  ناـنآ  یتفاـیرد  یاـه  ماو فقـس  هـک  ینایوجـشناد  تـسا ) عناـمالب  اـه  ماو ریاـس  تساوـخرد   ) 
.دننک مادقا  مود  نماض  یرضحم  دهعت  دنس  هئارا  هب  تبسن  دیاب  دشاب ،

نایوجــشناد درک : مـالعا  یا  هیعــالطا رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  ییوجــشناد  تنواــعم  رهم ، یرازگربــخ  شرازگ  هـب 
تبث  www.bp.swf.ir ییوجـشناد هناماس  رد  ار  دوخ  تساوخرد  دنناوت  یم یلیـصحت  مود  لاسمین  یاه  ماو یـضاقتم 

.دننک
تسا : هدمآ  هیعالطا  نیا  رد 

.تسا تعاضب  مک  تعاضب و  یب  نایوجشناد  هب  ماو  تخادرپ  تیولوا 
دوجو تروص  رد  لغاش و  ریغ  نایوجشناد  یدنم  هرهب  زا  سپ  لغاش  زادرپ  هیرهش  نایوجشناد  هب  هیرهش  ماو  تخادرپ 

.تسا ریذپ  ناکما  هیرهش  ماو  دازام  رابتعا 
نوناـک هب  نآ  لاـسرا  نینماـض و  طیارـش  لیهـست  یاتـسار  رد  یرـضحم  دـهعت  دنـس  مرف  رد  تارییغت  لاـمعا  هب  هجوت  اـب 
دهاوخ دیدج  دهعت  دنـس  ًافرـص  دیدج  نایـضاقتم  ماو  تنامـض  کالم  یراج  یلیـصحت  لاس  زا  نارایرتفد ، نارتفدرس و 

.دوب
.دنتسین هیرهش  ماو  تساوخرد  هب  زاجم  دنتسه ، نارگراثیا  دیهش و  داینب  ششوپ  تحت  هک  ینایوجشناد 

تسا ) عنامالب  اه  ماو ریاس  تساوخرد  )
دهعت دنـس  هـئارا  هـب  تبــسن  دـیاب  دـشاب ، رتـالاب  لاـیر  نوـیلیم  زا ۱۵۰  ناـنآ  یتفاـیرد  یاـه  ماو فقـس  هـک  ینایوجــشناد 

.دننک مادقا  مود  نماض  یرضحم 
.دوش بانتجا  یشزومآ  کمک  مزاول  ریاس  یشوگ و  پات ، پل  دیرخ  روتکاف  هنوگره  لاسرا  زا  یرورض  ماو  تفایرد  یارب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  دش -  زاغآ  ییوجشناد  ماو  یاه  تساوخرد  مان  تبث   

 - تعاضب یب  نایوجشناد  اب  ماو  تخادرپ  تیولوا  دش /  زاغآ  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  یاه  ماو تساوخرد مان  تبث   
وجشناد یرازگربخ 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   ییوجشناد   ییوجشناد ماو   ماو مان   مان تبث   تبث زاغآ   زاغآ

دنناوت یم مود  لاسمین  ییوجـشناد  ماو  یـضاقتم  نایوجـشناد  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  ییوجـشناد  تنواعم  مالعا  ساسا  رب 
.دننک تبث  هافر  قودنص  ییوجشناد  هناماس  رد  ار  دوخ  تساوخرد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
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انسیا یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

یاه نمجنا  رواشم  ناداتسا  اب  تسـشن  رد  یمیلس  نیسح  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  زا  انریا  هبنـشکی  زور  شرازگ  هب 
هدش هاگـشناد  بذج  ریخا  نارود  رد  ای  ییوجـشناد  یملع  یاه  نمجنا  رواشم  ناداتـسا  رثکا  دوزفا : ییوجـشناد  یملع 

.دنا هتفرگ  عیفرت  اقترا و  اه  لاس  نیمه  رد  ای  دنا و 
ناداتـسا نایوجـشناد و  تمه  هب  رما  نیا  هک  تـسا  یملع » گـنهرف   » هـب نداد  لکـش  یملع  یاـه  نـمجنا  یلـصا  راـک 

.تسا ریذپ  ناکما  اهنآ  رواشم 
.تسا نآ  زا  رتارف  یزیچ  هکلب  تسین ، سرد  سالک  شزومآ و  طقف  هاگشناد  راک 

.دنتسه هاگشناد  یلصا  هندب  ییوجشناد ، یملع  یاه  نمجنا  داد : همادا  یو 
.تسا یملع » گنهرف  ، » دهد یم  یهاگشناد  گنهرف  هب  دیدج  راتخاس  هک  هچنآ  زورما 

.دروآ یم  دوجو  هب  هاگشناد  رد  دیدج  شنک  راتفگ و  شنم ، شیوگ ، دیدج ، یمومع  هزوح  کی  یملع  گنهرف 
ام یارب  ار  یراذگتـسایس  زا  رگید  یا  هنوگ  یملع ، گنهرف  درک : ناـشنرطاخ  همادا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سییر 

.دنک یم  داجیا 
.دننک افیا  هعماج  رد  ار  ینیرفآ  شقن  یریذپ و  هعماج  یاهوگلا  نایوجشناد  دوش  یم  ثعاب  نیا 

ینیرفآ شقن  یملع و  ییـالقع و  شنک  یریذــپ ، هعماــج  هاگــشناد ، یگنهرف  یاــهراتخاس  نورد  رد  دــیاب  نایوجــشناد 
.دنشاب راذگریثات  دنزومایب و 

یتاـیح و مهم و  رایـسب  یملع  یاـه  نمجنا  رواـشم  ناداتـسا  شقن  هـک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب  تـشاد : راـهظا  یمیلس 
.دهد یم  لکش  ار  هاگشناد  ناینب  نوچ  تسا ، تالاقم  پاچ  سرد و  یاه  سالک  زا  رت  یتایح  یتح 

، دنـشاب هتـشاد  یگژیو  جـنپ  دـیاب  ندـش  هنیداـهن  یارب  ییوجـشناد  یملع  یاـه  نمجنا  یاـه  تیلاـعف  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
نمجنا کمک  اب  هاگشناد  یللملا  نیب  یلم و  یاه  شیامه  یرازگرب  ییوجـشناد ، یـصصخت  یاه  هیرـشن  راشتنا  تفگ :

یملع یاه  نمجنا  تکراشم  مراـهچ ، اـه ، نمجنا  نیا  طـسوت  یـشزومآ  یاـه  هاـگراک  یرازگرب  ییوجـشناد ، یملع  یاـه 
.تسا اه  یگژیو  نیا  هناروآون  هنانیرفآراک و  یاه  تیلاعف  اه و  یجنسرظن  دننام  یتاقیقحت  یاه  هژورپ  رد  ییوجشناد 

.میهد قوس  تمس  نیا  هب  ار  اه  نمجنا  دیاب  دنهد و  لکش  دیاب  یملع  یاه  نمجنا  ار  رما  نیا  تارقف  نوتس 
یملع یاـه  نمجنا  تفگ : تسـشن  نیا  رد  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یگنهرف و  نواعم  یچلاـش ، دـیحو 

.دنراد یتایح  یدربهار و  شقن  ییابطابط  همالع  هاگشناد  صخالاب  یهاگشناد و  ماظن  رد  ییوجشناد 
.تسا اه  هتخومآ  شیازفا  دیدج و  یاه  هصرع  اب  ییانشآ  اه  نمجنا  نیا  یلصا  فده 

سرد سالک  طقف  هاگـشناد  هک  ارچ  دراد ؛ ار  یروحم  شقن  اـه  نمجنا  نیا  رد  وجـشناد  دوخ  درک : حیرـصت  همادا  رد  یو 
.درک هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  دنتسه  یدیلک  یاه  شقن  یاراد  یملع  یاه  نمجنا  تسین و 

هنیمز نیا  رد  درک : ناـشنرطاخ  دـنهد ، یم  ناـشن  ار  یدربـهار  تاـکن  یملع ، یاـه  نـمجنا  هـکنیا ، هـب  هراـشا  اـب  یچلاـش 
.دوب دهاوخ  گنر  رپ  رایسب  رواشم  ناداتسا  شقن 

نیـالنآ تروـص  هـب  ییوجــشناد  یملع  یاـه  نـمجنا  تاـباختنا  درک : ناـیب  همالع  هاگشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  نواــعم 
.دش رازگرب 

.تسا هدش  رازگرب  یملع  یاه  نمجنا  یوس  زا  تیلاعف  مایا ۴۰۰  نیا  رد 

دراد دراد ترورض   ترورض هاگشناد   هاگشناد یگنهرف   یگنهرف یاهراتخاس   یاهراتخاس ردرد   نایوجشناد   نایوجشناد یریذپ   یریذپ هعماج   هعماج

دیکات هاگـشناد  یگنهرف  یاهراتخاس  رد  نایوجـشناد  یریذـپ  هعماج  ترورـض  رب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  سییر  اـنریا - - نارهت
ینیرفآ شقن  یملع و  ییالقع و  شنک  یریذـپ ، هعماج هاگـشناد ، یگنهرف  یاهراتخاس  نورد  رد  دـیاب  نایوجـشناد  تفگ : درک و 

.دنشاب راذگریثات  دنزومایب و 

 

https://www.irna.ir/news/84215186/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84215186/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


.دنوش رتشیب  رت و  یوق  دیاب  یملع  یاه  نمجنا  اه و  تیلاعف  نیا  هتبلا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا هاگشناد -  یگنهرف  یاهراتخاس  رد  نایوجشناد  یریذپ  هعماج  ترورض   

۱۹۱۹
نمهب

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۴۲



رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انلیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دیردام یاـخیربن  هاگـشناد  رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  رظن  ریز  لاـس ۲۰۱۸  سراـم  هاـم  هک  ماـیخ  یـسانشناریا  زکرم   
یاهروشک زا  ناهوژپ  مایخ  نادـنمقالع و  ناـبزیم  تسـشن  جـنپ بلاـق  رد  زور ، ود  یط  ( ۱۳۹۸  ) هتـشذگ لاس  دش ، حاتتفا 

.دش دیردام  رد  فلتخم 

، هدش دای  یاه  تسـشن هلـسلس  زا  تسـشن  نیمـشش  هدش  نیا  رب  انب  مه  لاسما  هدـش ، رازگرب  یاه  تسـشن همادا  رد   
، ایناپــسا هـیکرت ، نـیچ ، هیــسور ، ناریا ، زا  یناـهوژپ  ماــیخ ینارنخــس  اــب  لاــسما  نـمهب  متــشه  تـسیب و  هبنــش  هـس زور 

.دوش رازگرب  هیکرت  هیروس و  شدالگنب ،

دوش یم رازگرب  یزاجم  یاـضف  رد  هدـنز  تروص  هب ناریا  تقو  هب  ات ۱۷  تعاس ۱۳  زا  نمهب  هبنش ۲۸  هس زور  همانرب  نیا  
یناـشن هـب  سنارفنک  یتـنرتنیا  هاـگیاپ  هـب  سنارفنک ، نـیا هراـبرد  رتـشیب  تاـعالطا  بـسک  یارب  دــنناوت  یم نادــنم  هقــالع و 

.دننک هعجارم   http://khayyamconf.atu.ac.ir یکینورتکلا

.دوش یم رازگرب  دیردام  یاخیربن  هاگشناد  طسوت  یدوز  هب مایخ  هرازه  یللملا  نیب سنارفنک  نیمشش 
زور ماـیخ  هرازه  یللملا  نـیب سنارفنک  نیمـشش  ماـیخ ، یــسانشناریا  زکرم  یموـمع  طـباور  زا  لـقن  هـب  اـنلیا  شرازگ  هـب 

.دوش یم رازگرب  یزاجم  یاضف  رد  مایخ  یسانشناریا  زکرم  طسوت  نمهب  هبنش ۲۸  هس
دیردام یاـخیربن  هاگـشناد  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رظن  ریز  لاـس ۲۰۱۸  سراـم  هاـم  هک  ماـیخ  یـسانشناریا  زکرم 

یاهروشک زا  ناهوژپ  مایخ  نادنمقالع و  نابزیم  تسـشن  جنپ بلاق  رد  زور ، ود  یط  ( ۱۳۹۸  ) هتشذگ لاس  دش ، حاتتفا 
.دش دیردام  رد  فلتخم 

، هدش دای  یاه  تسـشن هلـسلس  زا  تسـشن  نیمـشش  هدش  نیا  رب  انب  مه  لاسما  هدـش ، رازگرب  یاه  تسـشن همادا  رد 
، ایناپـسا هـیکرت ، نـیچ ، هیـسور ، ناریا ، زا  یناـهوژپ  ماـیخ ینارنخــس  اـب  لاـسما  نـمهب  متــشه  تـسیب و  هبنــش  هـس زور 

.دوش رازگرب  هیکرت  هیروس و  شدالگنب ،
دوش و یم رازگرب  یزاجم  یاضف  رد  هدنز  تروص  هب ناریا  تقو  هب  ات ۱۷  تعاس ۱۳  زا  نمهب  هبنش ۲۸  هس زور  همانرب  نیا

یناـشن هـب  سنارفنک  یتـنرتنیا  هاـگیاپ  هـب  سنارفنک ، نـیا هراـبرد  رتـشیب  تاـعالطا  بـسک  یارب  دــنناوت  یم نادــنم  هقــالع
.دننک هعجارم   http://khayyamconf.atu.ac.ir یکینورتکلا

http://meeting.atu.ac.ir/ch/khayyam تسا : بیترت  نیا هب  زین  روکذم  یزاجم  تسشن  هب  نتسویپ  دنویپ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب مایخ   مایخ هرازه   هرازه یللملا   یللملا نیب نیب سنارفنک   سنارفنک

.دوش یم رازگرب  دیردام  یاخیربن  هاگشناد  طسوت  یدوز  هب مایخ  هرازه  یللملا  نیب سنارفنک  نیمشش 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1035403-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1035403-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


رهم یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  مایخ  هرازه  یللملا  نیب سنارفنک  نیمشش   

زوینوکا دوش -  یم رازگرب  مایخ  هرازه  یللملا  نیب سنارفنک  نیمشش   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
نمهب 1399 تیاغل 24   18۷۰


