
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  هاگشناد 
(1399 رهم تیاغل 4  رویرهش   29  ) اه هناسر  رد  هاگشناد  هدش  رشتنم  رابخا 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

دوش  یم  رازگرب  نیعبرا  یللملا  نیب  یملع  شیامه  رهمنیمراهچ  یرازگربخ 

لاس زاغآ  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  ءاضعا  یفنص  عمجم  هینایب 
دیدج  یلیصحت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۳هاگشناد 

ناریا اما  دش  هجاوم  یناهج  لابقتسا  اب  اه » ندمت یوگو  تفگ : » یکیناخ یداه  اب  وگتفگ 
راب تنوشخ یاه  هشیدنا ربارب  ویتانرتلآ  نیرت  یوق تسناوت  یم هدیا  نیا  درب / ار  هرهب  نیرتمک 

دشاب  یا  هدعاقلا

یربخ هاگیاپ 
نارامج شیدناون انلیا غادربخ انلیا

زوین ۵ماگن 

دش  مالعا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  عطقم  رد  لیصحت  هنیزه 

کیت
نایوجشناد همانربخ 

ناریا کانبات
نایوجشناد همانربخ 

ناریا زورما ناهفصا 
۵انسیا

للملا  نیب  طباور  هقف  شناد و  اسرتازیامت  یرازگربخ 

هاگشناد  دیتاسا  یاهزور  نیا  یاه  نیالنآیلوغشملد افش 

؟  دیوگ یم  هچ  نادنمرنه  زا  یخرب  ییاضق  یرادا و  یراکلا  عونمم  هرابرد  کانباتنوناق 

دنراد  نمزم  یگتفیش  یحیسم  تایهلا  هب  تبسن  یناریا  نادنمشیدنا  رهمیخرب  یرازگربخ 

دیزاسب  یگداوناخ  یدمک و  لایرس  انورک  یارب 

رهم یرازگربخ  راکفا همانزور  نازور همانزور  یرالاس مدرم  همانزور 
۴انسیا

زرابم  تیناحور  هعماج  رد  دیدج  تارییغت 

همانزور
ناروآون نیالنآ ثلثم 

عیاقو همانزور 
هیقافتا

هار
ون

نیرخآ
ربخ

همانزور
راکتبا نامسرپ ناهاپس مایپ  نیالنآ ناریا  کیت نامسرپ

یلیلحت ، یربخ هاگیاپ 
۲۴ ۱۱داصتقا

یکلسم یکینخت و  توتیتسنا  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 
ییابطابطناتسناغفا  همالع  هاگشناد 

روزادتوک  هاگشناد  داتسا  روضح  اب  یسانش  همجرت یللملا  نیب زورمارانیبو  گنهرف 

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

https://www.mehrnews.com/news/5032095/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12956
https://negaam.news/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C/
https://www.isna.ir/news/99070201831/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://rasanews.ir/fa/news/664261/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
http://shafaonline.ir/fa/news/264940/%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.tabnak.ir/fa/news/1004702/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5031472/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99070201795/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://eghtesaad24.ir/fa/news/79898/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12943
http://farhangemrooz.com/news/63044/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1


هعماج  هب  ییانورک  یاه  شزومآ رد  اه  هناسر هاگیاج 

هاگشناد
همالع

۱انریا

یرتکد هرود  زکرمتم  همین  نومزآ  نیالنآ )  ) طخرب هبحاصم  هسلج  رد  تکرش  هوحن  لمعلاروتسد 
ییابطابطلاس ۱۳۹۹"  همالع  هاگشناد 

دوب  رتشیب  اه  ندمت دروخرب  زا  اه  ندمت یوگو  تفگ حرط  همالعتیقفوم  هاگشناد  انطع -

دوش  یم  رازگرب  یللملا » نیب ربتعم  یدانتسا  یاه  هاگیاپ تالجم و  اب  ییانشآ   » انزیلهاگراک

نیچ  وس » نیج   » هاگشناد اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  کرتشم  یاه  یراکمه  مهافت 

انسیا
ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

دنتسه  درم  یراکیب  همیب  ناریگب  یررقم  دصرد   ۷۰

کیت
یاوآ

رزخ یلام رابخا  ارآرهش همانزور  نادرگ داصتقا  تیلم

انسیا انسیا زوین مدرم  نیالنآ دامتعا 
یرازگربخ
اناپ انسیا تراجت لصف 

رهم ۱۳یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  للملا » نیب طباور  هقف  للملا و  نیب طباور  شناد  نایم  تازیامت   » انکیاتسشن

دوش  یم یسررب  رورش  هلئسم  نید و  هفسلف 

وجشناد یرازگربخ 
رهم ۱یرازگربخ 

هعماج  هب  ییانورک  یاه  شزومآ رد  اه  هناسر هاگیاج 

نیالنآ ناریا  تراجت لصف  داصتقا لصف  اراش
ناریا ۴همانزور 

دش  تلود  یوگنخس  روهمج و  سیئر  یعامتجا  تاطابترا  رایتسد  هزوح  لکریدم  یرازلگ 

انسیا
ابفلا

ربخ
یایند همانزور 

داصتقا باتفآ اراش انلیا
تلود یناسر  عالطا  ۶هاگیاپ 

یتینما  یاه  یراکبارخ یارب  یا  همدقم سناژآ ؛ یماجرب  یاه  وجشنادیشکرس یرازگربخ 

تاعلاطم رد  تیریدم  نیون  یاهدرکیور   » یلم شیامه  نیتسخن  هب  هلاقم  لاسرا ۳۶۲ 
یا  هتشر سرافنایم یرازگربخ 

دنک  یم  رتلیف  ار  تچ » یو   » و کات » کیت   » اکیرما ارچ 

تاعالطا و یربخ  سناژآ 
یروانف

رهم ۱یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.irna.ir/news/84051218/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12938
https://www.atnanews.ir/archives/297149/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1/
https://www.lisna.ir/workshop/item/1333-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12934
https://www.mehrnews.com/news/5030574/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3924667/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5030507/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/555347
http://dolat.ir/detail/347529
https://snn.ir/fa/news/877443/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/13990630000967/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-362-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5029367/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%88%DB%8C-%DA%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


رصاعم  دربهار  - داصتقا رد  هابتشا  یاه  میمصت  دولوم  مروت ؛» رصاعم« دربهار 

دش  رازگرب  « Una Melodia Chiamata Pace  » یا هراق  نیب  باتک  زا  ییامنور  انسیانییآ 

؟  دنک هدافتسا  نآ  زا  هشام  مسیناکم  رد  دناوت  یم ینامز  هچ  اکیرمآ  تسیچ و  فعاضم » یوتو  قرشم«

  | دنک یم ناترثاتم  ریگرد و  هک  یرثا  هعجاف / رب  یگنرد 

زورما گنهرف 
ناریا باتک  ۱یرازگربخ 

هجدوب  یرسک  اب  روشک  هرادا  یرهشمهبئاصم  همانزور 

یداصتقا  دشر  ناریاتامازلا  همانزور 

یلاع  شزومآ  یزیر  همانرب شهوژپ و  هسسوم  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  همانمهافت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

۱انسیا

ییانورک  طیارش  رد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ تیعضو 

وجشناد یرازگربخ  یرهشمه همانزور  مینست یرازگربخ 
۳فلا

دوش  یم  رازگرب  یصصحت  هرود  یرازگرب ۸  اب  یسراپ  بدا  ییازفا  شناد  هرود  ییابطابطنیمود  همالع  هاگشناد 

تغالب  موهفم  ییایوپ  مهف  رد  تیبسن  هیرظن  دربراک   » ییابطابطرانیبو همالع  هاگشناد 

مدرم زا  لئاسم  لح  ریسم  ییارگ /  فیلکت هدیقع و  رب  هیکت  اب  هر ) ) ماما تضهن  یزاس  تیفرظ
درذگ  انکیایم

هب ادرف  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  یملع  یاه  نمجنا تاباختنا  هرود  نیمراهچ  مان  تبث  تلهم 
دسر  یم وجشنادنایاپ  یرازگربخ 

مینک  یرظن  تایبدا  نیزگیاج  ار  یدربراک  تایبدا  یراد : میمت زورمادمحا  گنهرف 

دوش  یم نویزیولت  بطاخم  ظفح  دربهار  اوتحم  رارکت  یتقو  یرارکت / وجشنادیامیس  یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  ناریا  یناسر  عالطا یرادباتک و  نمجنا  یشزومآ  هدنز  همانرب  انزیلنیمهدزای 

دوش  یم رازگرب  اه » هناخباتک  یزاجم  تامدخ  رد  نیون  یاه  یروانف   » انزیلهاگراک

تاباختنا  هب  ندش  کیدزن  اب  نانز  هب  نابلط  حالصا یرازبا  هاگن  ناهیکندرکدوع  همانزور 

تیفرظ  دصرد  اب ۴۰ اه  هاگباوخ راک  هب زاغآ 

فلا وجشناد یرازگربخ 
یرهشمه ۲همانزور 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://rahbordemoaser.ir/fa/news/59890/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99063123817/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-Una-Melodia-Chiamata-Pace
https://www.mashreghnews.ir/news/1120513/%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87
http://www.ibna.ir/fa/book/295899/%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/110843/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87.html
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/555130
https://www.isna.ir/news/99063022937/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%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-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://www.alef.ir/news/3990630054.html
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12893
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12892
https://iqna.ir/fa/news/3924089/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/877158/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://farhangemrooz.com/news/63002/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://snn.ir/fa/news/876253/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1315-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/workshop/item/1313-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://kayhan.ir/fa/news/198795
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/110589/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-40%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA.html


 " نیعبرا  " یملع شیامه  نیمراهچ  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

انکیا بیرقت یرازگربخ 
هاگشناد
همالع مینست یرازگربخ  انریا

۲۴ انبا وجشناد یرازگربخ 

۷انسیا

دش  دیدمت  رهم  ات ۱۲ نیعبرا  یللملا  نیب شیامه  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم 

وجشناد یرازگربخ  انکیا بیرقت یرازگربخ 
هاگشناد
همالع مینست یرازگربخ 

۲۴ انبا انسیا

۷انریا

یسایس  ناریا  تسایس  نکپ  یاه  هاگشناد اب  ناریا  یاه  هاگشناد یراکمه 

انقفش رهم یرازگربخ 
هاگشاب

ناراگنربخ
مینست ۳یرازگربخ 

نکسم  نیمات  دیلوت و  شهج  حرط  داریا   ۳

تیلم زوین هزاس  اناد
مالیا
رادیب انکر داصتقا لصف  داصتقا دادماب 

مینست یرازگربخ  هناسر رصع  همانزور  زوینراکفا شرتسگ یلام رصع 

وجشناد ۱۲یرازگربخ 

دش  دیدمت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  ناگدش  هتفریذپ  مان  تبث  تلهم 

انسیا
هاگشاب

ناراگنربخ
وجشناد ۲یرازگربخ 

مینک  یرظن  تایبدا  نیزگیاج  ار  یدربراک  تایبدا 

باتک یرازگربخ 
ناریا

همالع هاگشناد  ۱انطع -

دوش  یم  رازگرب  یصصحت  هرود  یرازگرب ۸  اب  یسراپ  بدا  ییازفا  شناد  هرود  ییابطابطنیمود  همالع  هاگشناد 

تغالب  موهفم  ییایوپ  مهف  رد  تیبسن  هیرظن  دربراک   » ییابطابطرانیبو همالع  هاگشناد 

وردوخ تعنص  دننک / یم ناهنپ  ار  دوخ  راصحنا  تنار و  وردوخ  رازه  شورف ۵۰  اب  یراسکاخ :
تسا  بلط  تعفنم نویسایس  تولخ  طایح 

ناراگنوردوخ
وجشناد ۱یرازگربخ 

ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  وت » لیصحت  زا  نم  مهس   » حرط انسیایرازگرب 

دیبوک  نامتروص  هب  یمحر  یب اب  ار  ام  یاه  هتسنادان همالعانورک  هاگشناد  انطع -

 ! نارهت زربلا  ۀچوک  رد  ییاضف  ۀنیفس  همالعنتسشن  هاگشناد  انطع -

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.isna.ir/news/99062921973/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84045002/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/29/2352094/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://snn.ir/fa/news/876769/%DB%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://snn.ir/fa/news/876884/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.atnanews.ir/archives/297088/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12893
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12892
https://snn.ir/fa/news/876832/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99062921885/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.atnanews.ir/archives/297127/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85%DB%8C-%D8%A8/
https://www.atnanews.ir/archives/297120/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%DB%80-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%80-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/


دوش  یم هدینش  هعماج  رد  نانز  یادص  داد  ناشن  ریزو  همالعیهاوخرذع  هاگشناد  انطع -

دنتسه  هتسشنزاب  ارقف  دصرد  لغاش و ۳۰ روشک  یارقف  دصرد  همالع۵۹ هاگشناد  انطع -

 « هاگشناد رد  نم  یشزرو  تاظحل  نیرتهب   » سکع انسیاهقباسم 

دوش  یم  رازگرب  تسیچ »؟ یبدا  دقن   » ییوجشناد انسیاتسشن 

یناسر عالطا  یرادباتک و  یملع  نمجنا  شزومآ  هناماس  رد  نیالنآ  شزومآ  یاه  هاگراک  یرازگرب 
انزیلناریا 

دوش  یم رازگرب   " لمع ات  رظن  زا  رایس ، یریگدای  یلم  شیامه  اناپنیلوا  یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.atnanews.ir/archives/297112/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85/
https://www.atnanews.ir/archives/297104/%DB%B5%DB%B9%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7/
https://www.isna.ir/news/99062921601/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99062921510/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1308-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.pana.ir/news/1125676


۳۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۳۹



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

نیعبرا ماـیا  اـب  فداـصم  هاــمرهم  و ۱۷  نـیعبرا ۱۶  یللملا  نــیب  یملع  شیاــمه  نیمراــهچ  رهم ، راــگنربخ  شرازگ  هــب 
.دوش یم  رازگرب  ات ۱۸  تعاس ۱۵  زا  ینیسح 

، سدنهملا یدهموبا  ینامیلـس و  دیهـش  نارادرـس  یدـیلک  شقن  تمواقم و  تینما ، نیعبرا ، روحم  رد ۷  شیامه  نیا 
، یناـهج رامعتــسا  اـب  هلباـقم  رد  هاوختلادــع  ناـهج  ناـهج  ییارگمه  نـیعبرا و  اـه ، تـلم  تدــحو  ماجــسنا و  نـیعبرا ،

ماــظن رد  یگتــسبمه  قوــقح  نـیعبرا و  تیرــشب ، کرتــشم  ثاریم  هـلزنم  هــب  نــیعبرا  یگیاــسمه ، تیوــقت  نــیعبرا و 
.دوش یم  رازگرب  تداهش  راثیا و  گنهرف  نیعبرا و  رشب ، قوقح  یللملا  نیب

.دننک لاسرا   arbaeen۴@atu.ac.ir یناشن هب  رهم  خیرات ۱۲  ات  ار  دوخ  تالاقم  هدیکچ  دنناوت  یم  نادنم  هقالع 

۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
همالع۱۵:۵۸ هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

ییابطابط

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تمالس ههبج  یادهش  هبیط  حاورا  هب  دورداب  تخومآ «  ترکف  ار  ناج  هکنآ  مان  هن  » تسا : حرش  نیا  هینایب  نیا  نتم   
نایوژپ و رتکد  یدـمحمریم ، رتکد  نامزیزع  ناراـکمه  هژیو  هب  اـنورک  سوریو  زا  یـشان  ناگتـشذگرد  یارب  ترفغم  بلط  و 

تروص هب  مهنآ  ار  یلیصحت  دیدج  لاس  شناد ، ملع و  هصرع  هتخیهرف  ناراکمه  یارب  یتمالـس  یوزرآ  اب  نامظان و  رتکد 
تدــش اــب  اــنورک  سوریو  موـس   جوـم  تمالــس ، هزوـح  نیلوئــسم  ریبـعت  هـب  هـک  مـیا  هدرک زاــغآ  یطیارــش  رد  ماــگنهدوز ،

نیا رد  نیلوئـسم  زا  یخرب  یـسانشراک  ریغ  یاه  رظن  راهظا  ًاضعب  ضقاـنتم و  یریگ  عضوم  تسا و  هدـش  زاـغآ  یفعاـضم 
یم رتشیب  عالتبا ، رطخ  نآ ، زا  یـشان  یعاـفد  تردـق  شهاـکاب  هک  دـیازفا  یم ناـمروشک  مولظم  مدرم  سرتسا  رب  هطبار ،

تیامح اب  هارمه  یاـه  تیدودـحم  لاـمعا  و  یکیزیف   روضح  هب  رارـصا  مدـع  تسدـکی و  هنادنمـشوه و  ریبدـت  اذـل  دوش و 
.دنک لیدعت  ار  دیدج  جوم  نارحب  دناوت  یم  یروضحریغ  نیزگیاج  یاه  تیلاعفرب  دیکات  اب  رثوم  یاه 

ار زیزع  ناراکمه  نینچمه  یهاگشناد و  یلاع و  شزومآ  مرتحم  نیلوئـسم  رظن  ییانثتـسا ، دیدج و  یلیـصحت  لاس  رد   
، یزاجم یاه  سالک  یرازگرب  رد  اه  هاگشناد  یشزومآ  رداک  دیتاسا و  شالت  یهارمه و  دیامن :  - یم  بلج  هتکن  دنچ  هب 

نامروشک خیرات  رد  هک  تسا  ریدقت  نایاش  نآ ، زا  یشان  فعاضم  یگتسخ  هژیو  هب  اه و  تیدودحم  اه و  یتخس مغریلع 
.دنتسه یراثیا  نینچ  رب  رظان  نامروشک  میهف  مدرم  نایوجشناد و  دش و  دهاوخ  تبث 

رهم هبنشراهچ ٢  هاــمرهم ۱۳۹۹  لوا  یئاـبطابط   همـالع  هاگـشناد  یملع  تئیه  یاـضعا  یفنـص  عـمجم  هریدـم  تـئیه   
.air يپاچ هخسن  ۱۴ دیدزاب :  ١٢٩٥٦ ربخ : هرامش   ١٥:٢٧  - ١٣٩٩

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب نیعبرا   نیعبرا یللملا   یللملا نیب   نیب یملع   یملع شیامه   شیامه نیمراهچ   نیمراهچ

.دوش یم  رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  طسوت  نیعبرا  یللملا  نیب  یملع  شیامه  نیمراهچ 

زاغآ زاغآ تبسانم   تبسانم هبهب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع تئیه   تئیه ءاضعا   ءاضعا یفنص   یفنص عمجم   عمجم هینایب   هینایب
دیدج دیدج یلیصحت   یلیصحت لاس   لاس

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶طباور 

https://www.mehrnews.com/news/5032095/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5032095/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12956
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12956


عمجم دـیدج  یلیـصحت  لاـس  زاـغآ  تبـسانم  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  ءاـضعا  یفنـص  عـمجم  هیناـیب 
هعماــج هــب  ار  یلیــصحت  لاــس  زاــغآ  یا  هیناـــیب  رودـــص  اـــب  یئاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تــــئیه  ءاــــضعا  یفنص 

.تفگ کیربت  نایهاگشناد 
تمالس ههبج  یادهـش  هبیط  حاورا  هب  دورداب  تخومآ «  ترکف  ار  ناج  هکنآ  ماـن  هن  » تسا : حرش  نیا  هینایب  نیا  نتم 

نایوژپ و رتکد  یدمحمریم ، رتکد  نامزیزع  ناراکمه  هژیو  هب  انورک  سوریو  زا  یشان  ناگتشذگرد  یارب  ترفغم  بلط  و 
هب مـهنآ  ار  یلیــصحت  دــیدج  لاـس  شناد ، مـلع و  هـصرع  هـتخیهرف  ناراـکمه  یارب  یتمالــس  یوزرآ  اـب  ناـمظان و  رتـکد 
اب اـنورک  سوریو  موـس   جوـم  تمالـس ، هزوـح  نیلوئــسم  ریبـعت  هـب  هـک  مـیا  هدرک زاـغآ  یطیارــش  رد  ماـگنهدوز ، تروـص 

نیلوئـسم زا  یخرب  یـسانشراک  ریغ  یاه  رظن  راهظا  ًاضعب  ضقانتم و  یریگ  عضوم  تسا و  هدش  زاغآ  یفعاضم  تدـش 
، عـالتبا رطخ  نآ ، زا  یـشان  یعاـفد  تردـق  شهاـکاب  هک  دـیازفا  یم ناـمروشک  موـلظم  مدرم  سرتـسا  رب  هطبار ، نـیا  رد 

هارمه یاه  تیدودحم  لامعا  و  یکیزیف   روضح  هب  رارـصا  مدع  تسدکی و  هنادنمـشوه و  ریبدت  اذـل  دوش و  یم  رتشیب 
.دنک لیدعت  ار  دیدج  جوم  نارحب  دناوت  یم  یروضحریغ  نیزگیاج  یاه  تیلاعفرب  دیکات  اب  رثوم  یاه  تیامح  اب 

هک یا  هنوگ هب  تسا  هدـش  زاغآ  یا  هقباس یب یتشیعم  یداصتقا و  راـشف  اـب  دـیدج  یلیـصحت  لاـس  دـنمجرا ، ناراـکمه    
لامعا مدـع  هتخیـسگ و  ماجل  مروت  اب  ار  قوقح  شیازفا  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  ماگنهرید  مادـقا  زا  یـشان  توـالح 

شیپ زا  شیب  مدرم  هرفــس  تـسا و  هدرک  رثا  یب یــساسا ، یاـهالاک  هـضرع  رازاـب و  رب  دـمآراک  تراـظن  اـب  ماوـت  تیریدــم 
نیا رد  دـیاب  تعرـس  هب  اذـل  دـنک و  هجاوـم  نارحب  اـب  ار  روـشک  دـناوت  یم  تیعـضو  نیا  موادـت  هک  تسا  هدـش  رت  کـچوک 

.ددرگ ذاختا  یلمع  یدج و  ریبدت  صوصخ 
واه یراذـگ  تسایـس  هنازوسلد  دـقن  طیارـش ، نیا  رد  هعماـج  قوثو  دروم  عجرم  یاـه  هورگ  زا  یکی  ناونع  هب  اـم  هفیظو 
نآ یارب  ییاونـش  شوگ  رتمک  هنافـساتم  میتشون و  میتفگ و  رایـسب  دـنچره  تساه  راکهار  هئارا  اـب  هارمه  اـه ، درکلمع 

تسا یناسنا  یلم و  هفیظو  کی  نآ  هب  لمع  هک  میوش  هتـسخ  دوخ  ریطخ  تیلوئـسم  ماجنا  زا  دیابن  یلو  تشاد  دوجو 
.تسا هداد  هدعو  ار  تمدخ  ملع و  یاه  هصرع  نیدهاجم  نیحلصم و  هب  یرای  لاعتم  دنوادخ  و 

ار زیزع  ناراکمه  نینچمه  یهاگشناد و  یلاع و  شزومآ  مرتحم  نیلوئـسم  رظن  ییانثتـسا ، دیدج و  یلیـصحت  لاس  رد 
یاـه سـالک  یرازگرب  رد  اـه  هاگــشناد  یــشزومآ  رداــک  دــیتاسا و  شــالت  یهارمه و  دـیامن :  - یم  بـلج  هـتکن  دـنچ  هـب 

رد هـک  تـسا  ریدـقت  ناـیاش  نآ ، زا  یـشان  فعاـضم  یگتــسخ  هژیو  هـب  اـه و  تیدودـحم  اـه و  یتخــس مـغریلع  یزاـجم ،
.دنتسه یراثیا  نینچ  رب  رظان  نامروشک  میهف  مدرم  نایوجشناد و  دش و  دهاوخ  تبث  نامروشک  خیرات 

یاه شور  عادـبا  اب  یرازفا ، مرن  یرازفا و  تخـس  تالکـشم  عفر  اب  درک و  هدافتـسا  دـیاب  هتـشذگ  لاـس  مین  هبرجت  زا  -   
.داد اقترا  ار  یشزومآ  هویش  نیا  تیفیک  اه ، نومزآ  یرازگرب  یگنوگچ  یزاجم و  یاه  سالک  یرازگرب  رد  نیون 

یعقاو طاـبترا  مدـع  یزاـجم و  شزوـمآ  رد  تـیبرت ، مـیلعت و  دـنیارف  رد  یــشرورپ  یتـیبرت و  دـعب  هـک  دـسر  یم  رظن  هـب  -  
ملع و زا  هکنآ  زا  شیب  اـم  زیزع  نادـنزرف  هک  میناد  یم  همه  هک  ارچ  تـسا  هـتفرگ  رارق  تـلفغ  دروـم  وجـشناد ، داتـسا و 

.درک ریبدت  ون  یحرط  دیاب  عوضوم  نیا  یارب  اذل  دنریگ و  یم ریثأت  ام  شنم  راتفر و  زا  دنزومایب  ام  هبرجت 
تینما هدش و  فیعـضت  تینما   ساسحا  یـسالک ، ثحابم  طبـض  اب  یـشزومآ و  دیدج  هویـش  رد  هک  دـسر  یم رظن  هب  -   

تـسا یا  هناراک  هظفاحم  تاظحالم  یروسناسدوخ و  ًاضعب  نآ  هجیتن  هک  ددرگ  یم شودخم  یعون  هب  ناراکمه  یلغش 
تروـص هب  صوـصخ  نـیا  رد  دـیاب  اذـل  دـنک و  فیعـضت  ار  یلیمکت  یاـه  هرودرد هژیوـب  اـه ، سـالک  تـیفیک  دـناوت  یم  هـک 

.دوش هدیشیدنا  یریبدت  هنالدمه 
یرتشیب یاـه  تیدودـحم  اـب  اـه  یزروراـک  یهاگـشیامزآ و  یاـه  تیلاـعف  یلمع ، یاـه  شزومآ ییاـنورک ، طیارـش  رد  -   

عادـبا لکـشم ، نیا  عـفر  همزـال  دـنز و  یم  بیـسآ  یدربراـک  یاـه  هتـشر هب  تدـش  هب  عوـضوم  نیا  تـسا و  هدـش  هجاوـم 
.تسا طبترم  نیلوئسم  دیتاسا و  یراکمه  اب  دیدج  یاه  هویش هناروسج 

یارب ار  نایوجـشناد  روضح  مدع  زا  یـشان  یاه  ییوج  هفرـص  هک  تسا  نیا  اه  هاگـشناد  مرتحم  نیلوئـسم  زا  راظتنا  -   
تنرگ لـمحم  ًاـعطق  هـک  دــننک  فرــصم  طــبترم  تازیهجت  هـیهت  رد  دــیتاسا  هـب  کــمکو  یزاــجم  شزوـمآ  تالکــشم  عـفر 

.دیامن یهجوت  نایاش  کمک  رما  نیا  هب  دناوت  یم  نآ ، صاصتخا  رد  حماست  لهاست و  یشهوژپ و 

 



یزاس لاعف اب  یهافر  روما  هب  نانکراک  دـیتاسا و  زا  یلمع  تیامح  تهج  رد  هک  تسا  نیا  هاگـشناد  ناریدـم  زا  راظتنا  -  
هنسحلا ضرق  یاه  قودنص  دیتاسا ، هافر  قودنص  نکسمو ، فرصم  یاه  ینواعت  ندش  لاعف  هب  کمک  طبریذ و  داتس 

.دنشاب هتشاد  هژیو  هجوت  دوجوم ، تخس  طیارش  رد  نآ  ریاظن  و 
زا ار  نامروشک  ییاهر  لضاف ، ناراکمه  شناد و  ملع و  نامداخ  یارب  یتمالـس  اب  مأوت  قیفوت  یوزرآ  نمـض  همتاخ  رد   
زا مدرم  تالکـشم  عفر  یلم و  عفانم  ظـفح  یاتـسار  رد  ریبدـت  اـب  ماوت  شـالت  هیاـس  رد  تشرد  زیر و  لـئاسم  بئاـصم و 

.میراد تلئسم  اتکی  دزیا  هاگرد 
رهم هبنشراهچ ٢  هاــمرهم ۱۳۹۹  لوا  یئاـبطابط   همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  یاـضعا  یفنـص  عـمجم  هریدـم  تـئیه 

.air يپاچ هخسن  ۱۴ دیدزاب :  ١٢٩٥٦ ربخ : هرامش   ١٥:٢٧  - ١٣٩٩
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqhh۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد دیدج -  یلیصحت  لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  ءاضعا  یفنص  عمجم  مایپ   
ییابطابط همالع 

هاگشناد دیدج -  یلیصحت  لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  ءاضعا  یفنص  عمجم  مایپ   
ییابطابط همالع 

هاگشناد دیدج -  یلیصحت  لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  ءاضعا  یفنص  عمجم  مای   
ییابطابط همالع 
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انلیا یلصا : عبنم   ۲۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / زوین  ماگن   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ناوـنع تـحت  یا  هدـیا دـش ، لاـبند  مـه  ناریا  رد  دوـب و  هدـش  حرطم  یناـهج  حطـس  رد  هـک  یثحاـبم  زا  یکی  ناـمز  نآ  رد   
ناتـسبات ۱۹۹۳ هرامـش  رد  ناونع  نیمه  هب  یا  هلاقم بلاق  رد  نوتگنیتناـه  لـئوماس  طـسوت  هک  دوب  اـه » ندـمت دروخرب  »
یملع و زکارم  یـــسایس ، لـــفاحم  عماـــجم و  زا  رتارف  دوــب و  هدـــش  هــئارا  اـــکیرمآ   Foreign Affairs روهــشم هــلجم  رد 

تمـس هـب  تـکرح  لاـح  رد  ناـهج  هـک  دوـب  راوتـسا  نـیا  رب  مـه  هـیرظن  نآ  ساـسا  دـندوب ، هـتخادرپ  نآ  هـب  مـه  یـشهوژپ 
.تسا دنراد ، رارق  یندمت  یاه  لسگ یور  هک  ییاهدروخرب 

تحت یزکرم  هرهاـق  ِهاگـشناد  رد  میرادـن ، روـشک  نآ  اـب  مه  یـسایس  هطبار  یتـح  اـم  هک  رـصم  دـننام  یروـشک  رد  یتـح   
هک دـندرک  یم تیادـه  ار  هنیمز  نیا  رد  ییاه  هلاسر اه و  همان نایاپ دوب و  هدـش  سیـسأت  اه  ندـمت یوگو  تفگ زکرم  ِناونع 

مناخ ای  دوب  رصم  ِیبهذم  نارکفنشور  زا  هک  یفطـصم  ایدان  رتکد  مناخ  دننام  یناسک  مه  زکرم  نآ  لاعف  یاضعا  هلمجزا 
، دـندرک لاـبند  اـج  نآ رد  ار  هدـیا  نآ  اـه  نیا هک  یمتا  یژرنا  یللملا  نیب سناژآ  لکریدـم  یعداربلا  یاـقآ  رهاوخ  یعداربلا ،
اه یریگیپ نـیا  یلوــتم  یمتاــخ  یاــقآ  تـلود  زا  دــعب  ناریا  رد  یزکرم  هـچ  هــک  دــییوگب  نــم  هــب  امــش  تــسا  نــکمم  اــما 

حرطمدوب یا  هدعاقلا ینابلاط و  راب  تنوشخ یاه  هشیدـنا ویتانرتلآ  نیرت  یوق اه » گنهرف اه و  ندـمت یوگو  تفگ «؟ تسا
یا هرهچ هک  یماظن  هبـش  یاه  هورگ یاـه  تنوشخ دـیازت  هرود  اـب  تسا  فداـصم  اـبیرقت  اـه  ندـمت یوگو  تفگ هدـیا  ندـش 

رتالاب ؟ دوب تروص  هچ  هب  طیارش  نیا  رد  مالسا  ناهج  رد  یمتاخ  یاقآ  ناریا و  هاگیاج  دنداد ، یم شیامن  مالسا  زا  نشخ 
نیا هک  مینک  هدافتـسا  یا  هنوـگ هب  اـه  گـنهرف اـه و  ندـمت یوـگو  تفگ یناریا  هـبرجت  زا  میتـسناوت  یم اـم  هـک  مدرک  هراـشا 

اما اما دشدش   هجاوم   هجاوم یناهج   یناهج لابقتسا   لابقتسا اباب   اهاه » » ندمت ندمت یوگو   یوگو تفگ تفگ : » : » یکیناخ یکیناخ یداه   یداه اباب   وگتفگ   وگتفگ
یاه یاه هشیدنا هشیدنا ربارب   ربارب ویتانرتلآ   ویتانرتلآ نیرت   نیرت یوق یوق تسناوت   تسناوت یمیم هدیا   هدیا نیا   نیا درب / / درب ارار   هرهب   هرهب نیرتمک   نیرتمک ناریا   ناریا

دشاب دشاب یایا   هدعاقلا هدعاقلا راب   راب تنوشخ تنوشخ
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.دنک ادیپ  زورب  روهظ و  دناوتب  رتشیب  رتهب و  دشاب و  هتشاد  ار  دوخ  تبثم  رثا  مه  مالسا  ناهج  رد  یناریا  هبرجت 

هیرظن نیا  دربـشیپ  رد  ییاـه  لـالتخا یمتاـخ  یاـقآ  اـب  یـسایس  تفلاـخم  فدـه  اـب  روـشک  لـخاد  رد  یدارفا  هکیلاـح  رد   
یـسرربار هلاـسم  نیا  ناوـت  یم تسا ، هتـشذگ  هدـیا  نیا  ندـش  حرطم  ناـمز  زا  ههد  ود  زا  شیب  هک  زورما  دـندرک و  داـجیا 

حلـص وـگو و  تفگ زا  هک  یهاگدـید  اـی  دـیرفآ  راـبتعا  مالـسا  ناـهج  ناریا و  یارب  هک  دوـب  یمتاـخ  ناـفلاخم  هاگدـید  هک  درک 
.تفگ نخس 

شزرا هک  مراد  هدیقع  تفگ : ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یطابترا  تاعلاطم  هورگ  ریدـم  ماگن ،  یلیلحت  یربخ /  هاگیاپ 
هک تـسا  یزیچ  نآ  زا  رتـشیب  رایـسب  دـش  نآ  هـب  ناـهج  حطـس  رد  هـک  یهجوـت  و  اـه » ندـمت یوـگو  تـفگ  » هدـیا نأـش  و 

هرهب نآ  زا  رتـمک  یـسایس  باوصاـن  یاـه  تباـقر لـیلد  هب  هک  یروشک  تفگ  ناوتب  دـیاش  هنافـساتم  اـما  دوش ، یم روصت 
.دوب ناریا  ِدوخ  درب ،

هجاوم یتوافتم  دـیدج و  هدـیا  اب  لـلملا  نیب طـباور  هزوح  رد  ناـهج  هک  دوب  ییاـهزور  نینچ  رد  شیپ و  ههد  ود  زا  شیب 
لفاـحم رد  هک  دوب  ییاـکیرمآ  زادرپ  هیرظن نوتگنیتناـه  لـئوماس  اـه » ندـمت دروـخرب   » هیرظن اـه  لاـس اـهزور و  نآ  دـش ،

یوس هب  ناهج  تکرح  دنور  زا  ربخ  نوتگنیتناه  نآ  رد  هک  یا  هیرظن دش ، یم یسررب  لقن و  ناهج  یـسایس  کیمداکآ و 
.داد یم اه  ندمت نایم  دروخرب 

نایم وگو  تفگ موزل  زا  دحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  رد  هک  دوب  ناریا  یروهمج  سییر نیا  یطیارش  نینچ  رد  اما 
طباور تسایـس و  هصرع  نازرو  هشیدـنا نارادمتـسایس و  هجوـت  تـفگ و  نخـس  دروـخرب  یاـج  هـب  اـه  گـنهرف اـه و  ندـمت

حلص وگو و  تفگ راتـساوخ  ینغ  یگنهرف  هلاس و  رازه  تفه  یندمت  اب  نایناریا  هک  درک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  للملا  نیب
.دنتسه ناهج  فلتخم  للم  نایم 

رایسب تافیلات  راثآ و  هجاوم و  یناهج  لابقتـسا  اب  یمتاخ  یوس  زا  ندش  حرطم  زا  سپ  هچرگا  اه » ندمت یوگو  تفگ »
فیط یوس  زا  یدـج  یاـه  تفلاـخم اـب  تفاـین و  قیفوت  قـنور و  نادـنچ  لـخاد  رد  اـما  دـش ، رـشتنم  نآ  نوـماریپ  یداـیز 

.دش هجاوم  تسار  حانج  لاکیدار 
دمحم دیــــس  طـــسوت  هدـــیا  نـــیا  ندــــش  حرطم  هنیــــشیپ  هـــنیمز و  یــــسررب  فدــــه  اـــب  اـــنلیا ،  روـــظنم ،  نـــیمه  هـــب 

ریدـم یملع و  تایه  وضع  یکیناخ  یداه  اب  ییوگو  تفگ هیرظن  نیا  حرط  یاهدرواتـسد  یناهج و  یاه  باتزاب یمتاـخ ،
رظن زا  هــمادا  رد  ار  وــگو  تــفگ نــیا  حورــشم  هــک  تــسا  هتـــشاد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یطاــبترا  تاــعلاطم  هورگ 

تشاد دوجو  یتائاضتقا  طیارـش و  هچ  اه  لاس نآ  رد  دش ؟ حرطم  یطیارـش  هچ  رد  اه » ندمت یوگو  تفگ :» دینارذگ یم
و دـش ؟ ناـهج  حطـس  رد  هدـیا  نـیا  زا  لابقتـسا  هـب  رجنم  یلماوـع  هـچ  درک و  حرطم  ار  یا  هدـیا نـینچ  یمتاـخ  یاـقآ  هـک 

هدیا نیا  تیقفوم  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  دـش  داجیا  همادا  رد  هک  یلابقتـسا  یناهج و  حطـس  رد  ندـش  حرطم  نیا  هکنیا 
زورلاـس ندیـسرارف  تبـسانم  هب  هک  منک  رکـشت  امـش  زا  دـیاب  ادـتبا  رد  ؟ درمـشرب یقفوماـن  هدـیا  ار  نآ  دـیاب  اـی  درک  حرطم 
هبرجت هتـشاد و  نیا  یناوخزاـب  هب  اـت  دـیراد  شـالت  لـلم  ناـمزاس  یمومع  عمجم  رد  اـه  ندـمت یوگو  تفگ ندـش  حرطم 

.دیزادرپب یناریا 
هدوب هجاوم  هلاسم  نیا  اب  ار  دوخ  رمع  زا  یشخب  هک  یـسک  ناونع  هب  اه  ندمت یوگو  تفگ هدیا  یریگ  لکـش صوصخرد 

زا دـیابن  ناوـت و  یمن ار  نآ  راـثآ  اـه و  ندـمت یوـگو  تـفگ هدـیا  حرط  هـک  مـینک  هجوـت  نـیا  هـب  دــیاب  تـسخن  هـک  میوـگ  یم
تاحالـصا شبنج  یمتاـخ و  یاـقآ  ینعی  دوب ، ناریا  رد  هناـبلط  حالـصا گرزب  لوحت  کـی  بختنم  هک  یـسک  یاـه  هغدـغد

.درک ادج 
مه هب ِطابترا  کی  تیمکاـح  ِنادـیم  هب  هناـبلط  حالـصا رکفت  ندـمآ  تسایـس و  هصرع  هب  یمتاـخ  یاـقآ  دورو  لاـح  ره  هب 

یرکف هدیا و  لابند  رتشیب  دمآ  نادـیم  هب  هک  ناتسمز ۱۳۷۵  زا  یمتاخ  یاقآ  دنراد ، رگیدکی  اب  یراو  هموظنم هتـسویپ و 
نیب تبسن  یسارکومد ، نید و  نیب  تبسن  دننام  فلتخم  یاه  هصرع رد  تفرگ و  دوخ  هب  تاحالصا  مان  اهدعب  هک  دوب 
یاـه تباـقر دراو  تـشاد و  ینــشور  یاــه  هفلؤـم یناــبم و  اــه  نـیا ریاــظن  یدازآ و  نـید و  نـیب  تبــسن  تلادــع ، نـید و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹طباور 



.دش لاس ۷۶  یتاباختنا 
ناوـنع تـحت  یا  هدـیا دـش ، لاـبند  مـه  ناریا  رد  دوـب و  هدـش  حرطم  یناـهج  حطـس  رد  هـک  یثحاـبم  زا  یکی  ناـمز  نآ  رد 

ناتـسبات ۱۹۹۳ هرامـش  رد  ناونع  نیمه  هب  یا  هلاقم بلاق  رد  نوتگنیتناه  لئوماس  طسوت  هک  دوب  اه » ندمت دروخرب  »
یملع و زکارم  یـــسایس ، لــفاحم  عماــجم و  زا  رتارف  دوــب و  هدــش  هــئارا  اــکیرمآ   Foreign Affairs روهــشم هـلجم  رد 

تمـس هب  تکرح  لاـح  رد  ناـهج  هک  دوـب  راوتـسا  نیا  رب  مه  هـیرظن  نآ  ساـسا  دـندوب ، هـتخادرپ  نآ  هـب  مـه  یـشهوژپ 
.تسا دنراد ، رارق  یندمت  یاه  لسگ یور  هک  ییاهدروخرب 

رد ییاه  هغدغد اه و  ینارگن هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن دـش ، هجاوم  نارود  نآ  رد  یمیظع  لابقتـسا  اب  هدـیا  نیا  هکنیا 
.دراد دوجو  اه  ندمت نیب  دروخرب  یگنوگچ  اب  هطبار 

راهب رد  تسه  مرطاخ  هک  ییاج  ات  یروهمج و  تسایر تاباختنا  نارود  ناـمه  رد  دوب و  رکفتم  یدرف  مه  یمتاـخ  یاـقآ 
هراـشا اـه  ندـمت یوگو  تفگ هلاـسم  هب  راـب  نیتـسخن  یارب  داد و  رارق  دـقن  دروم  ار  اـه  ندـمت دروخرب  هدـیا  هک  دوب   ۱۳۷۶

.تفر وگو  تفگ تمس  هب  دیاب  دروخرب  یاج  هب  هک  تفگ  درک و 
ناوـنع هـب  ناــشیا  هـک  تاــباختنا  زا  دــعب  ددرگ و  یمزاــب یروــهمج  تساــیر  تاــباختنا  زا  شیپ  هـب  هدــیا  اــشنم  عــقاو  رد 

هیکت هیرظن  نیا  رب  دحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  رد  یا  هدـیا نینچ  اب  هک  دوب  یعیبط  دـش ، باختنا  روهمج  سییر
.دنک حرطم  ار  نآ  و 

یقاـب هیرظن  ناوـنع  هب  کـیمداکآ  لـفاحم  رد  اـهنت  ندـش  حرطم  زا  دـعب  هدـیا  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  هجوـت  لـباق  هـتکن  اـما 
رارق دـقن  یـسررب و  ثحب ، دروـم  دوـش ، یم حرطم  ینارکفتم  اـی  رکفتم  طـسوت  یتـقو  یرظن  یاـهدرکیور  ًـالومعم  دـنامن ،

شدوــخ هــب  ار  شناد  دــیلوت  دــنیآرف  زا  یــشخب  دوــش و  یم نآ  زا  کــیمداکآ  یاــه  هزوــح رد  مــه  یلابقتـــسا  دریگ و  یم
یتشونرـس تشرـس و  دوش ، یم ییارجا  یاه  هصرع تسایـس و  نادـیم  دراو  یتقو  هدـیا  نیمه  اما  دـهد ، یم صاـصتخا 

هجوت دروم  نینچ  دـش  حرطم  للم  نامزاس  رد  یتقو  اه  ندـمت اه و  گـنهرف یوگو  تفگ هدـیا  دـنک و  یم یط  ار  تواـفتم 
.تفرگ رارق 

هب لاس ۲۰۰۱  هبوصم  نیا  قبط  دـش ، لیدـبت  للم  ناـمزاس  یمومع  عمجم  نیموسو  هاـجنپ رد  هبوصم  کـی  هب  هدـیا  نیا 
هرامـش ۲۲/۵۳ هـب  هماـنعطق  کـی  بلاـق  رد  دـعب  دـش و  یراذـگمان  اـه » ندـمت اـه و  گـنهرف یوـگو  تـفگ لاـس   » ناوـنع
، دـحتم لـلم  ناـمزاس  اـه ، تـلود هماـنعطق  نآ  ساـسارب  هـک  تـفرگ  شدوـخ  هـب  یللملا  نـیب تیمــسر  نأـش و  دــمآرد و 

یارجا یزیر ، هماـنرب هـب  تبــسن  تسیاــب  یم یتـلودریغ  تاســسؤم  یتـح  یللملا و  نـیب یاــه  ناــمزاس ریاــس  وکــسنوی و 
قیرط زا  اـه  گـنهرف اـه و  ندــمت ناـیم  یوـگو  تـفگ دربـشیپ  یارب  یعاـمتجا  یــشزومآ و  یگنهرف  بساـنم  یاــه  هماــنرب
یاــه هماــنرب یحارط  یقیقحت ، یاــه  هتفاــی تاــعالطا ، راـــشتنا  یگنهرف ، یملع و  یاهرانیمـــس  اـــه ، سنارفنک یرازگرب 

.دننک مادقا  اه  نیا ریاظن  یشهوژپ و  یشزومآ و  یاه  هاگراک یلمع ،
ار ناشدوخ  یـشزومآ  یاه  همانرب ات  دوب  هدـش  تساوخرد  اه  تلود زا  هک  دـش  بیوصت  مه  یمود  همانعطق  کـی  اهدـعب 

هفـسلف خـیرات و  اه ، نابز عونت  رـشب ، قوقح  نوگاـنوگ ، یاـه  ندـمت اـه و  گـنهرف هب  مارتحا  هک  دـننک  نییبت  یا  هنوگ هب 
مه یللملا  نیب هعماـج اـه و  تلود نـیب  تاـقیقحت  تاـعالطا و  شناد ، هلداـبم  رد  دریگب و  رب  رد  ار  فـلتخم  یاـه  ندـمت

.دیایب دوجو  هب  یناهج  یاه  ندمت اه و  گنهرف همه  نیب  یرتشیب  مهافت  هنیمز  هک  دوش  لمع  یروط 
هماـنعطق تروص  هب  دوش  یم حرطم  یللملا  نیب یـسایس و  داـهن  کـی  رد  هک  یتقو  هدـیا  کـی  هک  دوش  یم هظحـالم  بخ 

.دوش یم ییارجا  لمعلاروتسد  مه  همانعطق  نآ  دیآ و  یم رد 
یملع و یللملا و  نیب یگنهرف ، یـسایس ، هـنیمز  هـک  تـسا  نآ  هدـنهد  ناـشن  هدـیا  نـیا  زا  یلابقتـسا  شریذـپ و  نـینچ 
زا یطیارـش و  ره  رد  یفرح ، ره  رگید  تراـبع  هب  تسا ، هدـش  مهارف  نآ  حرط  یارب  یداـصتقا  هـنیمز  نـم  رظن  هـب  یتـح 

.دنتسه نآ  رظتنم  ییاه  شوگ هک  دوش  یم هدینش  یفرح  دوش ، هدینش  بوخ  هک  تسین  مولعم  ینوبیرت  ره 
کی درکیور ، رظن و  کی  زا  رتارف  ار  اه  ندمت اه و  گنهرف یوگو  تفگ هلئسم  منک  یم رکف  نم  هک  تسا  رابتعا  نیمه  هب 

.مینک هجوت  دوش ، حرطم  ناهج  حطس  رد  نآ  هدش  ثعاب  هک  یفلتخم  داعبا  هب  مینیبب و  هیرظن 
یطاـبترا ِرظنم  زا  هک  ما  هتخادرپ لیـصفت  هب  هلئـسم  نیا  هب  ییاـج  رد  تسا ، تاـطابترا  نم  یـصصخت  راـک و  هزوح  نوچ 

 



تاعالطا ِبالقنا  رگید  ترابع  هب  هناروانف و  یاه  ینوگرگد رثا  رد  هک  یتالوحت  اب  اه  ندـمت اه و  گنهرف یوگو  تفگ هدـیا 
.تسا راگزاس  دوب ، هداد  خر  متسیب  نرق  ینایاپ  یاه  ههد رد  تاطابترا  و 

ای ههجاوم  هب  یریبعت  هب  ناـهج  هک  دوب  یا  هنوگ هب  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  یطاـبترا و  یاـه  هکبـش هعـسوت  دـشر و  ینعی 
.دوب هدش  راداو  رتشیب  یگنهرف  نایم  تاطابترا  هب  یگنهرف و  یگیاسمه 

اه و گـنهرف اـه ، تلم اـب  ییانـشآ  رگیدـمه  اـب  هدـش  هیاـسمه  رگیدـمه و  اـب  طـبترم  رتشیب  ِناـهج  کـی  رد  ًاـتعیبط  بخ 
.دنک یم ادیپ  تینما  مه  رگید  یاه  ندمت

رگید ترابع  هب  میداد و  اهب  مک  اه  ندـمت اه و  گنهرف یوگو  تفگ یناریا  هبرجت  هب  ام  هک  دراد  رایـسب  فسأت  یاج  هتبلا 
ِرابتعا هب  یمالسا  - یناریا گنهرف  ناریا و  یارب  هک  یا  هیامرس زا  یلخاد ، یـسایس  یاهزیتس  یتح  اه و  تباقر ریثأت  تحت

ار نآ  میتــفرگن و  هرهب  دــش  یم هـک  ناــنچنآ  دــش ، مــهارف  اــه  ندــمت اــه و  گــنهرف یوــگو  تــفگ هدــیا  زا  لاــبقا  حرط و 
.میداد رارق  هعزانملا  هجو

رد ناریا  یارب  تسناوـت  هک  ینیداـمن  هیامرـس  یگنهرف و  هیامرـس  کـی  یاـج  هب  یحرط  نینچ  زا  هنافـساتم  زورما  رد  اذـل 
ای هرطاخ  کی  ناونع  هب  اهنت  دروایب ، دوجو  هب  ار  یندمت  یگنهرف و  ِرابتعا  نیرتالاب  دـیدج  نرق  زاغآ  رد  نرق و  کی  نایاپ 

.مینک یم دای  یخیرات  درواتسد 
تسا یزیچ  نآ  زا   رتشیب  رایسب  دش ، نآ  هب  ناهج  حطـس  رد  هک  یهجوت  هدیا و  نیا  نأش  شزرا و  هک  مراد  هدیقع  نم 

نآ زا  رتمک  یـسایس  باوصان  یاـه  تباـقر لـیلد  هب  هک  یروشک  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  هنافـساتم  اـما  دوش  یم روصت  هک 
.دوب ناریا  ِدوخ  درب ، هرهب 

ره هناتـسآ  رد  هنوگچ  هک  دـینیبب  دـینک و  هعجارم  اه  هناسر ای  اـه  هماـنزور ویـشرآ  هب  راـب  کـی  تس  یفاـک اتـسار  نیمه  رد 
ینارحب اـــه و  یزاـــساضف تـــشاد  ار  نآ  ماـــجنا  دـــصق  روـــهمج  سیئر صخــــش  هـــک  یمادـــقا  ره  اـــی  یللملا  نـــیب رفس 

.تفرگ یم تروص  ییاه  ینیرفآ
زا یدـــنم  هرهب عناــم  تــفرگ و  تروــص  لــخاد  رد  هــک  یحاـــنج  یـــسایس و  یاـــهدروخرب  تاـــقافتا و  نــیا  هــب  هجوــت  اـــب 

یوـگو تـفگ  » زور نآ ، تارمث  زا  یدـنم  هرهب یاـج  هـب  تاحالــصا  تـلود  زا  دـعب  یتـح  دـش و  هدــیا  نـیا  زا  یاهدرواتــسد 
.دش فذح  میوقت  زا  زین  اه » ندمت

.مناد یمن ماکان  ار  هدیا  نم  ؟ مینادب یماکان  قفومان و  هدیا  دیاب  ار  اه  ندمت یوگو  تفگ هدیا  امش  رظن  هب 
هدـیا هـک  تـسه  تـقو  کـی  اـما  دوـش ، یم حرطم  یدرد  یب یور  زا  ینیئزت و  کیــش ، یلیخ  هدــیا  کـی  یتـقو  کـی  دــینیبب 

بوچراـچ رد  هـچ  یلم و  بوچراـچ  رد  هـچ  لـئاسم  زا  یلیخ  دــناوت  یم قـفا  نآ  لـیذ  هـک  دــیاشگ  یم یقفا  هدــش  حرطم 
.دوش لح  یللملا  نیب یا و  هقطنم

هک دوـب  نیا  دوـب ؟ هچ  ناریا  یارب  اـه  ندـمت یوـگو  تـفگ هماـن  عـطق بیوـصت  لـصفالب  رثا  هـک  مـنز  یم لاـثم  ناـتیارب  نـم 
رتشیب رایـسب  دـمآ  دوجو  هب  ناریا  یارب  هک  یرابتعا  مارتحا و  درب ، رتـالاب  یللملا  نیب تسایـس  رهپـس  رد  ار  ناریا  تلزنم 

.دش
اهنت هک  تسا  ملسم  دشاب ، دیدج  یاه  تصرف قلخ  ای  فشک  یتسود و  حلـص ، ِروآ  مایپ هک  یروشک  رابتعا  نیا  هب  بخ 

رتـشیب ناریا  راـبتعا  ناریا و  هـب  داـمتعا  یتـقو  هـک  دـید  اـجنآ  اـت  ار  راـثآ  ناوـت  یم درادـن و  یگنهرف  یرنه و  درواتـسد  کـی 
خرن ندـمآ  نییاپ  اـه و  یراذـگ هیامرـس یللملا و  نیب یاـه  یناـگرزاب رد  لاـثم  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دوش ، یم

.دهد یم ناشن  ار  شدوخ  راثآ  همیب و … کسیر 
هک یروشک  هعماج و  ره  یارب  تصرف  فشک  تصرف و  قلخ  هک  میرب  یم رـس  هب  یا  هنامز ناـهج و  رد  اـم  راـبتعا  نیا  هب 
رد کـیکفت  هب  ناریا  یارب  هـک  ییاـه  تـصرف زا  ار  ییالابدـنلب  تـسرهف  میناوـت  یم تـسا ، تاـمازلا  وزج  شا  هعـسوت یارب 

.مینک هیهت  دروآ ، دوجو  هب  عامتجا  رد  ای  داصتقا  رد  ای  تسایس 
هب نآ  دلج  کی  هک  درک  رشتنم  اه  ندمت یوگو  تفگ دروم  رد  نامز  نامه  رد  ار  یدلج  هس هعومجم  کی  نارهت  هاگشناد 

.دراد صاصتخا  تسا ، هتشاد  ناریا  هک  یللملا  نیب یاهدرواتسد 
نیب یکیدزن  هچ  لخاد  رد  اه  ندمت اه و  گنهرف یوگو  تفگ یللملا  نیب زکرم  هسـسؤم و  نامه  بلاق  رد  هک  دینک  هاگن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱طباور 



.دروآ دوجو  هب  فلتخم  یاه  شیارگ اب  ام  ِنارکفتم 
راـک مـه  اـب  رگید  یاـه  هورگ رد  داـصتقا و  یــسانش ، هعماـج تاـیبدا ، خــیرات ، هفــسلف ، ِهورگ  رد  یناـسک  هـچ  هـک  دــینیبب 

.دنا هدرک
دندمآ و هدـیا  نیمه  لیذ  هک  دـندوب  یناسک  نروت ، نلآ سامرباه و  نگروی  دـح  رد  یناسک  دـندمآ ؟ ناریا  هب  یناسک  هچ 

دوش یم روطچ  مناد  یمن دـش ، هیهت  تاقیقحت  رابتعا و  نیا  هب  ناهج  حطـس  رد  ییاـه  هماـن ناـیاپ اـه و  هلاـسر نازیم  هچ 
.تسا یبایماک  نیع  اه  نیا نم  رظن  هب  تفگ ؟ یماکان  لیذ  ار  اه  نیا

رد اـی  هـقطنم  رد  یتاـفالتخا  هـچ  لـصف  لـح و  یارب  ییاـنبم  هـک  دـینیبب  دـیناوت  یم مـه  ار  نآ  یداـصتقا  اـی  یـسایس  راـثآ 
.درک حرطم  ام  یارب  ار  یرتدیدج  یاه  تیفرظ لئاسم و  هچ  نینچمه  تسا ، هدش  ناهج  حطس 

هدافتـسا رتـمک  اـم  تصرف  نیا  زا  مییوـگب  هک  یراـبتعا  نیا  هب  اـما  مـناد ، یمن باـیماکان  راـبتعا  نـیا  هـب  ار  هدـیا  نـیا  نـم 
.ارچ میدرک ،

ره ناونع  هب  نآ  زا  روهمج  سییر رخآ  تسد  دندروآ و  یور  یزاس  نارحب هب  تشاد  یمادقا  دصق  تقو  تلود  هک  رابره 
.مینک یم هاگن  مایا  نآ  هب  ترسح  اب  نالا  اما  درک ، دای  نارحب  کی  زور   ۹

رد یمـسر  عباـنم  هب  شا  هلاـسر اـی  هماـن  ناـیاپ یارب  دـهاوخب  ققحم  اـی  وجـشناد  کـی  رگا  زورما  یـشهوژپ  هزوح  رد  یتح 
، دــنک ادــیپ  یــسرتسد  دوـب  هدرک  حرطم  روــهمج  سییر ناوــنع  هـب  هدــیا  نـیا  بحاــص  ناــمز  نآ  رد  هـک  هـچنآ  صوــصخ 

.درادن دوجو  یعبانم  نینچ  هنافساتم 
رد ایناپـسا  هیکرت و  دـننام  یرگید  یاـهروشک  دـشن و  یریگیپ  رگید  هدـیا  نـیا  تاحالـصا  تـلود  ناـیاپ  زا  دـعب  هنافـساتم 

.دنهدب همادا  ار  ثاریم  نآ  دندرک  یعس  اه » ندمت فالتئا   » ناونع تحت  یرگید  بلاق 
تحت یزکرم  هرهاـق  ِهاگـشناد  رد  میرادـن ، روـشک  نآ  اـب  مه  یـسایس  هطبار  یتـح  اـم  هـک  رـصم  دـننام  یروـشک  رد  یتـح 

هک دندرک  یم تیاده  ار  هنیمز  نیا  رد  ییاه  هلاسر اه و  همان نایاپ دوب و  هدش  سیسأت  اه  ندمت یوگو  تفگ زکرم  ِناونع 
ای دوب  رـصم  ِیبهذـم  نارکفنـشور  زا  هک  یفطـصم  اـیدان  رتـکد  مناـخ  دـننام  یناـسک  مه  زکرم  نآ  لاـعف  یاـضعا  هلمجزا 

لابند اـج  نآ رد  ار  هدـیا  نآ  اـه  نیا هک  یمتا  یژرنا  یللملا  نیب سناژآ  لکریدـم  یعداربلا  یاـقآ  رهاوخ  یعداربلا ، مناـخ 
اه یریگیپ نیا  یلوتم  یمتاخ  یاقآ  تلود  زا  دعب  ناریا  رد  یزکرم  هچ  هک  دـییوگب  نم  هب  امـش  تسا  نکمم  اما  دـندرک ،
یا هدــعاقلا یناـبلاط و  راـب  تنوـشخ یاــه  هشیدــنا ویتاــنرتلآ  نـیرت  یوـق اــه » گــنهرف اــه و  ندــمت یوـگو  تـفگ «؟ تـسا
هک یماظن  هبـش  یاه  هورگ یاه  تنوشخ دیازت  هرود  اب  تسا  فداصم  ابیرقت  اه  ندمت یوگو  تفگ هدیا  ندش  حرطمدوب 
هچ هـب  طیارــش  نـیا  رد  مالــسا  ناـهج  رد  یمتاـخ  یاــقآ  ناریا و  هاــگیاج  دــنداد ، یم شیاــمن  مالــسا  زا  نـشخ  یا  هرهچ
یا هنوـگ هـب  اـه  گـنهرف اـه و  ندــمت یوـگو  تـفگ یناریا  هـبرجت  زا  میتـسناوت  یم اـم  هـک  مدرک  هراــشا  رتــالاب  ؟ دوـب تروـص 

روهظ و دناوتب  رتشیب  رتهب و  دشاب و  هتشاد  ار  دوخ  تبثم  رثا  مه  مالسا  ناهج  رد  یناریا  هبرجت  نیا  هک  مینک  هدافتسا 
.دنک ادیپ  زورب 

راهب رد  یمتاـخ  یاـقآ  یجراـخ  رفـس  نیرخآ  رد  هک  منک  یم هراـشا  هرطاـخ  کـی  هب  منزن ، فرح  یعازتنا  یلیخ  هکنیا  یارب 
جراخ هب  دنتسناوتن  دمآ و  دوجو  هب  ناشیا  یارب  تیدودحم  نیا  رگید  نآ  زا  دعب  هنافسأتم  دش و  ماجنا  رصم  هب   ۱۳۸۸

.دننک رفس  روشک  زا 
توعد و یمتاخ  یاقآ  زا  یزور  یرصم  هتسجرب  رادم  تسایـس راگن و  همانزور لکیه  نیـسح  دمحم  یاقآ  رـصم  رفـس  رد 

ناـیم یتواـفتم  رایـسب  یوـگو  تفگ مسارم  نیا  رد  درک ، ییاریذـپ  دوـب  هرهاـق  زا  جراـخ  رد  هـک  شدوـخ  غاـب  رد  ناـشیا  زا 
اب مالــسا  ناــهج  ناــیم  تبــسن  رــس  رب  رالوکــس  اــی  یلم  یبهذــم ، نارکفتم  زا  مـعا  یرــصم  نارکفتم  یمتاــخ و  یاــقآ 

.تفرگ لکش  یبرغ ، عماوج  رگید و  یاهروشک 
نامدوخ روشک  رد  اهروشک  یاسؤر  زا  کی  چـیه اب  رـصان  زا  دـعب  نم  تفگ  یمتاخ  یاقآ  هب  لکیه  نیـسح  یاقآ  اجنآ  رد 

ناـتیاه ندـمت یوـگو  تفگ هدـیا  نیا  هـب  هـک  مهاوـخ  یم امـش  زا  یلو  ما ، هتـشادن یراـکمه  یبرع  رگید  یاـهروشک  رد  اـی 
برغ و ناهج  نیب  طابترا  تیعـضو  نـالا  اریز  متفا ، یم امـش  لاـبند  هلئـسم  نیا  دربشیپ  یارب  مه  نم  دـیزادرپب ، رتشیب 

.تسا هدش  لیدبت  زیمآراجفنا  تیعضو  کی  هب  مالسا ، ناهج 

 



رد نینچمه  لکیه  یاقآ  دـش ، یم حرطم  هک  دوب  یطارفا  نشخ و  یاه  هدـیا روهظ  زورب و  اب  فداـصم  مه  اـه  فرح نیا 
زا هنوـمن  کـی  نیا  مینز ، یم فرح  برغ  مادـک  زا  مالـسا و  مادـک  زا  اـم  هک  دوـش  صخـشم  دـیاب  هرخـالاب  هـک  تـفگ  هـمادا 

.دوب مالسا  ناهج  هتسجرب  یاه  هرهچ نایم  رد  یمتاخ  یاقآ  صخش  اه و  ندمت یوگو  تفگ هدیا  هاگیاج 
تیمسر هب  ندوب و  کیتارکومد یعون  رب  نآ  ساسا  هک  یمالسا  دراد ، یندمت  یگنهرف و  یانبم  هک  یمالـسا  نم  رظن  هب 

مالـسا مان  هب  هک  ییاه  تنوشخ هنابلط و  گنج یاهراتفر  ذوفن  شرتسگ و  زا  دـناوت  یم تسا ، یناـسنا  قوقح  نتخاـنش 
.دنک یریگولج  دنک ، یم ادیپ  شرتسگ 

لابند یمتاخ  هک  هچنآ  دـش و  حرطم  ناریا  رد  هک  یی  « اه گـنهرف اـه و  ندـمت یوگو  تفگ  » تفگ ناوت  یم اـنعم  نیا  هب 
زا یا  هدـعاقلا یناـبلاط و  راـب  تنوـشخ یاـه  هشیدـنا ربارب  رد  بیقر  ویتاـنرتلآ و  نیرترثؤـم  نیرت و  یوـق عـقاو  رد  دوـب ، نآ 

.دوب دننادب ، یکی  اه  شیارگ عون  نیا  اب  ار  یرادنید  دنتساوخ  یم رگید  یوس  زا  هک  ییاه  هاگدید وس و  کی
نم هبرجت  رابتعا  نیا  هبدنتـسه  اه  ندـمت دروخرب  زا  زیهرپ  بلاـط  ناملـسم  ناربهر  بلغا  هک  دوب  دـقتعم  ناـنع  یفوک 

ناهج رد  هک  یناسک  هب  دریگ و  تروص  اه  گنهرف اه و  ندـمت یوگو  تفگ همانراک  زا  یقیقد  یناوخزاـب  رگا  هک  تسا  نیا 
، مـینک تـقد  دـنتفرگ ، رارق  نآ  ییارجا  یــسایس و  هناوتــشپ  اـی  یرکف  یرظن و  هناوتــشپ  ناوـنع  هـب  ناریا  دوـخ  مالــسا و 

یا یوق هناوتـشپ  تسناوت  یناریا  هدـیا  نیمه  دـش ، حرطم  اه  گنهرف اه و  ندـمت یوگو  تفگ هک  ینامز  رد  هک  مینیب  یم
.دشاب هتشاد  مالسا  ناهج  رد  مه 

ناتـسبات رد  دروفـسکآ  هاگـشناد  رد  للم  نامزاس  دـیقف  لکریبد  نانع  یفوک یاقآ  هک  ینارنخـس  هب  امـش  هک  تسا  یفاـک 
.دینک هعجارم  درک ، حرطم   ۱۳۷۸

دوخ هک  یناـهج » قـالخا  یارب  زاـین  اـه و  ندـمت یوگو  تفگ  » ناونع تحت  یـسایس  یملع و  ینارنخـس  کـی  یط  ناـشیا 
ینارنخـس نیا  رد  وا  دـنک ، یم صخـشم  وگو  تفگ مالـسا و  نیب  ار  یتبـسن  تسا ، هدرک  رـشتنم  ار  نآ  مه  للم  ناـمزاس 

ماـمت هـک  دـنک  یم یریگ  هجیتـن هنوـگنیا  اـه ، ندـمت دروـخرب  هـنیمز  رد  نوتنیتگناـه  ینیب  شیپ هـیرظن و  هـب  هراـشا  زا  دــعب 
بلاـط ناملـسم  ناربـهر  بلغا  عـطق  روـط  هـب  دنـشاب و  یدروـخرب  نـینچ  زا  باـنتجا  راتـساوخ  دـیاب  لوـقعم  یاـه  ناـسنا

.دنتسه دروخرب  نیا  زا  زیهرپ 
دای وگو  تفگ مالـسا و  یراگزاس  زا  تروص  نیا  هب  للم  نامزاس  لکریبد  دوب ، اهدروخرب  هناتـسآ  رد  هک  یناهج  رد  دـینیبب 

.دنک یم
یندنامدای هب  ینانخـس  یمتاخ  یاقآ  ینعی  یمالـسا  روشک  کی  زا  رگن  هدنیآ لوئـسم  کی  هک  تسا  نیا  مه  وا  لالدتـسا 

.دنک یم نایب  یمومع  عمجم  رد  اه  گنهرف اه و  ندمت نایم  وگو  تفگ ی  هنیمز رد 
ناریا مدرم  یمالــسا  بـالقنا  هـک  دـنک  یم هتــسجرب  ار  یمتاـخ  یاـقآ  زا  هـلمج  نـیا  دوـخ  نانخــس  رد  ناـنع  یفوـک  یاـقآ 

.اه نآ اب  دروخرب  هن  تسا ، اه  گنهرف اه و  ندمت نایم  وگو  تفگ راتساوخ 
یمتاخ و یاـقآ  نانخـس  یللملا ، نیب ربتعم  داـهن  کـی  سییر  دوش  صخـشم  هک  مدرک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  تهج  نیا  زا 

.دراد ار  حلص  وگو و  تفگ ییاناوت  تیفرظ و  مالسا  هک  دریگ  یم نیا  رب  یلیلد  ار  وا  هدیا 
هیرظن نـیا  دربـشیپ  رد  ییاـه  لـالتخا یمتاـخ  یاـقآ  اـب  یـسایس  تفلاـخم  فدـه  اـب  روـشک  لـخاد  رد  یدارفا  هکیلاـح  رد 

یـسرربار هلاسم  نیا  ناوت  یم تسا ، هتـشذگ  هدیا  نیا  ندـش  حرطم  نامز  زا  ههد  ود  زا  شیب  هک  زورما  دـندرک و  داجیا 
حلـص وگو و  تفگ زا  هک  یهاگدـید  ای  دـیرفآ  رابتعا  مالـسا  ناهج  ناریا و  یارب  هک  دوب  یمتاـخ  ناـفلاخم  هاگدـید  هک  درک 

.تفگ نخس 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هدیا نیا  درب / نآ  زا  ار  هرهب  نیرتمک  ناریا  اما  دش  هجاوم  یناهج  لابقتسا  اب  اه » ندمت یوگو  تفگ : » یکیناخ  
انلیا دشاب -  یا  هدعاقلا راب  تنوشخ یاه  هشیدنا ربارب  ویتانرتلآ  نیرت  یوق تسناوت  یم

هدیا نیا  درب / نآ  زا  ار  هرهب  نیرتمک  ناریا  اما  دش  هجاوم  یناهج  لابقتسا  اب  اه » ندمت یوگو  تفگ : » یکیناخ  
غادربخ دشاب -  یا  هدعاقلا راب  تنوشخ یاه  هشیدنا ربارب  ویتانرتلآ  نیرت  یوق تسناوت  یم

 



تسناوت یم هدیا  نیا  درب / ار  هرهب  نیرتمک  ناریا  اما  دش  هجاوم  یناهج  لابقتسا  اب  اه » ندمت یوگو  تفگ : » یکیناخ  
انلیا دشاب -  یا  هدعاقلا راب  تنوشخ یاه  هشیدنا ربارب  ویتانرتلآ  نیرت  یوق

تسناوت یم هدیا  نیا  درب / ار  هرهب  نیرتمک  ناریا  اما  دش  هجاوم  یناهج  لابقتسا  اب  اه » ندمت یوگو  تفگ : » یکیناخ  
شیدناون دشاب -  یا  هدعاقلا راب  تنوشخ یاه  هشیدنا ربارب  ویتانرتلآ  نیرت  یوق

یربخ هاگیاپ  درب -  نآ  زا  ار  هرهب  نیرتمک  ناریا  دش / هجاوم  یناهج  لابقتسا  اب  اه » ندمت یوگو  تفگ : » یکیناخ  
نارامج

۳۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۴:۳۱



زورما ناهفصا  یلصا : عبنم   ۲۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / انسیا   

یارب هاگـشناد  نیا  نوـمزآ  هناـماس  رد  ماـن  تبث  تلهم  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  مـالعا  ساـسا  رب  انـسیا ، شرازگ  هب 
ناـیاپ یراـج  لاـس  هاــم  رویرهــش  هبنــــش ۲۹  زور  یلیــصحت ۱۳۹۹  لاــس  یرتـکد  نوـمزآ  لوا  هـلحرم  ناگدــش  هتفریذــپ 

نیــال و نآ   ( طــخرب  ) تروــص هـب  یرتــکد  زکرمتم  هـمین  نوــمزآ  مود  هـلحرم  رد  ناــبلطواد  تکرــش  ماــن و  تــبث  تفاــی و 
روشک شزومآ  شجنـس  نامزاس  فرط  زا  هک  ییاه  هتـشر  دـک  ساسارب  دـنناوت  یم  نابللطواد  دوش  یم  ماـجنا  یریوصت 

.دننک مادقا  مان  تبث  هب  تبسن  هاگشناد  نومزآ  تیاس  هب  هعجارم  اب  تسا  هدش  مالعا  هاگشناد  هب 
هنیزه لاـیر  نویلیم  کـی  غلبم  دـیاب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  لـحم  هتـشر  دـکره  یرتکد ی  هبحاـصم  یارب  ناـبلطواد 

.دننک تخادرپ 
غلبم دـیاب  اه  هورگ  ریاس  یناسنا و  مولع  یـشزومآ  هورگ  یاه  هتـشر  رد  لیـصحت  یارب  یرتکد  نابلطواد  ساـسا  نیا  رب 
لایر رازه  نویلیم و ۸۲۵  غلبم ۹۹  زین  لاس  مین  ره  یارب  هرود و  لک  هیرهش  ناونع  هب  لایر  رازه  نویلیم و ۶۰۰   ۷۹۸

.دننک تخادرپ 
ریاس لاـیر و  رازه  نوـیلیم و ۴۰۰  دـیاب ۶۵۳  زین  یناـسنا  مولع  یـشزومآ  هورگ  هنابـش  هرود  رد  لیـصحت  یارب  نینچمه 

.دنک تخادرپ  هرود  لک  هیرهش  ناونع  هب  لایر  رازه  نویلیم ۷۰۰  زین ۶۸۹  اه  هورگ 
زین ۸۶ اــه  هورگ  ریاــس  لاـــیر و  رازه  نوــیلیم و ۶۷۵  یناـسنا ۸۱  موـلع  هورگ  رد  لاــس  مـین  ره  هیرهــش  هـکنیا  نـمض 

.تسا هدش  نییعت  لایر  رازه  نویلیم ۲۱۲ 
نوـمزآ تراـک  رد  هدـش  مـالعا  یدـنبنامز  قباـطم  طـخرب و  تروـص  هـب  همالع  هاگشناد  یرتکد  ناگدـش  هتفریذـپ  هبحاـصم 

.دنبای روضح  هدش  نییعت  تعاس  زور و  رد  یریوصت  طخرب و  تروص  هب  دنتسه  فظوم  نابلطواد  دوش و  یم  رازگرب 
عطق هب  زاـجم  دنتـسه و  یریوصت  و  طـخرب   تروص  هب  روضح  هب  مزلم  هبحاـصم  تدـم  لوـط  رد  ناـبلطواد  هکنیا  نمض 

.دنتسین هدننک  هبحاصم  تایه  سییر  هزاجا  نودب  ریوصت 
یملع و قـباوس  یــسررب  اـب  روـشک و  شزوـمآ  شجنــس  ناـمزاس  فرط  زا  تـیفرظ  ربارب  دـنچ  یفرعم  ساـسا  رب  شریذـپ 

تروص هب  بلطواد  ره  نومزآ  تراک  رد  هدش  دیق  تعاس  زور و  اه و  هتـشر  یدـنبنامز  لودـج  قباطم  هک  تسا  هبحاصم 
.دوش یم  رازگرب  یریوصت  و  طخرب  

هدش مالعا  یدنبنامز  همانرب  قبط  هتـشر  ره  یارب  یرتکد  زکرمتم  همین  نومزآ  لوا  هلحرم  ناگدـش  هتفریذـپ  زا  هبحاصم 
.دش دهاوخ  رازگرب  یراج  هام  رهم  هبنشکی ۱۳  ات  هبنش ۷  زور  زا  ینعی  نومزآ  تراک  رد 

نومزآ رد  تکرـش  تراک  یراج  هام  رهم  مراهچ  موس و  دـیاب  هبحاصم  تعاس  زور و  زا  عالطا  یارب  قوف  نومزآ  نابلطواد 
.دننک تفایرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نومزآ  تیاس  زا  ار 

دشدش مالعا   مالعا ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یرتکد   یرتکد عطقم   عطقم ردرد   لیصحت   لیصحت هنیزه   هنیزه

یاه سیدرپ  هنابش و  یاه  هرود  رد  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یلیصحت ۱۴۰۰-۱۳۹۹  لاس  یرتکد  هرود  لیصحت  هیرهـش  نازیم 
.دش مالعا  نادرگدوخ 

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

https://www.isna.ir/news/99070201831/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99070201831/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زورما ناهفصا  دش -  مالعا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  عطقم  رد  لیصحت  هنیزه   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  لاس ۹۹ -  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  هیرهش   

کانبات ییابطابط -  همالع  هاگشناد  یرتکد  عطقم  رد  لیصحت  هنیزه   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  ییابطابط -  همالع  هاگشناد  یرتکد  عطقم  رد  لیصحت  هنیزه  تایئزج   

کیت دش -  مالعا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  عطقم  رد  لیصحت  هنیزه   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اسر  یرازگربخ   

هقف للملا و  نیب  طباور  شناد  تازیامت  یملع  تسـشن  اسر ، یرازگربخ  تیناحور  هزوح و  سیورـس  راگنربخ  شرازگ  هب 
اب زکرم  نیا  تاسلج  نلاس  رد  (ع ) راـهطا همئا  یهقف  زکرم  یـسایس  هقف  هورگ  تمه  هب  زورما  حبـص  لـلملا  نیب  طـباور 
( هر ) ییابطابط همالع  هاگشناد  لـلملا  نـیب طـباور  هورگ  یملع  تأـیه  وـضع  ییادـخدبع  یبـتجم  مالـسالا  تـجح  روـضح 

.دش رازگرب 
: تفگ درک و  هراـشا  لـلملا  نیب  طـباور  شناد  هب  طوـبرم  ثحاـبم  هـب  دوـخ  نانخـس  زاـغآ  رد  ییادـخدبع  مالـسالا  تـجح 

یاه تبسانم  اه و  تسه  تخانـش  یرظن ، هلوقم  ییآراک  تسا ؛ یراذگ  تسایـس  یرظن و  هلوقم  ود  یاراد  ملع  هزوح 
.دنک یم  فشک  ار  دوجوم  لماوع  رب  مکاح  دعاوق  تسا و  اهنآ  نایم 

، یراذـگ تسایـس  دـیاب  دارفا  ینعی  دراد  طاـبترا  ارجا  اـب  میقتـسم  تروـص  هب  زین  یراذـگ  تسایـس  هلوـقم  داد : همادا  یو 
.دننک یهدناماس  ار  هصرع  تالکشم  مادقا و  یریگ ، میمصت  یزیر ، همانرب 

تــسایس هزوـح  زا  دــناوت  یم  شناد  هزوـح  هـک  نـیا  رب  حیرــصت  اــب  هر ،) ) ییاــبطابط همالع  هاگشناد  یملع  تأــیه  وـضع 
ماظن یاراد  ای  یـسایس  سانـشراک  درک : راهظا  تسین ، یرظن  بوچراچ  زا  یلاـخ  راذـگ ، تسایـس  اـما  دـشاب  ادـج  یراذـگ 

.تسین یرظن  بوچراچ  نودب  یراذگ  تسایس  چیه  اما  مجسنم  ریغ  ای  تسا  یرکف  مجسنم 
هقف هقف ، زا  لوبق  دروم  یاـنعم  هب  ندـش  مزتلم  تروص  رد  دوزفا : درک و  هراـشا  لـلملا  نیب  طـباور  هقف  هب  همادا  رد  یو 

تبـسن تیعـضو و  دـیاب  للملا  نیب  هصرع  رد  هک  توافت  نیا  اب  تشاد  دـهاوخ  ار  انعم  ناـمه  زین  لـلملا  نیب  هصرع  رد 
.دنک صخشم  ار  للملا  نیب  هصرع  رد  مادقا  یاهدیابن  اهدیاب و  نینچمه  نآ و  تبسن  راتفر و  اب  فلکم 

مادقا هلحرم  یاهدـیابن  دـیاب و  ینعی  ددرگ  یم  زاب  لمع  مادـقا  هلحرم  هب  هقف ، درک : نییبت  ییادـخدبع  مالـسالا  تجح 
ینعی تسا  یراجنه  یـشزرا و  نینچمه  یریبدت  یداینب و  نکر  ود  یاراد  لمع  مادقا و  هلحرم  هک  دنک  یم  صخـشم  ار 

صخشم زین  یـشزرا  ناینب  دراد و  هبـساحم  و  قطنم   ریبدت  ، نآ  یارب  دنز ، یمادقا  هب  تسد  دهاوخب  ینامز  ره  ناسنا 
.درک هدافتسا  یهار  ره  زا  ناوت  یمن  ندیسر  فده  هب  یارب  دنک  یم 

رگید ترابع  هب  دهد  یم  خر  شناد  رد  مادقا  ریبدت  ناینب  داد : همادا  تسناد و  مادقا  یشزرا  ناینب  یدصتم  ار  هقف  یو 
هقف اـما  دـنک ؛ یم  یراذـگ  تسایـس  لـمع  هزوـح  رد  هـک  نـیا  اـی  تـسیچ  شزرا  نـیا  تـیعقاو  دـنک  یم  صخــشم  شناد 

.دنک یم  یسررب  ار  یشزرا  ماظن  اب  مادقا  نیا  ندوب  بسانتم 
عوـضوم رد  هـقف  تـفگ : تـسا ، شناد  دـنمزاین  یـسانش  عوـضوم  رد  هـقف  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  ییادـخدبع  مالـسالا  تـجح 

للملا للملا نیب   نیب طباور   طباور هقف   هقف شناد  وو   شناد تازیامت   تازیامت

.تخادرپ للملا  نیب  طباور  هقف  للملا و  نیب  طباور  شناد  تازیامت  یسررب  هب  یملع  یتسشن  رد  ییادخدبع  مالسالا  تجح 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۵طباور 
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مهف دنتـسه و  هداس  دـهد  یم  یخر  هک  یثداوح  تابـسانم و  طـباور ، یخرب  اـیند  رد  اریز  تسا  شناد  دـنمزاین  یـسانش 
دنتـسه طاـبترا  رد  رگیدـکی  اـب  یناوارف  یاـه  هدـیدپ  هک  مـیریگ  رارق  هدـیچیپ  یاـیند  رد  هـک  یناـمز  اـما  تـسین  راوـشد  نآ 

.دنوش یم  هدیچیپ  زین  تاعوضوم 
یانعم لوپ  یعامتجا ، هداس  تابسانم  رد  لاثم  ناونع  هب  داد : همادا  هر ) ) ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع 

زین ار  نیوک  تیب  هدیچیپ  ماظن  دیاب  دش و  دهاوخ  توافتم  زین  لوپ  دوش  یم  هدیچیپ  داصتقا  هک  ینامز  اما  دراد  یصاخ 
تردـق و هلوقم  یا ، هتـسه  حالـس  دـننامه  یدراوم  تسا و  هنوگ  نیا  زین  لـلملا  نیب  روما  رد  هک  داد  رارق  یـسررب  دروم 

.دنوش یم  هدیچیپ  دراوم  یخرب  رد  یلم  عفانم 
تبــسانم هـک  تـسا  شناد  اریز  دــنک  عوـجر  شناد  هـب  دــیاب  زین  لـئاسم  تاـعوضوم و  تخانــش  رد  هـقف  داد : هـمادا  یو 

/۱۳۲۴/پ۲۰۲/ق .دهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  هدیدپ 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / نیالنآ  افش   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

يملع تأيه  ياـضعا  يفنـص  عمجم  اـه ، هاگـشناد يليـصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  زاغآ  هب  هجوت  اـب  < یعاـمتجا < نیالنآافـش  
عوضوم نيا  هب  انورک  عويش  هب  هجوت  اب  نايوجشناد  اه و  هاگشناد تالکشم  هب  يا  هيعالطا رد  ييابطابط  همالع  هاگـشناد 

.تسا هتشاد  يتاراشا 

ار زيزع  ناراکمه  نينچمه  يهاگشناد و  يلاع و  شزومآ  مرتحم  نالوئسم  رظن  ييانثتـسا ،  ديدج و  يليـصحت  لاس  رد   
 ، يزاـجم ياـه  سـالک يرازگرب  رد  اـه  هاگـشناد يـشزومآ  رداـک  دـيتاسا و  شـالت  يهارمه و   : دـيامن يم بلج  هتکن  دـنچ  هب 

نامروشک خيرات  رد  هک  تسا  ريدقت  ناياش  نآ ،  زا  يـشان  فعاضم  يگتـسخ  هژيو  هب  اه و  تيدودـحم اه و  يتخـس مغر  هب
.دنتسه يراثيا  نينچ  رب  رظان  نامروشک  ميهف  مدرم  نايوجشنادو و  دش  دهاوخ  تبث 

ياـه شور عادـبا  اـب   ، يرازفا مرن  يرازفا و  تخـس تالکـشم  عـفر  اـب  درک و  هدافتـسا  دـياب  هتــشذگ  لاـس  مـين  هـبرجت  زا   - 

.داد اقترا  ار  يشزومآ  هويش  نيا  تيفيک  اه ،  نومزآ  يرازگرب  يگنوگچ  يزاجم و  ياه  سالک يرازگرب  رد  نيون 

يملع تأيه  ياـضعا  يفنـص  عمجم  اـه ، هاگـشناد يليـصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  زاغآ  هب  هجوت  اـب  < یعاـمتجا < نیـالنآافش
نيا هـب  اـنورک  عويــش  هـب  هجوـت  اـب  نايوجــشناد  اـه و  هاگــشناد تالکــشم  هـب  يا  هيعـالطا رد  يياـبطابط  همالع  هاگـشناد 

.تسا هتشاد  يتاراشا  عوضوم 
هژيو هـب  اــنورک  سوريو  زا  يــشان  ناگتــشذگرد  يارب  ترفغم  بـلط  تمالــس و  هـهبج  يادهــش  هـبيط  حاورا  هــب  دورد  اــب 
هصرع هتخيهرف  ناراکمه  يارب  يتمالس  يوزرآ  اب  نامظان و  رتکد  نايوژپ و  رتکد  يدمحمريم ، رتکد  نامزيزع  ناراکمه 

نالوئـسم ريبعت  هب  هک  ميا  هدرک زاغآ  يطيارـش  رد  ماـگنهدوز ، تروص  هب مه  نآ ار  يليـصحت  دـيدج  لاـس  شناد ، ملع و 
اــضعب ضقاــنتم و  يريگ  عـضوم تـسا و  هدــش  زاــغآ  يفعاــضم  تدــش  اــب  اــنورک  سوريو  موــس  جوــم  تمالــس ، هزوــح 

هاگشناد هاگشناد دیتاسا   دیتاسا یاهزور   یاهزور نیا   نیا یاه   یاه یلوغشملد یلوغشملد

، اه درکلمع اـه و  يراذگتـسايس هنازوسلد  دـقن  طيارـش ، نيا  رد  هعماـج  قوثو  دروم  عجرم  ياـه  هورگ زا  يکي  ناونع  هب  اـم  هفيظو 
يلو تشاد  دوـجو  نآ  يارب  يياونـش  شوـگ  رتـمک  هنافـساتم  ميتـشون و  ميتـفگ و  رايـسب  دـنچره  تساـه ، راـکهار هـئارا  اـب  هارمه 

هب يراي  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  يناسنا  يلم و  هفيظو  کي  نآ  هب  لـمع  هک  ميوش  هتـسخ  دوخ  ريطخ  تيلوئـسم  ماـجنا  زا  دـيابن 
.تسا هداد  هدعو  ار  تمدخ  ملع و  ياه  هصرع نيدهاجم  نيحلصم و 
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هک دــيازفا  يم ناــمروشک  موـلظم  مدرم  سرتــسا  رب  هـطبار ، نـيا  رد  نالوئــسم  زا  يخرب  يــسانشراکريغ  ياــه  رظنراــهظا
رارـصا مدع  تسد و  کي هنادنمـشوه و  ريبدـت  اذـل  دوش و  يم رتشيب  عالتبا ، رطخ  نآ ، زا  يـشان  يعافد  تردـق  شهاکاب 
يروضح ريغ  نيزگياج  ياه  تيلاعف رب  ديکات  اب  رثوم  ياه  تيامح اب  هارمه  ياه  تيدودحم لامعا  يکيزيف و  روضح  هب 

.دنک ليدعت  ار  ديدج  جوم  نارحب  دناوت  يم
هک يا  هنوـگ هب تـسا  هدـش  زاـغآ  يا  هقباـس يب يتـشيعم  يداـصتقا و  راـشف  اـب  دـيدج  يليـصحت  لاـس  دـنمجرا ، ناراـکمه 

لامعا مدـع  هتخيـسگ و  ماجل  مروت  اب  ار  قوقح  شيازفا  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  ماگنهريد  مادـقا  زا  يـشان  توـالح 
شيپ زا  شيب  مدرم  هرفــس  تـسا و  هدرک  رثا  يب يــساسا ، ياـهالاک  هـضرع  رازاـب و  رب  دـمآراک  تراـظن  اـب  ماوـت  تيريدــم 

نيا رد  دـياب  تعرـس  هب  اذـل  دـنک و  هجاوـم  نارحب  اـب  ار  روـشک  دـناوت  يم تيعـضو  نـيا  موادـت  هـک  تـسا  هدـش  رت  کـچوک
 . ددرگ ذاختا  يلمع  يدج و  ريبدت  صوصخ 

اـه و يراذگتـسايس هنازوـسلد  دـقن  طيارـش ، نـيا  رد  هعماـج  قوـثو  دروـم  عـجرم  ياـه  هورگ زا  يکي  ناوـنع  هـب  اـم  هـفيظو 
نآ يارب  يياونـش  شوگ  رتمک  هنافـساتم  ميتشون و  ميتفگ و  رايـسب  دـنچره  تساه ، راـکهار هئارا  اـب  هارمه  اـه ، درکلمع

تسا يناسنا  يلم و  هفيظو  کي  نآ  هب  لمع  هک  ميوش  هتـسخ  دوخ  ريطخ  تيلوئـسم  ماجنا  زا  ديابن  يلو  تشاد  دوجو 
.تسا هداد  هدعو  ار  تمدخ  ملع و  ياه  هصرع نيدهاجم  نيحلصم و  هب  يراي  لاعتم  دنوادخ  و 

ار زيزع  ناراکمه  نينچمه  يهاگشناد و  يلاع و  شزومآ  مرتحم  نالوئسم  رظن  ييانثتـسا ،  ديدج و  يليـصحت  لاس  رد 
 ، يزاجم ياه  سالک يرازگرب  رد  اه  هاگـشناد يـشزومآ  رداک  دـيتاسا و  شـالت  يهارمه و   : دـيامن يم بلج  هتکن  دـنچ  هب 

خيراــت رد  هـک  تـسا  ريدــقت  ناــياش  نآ ،  زا  يــشان  فعاــضم  يگتــسخ  هژيو  هـب  اــه و  تيدودــحم اــه و  يتخــس مـغر  هــب
.دنتسه يراثيا  نينچ  رب  رظان  نامروشک  ميهف  مدرم  نايوجشنادو و  دش  دهاوخ  تبث  نامروشک 

نيون ياه  شور عادبا  اب   ، يرازفا مرن  يرازفا و  تخس تالکشم  عفر  اب  درک و  هدافتسا  دياب  هتشذگ  لاس  مين  هبرجت  زا  - 
.داد اقترا  ار  يشزومآ  هويش  نيا  تيفيک  اه ،  نومزآ  يرازگرب  يگنوگچ  يزاجم و  ياه  سالک يرازگرب  رد 

داتـسا يعقاو  طابترا  مدع  يزاجم و  شزومآ  رد  تيبرت ،  ميلعت و  دنيارف  رد  يـشرورپ  يتيبرت و  دعب  هک  دـسر  يم رظن  هب 
ام هبرجت  ملع و  زا  هکنآ  زا  شيب  ام  زيزع  نادـنزرف  هک  ميناد  يم همه  هک  ارچ  تسا  هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  وجـشناد ، و 

.درک ريبدت  ون  يحرط  دياب  عوضوم  نيا  يارب  اذل  دنريگ و  يم ريثأت  ام  شنم  راتفر و  زا  دنزومايب 
تينما هدـش و  فيعـضت  تـينما  ساـسحا  يـسالک ،  ثحاـبم  طبـض  اـب  يـشزومآ و  دـيدج  هويـش  رد  هـک  دـسر  يم رظن  هـب 

تـسا يا  هناراک  هظفاحم  تاظحالم  يروسناسدوخ و  اضعب  نآ  هجيتن  هک  ددرگ  يم شودخم  يعون  هب  ناراکمه  يلغش 
تروـص هـب  صوـصخ  نـيا  رد  دـياب  اذـل  دـنک و  فيعـضت  ار  يليمکت  ياـه  هرود رد  هژيو  هـب اـه ، سـالک تيفيکدـناوت  يم هـک 

.دوش هديشيدنا  يريبدت  هنالدمه 
هجاوم يرتشيب  ياه  تيدودـحم اب  اه  يزروراک يهاگـشيامزآ و  ياه  تيلاعف يلمع ، ياه  شزومآ يياـنورک ،  طيارـش  رد 

هناروسج عادـبا  لکـشم ، نيا  عفر  همزـال  دـنز و  يم بيـسآ  يدربراـک  ياـه  هتـشر هب  تدـش  هب  عوضوم  نيا  تسا و  هدـش 
 . تسا طبترم  نالوئسم  ديتاسا و  يراکمه  اب  ديدج  ياه  هويش

عفر يارب  ار  نايوجـشناد  روضح  مدـع  زا  يـشان  ياه  ييوج هفرـص هک  تسا  نيا  اـه  هاگـشناد مرتحم  نالوئـسم  زا  راـظتنا 
يشهوژپ و تنرگ  لمحم  اعطق  هک  دننک  فرـصم  طبترم  تازيهجت  هيهت  رد  ديتاسا  هب  کمکو  يزاجم  شزومآ  تالکـشم 

 . دنکب يهجوت  ناياش  کمک  رما  نيا  هب  دناوت  يم نآ ،  صاصتخا  رد  حماست  لهاست و 
يزاس لاـعف اـب  يهاـفر  روما  هب  ناـنکراک  دـيتاسا و  زا  يلمع  تياـمح  تهج  رد  هک  تسا  نيا  هاگـشناد  ناريدـم  زا  راـظتنا 

هنسحلا ضرق ياه  قودنـص ديتاسا ، هافر  قودنـص  نکـسم ، فرـصم و  ياه  ينواعت ندش  لاعف  هب  کمک  طبريذ و  داتس 
.دنشاب هتشاد  هژيو  هجوت  دوجوم ،  تخس  طيارش  رد  نآ  رياظن  و 

زا ار  نامروشک  يياهر  لضاف ،  ناراکمه  شناد و  ملع و  نامداخ  يارب  يتمالـس  اب  مأوت  قيفوت  يوزرآ  نمـض  همتاخ  رد 
زا مدرم  تالکـشم  عفر  يلم و  عفانم  ظـفح  ياتـسار  رد  ريبدـت  اـب  ماوت  شـالت  هياـس  رد  تشرد  زير و  لـئاسم  بئاـصم و 

 . ميراد تلئسم  اتکي  دزيا  هاگرد 
یلم نامرآیعامتجا  یراکددم  داتسا  لصا  دهاز  دمحم 
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۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۱   / کانبات   

قفو ار  اـه  نآ ناوت  یم  مدرم  ریاـس  لـثم  دنتـسین و  ییاـضق  یقوـقح  ماـظن  زا  ینثتـسم  اـی  رترب  نادنورهـش  نادـنمرنه ،
.دشاب یرادا  ای  ییاضق  یاه  هاگداد  قیرط  زا  تسیاب  یم  هک  دومن  دودحم  ای  عونمم  نوناق ،

زوجم رودـص  صوصخرد  هرادا  یارب  یتیحالـص  درادـن و  دوجو  ینوناق  یرادا ، تیدودـحم  ای  تیعونمم  یارب  ناریا  رد  اما 
نوــچ تــسا ، در  هــب  موــکحم  هاــگداد ، زا  ریغ  یعجرم  ره  طــسوت  یراــکلا  عوــنمم  اذــل  درادــن ؛ دوــجو  نادـــنمرنه  یارب 

ییاـــضق و یگدیـــسر  مرج ، باـــکترا   » هناـــگ هــس  مزلتـــسم  هدوــب و  تازاـــجم  یرنه ، فرح  هــب  لاغتـــشا  زا  تیعوــنمم 
فلاخم یگنهرف  یاهداهن  زا  یخرب  طسوت  یراکلا  عونمم  ماظن  یرارقرب  اذـل  تسا ؛ هاـگداد » طـسوت  یعطق  تیموکحم 

.تسا یقوقح  نیزاوم 
فلاخم هتبلا  هدومن و  حیرـصت  نآ  هب  هک   ۱۳۹۵ ترـسنک ) دیدج  همان  هویـش  یاوس  ناریا  هعوضوم  قوقح  رد  هک  یرما 

.دوش یم  یبایزرا  نوناق  فلاخم  دق ، مامت  درادن و  یهاگیاپ  تسا  نوناق 
هک تـسا  دـقتعم  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  نادـقوقح و  هاـگآ  دـیحو  رتـکد  کاـنبات »  » شرازگ هـب   

، یلیمکت یاـه  تازاـجم  بلاـق  رد  یمالـسا   بـالقنازا  سپ  یماـسا  تازاـجم  نیناوق  بجوـم  هب  ییاـضق  یراـکلا  عوـنمم 
یمالــسا  تازاـجم  نوناـق  ساـسا  رب  اـه  نـیا رب  هوـالع  طورــشم و  یدازآ  تازاـجم ، قـیلعت  نمــض  هاـگداد  یاــه  روتــسد

هتبلا هک  تسا ؛ نکمم  مکح  رودـص  قـیوعت  سبح و  نیزگیاـج  یاـهتازاجم  رد  هاـگداد  یاـه  روتـسد نمـض  بوصم ۹۲ ،
.دراد نیعم  نامز  تدم  هدوبن و  یمئاد  دوش ، زارحا  دیاب  نآ  ینوناق  طیارش 

گنهرف ترازو  طسوت  ناریا ، رنه  نامسآ  رد  مهم  نیا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ییاضق ، یراکلاع  ونمم  کدنا  دراوم  زج 
.تسا هدوب  یرادا  تروص  هب 

.دراد یمهم  دساف  یلاوت  نادنمرنه ، یدنورهش  یاه  قحعییضت  نوناق و  تموکح   شیدخت  یاوس  هک  یرما 
هب هدــش و  هتخانــش  مرجم  هاــگداد  مــکح  اــب  یـــسکرگا  دراد : یم  راــهظا  مادــقا  نــیا  برخم  تارثا  زا  یکی  هراــبرد  یو    
هک تسا  یور  شیپ  مکح  رودـص  قیوعت  تازاجم و  قیلعت  فیفخت و  نوچ  یعوتتم ، یاـه  داـهن دوش ، موکحم  تازاـجم 

ینوناق تازایتما  نیا  زا  کی  چیه  دنمرنه  یرادا ، یراکلا  عونمم  اب  اما  دهاکب ؛ تازاجم  یارجا  تدم و  مالآ  زا  دناوت  یم 
.دنامب رظتنم  تسیاب  یم  هرادا » یدعب  نامزال  یا و  هقیلس هطباض و  یب  یصیخشت  تیحالص  لامعا   » ات درادن و  ار 

.ق داوم ۵۶ و ۵۷  یدازآ )» همین   » ماظن رد  الثم  هزات 
.م
.ا

نادــنز زا  جراـخ  رد  ار  ...یا  هـفرح  یاـهتیلاعف  سبح ، مـکح  یارجا  ناـمز  رد  دــناوت  یم   » سوـبحم موـکحم  بوصم ۹۲ 
، دوخ یرنه  یاه  تیلاعف  هب  هعماج  رد  ات ۷  هجرد ۵  یریزعت  سبح  هب  موکحم  تسا  روصتم  نیاربانب  دـهد ؛» ماجنا 

.دزادرپب
هک ینادنمرنه  اما  هدـش ، یعطق  شـسبح  تازاجم  ییاضق ، دـنیآرف  رد  هدـش و  بکترم  ار  یمرج  هک  یدنورهـش  مه  نآ 
یم لمحت  ار  رت  نیگنـس بتارم  هب  یتازاجم  اهدـنیآرف ، نیا  زا  کی  چـیه  نودـب  دـنا  هدـش  راـکلا  عونمم  یرادا  تروص  هب 

.دننک
یرادا قوـقح  نیوـن  یاـه  شهوژپ  رد  هـک  دوـخ  بـلطم  هـمادا  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  نـیا   

؟؟ دیوگ دیوگ یمیم   هچهچ   نادنمرنه   نادنمرنه زازا   یخرب   یخرب ییاضق   ییاضق یرادا  وو   یرادا یراکلا   یراکلا عونمم   عونمم هرابرد   هرابرد نوناق   نوناق

، نوناـق قـفو  ار  اـه  نآ ناوـت  یم  مدرم  ریاـس  لـثم  دنتـسین و  ییاـضق  یقوـقح  ماـظن  زا  ینثتـسم  اـی  رترب  نادنورهـش  نادـنمرنه ،
تیدودحم ای  تیعونمم  یارب  ناریا  رد  اما  .دشاب  یرادا  ای  ییاضق  یاه  هاگداد  قیرط  زا  تسیاب  یم  هک  دومن  دودـحم  ای  عونمم 

؛ درادن دوجو  نادنمرنه  یارب  زوجم  رودص  صوصخرد  هرادا  یارب  یتیحالص  درادن و  دوجو  ینوناق  یرادا ،
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رد دراد ، یا  هناریگ  تخس  دعاوق  یعطق ، مکح  راشتنا  هک  ییاضق  یراکلا  عونمم  فالخرب  دنک : یم  دیکات  هدش  رـشتنم 
زا مـه  گـنهرف  ترازو  یتـح  دوـش و  یم  رـشتنم  ریگارف  تعرــس و  هـب  ینوناـقریغ ، تازاـجم  نـیا  یرادا ، یراـکلا  عوـنمم 

.درادن ییابا  نآ  نالعا 
.ق هدام ۳۶  هرصبت  رد  هکنیا  رتدب 

.م
.ا

مئارج زا  یرثا  رامــشرپ ، تـسرهف  نـیا  رد  هدــش و  رکذ  تـسا ، یمازلا  اــه  نآ یعطق  مــکح  راــشتنا  هــک  یمئارج  یلعف ،
رـشتنم ییاـضق  ینوناـق و  طـباوض  همه  فلاـخم  ینوناـقریغ  یتازاـجم  اذـل  تسین ؛ یرـصب  یعمـس و  نادـنمرنه ) صاـخ 

.دراد نادنمرنه  یارب  یرایسب  یفنم  راثآ  هک  دوش  یم
ییاـضق تاـمازلا  نودـب  یرادا و  تروـص  هب  یرنه ، تیلاـعف  زا  نادـنمرنه  تیعوـنمم  رثـکا  تسین و  نینچ  اـما  لـمعرد ،

تسا حالصا  هتسیاش  یقوقحریغ و  ینوناقارف ، هک  دهد  یم  خر  هتفگ  شیپ 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

همانرب هدنز  شخپ  یویدوتسا  رد  روضح  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  نسحروپ  مساق  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
نارکفتم دوزفا : درادن و  نآ  اب  یتبسن  هعماج  هک  دناوخ  یعازتنا  ار  یفسلف  ثحابم  وگو ؛ تفگ ییویدار  هکبـش  زا  ایفوس 

.تسا هتفرگ  لکش  دیدج ، هرود  رد  هلوقم  نیا  دنراد و  صاخ  هجوت  یعامتجا  تابسانم  تیمها  هب 
هغدـغد درک : راـهظا  دـنک ، یم شـسرپ  حرط  یـسارکومد  اـی  هفـسلف و  رتشیب  تیمها  باـب  رد  هک  یا  هلئـسم حرط  اـب  یو 
اکیرمآ دندقتعم  رصاعم  نارکفتم  ییاکیرما و  نافوسلیف  یرایسب  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  یسارکومد  رب  رظان  هعماج 

.دننک یمن زاین  ساسحا  فوسلیف  کی  دوجو  هب  دراد و  زاین  راکشارت  دننام  طسوتم  یماع و  ِدرف  کی  هب 
لباقتم یتبسن  رشب ، یاه  جنر درد و  هب  تبسن  ای  دنا و  یعازتنا یفسلف  ثحابم  ایآ  تفگ : بلطم  نیا  نایب  اب  نسحروپ 

دنراد ؟
اب ار  دــیدج  ثحاـبم  تبــسن  یتـقو  وـس  رگید  زا  دــهد و  یم رارق  هراــشا  دروـم  ار  مود  هـجو  نـید  هفــسلف  داد : هـمادا  یو 

.میوش یم نومنهر  یرایسب  یاه  ییارچ هب  میجنس ، یم نید  هفسلف 
هاگدـید نیا  درک : ناـشنرطاخ  تساـه ، هدـیدپ  یتـسیچ  رب  رظاـن  نـید  هفـسلف  رد  یرگـشسرپ  هـکنیا  مـالعا  اـب  نسحروـپ 
فلتخم ِتاحاس  ِنایب  هب  جـنر  درد و  و  رـش "  " ی هلئـسم صوصخ  رد  نونکاـت  نارکفتم  هک  میریذـپب  رگا  اـما  تسا  تسرد 

.دنایامن یم یندشان ]  ] دیدج هرود  رد  رما  نیا  دنا ، هتخادرپ
دنوادـخ هب  ار  رـش  هـکنآ  یب  دراد و  ار  اهرـش  لرتـنک  تردـق  ناـسنا  اـیآ  هـک  دـننادب  دنتـساوخ  یم نارکفتم  نـیا  دوزفا : یو 

دنشاب ؟ وگخساپ  اه  یدب رش و  لباقم  رد  دنناوت  یم ایآ  دننادب ، بستنم 
همه رگا  داد : هـمادا  و  درادـن " دـنوادخ  اـب  یتبـسن  چـیه  رورـش  أدـبم   " هـک درک  حرطم  ار  هیـضرف  نـیا  نـینچمه  نسحروـپ 
رجنم رـشب  یگدـنز  همزال  ای  و  داد ؟ نادـب  یخـساپ  ناوت  یم مه  زاب  ایآ  دـشاب ، ناـسنا  دـی  رد  یراـیتخا و  یقـالخا و  رورش 

دشاب ؟ رورش  اب  مأوت  ناسنا  تایح  ات  هدش 
دهاوخ ییارچ  یتـسیچ و  صوصخ  رد  وا  یاـه  شـسرپ نیرت  هدـمع  دوش ، نید  هفـسلف  دراو  ناـسنا  رگا  داد : همادا  یو 

دنراد دنراد نمزم   نمزم یگتفیش   یگتفیش یحیسم   یحیسم تایهلا   تایهلا هبهب   تبسن   تبسن یناریا   یناریا نادنمشیدنا   نادنمشیدنا یخرب   یخرب

هن یمالسا  تنس  رد  ایوگ  تفگ : یحیسم  تایهلا  هب  روشک  نادنمشیدنا  یخرب  ساسا  یب  یگتفیش  زا  داقتنا  اب  نسحروپ  مساق 
.دنتشاد دوجو  یدرورهس  هن  انیس و  نبا  هن  یباراف و  هن  یرهطم و  دیهش 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۹طباور 
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.دوب
هزورما یلو  مــیدرک  یم هدنــسب  یگدــنز  میهاــفم  ِفیـــصوت  هــب  دــیاب  میدوــب ، رـــش  زا  یفیرعت  لاــبند  زورما  اــت  رگا  سپ 

.دنک یم داجیا  لوحت  ام  یگدنز  رد  رش  میئوگ  یم
رورش هک  درک  اعدا  ناوت  یمن دنوش ، یم هتشک  رفن  نویلیم  دهد و ۳۰  یم خر  رگناریو  گنج  کی  یتقو  دوزفا : نسحروپ 

.دنتسه نتفر  نیب  زا  لباق 
.دزاس یم دوبان  ار  ناسنا  نیداینب  زیارغ  تایح و  ِتحاس  یگدنز و  هک  میتسه  وربور  مهم  یا  هلئسم اب  ینعی 

زورب روهظ و  لوا  هرود  رد  هک  دوـب  نینچ  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  ناـمروشک  رد  دـیدج  نارود  رد  هچنآ  درک : ناـشنرطاخ  یو 
یرهطم و دیهـش  هن  یمالـسا  تنـس  رد  ایوگ  میدوب و  یحیـسم  تایهلا  میهافم  ی  هتفیـش زونه  ناریا ، رد  نید  هفـسلف 

.دنتشاد دوجو  یدرورهس  هن  انیس و  نبا  هن  یباراف و  هن 
ار لقتسم  یعضوم  میا  هتسناوتن دراد و  دوجو  ناریا  رد  نید  هفسلف  هب  یداقتعا  یهاگن  نایم  نیا  رد  دوزفا : نسحروپ 

.مینک ذاختا  رش ، هلمج  زا  لئاسم  هب  یمالسا  هفسلف  دید  زا 

۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۱۸



یرالاس مدرم  همانزور  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انسیا   

درفنم یرداـهب  داـیا  رتـکد  روـضح  اـب  اـنورک  » اـب  هـتخیمآ  یگدــنز  کبــس  رد  اـه  هناـسر  شقن   » راـنیبو انــسیا ، شرازگ  هـب 
ترازو یموـمع  طـباور  لـک  ریدـم  داژن  یهللادـبع  اـضریلع  رتـکد  هاگــشناد و  یتشادــهب  روـما  نواـعم  تسیژولویمدــیپا و 

.دش رازگرب  هامرهم ۹۹ ) مود   ) هبنشراهچ ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  و  مولع  
تسا انورک  اب  هلباقم  هویش  نیرتهب  یریگشیپ 

سرم و اــب  دـیووک ۱۹  یراـمیب  یاـه  تواـفت  هب  هراـشا  اـب  هاگـشناد  یتشادـهب  روما  نواـعم  یرداـهب ، رتـکد  راـنیبو  نیا  رد 
مهم هـتکن  ود  نـسکاو  نتــشاد  ندوـب و  ناـمرد  لـباق  ینوـفع ، یاـه  یراـمیب  رد  تـفگ : لاـقتنا  تدــش و  رظن  زا  سراـس 

هدـشن هتخانـش  اـنورک  یارب  رثوـم  نسکاو  تباـث و  ناـمرد  یراـمیب  عویـش  زا  هاـم  تفه  تشذـگ  زا  سپ  زوـنه  هک  تسا  
.تسا

زا یریگـشیپ  یارب  ار  اـه  تداـع  یگدـنز و  کبـس  رییغت  اـنورک ، دروم  رد  تاـعالطا  دوبمک  ندوب و  هتخانـشان  هراـشا  اـب  یو 
افـش لکتورپ  تیاعر  زج  یهار  مینک و  یگدـنز  نآ  اب  دـیاب  تسام و  هارمه  ـالعف  اـنورک  دوزفا : درمـشرب و  یمازلا  یراـمیب 

.درادن دوجو  یرامیب  زا  ینمیا  یارب 
هویـش نیرتهب  هک  کسام  زا  هدافتـسا  یعامتجا و  یراذگ  هلـصاف  یدرف ، تشادـهب  اهتـسد و  یوش  تسـش و  ینعی  افش 

.تسا یریگشیپ  یارب 
مدرم یارب  ار  یقیقد  یناسر  عالطا  شمارآ  داجیا  نمـض  دیاب  اه  هناسر  تفگ : همادا  رد  هاگـشناد  تسیژولویمدـیپا  نیا 

هتـشاد ار  یریگـشیپ  لیاسم  تیاعر  و  هدرک   یگدـنز  انورک  اب  دـیاب  هنوگچ  دـنزومایب  مدرم  ات  دـنهد  ماجنا  هعماـج  دارفا  و 
.دنشاب

دیزاسب دیزاسب یگداوناخ   یگداوناخ یدمک  وو   یدمک لایرس   لایرس انورک   انورک یارب   یارب

عالطا شمارآ ، داجیا  نمـض  دیاب  اه  هناسر  دـش : ناونع  انورک » اب  هتخیمآ  یگدـنز  کبـس  رد  اه  هناسر  شقن   » یروشک رانیبو  رد 
لیاسم تیاعر  هدرک و  یگدـنز  انورک  اـب  دـیاب  هنوگچ  دـنزومایب  مدرم  اـت  دـنهد  ماـجنا  هعماـج  دارفا  مدرم و  یارب  ار  یقیقد  یناـسر 
یاهرناژ رد  یتشادهب  نیماضم  اب  ینویزیولت  یاه  لایرـس  دیلوت  نینچمه  یلعج و  رابخا  اب  هزرابم  .دنـشاب  هتـشاد  ار  یریگـشیپ 

.دش هدرمشرب  انورک  اب  هزرابم  یاه  هار  زا  نارود ، نیا  رد  یگداوناخ  ای  کیمک 

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

https://www.isna.ir/news/99070201795/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99070201795/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AF


تسا یمازلا  انورک  رد  یگدنز  کبس  رییغت 

: تفگ لزنم  رد  یگدـنز  هب  طوبرم  یاه  لکتورپ  نیودـت  انورک و  رد  یگدـنز  کبـس  رییغت  موزل  هب  هراـشا  اـب  یرداـهب  رتکد 
 . دشاب یرامیب  لاقتنا  انورک و  زا  یریگشیپ  تیروحم  اب  ناش  لامعا  راتفر و  یمامت  دنریگب  دای  دیاب  مدرم 

رد یگدـنز  هب  طوبرم  یاه  لکتورپ  دـیاب  نیاربانب  دـنک  یم  ریگرد  ار  هداوناـخ  یاـضعا  همه  دـبای  هار  لزنم  هب  سوریو  رگا 
.دوش نیودت  زین  انورک  نارود  رد  لزنم 

ناور تشادـهب  هب  هجوت  یرکف  ساوسو  داـجیا  تاداـع و  رییغت  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  هاگـشناد   یتشادـهب  روما  نواـعم 
رد یگداوناــخ  تالکــشم  ریظن  اــنورک  رد  یگدــنز  کبــس  رییغت  زا  یــشان  ضراوــع  یخرب  هـب  درمــشرب و  یرورــض  ار  دارفا 

.درک هراشا  ...و   نازومآ  شناد  یکرحت  مک  نزو و  هفاضا  یقاچ ، هنیطنرق ،
تسا یناگمه  جیسب  دنمزاین  انورک  اب  هلباقم 

ادـص و هژیو  هب  اه  هناسر  مهم  شقن  هب  هراشا  اب  تسناد و  یناـگمه  جیـسب  دـنمزاین  ار  یراـمیب  اـب  هلباـقم  یرداـهب  رتکد 
یارب طیارـش  میتسه ،  وربور  یتوافتم  طیارـش  اـب  اـنورک  موس  جوم  رد  دوزفا : روشک  یتشادـهب  متـسیس  راـنک   رد  اـمیس 
دیاب دنتسه و  رثوم  رایسب  یتشادهب  لیاسم  اب  هطبار  رد  اه  هناسر  نیاربانب  دنا ، هدش  هتسخ  مدرم  هدش و  یداع  مدرم 

.دننک یریگولج  یلعج  رابخا  شرتسگ  زا  هنیمز  نیا  رد  هناهاگآ  یقطنم و  تیلاعف  روضح و  اب 
دیاـب رت  عیرــس  هـچره  دــیووک ۱۹  دروـمرد  یتشادــهب  یاــه  شزوــمآ  درک : دــیکات  دوــخ  نانخــس  زا  یرگید  شخب  رد  یو 

.دوش یم  رتشیب  سوریو  بیسآ  ریخات  تروص  رد  اریز  دریگ  رارق  مدرم  تمدخرد 
دوبهب ریظن  یتشادهب  یتوق  طاقن  دهاش  یفنم  ضراوع  رانکرد  انورک  عویش  رد  هاگشناد  یتشادهب  روما  نواعم  هتفگ  هب 

کــسیر شهاــک  تمالــس و  یاــقترا  ثعاــب  هـک  میدوــب  زین  ...و  دوــف  تـسف  فرــصم  مدــع  تشادــهب ، تیاــعر  هیذــغت ،
.دش اهیرامیب  ریاس  یاهروتکاف 

مدـع نامرد و  نتخادـنا  قیوعت  هب  نارود  نیا  رد  نویـسانیسکاو  یتشادـهب و  یاه  تبقارم  ماـجنا  موزل  رب  دـیکات  اـب  یو 
هتــشاد و یپ  رد  ار  دارفا  ریم  گرم و  یرتـسب و  شیازفا  هـک  درمــشرب  یراــمیب  شیازفا  ببــس  ار  یتــبقارمدوخ  هـب  هجوـت 

.دنک یم  دراو  تمالس  ماظن  شود  رب  ار   ینیگنس  یاه  هنیزه 
انورک نارود  رد  اه  هناسر  یناسر  عالطا  شقن  تیمها  رب  هاگشناد  یتشادهب  روما  نواعم  دیکات 

مینک رت  لاعف  ار  اه  هناسر  هداد و  رییغت  دـیاب  ار  یرارکت  یاه  نامتفگ  هک  نیا  نایب  اب  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وضع  نیا 
قیقد و تاـعالطا  شناد و  لاـقتنا  هب  ذوفن  بحاـص  رظن و  بحاـص  دارفا  کـمک  هب  دـیاب  یا  هناـسر  یاـضف  رد  داد : همادا 

.میزادرپب مدرم  هب  یملع  حیحص 
رد ذوـفن  بحاـص  درف  حرط  نـیا  رد  تـفگ : تمالــس  هاـگیاپ  کـی  ناوـنع  هـب  هناـخ  ره  حرط  یزادــنا  هار  هـب  هراــشا  اــب  یو 

ریاس هب  ار  یتشادـهب  یاه  مایپ  تاعالطا و  ات  میداد  هیارا  یو  هب  ار  مزال  یاه  شزومآ  هدرک و  ییاسانـش  ار  اـه  هداوناـخ 
.دهد لاقتنا  هداوناخ  دارفا 

دوش زاغآ  دارفا  یاه  هناخ  لخاد  زا  دیاب  ملاس  یگدنز  تمالس و 

هک دش  روآدای  دوش ، زاغآ  دارفا  یاه  هناخ  لخاد  زا  دـیاب  ملاس  یگدـنز  تمالـس و  هکنیا  رب  دـیکات  اب  درفنم  یرداهب  رتکد 
هب ار  مزال  حیحـص و  یاه  شزومآ  رطاخ ، تینما  داجیا  نمـض  هدرک و  تیریدـم  اـمئاد  ار  جوم  نیا  دـنناوت  یم  اـه  هناـسر 

.دنهد لاقتنا  مدرم 
هدوـب یتشادـهب  یاـه  لـکتورپ  تیاـعر  نازیم  شیازفا  دـهاش  مـیدرب  هرهب  مدرم  یناـسر  عـالطا  یارب  اـه  هناـسر  زا  اـجره 

.میا
میرادن یریگشیپ  یتشادهب و  یاه  لکتورپ  تیاعر  زج  یهار  یرامیب  ربارب  رد  تظافح  یارب 

 



یریگـشیپ یتشادهب و  یاه  لکتورپ  تیاعر  زج  یهار  چیه  یرامیب  ربارب  رد  مدرم  تظافح  یارب  درک : دیکات  اددـجم  یو 
.تسا نیمه  دوجوم  هار  اهنت  میرادن و 

رگید زا  ار  ینارهت  نازوــــمآ  شناد  یدــــصرد   یقاــچ ۱۲  یدــصرد و  نزو ۱۷,۶  هفاـضا  هاگــشناد  یتشادـهب  روـما  نواـعم 
 ... یقورع و یبلق و  تباید ، یاه  یرامیب  هب  التبا  کسیر  تسا و  رتالاب   یروشک  نیگنایم  زا  هک  درمشرب  انورک  ضراوع 

.درک حرطم  ار  نازومآ  شناد  یارب  یزاجم  یشزرو  یاه  همانرب  نیودت  داهنشیپ  دهد و  یم  شیازفا  ار 
یرامیب زا  یریگـشیپ  رد  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  یتشادهب  متـسیس  درک  ناشنرطاخ  دوخ  نانخـس  همتاخ  رد  یرداهب  رتکد 

اب هـک  درک  دـیکات  یکـشزپ  موـلع  یاـه  هاگــشناد  یاـه  یموـمع  طـباور  هناـسر و  باحــصا  زا  ریدـقت  نمــض  دوـش و  قـفوم 
.دش دهاوخ  عفر  تالکشم  زا  یرایسب  اهنامزاس  ریاس  اهنآ و  یراکمه 

رشب یگدنز  داعبا  رب  راذگریثات  یا  هدیدپ  انورک 

نیگنـس هفیظو  هب  هراـشا  اـب  راـنیبو  نیا  رد  زین  تاـقیقحت  مولع و  ترازو  یمومع  طـباور  لـک  ریدـم  داژن  یهللادـبع  رتـکد 
انورک هزادـنا  هـب  یا  هدـیدپ  چـیه  رـضاح  رـصع  رد  تـفگ : اـنورک  نارحب  رد  یکـشزپ  موـلع  یاـه  هاگــشناد  یموـمع  طـباور 

.تسا هدادن  رارق  ریثات  تحت  ناهج  رد  ار  رشب  یهورگ  یعامتجا و  یدرف ، تسیز  اب  طبترم  یاه  هزوح  یمامت 
گنهرف اههورگ و  یریگ  تهج  قیالع ، شرگن ، هعومجم  ینعی  هعماـج  دارفا  یگدـنز  کبـس  اـنورک  درک : ناـشنرطاخ  یو 

.تسا هدش  یعامتجا  و  یدرف   تاطابترا  رد  رییغت  داجیا  ثعاب  هداد و  رارق  ریثات  تحت  ار  فلتخم   یاه 
زا زین  تاروـما  زا  یرایـسب  هتفاـی و  رییغت  هرهچ   هـب  هرهچ  طاـبترا  هحفاـصم ، ریظن  تاـطابترا  کبـس  تاداـع و  زا  یرایـسب 

.دوش یم  لابند  یزاجم  یاضف  رذگهر 
تیلاـعف دـنور  رییغت  تـغارف  ، تاـقوا  رد  یعاـمتجا  یاـه  تیلاـعف  مدـع  عماـجم ، رد  روـضح  مدـع  مدرم ، تاداـع  رییغت 
هینیـسح لیکـشت  یبهذـم ، ینییآ و  مسارم  یرازگرب  هویـش  رییغت  یزاـجم ، لـغاشم  هعـسوت  یا ، هـفرح  یلغـش و  یاـه 

یاضف رب  ینتبم  یـشهوژپ  یـشزومآ و  یاه  تیلاـعف  هعـسوت  یزاـجم ، نشج  میحرت و   مسارم  یرازگرب  یزاـجم ، یاـه 
.دش حرطم  داژن  یهللادبع  رتکد  طسوت  هک  دوب  انورک  نارود  رد  هدش  داجیا  تارییغت  دراوم  زا  یخرب  یزاجم 

رب هدـش  داـجیا  تارییغت  همه  تفگ : درمـشرب و  یزاـجم  یاـضف  تنرتنیا و  ار  تارییغت  نیا  لـماع  اـشنم و  نیرتمهم  یو 
.تسا هتفرگ  تروص  یزاجم  یاضف  تنرتنیا و  رتسب 

یاـه تراـهم  حطــس  دــیاب  تاداـع  نتــشاذگ  راـنک  اــنورک و  رد  یگدــنز  کبــس  رییغت  یارب  داژن  یهللادــبع  رتـکد  هـتفگ  هـب 
.دننک یم  افیا  یمهم  شقن  صوصخ  نیا  رد  اه  هناسر  هک  داد  اقترا  ار  یطابترا 

نینچ رد  درک : راهظا  یربخ ، دـیدش  نارابمب  انورک و  نارحب  زاغآ  رد  اه  هداد  راشتنا  دـیلوت و  یالاب  مجح  هب  هراشا  اب  یو 
یلـصا نایرج  ربتعم و  یاـه  هناـسر  هب  دـیاب  اـمتح  دنتـسین  ربتعماـن  ربتعم و  تاـعالطا  قارتفا  هب  رداـق  مدرم  هک  ینارود 

.دوش هعجارم 
ار بطاـخم  زوـنه  یا  هناـسر  ناراذگتـسایس  زا  یرایـسب  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع 
، قیـالع دــیاب  هناــسر  درک : دــیکات  دــننک  یم  ضرف  یموـمع  یهاــگآ  حطــس  نـیرت  نییاــپ  رد  تیقــالخ و  دــقاف  لــعفنم ،

ینتبم یدبـس  دهد و  هیارا  نابطاخم  یارب  یراذگریثات  مایپ  ات  دنک  ییاسانـش  ار  نابطاخم  یاهزاین  اهرواب و  اههاگدید ، 
.دزادرپب تاعالطا  مایپ و  لاسرا  هب  بطاخم  رظن  زور و  طیارش  هب  هجوت  اب  هتفرگ و  رظن  رد  بطاخم  زاین  رب 

یم نارود  نیا  رد  یگداوناخ  اـی  کـیمک  یاـهرناژ  رد  یتشادـهب  نیماـضم  اـب  ینویزیولت  یاـه  لایرـس  دـیلوت  یو  هتفگ  هب 
.دنک رت  شخبرثا  ار  یتشادهب  یاه  مایپ  یناسر  عالطا  دناوت 

دراد یرتشیب  ریثات  لایرس  ای  زنط  بلاق  رد  یتشادهب  یاه  مایپ  یناسر  عالطا 

داوـس یاـقترا  یعاـمتجا ، یاـه  هکبـش  هب  ناـبطاخم  یـسرتسد  هب  هجوـت  اـب  تفگ : موـلع  ترازو  یموـمع  طـباور  لکریدـم 
رد دنک و  یم  باختنا  ار  دوخ  تاعالطا  شناوخ  دنیارف  بطاخم  رضاحرصعرد  نابطاخم  یدنمناوت  یا و  هناسر  یـشزومآ 

 



.درادن یا  هدیاف  هیوس  کی  یاه  مایپ  لاسرا  رصع  نیا 
مینکـشب ار  اه  هشیلک  دیاب  درک : دیکات  درمـشرب و  هعماج  ییادز  تیـساسح  ثعاب  ار  یا  هشیلک  یرارکت و  یاه  مایپ  یو 

.میربب شیپ  میقتسم  ریغ  تمس  هب  ار  یغیلبت  یا و  هناسر  یربخ  یاهوگلا  و 
دنهاوخ یرتشیب  ریثات  اعطق  دـنوش  هیارا  دنـسپ  هماع  لایرـس  اـی  زنط  بلاـق  رد  رگا  یتشادـهب  یاـه  ماـیپ  یناـسر  عـالطا 

.درک رشتنم  یعامتجا  یاه  هکبش  یزاجم و  یاضف  رتسب  رد  ار  اه  نآ  ناوت  یم  تشاد و 
دیلوـت دـیاب  یا  هناـسر  یراذگتــسایس  رظنم  زا  هـک  درک  دـیکات  دـناوخ و  رییغت  نارود  ار  اـنورک  نارود  داژن  یهللادـبع  رتـکد 

.دنک رییغت  یا  هناسر  فرصم  اه و  مایپ  هیارا  هوحن  اوتحم ،
یاـههورگ تیلاـعف  دنــشاب  هتــشاد  یزاـجم  یاـضف  رد  یرتـمک  روـضح  یلــصا  ناـیرج  یاـه  هناـسر  هـچره  یو  هـتفگ  هـب 

.دوش یم  رتشیب  یمسرریغ 
دهاوخ یمگردرـس  راچد  ار  بطاخم  هک  تسا  ربتعم  ریغ  رتبعم و  رابخا  زا  یرتسب  یزاجم  یاضف  صاـخ  طیارـش  نیا  رد 

.دوش یم  زین  هعماج  یروآ  بات  حطس  شهاک  ثعاب  یمگردرس  بارطضا و  شیوشت ، رب  هوالع  درک و 
ثعاـب عوـضوم ، کـی  هب  دـح  زا  شیب  نتخادرپ  اـب  یا  هناـسر  یاـه  ماـیپ  درک : ناـشنرطاخ  همادا  رد  داژن  یهللادـبع  رتـکد 

.دوش یم  هعماج  ییادز  تیساسح  ندش و  یا  هشیلک  نآ ،  نداد  هولج  یداع 
.دنا هداد  تسد  زا  انورک  دروم  رد  ار  دوخ  تیساسح  نونکا  هعماج  زا  یا  هدمع  شخب 

یــشزومآ یاــهاوتحم  هــب  یــسرتسد  راــشتنا و  دــیلوت ، یاهدرواتـــسد  زا  ار  مدرم  رد  سفن  هــب  داــمتعا  سح  داــجیا  یو 
ماجنا البق  هک  دـش  ییاـه  تیلاـعف  زا  یرایـسب  هبرجت  هب  رجنم  هک  درمـشرب  اـنورک  نارود  رد  اـه  هناـسر  یوس  زا  فلتخم 

.دندوب هدادن 
یرگن یحطـس  ثعاب  دـشاب  هجوت  تیلاعف و  رتسب  نیرتمهم  یزاجم  یاـضف  یتقو  هک  نیا  ناـیب  اـب  داژن  یهللادـبع  رتکد 

: دوزفا دوش  یم 

زا سپ  یگدنز  نیا  هب  ناسنا  تشگزاب  هدش و  دودحم  انورک  رد  هک  تسا  ناسنا  یگدنز  دعب  نیرتمهم  یعامتجا  یگدـنز 
.تسا تخس  انورکاسپ  نارود  رد  یدرف  یگدنز  هب  نتفرگوخ 

اب ارگمه  یاضف  کی  رد  رگا  درک : ناشنرطاخ  دوخ  نانخـس  همتاخرد  تاـقیقحت  مولع و  ترازو  یمومع  طـباور  لـک  ریدـم 
هناسر هزوح  نآ  رگید  دعب  تمالـس و  باحـصا  یتشادهب و  متـسیس  نآ  دعب  کی  هک  قیقد  یزیر  همانرب  و  یراذگـسایس  

نیا زا  هدـنیآ  رد  میناوـت  یم  حیحـص  یناـسر  عـالطا  یـشخب و  یهاـگآ  یریذـپ ، تیلوئـسم  اـب  مینک ، لـمع  تـسرد  تـسا 
.مینک تیریدم  رتهب  ار  یتآ  یطیحم  تسیز  یاه  نارحب  هدرک و  هدافتسا  یبوخ  هب  هبرجت 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  دیزاسب  یگداوناخ  یدمک و  لایرس  انورک  یارب   

نازور همانزور  ناهج -  ناریا و  رابخا  نازور |  دیزاسب -  یگداوناخ  یدمک و  لایرس  انورک  یارب   

راکفا همانزور  انورک -  اب  هلباقم  هار  اهنت  یریگشیپ  یتشادهب و  یاه  لکتورپ تیاعر   

رهم یرازگربخ  انورک -  اب  هلباقم  هار  اهنت  یریگشیپ  یتشادهب و  یاه  لکتورپ تیاعر   
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زرابم زرابم تیناحور   تیناحور هعماج   هعماج ردرد   دیدج   دیدج تارییغت   تارییغت
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هک ینامز  ناـمه  دوب ؛ هام ۹۸  نمهب  درک ، رازگرب  یربخ  تسـشن  زراـبم  تیناـحور  هعماـج  هک  یراـب  نیرخآ   - ۲۴ داصتقا
.دننک رازگرب  یربخ  تسشن  ناگربخ ، سلجم  تاباختنا  رد  بزح  نیا  یاه  دزمان دوب  رارق 

.دنتسشن ناراگنربخ  تالاوس  ربارب  ناگربخ  یاه  دزمان زا  رفن  هس 
راـگنربخ راـهچ  اــهنت  رفن ، هـس  نـیا  لــباقم  رد  هـک  دوـب  نآ  رتـمهم  شخب  دوـبن ، مـهم  یلیخ  یربـخ  تســشن  شخب  نـیا 

.دندوب هتسشن 
راـنک نآ  زا  اـی  یکی  یکی  نوـنکا  نآ  یاـضعا  هـک  تـسا  ناریا  خــیرات  رد  نویناــحور  یبزح  داــهن  نیرتـمهم  تیعــضو  نـیا 

.دننک یمن تکرش  نآ  تاسلج  رد  ای  دنا  هدیشک
یتیمها یب بزح  تیناحور  هعماج  اـما  دـشابن ، تسایـس  رد  یمهم  قاـفتا  دـیاش  یربخ  یاـه  تسـشن زا  لابقتـسا  مدـع 

.تسین
دنا هدوب بزح  نیا  رثوم  یاـضعا  زا  ناریا ، هیئاـضق  هوق  سیئر  ود  هننقم و  هوق  سیئر  هس  روهمج ، سیئر  هس  مک  تسد

، یروـن قطاـن  ینک ، یودـهم  موـحرم  یناجنـسفر ، یمـشاه  موـحرم  دـننام  ییاـه  ماـن هب  یراـگزور  یزور  هک  یبزح  ـالاح  و 
.درب یم شیپ  ار  دوخ  یاه  همانرب یربخ  توکس  رد  الاح  دش ، یم هتخانش  ...و  یدزی  دمحم  یبورک ، یدهم 

رامــش هـب  ناریا  تـسار  حاـنج  یلــصا  ناـیرج  کرحم و  روـتوم  داـتفه ، تصــش و  هـهد  رد  هـک  زراــبم  تیناــحور  هعماــج 
تاباختنا رد  دـننک و  یمن باسح  ار  نآ  الـصا  سلجم  تاباختنا  یارب  نایارگلوصا  هک  هتفر  اوزنا  هب  ردـقنآ  ـالاح  تفر ، یم

.درادن یراک  زرابم  تیناحور  عضاوم  اب  الوصا  یسک  مه  ناگربخ 
زا رتراذـگرثا  یلیخ  یمــشاه ) موـحرم   ) ور هناـیم ناـیرج  اـی  یدزی » حابــصم  / یرادـیاپ هـهبج   » ناـیرج لـثم  ییاـه  ناـیرج

.دنتسه زرابم  تیناحور  هعماج 
غارس هب  دوخ  یاه  تیلاعف دیدج  رود  یارب  زرابم ، تیناحور  هعماج  دش  ثعاب  ندش  هتـشاگنا  تیمها  مک نیمه  دیاش 

.دورب دیدج  یاه  هرهچ
.تسا رادافو  دوخ  یاه  تنس هب  نانچمه  هتبلا  زرابم  تیناحور 

بوــسحم زمرق  طــخ  نآ  هـب  نویناــحور  ریغ  دورو  هچناــنچ  تـسا ؛ عوــنمم  ناــنز  دورو  ناــنچمه  نآ  یزکرم  یاروــش  رد 
.دوش یم

.دنرادن ییاج  زرابم  تیناحور  هعماج  بیکرت  رد  مه  یرظتنم  موحرم  نادرگاش  لثم  شیدناون  نویناحور 
تـسا هتفر  یدارفا  غارـس  هب  دوخ  یزکرم  یاروش  میمرت  یارب  تیناحور  هعماج  ـالاح  ارگ ، تنـس نویناـحور  ناـیم  رد  اـما 

.دنراد یهاگشناد  هعماج  اب  یرتشیب  طابترا  ای  دنا  هتشاد ار  ییاپورا  یاه  روشک رد  روضح  هقباس  هک 
هک تسا  یا  هرهچ نیرتروهـشم  یتعیرـش  نیدـلاردص  دیـس  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  زرابم  تیناحور  هعماج  دـیدج  یاضعا 

.تسا هدش  هفاضا  زرابم  تیناحور  هعماج  دیدج  بیکرت  هب 
نامز رد  وا  دوبن ! لمحت  لـباق  یهاـگ  زین  ناـیارگلوصا  یارب  یتح  وا  یاـه  راـتفر هک  تسا  ارگتنـس  یناـحور  کـی  یتعیرش 

هاگـشناد نیا  رد  ار  نایوجـشناد  یتیـسنج  کیکفت  لثم  ییاه  حرط دوب و  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  داژن  یدمحا 
.درک یم یریگیپ 

سیئر نـیلوا  یتعیرــش  هـک  یلکــش  هـب  دوــب  هدــش  هجاوــم  ییوجــشناد  یاــه  ناــیرج دــیدش  ضارتــعا  اــب  اــه  حرط نـیا 
.دش لزع  تیلوئسم  زا  یناحور  تلود  ندمآ  راک  یور  اب  هک  دوب  یهاگشناد 

.تسا زرابم  تیناحور  هعماج  یزکرم  یاروش  هب  هدش  هفاضا  یناحور  رگید  داژن  یناحور  نیسح 
.تسا هدش  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  اریخا  یو 

یلع ماما  یمالسا  زکرم  تیلوئسم  لاس  تدم ۲  هب  دراد ، همانراک  رد  ار  ایند  روشک  اه  هد هب  یغیلبت  رفس  هقباس  هک  وا 
.تسا هتشاد  هدهعرب  زین  ار  شیرتا  (ع )

ینویناـحور دـنا ؛ هدـش دراو  نآ  هـب  یدـیدج  یاـه  هرهچ ـالاح  دندیــشک و  راـنک  یکی  یکی  زراـبم  تیناـحور  هعماـج  یمیدــق  یاـضعا 
.دنتشاد یلبق  یاه  لسن رد  تیناحور  هعماج  یاضعآ  اب  یایز  رایسب  هلصاف  امزیراک ، یراذگریثات و  ظاحل  هب  هک  مانمگ 

 



هاگشناد یوزوح  رتفد  ریدم   ) یمالسا یدهم  دمحم  تعنـص ) ملع و  هاگـشناد  فراعم  داتـسا   ) یرظنم عاجـش  یلعمالغ 
ناوج نایرج  اب  ار  زرابم  تیناحور  هعماج  یطاـبترا  یوزاـب  تسا  رارق  ـالامتحا  هک  دنتـسه  یدارفا  رگید  زا  قداـص ) ماـما 

.دننک رارقرب  یهاگشناد  یبالقنا 
قباس هدنیامن   ) یناسارخ ییاضر  یلعدمحم  دننیب  یم هبرـض  مهدزای  سلجم  دب  درکلمع  زا  اهارگلوصا  دیناوخب : رتشیب 

یضترم ینیـسح ، یمیرک  نسحدیـس  کلاس ،) دمحا  هب  کیدزن  نویناحور  زا   ) یماما یفاک  اضردمحم  هیردیح ،) تیبرت 
کبــس و هـب  هـک  دنتــسه  ینویناـحور  رگید  زا  یر ) هـعمج  ماـما   ) یمیهاربا یلعلادــبع  یبـلطم و  دــمحم  ناـیزاس ، تـیچ
رد یـصاخ  قافتا  اه  نآ روضح  دـنا و  هدـش عمج  نیا  دراو  زرابم ، تیناـحور  هعماـج  یزکرم  یاروش  یاـضعا  ریاـس  قاـیس 

.دور یمن رامش  هب  یسایس  بزح  نیا 
راتخاس حیرشت  رد  تالیکشت  هتیمک  لووسم  زرابم و  تیناحور  هعماج  یزکرم  یاروش  وضع  روپ  یسوم  مالـسالا  تجح 

ار دوخ  نابختنم  هقطنم  ره  یاروش   » هتفگ یزکرم  یاروش  دیدج  یاضعا  باختنا  هوحن  زرابم و  تیناحور  هعماج  دـیدج 
.دندرک یفرعم  سسوم  تئیه  هب  یزکرم  یاروش  رد  تیوضع  تهج 

هسلج نیلوا  دندش و  صخشم  زرابم  تیناحور  هعماج  هناگ  هد  قطانم  ای  رتافد  زا  هعماج  دیدج  یاضعا  بیترت  نیا  هب 
.دوش یم رازگرب  تیناحور  هعماج  رتفد  یزکرم  لحم  رد  هتفه  نیا  هبنش  هس  زور  دیدج  راتخاس  قبط  یزکرم  یاروش 

.دوب دهاوخ  هعماج  یاضعا  یار  اب  تاباختنا و  قیرط  زا  یزکرم  یاروش  یاضعا  باختنا 
ماجنا لاح  رد  زین  اه  ناتـسا هیقب  رد  هدیـسر و  نایاپ  هب  روشک  ناتـسا  دـنچ  رد  زراـبم  تیناـحور  هعماـج  لیکـشت  دـنیارف 

.تسا
اـضرمالغ سیئر و  ینامرک  یدحوم  یلعدمحم  مالـسالا  تجح  یلاع ، ریبد  یدـمحمروپ  مالـسالا  تجح رـضاح  لاح  رد  «

.دنور یم رامش  هب  یسایس  لکشت  نیا  یوگنخس  مدقم  یحابصم 
۲۴ دادیور عبنم :

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ربخ نیرخآ  یارب ۱۴۰۰ -  زرابم  تیناحور  هعماج  یتاباختنا  دربهار  نییعت   

ون هار  یارب ۱۴۰۰ -  زرابم  تیناحور  هعماج  یتاباختنا  دربهار  نییعت   

هیقافتا عیاقو  همانزور  یوهمج -  تسایر  تاباختنا  یامعم  زرابم و  تیناحور  هعماج  تسشن  نیلوا   

نیالنآ ثلثم  یارب ۱۴۰۰ -  زرابم  تیناحور  هعماج  یتاباختنا  دربهار  نییعت   

ناروآون همانزور  ناروآون -  یلیلحت  یربخ و  هاگیاپ  دوش  :: تاباختنا ۱۴۰۰  دراو  دوخ  تیفرظ  مامت  اب  تیناحور  هعماج   

نامسرپ یارب ۱۴۰۰ -  زرابم  تیناحور  هعماج  یتاباختنا  دربهار  نییعت   

کیت وردنت -  یاه  سانشان تسد  هب  ارگ  تنس بزح  ریخست  زرابم / تیناحور  هعماج  رد  دیدج  تارییغت   

نیالنآ ناریا  دوش -  تاباختنا ۱۴۰۰  دراو  دوخ  تیفرظ  مامت  اب  تیناحور  هعماج  یدمحمروپ :  

ناهاپس مایپ  یارب ۱۴۰۰ -  زرابم  تیناحور  هعماج  یتاباختنا  دربهار  نییعت   

نامسرپ زرابم -  تیناحور  هعماج  رد  دیدج  تارییغت   

یتاباختنا دربهار  نییعت  دوش  یم یروهمج  تسایر  تاباختنا  دراو  دوخ  تیفرظ  مامت  اب  تیناحور  هعماج  یدمحمروپ :  
راکتبا همانزور  یارب ۱۴۰۰ -  زرابم  تیناحور  هعماج 

 



۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۵۶۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

ناتسناغفا یکلسم  یکینخت و  توتیتسنا  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 
یکینخت و توتیتـــسنا  یئاـــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یــسایس  موـلع  قوـقح و  هدکــشناد  ناـیم  یراـکمه  هماـن  مهاــفت 

.دیسر هدکشناد  ود  یاسور  یاضما  هب  ناتسناغفا ی  تاباختنا ) یا  هفرح  ینف و  هسسوم   ) یکلسم
، یناـشاک داوـج  رتـکد  یاـضما  هب  یراـج  هاـمرهم  مکی  هک  یراـکمه  دادرارق  نیا  رد  هاگـشناد ، یموـمع  طـباور  شرازگ  هـب 

تاباختنا یکلسم  یکینخت و  توتیتسنا  سیئر  تداعس ، ارغص  مناخ  راکرس  یسایس و  مولع  قوقح و  هدکـشناد  سیئر 
یشزومآ یاه  هرود  یرازگرب  یملع ، داهن  ود  نیا  نایم  یراکمه  دیسر ، ناتسناغفا  تاباختنا ) یا  هفرح ینف و  هسسوم  )

ناداتـسا و زا  توعد  اب  تاباختنا  یـسایس  یقوقح و  لـئاسم  هنیمز  رد  کرتشم  یاـه  شهوژپ  ماـجنا  زین  اـه و  هاـگراک و 
.تفرگ رارق  قفاوت  دروم  نوگانوگ  یاه  هاگشناد  زا  یناتسناغفا  یناریا و  نارگشهوژپ 

داهن ود  نیا  نایم  یراکمه  یاه  هنیمز  رب  لباک  نارهت و  زا  نیفرط  یراـکمه ، هماـن  مهاـفت  نیا  طـخرب  یاـضما  نیئآ  رد 
هک دندرک  یراودیما  راهظا  هدومن و  دیکات  زین  روشک  ود  ییارجا  یاهداهن  هندب  رد  یـسانشراک  یملع و  هینب  تیوقت  یارب 

.دماجنایب روشک  ود  نادنمشیدنا  نارگشهوژپ و  نایم  یگنهرف  یملع و  یاهدنویپ  شرتسگ  هب  اه  یراکمه  نیا 
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHq۴h۹ يپاــچ هخــسن  ۲۰ دــــیدزاب :  ١٢٩٤٣ ربـــخ : هرامـــش   ١٢:٣٠ رهم ١٣٩٩ -  هبنــشراهچ ٢ 

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

۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زورما  گنهرف   

روزادـتوک هاگـشناد  زا  فونیتـسوا  لـشیم  روـسفورپ  روـضح  اـب  تسـشن  نـیا  اـنبیا ؛ زا  لـقن  هـب  زورما  گـنهرف  شرازگ  هـب 
، رهم هبنــشود ۷ یپاـیپ  زور  هـس  رد  یــسانش  هـمجرت هزوـح  رد  ناریا  یاـه  هاگــشناد یملع  هتــسجرب  ناداتــسا  هـسنارف و 

.دوش یم رازگرب  یلا ۱۶  تعاس ۱۴  رهم  هبنشراهچ ۹ رهم و  هبنش ۸ هس
، ییابطابط همالع  هاگشناد  زا  ینارهت  همطاف  دهـشم ، هاگـشناد  زا  یدوب  هدـنز مانهب  روضح  اب  هبنـشود  زور  رد  رانیبو  نیا 

لیعامسا سردم و  تیبرت  هاگشناد  زا  یدرمـشگ  اضردمحم  هسنارف ، روزادتوک  هاگـشناد  زا  فونیتسوا  لشیم  روسفورپ 
.دوش یم رازگرب  دزی  هاگشناد  زا  دونرف 

روـضح راـنیبو  نیا  رد  یزیهرپ  دـمحا  یلاـهنون و  دیـشهم  ناتـسلگ ، یلیل  یداد ، هللا لـضفلاوبا هبنـشراهچ  زور  نـینچمه 
.تشاد دنهاوخ 

یاه مجرتم روشک و  هتـسجرب  یاه  مجرتم روضح  اب  همجرت ، یناـهج  زور  تبـسانم  هب همجرت  هزوح  رد  یملع  درگزیم  نیا 
.دوش یم رازگرب  یسراف » نابز   » هب یسراف و  هسنارف - ناوج 

یکلسم یکلسم یکینخت  وو   یکینخت توتیتسنا   توتیتسنا یئابطابط  وو   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت   مهافت یاضما   یاضما
ناتسناغفا ناتسناغفا

روزادتوک روزادتوک هاگشناد   هاگشناد داتسا   داتسا روضح   روضح اباب   یسانش   یسانش همجرت همجرت یللملا   یللملا نیب نیب رانیبو   رانیبو

یناهج زور  تبـسانم  هب  هسنارف  ترافـس  یگنهرف  شخب  یراـکمه  اـب  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  همجرت  تاـعلاطم  هدکـشهوژپ 
.دنک یم رازگرب  یسانش  همجرت یللملا  نیب رانیبو  همجرت 

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12943
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12943
http://farhangemrooz.com/news/63044/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://farhangemrooz.com/news/63044/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1


.دنبای روضح  هسلج  رد  هدرک و  هعجارم  ریز  دنویپ  هب  ددناوت  یم هسلج  نیا  رد  تکرش  یارب  نادنم  هقالع   
https://meeting.atu.ac.ir/ch/french-language

۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۲۴



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

رت گرزب  راـتخاس  زا  یـشخب  دـننک و  یمن لـمع  ـألخ  رد  اـه  هناـسر هک  تـشاد  هجوـت  هـتکن  نـیا  هـب  دـیاب  : دوزفا رادرز  نـیرز 
یراذـگ تسایـس  کی  همادا  دـنهدب  نابطاخم  هب  دـنناوت  یم اه  هناسر هک  یـشزومآ  تسا  مزـال  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسه ،

.نآ اب  ضقانت  رد  هن  دشاب 
نیا زا  یکی  اـهنت  اـه  هناـسر دراد و  ریغتم  نیدـنچ  اـنورک  یراـمیب  عویـش  دـننام  یطیارـش  یارب  یگداـمآ  درک : حیرــصت  یو 

.دنتسه اهریغتم 
افیا ار  ناشدوخ  مهس  مادکره  میشاب  هتشاد  راظتنا  میناوت  یم دننک ، لمع  مه  اب  گنهامه  مه و  اب  اهریغتم  همه  رگا 

.دننک هزجعم  دنناوت  یمن ییاهنت  هب  اه  هناسر اما  دنشاب  رثؤم  دننک و 
مزال دـنریگ ، یمن میمـصت  اه  هناسر یاه  شزومآ ساسارب  اـهنت  دارفا  درک : ناـشنرطاخ  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

.دنیایب رانک  دیآ  یم دوجو  هب  هک  ییاه  ضقانت اب  دنناوتب  هک  تسا 
ییاه هیـصوت دـنک و  دـیدهت  ار  وت  تسا  نکمم  یرطخ  هچ  ییاـضف  ره  رد  دـیوگب  مدرم  هب  هک  مینک  دـیلوت  یماـیپ  اـم  رگا 

ار اهراک  نیا  همه  دـشاب  روبجم  اما  دـنک  تفایرد  ار  اهرادـشه  نیا  هعومجم  بطاخم  میهد و  هیارا  نیالنآ  دـیرخ  دـننام 
.دوش یم یدیدش  بارطضا  سرت و  راچد  دهدب ، ماجنا  انورک  نودب  یداع و  یگدنز  کی  دننام 

موهفم رب  هک  تسا  نیا  میهد ، یم ماجنا  هعماج  یارب  اهزور  نیا  هژیو  یاوتحم  دـیلوت  رد  ام  هک  یراـک  داد : همادا  رادرز 
.میا هدرک زکرمت  یگدنز  کبس 

رگا یتـح  دـینک و  هاـگن  تدـم  دـنلب  هدـیدپ  کـی  ناوـنع  هب نآ  طیارـش  اـنورک و  یراـمیب  هب  هک  مییوـگ  یم دارفا  هـب  عـقاو  رد 
.دینک تیاعر  ار  تاکن  نیا  دیشاب  هتشاد  روضح  لزنم  زا  جراخ  ای  دینک  رازگرب  یمهرود  دیهاوخ  یم

.یندش ماجنا  مک و  ساوسو  اب  ییاه  هتکن
.دنک لرتنک  ار  یلصا  یاهرطخ  دناوت  یم هک  یساسا  تاکن 

جیورت یگدنز  کبس  زا  یشخب  ناونع  هب ار  ندرک  تبقارم  اه  هناسر یلعف  طیارـش  رد  هک  تسا  مزال  تفگ : نینچمه  یو 
یلکـش هب  مولعمان  تدـم  کی  یارب  دـیاب  ام  یگدـنز  هویـش  دـعب  هب  نیا  زا  دـنیوگب  نابطاخم  هب  ناـشیاه  ماـیپ  اـب  دـننک و 

.دوش لیدبت  رگید 
رد میروـبجم  تـسین ، ندرک  دودــحم  رب  ینتبم  روـشک  یراذــگ  تسایــس  یاــضف  هـک  نـیا  هـب  هجوـت  اــب  دــش : روآداــی  یو 

لمعلاروتسد هب  ار  نآ  مدرم  هک  یا  هداس یاه  لمعلاروتـسد ینعی  میـشاب  طسو  دح  کی  لابند  هب یا  هناسر یاه  شزومآ
.دنهد ماجنا  دننک و  لیدبت  هنازور 

.دراد یا  هژیو رایسب  تیمها  هنیمز  نیا  رد  مه  مایپ  بلاق  درک : دیکات  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع 
.میهدب مایپ  بطاخم  مادک  هب  تسا  رارق  هک  دراد  یگتسب  نیا  هب  هلأسم  نیا  زا  یمهم  شخب 

اـه و هـتکن هـچ  بذــج  ینــس  هورگره  مینادــب  دــیاب  دوزفا : رادرز  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  هبنــشراهچ  زور  شرازگ  هــب 

هعماج هعماج هبهب   ییانورک   ییانورک یاه   یاه شزومآ شزومآ ردرد   اهاه   هناسر هناسر هاگیاج   هاگیاج

تیاـعر یارب  مدرم  هـب  شزوـمآ  اوـتحم و  دـیلوت  رد  اـه  هناـسر  شقن  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  یملع  تاـیه  وـضع  اـنریا - - نارهت
کبـس زا  یـشخب  ناونع  هب ار  ندرک  تبقارم  دـیاب  اه  هناسر تفگ : تسناد و  تیمها  اب  ار  انورک  نارود  رد  یتشادـهب  یاه  لـکتورپ

.دننک جیورت  یگدنز 
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ساـسحا تسا ، نکمم  میهد  شزومآ  زنط  زا  هدافتـسا  اـب  دـنملاس  بطاـخم  هب  رگا  لاـثم  روط  هب  دوش  یم ییاـه  هوـیش
متیآ همزال  اجنیا  دـنک و  یمن هجوت  میهدـب  شزومآ  یدـج  ناوجون  بطاخم  هب  رگا  اـما  تسین  یدـج  هلأـسم  ماـیپ و  دـنک 

.مینک دراو  ار  زنط 
میهد هیارا  دراد ، مزال  هک  ار  ییاه  بلاق اه و  شزومآ هورگ  ره  یارب  مینک و  یدنب  هتـسد دـیاب  ار  بطاخم  داد : همادا  یو 

.میریگب رظن  رد  ار  صاخ  یاهزاین  اب  نابطاخم  هتبلا  و 
زجوم و یاه  مایپ میناوت  یم ًامتح  اما  دـنهدب  نابطاخم  هب  هنافاکـشوم  یئزج و  یاه  لمعلاروتـسد دـنناوت  یمن اه  هناـسر

.مینک دیلوت  اه  بلاق مامت  رد  رصتخم 
.میراد زاین  یمارگاتسنیا  مایپ  یرتیئوت و  مایپ  تسکداپ ، تسکویدیو ، هب  مه  ام  طیارش  نیا  رد 

.مینزب فرح  هعماج  نآ و  طیارش  یرامیب و  نیا  هرابرد  ویدار  نویزیولت و  رد  تسا  مزال  ننچمه  دوزفا : یو 
تـسا نیا  دـشاب ، هدـننک  کمک  دـناوت  یم ماع  بطاخم  یارب  هک  هچنآ  درک : ناشنرطاخ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

هب سرتــسد  رد  ماــجنا و  لــباق  نـشور ، یاــه  لمعلاروتــسد مـینک و  هصــالخ  ار  اــه  ینارگن اــه و  ساوـسو هعوـمجم  هـک 
.مینکن جیگ  ار  اهنآ  تاییزج  اب  میهد و  هیارا  بطاخم 

یلکش نیمه  هب  دنریگب  دای  مدرم  دوش و  دارفا  یگدنز  هویـش  دراو  اه  تبقارم نیا  لکـش  نیا  هب  دیاش  دش : روآدای  رادرز 
.دهد تاجن  ار  هعماج  زا  یشخب  ناج  تسا  نکمم  هک  یا  هویش دننک ؛ یگدنز 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  انطع - هعماج -  هب  ییانورک  یاه  شزومآ رد  اه  هناسر هاگیاج   

۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۱۸۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

 - رهم ١٣٩٩ هبنشراهچ ٢  نومزآ    رد  تکرـش  هوـحن  لـمعلا  روتـسد  یئابطابط  همـالع  هاگـشناد  یـشزومآ  تنواـعم   « 

.air يپاچ هخسن  ۱۰ دیدزاب :  ١٢٩٣٨ ربخ : هرامش   ١٠:٠٦

تنواعم لاس ۱۳۹۹ " یرتکد  هرود  زکرمتم  همین  نومزآ  نیالنآ )  ) طخرب هبحاصم  هسلج  رد  تکرـش  هوحن  لمعلاروتـسد 
( نیالنآ  ) طخرب هبحاصم  هسلج  رد  تکرش  هوحن  لمعلاروتسد  یا  هیعالطا  رودص  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ 

.درک مالعا  ار  لاس ۱۳۹۹ " یرتکد  هرود  زکرمتم  همین  نومزآ 
لاـس یرتکد  هبحاـصم  رد  تکرـش  روظنم  هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  نومزآ  هناـماس  رد  هک  ینایوجـشناد  عـالطا  هب  »
رالات رد  تکرـش  هوحن  صوصخ  رد  ریز  لمعلاروتـسد  دنـشاب  یم  مزلم  نابلطواد  دناسر ، یم  دـنا  هدومن  مان  تبث   ۱۳۹۹

.دنیامن ارجا  هعلاطم و  تقد  هب  ار  هدش  رکذ  تاررقم  هبحاصم و 
 - رهم ١٣٩٩ هبنشراهچ ٢  نوـمزآ    رد  تکرـش  هوـحن  لـمعلا  روتـسد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ  تنواعم  « 

.air يپاچ هخسن  ۱۰ دیدزاب :  ١٢٩٣٨ ربخ : هرامش   ١٠:٠٦
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqYg۹

هرود هرود زکرمتم   زکرمتم همین   همین نومزآ   نومزآ نیالنآ ) ) نیالنآ  ) ) طخرب طخرب هبحاصم   هبحاصم هسلج   هسلج ردرد   تکرش   تکرش هوحن   هوحن لمعلاروتسد   لمعلاروتسد
لاس  ۱۳۹۹۱۳۹۹"" لاس یرتکد   یرتکد

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

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12938
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12938


۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۰۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

اه ندـمت یوگو  تفگ حرط  درک : ناـشنرطاخ  یناریا ، ۀـعماج  ندـناوخ  دـنم  خـیرات اـب  نارهت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وـضع 
.تسا هدش  یسیدرگد  راچد  هتفرن و  نیب  زا  اما  دشابن  حرطم  هعماج  رد  نالا  تسا  نکمم  هچرگ 

یزاـجم رانیمـس  رد  نارهت  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  یکمرا ، دازآ  یقت  نیـالنآ ، ناریا  زا  لـقن  هـب  اـنطع و  شرازگ  هـب 
حطس رد  اه  ندمت یوگتفگ  حرط  راثآ   » ناونع تحت  اه » هاگشناد نیسردم  یمالسا  نمجنا   » یداصتقا یعامتجا  رتفد 
دنامب دیاب  ام  رـصاعم  خیرات  زا  یـشخب  اهندمت  یوگ  تفگ و  هدیا  تفگ : ندـش  یناهج  دـنور  هب  هراشا  اب  یلم » یناهج و 

.دنک راگدنام  ارنآ  دناوت  یم هعقاو  نیا  زا  ررکم  یاه  تیاور رارکت و  و 
ناهج رد  اه  ندمت یوگ  تفگ و  هدیا  هک  مینک  یریگیپ  دیاب  ام  درک : حیرصت  اه  هاگشناد نیسردم  یمالسا  نمجنا  وضع 

.دننام یمن یقاب  دوخ  هتشذگ  لکش  هب  دنوش و  یم یسیدرگد  راچد  یعامتجا  یگنهرف و  یاه  هدیدپ اریز  دیسر  اجک  هب 
: دوزفا تسا ، هداد  اـهب  یلیخ  اـه  ندـمت یوـگ  تفگ و  هب  هک  تسا  ییاـهروشک  زا  یکی  هـیکرت  هـکنیا  ناـیب  اـب  یکمرا  دازآ 

ارادـم هب  لـیم  تسا و  هدـش  یـسیدرگد  راـچد  هکلب  دـنا  هتفرن نـیب  زا  اـه  ندـمت یوـگ  تـفگ و  لـثم  یگنهرف  یاـه  هدـیدپ
.درک دنم  خیرات دیاب  ار  ناریا 

نالا هک  ییادز  شنت  ثحب  اه و  ندـمت یوگ  تفگ و  هدـیا  تسا و  دـنم  خـیرات تسین و  یگنلک  یناریا  هعماـج  دوزفا : یو 
.دنوش یم یشان  عوضوم  نیا  زا  تسا  حرطم 

یکیناخ یداه  یزاجم ، تسـشن  نیا  همادا  رددوب  رتشیب  اه  ندـمت دروخرب  حرط  زا  اه  ندـمت یوگو  تفگ حرط  تیقفوم 
دروخرب هلوقم  ود  هب  کـیمداکآ  حطـس  رد  میهاوخب  رگا  تفگ : تسا  هدـش  یـسیدرگد  راـچد  اـه  ندـمت یوـگو  تفگ حرط 

رداـما تشادـن  ار  نوتگنیتناـه  کـیمداکآ  شقن  تاحالـصا  تـلود  سییر  مـینک ، هاـگن  اـه  ندـمت یوـگو  تـفگ اـه و  ندـمت
اه ندمت یوگ  تفگ و  هدیا  دش و  ییاسانـش  اه  ندمت دروخرب  هدـیا  ربارب  رد  اه  ندـمت یوگ  تفگ و  هدـیا  تباقر ، نادـیم 

.دنام کیمداکآ  حطس  رد  رتشیب  نوتگنیتناه  هیرظن  اما  دوش  لیدبت  یللملا  نیب  همانعطق  کی  هب  تسناوت 
رد یگنهرف  کرحت  داـجیا  لـماع  ار  اــه  ندــمت یوـگو  تـفگ هدــیا  تاــطابترا ، یگنهرف و  تاــعلاطم  یناریا  نـمجنا  سیئر 

نیا هب  دـناشک و  دوخ  لابند  هب  مه  ار  یزرم  نارگـشنک  هدـیا  نیا  دوزفا : درک و  یباـیزرا  ناـهج  حطـس  رد  ناریا و  لـخاد 
.دندرک هجوت  عوضوم  نیا  هب  یلخاد  یندم  یاهداهن  مه  یللملا و  نیب  یاهداهن  مه  اه و  تلود مه  بیترت 

- نامز مهان یاه  ندـمت ناکم و  مهان نامز - مه یاه  ندـمت تسناوت  اـه  ندـمت یوگ  تفگ و  هدـیا  درک : حیرـصت  یکیناـخ 
.دهد لکش  هتینردم  تنس و  یوگ  تفگ و  نوچ  ار  ناکم  مهان

تفگ و هدـیا  دوزفا : دوب ، رتشیب  اه  ندـمت دروخرب  حرط  زا  اه  ندـمت یوگو  تفگ حرط  تیقفوم  حطـس  هکنیا  نایب  اـب  یو 
کـیتاملپید و طـباور  رب  مـه  یراـجت و  تادوارم  رب  مـه  دــش و  هـمجرت  مـه  گـنهرف  داـصتقا و  ناـبز  هـب  اـه  ندــمت یوـگ 

.دش هدافتسا  تاعزانم  لصف  لح و  رد  نآ  زا  تشاذگ و  ریثات  اهروشک  نیب  یسایس 
رد دننک و  یگدنیامن  ارنآ  اه  تلود طقف  هک  تسین  یا  هدیا اه  ندـمت یوگ  تفگ و  درک : ناشنرطاخ  تاطابترا  داتـسا  نیا 

.تفرگن ماجنا  یرثوم  یاهراک  هنیمز  نیا  رد  یلو  دوش  تیوقت  دیاب  مه  یندم  هعماج  هزوح 
حرط نیا  دوزفا : تسناد و  روشک  یارب  یسایس  هیامرس  یعامتجا و  هیامرـس  کی  ار  اه  ندمت یوگو  تفگ هدیا  یکیناخ ،

یناریا هداوناـخ  رد  یتـح  یناریا  هعماـج  رد  وگ  تفگ و  ناـکما  نونکا  دوب و  رثوم  ناریا  هعماـج  رد  وـگ  و  تفگ تیوـقت  رد 
.تسا هدش  رتشیب 

: درک حیرـصت  روشک  رد  یـسایس  هزوـح  رد  بزحت  فعـض  یعاـمتجا و  هزوـح  رد  یندـم  یاـهداهن  فعـض  هب  هراـشا  اـب  یو 
هب مه  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  مک  ار  شدوخ  یـسایس  یعامتجا و  ای  یگنهرف  یاه  فعـض هک  دوب  نیا  لاـبند  تاحالـصا 

.تفر وگ  تفگ و  تمس 

دوب دوب رتشیب   رتشیب اهاه   ندمت ندمت دروخرب   دروخرب زازا   اهاه   ندمت ندمت یوگو   یوگو تفگ تفگ حرط   حرط تیقفوم   تیقفوم
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https://www.atnanews.ir/archives/297149/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1/


لاـبقا اـه و  ندـمت اـه و  گـنهرف یوـگ  تفگ و  هدـیا  حرط  هـکنیا  ناـیب  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 
تیوـقت یارب  یباـب  حـتف  تسناوـت  یم نیا  دوزفا : دـنراد ، مـه  اـب  یکیدزن  طاـبترا  کـی  میاداراـپ  نـیا  هـب  دورو  یارب  یناـهج 

اب دـش  هـک  یــسایس  هاـگن  لـیلد  هـب  اـجنیا  رد  هنافــساتم  اـما  دـشاب  اـم  هعماـج  رد  وـگ  تـفگ و  یاـهراتخاس  اـه و  هشیدـنا
.دش ور  هبور  یناوارف  یاهانگنت 

تسناد و فلتخم  یاـه  فیط اـب  یناریا  نادنمـشیدنا  نتـسشن  مه  راـنک  لـماع  ار  اـه  ندـمت یوـگو  تفگ هدـیا  یکیناـخ ،
نارهت شیک و  ناهفـصا ، رد  یناسک  هچ  دـینیبب  دـینک  هجوت  اه  ندـمت یوگ  تفگ و  زکرم  هماـنراک  هب  تسا  یفاـک  دوزفا :

وگ تـفگ و  ثـحب و  یرکف  هعماـج  زا  یــشخب  هـچ  دـندمآ و  جراـخ  زا  یناـسک  هـچ  دـندرک و  تکرــش  اـهوگو  تـفگ نـیا  رد 
.دش عفترم  تشاد ، دوجو  هک  یتسردان  یاه  یدنب بطق  اه و  تسسگ اه و  فاکش زا  یرایسب  دندش و 

رابتعا و ناریا  هب  یللملا  نیب  هصرع  رد  هدـیا  نیا  تفگ : زین  اه  ندـمت یوگو  تفگ حرط  یللملا  نیب  تاریثات  هراـبرد  یو 
هدرک یراذگ  هیاپ  ارنآ  نابلاط  هدعاقلا و  هک  ییارگداینب  رجحت و  ربارب  دـنمتردق  رایـسب  هنیزگ  کی  ناونع  هب  داد و  تلزنم 

.دش حرطم  دندوب ، هعماج  زا  نید  فذح  لابند  هک  ییاه  هدیا لاح  نیع  رد  دندوب و 
طباور هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  یدومحم  یلع  دیـسدوب  یناریا  ناـگبخن  عاـمجا  لـصاح  اـه  ندـمت یوگو  تفگ حرط 

ناونع و گنهرف  هکلب  داصتقا  ای  یژولوئدـیا  هن  ار  دروخرب  هطقن  نوتگنیتناه  هیرظن  تفگ : رانیبو  نیا  رد  زین  لـلملا  نیب 
.دش مالعا  اه  ندمت نیب  دربن  عوقو  لحم  اه  ندمت نیب  لسگ  طوطخ 

میمصت زکارم  اب  دوب  کیمداکآ  درف  کی  هکنیا  زا  ریغ  اریز  درک  داجیا  ناهج  رد  ار  یساره  نوتگنیتناه ، هلاقم  دوزفا : یو 
.دوب طابترا  رد  زین  هدحتم  تالایا  رد  یریگ 

سالجا رد  تفگ : زین  لـلم  ناـمزاس  رد  حرط  نیا  بیوصت  ناـمز  هراـبرد  اـه  ندـمت یوگو  تفگ حرط  نیودـت  هتیمک  وضع 
سییر یوس  زا  دوش  ناونع  اه  ندـمت یوگو  تفگ  لاـس  یدـالیم  لاـس ۲۰۰۱  هکنیا  یارب  یداهنـشیپ  یمومع  عمجم   ۵۳

رد هک  دوب  ناریا  یداهنـشیپ  همانعطق  نیلوا  دیـسر و  بیوصت  هب  اهروشک  همه  طسوت  هک  دـش  حرطم  تاحالـصا  تلود 
.دوب هدیسر  بیوصت  هب  سیسات  نامز  زا  داهن  نیا 

ناریا داهنــشیپ  دوزفا : درک و  هراـشا  اـه  ندـمت یوـگو  تـفگ  هدـیا  هراـبرد  عاـمجا  یارب  یلخاد  یاـه  شلاـچ هـب  یدوـمحم 
یگرزب یاه  تیقفوم دنا ، هدیـسر عامجا  هب  خـیرات  لوط  رد  نایناریا  هاگ  ره  دوب و  لخاد  رد  یناگبخن  نیب  عامجا  لصاح 

.دنا هدرک  بسک  هقطنم  ناهج و  حطس  رد 
یاـه شنت طیارـش  رد  حرط  نیا  دوزفا : درک و  یباـیزرا  ییـالط  ناـمز  کـی  ار  اـه  ندـمت یوـگو  تـفگ  هدـیا  حرط  ناـمز  یو 

هب دوب و  هتـساخرب  ینغ  ندـمت  کـی  زا  هک  دوـب  یحرط  اریز  دـش  هضرع  ناـهج  هب  ار  یـشمارآ  ربماتپـس  هلمح ۱۱  زا  یـشان 
.تفرگ رارق  یناهج  لابقا  دروم  مه  لیلد  نیمه 

ناریا رد  نآ  ندـنام  روـجهم  اـه و  ندـمت یوـگ  تفگ و  حرط  زا  اـهروشک  رگید  هدافتـسا  هب  لـلملا  نیب  طـباور  داتـسا  نیا 
راک لاح  رد  دنداد و  لیکـشت  ار  اه  ندمت فالتئا  مان  هب  ینامزاس  ییاپورا  یاهروشک  زا  یکی  هیکرت و  دوزفا : درک و  هراشا 

.دنتسه عوضوم  نیا  یور  رب 
رییغت اـب  اـم  هعماـج  رد  اهدرواتــسد  هنافــساتم  دوزفا : درک و  یباـیزرا  تدــم  هاـتوک  هعماــج  ار  ناریا  هعماــج  یدوـمحم ،

.دنوش یم شومارف  نارادمتسایس 
یاـه ثـحب یتـقو  نوتگنیتناـه  تـفگ : تـسناد و  یداـقتنا  قـیقد  یباـیزرا  کـی  دـنمزاین  ار  اـه  ندــمت دروـخرب  هـیرظن  یو ،
دوـخ هک  دراد  یداـیز  یاـه  فعـض دـنک  یم یرظن  یموـهفم و  یاـه  ثحب یتـقو  اـما  تسا  رپ  شتـشم  دـنک  یم یتسیلاـئر 

.تسا رتشیب  ثحب  دنمزاین 
نوتگنیتناه هیرظن  اب  لباقت  نادـیم  هب  رپ  تسد  اب  ناریا  درک : حیرـصت  لـلملا  نیب  طـباور  هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع 

نارکفتم و هجوت  هکلب  دش  عقاو  هجوت  دروم  یندم  نارگـشیوپ  نابلط و  حلـص  فرط  زا  اهنت  هن  قطنم  نیا  نیاربانب ، دمآ 
.درک بلج  دوخ  هب  زین  ار  یناهج  نازادرپ  هیرظن 

اه ندـمت دروخرب  هب  تبـسن  یربتـس  یرظن  هناوتـشپ  زا  اـه  ندـمت یوگ  تفگ و  حرط  تاـیبدا  درک : ناـشنرطاخ  یدومحم 
.تسا رادروخرب 

 



ناگبخن یـسایس  کیتاملپید و  طباور  للملا  نیب  طباور  یکیناخ  یناریا  ۀـعماج  یناریا  ناـگبخن  عاـمجا  یدـیلک : تاـملک 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۱۴۹ یراذگ : کارتشااه  ندمت یوگو  تفگ

۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۷:۲۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هسلج ود  رد  یللملا » نیب ربتعم  یدانتسا  یاه  هاگیاپ تالجم و  اب  ییانشآ   » ناونع اب  یشزومآ  هاگراک  انزیل ، شرازگ  هب   
ات ۱۶. تعاس ۱۴  خیرات ۹ و ۲۳  رد 

یم رازگرب  یزاـجم  تروص  هب  یلیمکت   تالیـصحت یاـه  هرود نایوجـشناد  یملع و  تأـیه یاـضعا  هژیو  هامرهم ۱۳۹۹  ۳۰ 
.دوش

.دش دهاوخ  اطعا  روضح  یهاوگ  ناگدننک  تکرش  هب   

هسلج ود  رد  یللملا » نیب ربتعم  یدانتسا  یاه  هاگیاپ تالجم و  اب  ییانشآ   » ناونع اب  یشزومآ  هاگراک  انزیل ، شرازگ  هب 
ات ۱۶. تعاس ۱۴  خیرات ۹ و ۲۳  رد 

یم رازگرب  یزاـجم  تروص  هب  یلیمکت   تالیـصحت یاـه  هرود نایوجـشناد  یملع و  تأـیه یاـضعا  هژیو  هامرهم ۱۳۹۹  ۳۰
.دوش

هنانخباتک سیئر  یـسانش و  شناد  تاعالطا و  ملع  هورگ  یملع  تأیه  وضع  یرهاـط  یدـهم  دیـس  رتکد  هاـگراک  سردـم 
.تسا یئبطابط  همالع  هاگشناد  یزکرم 

.تسا رسیم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یزاجم  رالات  قیرط  زا  یسرتسد 
.دنیامرف لصاح  سامت ۰۲۱۴۸۳۹۲۱۴۶ نفلت   هرامش  اب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نادنم  هقالع 

.دش دهاوخ  اطعا  روضح  یهاوگ  ناگدننک  تکرش  هب 

۱۱
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
انسیا۱۸:۰۹ یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

همالع هاگشناد  یاسور  نیچ  وس » نیج   » هاگشناد اب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  کرتشم  یاه  یراکمه  مهافت   
هب یملع  کرتـشم  یاــه  یراــکمه  صوـصخ  رد  یزاــجم  یوـگتفگ  رادــید و  رد  نـیچ  وـس » نـیج   » هاگــشناد یئاــبطابط و 

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یللملا » » یللملا نیب نیب ربتعم   ربتعم یدانتسا   یدانتسا یاه   یاه هاگیاپ هاگیاپ تالجم  وو   تالجم اباب   ییانشآ   ییانشآ  » » هاگراک هاگراک

یم رازگرب  نیـالنآ  تروـص  هب  هسلج  ود  یط  یللملا » نیب ربـتعم  یدانتـسا  یاـه  هاـگیاپ تـالجم و  اـب  ییانـشآ   » یـشهوژپ هاـگراک 
.دوش

«« وسوس نیج   نیج  » » هاگشناد هاگشناد اباب   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع کرتشم   کرتشم یاه   یاه یراکمه   یراکمه مهافت   مهافت
نیچ نیچ

 

https://www.lisna.ir/workshop/item/1333-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/workshop/item/1333-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12934
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12934


.دندیسر یتاقفاوت 

ندـمت روشک و  ود  ناـیم  یملع  یاـه  یراـکمه  شرتسگ  موزل  رب  تسـشن  نیا  رد  هاگـشناد  ود  نیلوئـسم  تسا  ینتفگ   
.دندومن دیکأت  زین  یا  هراق  یاهدنویپ  تیوقت  یارب  ییایسآ  گرزب 

.air يپاچ هخسن  ۴۸ دیدزاب :  ١٢٩٣٤ ربخ : هرامش   ١٣:٣٩ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١  هس   

همالع هاگشناد  یاسور  نیچ  وس » نیج   » هاگـشناد اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  کرتشم  یاه  یراکمه  مهاـفت 
هب یملع  کرتـشم  یاـه  یراـکمه  صوـصخ  رد  یزاـجم  یوـگتفگ  رادـید و  رد  نـیچ  وـس » نـیج   » هاگــشناد یئاـبطابط و 

.دندیسر یتاقفاوت 
یمالسا یروهمج  یگنهرف  نزیار  ییافو  یلعـسابع  رتکد  راکتبا  اب  هک  رادید  نیا  رد  هاگـشناد ، یمومع  طباور  شرازگ  هب 

نیج هاگشناد  یئابطابط و  همالع  یاه  هاگشناد  یاسور  هخ  نیچ رتکد  یمیلس و  نیسح  رتکد  دوب ، هتفای  بیترت  ناریا 
کرتـشم یاـه  هنیمز  هداد و  ماـجنا  ییاـهوگتفگ  کرتـشم  یملع  یاـه  یراـکمه  هنیمز  رد  نیچ  نیل  یج  ناتـسا  رد  وس 

.دندرک یسررب  ار  یراکمه 
دنبرمک و راکتبا  بلاق  رد  کرتشم  یشهوژپ  یاه  هژورپ  فیرعت  وس ، نیج  هاگـشناد  رد  یـسانش  ناریا  زکرم  یزادنا  هار 

تـسد عبانم  همجرت  یـسراف ، نابز  ینیچ و  نابز  یاه  هتـشر  هنیمز  رد  وجـشناد  داتـسا و  لدابت  یاه  هماـنرب  یارجا  هار ،
ود نایوجــشناد  ناداتــسا و  هژیو  یزاـجم  یاـه  سـالک  یرازگرب  یــسراف ، ینیچ و  یاــه  ناــبز  هـب  روـشک  ود  هراــبرد  لوا 

تکرش زین  ینیچ و  نایوجشناد  هب  هیرهش  رد  فیفخت  یاطعا  یناریا و  نایوجـشناد  هب  یلیـصحت  سروب  یاطعا  روشک ،
نیرت مهم  زا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  افزآ  )  ) یـسراف نابز  شزومآ  زکرم  یاه  سـالک  رد  ینیچ  ناـبز  نایوجـشناد 

.دوب وگتفگ  نیا  تاقفاوت 
ندـمت روشک و  ود  ناـیم  یملع  یاـه  یراـکمه  شرتسگ  موزل  رب  تسـشن  نیا  رد  هاگـشناد  ود  نیلوئـسم  تسا  ینتفگ 

.دندومن دیکأت  زین  یا  هراق  یاهدنویپ  تیوقت  یارب  ییایسآ  گرزب 
.air يپاچ هخسن  ۴۸ دیدزاب :  ١٢٩٣٤ ربخ : هرامش   ١٣:٣٩ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١  هس    

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqUg۹
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا نیچ -  وس » نیج   » هاگشناد اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  کرتشم  یراکمه  مهافت  ءاضما   

۱۱
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۵۲



تیلم یلصا : عبنم   ۶۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۳   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یعامتجا نیمأت  شهوژپ  یلاع  هسـسؤم  یروانف  شهوژپ و  نواـعم  نشور ، روپربکا  سگرن  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
یلاع هسـسؤم  رد  هک  انورک ،» اب  ههجاوم  رد  یعاـمتجا  نیماـت  ناـمزاس  هدـش  راـکیب  ناگدـش  همیب زا  تیاـمح   » راـنیبو رد 

درکراـک و طیارـش ، اـب  ییانـشآ  ار  یراـکیب  همیب  دروـم  رد  شهوژپ  ماـجنا  ترورـض  دـش ، رازگرب  یعاـمتجا  نیمأـت  شهوژپ 
راک یورین  هکارچ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دیاب  رگا  اما و  نودـب  ناراکیب ، زا  تیامح  دوزفا : درک و  ناونع  قودنـص  نیا  شقن 

لمحتم ار  یلام  یاهراشف  طقف  دـنوش ، راکیب  دارفا  نیا  هچناـنچ  هک  تسا  یلاـحرد  نیا  تسا و  دـیلوت  لـماع  نیرت  مهم

دنتسه دنتسه درم   درم یراکیب   یراکیب همیب   همیب ناریگب   ناریگب یررقم   یررقم دصرد   دصرد   ۷۰۷۰

ینـس هورگ  هدوب و  درم  ناریگب ، یررقم  دـصرد   ۷۰ تفگ : یعامتجا ، نیمأت  شهوژپ  یلاع  هسـسؤم  یرواـنف  شهوژپ و  نواـعم 
.دنراد ار  مهس  نیرتشیب  لاس  ات ۳۴   ۲۵
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.دش دنهاوخ  وربور  مه  یدایز  یناور  یاهراشف  اب  هکلب  دش ، دنهاوخن 
.دننک ساسحا  رتمک  ار  اهراشف  نیا  ناراکیب  ات  دنک  یم کمک  هنیمز  نیا  رد  یتیامح  یاه  حرط  هجیتن  رد 

لاـس رد  دـش و  ارجا  یـشیامزآ  تروـص  هب  هلاـس  هـس  هرود  کـی  تروـص  هـب  لاـس ۱۳۶۶  رد  یراـکیب  هـمیب  داد : هـمادا  یو 
.دوش یم  ارجا  نونکات  نامز  نآ  زا  دش و  بیوصت  مئاد  تروص  هب   ۱۳۶۹

نیرتهب رد  قودنص  نیا  تفگ : نآ  شـشوپ  خرن  انورک و  نارحب  زا  لبق  یراکیب  همیب  قودنـص  تیعـضو  دروم  رد  روپربکا 
، تسا دودـحم  نآ  لومـش  هنماد  هک  ارچ  دـشاب  هتـشاد  تیامح  تحت  ار  ناراکیب  زادـصرد  زا ۷.۶  شیب  هتـسناوتن  تلاح 
لاـس ۱۳۹۷، رد  هدرک و  تخادرپ  یررقم  رفن  رازه  دودـح ۴۰۰  هب  هنالاس  طسوتم  روط  هب ریخا  یاه  لاس رد  هک  یروط هب

.تسا هدوب  رفن  رازه   ۴۵۰ زا زواجتم  ناریگب  یررقم عومجم 
رثاتم یراکیب  تفگ : یراکیب  همیب  ناریگب  یررقم  دادـعت  ناسون  هب  هراشا  اب  شهوژپ  یلاـع  هسـسوم  یـشهوژپ  نواـعم 

ناراکیب دادـعت  دراد  دوجو  دوکر  هک  ینامز  تسا و  روشک  یداصتقا  نیناوق  زین  دوکر و  دـننام  داصتقا  رب  مکاـح  طیارـش  زا 
دیاـب یعیبـط  روط  هب دـنک ، اـفیا  نسحا  وحن  هب  ار  دوـخ  یزاـس  تاـبث شقن  دـهاوخب  قودنـص  نیا  رگا  دـبای و  یم  شیازفا 

.دراد یراکیب  همیب  عبانم  نیمات  رد  یساسا  شقن  تلود  نایم  نیا  رد  دبای و  شیازفا  ناریگب  یررقم  دادعت 
یاه هداد  نیرخآ  تفگ : درک و  مالعا  لاس ۹۶  رد  رامآ  نیرخآ  قبط  رفن  رازه  ره  رد  ار  یراکیب  همیب  عویش  بیرض  یو 
مره رادومن  ساـسا  رب  هدوب و  درم  ناریگب ، یررقم  دـصرد   ۷۰ راـمآ ، نیا  قبط  تسا و  لاـس ۹۶  هب  طوبرم  سرتسد  رد 

.دنراد ناریگب  یررقم زا  ار  مهس  نیرتشیب  لاس  ات ۳۴  ینس ۲۵  هورگ  ناریگب ، یررقم ینس 
دندـش هفاضا  قودنـص  نیا  ناریگب  یررقم  عمج  هب  لاـس ۹۶  رد  هک  یناگدـش  همیب  دادـعت  نیرتشیب  داد : همادا  روپربکا 

.دندوب راک  هب  لوغشم  تامدخ  هزوح  زین  یکینورتکلا و  ریغ  یکینورتکلا و  یاه  نیشام  یساسا ، تازلف  هزوح  رد 
تـسا و هدوـب  دادرارق  تدـم  ماـمتا  هـب  طوـبرم  دــصرد  اـب ۶۳  ناریگب  یررقم ندــش  راـکیب  تـلع  نـیرت  هدــمع  دوزفا : یو 

بسانم لغش  دصرد  طقف ۲۸  هدش و  دنم  هرهب  یررقم  زا  دوخ  قاقحتسا  نامز  نایاپ  ات  نالومشم  دصرد  نینچمه ۶۸ 
.دندرک ادیپ  ار  دوخ 

یط قودنـص  یاه  هنیزه هب  اهدـمآرد  تبـسن  تارییغت  دـنور  یـسررب  تفگ : شهوژپ  یلاع  هسـسوم  یـشهوژپ  نواـعم 
رد هدوب و  رتشیب  قودنـص  یاهدمآرد  زا  دصرد  اه ۱۵  هنیزه  تلاح ، نیرتدب  رد  هک  دـهد  یم ناشن  یاه ۹۷ و ۸۰  لاس

.تسا هدوب  رتشیب  اه  هنیزه  زا  دصرد  اهدمآرد ۱۲  تلاح ، نیرتهب 
اب اـنورک  یراـکیب  یررقم  تفگ : تخادرپ و  اـنورک  طیارـش  رد  یراـکیب  هـمیب  قودنـص  شقن  درکراـک و  هـب  سپـس  روپربـکا ،

دصرد اب ۵۵  ربارب  یررقم  رادـقم  هدـش و  نیمأـت  یلم  هعـسوت  قودنـص  لـحم  زا  تلود  یدراـیلیم  رازه  رابتعا ۳  قیرزت 
تبـسن ردبرـض  رفن  فقــس ۴  اـت  لـفکت  تـحت  درف  ره  یازا  هـب  دزمتــسد  لقادـح  دــصرد  هفاـضا ۵  هب  دزمتـسد  لقادـح 

رفن رازه و ۸۵۲  نویلیم و ۵۲  کی  یارب  ًاعومجم  نونکاـت  هک  تسا  هدوب  هاـم  یاـهزور  لـک  هب  هاـم  رد  یراـکیب  یاـهزور 
.تسا هدش  تخادرپ  یراکیب  همیب  یررقم 

قودنـص هتـشابنا  یرـسک  هک  یروط  هب  هتفای ، شیازفا  ریخا  یاه  لاس  رد  قودنـص  یرـسک  تشابنا  تعرـس  دوزفا : یو 
.تسا هدیسر  لاس ۱۳۹۸  نایاپ  رد  ناموت  درایلیم  زا ۸۰۰  شیب  هب 

زا لیلجت  نمـض  اـنورک ، طیارـش  رد  یراـکیب  همیب  هزوح  رد  ناریا  تامادـقا  صوصخ  رد  یتاحیـضوت  هئارا  زا  سپ  روپربکا 
: تفگ یررقم ، یروضحریغ  تساوخرد  یارب  یراکیب  همیب  هناماس  یزادنا  هار یارب  ینامزاس  نورب  نورد و  یاه  یراکمه

یارب اـه  تـخادرپ دــنیارف و  تاـیئزج  صوـصخ  رد  یناـسر  عــالطا هوـحن  هارمه  هـب  اــه  تـخادرپ رد  ریخأــت  یررقم و  غـلبم 
.تسا هتشاد  هارمه  هب  ار  ییاه  یتیاضران نیلومشم 

اب نآ  هسیاـقم  اــیند و  روـشک  یراــکیب ۲۵  هـمیب  قودنــص  تیعــضو  هـب  شرازگ ، نـیا  زا  یرگید  شخب  رد  نـینچمه  یو 
.تخادرپ ناریا 

تفر  تسد  زا  لغش  نویلیم  زا ۴۰۰  شیب  انورک  زا  سپ 
درایلیم راـکیب و ۳  نوـیلیم  اـنورک ۲۰۰  نارحب  زا  لـبق  تـفگ : ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  داتـسا  ییاـط  نـسح  هـمادا  رد 

.تسا هتفرگ  رارق  ریثات  تحت  نالغاش  دصرد  یگدنز ۱۵  انورک  نارحب  زا  سپ  اما  تسا  هتشاد  دوجو  ناهج  رد  لغاش 

 



بسک و متـسیسوکا  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  تـفر و   تـسد  زا  لغـش  نوـیلیم  زا ۴۰۰  شیب  اـــنورک  زا  سپ  داد : هــمادا  یو 
ام یرادا  یراجت و  ماظن  هک  یا  هنوگ هب هتشاد  دوجو  زین  ام  روشک  رد  تیعضو  نیا  هدش و  یساسا  تارییغت  راچد  اهراک 

.تسا هدرک  هبرجت  ار  یساسا  تارییغت  یللملا  نیب  یلم و  حطس  رد 
، راک رازاب  کـیرحت  تیوقت و  تفگ : درک و  هراـشا  هنیمز  نیا  رد  راـک  یللملا  نیب ناـمزاس  یتسایـس  مادـقا  راـهچ  هب  ییاـط 

یرگراک یاه  هیداحتا رب  هیکت  راک و  لحم  رد  نارگراک  زا  تظفاحم  اهنآ ، یلیطعت  زا  یریگولج  راـک و  بسک و  زا  تیاـمح 
.تسا تامادقا  نیا  هلمج  زا  انورک  نارحب  زا  رذگ  یارب  یعامتجا  یوگتفگ  تیوقت  یارب 

یکینورتکلا  تروص  هب  راک  طباور  هزوح  تامدخ  یمامت  تفایرد 
نیا رد  یعامتجا  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ترازو  یرادا  لوحت  تاـطابترا و  تاـعالطا ، یرواـنف  زکرم  سیئر  یوضر  داوج  دـیس 

هب تـفگ : اـنورک  نارود  رد  یراـکیب  هـمیب  تساوـخرد  تـبث  هناـماس  یزادـنا  هار  یریگ و  لکـش  هـنیمز  هـب  هراـشا  اـب  هـسلج 
نایـضاقتم همه  نونکا  تفرگ و  رارق  راکروتـسد  رد  مه  راک  طباور  عماج  هناماس  یحارط  یراـکیب ، همیب  هناـماس  تازاوم 

.دنناسرب تبث  هب  تساوخرد و  راک  طباور  هزوح  رد  ار  دراوم  یقبام  تیوه ، زارحا  زا  سپ  دنناوت  یم 
اب ناتـسا  رد ۲۵  عـقاو  رد  دـش ؛ یم  ماـجنا  یتـسد  تروـص  هب  یلک  هب  یراـکیب  هـمیب  تساوـخرد  تـبث  دـنیارف  تـفگ : یو 

یباـیراک رتاـفد  اـه و  یباـیراک  طـسوت  رگید  ناتـسا  تفه  رد  تفرگ و  یم  تروـص  کرادـم  هئارا  راـک و  تارادا  هب  هعجارم 
.دوب یراکیب  همیب  یررقم  یرارقرب  لوا  طرش  اهدنیارف  مامت  رد  یروضح  هعجارم  دشیم و  ماجنا 

وربور یرایـسب  یاـه  یتخـس  اـب  یکینورتـکلا  ـالماک  شور  هب  یروضح  ـالماک  شور  کـی  زا  لاـقتنا  یارب  اـنورک  طیارـش  رد 
.میدش

نوچ یثحاـبم  دنفـسا ۱۳۹۸  زا ۱۵  هـکنیا  ناـیب  اـب  هاـفر  ترازو  یرادا  لوـحت  تاـطابترا و  تاـعالطا ، یرواــنف  زکرم  سیئر 
ره تـفگ : دــش ، حرطم  هناـخترازو  رد  اــه  لــکتورپ  تیاــعر  یباــیراک و  رتاــفد  ندــش  لــیطعت  هـمین  ناــنکراک ، یراــکرود 

.دنک مادقا  تساوخرد  تبث  یارب  تشاد  تصرف  زور  رثکادح ۳۰  نوناق  قبط  یراکیب  همیب  یضاقتم 
دوشن ؟ ررضتم  هدش  راکیب  درف  ات  میدرک  یم  هچ  دیاب  اه  تیدودحم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 

.تفرگ رارق  راکروتسد  رد  یتنرتنیا  هناماس  یزادنا  هار  نیاربانب  دوزفا : یوضر 
.دندرک مان  تبث  نالومشم  زا  یریثک  دادعت  دیسر و  ماجنارس  هب  تیروف  دیق  اب  یا  هناماس  یحارط  تیرومام  تیاهن  رد 
تخادرپ ار  یراکیب  همیب  قح  دـصرد  هس  هک  ینیلومـشم  یعامتجا ، نیمات  نامزاس  رد  دوجوم  یتاعالطا  کناب  نینچمه 
لومشم هک  دش  یم  مالعا  اهنآ  هب  دندش و  یم  هجوتم  هاگراک  دک  یلمدک و  دورو  اب  دارفا  دندش و  صخـشم  دندوب  هدرک 

.ریخ ای  دنتسه  یراکیب  همیب 
یارب درک : راـهظا  دــنداد  یم  ماـجنا  ار  تساوـخرد  تـبث  لــیمکت و  ار  یا  هداــس  مرف  دــیاب  نایــضاقتم  هـکنیا  ناــیب  اــب  یو 

مان تبث  رامآ  نیرخآ  هک  دوب  هدش  مهارف  ناکما  نیا  یعامتجا  نیمات  هناخترازو و  یداتـس  هزوح  یناتـسا و  لک  ناریدم 
.دننک تفایرد  هدهاشم و  هظحل  رد  ار  ناگدش 

نینچ هب  یـسرتسد  ناکما  هک  دوب  راب  نیلوا  دوزفا : هافر  ترازو  یرادا  لوحت  تاطابترا و  تاعالطا ، یرواـنف  زکرم  سیئر 
.دوب هدش  مهارف  یرامآ 

نیماـت همیب  لومـشم  هک  هدـید  بیـسآ  لـغاشم  یارب  ار  یرگید  یتیاـمح  تامادـقا  تلود  اـنورک  عوـضوم  اـب  ههجاوـم  رد 
.میدوب دهاش  هناماس  نیا  رد  ار  اضاقت  زا  یدایز  مجح  لاح ، نیا  اب  دوب ، هتفرگ  رظنرد  زین  دندوبن  یعامتجا 

یاــه یگدیـــسر  نیزگیاــج  دارفا ، تاــعالطا  قیبــطت  ندرک و  کـــچ  ادـــتبا  ناـــمه  رد  تــلع  نــیمه  هــب  داد : هــمادا  یو 
.دش یتسد  یاه  یسررب  یسانشراک و 

رارق راکروتـسد  رد  مـه  راـک  طـباور  عماـج  هناـماس  یحارط  یراـکیب ، هـمیب  هناـماس  تازاوـم  هـب  هـکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یوـضر 
ار نآ  تساوخرد و  راک  طباور  هزوح  رد  ار  دراوم  یقبام  تیوه ، زارحا  زا  سپ  دنناوت  یم  نایضاقتم  همه  نونکا  تفرگ و 

.دراد دوجو  زین  هدنورپ  یریگیپ  ناکما  تفگ : دنناسرب  تبث  هب 
.تسا هدش  ینیب  شیپ  ...و ، باسح  هرامش  مالعا  یررقم ، یارقرب  هلمج  زا  راک  یاهتنا  ات  اهدنیارف 

هزوح رد  تامدـخ  همه  یتـحار  هب  دـنناوتب  دارفا  هک  تسا  هدـش  مهارف  رـضاح  لاـح  رد  ناـکما  نیا  نینچمه  دوزفا : یو 

 



.دننک تفایرد  یکینورتکلا  تروص  هب  ار  راک  طباور 
دوش  یم  یروضح  ریغ  یمتسیس و  مه  یراکیب  همیب 

همیب قودنـص  یور  شیپ  یاه  شلاچ  هب  هراشا  اب  یعامتجا  نیمات  نامزاس  ناگدش  همیب روما  لکریدـم  یروکـش  یدـهم 
؛ دوش یم  هئارا  هنادنمتواخـس  تروص  هب  دوجوم  عضو  رد  یراکیب  همیب  قودنـص  یایازم  رظنم  کـی  زا  تفگ : زین  یراـکیب 

.دوش یم  تخادرپ  مه  یگلاس  ات ۶۰  اضعب  تسا و  ینالوط  نآ  یرادرب  هرهب  تدم  دراد و  یناسآ  اتبسن  یرارقرب  طیارش 
رگا هک  میراد  ینوناـق  مازلا  مه  اـم  دراد و  دوجو  زین  یتاـیلام و ...  تیفاـعم  همیب ، قح  زا  تخادرپ  تیفاـعم  دوزفا : یو 

ار راک  نوناق  هدام ۱۱۱  دیاب  دشاب ، قوقح  لقادحریز  نآ  ددع  مینک و  هبساحم  ار  درف  یریگب  قوقح  رخآ  زور  نیگنایم ۹۰ 
.مینک تیاعر  ار  دزمتسد  لقادح  لامعا و 

یارب یعوـطقم  مـقر  اـنورک ، داتــس  هبوـصم  رد  هـکنیا  ناـیب  اــب  یعاــمتجا ، نیماــت  ناــمزاس  ناگدــش  هـمیب روـما  لکریدــم 
دارفا اضعب  یراـکیب  همیب  نوناـق  رد  تفگ : دوب  تواـفتم  لاس ۶۹  بوصم  یراکیب  نوناق  اـب  هک  دـش  تخادرپ  نایـضاقتم 

.دنک یم  داجیا  اهنآ  یارب  ینما  هیشاح  دننک و  یم  تفایرد  یررقم  لاس  دنچ 
همیب تـیعمج  فـصن  هـک  مـیراد  راـک  نوناـق  لومـشم  هدـش  هـمیب  درف  رازه  نوــیلیم و ۶۰ تـفه  اــبیرقت  داد : هـمادا  یو 

.دریگ یمربرد  ار  ام  لغاش  ناگدش 
کی میتـشاد ؛ یهدــب  تشاـبنا  کـی  هـک  لاـس  ود  نـیمه  رد  لاـس ۹۸ و  رخآ  اـت  یراـکیب  یاـه  همیب  قـح  دـصرد  هس  نـیا 

.میدش هجاوم  یرسک  ناموت  درایلیم  رب ۸۰۰  غلاب  اب  درک و  ادیپ  یدوعصریس 
.داد یمن  ار  دنفسا ۹۸  رد  ریگب  یررقم  رازه  یررقم ۲۲۵  تخادرپ  فافک  یتخادرپ  همیب  قح  دصرد  هس  نیا 

قودنـص رگا  هک  هدـشن  ینیب  شیپ  نوناـق  نـیمه  رد  درک : دـیکات  یعاـمتجا  نیماـت  ناـمزاس  ناگدـش  هـمیب روـما  لکریدـم 
همیب بـیج  رد  تـسد  هدرک و  هدافتــسا  رگید  یاـه  لـحم  زا  دـیاب  دـنک ؟ راـبتعا  نیماـت  دـیاب  عباـنم  مادـک  زا  دروآ  یرــسک 

.دنتسه اه  یراتفرگ  نیا  کیرش  هک  میربب  رگید  ناگدش 
لحم زا  ثداوح  زا  یشان  یراکیب  یررقم  یارقرب  هدش  صخشم  نوناق  رد  میراد و  ار  هبقرتمریغ  ثداوح  تفگ : یروکش 

تـشابنا اب  مه  یداع  طیارـش  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش  لوصو  یراکیب  همیب  قح  یتفایرد  یاهدـصرد  هس  ناـمه 
.میهجاوم یرسک  و 

صیـصخت ار  یغلبم  انورک  داتـس  هبوصم  هب  هجوت  اب  دوب و  ماگمه  اـم  اـب  تلود  اـنورک  نارود  رد  هناتخبـشوخ  دوزفا : یو 
.تشاد لابند  هب  یلقادح  ششوپ  اما  دوبن  بولطم  دیاش  هک  دنداد 

نایـضاقتم یالاب  مجح  هب  هجوت  اب  اما  دوبن  هظحالم  لـباق  هک  دوب  ناـموت  رازه  نویلیم و ۲۰۰  کی  ات  کـی  نیب  طـسوتم 
.دش عیزوت  نینچ  نیا  عبانم  انورک ، نارود  رد 

وزج دــننک  یم  تفاـیرد  یراـکیب  هـمیب  هـک  یا  هرود  لداـعم  دــش و  راــبتعا  نیماــت  رویرهــش  اــت  دارفا  نـیا  هـمیب  هچرتـفد 
.دوش یم  هتفرگ  رظنرد  ناشقباوس 

نیا رد  ار  یراـکیب  همیب  هزوـح  رد  ییازفا  مـه  کـی  هـکنیا  ناـیب  اـب  یعاـمتجا  نیماـت  ناـمزاس  ناگدـش  هـمیب روـما  لکریدـم 
رد میتــسناوت  تــفرگ و  لکـــش  ییازفا  مــه  نــیا  تــفگ : میدوــب  دــهاش  یراــکیب  هــمیب  هناــماس  یزادـــنا  هار  اــب  هــهرب و 

.تسا مهم  راکهار  کی  نوناق  حالصا  میشاب و  نایضاقتم  یوگخساپ  نکمم  نامز  نیرتهاتوک 
یاه شور  هب  ار  دوخ  یاج  یروضح  تاعجارم  یتنس و  یاهدرکیور  رگید  تفگ : درک و  هراشا  یلاتیجید  تالوحت  هب  یو 

.دوب اج  هب  رایسب  یراکیب  همیب  هناماس  یزادنا  هار  رد  هافر  ترازو  لمع  راکتبا  هداد و  یروضحریغ 
نیماـت رد  اـم  یراـکیب  هـمیب  متــسیس  ندــش  کـنیل  دــنک  لــیمکت  ار  ییازفا  مـه  نـیا  دــهد و  خر  دــیاب  هـک  یبوـخ  قاــفتا 

.تسا هافر  ترازو  رد  راک  طباور  عماج  هناماس  اب  یعامتجا 
همیب دــنیارف  ندــش  یروـضحریغ  تخاـسریز  دوزفا : یراـیتخا  ناگدــش  هـمیب  یــصوصخ و  شخب  رد  ناراـکیب  هراــبرد  یو 

ار تامدـخ  یلک  هب  میـشاب و  متـسیس  نیا  یزادـنا  هار  دـهاش  میناوت  یم  یئزج ، صقاون  عفر  اب  هک  هدـش  مهارف  یراکیب 
.میشاب هتشاد  ار  هبقرتمریغ  تاقافتا  یگدامآ  هشیمه  میهد و  هئارا  یروضحریغ 

.دش دنهاوخ  لیمکت  هدنیآ  هامدنچ  رد  هک  میراد  یروضحریغ  متسیس  نیدنچ 

 



هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

تیلم راک -  طباور  هناماس  رد  یرمتسم  یرارقرب  ات  یراکیب  یکینورتکلا  تبث  زا   

نادرگ داصتقا  دوش -  یم  یروضح  ریغ  یمتسیس و  مه  یراکیب  همیب   

ارآرهش همانزور  زوینارآرهش -  یراکیب |  همیب  فعض  طاقن  انورک و   

یلام رابخا  انورک -  رصع  رد  یراکیب  همیب   

رزخ یاوآ  انورک -  رصع  رد  یراکیب  همیب   

کیت دنور -  یمن  راکرس  یتفایرد ، یرمتسم  نامز  نایاپ  ات  یراکیب  همیب  ناریگب  قوقح  دصرد   ۶۸ 

تراجت لصف  انورک -  رصع  رد  یراکیب  همیب  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

انسیا دوش -  یم  یروضح  ریغ  یمتسیس و  مه  یراکیب  همیب   

اناپ یرازگربخ  انورک -  رصع  رد  یراکیب  همیب  روپربکا * سگرن   

نیالنآ دامتعا  دش -  یروضحریغ  یراکیب  همیب   

زوین مدرم  دنتسه -  درم  یراکیب  همیب  ناریگب  یررقم  دصرد   ۷۰ 

انسیا دنور -  یمن  راکرس  یتفایرد ، یرمتسم  نامز  نایاپ  ات  یراکیب  همیب  ناریگب  قوقح  دصرد   ۶۸ 

انسیا راک -  طباور  هناماس  رد  یرمتسم  یرارقرب  ات  یراکیب  یکینورتکلا  تبث  زا   

۱۱
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۵۸۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

هقف هورگ  یوس  زا  للملا » نیب طباور  هقف  للملا و  نیب طباور  شناد  ناـیم  تازیاـمت   » یملع تسـشن  اـنکیا ، شرازگ  هب 
طباور هقف  للملا و  نیب طباور  شناد  نایم  تازیامت   » تسـشن.دوش یم رازگرب  (ع ) راـهطا همئا  یهقف  هسـسؤم  یـسایس 

هب (ع ) راـهطا هـمئا  یهقف  هسـسؤم  تاـسلج  نلاـس  رد  هاـمرهم  موـس  هبنـشجنپ ، زور  یلا ۱۲  تعاـس ۱۰  زا  لـلملا » نیب
نیا هدـنهد  هئارا.دــش دــهاوخ  رازگرب  یراـنیبو  تروـص  هـب  نـینچمه  یتشادــهب  تاروتــسد  تیاـعر  اـب  یروـضح و  تروـص 

یهقف هسسؤم  یـسایس  هقف  هورگریدم  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  ییادخدبع ، یبتجم  تسـشن ،
مایپ یاهتنا.تسا  یمساق  دمحم  نآ  یملع  ریبد  و  (ع ) راهطا همئا 

رازگرب رازگرب للملا » » للملا نیب نیب طباور   طباور هقف   هقف للملا  وو   للملا نیب نیب طباور   طباور شناد   شناد نایم   نایم تازیامت   تازیامت  » » تسشن تسشن
دوش دوش یمیم

رازگرب (ع ) راهطا همئا  یهقف  هسسؤم  یوس  زا  للملا » نیب طباور  هقف  للملا و  نیب طباور  شناد  نایم  تازیامت   » یملع تسـشن 
.دوش یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۶طباور 

https://iqna.ir/fa/news/3924667/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%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/3924667/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

هفسلف داتسا  نسحروپ  مساق  روضح  اب  بشما  وگو ، تفگ ویدار  یایفوس  یاه  همانرب همادا  رد  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب 
یسررب رورـش  هلئـسم  نید و  هفـسلف  عوضوم  نارهت  هاگـشناد  داتـسا  ییاضردمحم  دمحم  ییابطابط و  همالع  هاگشناد 

.دوش یم
هامرهم لوا  بشما  یدنبهـش  همطاف  یگدننک  هیهت  اب  همانرب و  سانـشراک  یرجم  یبدا  داوجدـمحم  یارجا  اب  همانرب  نیا 

.دوش یم شخپ  وگو  تفگ ویدار  زا  ات ۲۴  تعاس ۲۲  زا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  وگتفگ -  ویدار  رد  رورش  هلئسم  نید و  هفسلف  یسررب   

۱۱
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۱۳



اراش یلصا : عبنم   ۲۳۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

اوتحم و دـیلوت  رد  اـه  هناـسر شقن  اـنورک  موـس  جوـم  عورـش  اـبییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضعرادرز  نـیرز 
.دراد یصاخ  تیمها  یتشادهب  تاکن  اه و  لکتورپ تیاعر  یارب  مدرم  هب  شزومآ 

.دنتسه رتگرزب  راتخاس  زا  یشخب  دننک و  یمن لمع  ألخ  رد  اه  هناسر هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  هتبلا 
رد هن  دـشاب  یراذگتـسایس  کی  همادا  دـنهدب  نابطاخم  هب  دـنناوت  یم اه  هناسر هک  یـشزومآ  تسا  مزـال  لـیلد  نیمه  هب 

.نآ اب  ضقانت 
.دنتسه اهریغتم  نیا  زا  یکی  اهنت  اه  هناسر دراد و  ریغتم  نیدنچ  انورک  یرامیب  عویش  دننام  یطیارش  یارب  یگدامآ 

افیا ار  ناشدوخ  مهس  مادکره  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  میناوت  یم دننک  لمع  مه  اب  گنهامه  مه و  اب  اهریغتم  همه  رگا 
میمـصت اه  هناسر یاه  شزومآ ساسارب  اهنت  دارفا.دننک  هزجعم  دـنناوت  یمن ییاهنت  هب  اه  هناسر اما  دنـشاب  رثؤم  دـننک و 

.دنیایب رانک  دیآ  یم دوجو  هب  هک  ییاه  ضقانت اب  دنناوتب  هک  تسا  مزال  دننک و  یمن لمع  دنریگ و  یمن
ییاه هیـصوت دـنک و  دـیدهت  ار  وت  تسا  نکمم  یرطخ  هچ  ییاـضف  ره  رد  دـیوگب  مدرم  هب  هک  مینک  دـیلوت  یماـیپ  اـم  رگا 

ار اهراک  نیا  همه  دـشاب  روبجم  اما  دـنک  تفایرد  ار  اهرادـشه  نیا  هعومجم  بطاخم  میهد و  هئارا  نیالنآ  دـیرخ  دـننام 
دیلوـت رد  اـم  هـک  یراـک.دوش  یم یدـیدش  بارطــضا  سرت و  راـچد  دـهدب  ماـجنا  اـنورک  نودـب  یداـع و  یگدـنز  کـی  دـننام 

.میا هدرک زکرمت  یگدنز  کبس  موهفم  رب  هک  تسا  نیا  میهد  یم ماجنا  هعماج  یارب  اهزور  نیا  هژیو  یاوتحم 
رگا یتـح  دـینک و  هاـگن  تدـم  دـنلب  هدـیدپ  کـی  ناوـنع  هب نآ  طیارـش  اـنورک و  یراـمیب  هب  هک  مییوـگ  یم دارفا  هـب  عـقاو  رد 

.دینک تیاعر  ار  تاکن  نیا  دیشاب  هتشاد  روضح  لزنم  زا  جراخ  ای  دینک  رازگرب  یمهرود  دیهاوخ  یم
.یندش ماجنا  مک و  ساوسو  اب  ییاه  هتکن

ار ندرک  تبقارم  اـه  هناـسر یلعف  طیارـش  رد  هک  تسا  مزال.دـنک  لرتنک  ار  یلـصا  یاـهرطخ  دـناوت  یم هک  یـساسا  تاـکن 
ام یگدـنز  هویـش  دـعب  هب  نیا  زا  دـنیوگب  نابطاخم  هب  ناشیاه  ماـیپ  اـب  دـننک و  جـیورت  یگدـنز  کبـس  زا  یـشخب  ناونع  هب

دوش دوش یمیم یسررب   یسررب رورش   رورش هلئسم   هلئسم نید  وو   نید هفسلف   هفسلف

.دوش یم یسررب  رورش  هلئسم  نید و  هفسلف  عوضوم  ناسانشراک  روضح  اب  وگو ، تفگ ویدار  یایفوس  همانرب  رد  بشما 

هعماج هعماج هبهب   ییانورک   ییانورک یاه   یاه شزومآ شزومآ ردرد   اهاه   هناسر هناسر هاگیاج   هاگیاج

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۷طباور 

https://www.mehrnews.com/news/5030507/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5030507/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/555347
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/555347


.دوش لیدبت  رگید  یلکش  هب  مولعمان  تدم  کی  یارب  دیاب 
لابند هب یا  هناسر یاه  شزومآ رد  میروبجم  تسین  ندرک  دودـحم  رب  ینتبم  اـم  یراذگتـسایس  یاـضف  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

.میشاب طسو  دح  کی 
رد مه  مایپ  بلاق.دنهد  ماجنا  دننک و  لیدبت  هنازور  لمعلا  روتسد هب  ار  نآ  مدرم  هک  یا  هداس یاه  لمعلاروتـسد ینعی 

.دراد یا  هژیو رایسب  تیمها  هنیمز  نیا 
.میهدب مایپ  بطاخم  مادک  هب  تسا  رارق  هک  دراد  یگتسب  نیا  هب  هلأسم  نیا  زا  یمهم  شخب 

.دوش یم ییاه  هویش اه و  هتکن هچ  بذج  ینس  هورگره  مینادب  دیاب 
یدج هلأسم  مایپ و  دنک  ساسحا  تسا  نکمم  میهد  شزومآ  زنط  زا  هدافتسا  اب  دنملاس  بطاخم  هب  رگا  لاثم  روط  هب 

.مینک دراو  ار  زنط  متیآ  همزال  اجنیا  دنک و  یمن هجوت  میهدب  شزومآ  یدج  ناوجون  بطاخم  هب  رگا  اما  تسین 
هتبلا مـیهد و  هـئارا  دراد  مزـال  هـک  ار  ییاـه  بلاـق اـه و  شزوـمآ هورگ  ره  یارب  مـینک و  یدـنب  هتـسد دـیاب  ار  ناـم  بطاـخم

.میریگب رظن  رد  ار  صاخ  یاهزاین  اب  نابطاخم 
زجوم و یاه  مایپ میناوت  یم ًامتح  اما  دـنهدب  نابطاخم  هب  هنافاکـشوم  یئزج و  یاه  لمعلاروتـسد دـنناوت  یمن اه  هناـسر

.مینک دیلوت  اه  بلاق مامت  رد  رصتخم 
رد تسا  مزـال  مه   ، میراد زاـین  یمارگاتـسنیا  ماـیپ  یرتـیئوت و  ماـیپ  تسکداـپ ، تسکویدـیو ، هب  مه  اـم  طیارـش  نـیا  رد 

کمک دـناوت  یم ماـع  بطاـخم  یارب  هک  یزیچ.مینزب  فرح  هعماـج  نآ و  طیارـش  یراـمیب و  نیا  هراـبرد  ویدار  نویزیولت و 
ماجنا و لباق  نشور ، یاه  لمعلاروتـسد مینک و  هصالخ  ار  اه  ینارگن اه و  ساوسو هعومجم  هک  تسا  نیا  دشاب  هدـننک 

.مینکن جیگ  ار  اهنآ  تایئزج  اب  میهد و  هئارا  بطاخم  هب  سرتسد  رد 
؛ دـننک یگدـنز  یلکـش  نیمه  هب  دـنریگب  داـی  مدرم  دوـش و  دارفا  یگدـنز  هویـش  دراو  اـه  تبقارم نیا  لکـش  نـیا  هـب  دـیاش 

.دهد تاجن  ار  هعماج  زا  یشخب  ناج  تسا  نکمم  هک  یا  هویش

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اراش هعماج -  هب  ییانورک  یاه  شزومآ رد  اه  هناسر هاگیاج   

داصتقا لصف  هعماج -  هب  ییانورک  یاه  شزومآ رد  اه  هناسر هاگیاج  ناریا  یصصخت  تیاس   

تراجت لصف  هعماج -  هب  ییانورک  یاه  شزومآ رد  اه  هناسر هاگیاج  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

نیالنآ ناریا  هعماج -  هب  ییانورک  یاه  شزومآ رد  اه  هناسر هاگیاج   

۳۱۳۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۳۳



انلیا یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / تلود  یناسر  عالطا  هاگیاپ   

هب ار  یرازلگ  دـمحم  یمکح  رودـص  اـب  تلود  یوگنخـس  روهمج و  سیئر  یعاـمتجا  تاـطابترا  راـیتسد  یعیبر ، یلع  رتکد 
.درک بوصنم  تلود " یوگنخس  روهمج و  سیئر  یعامتجا  تاطابترا  رایتسد   " هزوح لکریدم  ناونع 

زورما ناریا  طیارـش  رد  تسا : هدـمآ  یرازلگ  هب  باـطخ  باـصتنا  مکح  نـیا  رد  تـلود ، یناـسر  عـالطا  هاـگیاپ  شرازگ  هـب 
نایرج رد  یرگنـشور و  داجیا  هعماج ، یارب  تلود  تامادقا  اه و  همانرب  اهتـسایس ، زا  یناسر  عالطا  هب  رتشیب  نتخادرپ 

دشدش تلود   تلود یوگنخس   یوگنخس روهمج  وو   روهمج سیئر   سیئر یعامتجا   یعامتجا تاطابترا   تاطابترا رایتسد   رایتسد هزوح   هزوح لکریدم   لکریدم یرازلگ   یرازلگ

ناوـنع هـب  ار  یرازلگ  دـمحم  یمکح  رودـص  اـب  تـلود  یوگنخـس  روـهمج و  سیئر  یعاـمتجا  تاـطابترا  راـیتسد  یعیبر ، یلع  رتـکد 
.درک بوصنم  تلود  یوگنخس  روهمج و  سیئر  یعامتجا  تاطابترا  رایتسد  هزوح  لکریدم 

 

http://dolat.ir/detail/347529
http://dolat.ir/detail/347529


.دراد ترورض  یرگید  هرود  ره  زا  شیب  یمومع ، راکفا  نتشاذگ 
یا و هناـسر  یاـضف  زا  بساـنم  تخانــش  زین  یگنهرف و  یعاـمتجا و  یا ، هناـسر  یاـهتیلاعف  هقباـس  شناد ، هـب  هجوـت  اـب 
روـهمج و سیئر  یعاـمتجا  تاـطابترا  راـیتسد  هزوـح  لکریدـم   » تمــس هـب  ار  یلاـعبانج  مـکح  نـیا  بجوـم  هـب  یعاـمتجا 

.میامن یم  بوصنم  تلود » یوگنخس 
تاناکما زا  رثوم  یریگراکب  اب  لاعتم و  دنوادخ  تایانع  هب  لاکتا  اب  تسا  دـیما  تسا : هدرک  حیرـصت  مکح  نیا  رد  یعیبر 

یمدرم یاـهداهن  یعاـمتجا و  یاـههورگ  اـب  هدــنزاس  لـماعت  یا و  هناـسر هعماـج  رد  دوـجوم  یاـه  تـیفرظ زین  یناــسنا و 
.میرادرب یرثوم  تبثم و  یاهماگ  دامتعا  شیازفا  تیفافش و  داجیا  یارب  میناوتب 

اب کرتـشم  یزیر  هماـنرب یگنهاـمه و  شیازفا  ییازفا ، مه داـجیا  نینچمه  تسا : هدروآ  مکح  نـیا  رد  تـلود  یوـگنخس 
.دور یم نآ  یریگیپ  راظتنا  هک  تسا  یتامادقا  هلمج  زا  تلود  یناسر  عالطا  یاروش  هناخریبد 

ریبدـت و تلود  یقالخا  روشنم  ییارگ و  لادـتعا  یرادـمنوناق ، لوصا  تیاـعر  اـب  هلوحم  فیاـظو  ماـجنا  رد  ار  امـش  قیفوت 
.منک یم تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  دیما 

تیلاعف ناوج  ناراگن  همانزور هناـخ  رد  لاس ۱۳۷۵  زا  هک  تسا  روشک  یعامتجا  یتاـعوبطم و  نـالاعف  زا  یرازلگ  دـمحم 
.درک زاغآ  ار  دوخ 

یو یتاـعوبطم  یاـه  تیلاـعف رگید  زا  اـنریا  یرازگربـخ  ناریا و  زوروـن ، یرهـشمه ، ناـیب ، نوـچ  ییاـه  هماـنزور رد  روـضح 
.تسا

یریبدرس هلحم و  یرهشمه  رد  یریبدرس  انسیا ، یرازگربخ  یـشزومآ  رواشم  انلیا ، یرازگربخ  ربخ  ریدم  یماقم و  مئاق 
.تسا یرازلگ  هناسر  تیریدم  قباوس  هلمج  زا  ییاناد  هدیپس  یصصخت  همانهام 

تنواــعم سیردــت و  شــشخب ، یلم  نـشج  نـیلوا  یریبد  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یعاـمتجا  موـلع  داـهج  تساـیر 
.تسا یو  یگنهرف  قباوس  هلمج  زا  یلح  همالع  مالس و  نوچ  یسرادم  رد  یگنهرف 

رــضاح لاـح  رد  هدوـب و  روـشک  یمادختــسا  یرادا و  ناـمزاس  یناـسر  عــالطا  هناــسر و  هورگ  سیئر  نـیا  زا  شیپ  یرازلگ 
.دشاب یم نارهت  رهش  داهن  مدرم  یاه  نامزاس زا  تیامح  ییازفا و  ناوت  داتس  یزکرم  یاروش  وضع 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انلیا دش -  تلود  یوگنخس  هزوح  لکریدم  یرازلگ »  » 

اراش تلود -  یوگنخس  روهمج و  سیئر  یعامتجا  تاطابترا  رایتسد  هزوح  لکریدم  باصتنا   

باتفآ دش -  تلود  یوگنخس  هزوح  لکریدم  یرازلگ "  " 

داصتقا یایند  همانزور  دش -  تلود  یوگنخس  هزوح  لکریدم  یرازلگ   

ربخ ابفلا  دش -  تلود  یوگنخس  هزوح  لکریدم  یرازلگ "  " 

انسیا دش -  تلود  یوگنخس  هزوح  لکریدم  یرازلگ "  " 

۳۱۳۱
رویرهش
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

تیمـسر هب  زا  یناریا  هدننک  هرکاذـم هورگ  هک  ییاه  زور رد  نارومأم    ؛ یمارهب اضریلع  ، وجـشناد یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ 

یتینما یتینما یاه   یاه یراکبارخ یراکبارخ یارب   یارب یایا   همدقم همدقم سناژآ ؛ ؛ سناژآ یماجرب   یماجرب یاه   یاه یشکرس یشکرس

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

 

https://snn.ir/fa/news/877443/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/877443/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C


نیلوا رد  اـمابوا  کاراـب  دــنتفگ ، یم نخــس  اـه  مـیرحت یماـمت  وـغل  یا و  هتــسه یژرنا  زا  هدافتــسا  قـح  ندــش  هتخاـنش 
: تفگ درک و  هراشا  یمتا  یژرنا  یللملا  نیب سناژآ  ِیمئاد  هتعاس و  یاه ۲۴  یسرزاب هب  ماجرب ، قفاوت  زا  دعب  ینارنخس 

.دنروآ لمع هب  یسرزاب  نآ  زا  دنتسه ، کوکشم  ییاجره  هب  دوب  دنهاوخ  رداق  ناسرزاب  قفاوت ، نیا  یانبم  رب  »
ره دـشاب ، مزال  هک  ار  ییاجره  هب  یـسرتسد  ناـکما  یمتا ، یژرنا  یللملا  نیب سناژآ  اـه ، یـسرزاب نیا  لوئـسم  ناـمزاس 

.تشاد دهاوخ  دشاب  مزال  هک  نامز 
.دوب دهاوخ  یمئاد  اه  نیا

یلاـمتحا داـعبا  هراـبرد  ار  دوـخ  تاـقیقحت  دــناوتب  هـک  تـسا  هدیــسر  قـفاوت  هـب  ناریا  اــب  یمتا  یژرنا  یللملا  نـیب سناژآ 
تقوـم یارجا  ماـجرب ، هدـهاعم  تسوـیپ ۱  دـنب ۶۴  رد  یناریا ، هدـننک  هرکاذـم هورگ  .دــنک » لـیمکت  ناریا  هماـنرب  یماـظن 

.تسا هدش  راد  هدهع نآ ، ینوناق  ندش  ییارجا  نامز  ات  ار  یقاحلا  لکتورپ 
هب یسرتسد  هزاجا  یا ، هتسه همانرب  اب  طبترم  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  تاصخـشم  اه و  تیلاعف زا  یلک  حرـش  هئارا 
رارق ددـعتم ، جورخ  دورو و  زوـجم  اـب  سناژآ  ناـسرزاب  یارب  تدـمدنلب  یازیو  رودـص  سناژآ ، طـسوت  هدـش  نییعت نکاـما 

نامز و نییعت  نودـب  یلبق و  مالعا  نودـب  یاه  یـسرزاب یارب  یگدامآ  یا و  هتـسه نکاما  رد  یتراظن  یاه  هاگتـسد نداد 
ماجرب هدهاعم  تسویپ ۱  ات ۷۸  دـنب ۷۴  رد.تسا  لکتورپ  نیا  دافم  قباطم  سناژآ  هب  روشک  تادـهعت  هلمج  زا  ناـکم 

.تسا هدش  میسرت دوش ، یم نامزاس  نیا  ینارگن  بجوم  هک  ینکاما  هب  سناژآ  یسرتسد  راکوزاس  زین ،
هک ییاجنآزا اما  دـهد ، ماجنا  ار  مزال  هناـطاتحم  تامادـقا  ناریا ، رارـسا  زا  تنایـص  یارب  هدـش  هتـساوخ  سناژآ  زا  هچرگا 

دیدزاب مه  روشک  یماظن  یاه  تیاس زا  دـناوت  یم سناژآ  تسا ، هدـشن  ظاحل  یکیکفت  یماظنریغ  یماظن و  نکاما  نایم 
.دیامن

هک دــیامن  یم مـهارف  ار  ناـکما  نـیا  هدرب و  سناژآ  نـیب  هرذ ریز  هـب  ار  ناریا  تادــهعت ، ریاــس  مامــضنا  هـب  تادــهعت  نـیا 
.دشاب هتشاد  ام  یا  هتسه یاه  تیلاعف زا  یقیقد  زور و  هب عماج ، تاعالطا  سناژآ ،

سناژآ یاه  یـسرزاب دصرد  زا ۹۲  شیب  هک  هدرک  مـالعا  یتـییوت  رد  ًاریخا  ناریا ، هجراـخ  روـما  ریزو  فـیرظ ، داوجدـمحم 
کی تـیاور.تسا  هدوـمن  لـمع  فافــش  ًـالماک  سناژآ  لـباقم  رد  ناریا  هدــش و  ماـجنا ناریا  رد  یناـهج  هباــشم  دراوـم  رد 
یاه هلوس زا  یکی  رد  راجفنا  عوقو  زا  ناریا  یمتا  یژرنا  ناـمزاس  یوگنخـس  یدـنولامک ، لاـسما ، هاـمریت  لـیاوایراکبارخ 

.داد ربخ  زنظن  تخاس  لاح  رد 
یلــصف تســشن  رد  سناژآ ، رد  ناریا  مـئاد  هدــنیامن  یداـبآ ، بـیرغ  دــش و  در  نآ  ندوـب  ییاوـه  ناراـبمب  هـک  یا  هثداــح

یاروـش طـسوت  هثداـح  تلع  یمـسر  مـالعا  رظتنم  دـیاب  هچرگ.دـناوخ  یراـکبارخ »  » ار هعقاو  نیا  سناژآ ، ماـکح  یاروـش 
یا هتـسه نکاـما  رد  سناژآ  ناـسرزاب  ددرت  دـسر  یم رظن  هب  اـما  میـشاب ، حالـص  یذ یاـه  داـهن رگید  یلم و  تینما  یلاـع 

رد سلجم ، یلم  تینما  نویـسیمک  وضع  یـسودق ، یمیرک  داوج.تسین  طاـبترا  یب نکاـما  نیا  رد  یراـکبارخ  اـب  روشک ،
یا هطقن زا  راب   ۶ یقاحلا ، لکتورپ  بلاق  رد  یمتا  یژرنا  یللملا  نیب سناژآ  ناسرزاب  : » تفگ زنطن  هثداح  تلع  حیضوت 

زا ناریا  تعنامم  زین  هتـشذگ  لاس  هام  نابآ  رد  « .دـندرک دـیدزاب  تفرگ ، تروص  یراکبارخ  زنطن  یا  هتـسه تیاـس  رد  هک 
.درک اپ  هب  یدایز  لاجنج  زنطن  تیاس  هب  ناسرزاب  دورو 

داد رادشه  سناژآ  نارومأم  زا  یکی  یسررب  ماگنه  هژیو ، صیخشت  یاه  هاگتسد هعومجم ، یدورو  لومعم  یـسرزاب  رد 
هب یریذپان  ناربج یاه  بیـسآ تاعالطا ، زرداه  یـسرزاب رد  رظندیدجت  موزل.دـندرک  یریگولج  یو  دورو  زا  یتینما  میت  و 

ررکم ییاـمزآ  یتـسار هدرتـسگ و  یاـه  یـسرتسد هـب  زوـنه  نادرمتلود  اـما  تـسا ، هدرک  دراو  روـشک  یا  هتـسه تاسیـسأت 
نیا هب  دـنرگن ؛ یم نامزاس  نیا  نتـشاد  هگن  یـضار  یارب  شـالت  یزاـسدامتعا و  یارب  یتصرف  هباـثم  هب  سناژآ  ناـسرزاب 

.دننک یریگولج  ماجرب  یشاپورف  زا  دنناوتب  هک  دیما 
حوضو هب  سناژآ ، نیلوئسم  راتفر  رد  یسانشراک  تامیمصت  رب  یـسایس  یاه  راشف مدقت  هک  تسا  یلاح  رد  ضرف  نیا 

.تسا هدهاشم  لباق 
شنکاو وـسکی و  زا  سناژآ  هناـقداص  ریغ  راـتفر  ناـش و  تادـهعت هـب  اـضعا  ریاـس  یدـنبیاپ  مدـع  ماـجرب ، زا  اـکیرمآ  جورخ 
یراتفر ره  لمحت  زا  ناریا  هک  تسا  هدـناسر  لیلحت  نیا  هب  ار  لـباقم  فرط  رگید ، یوس  زا  ناریا  تلود  لاـعفنا  اـب  مأوت 

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



اب دنـشوک  یم هشام  مسیناکم  یزاس  لاعف یارب  شالت  اب  ناـمزمه  نیارباـنب  درک ؛ دـهاوخن  هقیاـضم  ماـجرب ، ظـفح  یارب 
هب تیعضو  نیرت  کیدزن رد  هک  نونکا.دننک یریگولج  روشک  یا  هتسه تعنص  تفرـشیپ  زا  ماجرب ، رد  ناریا  نتـشاد  هگن

ماجرب قمر  یب رکیپ  رد  هشام  ندش  هدناکچ  ۀلزنم  هب للم  نامزاس  یاه  میرحت تشگزاب  میتسه و  ماجرب  زا  لبق  راگزور 
طرـشودیق یب یاـه  یـسرزاب رد  اـکیرمآ ، تاـباختنا  یارب  ندیـشک  راـظتنا  یاـج  هب  هک  دـنک  یم باـجیا  یلم  عفاـنم  تـسا ،

.میناسرب لقادح  هب  ار  یلم  تینما  هب  هدراو  یاه  بیسآ مینک و  رظن  دیدجت  سناژآ ، ناسرزاب 
هـس حرط  بیوـصت  رد  هزوـح ، نیا  ناسانـشراک  رظن  زا  هدافتـسا  نمـض  هک  دور  یم راـظتنا  سلجم  مرتـحم  ناگدـنیامن  زا 

.دنیامن لیجعت  یقاحلا  لکتورپ  یارجا  وغل  و  هشام » مسیناکم  هیلع  ناریا  لباقتم  مادقا   » یتیروف
یاه تشاددای راشتنا  ( هر  ) یئابطابط همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالـسا  نمجنا  ریبد  بئان  یمارهب -  اضریلع 

تارظن هدـننک  سکعنم  ًافرـص  تسین و  وجـشناد » یرازگربخ   » طـسوت نآ  یاوتحم  یماـمت  دـییأت  یاـنعم  هب  ییوجـشناد 
.تسا ییوجشناد  نیلاعف  اه و  هورگ

۳۱۳۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاهدرکیور  » یلم شیامه  نیتسخن  درک : راهظا  ناگرگ  رد  سراـف  راـگنربخ  اـب  وگو  تفگ رد  زورما  رـصع  ییاـقآ  هجیدـخ   
یناسنا مولع  هدکشناد  رد  حبص  تعاس ۹  یراج  هامرهم  مود  هبنشراهچ  زور  یا » هتشر نایم تاعلاطم  رد  تیریدم  نیون 

.دوش یم رازگرب  سوواک  دبنگ  هاگشناد  رهشدازآ -

یاه هتشر ریاس  داصتقا و  یرادباسح ، یـضایر ، عیانـص ، یـسدنهم  تیریدم ، هزوح  رد  دیدج  یاه  شهوژپ یفرعم  یو   
هدـش لاسرا  شیامه  نیا  هناخریبد  هب  هلاـقم   ۳۶۲ درک : حیرـصت  درمـشرب و  شیامه  نیا  فادـها  نیرتمهم  زا  ار  طـبترم 

.تسا

هاگشناد ناتـسلگ ، هاگـشناد  ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  نارهت ، هاگـشناد  ، ISC، CIVILICA هنـالاعف تکراــشم  زا  یو   
دوجو راظتنا  نیا  تفگ : درک و  ینادردق  ناتسلگ  ناتسا  یامیـس  ادص و  لوتک و  دابآ  یلع یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  درونجب و 

.مینک ادیپ  تسد  یملع  هدش  میسرت  فادها  هب  میناوتب  شیامه  نیا  یا  هناسر بوخ  ششوپ  اب  ات  دراد 

یاهدرکیور  » یلم شیامه  نیتسخن  درک : راهظا  ناـگرگ  رد  سراـف  راـگنربخ  اـب  وگو  تفگ رد  زورما  رـصع  ییاـقآ  هجیدـخ 
موـلع هدکـشناد  رد  حبــص  تعاـس ۹  یراـج  هاـمرهم  مود  هبنــشراهچ  زور  یا » هتــشر ناـیم تاـعلاطم  رد  تیریدــم  نیوـن 

.دوش یم رازگرب  سوواک  دبنگ  هاگشناد  رهشدازآ - یناسنا 
یاه هتـشر ریاس  داصتقا و  یرادباسح ، یـضایر ، عیانـص ، یـسدنهم  تیریدم ، هزوح  رد  دیدج  یاه  شهوژپ یفرعم  یو 
هدش لاسرا  شیامه  نیا  هناخریبد  هب  هلاقم   ۳۶۲ درک : حیرصت  درمـشرب و  شیامه  نیا  فادها  نیرتمهم  زا  ار  طبترم 

.تسا

تاعلاطم تاعلاطم ردرد   تیریدم   تیریدم نیون   نیون یاهدرکیور   یاهدرکیور  » » یلم یلم شیامه   شیامه نیتسخن   نیتسخن هبهب   هلاقم   هلاقم لاسرا  ۳۶۲۳۶۲   لاسرا
یایا هتشر هتشر نایم نایم

شیاـمه نیا  هب  هلاـقم  لاـسرا ۳۶۲  زا  یا » هتـشر ناـیم تاـعلاطم  رد  تیریدـم  نیوـن  یاـهدرکیور   » یلم شیاـمه  ییارجا  ریبد 
.دوش یم رازگرب  سوواکدبنگ  هاگشناد  ینابزیم  هب  یراج  هامرهم  مود  شیامه  نیا  تفگ : داد و  ربخ 

 

https://www.farsnews.ir/news/13990630000967/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-362-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/13990630000967/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-362-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA


تیریدـم دوزفا : تسناد و  گـنتاگنت  رایـسب  ار  یدربراـک  موـلع  تیریدـم و  موـلع  طاـبترا  یلم  شیاـمه  نیا  ییارجا  ریبد 
.تسا نارگشهوژپ  تاعلاطم  شهوژپ و  قیقحت ، ورگ  رد  رثوم  هنیهب و 

یجورخ دهاش  شیامه  نیا  رد  یشهوژپ  یملع و  یاهدرواتسد  نیرخآ  نتشاذگ  کارتشا  اب  درک  یراودیما  زاربا  ییاقآ 
.میشاب روشک  طاقن  ریاس  ناتسلگ و  ناتسا  رد  یملع  رخاف  قافتا  نیا  یرازگرب  زا  یتبثم 

هاگشناد ناتـسلگ ، هاگـشناد  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  نارهت ، هاگــشناد  ، ISC، CIVILICA هنـالاعف تکراــشم  زا  یو 
راـظتنا نـیا  تـفگ : درک و  ینادردـق  ناتـسلگ  ناتـسا  یامیـس  ادـص و  لوـتک و  داـبآ  یلع یمالـسا  دازآ  هاگــشناد  دروـنجب و 

.مینک ادیپ  تسد  یملع  هدش  میسرت  فادها  هب  میناوتب  شیامه  نیا  یا  هناسر بوخ  ششوپ  اب  ات  دراد  دوجو 
نیوـن یاـهدرکیور   » نوـماریپ یلم  هماـنرب  نـیا  رد  تـفگ : یلم  شیاـمه  نـیا  هناــگ  جــنپ یاــهروحم  صوـصخ  رد  ییاــقآ 
تعنـص رد  ریخا  یملع  یاهدرواتـسد  «، » یلاـم یلوپ و  هزوح  رد  نیون  تاـقیقحت  «، » یناـمزاس تاـعلاطم  رد  تیریدـم 

نیوـن یاـهدرکیور  ریاـس   » نینچمه یریگ » میمـصت یزاـس و  میمـصت هزوـح  رد  تیریدـم  دـیدج  یاـه  شهوژپ «، » همیب
.دوش یم رظن  لدابت  ثحب و  یدربراک » تاقیقحت  هزوح  رد  یتیریدم 

« یا هتـشر ناـیم تاـعلاطم  رد  تیریدـم  نیون  یاـهدرکیور   » یلم شیاـمه  یملع  ریبد  ناوـنع  هب  راگتـسر » ینغلادـبع  »
.دنتسه یلم  شیامه  نیا  ییارجا  ریبد  ییاقآ  هجیدخ  یزودناخ و  تسا ، هدش  باختنا 

۸۳۰۰۱/ مایپ یاهتنا 

۳۱۳۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۰۹



یروانف تاعالطا و  یربخ  سناژآ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

ناج  ) ییاکیرمآ و  آوگ ) نیج ویل   ) ینیچ صـصختم  ود  یزاجم ، یاـضف  هاگـشهوژپ  زا  لـقن  هب  رهم  یرازگربخ  شرازگ  هب 
.دنا هتسشن هرظانم  هب  اکیرما  روشک  رد  تچ » یو  » و کات » کیت  » ینیچ یاه  نشیکیلپا  تیعونمم  دروم  رد  نم ) تیب

ایآ هک «  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  ام  هب  تسا و  زورما  عیاـقو  زا  رت  هتـسجرب رایـسب  یتاـیعقاو  هدـننک  سکعنم  وگتفگ  نیا 
.دنک  یم کمک  دننک »؟ یراکتسد  ار  تنرتنیا  یایند  دنراد  قح  اه  تلود
.تسا یگنراک » داینب  یربیاس  تسایس   » هژورپ وعدم  ققحم  آوه  گنیج ویل 

.تسا زکرمتم  هدحتم  تالایا  - نیچ یعافد  طباور  یربیاس و  تینما  رب  لوا  هجرد  رد  یو  تاقیقحت 
.تسا یگنراک  داینب  رد  للملا » نیب  روما  رد  یروانف  یربیاس و  تسایس   » هژورپ ناراکمه  زا  یکی  مه  نم  تیب ناج 

یسراف هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  یملع  نمجنا  قباس  ریبد  مانـشوخ  داوجدمحم  طسوت  هرظانم  نیا 
.تسین یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هاگدید  هدنهد  باتزاب  اموزل  نآرد ، هدش  رشتنم  یاوتحم  تسا و  هدش  هدنادرگرب 

دوـخ عـفن  هب  تاـعالطا  ِشدرگ  تنرتـنیا و  زا  دـهاوخ  یم اـه ، نآ نیب  یزیچ  اـی  کـیتارکومد  هماـکدوخ ، هاوـخ  یتـلود  ره 
.دنک هدافتسا 

راـکفا دـننک و  تیادــه  ار  نیـالنآ  ناـمتفگ  دــنا  هدرک شـالت  هدــحتم  تـالایا  دــننام  لاربـیل  یاـهروشک  رد  یتـح  اـه  تـلود
.دنهد قوس  رگید  یخرب  زا  رود  یتنرتنیا و  یاه  هناسر زا  یخرب  تمس  هب  ار  یمومع 

.تسا یلخاد  تسایس  مهم  یاه  هبنج زا  یکی  تنرتنیا  زا  هدافتسا  رد  یراکتسد  مه ، رتارگ  لرتنک یاهروشک  رد 
هژوـس ره  یارب  هک  دـنک  یم  قـلخ  ار  اـه  تیدودـحم نیناوـق و  زا  یماـظن  صاـخ  روـطب  روـشک  ره  رب  مکاـح  یـشزرا  ماـظن 

دنک دنک یمیم   رتلیف   رتلیف ارار   تچتچ » » یویو    » » وو کات » » کات کیت   کیت  » » اکیرما اکیرما ارچ   ارچ

، روشک نیا  رد  تچ » یو   » و کات » کیت   » ینیچ نشیکیلپا  ود  رتلیف  یارب  اکیرما  تلود  میمصت  رب  ینبم  یرابخا  راشتنا  یپ  رد 
.تسا هتخادرپ  ربیاس  یاضف  رد  اه  تلود  تلاخد  دیابن  دیاب و  یسررب  هب  یزاجم  یاضف  هاگشهوژپ 
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یمالـسا یاـهروشک  زمرق  طوطخ  اـب  کـیتارکومد  لاربیل  یاـهروشک  زمرق  طوطخ  هک  تسین  بیجع  اذـل  تسا ، تواـفتم 
.دشاب توافتم 

ناـمه هـب  یداـیز  دـح  اـت  دـننک  یم هدافتـسا  دوـخ  یاـهروشک  رد  تنرتـنیا  زا  هدافتــسا  یارب  اـه  تـلود هـک  ییاـه  کـیتکات
.دراد یگتسب  یشزرا  تاماظن  اه و  تیولوا

.تسا توافتم  رگیدکی  اب  ربیاس  یئرمان  تسد  نتشاد  هگن  یفخم  رد  مه  اه  تلود ناوت  هک  تسا  یهیدب 
ینیچ  یعامتجا  یاه  هکبش  ربارب  رد  پمارت  ریخا  میمصت  تاریثات  بقاوع 

اما دنتـسه ،  مهم  یلیخ  تامیمـصت  نیا  هک  تسا  حـضاو  دـیوگ : یم  هراـب  نـیا  رد  ییاـکیرما  رگـشهوژپ  نـم  تـیب ناـج 
.درک یبایزرا  یقیقد  روطب  دنوش ، لامعا  هکنیا  زا  لبق  ار  اه  نآ ناوت  یمن

ینوناق یارجا  ات  تسا ،  هداد  ماجنا  ینیچ  یاه  تکرش اه و  یروانف هیلع  ار  یا  هدرتسگ تامادقا  زورما  ات  پمارت  تلود 
.درخب نامز  ییاکیرمآ  یاه  تکرش یارب  دناوتب  هک  دزادنیب  ریخات  هب  ار  دهد  یم دازآ  تیلاعف  قح  اه  نآ هب  هک 

! دندیسر ینیچ  یاه  هناسر یمومع  لابقا  هب  دیاش  ات  درخب ، نامز 
نینچمه و  ییاکیرمآ ) یاه  تکرـش هب  تبـسن  الاب  تسد  نتفای  و   ) نیچ هب  تبـسن  راشف  مرها  داجیا  یارب  کیتکات  نیا 

.تسا هدش  یحارط  یسایس  یایازم  هب  یبایتسد 
هدرتسگ و دناوتب  دروم  نیا  رد  نوناق  ییاهن  تامیمصت  دوش  یم ثعاب  پمارت  تلود  رد  صخشم  یژتارتسا  دوجو  مدع 

.دنشاب دودحم  ای 
عفاـنم یاتــسار  رد  تامیمــصت  نآ  دــننک  یم شـالت  مـه  اــیند  نارادماهــس  زا  یرایــسب  ناــیم  نـیا  رد  هـک  تـسا  یهیدــب 

.دشاب دودحم  ای  هدرتسگ  ناشدوخ ، یصخش 
.دنرادن ینیچ  یاه  همانرب ریاس  اب  یصاخ  توافت  تچ ، یو کات و  کیت

ًادـبا پمارت  تلود  دـهد  یم ناشن  اه  نآ ندرک  رتلیف  دنتـسه و  رت  بوبحم ییاـکیرمآ  یاـه  هماـنرب  زا  مـالک  کـی  رد  اـهنآ 
.دنک یمن لمحت  هدحتم  تالایا  رد  ار  ینیچ  یاه  همانرب

ینیچ یاه  نشیکیلپا شرتسگ  ار  لکـشم  اـکیرما  ییارجا  تاـماقم  عقاو  رد  تسا ، هماـنرب  ود  نیا  زا  رتارف  هلئـسم  هتبلا 
.تسین تچ  یو کات و  کیت  هب  دودحم  افرص  تیدودحم ، ینیبدب و  نیا  دننک و  یم فیرعت  هدحتم  تالایا  رد 

زا رتارف  دــناوت  یم تامادــقا  نـیا  قـطنم  تـسا و  دودــحم  لـک  رد  هدــحتم  تـالایا یاـه  نـشیکیلپا رازاــب  رد  نـیچ  روـضح 
.دشاب اه  همانرب نآ  دوخ  یاه  یگژیو

تـسد هـب  قـیرط  نآ  زا  ینیچ و  یاـه  تکرـش تـسد  هـب  یفلتخم  یاـه  هار زا  دـناوت  یم اـه  ییاـکیرمآ یـصخش  تاـعالطا 
 ، ناش یلام تالماعم  یگنوگچ  یتسیچ و  اه ،  ییاکیرمآ یکناب  یلام و  ِیـصوصخ  تاعالطا  لـثم  دـتفایب ؛ نیچ ) تلود 

لمحت  » تسایـس ًاتیاهن  اما  ییاکیرمآ ؛ داـصتقا  یللملا  نیب یاـه  هطـساو ندـش  هتخانـش  اـه و  نآ یللملا  نیب یاـهرفس 
کیژولونکت یداصتقا و  دیدش  فاکش  کی  ثعاب  ددنـسپ ، یم وئپمپ  کیام  هجراخ  روما  ریزو  هک  روطنآ  رفـص ، » کسیر :

.دش دهاوخ  روشک  ود  نیب 
هـمادا رد  هـک  تـچ  یو کاـت و  کـیت  هـیلع  پـمارت  تـلود  ریخا  تامادــقا  دــیوگ : یم  ینیچ  رگــشهوژپ  اوـگ  نـیج وـیل  اــما 

زا رتارف  رایـسب  یفقـس  اب  تشاد  دـهاوخ  یجیاتن  دوب ، ینیچ  کیژولونکت  یاـه  تکرـش ریاـس  یوآوه و  هیلع  شتامادـقا 
.اکیرمآ یلم  تینما  هدش  اعدا  یاه  ینارگن

نیا یاه  تکرـش هک  ارچ  درب ؛ دهاوخ  جنر  هدـحتم  تالایا اب  کیژولونکت  گنج  زا  ًاعطق  نیچ  تدـم ،  هاتوک  رد  ادـتبا و  رد 
.دنهد یم تسد  زا  ار  یروانف  هعسوت  ینادیم و  تاقیقحت  یلصا  رصنع  نآ ،  زا  رتمهم  یجراخ و  یاهرازاب  روشک 

دهاوخ بیـسآ  یهجوت  لـباق  زرط  هب  مه  ییاـکیرمآ  یاـه  تکرـش هب  نینچمه  پمارت  تلود  تامیمـصت  دوجو ،  نیا  اـب 
.دناسر

یرتـشم یاــه  هورگ نیرتــگرزب  زا  یکی  ناوـنع  هـب   ) هارمه نـفلت  ینیچ  ناربراــک  زا  یجنــسرظن  کــی  رد  لاــثم  ناوـنع  هـب 
یاهدـنرب غارـس  اـی  دـننک  یم باـختنا  ار  تـچ  یو نودـب  ییاـکیرمآ  یـشوگ  اـیآ   » هـک دـش  هدیـسرپ  ییاـکیرمآ ) یاـه  نـفلت

تچ و یو یرادهگن  هب  کی » هب  فالتخا ۲۰  اب   » اهنآ دنور »؟ یم دنک  یم مهارف  ار  تچ  یو زا  هدافتسا  ناکما  هک  یرگید 

 



.دنداد یأر  رگید  ینفلت  نتفای 
ثعاـب دـنک و  یم قـیوشت  دوـخ  یــصخش  کـیژولونکت  رتـسب  کـی  دـیلوت  هـب  ار  نـیچ  اـه  تیعوـنمم نـیا  رتـمهم ،  هـمه  زا 

دیدـج بیقر  کـی  مه  ینعی  قاـفتا  نیا  هک  دـنک ، بـیغرت  یلخاد  رازاـب  رد  زکرمت  هـب  ار  دوـخ  یاـه  تکرـش نـیچ  دوـش  یم
.دنک یم جراخ  اکیرمآ  تسد  زا  شیپ  زا  شیب  ار  نیچ  رازاب  مه  دمآ و  دهاوخ  دوجو  هب  ییاکیرمآ  یروانف  یارب 

.دشاب هتشاد  یرتمک  دامتعا  یجراخ  تادیلوت  هب  دسرب و  ییافکدوخ  هب  ات  تفرگ  دهاوخ  هزیگنا  نیچ  هکنیا  هجیتن 
تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  زا  اهروشک  ینارگن 

همه رد  ًابیرقت  دـیاب  اهروشک  هک  تسا  ینعم  نادـب  یناسنا  یاه  تیلاعف ماـمت  ًاـبیرقت  ندـش  یلاـتیجید  نم : تیب ناـج 
.دننک رظن  دیدجت  ناش  یلم تینما یاه  هبنج

یاه یژتارتسا زا  دـنراد و  یلاـتیجید  صاـخ  یاـه  تصرف اهدـیدهت و  دروم  رد  یتواـفتم  رایـسب  یاـه  شرگن اـهروشک  اـما 
.دراد اهروشک  نآ  نابز  رد  رد  هشیر  اه  توافت نیا  دننک ؛ یم هدافتسا  دوخ  عفانم  نیمأت  یارب  مه  یتوافتم  رایسب 

زکرمتم که  ربارب  رد  یا  هنایار  یاه  هکبـش زا  تظفاحم  ای  یربیاـس  تینما  رب  ناـش  یتنـس هاـگن  اـب  اـه  یـسارکومد لاربیل
.دنا هدوب

طباور نآ  اـی  دوش  یم اـنب  ساـسا  نآ  رب  هکبـش  هک  ییاـه  هدـیا نآ  هن  تسا ، هدوـب  هکبـش  یگچراـپکی  اـهنآ  یلـصا  ینارگن 
.دننک یم داجیا  اه  هکبش نیا  هک  یناسنا 

تقرــس دــننام   ) اـه هداد یگناـمرحم  دــیدهت  لـماش  هـک  تـسا  یــساسا  لکــشم  هـس  اـب  هزراـبم  یاــنعم  هـب  تیوـلوا  نـیا 
سرتسد رد  دیدهت  و  یلام ) قباوس  یراکتـسد  دننام   ) اه هداد یگچراپکی  دیدهت  هدش ، ) یدنب هقبط هنامرحم و  تاعالطا 

.دوش یم  قرب ) هکبش  هب  یربیاس  هلمح  لثم  یتایح  یاه  تخاسریز رد  یلامتحا  تالالتخا  دننام   ) اه هداد نتفرگ  رارق 
.تاعالطا تینما  دنهد ؛ یم حیجرت  ار  رت  هدرتسگ انعم  ظاحل  زا  یحالطصا  اما  رتیلاتوت  یاه  میژر

.دریگ یم  رب  رد  مه  ار  رابخا  تاعالطا و  دازآ  شرتسگ  هکلب  دوش  یم لماش  ار  یرکه  تادیدهت  اهنت  هن  حالطصا  نیا 
.دنزب مه  رب  ار  رتیلاتوت  ماظن  دنسپ  دروم  یعامتجا  یسایس و  مظن  تسا  نکمم  هک  یرابخا  تاعالطا و 

هتـشاد نیـالنآ  تاـطابترا  لرتنک  تراـظن و  رد  یرت  هدرتـسگ رایـسب  شقن  دـیاب  اـه  تلود هک  تسا  نآ  ینعم  هب  هتکن  نیا 
.دنشاب

.تسا هدش  هبناج  ود  یناهج و  یربیاس  یساملپید  گرزب  عنام  یشزرا  ماظن  ود  نیا  دروخرب 
مه یتنـس  یاـه  شور فیراـعت و  نـیا  یاهدرادناتـسا  اـه ، تـلود تخـس  براـجت  تسایـس و  یرواـنف و  لـماکت  اـب  هـتبلا 
رد هیــسور  تلاـخد  شعاد و  لـثم  یدـیدج  تادـیدهت  زورب  لاـبند  هـب  هزورما  کـیتارکومد  عـماوج  ـالثم  دــننک ؛ یم رییغت 

.دنا هدوب نیالنآ  تاعالطا  نایرج  لرتنک  رکف  هب  رتشیب  اکیرمآ  تاباختنا 
زا یکی  ناونع  هب  ینعی  دنرگن : یم رت  هدرتسگ بوچراچ  کی  مشچ  هب  ار  تنرتنیا  ناهج  یاهروشک  رثکا  لاح ،  نیمه  رد 

.تسا شکمشک  هضراعم و  رد  یناهج  نیون  مظن  تردق و  هک  ییاج  یکیتیلپوئژ و  - یداصتقا یاه  تباقر ِیلصا  نیدایم 
! هلب

.دنک یم کمک  تچ  یو کات و  کیت  هیلع  هدحتم  تالایا  تامادقا  حیضوت  هب  رییغت  ود  نیا 
یراذـگ تسایـس یاـه  هبنج همه  اـب  ًاـبیرقت  هک  تسا  هدـیچیپ  یتاـیح و  رایـسب  یعوـضوم  یربیاـس  تینما  آوـگ : نیج وـیل 

.تسا هتخیمآ  یلم 
نیا اـب  دـننک ؛ یم هاـگن  یلم  تـینما هـچیرد  زا  ار  یربیاـس  لـئاسم  هـمه  اـه  تـلود زا  یخرب  رگا  تـسین  بـجعت  یاـج  اذـل 

، تسا رـضم  نآ  یلم  عفانم  یارب  دـشاب ، روشک  کی  عفن  هب  هکنآ  زا  شیب  یربیاس  تینما  هلئـسم  هب  یتینما  هاگن  لاح ،
یلم تینما  یارب  تاطابترا  تاعالطا و  یرواـنف  هب  طوبرم  یزاـجم  یاـضف  لـئاسم  زا  یـضعب  ًافرـص  تقیقح ، رد  هک  ارچ 

.دنتسه مهم  یلیخ  اعقاو 
تاـطابترا و یرواـنف  هب  تیلاـعف  یارب  هک  تسا  روـشک  زا  ییاـه  تخاـسریز تینما  یربیاـس ، تینما  مـهم  هلئـسم  نـیلوا 

.دنتسه یکتم  تاعالطا 
رد هـک  روطناـمه  دوـش ،  تظفاـحم  دــیاب  یتاـیح  یاــه  تخاــسریز نـینچ  زا  هـک  دــنا  کرتـشم رظن  نـیا  رد  اــهروشک  رثـکا 

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



.تسا هدش  نایب  دحتم  للم  نامزاس  تلود » ناصصختم  هورگ   » لاس ۲۰۱۵ مهم  شرازگ 
یاه هفلوم حیحـص  درکراک  هکبـش و  یاه  متـسیس ندوب  دامتعا  لباق  رایعم  هس  اب  ناوت  یم ار  اـه  تخاـسریز نیا  تینما 

یریذـپ فاـطعنا دوخ و  یتاـیح  یاـه  تخاـسریز یتـینما  تارطخ  اـب  دروـخرب  ییاسانـش و  رد  روـشک  ییاـناوت  اـهنآ ،  یلـصا 
.درک یبایزرا  تادیدهت ، نیا  اب  ههجاوم  رد  یتایح  یاه  تخاسریز

تاـعالطا یواـح  هک  تسا  ییاـه  هداد ندوـبن  سرتـسد  ندوـب و  حیحـص  ندوـب ، هناـمرحم  یربیاـس ، تینما  مود  هلئـسم 
.تسا یلم  تینما  یارب  هدش  یدنب  هقبط هنامرحم و 

لباـق روـط  هب  دـنناوتب  اـهروشک  هک  دـنک  یم نیمـضت  تسا » روهـشم  ایـس  هناـگ  هس هب  هک   » هناـگ هـس نـیا  ندـش  لـصاح 
سرتسد رد  ینوناـق  ناربراـک  یارب  موزل  تروص  رد  ار  اـهنآ  دـننک ،  تظفاـحم  دوخ  یلم  تینما  مهم  تاـعالطا  زا  داـمتعا 

.دنشاب هتشادن  یسرتسد  اهنآ  هب  زاجم  ریغ  نارگیزاب  ریاس  هک  دننک  لصاح  نانیمطا  دنهد و  رارق 
شرتـسگ زا  یریگوـلج  یربیاـس ،  مـسیرورت  اـب  هلباـقم  رد  روـشک  کــی  ییاــناوت  یربیاــس  تـینما  مـهم  هلئــسم  نیموـس 

.تسا یزاجم  یاضف  رد  یرترب  ظفح  یبایتسد و  یربیاس و  یاه  نارحب تیریدم  یربیاس ، یاه  حالس
یاـه شـالت یلخاد و  تامادـقا  زا  یبیکرت  دـیاب  اـهروشک  درادـن ،  دوجو  یزاـجم  یاـضف  رد  یکیزیف  زرم  چـیه  هک  اـجنآ  زا 

.دنریگ راک  هب  یربیاس  تادیدهت  اب  هلباقم  یارب  ار  یللملا.نیب  کرتشم 
نیچ  هدحتم و  تالایا  نیب  شرتسگ  هب  ور  یربیاس  تافالتخا  یاهدمایپ 

ود طباور  ندـش  میخو  ریثأت  تحت  تچ  یو کاـت و  کـیت  نونکا  یوآوه و  رـس  رب  تاـفالتخا  یلک  روط  هب  آوه : گـنیج ویل 
.دنا هتشاذگ ریثأت  زین  اه  نآ رب  ًالباقتم  اما  دنا ،  هتفرگ رارق  نیچ  هدحتم و  تالایا  هبناج 

نکپ روهظ   » ات دنا  هدش یحارط  نیچ  لابق  رد  هدحتم  تالایا  یاه  تسایـس هک  دندقتعم  نونکا  ینیچ  ناسانـشراک  رثکا 
.دننک بوکرس  ار  تردقربا »

ماــظن هــب  تواــفتم ، یـــسایس  ماــظن  ظاــحل  زا  کــیتارکومد  ریغ  نــیچ  کــی  دورو  زا  زگره  برغ  هــک  دـــننک  یم رکف  اــهنآ 
.درک دهاوخن  لابقتسا  للملا  نیب

هکلب دوش ، یم لباقتم  داـمتعا  یدـج  شیاـسرف  ثعاـب  اـهنت  هن میتسه  نآ  دـهاش  هبناـج  ود  طـباور  رد  هک  یدازآ  طوقس 
.تسا زین  یسایس  یداصتقا و  ِلباقتم  طباور  رد  گرزب  یدرگ  بقع
! هدوبن هبناجود  ًالماک  زگره  نیچ  هدحتم و  تالایا طباور  هتبلا 

تحت هقباس  یب یسایقم  رد  ار  ناهج  قطانم  ریاس  تسا و  شرتسگ  لاح  رد  نونکا  ربیاس  یاضف  رد  دوجوم  یاه  شنت
.دهد یم رارق  ریثأت 

، دنتـــسه وربور  نآ  اــب  ود  ره  هــک  یربیاــس  تــینما  تارطخ  اــب  هلباــقم  یارب  یراـــکمه  ناـــکما  ندـــش  دوباـــن  زا  غراـــف 
.دنک یم هقش  هقش ار  تنرتنیا  نیچ » نودب  کاپ  هکبش   » کی داجیا  یارب  پمارت  تلود  یاه  تسایس

لیلد هب  هک  پمارت  تلود  هدـش  ذاـختا  تامیمـصت  نتفاـی  هـمادا اـب  هکبـش  یاـضف  ندـش  رت  نمااـن ندـش و  هـکت  هـکت نـیا 
.تفای دهاوخ  شرتسگ  تسا ، ینف  تاظحالم  هن  یسایس و  یاه  ینارگن

.دنتسه گرزب  هدیچیپ و  ناتساد  کی  یاه  لصف نیرخآ  ًافرص  تچ  یو کات و  کیت  نم : تیب ناج 
یا هدنیازف روط  هب  نتگنـشاو  هدحتم ،  تالایا  نیـشیپ  روهمج  سیئر  امابوا ،  کاراب  یروهمج  تسایر  مود  هرود  نامز  زا 

یگتسباو شهاک  یارب  ار  هدحتم  تالایا  یاه  شالت پمارت  تلود  اما  تسا ، نیچ  یروانف  صاخ  روط  هب  نیچ و  نارگن 
ندرک یثــنخ  هدــحتم و  تــالایا یرواــنف  عباــنم  هـب  نــیچ  یــسرتسد  ندرک  دودــحم  ینیچ ،  یرواــنف  هــب  هدــحتم  تــالایا

.تسا هداد  شرتسگ  دیدشت و  یریگمشچ  زرط  هب  نیچ ،  یناهج  کیژولونکت  یاه  یزاورپدنلب
.تسین هدحتم  تالایا تلود  یاه  تسایس هجیتن  اهنت  کیژولونکت » قالط   » نیا اما 

.تسا هدرک  دودحم  ار  نیچ  رد  هدحتم  تالایا  کیژولونکت  یاه  تکرش تیلاعف  یسرتسد و  تسا  اه  تدم نکپ 
ِءاـقترا حوـضو  هـب  شفدــه  هـک  تـسا  لاـتیجید  تیمکاـح  یارب  یزاـجم  یخیراـت  یاــنب  کــی  نـیچ  نیــشتآ  مـیظع  راوـید 

.تسا یروانف  رد  ییافکدوخ 
 ، ریخ ای  دـنوش  یم ادـج  مه  زا  کـیژولونکت  ظاـحل  زا  نیچ  هدـحتم و  تـالایا اـیآ  هک  تسین  حرطم  لاوس  نیا  رگید  زورما 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۵طباور 



تالایا زورما  تسا ؟ لکش  هچ  هب  ناش  یزاسادج و  تفر ؟ دنهاوخ  شیپ  اجک  ات  اه  نآ هک  تسا  نیا  یلصا  لاوس  هکلب 
.تسا ینشور  یژتارتسا  ای  زادنا  مشچ دقاف  هدحتم 

نیا هک  یلاح رد  هدوب ، یتاغیلبت  تقوم و  یوآوه -  تچ و  یو کات ، کیت  هیلع  تامادقا  دـننام  نآ -  تامادـقا  نیرتمهم 
.دشاب راذگرثا  ینالوط  تدم  رد  دناوت  یم طقف  دروخرب 

رد ندوبن  ای  ندوب  ریذـپ  فاـطعنا هب  طوبرم  تارطخ  قیقد  فیرعت  یژتارتسا و  هب  زاـین  نتگنـشاو  هدـنیآ ،  لاـس  دـنچ  رد 
.تسا اه  یژولونکت ربارب 

شهج ندیـشخب و  یژرنا  یارب  یرتـشیب  یاـهراک  دـنک و  مهارف  ار  یللملا  نیب یاکرـش  هجوت  بلج  هنیمز  دـیاب  نینچمه 
.دهد ماجنا  ییاکیرمآ  یروانف  یاه  یروآون

.دراد یلم  حطس  رد  یدج  یاه  ثحب هب  زاین  هک  تس  یتدم ینالوط  یاه  شلاچ اه ، نیا

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یروانف تاعالطا و  یربخ  سناژآ  دنک -  یم  رتلیف  ار  تچ » یو   » و کات » کیت   » اکیرما ارچ   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رصاعم  دربهار   

دولوم مروت ؛» ییابطابط « همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  نادداصتقا و  یشخب ، یلعفطل  یصاصتخا » تشاددای  »
یور شیپ  ریـسم  میراودـیما  هـک  دـنچره  تـسا ، هدـش  هدننکـش  رایــسب  ینوـنک  مروـت  داـصتقا  رد  هابتـشا  یاـه  میمــصت 

یم ناشن  تلود  تسرد  یراذـگ  تسایـس  مدـع  یگمانرب و  یب  درکلمع ، هعومجم  اـما  دـناسرن  مروت  ربا  هب  ار  اـم  داـصتقا 
تبـسن نیمه  هب  مروت  اذل  دبایب ، شهاک  مروت  متیر  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  کیدزن  یا  هدنیآ  رد  میناوت  یمن  هک  دهد 

.دبایب شیازفا  داصتقا  رد  تلود  رتشیب  یاه  یتالابم  یب  تروص  رد  مه  نآ  خرن  رب  دیاش  ای  دنام  یم  یقاب 
تـسایس هصرع  رد  پمارت  یاقآ  مان  هب  یا  هدیدپ  اب  هک  اکیرمآ  یلبق  رود  تاباختنا  نامز  زا  رـصاعم  ؛ دربهار  شرازگ  هب 

هب پمارت  یاقآ  یتاباختنا  یاه  هدعو  نیرتمهم  زا  یکی  ماجرب  زا  جورخ  هک  نامز  نآ  زا  میدش و  ور  هب  ور  اکیرمآ  یراذگ 
.دش یدیدش  یاه  هناکت  راچد  ناریا  داصتقا  نونک  ات  دش  یو  یماح  یتسینویهص  یاه  یبال 

زا نارگن  مروت  خرن  شیازفا  لیلد  هب  لـبق  یاـه  هاـم  زا  هک  یمدرم  نیمه  یداـع ، مدرم  زا  یرایـسب  دـیاش  هک  یناـمز  نآ 
بقع یروآ و  دوس  دـیما  هب  ار  دوخ  یاـه  ییاراد  دـندش ، هیامرـس  رازاـب  هناور  دنتـسه  دوخ  یلم  لوپ  شزرا  نداد  تسد 

داصتقا رد  عوضوم  نیا  تاعبت  هک  دنتـسناد  یمن  دـندرک  قیرزت  رازاب  نیا  هب  یلم  لوپ  شزرا  شهاـک  مروت و  زا  ندـنامن 
ءوس دنتـسناد  یمن  ـالمع  دـندید  یم  تحار  پمارت  یاـقآ  تادـیدهت  اـه و  فرح  تباـب  زا  ار  تلود  لاـیخ  نوچ  تسیچ و 

زا اکیرمآ  جورخ  اب  هک  دنتـسه  ناریا  دعب  یاه  لاس  اه و  هام  یداصتقا  تیعـضو  هجوتم  یتسرد  هب  ناگدننک  هدافتـسا 
یدئادش هچ  دنتـسه  اکیرمآ  اب  یراجت  یراکمه  مدـع  یداصتقا و  میارج  نارگن  هک  ییاهروشک  اپورا و  یراکمه  ماجرب ،
.دنتفرگ دوخ  راصحنا  رایتخا و  رد  ار  یفلتخم  یاهرازاب  نونک  ات  نامز  نآ  زا  اهنآ  اذل  دوش ، یم  لیمحت  ناریا  داصتقا  رب 

میکحت تلود  لماک  یدرسنوخ  رد  داصتقا  یدعب  رازاب  هتفـشآ  زا  ار  دوخ  یربارب  نیدنچ  یروآ  دوس  ات  دندیرخ  الط  زرا و 
.دننک

رصاعم رصاعم دربهار   دربهار -- داصتقا داصتقا ردرد   هابتشا   هابتشا یاه   یاه میمصت   میمصت دولوم   دولوم مروت ؛» ؛» مروت »»

هعومجم اما  دناسرن  مروت  ربا  هب  ار  ام  داصتقا  یور  شیپ  ریـسم  میراودیما  هک  دنچره  تسا ، هدـش  هدننکـش  رایـسب  ینونک  مروت 
هتـشاد راظتنا  کیدزن  یا  هدنیآ  رد  میناوت  یمن  هک  دـهد  یم  ناشن  تلود  تسرد  یراذـگ  تسایـس  مدـع  یگمانرب و  یب  درکلمع ،
یتالابم یب  تروص  رد  مه  نآ  خرن  رب  دـیاش  اـی  دـنام  یم  یقاـب  تبـسن  نیمه  هب  مروت  اذـل  دـبایب ، شهاـک  مروت  متیر  هک  میـشاب 

.دبایب شیازفا  داصتقا  رد  تلود  رتشیب  یاه 

 

https://rahbordemoaser.ir/fa/news/59890/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://rahbordemoaser.ir/fa/news/59890/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF


دراد دیکات  نآ  رب  تلود  هک  یعوضوم  دوش ، یم  حرطم  هلاسم  دـنچ  ناریا  داصتقا  یارب  یتاعوضوم  نینچ  عوقو  یپ  رد 
لئاسم نیارد  تلود  رگا  هکنیا  رگید  یوس  زا  و  مرادـن ، یرایتخا  یـسایس  یداـصتقا و  یاـه  یریگ  میمـصت  ذاـختا  رد  هک 

یداصتقا یزرا و  یاه  نارحب  عوقو  زا  یریگولج  یارب  داصتقا  رد  یراـک  هچ  تشاد  یم  یتاراـیتخا  رگا  دوخ  معز  هب  مه 
مه ار  تـلود  ضرف  رگا  هــک  تــسا  نــیا  تــقیقح  درک  ؟ یم  هدــش  راوآ  مدرم  داــصتقا و  رــس  رب  زورما  هــک  یتــشیعم  و 
هب عوضوم  نیا  تشاد  یم  مه  یراـیتخا  رگا  درادـن ، یراـیتخا  داـصتقا  نـالک  روـما  هرادا  رد  تلود  هک  میراـگنایب  حـیحص 

! درادن تشادن و  روشک  داصتقا  رد  ندرک  راک  یارب  یا  هزیگنا  یناحور  یاقآ  تلود  ًالوصا  هک  دوب  رت  کیدزن  تیعقاو 
هک میتـسه  هجاوـم  مدرم  هماـع  عـفن  هـب  یداـصتقا  فادـها  دربـشیپ  رد  هزیگنا  یب  ـالماک  تـلود  کـی  اـب  اـم  یلک  روـط  هـب 

هداد تسدزا  اـی  هتـشادن  اـی  مه  ار  تسرد  یاـه  یریگ  میمـصت  ذاـختا  رد  تماهـش  ناونع  هب  یرگید  عوـضوم  هنافـساتم 
.تسا

.درادن ار  تسرد  یریگ  میمصت  تماهش  ًاقلطم  الصا و  یناحور  یاقآ  تلود  هک  منک  ناونع  هنوگنیا  تسا  رتهب  هتبلا 
هب راـک  مرواـب  نیا  رب  هدـنب  اذـل  تسا ، تقوـلا  عـفد  لوغـشم  هنافـساتم  هک  مـیراد  راـک  رـس و  یتـلود  اـب  رگید  تراـبع  هـب  
دنک لح  ار  مدرم  تالکشم  دنک و  هرادا  ار  روشک  دیاب  هک  یروهمج  سیئر  ناونع  هب  یناحور  یاقآ  دوخ  هک  هدیـسر  ییاج 
! دنک یم  یرامش  هیناث  هرود  نیا  نایاپ  یارب  دسرب ، نایاپ  هب  رتدوز  هچ  ره  تلود  نیا  دننک  یم  زرآ  هک  یمدرم  لثم 
یارب مه  ینادـنچ  داوس  تلود  نیا  هنافـساتم  درادـن ، ندرک  راک  یارب  یا  هزیگنا  نیرتمک  یروهمج  سیئر  نینچ  ًاملـسم 

.درادن یداصتقا  بولطم  هرادا 
هب هک  ناریا  یمیرحت  مروت  اصوصخ  دوش ، یم  ینارگ  مروت و  راچد  یداصتقا  ره  هک  تسا  حـضاو  رپ  یطیارـش  نینچ  رد 

.تسایند مامت  اب  یداصتقا  گنج  ریگرد  یعون 
مروت ربا  هب  ار  ام  داصتقا  یور  شیپ  ریـسم  میراودیما  هک  دنچره  تسا ، هدـش  هدننکـش  رایـسب  ینونک  مروت  لاح  ره  هب 

رد میناوت  یمن  هک  دـهد  یم  ناـشن  تلود  تسرد  یراذـگ  تسایـس  مدـع  یگماـنرب و  یب  درکلمع ، هعوـمجم  اـما  دـناسرن 
دیاش ای  دنام  یم  یقاب  تبـسن  نیمه  هب  مروت  اذل  دـبایب ، شهاک  مروت  متیر  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  کیدزن  یا  هدـنیآ 

.دبایب شیازفا  داصتقا  رد  تلود  رتشیب  یاه  یتالابم  یب  تروص  رد  مه  نآ  خرن  رب 
یزکرم و کناب  یراذگ  فده  یاه  هدعو  اذل  دوب ، میهاوخ  ریگرد  مروت  دـشر  اب  نانچمه  ام  دـهد  یم  ناشن  اه  صخاش 

.تسین ققحت  لباق  یتایلمع و  نادنچ  مروت  شهاک  یارب  تلود 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تروـص رد  هدـش و  رــشتنم  نارهت  رد  ناـکیتاو  ترافــس  تیاـمح  اـب  هـک  تـسا  حلــص  دروـم  رد  رثا  یواـح ۱۴۰  باـتک  نـیا   
.دش دهاوخ  ماجنا  ناکیتاو  رهش  رد  نآ  یناهج  ییامنور  انورک  نارحب  زا  یشان  طیارش  ندوب  دعاسم 

، دـشاب یم یا  هراق  نیب  باتک  نیا  هدـننک  رـشتنم  هک  ندـمت  حلـص و  ناروآ  مایپ  یمداکآ  هسـسوم  تسایر  تسا  ینتفگ   
.تسا یئابطابط  همالع  هاگشناد  للملا  نیب طباور  یملع  نمجنا  یزکرم  یاروش  وضع  یلیقع  سایلا  هدهع  رب 

دشدش رازگرب   رازگرب « « Una Melodia Chiamata PaceUna Melodia Chiamata Pace  » » یایا هراق   هراق نیب   نیب باتک   باتک زازا   ییامنور   ییامنور نییآ   نییآ

طباور یملع  نمجنا  یراکمه  اب  و  ندمت » حلـص و  ناروآ  مایپ  یمداکآ   » تمه هب  هک   Una Melodia Chiamata Pace باتک
روضح اب  تسا ، هدـش  رـشتنم  ناـهج  روشک  زا ۳۰  شیب  تکراشم  اب  یـسیلگنا و  ناـبز  هب  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  لـلملا  نیب

.دش ییامنور  نارهت  رد  ناکیتاو  ریفس 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۷طباور 

https://www.isna.ir/news/99063123817/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-Una-Melodia-Chiamata-Pace
https://www.isna.ir/news/99063123817/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-Una-Melodia-Chiamata-Pace


https://www.amazon.com/Melody-Called-Peace- کنیل هب  دـنناوت  یم باتک  نیا  دـیرخ  تهج  نادـنم  هقالع   
.دننک هعجارم   Melodia-Chiamata-ebook/dp/B۰۸HLZ۱۱۷W

هدش و پاچ  نرق ۲۱  رد  حلص  هنیمز  رد  هک  تسا  یرثا  نیرت  ینالوط  باتک  نیا  انسیا ، نایوجشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
یوسوم سابع  دیس  دنا  ، هتشاد  مهس  رثا  نیا  شراگن  رد  فلتخم  یاه  روشک  زا  یددعتم  نارگشهوژپ  ناگدنـسیون و 

باـتک نـیا  زاـغآ  رد  یا  همدــقم  زین  ناــجیابرذآ  یروـهمج  رد  ناریا  یلعف  ریفــس  هجراــخروما و  ترازو  قباــس  یوـگنخس 
.تسا هتشون 

تروـص رد  هدــش و  رــشتنم  نارهت  رد  ناـکیتاو  ترافــس  تیاـمح  اـب  هـک  تـسا  حلــص  دروـم  رد  رثا  یواـح ۱۴۰  باـتک  نیا 
.دش دهاوخ  ماجنا  ناکیتاو  رهش  رد  نآ  یناهج  ییامنور  انورک  نارحب  زا  یشان  طیارش  ندوب  دعاسم 

رب دشاب ، یم یا  هراق  نیب  باتک  نیا  هدننک  رشتنم  هک  ندمت  حلص و  ناروآ  مایپ  یمداکآ  هسسوم  تسایر  تسا  ینتفگ 
.تسا یئابطابط  همالع  هاگشناد  للملا  نیب طباور  یملع  نمجنا  یزکرم  یاروش  وضع  یلیقع  سایلا  هدهع 

https://www.amazon.com/Melody-Called-Peace- کنیل هب  دـنناوت  یم باتک  نیا  دـیرخ  تهج  نادـنم  هقالع 
.دننک هعجارم   Melodia-Chiamata-ebook/dp/B۰۸HLZ۱۱۷W
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / قرشم   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ای  encourage تـسین و   یروآ  مازلا  دــنب  دراذــگ  یم هحــص  ماــجرب  لــخاد  مزیناــکم  رب  هـک  هماــنعطق ۲۲۳۱  هد  هداــم   
.دننک لح  فالتخا  لح  مزیناکم  قیرط  زا  ار  ناشدوخ  لئاسم  ماجرب  یاضعا  هک  دنک  یم قیوشت » »

هزاب کـی  رد  تیاـهن  رد  دـنک و  یم وتو  ار  یداهنـشیپ  هماـنعطق  دـنکب  ار  راـک  نیا  دـهاوخ  یم اـکیرمآ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـما   
.ددرگ یمرب میرحت  همانعطق  هزور  یس 

هدـماین ماـجرب  نـتم  رد  « snap back  » اـی هشاـم » مسیناـکم   » تاراـبع نیع  هک  تسا  دـقتعم  هاگـشناد  داتـسا  نـیا   " 

.تسا ماجرب  رد  هدش  هیبعت  یاه  مسیناکم یلمع  هجیتن  هکلب  تسا ،

عالطا هب  یمـسر  یا  همان لاسرا  اب  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  دادرم )  ۳۰  ) توا هبنشجنپ ۲۰  زور  قرشم -  تسایس  سیورس 
.دنک لاعف  ماجرب  ناریا و  یا  هتسه هدنورپ  هرابرد  ار  هشام » مسیناکم   » دراد دصق  هک  دناسر  تینما  یاروش 

ثعاـب دوش ، یم ماـجنا  ناریا  هیلع  لـلم  ناـمزاس  یاـه  میرحت ندـنادرگزاب  روظنم  هب  هک  هدـحتم  تـالایا  هزاـت  مادـقا  نیا 
.تسا هدش  نآ  داعبا  تیهام و  رس  رب  یقوقح  ینف و  یاه  ثحب زورب 

، شرازگ دـنچ  یط  قرـشم  دـنک ؟ لاـعف  ار  نآ  دـناوت  یم اـکیرمآ  روـطچ  دراد و  یتاـعبت  هچ  تسیچ ، هشاـم  مسیناـکم  اـما 

نآنآ زازا   هشام   هشام مسیناکم   مسیناکم ردرد   دناوت   دناوت یمیم ینامز   ینامز هچهچ   اکیرمآ   اکیرمآ تسیچ  وو   تسیچ فعاضم » » فعاضم یوتو   یوتو »»
؟؟ دنک دنک هدافتسا   هدافتسا

ریذــپ کـیکفت مـه  زا  ود  نـیا  هدوـب و  ماـجرب  دنــس  لـمکم  هماـنعطق ۲۲۳۱ ، دـنیوگ  یم رگید  یاـهروشک  هـک  تساـج  نـیا فـالتخا 
.دنک دانتسا  نآ  لمکم  همانعطق  هب  ماجرب ، زا  جورخ  زا  دعب  دناوت  یمن اکیرمآ  دنتسین و 

 

https://www.mashreghnews.ir/news/1120513/%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87
https://www.mashreghnews.ir/news/1120513/%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87


.درک دهاوخ  یسررب  ار  نیفرط  یقوقح  تاهیجوت  نآ و  درکلمع  هوحن  هشام ، مسیناکم  فلتخم  داعبا 
تسا ؟ همانعطق ۲۲۳۱  زا  شخب  مادک  هب  هراشا  هشام » مسیناکم  »

ناونع اـب  یـشخب  داد ، رارق  دوخ  تیاـسبو  رد  هجراـخ  روـما  ترازو  هک  نآ ، مئامـض  همانعطق ۲۲۳۱ و  یـسراف  همجرت  رد 
.دراد دوجو  هتشذگ » یاه  همانعطق دافم  لامعا  »

میناوخ : یم  شخب  نیا  رد 
فارطا «( ناریا و  ییاپورا  هیداحتا  هدحتم ، تالایا  ناتسلگنا ، هیسور ، نویساردف  ناملآ ، هسنارف ، نیچ ،  ۱۰ " -

یاه نیئآ  قیرط  زا  ار  ماجرب  تادهعت  یارجا  اب  طابترا  رد  هدمآرب  عوضوم  هنوگره  هک  دیامن  یم  قیوشت  ار  )» ماجرب
رد ماجرب  یاهفرط  یلامتحا  یاهتیاکش  هب  نتخادرپ  یارب  دوخ  مزع  و  دنیامن ، لصف  لح و  ماجرب  رد  هدش  صخشم 

.درادیم زاربا  ار  ماجرب ، رگید  فرط  کی  یوس  زا  یساسا  یدنبیاپ  مدع  دراوم  صوصخ 
یاهتلود زا  یکی  هیمالعا  تفایرد  زا  زور  فرظ ۳۰  هک  دریگیم  میمصت  دحتم ، للم  روشنم  هدام ۴۱  قفو  مادقا  رد   - ۱۱

دروم رد  یساسا  یدنبیاپ  مدع  قادصم  دراد  داقتعا  ماجرب  فرط  تلود  نآ  هک  یا  هلاسم  دروم  رد  ماجرب  فرط 
دنب رد  روکذم  یاهوغل  یارجا  یهمادا  یارب  همانعطق  کی  سیون  شیپ  دروم  رد  دیاب  اروش  تسا ، ماجرب  قفو  تادهعت 
چیه رکذلا ، قوف  هیمالعا  زا  زور  فرظ ۱۰  هچنانچ ، هک  دریگیم  میمصت  افاضم  دیامن ، یریگ  یأر  همانعطق  نیا  فلا ) ۷(

تسا تینما  یاروش  سیئر  نیا  درکن ، هئارا  یریگیأر  یارب  ار  یاهمانعطق  سیونشیپ  نینچ  تینما  یاروش  زا  یفرط 
یأر هب  رکذلا  قوف  هیمالعا  نامز  زا  زور  فرظ ۳۰  ار  نآ  و  هدرک  هئارا  ار  یاهمانعطق  سیونشیپ  نینچ  یتسیاب  هک 

یتروشم تایه  هیرظن  ره  عوضوم و  رد  ریگرد  یاهتلود  یاههاگدید  نتفرگ  رظن  رد  یارب  دوخ  دصق  اروش  و  دراذگب ،
.درادیم زاربا  ار  عوضوم ، صوصخ  رد  ماجرب  رد  هدش  داجیا 

یارب دنب ۱۱  قفو  همانعطق  کی  تینما  یاروش  رگا  هک  دریگیم  میمصت  دحتم ، للم  روشنم  هدام ۴۱  قفو  مادقا  رد  - ۱۲
زا سپ  چیونیرگ  تقو  هب  بش  همین  نامز  زا  یشخبرثا  اب  هاگنآ  درکن ، بیوصت  فلا ) ۷  ( دنب یاهوغل  یارجا  همادا 

(۲۰۰۶  ) یاههمانعطق دافم  مامت  تینما ، یاروـــش    هب  دنب ۱۱  رد  هراشا  دروم  هیمالعا  تفایرد  بقاعتم  زور  نیمایس 
وغل فلا ) ۷  ( دنب ساسا  رب  هک   ۱۹۲۹ ( ۲۰۱۰  ) ۱۸۳۵ و ( ۲۰۰۸ ، ) ۱۸۰۳ ( ۲۰۰۸ ، ) ۱۷۴۷ ( ۲۰۰۷ ، ) ۱۷۳۷ ( ۲۰۰۶ ، ) ۱۶۹۶

جردنم ریبادت  دنوش و  لامعا  دندشیم ، لامعا  همانعطق  نیا  بیوصت  زا  شیپ  هک  یوحن  نامه  هب  دیاب  دنا ، هدوب  هدش 
.دریگب میمصت  یرگید  هنوگ  هب  تینما  یاروش  هکنآ  رگم  دنوش ، وغل  دیاب  همانعطق  نیا  ات ۲۰  ۸ و ۱۶  یاهدنب ۷ ، رد 

ماجرب ءاضعا  ریاس  ناریا و  دنب ۱۱ ، رد  روکذم  یوحن  هب  تینما  یاروش  هب  هیمالعا  هئارا  تروص  رد  هک  دنکیم  دیکات  -۱۳
زا یریگولج  یارب  ار  دوخ  دصق  و  دننک ، شالت  تسا ، هدش  نالعا  نآ  بجوم  هک  یعوضوم  لصف  لح و  یارب  یتسیاب 

هدام ۴۱ قفو  مادقا  رد  درادیم ، زاربا  هدش  هیمالعا  بجوم  هک  یا  هلاسم  هلصیف  تروص  رد  دافم  ددجم  لامعا 
تینما یاروش  هب  تسا ، هدرک  رداص  ار  هیمالعا  هک  ماجرب  فرط  تلود  رگا  هک  دریگیم  میمصت  دحتم ، للم  روشنم 

، تسا هدش  لصف  لح و  الاب ، دنب ۱۲  رد  هدش  صخشم  زور  یهرود ۳۰  نایاپ  زا  شیپ  روبزم  عوضوم  هک  دهد  عالطا 
دهاوخ یقاب  دوخ  یاج  رد  الاب ، دنب ۱۲  مغریلع  فلا ،) ۷  ( دنب رد  جردنم  یاهوغل  هلمج  زا  همانعطق ، نیا  دافم  هاگ  نآ 

ای الک  دنب ۱۲  یاتسار  رد  نیشیپ  یاههمانعطق  دافم  هچنانچ  هک  دهد  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  ناریا  هینایب  نیا  و  دنام ؛
.دومن دهاوخ  یقلت  ماجرب  قفو  دوخ  تادهعت  یارجا  فقوت  یارب  ییانبم  ناونع  هب  ار  نآ  ناریا  دنوش ، لامعا  ائزج 

" 

هدـمآ زین  تاـفالتخا » لـصف  لـح و  راـک  زاـس و   » ناوـنع لـیذ  فـلا ، تسوـیپ  شخب  رد  هماـنعطق ۲۲۳۱  نتم  هـمادا  رد 
تسا :

تیاعر ماجرب  نیا  قبط  ار  دوخ  تادهعت  هورگ ۱+۵  یاضعا  هیلک  ای  کی  ره  هک  دشاب  دقتعم  ناریا  هچنانچ   ۳۶ " 
، بیترت نیمه  هب  دیامن ؛ عاجرا  کرتشم  نویسیمک  هب  لصف  لح و  روظنم  هب  ار  عوضوم  دناوتیم  ناریا  دنا ، هدومنن 

کی ره  تسا ، هدرکن  تیاعر  ماجرب  قبط  ار  دوخ  تادهعت  ناریا  هک  دشاب  دقتعم  هورگ ۱+۵  یاضعا  زا  کی  ره  هچنانچ 
.دروآ لمع  هب  هباشم  مادقا  دناوت  یم  هورگ ۱+۵  یاهتلود  زا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۹طباور 



.دوش دیدمت  عامجا  اب  نامز  نیا  هکنیا  رگم  دهد ، هلصیف  ار  عوضوم  ات  تشاد  دهاوخ  نامز  زور  کرتشم ۱۵  نویسیمک 
یم تسا ، هتفاین  هلصیف  یدنبیاپ  عوضوم  هک  دشاب  دقتعم  وضع  ره  هچنانچ  کرتشم ، نویسیمک  یسررب  بقاعتم 

.دهد عاجرا  هجراخ  روما  ناریزو  هب  ار  عوضوم  دناوت 
.دوش دیدمت  عامجا  اب  نامز  نیا  هکنیا  رگم  دنهد ، هلصیف  ار  عوضوم  ات  تشاد  دنهاوخ  زور  ناریزو ۱۵ 

یارجا هک  یوضع  ای  یکاش  وضع  ناریزو ، حطس  رد  یسررب  یاج ) هب  ای   ) تازاوم هب  کرتشم ، نویسیمک  یسررب  زا  سپ 
زا لکشتم  هک  یتروشم  تایه  کی  طسوت  عوضوم  هک  دیامن  تساوخرد  دناوت  یم  تسا  هدوب  لاوس  ریز  شا  فیلاکت 

.دوش یسررب  لقتسم ) موس  فرط  فالتخا و  رد  ریگرد  یاه  فرط  زا  کی  ره  یوس  زا  یکی   ) دوب دهاوخ  وضع  هس 
.دیامن هئارا  زور  فرظ ۱۵  یدنبیاپ  عوضوم  صوصخ  رد  ار  یروآ  مازلاریغ  هیرظن  تسیاب  یم  یتروشم  تایه 

تایه هیرظن  زور  زا ۵  رتمک  رد  کرتشم  نویسیمک  دباین ، هلصیف  عوضوم  هزور  دنیارف ۳۰  نیا  بقاعتم  هچنانچ ،
.درک دهاوخ  یسررب  عوضوم  هلصیف  فده  اب  ار  یتروشم 

دشاب دقتعم  یکاش  فرط  هچنانچ  و  دشاب ، هتفاین  هلصیف  یکاش  فرط  تیاضر  دروم  وحن  هب  ناکامک  عوضوم  هچنانچ 
ناونع هب  ار  هتفاین  هلصیف  عوضوم  دناوتیم  فرط  نآ  هاگنآ  دشاب ، یم  یساسا «  یدنبیاپ  مدع  قادصم » عوضوم ، هک 
دحتم للم  نامزاس  تینما  یاروش  هب  ای  هدرک و/ دادملق  ماجرب  قفو  شا  تادهعت  یارجا  یئزج  ای  یلک و  فقوت  یانبم 

.دیآ یم  رامشب  یساسا » یدنبیاپ  مدع  » قادصم عوضوم  تسا  دقتعم  هک  دیامن  غالبا 
اب ماوت  یاه  شالت  زا  یحیضوت  هارمه  هب  قوف ، رد  حورشم  وحن  هب  یکاش ، فرط  غالبا  تفایرد  بقاعتم   ۳۷-

للم نامزاس  تینما  یاروش  ماجرب ، رد  هدش  ینیب  شیپ  فالتخا  لصف  لح و  دنیارف  یط  یارب  فرط  نآ  تیننسح 
.دیامن یریگ  یار  اه  میرحت  وغل  موادت  یارب  یا  همانعطق  صوصخ  رد  دوخ  یاه  هیور  اب  قبطنم  تسیاب  یم  دحتم 

یاروش قباس  یاه  همانعطق  دافم  هاگنآ  دسرن ، بیوصت  هب  غالبا  خیرات  زا  زور  فرظ ۳۰  رکذلاـقوف  همانعطق  هچنانچ 
یرگید وحن  هب  دحتم  للم  نامزاس  تینما  یاروش  هکنیا  رگم  دش ، دنهاوخ  لامعا  اددجم  دحتم  للم  نامزاس  تینما 

.دیامن یریگمیمصت 
زا لبق  یناریا  یاهداهن  دارفا و  ای  ناریا  فرط و  ره  نیب  هک  ییاهدادرارق  صوصخ  رد  دافم  نیا  یتروص ، نینچ  رد 

.تسین قبسام  هب  فطع  رثا  یاراد  دشاب ، هدش  اضما  اهنآ  لامعا  خیرات 
یلبق یاههمانعطق  ماجرب و  نیا  اب  قبطنم  اهدادرارق  نیا  یارجا  قفو  هتفرگ  تروص  یاهتیلاعف  هک  نیا  هب  طورشم 

.دشاب تینما  یاروش  یلعف  و 
هک یعوضوم  هک  یتروص  رد  دافم  هرابود  یارجا  زا  یریگولج  یارب  دوخ  تین  زاربا  اب  دحتم ، للم  نامزاس  تینما  یاروش 

هیرظن هنوگره  و  فالتخا  یاه  فرط  یاه  هاگدید  دشاب ، هدیدرگ  لصف  و  لح  ررقم  تدم  رد  هدش  غالبا  هب  رجنم 
.تشاد دهاوخ  ظوحلم  ار  یتروشم  تایه  طسوت  هرداص 

یا هنیمز  هلزنم  هب  ار  رما  نیا  ناریا  دنوش ، لامعا  اددجم  الک  ای  ائزج  اهمیرحت  هچنانچ  هک  تسا  هتشاد  نایب  ناریا 
.دومن دهاوخ  دادملق  ماجرب  نیا  قفو  دوخ  تادهعت  یئزج  ای  یلک  فقوت  یارب 

دنک ؟ لاعف  ار  هشام  مسیناکم  دناوت  یم  یقوقح  ظاحل  هب  اکیرمآ  ایآ 
تیاکـش هک  هعمج  زور  زا  دعب  زور  رثکادح ۳۰  دوب ، هدـشن  جراخ  ماجرب  زا  لاس ۱۳۹۷  هام  تشهبیدرا رد  نتگنـشاو  رگا 

دش و یم هتشاذگ  یأر  هب  رکذلا  قوف یاه  یگژیو اب  یا  همانعطق سیون  شیپ دوب ، هدرک  تینما  یاروش  میدقت  ار  شدوخ 
.دنادرگزاب ار  ناریا  هیلع  اه  میرحت هدرک و  وتو  ار  شدوخ  رظن  اب  فلاخم  میمصت  ره  تسناوت  یم اکیرمآ 

طرـش هب  تینما  یاروـش  مـئاد  یاـضعا  ریاـس  هـک  هدروآ  شیپ  ار  یطیارـش  نوـنکا  ماـجرب ، زا  اـکیرمآ  جورخ  لاـح ، نـیا  اـب 
یارب هنوگچ ؟ اما  دـننک ؛ داجیا  دـس  اکیرمآ  یولج  دـنناوت  یم هنیزه  فرـص  یارب  هزیگنا  نتـشاد  یـسایس و  هدارا  نتـشاد 

هب هتــسباو  ًـالماک  هدرک  مـیظنت  ناریا  هـیلع  اـکیرمآ  هـک  یتیاکــش  دـنور  مینادـب  ادــتبا  تـسا  مزـال  لاوئــس  نـیا  هـب  خــساپ 
شتکراشم هب  لاس ۹۷  هام  تشهبیدرا اکیرمآ  هک  نآ  اب  تسا ؛ تینما  یاروش  همانعطق  زا  هنایوگروز  صاـخ و  یریـسفت 

زا ار  قفاوت  دافم  ضقن  تباب  ناریا  زا  تیاکـش  قح  هلمج  زا  قفاوت ، نیا  لیذ  تازایتما  یمامت  هداد و  همتاخ  ماـجرب  رد 
فرط ناوــنع  هــب  روــشک  نــیا  زا  زوـــنه  هماـــنعطق  فارگاراــپ ۱۰  رد  هــکنآ  تــهج  هــب  دـــنک  یم اـــعدا  نوــنکا  هداد  تــسد 

 



زوـنه مه  روـشک  نیا  هیلع  اـه  مـیرحت ندـنادرگزاب  ناریا و  زا  تیاکـش  قـح  هدـش  هدرب  مـسا  ماـجرب » رد  هدـننک  تکرـش »
.تسا ظوفحم  شیارب 

ماـــجرب ضقن  هــب  ناریا  ندرک  مـــهتم  یارب  اـــکیرمآ  قـــح  هدـــش  بجوـــم  ماـــجرب  زا  اـــکیرمآ  جورخ  هلئـــسم  نیارباـــنب  ،
.دیشک شلاچ  هب  ار  نآ  ناوت  یم هک  دوش  لیدبت  ریسفت  لباق  ًالماک  یا  هلئسم هب 

هب اکیرمآ  هیغالبا  اب  هک  دـنا  هدرک دـیکأت  هتـشذگ  یاهزور  رد  هیـسور  نیچ و  لثم  تینما  یاروش  یاضعا  زا  یـضعب  هکنیا 
.تسا عوضوم  نیمه  هب  رظان  هدشن ، زاغآ  ناریا  هیلع  اه  میرحت تشگزاب  مسیناکم  تینما  یاروش 

نیب قرف  تسا  مزـال  درب  هرهب  اـکیرمآ  ندرک  فـقوتم  یارب  یریذپریـسفت  نیا  زا  ناوـت  یم هنوـگچ  مینک  کرد  هـکنیا  یارب 
(. یوهام ای   ) یساسا یریگ  یأر و  یرادا ) ای   ) یا همان نییآ یریگ  یأر مینادب  : ار  تینما  یاروش  رد  یریگ  یأر عون  ود 

نیا دوــش ؟ یم بوــسحم  یــساسا »  » یتاــعوضوم هــچ  رــس  رب  و  یا » هماــن نــیئآ ، » یتاــعوضوم هــچ  رـــس  رب  یریگ  یأر
.تسا هتشاد  دوجو  فالتخا  للم  نامزاس  رد  نآ  رس  رب  هشیمه  هک  تسا  یا  هلئسم

یاـه هیور هب  طوـبرم  هک  یا  هماـن نییآ هلئـسم  کـی  تسادـیپ - نآ  ماـن  زا  هـک  روـط  ناـمه یا - هماـن نـییآ یاـه  یریگ یأر رد 
یماـمت یــساسا ، یریگ  یأر هـک  یلاـح  رد  دوـش ؛ یم هتــشاذگ  یأر  هـب  تـسا  لـلم  ناـمزاس  رد  یریگ  میمــصت کـی  ماـجنا 

.دریگ یم رب  رد  ار  دنرادن  یرادا  یاه  هیور اب  یطابترا  هک  یرگید  لئاسم 
چیه تـسا و  اروـش  قــفاوم  یأر  دــنمزاین ۹  بیوـصت  یارب  یلوا  هـک  تـسا  اـجنآ  رد  یریگ  یأر عوـن  ود  نـیا  مـهم  تواــفت 
وضع یوس ۵  زا  ندـش  وتو  نودـب  قـفاوم ، یأر  دـنمزاین ۹  بیوصت  یارب  یمود ، هک  یلاـح  رد  درادـن ، ار  وتو  قح  یوـضع 

.تسا تینما  یاروش  مئاد 
دننک ناونع  هدرک و  یفرعم  ار  یحرط  دـنناوت  یم اکیرمآ  ندیـشک  شلاچ  هب  یارب  تینما  یاروش  مئاد  یاضعا  زا  کـی  ره 

ار قفاوت  نیا  یـساسا  ضقن  هب  ناریا  ندرک  مهتم  قح  تسین و  ماـجرب  رد  هدـننک  تکراـشم وضع  رگید  اـکیرمآ  نوچ  هک 
.درادن

ار نآ  یوـتو  قـح  اـکیرمآ  تسا و  یا  هماـن نییآ یریگ  یأر نیا  هـک  دـنک  لالدتـسا  دـناوت  یم حرط  نـیا  هدـننک  یفرعم وـضع 
.درک دس  ار  اکیرمآ  مادقا  یولج  ناوت  یم قفاوم  یأر  اب ۹  اهنت  درادن و 

ثحب لـحم  هلئــسم  هـک  تـسا  نـیا  دــش ، دــهاوخ  لـسوتم  نآ  هـب  اـکیرمآ  ًـالامتحا  هـک  یلباــقتم  مادــقا  هـلحرم  نـیا  رد 
رد تسا  تینما  یاروـش  روآ  مازلا هماـنعطق  کـی  نتم  ریـسفتزاب  هـب  طوـبرم  هـک  اـجنآ  زا  تـسین و  یا  هماـن نـیئآ یریگ  یأر

.تسا وتو  لباق  هتفرگ و  رارق  یساسا  ای  یوهام  لئاسم  هرمز 
تسا ؟ هدافتسا  لباق  ینامز  هچ  تسیچ و  فعاضم  یوتو 

مئاد یاـضعا  یارب  هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  هژیو  یاـه  قـح زا  یکی  زا  دـناوت  یم هـلحرم  نـیا  رد  هـک  دــنا  یعدــم اـه  ییاـکیرمآ
، دنک یریگ  هرهب هدرکن  هدافتسا  نآ  زا  یوضع  چیه  تسا  ههد  نیدنچ  هک  فعاضم » یوتو  هب « موسوم  تینما  یاروش 
« یا هماـن نیئآ  » دـنیوگ یم نیچ  هیـسور و  هچنآ  هک  دراذـگب  یأر  هـب  نـیا  نـییعت  یارب  ار  یا  هماـنعطق هـک  تروـص  نـیا  هـب 

ادتبا اکیرمآ  تسا ، یا » همان نیئآ  » روکذم یریگ  یأر هک  دشاب  نیا  اروش  یاضعا  رظن  رگا  اجنیا  رد  یـساسا ؟»  » ای تسا 
مود هبوـصم  یارب  دوـخ  یوـتو  قـح  زا  رگید  راــب  کــی  دــعب  دوـش و  یوهاــم  لوا  هبوـصم  اــت  دــنک  یم وـتو  ار  هبوـصم  نـیا 

.دنک یم هدافتسا 
رب هوــالع  دوـش  یم هـتفگ  هـک  ییاــج  اــت  دراد ، هارمه  هـب  یمهم  تارطاــخم  تـینما  یاروـش  اــکیرمآ و  یارب  راــک  نـیا  اــما 
مه ار  تینما  یاروـش  تاـیح  تیوـه و  تمـس  هب  هدـش  هتفرگ  هناـشن  حالـس  هشاـم  ناریا  ، یاـه  میرحت هشاـم  ندـناکچ 

یوتو قح  دش  دهاوخ  بجوم  هک  دوب  دهاوخ  یقوقح  دانتسا  لباق  هیور  کی  راذگ  ناینب یدادیور  نینچ  دناکچ ؛ دهاوخ 
.دوش هتشاذگ  هرظانم  یأر و  هب  هدنیآ  رد  هدش و  فیعضت  مه  تینما  یاروش  یاضعا  رگید  یمامت 

.دنک یراک  نینچ  دناوت  یمن تسین و  ماجرب  وضع  رگید  اکیرمآ  ییاوتحم  یتیهام و  رظن  زا 
ره هب  ار  راـک  نـیا  اـت  تـسا  نآ  زا  هدافتـساءوس  لاـح  رد  اـکیرمآ  هـک  دراد  دوـجو  ییاهریـسم  یقوـقح  یلکـش  رظن  زا  اـما 

.دهد ماجنا  تروص 
ماجرب وضع  یاهروشک  هک  هدـشن  یمازلا  تسا ، هشاـم  مسیناـکم  هب  طوبرم  هک  همانعطق ۲۲۳۱  هدام ۱۰ و ۱۱  رد  نوچ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۱طباور 



.دنک لاعف  ار  هشام  مسیناکم  ماجرب  لخاد  مسیناکم  قیرط  زا  دیاب  امتح 
.تسا هدادن  رارق  ار  راصحنا  نیا  تسه ، روآ  مازلا  هک  مه  هدزای  دنب  رد 

.دهد یم ماجنا  ار  راک  نیا  همانعطق  ساسارب  تسا  دقتعم  دنک و  یم هدافتسا  ءالخ  نیا  زا  اکیرمآ  اذل 
تکراـشم رگید  هدرک  مـالعا  امـسر  شدوخ  اـکیرمآ  هک  تسا  نیا  تسا  یقوقح  ثحب  لـحم  یدـج  روـط  هب  نـالا  هچ  نآ 

.دنک لاعف  ار  هشام  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یمن نیمه  یارب  تسین و  ماجرب  رد  هدننک 
ماجرب وضع  نم  همانعطق ۲۲۳۱  هدام ۱۰  قبط  متسه و  ماجرب  سسوم  تایه  نم  هک  دنک  یم ار  اعدا  نیا  اکیرمآ  دوخ 

.تسین مهم  نآ  کیمانید  متسه و  کیتاتسا  تروص  هب 
هدافتـسا هدام  نیا  زا  مناوت  یم هن  ای  منک  یم تکراشم  نـالا  هکنیا  زا  غراـف  متـسه و  ماـجرب  هدـننک  تکراـشم  وضع  نم 

.منک
اکیرمآ هـک  تـسا  نـیا  رــضاح  لاــح  رد  یلــصا  یقوـقح  یلــصا  رازراــک  اوــعد و  هـک  دوــش  یم  دــیکات  رگید  راــب  ور  نـیا  زا 

.متسه هدننک  تکراشم  دیوگ  یم هدش ، هتفگ  ریسفت  ساسا  رب  اکیرمآ  دوخ  هن ؟ ای  تسه  هدننک  تکراشم 
تسین و هدـننک  تکراشم  اکیرمآ  هک  دـنا  هتفگ همه  تینما  یاروش  مئاد  وضع  یاـهروشک  اـصوصخ  رگید  یاـهروشک  اـما 

.دنک هدافتسا  قح  نیا  زا  دناوت  یمن
.دنا هتفگ نینچ  اج  نیا ات  ییاپورا  یاهروشک  نیچ و  هیسور ، یاهروشک 

.دزادرپ یم تینما  یاروش  لمع  ی  هوحن هب  هک  تسا  للم  نامزاس  هدام ۲۷  دانتسا ، لباق  هدام  اهنت  تیعضو  نیا  رد 
.دراد دوجو  دنب  هس  هدام  نیا  رد 

.درادن دوجو  وتو  قح  دنهدب و  تبثم  یار  روشک  دیاب ۹  دشاب  یا  همان نییآ عوضوم  هک  یدراوم  رد  دیوگ  یم مود  دنب  رد 
یاـضعا تبثم  یار  هوـالع ۵  هب  دـشاب  تبثم  یار  دـیاب ۹  یا  همان  نییآریغ  تاعوضوم  رد  هک  دـنک  یم ناـیب  موس  دـنب  رد 

.تینما یاروش  مئاد 
ردـب اـکیرمآ  طـسوت  هدـش  یحارط  راـک  زاـس و  هک  میزادرپب  فعاـضم » یوتو   » اـی وتو » لـباد   » موهفم هب  دـیاب  اـج  نیا رد 

.تسا هیسور  نیچ و  بناج  زا  صوصخ  هب  اه ، تفلاخم ندرک  یثنخ  یارب  یا  هتسه قفاوت  یحارط  نامز 
داد : حیضوت  نینچ  ار  نآ  ناوت  یم  هداس  نابز  هب  اما  تسا  هدیچیپ  یمک  راک  زاس و  نیا 

هب شرازگ ) اـی  هیعـالطا  ) نشیکیفیتون هئارا  طرـش  هداـم ۱۱  قبط  هک   ماـجرب  رد  اـکیرمآ  ندوبن  اـی  ندوـب  هدـننک  تکراـشم 
.تسا همانعطق ۲۲۳۱  زا  یریسفت  الماک  ثحب  کی  تسا  تینما  یاروش 

.تسا یا  همان نییآ شتیهام  هلاسم ، نیا 
یرگید روشک  دـعب  میداد و  تینما  یاروش  هب  ار  نشیکیفیتون  ام  رگا  هکنیا  رب  ینبم  دـنا  هدـیچ ویرانـس  کی  اه  ییاـکیرمآ

دناوت یمن اـکیرمآ  هماـنعطق ۲۲۳۱  قـبط  دـیوگب  هـک  دروآ  یریـسقت  یا و  هماـن نـییآ  هماـنعطق  کـی  نـیچ  هیـسور و  لـثم 
یا همان نییآ  مناوت  یم مئاد  وضع  ناونع  هب  نم  دهدب ، تینما  یاروش  هب  نشیکیفیتون  دـنک و  لاعف  ار  هشام  مسیناکم 

هماــنعطق نـیا  یــسررب  ریــسم  رد  مـنک و  لیدــبت  یا  هماــن نـییآریغ ثـحب  هـب  ار  نآ  مــنک و  وــتو  ار  هماــنعطق  نــیا  ندوــب 
.منک هدافتسا  نآ  ندرک  در  یارب  مدوخ  یوتو  قح  زا  هرابود  یا ، همان نییآریغ

.دنیوگ یم نآ  هب  فعاضم  یوتو  ای  وتو  لباد  احالطصا  هک  دنک  هدافتسا  وتو  قح  راب  ود  ینعی 
ضرتـعم نـیمه  هـب  تبــسن  نوـتلوب  ناـج  هـک  دـنا  هـتفرگ  رظن  رد  هنانیبدــب  تلاـح  یارب  ییویرانــس  نـینچ  اـه  ییاـکیرمآ

.دنکب ار  راک  نیا  اکیرمآ  دیابن  دنک و  یم شودخم  ار  وتو  قح  ناش  راک  نیا  دیوگ  یم دوش و  یم
دنیارف زا  هـک  یروـشک  کــی  هـک  دــهد  یم ار  هزاــجا  نـیا  هماـنعطق ۲۲۳۱  رهاـظ  لکــش و  هـک  درک  ناـعذا  دـیاب  هنافــساتم 

.دنک لاعف  ار  هشام  مسیناکم  هدرکن ، هدافتسا  ماجرب  لخاد  فالتخا 
ای  encourage تـسین و   یروآ  مازلا  دــنب  دراذــگ  یم هحــص  ماــجرب  لــخاد  مزیناــکم  رب  هــک  هماـنعطق ۲۲۳۱  هد  هداــم 

.دننک لح  فالتخا  لح  مزیناکم  قیرط  زا  ار  ناشدوخ  لئاسم  ماجرب  یاضعا  هک  دنک  یم قیوشت » »
ندرک لاـعف  دروـم  رد  هـک  یدــعب  هداــم  رد  دــهدن و  ماــجنا  ار  نـیا  دــناوت  یم یروـشک  ینعی  تـسین  روآ  مازلا  نوـچ  نـیا 

نم هب  هد  هدام  ریـسم  زا  دیاب  امتح  نشیکیفیتون  هک  دنک  یمن داجیا  یراصحنا  مه  زاب  دـهد  یم حیـضوت  هشام  مزیناکم 

 



.دسرب
.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  تسه  همانعطق  نآ  رد  شمان  هک  یروشک  دوش  یم ثعاب  نیا 

تـالامتحا هن ، اـی  دوش  یم قفوم  هشاـم  مسیناـکم  یزاـس  لاـعف رد  اـکیرمآ  هک  رما  نیا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  اـج  نیا رد 
.تسا

.داد دهاوخ  خر  ءاضعا  ههجاوم  عون  تینما و  یاروش  هصرع  رد  یتاقافتا  هچ  دید  دیاب  ینعی 
.دناسرب اهتنا  هب  ار  ریسم  نیا  دناوت  یم هک  دیآ  یم رظن  هب  هتفرگ  شیپ  رد  اکیرمآ  هک  یریسم  رظن  زا  اما 

.دنادرگرب ار  اه  همانعطق  دورب و  اهتنا  ات  دهاوخ  یم پمارت  هک  دهد  یم  ناشن  مه  دیفس  خاک  رد  هنحص  شیارآ 
ناریا  » هک تسا  نیا  تسا ، ریـسم  نیا  نتفر  یارب  اـکیرمآ  تلود  یتخـسرس  یلـصا  لـماع  یوق ، لاـمتحا  هب  هک  عچ  نآ
ثحب دوش  جراخ  اکیرمآ  دـش  ثعاب  هک  یلماع  نیرتمهم  مه  ماـجرب  زا  جورخ  ناـمز  رد  هکنیااـمک  درک ،» دـهاوخن  یراـک 

.دوب ماجرب  زا  ناریا  جورخ  مدع 
.تسا هدش  هدز  فرح  نیا  مه  نالا  دز و  ار  فرح  نیا  دنفسا ۹۶  رد  للم  نامزاس  رد  اکیرمآ  هدنیامن  یلیه  یکین  هک 

رد یـسک  هنافـساتم  دـنا و  هدز ار  اـه  فرح نیا  نیوالـسا  اراـبراب  مناـخ  اـه  تارکوـمد  هب  کـیدزن  ناـیرج  زرتـیور و  رد  ـالثم 
.تسا هدرکن  بیذکت  لخاد 

تفرگن و رارق  یدج  هجوت  دروم  ام  یا  هتسه هدننک  هرکاذم میت  یوس  زا  هشام » مسیناکم   » هلاسم هک  دسر  یم  رظن  هب 
قـطنم و یب مسیناـکم  نـینچ  اـب  دوـب ، هدــش  لیدــبت  لـصا  کــی  هـب  عـطقم  نآ  رد  قـفاوت  هـب  ندیــسر  نـیا  ی  هطــساو هـب 

.درک تقفاوم  یا  هبناجکی
نیا هـک  دــیریگب  ضرف  دوــش و  هداد  اــهروشک  زا  یکی  طــسوت  ینــشیکیفیتون  کــی  رگا  هدــش  هـتفگ  و ۱۲  هداـم ۱۱  قـبط 

.دراد دوجو  نامز  زور  یس  دوش  هتفریذپ  نشیکیفیتون 
تلاح هکنیا  رب  ینبم  دربب  ار  همانعطق  کی  دـناوت  یم ماجرب  وضع  یاهروشک  زا  یکی  لوا  زور  هدزناـپ  هد  دودـح  عطقم  اـت 

.دنک ادیپ  همادا  اه  میرحت  قیلعت 
هب دوش و  یم اهر  هشام  مزیناکم  بخ  تینما  یاروش  رد  دـش  بیوصت  دـشن و  در  مئاد  یاضعا  طسوت  هماـنعطق  نیا  رگا 

.میدرگ یمرب قباس  تلاح 
هزاـب کـی  رد  تیاـهن  رد  دـنک و  یم وتو  ار  یداهنـشیپ  هماـنعطق  دـنکب  ار  راـک  نیا  دـهاوخ  یم اـکیرمآ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـما 

.ددرگ یمرب میرحت  همانعطق  هزور  یس 
.دراد دوجو  وتو  لامتحا  تسه و  فرط  نآ  مه  اکیرمآ  اما  دنربب ، یداهنشیپ  همانعطق  نیچ  هیسور و  دراد  ناکما 

.درک بلس  وتو  قح  یاراد  یاهروشک  زا  ار  وتو  قح  هک  درک  یحارط  یا  هنوگ  هب  ار  مزیناکم  نیا  اکیرمآ 
.دش مه  هتفریذپ  هنافساتم  داد و  ماجنا  اکیرما  هک  دوب  یا  هنادنمشوه  یحارط  نیا 

اکیرمآ  یارب  یزیواتسد  ماجرب : رد  تافالتخا  لح  راک  زاس و  رد  صقن 
راـتخاس رد  ار  لاکــشا  هشاــم ، مسیناــکم  یارجاــم  هراــبرد  همالع ، هاگـشناد  لـلملا  نـیب طـباور  رایــشناد  یلیجآ ، یداــه 

.دناد یم  نآ  رد  فالتخا  لح  یقطنمریغ  مسیناکم  ماجرب و  یقوقح 
دیوگ : یم  یلیجآ 

عجرم ناریا ، تاـفلخت  یارب  هـک  مـهم  دــیق  نـیا  اـب  نـکیل  دراد ، دوـجو  مـه  ماـجرب  رد  فـالتخا  لـح  یرواد و  مسیناـکم  " 
.تسا هدشن  نییعت  یرواد  چیه  لباقم  فرط  تافلخت  یارب  یلو  هدش ، نییعت  یگدیسر  یرواد و 

یگدیسر یارب  یرواد  رگید ، یاه  فرط تادهعت  یارب  نکیل  تسا ، ناریا  تادهعت  رواد  یمتا ، یژرنا  یللملا  نیب سناژآ 
.تسا هدشن  صخشم  ماجرب  رد  ییامزآ  یتسار و 

" 
، تسا هدماین  ماجرب  نتم  رد  « snap back  » ای هشام » مسیناکم   » تارابع نیع  هک  تسا  دقتعم  هاگشناد  داتسا  نیا 

.تسا ماجرب  رد  هدش  هیبعت  یاه  مسیناکم یلمع  هجیتن  هکلب 
، ماجرب فرط  زا ۷  کی  ره  رگا  هک  دـنک  یم  رکذ  ماـجرب  یاهدنب ۳۶ و ۳۷  هک  تفگ  دیاب  سانـشراک  نیا  فرح  دـییات  رد 

 



نویـسیمک  » هب ار  دوخ  تیاکـش  هداد ، تروص  تادـهعت  رد  شحاـف »  » ضقن رگید  یاـه  فرط  اـی  فرط  هک  دوش  یعدـم 
.دهد یم  هیارا  ماجرب  فالتخا » لح 

هجراخ روما  یارزو  نانواعم  هدنیامن ، زا  فلتخم  حوطـس  رد  دـیاب  هدـش ، نییعت یدـنب  نامز  لودـج  قبط  نویـسیمک  نیا 
.دنک لصف  لح و  ار  تیاکش  نیا  عوضوم  دهد و  هسلج  لیکشت  هجراخ  یارزو  وضع و  یاه  فرط 

، زور ( ۶۰) هدش نییعت  نامز  تدم  یط  زا  دعب  دیـشکن ، تیاکـش  زا  تسد  یکاش  فرط  دـشن و  لصف  لح و  عوضوم  رگا 
نآ یارجا  هـکلب  هتفاـین ، ناـیاپ  دــینک : تـقد  ) هدــش قـیلعت »  » اـه نآ یارجا  ماـجرب ، ساـسا  رب  هـک  یا  هماــنعطق نـیع ۶ 

.ددرگ یمزاب  دوخ  یاج  هب  هرابود  راکدوخ  تروص  هب  هدش ) قیلعت » »
۶ تیاکــش ، تـبث  زا  دـعب  زور ۶۱  رد  راــکدوخ  تروـص  هـب  دــهدن ، هـسلج  لیکــشت  تـینما  یاروـش  رگا  یلعف ، تروـص  رد 

.دش دهاوخ  رارقرب  هرابود  اروش  نیا  یلبق  یمیرحت  همانعطق 
هب دوـخ  دـش ، تبث  نیفرط  زا  یکی  تیاکـش  هک  نیمه  هک  ارچ  دنتـشاذگ ، هشاـم »  » ار مسیناـکم  نیا  مسا  ور ، نیمه  زا 

همادا هب  یار  هرابود  دـهدب و  هسلج  لیکـشت  تینما  یاروش  هک  نیا  رگم  دـتفا ، یم  ناـیرج  هب  اـه  میرحت تشگزاـب  دوخ 
.دهدب یمیرحت  یاه  همانعطق قیلعت » »

! تفریذپ ار  نآ  مه  یناریا  فرط  هنافساتم  دش و  هدناجنگ  ماجرب  رد  یقطنمریغ  راک  زاس و  نیا 
یاروـش هـکنآ  یاـج  هـب  ینعی  هدــش ، سکع  رب  ناریا  هـیلع  اــه  مـیرحت تشگزاــب  دــنیآرف  هماــنعطق  نـتم  رد  تـقیقح  رد 

.دنک یم یریگ  یأر اه  میرحت وغل » همادا   » یارب دنک ، یریگ  یأر ناریا  یاه  میرحت ندنادرگزاب  یارب  تینما 
همادا  » بیوصت زا  وتو ، قح  زا  هدافتـسا  اـب  دوـب  دـهاوخ  رداـق  تینما  یاروـش  مئاد  یاـضعا  زا  مادـکره  یتلاـح  نینچ  رد 

.دوش اه  میرحت تشگزاب  بجوم  هدرک و  یریگولج  اه  میرحت وغل »
زا مه  یمالـسا  یروهمج  رگا  یتح  فالتخا ، لح  مسیناکم  نیا  قبط  هک  تساج  نیا ارجاـم  خـلت  رایـسب  یـساسا و  هتکن 

هراـبود تشگزاـب  هتــشاذگ و  هشاـم  یور  تـسد  اـقیقد  دــنک ، تیاکــش  نآ  طـسوت  ماـجرب  شحاــف  ضقن  اــکیرمآ و  راــتفر 
! تسا هدز  دیلک  ار  تینما  یاروش  یلبق  یاه  میرحت

اکیرمآ هک  اـمابوا  هرود  ناـمه  زا  هک  هدـش  ثعاـب  ماـجرب ، رد  هدـش  هدـناجنگ  گرزب  ضقاـنت  نیمه  اـی  گرزب  فاـگ  نـیمه 
یدج تروص  هب  مه  راب  کی  یتح  ام  یساملپید  میت  درک ، عورش  ار  ماجرب  نتـشاذگ  اپ  ریز  المع  ماجرب و  شحاف  ضقن 
هیلع اه  میرحت تشگزاب  ثعاب  المع  تسناد  یم  هک  ارچ  دـنکن ، یریگیپ  ار  ماـجرب  فـالتخا  لـح  نویـسیمک  رد   تیاـکش 

.دش دهاوخ  دوخ 
هراـبود اـه  میرحت دوشن ، عناـق  رگا  و  دریگب ، سپ  ار  دوخ  تیاکـش  دـیاب  دوـش ، عناـق  یگدیـسر  ناـیرج  رد  ناریا  رگا  نوـچ 

! ددرگ یمزاب  راکدوخ  زور  زا ۶۰  دعب 
هدرک تبث  نویـسیمک  رد  ار  دوـخ  تیاکـش  یراـب  دـنچ  هجراـخ  ترازو  درذـگ ، یم  ماـجرب  داـقعنا  زا  هک  یلاـس  دـنچ  نیا  رد 

یم بوخ  هک  ارچ  تسا ، هتفرگ  سپ  ار  تیاکـش  ندـش ، عناق  مالعا  اـب  لوا ، زور  تلهم ۳۰  نامه  رد  راب  ره  اـما  تسا ،
.دش دهاوخ  یلبق  یاه  میرحت راکدوخ  تشگزاب  هب  رجنم  ریسم  همادا  تسناد 

یم دوخ  اعطق  ام  یساملپید  میت  هنرگو  هدوب ، یلخاد  فرـصم  یارب  افرـص  مه  هیلوا  یاه  تیاکـش نآ  یوق ، لامتحا  هب 
.دوب هدش  بکترم  فالتخا  لح  راک  زاس و  نیا  شریذپ  رد  یگرزب  هابتشا  هچ  هک  دناد  یم  تسناد و 

یدوخ هب  ماجرب »  » هک تسا  نیا  هشام  مسیناکم  یارجا  رد  اکیرمآ  رظن  دروم  یقوقح  بوچراچ  هرابرد  رگید  مهم  هتکن 
یقوقح یارجا  تنامض  نآ  هب  هک  تسا  تینما  یاروش  « ۲۲۳۱  » همانعطق نیا  تسا و  یسایس  افرـص  قفاوت  کی  دوخ 

.دشخب یم 
یکی ناونع  هب  یلو  هدـش ، جراخ  ماجرب  زا  امـسر  هچرگ  هک  تسا  یعدـم  هدرک و  هدافتـسا  ریـسفت  نیمه  زا  اکیرمآ  لاح 
هیواز نیمه  زا  تـسا و  هماـنعطق  رد  هدـننک  تکراـشم وـضع  تـینما و  یاروـش  وـضع  هماـنعطق ۲۲۳۱ ، ناگدـننکاضما  زا 

.تسا هدش  ماجرب »  » هن و  همانعطق ۲۲۳۱ »  » تادهعت رد  ناریا  شحاف  ضقن  یعدم 
زا ود  نیا  هدوب و  ماـجرب  دنـس  لـمکم  همانعطق ۲۲۳۱ ، دـنیوگ  یم  رگید  یاهروشک  هک  تساج  نیا فـالتخا  لـحم  لاـح 

.دنک دانتسا  نآ  لمکم  همانعطق  هب  ماجرب ، زا  جورخ  زا  دعب  دناوت  یمن  اکیرمآ  دنتسین و  ریذپ  کیکفت مه 

 



رد دوخ  یاـه  تیلووـسم هب  یدـهعت  رگید  هک  یلاـح  رد  دـناوت  یمن  اـکیرمآ  هک  تسا  نیا  رگید  یاـه  فرط داریا  عـقاو  رد 
.دنک هدافتسا  اه  فرط زا  یکی  تیموکحم  یارب  همانعطق  ینعی  نآ ، لمکم  دنس  تازایتما  زا  درادن ، ماجرب 

رد رداص و  هینایب  کـی  ناریا  هدـننک  هرکاذـم میت  لاـس ۹۴ ، رد  هماـنعطق ۲۲۳۱ ، ماـجرب و  بیوصت  زا  دـعب  یدـیلک : هتکن 
ادــج مـه  زا  دنــس  ود  نـیا  دوـش و  یمن  بوــسحم  ماــجرب  ضقن  هماــنعطق ۲۲۳۱ ، ضقن  هـک  درک  تـبث  تـینما  یاروـش 

.دنتسه
« یکشوم  » ثحب اپورا ، تنطیش  اکیرمآ و  ذوفن  لامعا  اب  همانعطق ۲۲۳۱ ، رد  هک  دوب  نآ  ارهاظ  مه  هیناـیب  نیا  هزیگنا 

رتارف تادهعت  هب  دنک  دیکات  هک  نیا  یارب  یمالسا  یروهمج  دش و  حرطم  تیدودحم  دروم  عوضوم  کی  ناونع  هب  ناریا 
.درک رداص  ار  هینایب  نیا  تسین ، دهعتم  ماجرب  زا 

ییاـکیرمآ فرط  یوـس  زا  اـعطق  نآ ، لـمکم  هماـنعطق  ماـجرب و  ثحب  رد  یقوـقح  هقباـس  کـی  ناوـنع  هب  رما  نیمه  اـما 
.تفرگ دهاوخ  رارق  دانتسا  دروم 

.دنک یم  عافد  مسیناکم  نیمه  زا  نانچمه  یا  هتسه میت  لاح ، نیا  اب 
عقاو رد  هشاــم » مسیناــکم   » هـک تــسا  هــتفگ  یلم  تــینما  یلاــع  یاروــش  هناــخریبد  ریخا  هــسلج  رد  یچقارع  ساــبع 

.ماجرب یارب  مسیناکم  نیرت  یقطنم هدوب و  ماجرب  نیمضت 
تفگ : یچقارع 

.تسا ماجرب  یارجا  نیمضت  هفسلف  کب  پنسا  " 
.تسا ماجرب  نیمضت  کب  بنسا  نیمه  دراد ؟ دوجو  ینیمضت  هچ  دنیوگ  یم  هک  اهنا 

همه دنـشاب ، مکح  تینما  یاروش  هک  نیا  یاـج  هب  میدرک  مکح  ار  وضع  ره  اـم  دوـب ، هچ  زور  نآ  ماـجرب  یارجا  نیمـضت 
.دنشاب مکح  اهنیا  دوخ  هک  میتفگ  دنتسه  مئاد  وضع  اهنیا 

ای دراد  تیحالـص  نیا  دنک  یـسررب  ههال  هاگداد  هک  دیـشک  یم  لوط  لاس  کی  هک  ههال  هاگداد  دورب  دـنتفگ  یم  یـضعب 
.درادن

یاروـش مئاد  وـضع  هک ۵  درادـن  دوـجو  ینیمـضت  چـیه  هک  تـفگ  دـیاب  دـیتفرگن ، نیمـضت  دوـش  یم  هـتفگ  مادـم  هـک  نـیا 
.دنک ءاضتقا  اهنا  عفانم  رگم  دنک ، یراک  هب  مزلم  ار  تینما 

هب ار  عضو  فرط  رگا  میـشاب ، هتـشاد  ار  تشگزاب  رایتخا  میتسه ، ناـمدوخ  نیمـضت  نیرتهب  هک  میتفگ  اـم  عقوم  ناـمه 
.دراد دوجو  کب  بنسا  مزیناکم  دنادرگرب  لبق  طیارش 

" 
تسا : هدوب  هشام  مسیناکم  ساسا  رب  الوصا  مه  ناریا  تادهعت  شهاک  یا  هلحرمدنچ همانرب  هک  دش  یعدم  یچقارع 

طیارـش هب  دـناوت  یم  هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  تادـهعت  لـباقم  فرط  هک  دیـسر  هجیتن  هب  ماـجرب  بوچراـچ  رد  یروشک  رگا  " 
.تسا ماجرب  یاضعا  همه  یارب  یقح  کی  نیا  ددرگرب ، ماجرب  زا  لبق 

.تسا یعیبط  قح  کی 
.ددرگرب ماجرب  زا  لبق  هب  دناوت  یم  یسک  ره 

ضارتعا یروشک  چـیه  میداد و  شهاک  ار  نام  تادـهعت  میدرک و  هدافتـسا  کب  بنـسا  قح  زا  ام  اـه  ییاـکیرمآ  زا  لـبق 
.درکن

.میتشادرب ماگ  رد ۵  میتفگ  هک  یتادهعت  مامت 
.میتسین دهعتم  نآ  هب  ام  میتفگ  میداد و  شهاک  ار  یا  هتسه  تادهعت 

" 
المع دوجوم ، ینف  یاه  شرازگ قبط  ناریا ، یا  هتـسه تادـهعت  شهاک  هناـگ  لحارم ۵  هک  درک  دـیکات  دـیاب  لاح  نیا  اب 
یارب ناریا  ینوناـق  قـح  زا  هدافتــسا  تـهج  رد  یدــج  ماـگ  ـالمع  تـسا و  هدوـبن  فوـلب »  » احالطــصا راعــش و  زج  یزیچ 

.تسا هتفرگن  تروص  تادهعت  شهاک 
، تفرگ یم  تروـص  تسیاـب  یم  هـک  ینف  مادـقا  لقادـح  لاـس ۹۷ ، رد  ماـجرب  زا  اـکیرمآ  جورخ  لاـبق  رد  هـک  یتروـص  رد 

 



.دوب دصرد  یزاس ۲۰  ینغ ندز  دیلک 
تعرــس اتــسار و  نـیا  رد  یراـک  ـالمع  هـک  یلاــح  رد  تادــهعت ، شهاــک  شیاــمن »  » اــب تـلود  هـک  تـسا  یلاــح  رد  نـیا 

ات داد  هتـشذگ  لاس  هام  ید  رد  اه  ییاپورا تسد  هب  هناهب  افرـص  هک  دادـن ، تروص  یا  هتـسه یاه  تیلاعف هب  ندیـشخب 
« هتخوس ناهد  هدروخن و  شآ   » قادصم تلود ، لمع  زا  یلاخ  راعـش  ظاحل ، نیا  زا  دـننک و  ارجا  ار  هشام » مسیناکم  »

.دش روشک  یارب 
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زورما گنهرف  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناریا  باتک  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دروـم لاـح  ناـمز  و  یدـعب ) سکع  ) نوـنکا تـبث  یــشاپ ، دیــسا  ناـینابرق  یاـه  سکع نوـچمه  رجز  قاـتا  ندوـب  کاـندرد   
هب یرـصن ، ریما  هتـشون  ینابرق » هرهچ  ریوصت و  رجز  قاتا   » باـتک تسا » بولطم  هتـشذگ  اب  ساـیق  رد  دورطم  راـجزنا و 

هتفرگ رارق  نادــنم  هقـالع راـیتخا  رد  ناـموت  رازه  تـمیق ۲۵  هـب  هخـسن و  ژاریت ۷۰۰  هـحفص ، رد ۱۵۵ همـشچ  رـشن  تـمه 
.تسا

.http://www.ibna.ir/vdcjhie۸huqehoz.fsfu.html ibna ۲۹۵۸۹۹ بلطم :  دک   

.fsfu 

.دراد یصاخ  یعادت  ام  زا  مادک  ره  نهذ  رد  کش  یب  ندوب  ینابرق  انبیا :) ) ناریا باتک  یرازگربخ  شرازگ  هب 
.زواجت ات  گنج  زا  حور ، ات  مسج  زا  دشاب ، هتشاد  ینوگانوگ  یاهازا  هب  ام  دناوت  یم ینابرق 

ار یا  هطــساو شقن  ناـیم  نـیا  رد  رنه  داد ؟ شیاـمن  ار  راوگاـن  هدـیدپ  نـیا  زا  لـصاح  یگدـیچیپ  نآ  ناوـت  یم روـطچ  اـما 
.دنک یم یزاب 

سکع و هاـگ  یناتـساد و  دنتــسم و  زا  مـعا  مـلیف  هاـگ  دریذـپ ، یم تروـص  تاـیبدا  طـسوت  ناـینابرق  هرهچ  میــسرت  یهاـگ 
.ریوصت

.دنز یم تسد  ناینابرق  زا  هدنام  یاج  هب  ریواصت  زا  یلیلحت  هب  هک  تسا  هاتوک  یباتک  یرصن  ریما  هتشون  رجز » قاتا  »
.دنک یم ناترثاتم  ریگرد و  هک  یرثا 

هک دزادرپ  یم  یـشاپدیسا  یناـبرق  ناـنز  زا  ریوـصت  راـهچ  لـیلحت  هب  میناوـخ  یم باـتک  تشپ  رد  هـک  روطناـمه  رجز  قاـتا 
.دنراد تسد  رد  ار  دوخ  یلبق »  » ریوصت

.دزادرپ یم اهنآ  یریوصت  یاه  ناکما باب  رد  ثحب  هب  ینابرق ، نانز  زا  ییاه  سکع نداد  رارق  روحم  اب  راتسج  نیا 
یلـصا روحم  تسا ، هداد  خر  ناینابرق  هرهچ  یارب  هک  تسا  یتاقافتا  هرهچ و  رب  ریواـصت  نیا  زکرمت  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

.تسا کسام  هرترپ و  ریظن  طبترم  یاهرادیدپ  اب  نآ  تبسن  هرهچ و  یاهدرکراک  رب  راتسج  نیا  ثحابم 
.دوش یم ثحب  حور  هرجنپ  ای  نورد  ییامنزاب  یرگید و  تیدرف ، تیوه ، اب  هرهچ  تبسن  نینچمه 

.تسا هدرواین  رامش  هب  ریواصت  ریاس  زا  ازجم  ار  یریوصت  چیه  هتخادرپ و  ریواصت  نایم  یوگو  تفگ هب  راتسج  نیا 

 | | دنک دنک یمیم ناترثاتم   ناترثاتم ریگرد  وو   ریگرد هکهک   یرثا   یرثا هعجاف / / هعجاف ربرب   یگنرد   یگنرد

هک یرثا  .دنز  یم تسد  ناینابرق  زا  هدنام  یاج  هب  ریواصت  زا  یلیلحت  هب  هک  تسا  هاتوک  یباتک  یرـصن  ریما  هتـشون  رجز » قاتا  »
.دنک یم ناترثاتم  ریگرد و 
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زا شیپ  ریواـصت  هب  هک  تـسا  رادروـخرب  ناـکما  نـیا  زا  یربـخ  سکع  کـی  هـک  دـهد  یم ناـشن  ناـینابرق  ریواـصت  لـیلحت 
.ددرگزاب شدوخ 

.نیفدت یناتساب  یاه  نییآ رد  یا  همجمج یتح  ای  دشاب  یمهدزناش  هدس  یشاقن  کی  هدننک  یعادت  الثم 
هفــسلف هورگ  رایـــشناد  رنه و  هفـــسلف  هزوــح  یناریا  رگـــشهوژپ  لاــس ۱۳۵۸ ، دــلوتم  رثا  نــیا  هدنــسیون  یرــصن  ریما 

.تسا ییابطابط  همالع  هاگشناد 
یارب اذـل  دـنک ، یم دـمآ  تفر و  رنه  هفـسلف و  نایم  دوخ  نتم  رد  هک  تسناد  یا  هتـشر ناـیم  یرثا  ناوت  یم ار  رجز  قاـتا 

.دوب دهاوخ  رت  ناوخ  تحار دنتسه ، رتانشآ  میهافم  نیا  اب  هک  ینابطاخم 
ار باتک  یلـصا  شخب  هک  راتـسج  همادا  رد  هاتوک و  زجوم و  لخدم  کی  تسا ؛ هدـش  لیکـشت  یلـصا  شخب  ود  زا  باتک 

.دنک یم هارمه  ار  بطاخم  گنرد  ود  تسیب و  رد  دوخ  دهد و  یم لیکشت 
باختنا زا  فدـه  : » دـهد یم حیـضوت  هنوگ  نیا ار  یـشاپ  دیـسا  ریواـصت  باـختنا  زا  دوخ  فدـه  باـتک  لخدـم  رد  یرـصن 

نابز یناملآ  هزوح  رد  ریوصت » ملع   » تنـس ساسا  رب  اـه  نآ زا  یلیلحت  نداد  تسد  هی  یـشاپ  دیـسا  ناـینابرق  ریواـصت 
رخاـتم یارآ  نوهرم  تنـس ، نیا  رد  یرگید  رکفتم  ره  زا  شیب  راتـسج ، نیا  شراـگن  رد  تسا و  هدوب  ریوصت  تاـعلاطم 

.تسه گنیتلب  سناه 
دروـم یقلت  زا  رتارف  اـج  نیا  رد  رجز  قاـتا  یراعتـسا  دربراـک  یهتنم  تـسا ، زنیکلا  زمیج  زا  هـتفرگرب  زین  رجز  قاـتا  ناوـنع 

.تسا دحاو » یمت  هیاپ  رب  ییاه  نویسایراو  » نوچمه طین  نتم  شراگن  هویش  ...تسا  یو  رظن 
.ما هتسیرگن نآ  هب  یهجو  زا  شخب  ره  رد  دراد و  رارق  ثحابم  زکرم  رد  هرهچ 

هراـشا زین  ساـنیول  لـئوناما  ریبـعت  هـب  هرهچ » ندوـب  یهاـنتتمان   » هـب اـت  ما  هدـیزگرب ار  یا  یراتــشون مرف  نـینچ  هنادـماع 
.مشاب هتشاد 

.دبای دادتما  نانچمه  دشاب و  هدوشگ  دناوت  یم هرهچ  دوخ  نوچمه  هرهچ  باب  رد  ینتم  ره  نیاربانب 
سکع ریوـصت و  زا  هدافتــسا  رثا  نـیا  یاـه  یگژیو زا  یکی  دـیآ ، یمرب زین  باـتک  تیهاـم  زا  دـش و  هراـشا  هـک  روطناـمه  « 

.تسا
ناـمز هب  طوـبرم  یاـه  سکع زا  یریواـصت  دـنا ، هدـمآ فـلوم  یراـی  هـب  ریواـصت  اـه و  سکع راتـسج  نـیا  رد  یگنرد  ره  رد 

.ناتساب نارود  زا  هدنامزاب  یاه  همسجم کیسالک و  یاه  یشاقن ات  نونکا 
نایاپ هب  روط  نیا  دنک و  یم زاغآ  رجز  قاتا  هراعتسا  یشاپ و  دیسا  زا  دعب  لبق و  ریواصت  لباقت  زا  ار  دوخ  مالک  هدنسیون 

( تشوـگ ) نـیریز هیــال  هـب  دــنک و  یم روــبع  یتخانــش  هرهچ یاــه  یگژیو اــسوپ و  ) هرهچ حطــس  زا  رجز  قاــتا  : » دــناسر یم
.دزادرپ یم

سکعلاب رجز  قاتا  دنا ، حطس هب  قمع  زا  ای  ییانـشور  هب  یکیرات  زا  راذگ  هک  نشور  قاتا  کیرات و  قاتا  فالخرب  نیاربانب 
.دنک یم رذگ  قمع  هب  حطس  زا  یکیرات و  هب  ییانشور  زا  دنک و  یم لمع 

تراب رظن  دروم  تسا » هدوب - - نیا  » ای هتـشذگ  نامز  یروآداـی  ناـمه  یلبق » » سکع یـشاپ ، دیـسا  ناـینابرق  ریواـصت  رد 
.دراد راک  رس و  تسا » هدوبن - - نیا  » ای یروآدایان  اب  یدعب  سکع  هک  یلاح  رد  تسا ،

.تسا رضاح  نامز  هب  هکلب  تسین ، هتفر  تسد  زا  نامز  هب  افرص  نآ  تیمها 
.تسا لاح  نامز  نداد  ناشن  رجز  قاتا 

.تسا کاندرد  رت  مک دشاب ، فوطعم  هتشذگ  هب  یساکع  رگا 
دروـم لاـح  ناـمز  و  یدــعب ) سکع  ) نوـنکا تـبث  یــشاپ ، دیــسا  ناـینابرق  یاـه  سکع نوـچمه  رجز  قاـتا  ندوـب  کاـندرد 

هب یرصن ، ریما  هتشون  ینابرق » هرهچ  ریوصت و  رجز  قاتا   » باتک تسا » بولطم  هتشذگ  اب  سایق  رد  دورطم  راجزنا و 
هتفرگ رارق  نادـنم  هقالع راـیتخا  رد  ناـموت  رازه  تمیق ۲۵  هـب  هخـسن و  ژاریت ۷۰۰  هحفص ، رد ۱۵۵ همـشچ  رـشن  تمه 

.تسا
.http://www.ibna.ir/vdcjhie۸huqehoz.fsfu.html ibna ۲۹۵۸۹۹ بلطم :  دک    
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یرهشمه  همانزور   

دیدــش تـفا  نـالکهجدوب  یرــسک  اـب  روـشک  هرادا  بئاــصم  یرهــشمه  شــسرپ  هــب ۱۰ نادداـــصتقا  یورم ، یلع  خـــساپ 
شیازفا یاهریـــسم  اــنورک  سوریو  عویـــش  هداد و  رارق  یزرا  دـــمآرد  دـــیدش  یاـــنگنت  رد  ار  تــلود  یتــفن ، یاهدـــمآرد 

تلود هجدوب  یرسک  ندش  یلوپ  اب  طابترا  رد  رطخ  گنز  لاس  یادتبا  نامه  زا  هدرک و  راومهان  مه  ار  یلایر  یاهدمآرد 
.تفر ارجا  زیم  یور  تلود  یهدب  قاروا  شورف  هنیزگ  دادرخ  همین  زا  هکنیا  ات  دمآرد  ادص  هب 

زا رتـمک  هـب  لاـس ۹۰ رد  رــالد  دراــیلیم  زا ۱۲۰ ناریا  یتــفن  یاهدــمآرد  شهاــک  زا  روــهمج  سیئر یناــحور ، نــسح  ــالاح 
ناریا یتـفن  یاهدـمآرد  نازیم  هک  دـهد  یم ناـشن  یتـلود  تاـماقم  یاـه  هتفگ هداد و  ربـخ  لاـس ۹۸ رد  رـالد  دراـیلیم  ۲۰

.دسر یمن مه  رالد  درایلیم  هب ۱۰ لاسما 
تلود هداد و  خر  یقافتا  هچ  اما  دش ، دهاوخ  مه  رت  تخس رظن  هب دوخ  تایح  رخآ  یاه  لاس رد  تلود  تخـس  یاهزور 

؟ دراد شیپ  رد  یهار  هچ 
ایلاتیا ینکاب  هاگـشناد  زا  داـصتقا  یارتکد   ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضع  نادداـصتقا و  یورم ، یلع   

.دزادرپ یم تلود  یور  شیپ یاه  تصرف اه و  شلاچ هب  یرهشمه  اب  وگو  تفگ رد 
.دیناوخب ار  وگو  تفگ نیا 

زا رتـمک  هب  لاـس ۹۰ رد  رـالد  دراـیلیم  زا ۱۲۰ ناریا  یتـفن  یاهدـمآرد  حطــس  شهاـک  زا  یروـهمج  سیئر یناـحور ، نـسح 
.تسا هداد  ربخ  لاس ۹۸ رد  رالد  درایلیم  ۲۰

؟ دینک یم یبایزرا  هنوگچ  ار  هجدوب  یرسک  نیا  رثا 
.تسا هدش  سکعنم  تلود  هجدوب  یرسک  رد  ناریا  یتفن  یاهدمآرد  سوسحم  شهاک  نیا  تارثا  زا  یکی 

یویو یتیت   سدق   سدق

هجدوب هجدوب یرسک   یرسک اباب   روشک   روشک هرادا   هرادا بئاصم   بئاصم

شیازفا یاهریــسم  اـنورک  سوریو  عویــش  هداد و  رارق  یزرا  دـمآرد  دــیدش  یاـنگنت  رد  ار  تـلود  یتـفن ، یاهدــمآرد  دــیدش  تـفا 
ادص هب  تلود  هجدوب  یرـسک  ندش  یلوپ  اب  طابترا  رد  رطخ  گنز  لاس  یادتبا  نامه  زا  هدرک و  راومهان  مه  ار  یلایر  یاهدـمآرد 

هماــنزور ، زورما یرهـــشمه  هماــنزور  .تــفر  ارجا  زیم  یور  تــلود  یهدـــب  قاروا  شورف  هــنیزگ  دادرخ  هــمین  زا  هــکنیا  اــت  دـــمآرد 
همانزور ه دولناد  ، یرهشمه همانزور  هحفص  ، حبص یرهشمه 
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دازآ رازاـب  زرا  خرن  هجدوـب و  رد  جردـنم  زرا  خرن  تواـفت  نـینچمه  یحیجرت و  زرا  یاـطعا  هـب  تـلود  رارــصا  هـکنیا  اـفاضم 
.تسا هدرک  دیدشت  ار  لضعم  نیا  المع 

، زرا خرن  نتفر  الاب  اـب  هکلب  هدرک ، ادـیپ  شهاـک  هنـالاس  هجدوب  رد  یتفن  یاهدـمآرد  زا  تلود  مهـس  اـهنت  هن هکنیا  هجیتن 
.تسا هتفرگن  تروص  هجدوب  رد  هدش  هبساحم  زرا  خرن  ندرک  یعقاو  یارب  یشالت 

تلود لـیلد  نیمه  هـب  هدوـبن و  سرتـسد  رد  یتـفن  یاـهرالد  زا  یهجوـت  لـباق شخب  ریخا  یاـه  لاـس رد  اـهنیا  رب  نوزفا 
یروآ عـمج لاـیر  لوـپ  دـشورفب و  رازاـب  رد  ار  اـهنآ  یزکرم  کـناب  اـت  دـهدب  یزکرم  کـناب  هب  ار  اـهرالد  نیا  تسا  هتـسناوتن 

.دهدب تلود  هب  ار  هدش 
هتفگ یزکرم  کناب  هب  هدروآ و  یور  یرادباسح  تایلمع  هب  یتفن  یاهدمآرد  هب  یـسرتسد  مدع لیلد  هب تلود  هجیتن  رد 

یزکرم کـناب  ضوع  رد  روظنم و  دوخ  یجراـخ  یاـه  ییاراد باـسح  هب یزکرم  کـناب  ار  تسین  سرتـسد  رد  هک  ییاـهرالد 
.دنک زیراو  هنازخ  هب  ار  نآ  یلایر  لداعم 

.تشاد دهاوخ  هتشاد و  هارمه  یمروت  تاعبت  هدش ، هنازخ  دراو  یکناب  هکبش  زا  جراخ  لوپ  نیا  نوچ  ابقاعتم ،
.تفرگ شیپ  رد  ار  یلوپ  طاسبنا  دودحم  تسایس  تلود  تساوخرد  هب  یزکرم  کناب  انورک  سوریو  عویش  لیلد  هب

؟ دوش یم هیصوت  یلوپ  طاسبنا  اه ، میرحت راشف  انورک و  تالمح  دیدشت  تروصرد  ایآ 
ات تلود  دور  یم راـظتنا  اـما  تـسین ، یلوـپ  هیاـپ  یگنیدـقن و  مـجح  شیازفا  زا  یزیرگ  ییاـنورک ، طیارـش  رد  لاـح  ره  هـب 

یراذـگاو ای  تلود  یاه  ییاراد شورف  اـی  قاروا  شورف  ریظن  رگید  یاـه  شور زا  اـت  دـنک  شـالت  دـشاب ، نکمم  هک  ییاـج 
لیلد هب لاـسما  لوا  ههاـم  هـک ۵ یتـصرف  هنافـسأتم  دـنک و  ناربـج  ار  دوـخ  هجدوـب  یرـسک  یتـلود ، یاـه  تکرــش ماـهس 

.داد تسد  زا  تلود  ار  دوب  هدش  مهارف  راک  نیا  یارب  سروب  رد  اضاقت  یناجیه  شیازفا 
.دنک ناربج  یلوپ  هیاپ  شیازفا  زاریغ  یلاناک  زا  ار  شا  هجدوب یرسک  لوا  هلهو  رد  دیاب  تلود 

هن هکارچ  دنک ؛ مادقا  دوخ  عبانم  زا  یشخب  نیمات  هب  تبـسن  یتایلام  یاهرارف  زا  یریگولج  اب  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب 
هب هجدوـب  یرـسک  تسا  نکمم  لاـح  ره  هب  یلو  دـنام ، یم راـگدای  هب  یهدـب  دـعب  تلود  یارب  هـن  دراد و  یمروـت  تاـعبت 

.دوش ناربج  یلوپ  هیاپ  شیازفا  اب  نآ  زا  یشخب  هک  دشاب  دیدش  یا  هزادنا
ای میقتــسم  ضارقتــسا  لاــناک  زا  تــلود  هجدوــب  یرـــسک  ندــش  یلوــپ  رطخ  یزکرم  کــناب  یدــج  یاهرادــشه  زا  یکی 

.تسا یزکرم  کناب  همانزارت  هب  راشف  یزکرم و  کناب  زا  میقتسمریغ 
هنوـگچ ار  مروـت  خرن  یداـصتقا و  دـشر  ریظن  نـالک  یاـه  صخاـش رب  نآ  یاهدـمایپ  تسا و  یدـج  عـقاو  هـب رطخ  نـیا  اـیآ 

؟ دینک یم یبایزرا 
هک دـــشاب  هجاوــم  یناــموت  دراــیلیم  رازه  هجدوــب ۲۵۰ یرــسک  اــب  تـلود  لاــسما  هــک  تــسا  نــیا  ناسانــشراک  نــیمخت 
یاه همزمز اریخا  تسا و  هجدوب  یرـسک  ندرک  یلوپ  ای  یزکرم  کناب  عبانم  زا  هدافتـسا  تلود  یور  شیپ هار  نیرت  هداـس

دریگب لوپ  یزکرم  کناب  زا  زرا  ریعـست  لحم  زا  ناموت  دراـیلیم  رازه  دودح ۱۵۰ دهاوخ  یم تلود  هک  تسا  حرطم  یدـج 
.تسا یلوپ  هیاپ  شیازفا  یانعم  هب امسر  هک 

رازه هب ۳۸۰ کـیدزن  یلوـپ  هیاـپ  نوـنکا  مه هک  منک  هراـشا  تـسا  مزـال  میـشاب ، هتـشاد  یرت  سوـملم ریوـصت  هـکنیا  یارب 
؛ تسا هدش  ناموت  درایلیم  رازه  زا ۲۷۰۰ شیب  یگنیدـقن  مجح  هب  رجنم  یلوپ  هیاپ  زا  مجح  نیا  تسا و  ناموت  درایلیم 

.یربارب دودح ۷ هدنیازف  بیرض  اب  ینعی 
ادودـح ینامز    ریخأـت  اـب  شیازفا  نیا  دـبای و  شیازفا  دـصرد  یلوپ ۴۵ هیاپ  زرا ، خرن  ریعـست  ماـجنا  اـب  دـینک  ضرف  ـالاح 

دودح ار  یگنیدقن  هلاسکی 
یدصرد ات ۴۰ شیازفا ۳۰ داصتقا ، لک  رد  دیلوت  شیازفا  مدع هب  هجوت  اب  نآ  هجیتن  هک  دـهد  یم شیازفا  دـصرد  ۴۰-۳۰ 

.دوب دهاوخ  یلعف  مروت  خرن  رب  نوزفا  مروت  خرن 
رتشیب مروت  هچره  هک  انعم  نیا  هب  دـنراد ؛ سکع  هطبار  مروت  یداـصتقا و  دـشر  خرن  ـالاب ، یاـه  مروت رد  هک  میراد  هجوت 

.دنز یم یداصتقا  دشر  صخاش  هب  یرتشیب  یاه  بیسآ هدش و  رت  یفنم دشر  خرن  هب  رجنم  دشاب ،
هجدوب رد  ییوج  هفرـص هب  تبـسن  ناوت  یم نازیم  هچ  اـت  روشک ، هجدوـب  رب  تلود  یراـج  یاـه  هنیزه راـشف  هب  هجوـت  اـب 

 



؟ دوب راودیما 
رد لاـس ، ره  هجدوب  رد  ییوج  هفرـص یزیر  حرط هکارچ  دوب ؛ راودـیما  هجدوب  رد  ییوج  هفرـص هب  تبـسن  ناوت  یمن یلیخ 

.دوش یم داهنشیپ  سلجم  هب  هیهت و  تلود  طسوت  نآ  زا  لبق  لاس  هک  دریگ  یم تروص  لاس  نآ  هجدوب  هحیال 
ناوتب هک  هدـشن  هیهت  یا  هنوگ هب درک ، یزیر  حرط لاسما  یارب  لاس ۹۸ رد  هجدوب  همانرب و  ناـمزاس  هک  یا  هجدوب هحیـال 

.درک تیریدم  ار  تلود  یراج  یاه  هنیزه
دـهد و رارق  رظن  دـیدجت  دروم  ار  فلتخم  یاـه  هاگتـسد هجدوب  یاـهزاین  هنـالاس ، هجدوـب  هحیـال  هیهت  ماـگنه  تلود  رگا 

تیریدـم دـنک ، کیکفت  ریذـپ  بانتجا یلومعم و  یرورـض ، یرورـض ، یلیخ  هقبط  هب ۴ اـعقاو  ار  هاگتـسد  ره  یاـه  هنیزه
.دوش یم ریذپناکما  اه  هنیزه

ار رکذـلا  قوف مادـقا  تلود  رگا  هک  دوش  یم لـماش  ار  تلود  هجدوـب  دـصرد  بانتجا ۳۰ لباق  یاـه  هنیزه دـسر  یم رظن  هب
، دشن یط  هجدوب ۹۹ یارب  راک  نیا  نوچ  دهد و  یم شیازفا  ار  اه  کوش ربارب  رد  هجدوب  یریذپ  هبرـض المع  دـهد ، ماجنا 

.داد ماجنا  ناوت  یمن یگرزب  یلیخ  راک  لاسما  هجدوب  صوصخرد 
هلمجزا یلاـیر  یاهدـمآرد  شیازفا  یور  دـناوت  یم تـلود  نازیم  هـچ  اـت  داـصتقا ، یفنم  دــشر  صخاـش  نـتفرگ  رظنرد  اـب 

؟ دنک زاب  باسح  تمیق  نارگ یاهوردوخ  تالغتسم و  نکسم و  رب  تایلام  هژیو  هب اه  تایلام
هژیو هب تلود  یاهدمآرد  رد  ییالاب  مهـس  یلیخ  الـصا  تمیق  نارگ یاهوردوخ  تالغتـسم و  نکـسم و  رب  تایلام  دینیبب 

سوسحم شیازفا  یانعم  هب اموزل  اما  هدرک ، دـشر  اـه  ییاراد اـهالاک و  نیا  تمیق  دـنچره  درادـن و  یتاـیلام  یاهدـمآرد 
.درک لصاح  ار  تلود  یلایر  دمآرد  هجوت  لباق  دشر  ناوتب  لحم  نیا  زا  تسا  دیعب  هدوبن و  تالماعم  دادعت 

شــشوپ یارب  یبساـنم  هـنیزگ  اهدــمآرد  نـیا  اـیآ  یتاـیلام ، عباـنم  لـحم  زا  تـلود  یلاــیر  یاهدــمآرد  شیازفا  ضرف  اــب 
؟ دنتسه تلود  یزرا  یاهزاین 

یاهزرا لحم  زا  ار  زاین  نیا  دـناوت  یم دـشاب ، هتـشاد  روشک  جراخ  زا  تامدـخ  اهالاک و  دـیرخ  تهج  یزرا  زاـین  تلود  رگا 
جراخ زا  تلود  یزرا  عبانم  لاقتنا  نوچ  تسین ؛ مه  روشک  لخاد  هب  نآ  لاقتنا  هب  یزاـین  دـنک و  نیماـت  روشک  زا  جراـخ 

.تسا لکشم  لخاد  هب  روشک 
، دـشاب زرا  رازاـب  مـیظنت  یارب  یزکرم  کـناب  یزرا  یاـهزاین  هـب  دودــحم  یزرا  یاـهزاین  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  روـظنم  رگا  اـما 

دناوـت یم تـلود  هـب  میقتــسمریغ  روـط  هـب یلو  درادـن ، یزرا  یاـهزاین  رب  میقتــسم  رثا  تـلود  یلاـیر  یاهدـمآرد  شیازفا 
.تسا هداد  شیازفا  ار  تلود  یلام  عبانم  هکارچ  دنک ؛ قیرزت  رازاب  هب  هیهت و  یرتشیب  زرا  ات  دنک  کمک 

دهاوخ یزرا  تنار  عیزوت  ثعاب  روشک  رد  یزرا  یاهدمآرد  قیرزت  یلایر و  یاهدمآرد  شیازفا  نیا  المع  هک  دـنامب  هتبلا 
.دش

جارح تروص  هب تلود  یهدـب  قاروا  شورف  لاناک  زا  تلود  هجدوب  یرـسک  نیمات  هب  هامدادرخ  زا  یزکرم  کـناب  تلود و 
.دنا هدروآ یور  یگتفه 

؟ دش دهاوخن  هجاوم  دیسررس  رد  یتالکشم  اب  هدنیآ  تلود  ایآ  یهدب ، رازاب  مک  قمع  هب  هجوت  اب 
زاـغآ هاـم  نیدرورف ناـمه  زا  تلود  یهدـب  قاروا  جارح  تشاد  میمـصت  یزکرم  کـناب  هک  مینادـب  تسا  بوـخ  هـکنیا  لوا 

دنک یروآ  عمج تلود  هجدوب  یرـسک  شـشوپ  یارب  ار  یفاـک  عباـنم  اـت  دـشورفب  ار  قاروا  نیا  یجیردـت  تروص  هب اـت  دوـش 
تسد زا  ار  لاس  لوا  هام  ام ۲.۵ دوش و  زاغآ  هامدادرخ  طساوا  زا  راک  نیا  ات  دـش  ثعاب  داصتقا  ترازو  تفلاـخم  نکیلو 

.میداد
مروت خرن  اـب  اـم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  هن ، اـی  دوش  یم قاروا  نیا  دیـسررس  رد  لکـشم  راـچد  هدـنیآ  تلود  اـیآ  هکنیا  اـما 
قاروا نیا  دوس  خرن  دوب و  دهاوخ  دودح  نیمه  رد  مه  هدنیآ  لاس  مروت  خرن  الامتحا  میتسه و  هجاوم  دصرد  یالاب ۳۰
نازیم هـک  اـنعم  نـیا  هـب  دـنک ؛ یم ادــیپ  شهاـک  قاروا  نـیا  شزرا  یعقاو  نازیم  ـالمع  تـسا و  دــصرد  ات ۲۳ رثکادح ۲۲
شزرا مروت  نوچ  دوب ؛ دهاوخن  گرزب  نآ  مجح  هدنیآ  لاس  دیسررس ۲ رد  دوش  یم یروآ  عمج قاروا  نیا  اب  هک  یگنیدقن 

.دروآ یم نییاپ  ار  هدش  عمج یگنیدقن  نیا  یعقاو 
دوش و یم یهدـب  رازاب  قیمعت  ثعاب  قاروا  نیا  دـیرخ  یارب  یقوقح  نارگیزاـب  هب  هژیو  هب نداد  یزاـب  اـب  قاروا  نیا  جارح 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۰طباور 



.دنک لمع  دوخ  تادهعت  هب  دیدج  قاروا  شورف  اب  دیسررس  رد  دناوتن  هک  تسین  مه  هدنیآ  تلود  یارب  ینارگن  یاج 
.تسا هیامرس  رازاب  لاناک  زا  تلود  یلام  نیمات  دیدج ، سلجم  هتبلا  تلود و  یاه  تسایس زا  یکی 

؟ دراد ار  تلود  یارب  رادیاپ  یلام  نیمات  تیلباق  هیامرس  رازاب  ایآ  دوب و  دهاوخ  رادیاپ  هزادنا  هچ  ات  ریسم  نیا 
تسخن هام  رد ۵ دـنداتفا و  هیامرــس  رازاـب  لاـناک  زا  تـلود  یلاـم  نیماـت  رکف  هـب  رید  یلیخ  سلجم  تـلود و  هنافــسأتم 

میدوـبن و یتـلود  یاـه  تکرــش ماهــس  یوـس  زا  یداـیز  یلیخ  هـضرع  دــهاش  اـم  تـشاد ، یدوعــص  دــنور  رازاـب  هـک  لاـس 
اب دنام و  یقاب  تلود  تسد  رد  تیریدم  هکارچ  تشادن ؛ ار  مزال  تیباذج  هک  دوب  مکی   اراد  هب  طوبرم  هضرع  نیرت  گرزب
زا ناوت  یم همادا  رد  هکنیا  اما  تفرگن ، تروص  یفاک  هدافتـسا  رازاب  تیفرظ  زا  دـشن و  هجاوم  مه  یریگمـشچ  لابقتـسا 

هزادنا هچ  ات  تشاد و  دهاوخ  ییوس  تمس و  هچ  هیامرس  رازاب  دنور  دید  دیاب  هن ، ای  درک  یرتشیب  هدافتسا  تیفرظ  نیا 
.دننک هضرع  ار  تلود  ماهس  ات  دنتسه  رضاح  دننک و  یم لد  اه  تکرش رد  دوخ  یتیریدم  یاه  یلدنص زا  اه  هناخترازو

لاناک زا  ناریا  یزرا  یاهدـمآرد  رد  گرزب  شیاشگ  ناکما  اـیآ  زرا ، لاـقتنا  لـقن و  تالکـشم  یکناـب و  میرحت  هب  هجوت  اـب 
؟ دراد دوجو  یتفنریغ  تارداص  شیازفا 

.تسا دیعب  یلیخ  تدم  هاتوک رد  لقادح  مناد ؛ یم دیعب  تسا ، نشور  باوج 
ار اـه  مـیرحت راـشف  مـه  هـک  دـنک  ناربـج  ار  یتـفن  دــمآرد  یرــسک  دــناوتب  هـک  دریگب  شیپ  رد  دــناوت  یم یهار  هـچ  تـلود 

؟ دوشن داجیا  یمروت  راشف  هکنیا  مه  دهد و  شهاک 
.تسین یلمع  نادنچ  یتایلام  یاهدمآرد  رتشیب  شیازفا  راظتنا  هک  یراج  لاس یارب 

تبـسن هب  دـنور  ریخا  یاـه  هتفه رد  هک  تسا  یهدـب  قاروا  شورف  راـشتنا و  تلود  تسد  رد  یدـج  یاـه  هـنیزگ زا  یکی 
اهنیا زا  جراــخ.تسا  تـلود  یاــه  ییاراد کــالما و  یتـلود و  ماهــس  شورف  لاــسما  یارب  رگید  هـنیزگ  هتــشاد و  یرتــهب 

دیراذگب  کارتشا  هب  ار  ربخ  نیا.دسر  یمن رظن  هب مروت  داجیا  نودب  تلود  هجدوب  یرسک  ناربج  یارب  یا  هنیزگ

هنیمز :  هنیمه  رد 
ماـــظن یـــسرربتسشنتسیز  طـــیحم هــب  رتـــشیب  هجدوــب  صاـــصتخا  یارب  هجدوــب  هماـــنرب و  ناـــمزاس  زا  تساوخردـــبالات 

قطانم  هجدوب  صیصخت  یزیر و  هجدوب
هب ۲۸  زا ۱۸  هجدوب  شرپ 

میرادن هجدوبشرازگ  هجدوب ۹۸ زا  ام  مهسشرازگ 

۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۳:۱۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دش مالعا  تفن ) نودب   ) دصرد مهد  یفنم ۶  یداصتقا  دشر  خرن  لاس ۹۹  تسخن  ههام  هس  ردراگنربخ  یریپ  هدیپس   

رد اما  دوب  هجاوم  شهاک  اب  هلاـس  گنج ۸  زورب  زا  رثأتم  یداصتقا  دـشر  ات ١٣٦٧  یاه ١٣٥٧  لاـس یطزین  نآ  زا  سپ   
.دش لصاح  دصرد  اب ۵  ربارب  یداصتقا  دشر  هنالاس  طسوتم  تشاد ، دوجو  هک  یناسون  دوجو  اب  ات ١٣٨٦ ، هرود ١٣٦٨ 

.دوکر یتابث و  یب زا  یدیدج  هرود.تسویپ  عوقو  هب  دعب  هب  یاه ۸۷  لاس  قیمع  دورف  یبسن ، زارف  نیا  زا  سپ   

یداصتقا یداصتقا دشر   دشر تامازلا   تامازلا
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.دش مالعا  تفن ) نودب   ) دصرد مهد  یفنم ۶  یداصتقا  دشر  خرن  لاس ۹۹  تسخن  ههام  هس  ردراگنربخ  یریپ  هدیپس 
نازیم هب  مدرم  یداـصتقا  تیعـضو  دوبهب  رازاـب و  قنور  تامدـخ و  ـالاک ، دـیلوت  هک  تساـنعم  نادـب  یراـمآ  تیعقاو  نیا 

.تسا هتفای  شهاک  دصرد  مهد  یفنم ۶ 
ات یاـه ١٣٤٠  لاـس زا.تسا  هدوـب  هارمه  لـمأت  لـباق  یاـهدورف  زارف و  اـب  اـهراب  هتـشذگ  یاـه  ههد لوـط  رد  هـک  یدـنور 

دشر هک  ات ١٣٥٦  ینامز ١٣٥٢  هرود  ات  میدرک  هبرجت  ار  دـصرد  هب ١٢  کیدزن  یداصتقا  دـشر  هنالاس  نیگناـیم  هک   ١٣٥١
.دش رادیدپ  یدنله  یرامیب  هدیدپ  زورب  هنیمز  دوب و  رادیاپان  ناسونرپ و  ناریا  یداصتقا 

رد اما  دوب  هجاوم  شهاک  اـب  هلاـس  گنج ۸  زورب  زا  رثأتم  یداـصتقا  دـشر  ات ١٣٦٧  یاه ١٣٥٧  لاـس یطزین  نآ  زا  سپ 
.دش لصاح  دصرد  اب ۵  ربارب  یداصتقا  دشر  هنالاس  طسوتم  تشاد ، دوجو  هک  یناسون  دوجو  اب  ات ١٣٨٦ ، هرود ١٣٦٨ 

.دوکر یتابث و  یب زا  یدیدج  هرود.تسویپ  عوقو  هب  دعب  هب  یاه ۸۷  لاس  قیمع  دورف  یبسن ، زارف  نیا  زا  سپ 
یراـمیب راـثآ  یتـفن ، یاهدـمآرد  بساـنمان  تیریدـم  ببـس  هب  یتـفن ، یاهدـمآرد  یخیراـت  شیازفا  دوجو  اـب  هرود  نیارد 

.دش رهاظ  ناریا  داصتقا  رد  رگید  راب  ههد ۵۰ ، طساوا  دننامه  یدنله 
دــشر دـش و  قـیمع  دوـکر  راـچد  روـشک  داـصتقا  یللملا ، نـیب یاـه  مـیرحت دـیدشت  اـب  ناـمزمه  هـــــهد ۹۰  زین  نآ  زا  سپ 

.میدرک هبرجت  ار  یفنم  یداصتقا 
ققحت یارب  هکنیا.دـننک  حیرـشت  ار  یداصتقا  دـشر  تیوقت  تامازلا  میتساوخ  ناسانـشراک  زا  اه   ناسون نیا  هب  هجوت  اـب 
تیفرظ اـه  شخب همه.دوـش  تیادـه  تمــس  مادـک  هـب  یگنیدــقن  تیوـقت و  دــیاب  داـصتقا  یاـه  شخب مادــک  مـهم  نـیا 

زا یعبات  یراذـگ  هیامرـسنارهت قاتا  داسف  اـب  هزراـبم  ییاـضق و  تیاـمح  نویـسیمک  سیئررف  نازورف  نسحدـنراد  هعـسوت 
.تسا هدنیآ  هب  تبسن  یصوصخ  شخب  یداصتقا  نالاعف  ناراذگ و  هیامرس تشادرب  هشیدنا و 

نـالاعف یارب  ار  هدـنیآ  زا  ینیب  شیپ لـباق  مـهف و  لـباق  نـشور ، زادـنا  مـشچ کـی  داـجیا  ییاـناوت  تیمکاـح  هعوـمجم  رگا 
ییاـهنت هـب  دـنناوت  یمن یلاـم  یلوـپ و  یاـه  تسایـس نوـچمه  اـهرازبا  ریاـس  دـشاب ، هتـشادن  یـصوصخ  شخب  یداـصتقا 

.دننک داجیا  ار  یراذگ  هیامرس هعسوت و  سنج  زا  تیلاعف  هزیگنا و  داجیا  یارب  مزال  یاه  تیفرظ
هعـسوت دـلوم و  یاـه  تیلاـعف تمـس  هب  هعماـج  یگنیدـقن  بلاـق  رد  مدرم  یموـمع  عباـنم  اـه و  هیامرـس طیارـش  نیا  رد 
.دوش یم تیاده  دراد ، دوجو  فلتخم  یاهرازاب  رد  هک  یزاب  هتفس  یاه  تیفرظ تمس  هب  دنک و  یمن تکرح  نیرفآ 

.میتسه ور  هبور نآ  اب  تسا  اه  لاس هک  یعوضوم 
هن نکسم  زرا و  هکـس ، رازاب  لثم  تدم  هاتوک  یاهرازاب  رد  ار  دوخ  یگنیدقن  دوخ ، عبانم  زا  تظافح  یارب  مدرم  نیاربانب 

.دنهد یم رارق  ییاج  هباج یرادرب و  هرهب دروم  یزاب  هتفس هشیدنا  اب  هکلب  هعسوت  هشیدنا  اب 
نیا.تدـم دـنلب  یراذـگ  هیامرـس یراد و  ماهـس هاـگن  هن  دـنراد  یزاـب  هتفـس  هاـگن  دـنوش  یم سروب  دراو  یتـقو  یتـح  مدرم 

.دوش یم رت  مهارف زین  نآ  دیدشت  هنیمز  دشاب  هتشاد  دوجو  رت  شیب هچره  مدرم  هعماج و  نیب  رد  هاگدید 
اب هارمه  یاـضف  کـی  دـنک ، کـمک  رتـمک  اـی  رتـشیب  دـناوت  یم زورما  شخب  مادـک  هـکنیا  زا  غراـف  دـتفیب  قاـفتا  دــیاب  هـچنآ 

.تسا هدنیآ  هب  یراودیما 
یگنیدقن نیا  یارب  یلم  هیامرس  هب  ندرک  لیدبت  تظافح و  هنیمز  اه  شخب زا  مادک  چیه  دشابن  مهارف  اضف  نیا  یتقو 

.درادن ار  هعماج  رد 
ای رود  هلـصاف  رد  نآ  زا  هدافتـسا  یارب  هیامرـس  تروص  هب ییاج  رد  ار  دوخ  دودحم  هیامرـس  هکنیا  زا  دننازیرگ  مدرم  سپ 

.دننک مهارف  کیدزن 
عباـنم هدـنیآ  هنیمز  رد  ینیب  شیپ لـباق  یاـه  تیدودـحم اـب  یمروت  یاـضف  کـی  رد  هک  دـنهد  یم حـیجرت  مدرم  ضوـع  رد 

.دنراذگب ار  دوخ 
ار نآ  میتسین  رـضاح  میوش ، ور  هبور نآ  هلاس  تشگزاب ۵  هژاو  اب  میـشاب و  هتـشاد  لوپ  ناموت  نویلیم  رگا ۱۰۰  ام  همه 
هب دـشاب  هتـشاد  ـالاب  یگدـنوشدقن  هـک  مـینک  یراذـگ  هیامرــس یرازاـب  رد  ار  نآ  مـیهد  یم حـیجرت  مـینک و  یراذـگ  هیاـمرس

.دنک ظفح  ار  نام  لوپ شزرا  هکنیا  هوالع 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۲طباور 



یگدـنز دـیهاوخ  یم نوـچ  دیـشاب  دـیناوت  یمن زین  تکلمم  یداـصتقا  دـشر  هدـنیآ و  دـیلوت و  نارگن  یتـح  تیعـضو  نآ  رد 
.دینک لرتنک  ار  دوخ  کیدزن  هدنیآ  دوخ و 

زیم هیامرـس ، کی  هب  دراد  دوجو  لماک  ماهبا  نآ  هدنیآ  رد  هک  ییاضف  کی  رد  ار  دوخ  عبنم  دیوش  یمن رـضاح  تقو  چـیه 
.دتفا یم یقافتا  هچ  هدنیآ  رد  دینیبب  ات  دینک  لیدبت  دنمراک  قوقح  هاگتسد و  یلدنص ، و 

روــشک رد  هیامرــس  یریگ  لکــش یراذــگ و  هیامرــس یارب  عباــنم  صیــصخت  یفنم  دــشر  ینعی  دوــجوم  تیعــضو  نــیمه 
.دوش یم

یارب هـک  ییاـه  ییاراد صلاـخ  عـقاو  رد  هدــش و  عورــش  یفنم  تروـص  هـب هـک  تـسا  لاـس  ناـیلاس  دــشر  نـیا  هنافــسأتم 
رب هدش  هتفگ  دراوم  رب  هوالع  هک  دوش  یم حرطم  شـسرپ  نیا  لاح.تسا  یفنم  دوش  یم عمج  روشک  رد  یراذـگ  هیامرس

همه تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  ؟ دوش تیوقت  دورب و  شخب  مادـک  هب  دـیاب  یداصتقا  دـشر  دوب و  زکرمتم  دـیاب  اه  شخب مادـک 
تــصرف تاـناکما و  زا  بساـنمان  هدافتــسا  یگداـتفا و  بـقع  راـچد  اـم  نوـچ  دــنراد  هعــسوت  تـیفرظ  ناریا  رد  اـه  شخب

.میتسه نامیاه 
.دراد هعسوت  یارب  یدایز  یاه  تیفرظ ام  روشک  رد  یتامدخ  یاه  تیلاعف شخب  تعنص و  یزرواشک ، شخب 

، دراد دوـجو  ناریا  رد  هک  ییاوـه  بآ و  ییاـیفارغج و  یاـه  تیعقوـم اـه و  لیـسناتپ اـه ، تیفرظ هـب  هجوـت  اـب  اـهنیا  هـمه 
.دنتسه هعسوت  یراذگ و  هیامرس لباق 

هب نونکا  هک  یا  هدرتسگ تاطابترا  اه و  هاگتـسد تنرتنیا و  زا  تسرد  هدافتـسا  رب  ینتبم  دیدج  نیون و  یاهراک  بسک و 
.تسا هدمآ  دوجو 

.دننک داجیا  دنناوت  یم یبوخ  یلیخ  ییازلاغتشا  هعسوت و  یاه  تیفرظ مینک  هاگن  هک  ار  اهنیا  زا  مادک  ره 
مدرم میهد ، یم ناشن  هعماج  مدرم و  یداصتقا ، نالاعف  هب  میراد  هدـنیآ  زا  ام  هک  یریوصت  تیریدـم و  لرتنک ، اـب  اـما 

.دنرادن اهنیا  زا  مادک  چیه  رد  تیلاعف  یارب  یا  هزیگنا
یعـس دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  یگنیدـقن  تیریدـم  دنتـسه  هک  یحطـس  ره  رد  دوخ  یاـه  تیلاـعف همادا  یارب  مدرم  دـیاب 

.دننک هدافتسا  دوخ  عبانم  لقادح  ظفح  یارب  دوجوم  یاهرازاب  زا  دننک 
.میراد تیدودحم  درک  یراذگ  هیامرس دوش  یم ییاه  هزوح هچ  رد  هکنیا  هنیمز  رد  ام  نیاربانب 

تیؤر لــباق  نآ  رد  فــلتخم  یاــه  هزوــح تـسا و  یا  هدرتــسگ هـنهپ  دراد  دوــجو  اــم  روــشک  رد  هـک  یا  هـنهپ هـکنیا  نـمض 
.دنتسه

تیعمج بسانم و  هیلوا  تاناکما  نآ  رب  هوالع  دنـشاب و  یداصتقا  دـنناوت  یم اـما  دنتـسین  یداـصتقا  اـه  هنهپ نیا  نونکا 
.میراد ار  ندوب  لاعف  تیلباق  ناوج 

یـس یـس  دـنچ  نآ  اما  دراد  نیگنـس  تباـید  هک  تسا  راـمیب  کـی  لـثم  اـم  هعماـج  ینونک  طیارـش  هک  تسا  نیا  عوضوم 
راـچد تـسین و  وا  نوـخ  رد  دروآ  یم دوـجو  هـب  وا  نوـخ  یاـه  لولـس یارب  ار  دـنق  نـیا  زا  هدافتــسا  تـیفرظ  هـک  نیلوـسنا 

.دوش یم یلاح  یب
رد دـلوم  یدـیلوت و  یاه  تیلاعف هدـننک ، دـیلوت  اما  میراد  هعماج  رد  الاب  یگنیدـقن  زین  ام  تسـالاب و  وا  نوخ  دـنق  نوچ 

.دنتسه دوخ  روما  یارب  لقادح  یلام  نیمأت  یارب  وپاکت 
دلوـم یدـیلوت و  یاـه  تیلاـعف راـیتخا  رد  یلعف  یداـصتقا  طیارـش  رد  ار  دوـخ  یدـقن  عباـنم  تـسین  رــضاح  یــسک  نوـچ 

.دراذگب
.تسا زین  ...و  تامدخ  هئارا  یزرواشک ، هکلب  تسین  دیلوت  ًاموزل  دلوم  یاه  تیلاعف نیا 

دـشر.دنرادهگن ...و  نکـسم  رالد ، الط ، زا  ییاه  هتـسب تروص  هب دـقن و  تروص  هب ار  دوخ  هیامرـس  دـنهد  یم حـیجرت  دارفا 
هابتـشا یداصتقا  دـشر  یور  زکرمتییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتـسایفسوی  یلقدمحمتـسا  نیا  هلأـسم  بوخ ، دـشر  دـب ،

.تسا
.دراد دوجو  زین  کیمداکآ  لفاحم  نیب  رد  هکلب  اه  هناسر ناراد و  هیامرس  نیب  رد  طقف  هن  تسردان  کرد  هنافسأتم 

.تسین بوخ  دنک  دشر  هک  یزیچره 

 



.دننک یم دشر  زین  یناطرس  یاه  هدغ
.میراد یداصتقا  دشر  زا  یروظنم  هچ  میمهفب  دیاب  ام  نیاربانب 
.تسا تسردان  نیگنایم  کی  ددع و  کی  رییغت  یداصتقا  دشر 
.دنریگب نیگنایم  دنروایب و  ار  نگمهان  تامدخ  اهالاک و  ینعی 

هویم عاونا  ریـش و  نیزنب ، تفن ، تمیق  رتویپماک ، کی  تمیق  ملعم ، کی  دزمتـسد  امـش  دـنام  یم نیا  لـثم  هیـضق  نیا 
.دیریگب نیگنایم  هدز و  عمج  ار  اه  

.دینزب عمج  ار  اهنیا  یکیزیف  رادقم  دیاب  دیریگب  هزادنا  ار  دیلوت  دیهاوخب  رگا 
ًالثم یزرواشک  یتعنـص و  تالوصحم  شزرا  دـنمراک ، ای  هاگـشناد  داتـسا  دزمتـسد  نغور ، تفن ، نیزنب ، ریـش ، نیگناـیم 
دننک یم تبحـص  ییاهریغتم  یور  دارفا  یرـس  کی  دـهد ؟ یم ینعم  هچ  میریگب  ار  لاچخی  لـیبموتا و  لاـقترپ ، بیس و 

.دننک یم تبحص  هچ  هب  عجار  دنناد  یمن ًالصا  هک 
.تسا هابتشا  زیچ  کی  یداصتقا  دشر 

.دهد یمن ینعم  نآ  ندرک  هفاضا  دندرک  یم دیکأت  نآ  یور  یصاخ  لیالد  هب  هتشذگ  رد  رگا 
داـصتقا زا  یریوـصت  دـناوت  یمن ناوـنع  چـیه  هب  مـقر  نـیا  هـک  دـننک  یم هبـساحم  ار  اـهنیا  یلوـپ  شزرا  نیگناـیم  نیارباـنب 

.دنک داجیا 
.تسا هدرکن  دشر  شخب  مادک  هدرک و  دشر  یداصتقا  شخب  مادک  هک  دهد  یمن ناشن  مقر  نیا 

ادیپ هعـسوت  شخب  مادک  هکنیا  لثم  تسین  یـصاخ  عوضوم  چیه  هدنهد  ناشن  دنک  رییغت  دهاوخب  طسوتم  دمآرد  رگا 
مدرم دصرد   ۹۰ دمآرد دایز و  نادنمتورث  دـصرد  دـمآرد ۱۰  دـینک  ضرف  عوضوم  نیا  کرد  یارب.تسا  هتفر  بقع  ای  هدرک 

.دنک دشر  دناوت  یم نیگنایم  زاب  دوش  مک 
یبوخ قافتا  نیا  یلو  دنک  یم دشر  داصتقا  دبای ، شیازفا  دـصرد  طقف ۱۰  هدرک و  ادیپ  شهاک  مدرم  دـصرد  هافر ۹۰  رگا 

.مینک یم دیکأت  نآ  یور  هک  تسین 
.دروخ یمن مقر  یبوخ  قافتا  تیاهن  رد  دنتسه  هجاوم  لکشم  اب  هیقب  دنمتورث و  مدرم  دصرد  یتقو ۱۰  میناد  یم همه 

.میراد دب  دشر  بوخ و  دشر  نیاربانب 
هدشن باختنا  هنادازآ  یداصتقا  دشر  نیا  درادن ، هدننک  فرـصم  یبایزرا  اب  یطابترا  نآ  دـیلوت  مظعا  شخب  هک  یداصتقا 

.درادن ربرد  ار  مدرم  تکراشم  تسا و 
.دوش هلباقم  نآ  اب  دیاب  هک  تسا  یدب  دشر  هدوبن ، یعامتجا  دشر  نیا  نیاربانب 

.مینک یم تکرح  یهابتشا  ریسم  رد  ام 
.درک یریگشیپ  نآ  زا  دیاب  تسا و  یناطرس  نآ  رتشیب  دشر  دنک  دشر  هابتشا  ریسم  رد  یداصتقا  رگا 

.دیورب زیربت  هب  دهشم  هب  نتفر  یاج  هب  هک  دنام  یم نیا  لثم  تسا و  رتهب  دشاب  رتمک  هزادنا  ره  دشر  نیا 
.دیریگ یم  شیپ  رد  ار  هابتشا  ریسم  هدرک و  فرصم  نیزنب  تروص  نیا  رد 

نآ بناوج  همه  مینک  یم رکف  دراد  یتبثم  ییانعم  راب  دشر  هملک  نوچ  ریـسم ؟ مادـک  رد  اما  دـنک  یم دـشر  داصتقا  سپ 
.تسا بوخ 

زین دـشر  نیا  هک  تسا  یلخاد  صلاخان  دـیلوت  دـشر  دوش ، یم داـی  یداـصتقا  دـشر  ناونع  هب نآ  زا  داـصتقا  رد  هک  یزیچ 
! تسین دیلوت  عقاو  رد  یلو  دراد  دوخ  اب  ار  دیلوت  مسا 

.تسا لوپ  فرصم  دشر  نیا  عقاو  رد 
رب ینتبم  هتفرـشیپ  یاهروشک  داصتقا  نوچ  مینک  هسیاقم  هتفای  هعـسوت  یاهروشک  اب  ار  هتفاین  هعـسوت  یاهروشک  رگا 

.درادرب رد  ار  مدرم  تکراشم  دنک ، یم دشر  یصوصخ  شخب  تسا ، رازاب 
، یگنهرف یتلود و  یاه  هنیزه هلیسو  هب  درادن و  مدرم  باختنا  هب  یطبر  دشر  نیا  هک  هتفاین  هعـسوت  یاهروشک  رد  اما 

.تسا یدب  دشر  دشر ، تسا ، یرگ  هطساو  یاه  هنیزه لوپ و  ییاج  هباج یسارکوروب ، یاه  هنیزه
، یزرواـشک تعنـص و  دـیلوت  شیازفا  قیرط  زا  تسا  مدرم  تکراـشم  زا  یـشان  هک  دـشاب  هتـشاد  بوخ  دـشر  دـیاب  روشک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۴طباور 



.دشاب هتخیگنا  دوخ  هنابلطواد و  لاغتشا ، داجیا  یرو ، هرهب ییآراک و  لاقتنا 
یگنهرف و یماظن و  یاه  هنیزه یرگ ، هطـساو یلالد ، هنارگادوس ، تیلاعف  تلود و  طسوت  لوپ  ییاج  هباج قیرط  زا  اما 

هتفرگ نآ  یولج  دیاب  تسا و  یدـب  دـشر  دـشر ، نیا  یلو  دـنک  یم دـشر  داصتقا  زین  تسردان  یاهریـسم  رد  یـسارکوروب ،
.دوش

.تسا زاس  لکشم  دب  دشر  نیاربانب 
.درک یریگولج  نآ  زا  دیاب  دور  یم شیپ  یناطرس  دب و  ریسم  رد  دشر  نیا  یتقو 

یراذـگ هیامرـس یتامدـخ  شخب  رد  رگا  ای  دـنک  یم دـشر  داصتقا  دـیربب  الاب  ار  دـنمتورث  راـشقا  دـمآرد  رگا  هعماـج  کـی  رد 
.دنک یم دشر  داصتقا  دینک 

.مینادب یداصتقا  تفرشیپ  ار  نیا  میناوت  یمن ام  یلو 
.دنتسه زکرمتم  نآ  یور  نویسایس  نادرمتلود و  هک  میراد  طلغ  صخاش  ود  هنافسأتم 

.تسا هدرک  دشر  داصتقا  هک  دننک  اکتا  نیا  یور  دنتسناوت  یم نادرمتلود  دنتشادن و  یهاگآ  مدرم  ینامز  کی 
هک دیـشاب  رادروـخرب  یتـهبا  ناـنچ  زا  دـیناوتب  امـش  رگا  تسا ؟ هدرک  دـشر  امـش  روتـسد  هـب  داـصتقا  اـیآ  تساـجنیا  لاؤـس 

روتـسد اب  داصتقا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـیهد ؟ یمن دـشر  دـصرد  ار ۱۰  نآ  ارچ  دیهد  دـشر  دـصرد  ار ۵  داصتقا  دـیناوتب 
.دنک یمن دشر 

.دشاب دب  دشر  دشابن و  بولطم  یداصتقا و  دشر  تسا  نکمم  مینک  یم دای  دشر  ناونع  هب نآ  زا  هک  یزیچ  ًالوا 
دینک و هجوت  نادنمتورث  هب  دینک و  اهر  ار  ریقف  مدرم  امش  دریگب  تروص  رت  عیرس دشر  هک  تسا  نیا  فده  رگا  نیاربانب 

.دنک یم دشر  رت  عیرس داصتقا 
.دنک یم دشر  داصتقا  دیسرب  یتامدخ  یاه  شخب هب  طقف  دینک و  اهر  ار  یزرواشک  یتعنص  یاه  شخب

.تسا فرصم  دشر  هکلب  تسین  دیلوت  دشر  تسا ، ییاهن  یالاک  یور  یداصتقا  دشر  دیکأت  نوچ 
.دنوش یم زکرمتم  دیابن  هک  یزیچ  یور  ام  نالوئسم  هک  تسا  هابتشا 

.دینک اهر  ار  هعماج  ریقف  راشقا  دیاب  دیهاوخ  یم یداصتقا  دشر  ًاعقاو  رگا 
دــشر دنــشاب  راـکیب  دـنک و  ادــیپ  شهاـک  مدرم  دــصرد  دــمآرد ۹۰  شیازفا و  نادــنمتورث  دــمآرد  دـــصرد  هچناــنچ ۱۰  رگا 

.تسا یتسردان  دشر  هک  تشاد  میهاوخ  یداصتقا 
! دنک یم دشر  داصتقا  دورب  نیب  زا  یزرواشک  تعنص و  رگا 

هک دــشاب  یزرواـشک  تعنــص و  ساـسارب  هـک  یتفرــشیپ  مـه  نآ  دــنک  تفرــشیپ  دــیاب  روـشک  تـفگ  ناوـت  یم تیاـهن  رد 
.دوش اهر  تفن  دمآرد  هب  یگتسباو  زا  دهاوخب 

۳۰۳۰
رویرهش
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ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

هاگـشناد ناوـنع  هب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یاـه  تیفرظ هـب  هجوـت  اـب  یراـکمه  هماـن  مهاـفت نـیا  انـسیا ، شرازگ  هـب 

یزیر یزیر همانرب همانرب شهوژپ  وو   شهوژپ هسسوم   هسسوم ییابطابط  وو   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یراکمه   یراکمه همانمهافت   همانمهافت
یلاع یلاع شزومآ   شزومآ

هنیمز رد  یهاگـشناد  مویــسرسنک  داـجیا  یارب  لاـعف  تکراـشم  یــشنک و  مـه یراـکمه ، یاتــسار  رد  یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد 
یزیر همانرب شهوژپ و  هسـسوم  اب  اه  هاگـشناد یدـنب  هبتر یـشخبرابتعا و  رد  تکراشم  یهوژپ و  هاگـشناد یاـه  تیلاـعف هعـسوت 

.درک دقعنم  یراکمه  همان  مهافت یلاع  شزومآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۵طباور 
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، یراذــگ تسایــس یاـه  هزوـح رد  هبناــجود  یاــه  یراــکمه تیوـقت  یاتــسار  رد  یعاــمتجا و  یناــسنا و  موـلع  یــصصخت 
لاـس جـنپ  راـبتعا  اـب  یلاـع  شزوـمآ  یزیر  هماـنرب شهوژپ و  هســسوم  اـب  یهاگــشناد ، شخبرثا  تیریدـم  یزیر و  هماـنرب

.دش دقعنم 
یتیریدـم یرادا ، یملع ، ناوت  زا  کرتشم  یریگ  هرهب  یراکمه و  ییابطابط ، همالع هاگشناد  یمومع  طباور  مالعا  رب  اـنب 

یتاــعلاطم و یملع ، یاــه  هماــنرب اــه و  حرط یارجا  صوــصخ  رد  هاگــشناد  رظن  مــالعا  هســسوم ، هاگـــشناد و  یلاــم  و 
نایوجــشناد قـیوشت  هســسوم ، زاـین  دروـم  تایرــشن  بـتک و  نداد  رارق  راـیتخا  رد  هســسوم ، ییازفا  شناد یاـه  هاـگراک

رد هسـسوم  تیاـمح  هسـسوم و  زاـین  اـب  بساـنتم  یاـه  هماـن ناـیاپ هیهت  هب  یملع  تـئیه  یاـضعا  یلیمکت و  تالیـصحت 
یراکمه مها  زا  هاگـشناد   رد  یهوژپ  هاگـشناد  تاقیقحت  زکرم  ای  هدکـشهوژپ  سیـسات  یارب  یتاـعالطا  یملع و  هنیمز 

.تسا یلاع  شزومآ  یزیر  همانرب شهوژپ و  هسسوم  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یاه 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - یلاع شزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  هسسوم   » و یئابطابط » همالع  هاگشناد   » يراكمه همان  مهافت داقعنا   
ییابطابط همالع  هاگشناد 
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مینست یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۱۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / فلا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

صوصخرد نارهت  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواعم  هدش  هدید  کرادت  نارهت  هاگـشناد  یاه  هاگباوخ رد  یرفن  تیفرظ ۱۰۰۰   
مرت دـننام  هب  نارهت  هاگـشناد  یاه  هاگباوخ : تفگ ییانورک  طیارـش  رد  هاگـشناد  نیا  یاه  هاـگباوخ رد  نایوجـشناد  ناکـسا 

.میرادن نایوجشناد  ناکسا  رد  یرییغت  دهد و  یم همادا  ار  دوخ  تیلاعف  لبق 

رد قاــتا  ره  رد  هـک  تــسا  رفن  ریبکریما ۱۵۰۰  یاـه  هاـگباوخرد ییاـنورک  صاـخ  طیارـش  رد  نایوجـشناد  ناکـسا  تیفرظ   
.تسا نکاس  رفن  کی  رضاح  لاح 

هب زین  هاگباوخ  تساوخرد  لحارم  ات ۹۹-۸-۲  خیرات ۹۹-۷-۱۳  زا  مود : خیرات  ات ۹۹-۷-۱۰ خیرات ۹۹-۶-۲۲  زا  لوا : خـیرات   
هدش / https://erp.atu.ac.ir سردا هـب  راـک ) زیم   ) نویـساموتا هناـماس  دراو  یـضاقتم  وجــشناد  ادـتبا  تـسا : ریز  حرش 

یلیمکت و تالیـصحت  هاگباوخ  مرف  باختنا  اب  تساوخرد و  مرف  هحفـص  دراو  نآ  زا  دـعب  تیوه و  زارحا  تمـسق  زا  سپس 
هاـگباوخ تساوـخرد  لیــصحت  لـحم  هدکــشناد  باـختنا  و  دـشاب ) یم یمازلا  مرف  یاـه  دـلیف ماـمت  ندرک  رپ   ) مرف ندرک  رپ 

.دوش هداد 

تروص هب  زورما  زا  هتفرگ  تروـص  یاـه  یزیر هماـنرب  ساـسا  رب  اـه  هاگـشناد دـیدج  یلیـصحت  لاـس  وجـشناد ، شرازگ  هب 
، دراد هتشذگ  هب  تبـسن  یرت  توافتم  طیارـش  لاسما  اه  هاگـشناد دیدج  یلیـصحت  لاس  زاغآ  اما  دوش ، یم زاغآ  یمـسر 

روط هب  ار  اه  هاگـشناد صوصخ  هب  روشک و  یـشزومآ  متـسیس  هتـشذگ  یلیـصحت  لاس  رخاوا  زا  هک  یا  هدـناوخان ناـمهم 

ییانورک ییانورک طیارش   طیارش ردرد   ییوجشناد   ییوجشناد یاه   یاه هاگباوخ هاگباوخ تیعضو   تیعضو

لاـس هـب  تبـسن  اـنورک  سوریو  عویـش  هـب  هجوـت  اـب  دـیدج  یلیـصحت  لاـس  رد  ییوجـشناد  یاـه  هاـگباوخ رد  نایوجـشناد  ناکـسا 
.تشاد دهاوخ  ار  یرت  توافتم  طیارش  هتشذگ 

 

https://www.alef.ir/news/3990630054.html
https://www.alef.ir/news/3990630054.html


.داد رییغت  یلک 
رثکا دـننک ، یم زاـغآ  ار  دوخ  شزومآ  یبیکرت  تروص  هب  ار  دوخ  شزومآ  هتـشذگ  یاـه  لاـس فـالخرب  لاـسما  نایوجـشناد 

، یــشزومآ هاــگراک  هـک  ینایوجــشناد  طــقف  دــنراد و  یزاــجم  یاــه  شزوــمآ یلیــصحت  فــتلخم  عطاــقم  رد  نایوجــشناد 
.دننک یم ادیپ  روضح  هاگشناد  رد  امنهار  داتسا  دییات  اب  دنراد  ...و  هاگشیامزآ 

دریگب و دوـخ  هـب  یدـیدج  هرهچ  لاـسما  زین  ییوجــشناد  یاـه  هاـگباوخ رد  ناکــسا  هدــش ، ثعاـب  صاـخ  طیارــش  نـیمه 
روــما ناــمزاس  مــه  یفرط  زا  دــنوش  نکاــس  اــه  هاــگباوخ رد  دنتــسه  هاگـــشناد  رد  روــضح  هــب  مزلم  هــک  ینایوجـــشناد 

دودـحم ناـمز  تدـم  اـب  هاـگباوخ  تیفرظ  دـصرد  زا ۵۰  طـقف  هـک  هدرک  مـالعا  اـه  هاگـشناد هـب  یا  هیغـالبا رد  نایوجــشناد 
.دنک هدافتسا  دیدج  لاس  رد  دناوت  یم

مهارف ار  یطیارـش  هـچ  اـه  هاـگباوخ رد  نایوجـشناد  ناکـسا  یارب  نارهت  یاـه  هاگـشناد هدـش ، داـجیا  طیارـش  نـیا  اـب  اـما 
.دنداد رارق  نایوجشناد  رایتخا  رد  ار  یتیفرظ  هچ  دندرک و 

هدش هدید  کرادت  نارهت  هاگشناد  یاه  هاگباوخ رد  یرفن  تیفرظ ۱۰۰۰ 
ییانورک طیارـش  رد  هاگـشناد  نیا  یاه  هاگباوخ رد  نایوجـشناد  ناکـسا  صوصخرد  نارهت  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواـعم 

نایوجشناد ناکـسا  رد  یرییغت  دهد و  یم همادا  ار  دوخ  تیلاعف  لبق  مرت  دننام  هب  نارهت  هاگـشناد  یاه  هاگباوخ : تفگ
.میرادن

.دنتسه نکاس  هاگباوخ  رد  دنتسه  وجشناد  دودح ۱۰۰۰  هک  یهاگشیامزآ  یلیمکت و  تالیصحت  نایوجشناد  دوزفا : یو 
.دنوش نکاس  هاگباوخ  رد  تساوخرد  دییات  اب  هک  تسا  نکمم  دنراد  یلمع  سورد  طقف  هک  ینایوجشناد 

یزاـجم تروـص  هب  نارهت  هاگـشناد  یـشزومآ  یاـه  سـالک یماـمت  درک : ناـشنرطاخ  نارهت  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواـعم 
.میرادن یروضح  سالک  تسا و 

دش دهاوخ  هداد  ناکسا  وجشناد  کی  قاتا  ره 
دنک یزاجم  یاه  شزومآ رتشیب  اه  تخاس ریز  نیمات  اب  هتسناوت  تسا  یتعنص  هاگـشناد  کی  هک  ریبکریما  هاگـشناد  اما 

رد نایوجـشناد  ناکـسا  یارب  ار  یرفن  تیفرظ ۱۵۰۰  نیاربانب  دـنوش  رـضاح  هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  زا  یرتمک  دادـعت  و 
.تسا هدرک  هدامآ  هاگباوخ 

یلیـصحت دیدج  مرت  یارب  اه  هاگباوخ یئاشگزاب  صوصخ  رد  ریبکریما  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواعم  یدنـسرخ ، شوایس 
ناکـسا ار  دشاب  امنهار  داتـسا  دییات  اب  هک  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  طقف  ریبکریما  هاگـشناد  یاه  هاگباوخ تفگ :

.دهد یم
ره دنتـــسه و  نکاــس  هاگـــشناد  یاــه  هاـــگباوخ رد  یلیمکت  تالیـــصحت  یوجـــشناد  رـــــضاح ۴۰۰  لاــــح  رد  دوزفا : یو 

.دریگب هاگباوخ  دناوت  یم دوش  دییات  نآ  ناکسا  تساوخرد  هک  ییوجشناد 
لاح رد  قاتا  ره  رد  هک  تسا  رفن  ریبکریما ۱۵۰۰  یاه  هاگباوخرد ییانورک  صاخ  طیارش  رد  نایوجشناد  ناکسا  تیفرظ 

.تسا نکاس  رفن  کی  رضاح 
تسا هامود  تدم  هب  ریصن  هجاوخ  یاه  هاگباوخ رد  ناکسا 

اب یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  طقف  هک  هدرک  مالعا  هنوگنیا  ار  هاگباوخ  رد  ناکسا  طیارش  زین  ریصن  هجاوخ  هاگشناد 
تقوم و تروص  هب  ناکـسا  دـنوش و  یم هداد  ناکـسا  اـه  هاـگباوخ رد  هدکـشناد  یـشزومآ  نواـعم  دـییات  صاـخ و  طـیارش 

.تسا هامود  نامز  تدم 
.تشاد دنهاوخن  هاگباوخ  رد  ناکسا  دوب و  دهاوخ  یزاجم  تروص  هب  یسانشراک  نایوجشناد  شزومآ  تسا ، ینتفگ 

دهد یمن هاگباوخ  یسانشراک  نایوجشناد  هب  تعنصو  ملع  هاگشناد 
مالعا ساسا  نیارب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  صاخ  طیارـش  هاگباوخ  رد  نایوجـشناد  ناکـسا  یارب  زین  تعنـصو  ملع  هاگـشناد 

یاـه یدورو یلیـصحت و  عـطقم  نـیا  نایوجــشناد  دریگ و  یمن قـلعت  هاـگباوخ  یــسانشراک  عـطقم  نایوجــشناد  هـب  درک ،
.دنرادن ار  هاگباوخ  رد  ناکسا  ناکما  فلتخم  اه  لاس

داتــسا دـییات  اـب  لازوـپورپ  هماـن و  ناـیاپ  نتــشاد  تروـص  رد  ارتـکد  دـشرا و  ِیلیمکت ، تالیــصحت  نایوجــشناد  نـینچمه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۷طباور 



هنابـش و نایوجـشناد  هـب  و  دـش ؛ دـنهاوخ  هداد  ناکــسا  هاـگباوخ  رد  هاـتوک  ناـمز  تدـم  رد  یــشزومآ  تنواـعم  اـمنهار و 
.دریگ یمن قلعت  هاگباوخ  زین  زربلا  نارهت و  یاه  ناتسا هنازور 

دراد هاگباوخ  رد  هزور  ناکسا ۲۰  همالع  هاگشناد 
نایوجــشناد تقوـم  ناکــسا  یارب  تساوــخرد  هوــحن  طیارــش و  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  ییوجــشناد  روـما  تیریدـم 

.درک مالعا  ار  همان  نایاپ  یاراد  یلیمکت  تالیصحت  عطاقم 
یدورو ۹۷)  ) دشرا عطقم  رد  زاجم  تاونس  یاراد  یهاگباوخ و  تقوم  ناکسا  یضاقتم  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد 

یاـه هزاـب زا  کـی  رد  رثکادـح  دـنناوت  یم دـنا ، هدرک  بیوصت  ار  دوخ  لازوـپورپ  هک  و ۹۷ )  ۹۶ یاـه ۹۵ ، یدورو  ) یرتکد و 
هدافتـسا ییوجـشناد  یاه  هاگباوخ زا  دشاب  هدیـسر  هدکـشناد  شزومآ  امنهار و  داتـسا  دـییات  هب  هک  لیذ  هزور  ینامز ۲۰ 

.دننک
ات ۹۹-۸-۲ خیرات ۹۹-۷-۱۳  زا  مود : خیرات  ات ۹۹-۷-۱۰ خیرات ۹۹-۶-۲۲  زا  لوا : خیرات 

: تسا ریز  حرش  هب  زین  هاگباوخ  تساوخرد  لحارم 
تمسق زا  سپس  هدش  / https://erp.atu.ac.ir سردا هب  راک ) زیم   ) نویساموتا هناماس  دراو  یضاقتم  وجـشناد  ادتبا 

رپ  ) مرف ندرک  رپ  یلیمکت و  تالیصحت  هاگباوخ  مرف  باختنا  اب  تساوخرد و  مرف  هحفـص  دراو  نآ  زا  دعب  تیوه و  زارحا 
.دوش هداد  هاگباوخ  تساوخرد  لیصحت  لحم  هدکشناد  باختنا  و  دشاب ) یم یمازلا  مرف  یاه  دلیف مامت  ندرک 

وجـشناد و طـسوت  تساوخرد  تبث  زا  دـعب  هدوـب و  یروـضحریغ  یکینورتـکلا و  تروـص  هب  تساوـخرد  تسا  رکذ  هب  مزـال 
همان امنهار ، دیتاسا  هدکشناد و  دییات  زا  دعب  لاسرا و  هدکشناد  یشزومآ  تامدخ  ترادا  هب  لیصحت  هدکـشناد  باختنا 

زا تساوخرد ، دـییات  زا  دـعب  دوشیم و  لاسرا  اه  هاگباوخ هرادا  هب  هناماس  قیرط  زا  یروضح و  ریغ  تروص  هب  تساوخرد 
.دوش یم یفرعم  هطوبرم  هاگباوخ  هب  وجشناد  اب  سامت  قیرط 

یتشهب دیهش  هاگشناد  ناکسا  تیفرظ  شهاک 
داد ربخ  تیفرظ  شهاک  زا  دیدج  یلیصحت  لاس  یارب  اه  هاگباوخ رد  نایوجشناد  ناکسا  یارب  یتشهب  دیهـش  هاگـشناد 

.درک مالعا  ار  هاگشناد  نیا  یاه  هاگباوخ رد  ناکسا  طیارش  و 
ناکــسا تـیفرظ  تـسا و  یلیمکت  تالیــصحت  عطاـقتم  نایوجــشناد  هژیو  هاــگباوخ  رد  ناکــسا  شرازگ ، نـیا  ساــسا  رب 

.تسا هتفای  شهاک 
هدش هدامآ  نایوجشناد  ناکسا  یارب  ارهزلا  هاگشناد  یاه  هاگباوخ تیفرظ  دصرد   ۵۰

یــشزومآ یاـه  سـالک یدــصرد  هــئارا ۱۰  هــب  هجوــت  اـــب  تــفگ : س )  ) ارهزلا هاگـــشناد  ییوجـــشناد  نواـــعم  یراـــیتخب ،
هب رــضاح  لاــح  رد  میدــش و  یهاــگباوخ  یاــه  تـیفرظ تاــناکما و  هـئارا  هـب  فـظوم  یروــضح  تروــص  هـب  نایوجــشناد 

.میهد یم هاگباوخ  دنتسه  هاگشناد  رد  ناکسا  روضح و  هب  روبجم  یرورض  لیالد  هب  هک  یرتکد  نایوجشناد 
یرتـکد نایوجــشناد  داد : هـمادا  دــنوش ، یم هاگــشناد  هاـگباوخ  رد  ناکــسا  لومــشم  هـک  ینایوجــشناد  هـب  هراـشا  اـب  یو 

.دنراد ار  ناکسا  ناکما  نادورو ) ون  اب  هارمه   ) یاه ۹۸ و ۹۹ لاس یدورو 
هاـگباوخ رد  ناکـسا  یارب  دـنناوت  یم دـنراد  ار  هماـن  ناـیاپ  زا  عاـفد  دـصق  هـک  یدـشرا  یــسانشراک  نایوجــشناد  نـینچمه 

.دننک مادقا 
عماج نومزآ  نداد  دصق  هک  ینایوجشناد  دنوش ، یم هتخومآ  شناد  هام ۹۹  نمهب  هک  یدشرا  نایوجشناد  یو  هتفگ  هب 
تـسا یزاجم  تروص  هب  نایوجـشناد  یاه  شزومآ لـک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنوش ، نکاـس  هاـگباوخ  رد  دـنناوت  یم دـنراد  ار 

هاگـشناد رد  هدرـشف  هاـتوک و  یروـضح  یاـه  هرود ندـنارذگ  هـب  روـبجم  یــشزومآ  ریدـم  دـییات  اـب  هـک  ینایوجــشناد  اـفرص 
.دننک هدافتسا  هاگباوخ  زا  دنناوت  یم دنتسه 

دانــسا ظاـحل  تیاـعر و  اـب  هاـگباوخ  رد  نایوجــشناد  ناکــسا  هـکنیا  ناــیب  اــب  س )  ) ارهزلا هاگــشناد  ییوجــشناد  نواــعم 
تیفرظ دصرد  ات ۵۰  ار  هاگباوخ  تیفرظ  یرثکادـح  هک  میراد  روتـسد  دوزفا : تسا ، یتشادـهب  یاه  لکتورپ یتسدالاب و 

.دنتسه هرفن  ود  هاگباوخ  یاه  قاتا رضاح  لاح  رد  صوصخ  نیا  رد  میریگب و  رظن  رد  دوخ  هتشذگ 
ارتکد دـشرا و  یـسانشراک  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  اهنت  اه  هاگـشناد یوس  زا  هتفرگ  تروص  یاه  یزیر هماـنرب  اـب 

 



یـشزومآ تنواعم  امنهار و  داتـسا  دـییات  اب  دـیاب  مه  تساوخرد  نیا  دنتـسه و  هاگباوخ  رد  ناکـسا  تساوخرد  هب  زاـجم 
.دننک ادیپ  روضح  اه  هاگباوخ رد  نایوجشناد  زا  یرتمک  دادعت  هک  دشاب  هاگشناد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ یسایس -  ناریا  تسایس  دش  مالعا  عطقم  کیکفت  هب  تعنص  ملع و  یهاگباوخ  نایوجشناد  ناکسا  هوحن   
مینست

یرهشمه همانزور  تیفرظ -  دصرد  اب ۴۰ اه  هاگباوخ راک  هب زاغآ   

! - ههامود یاه  ناکسا ات  هرفن  کت  یاه  قاتا کرادت  زا  ییانورک /  طیارش  رد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ تیعضو   
وجشناد یرازگربخ 

۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۵۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۷۳ دیدزاب :  ١٢٨٩٣ ربخ : هرامش   ١٢:١٤ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ٢٩   

نابز ییازفا  شناد  هرود  نیمود  دوش  یم  رازگرب  یـصصحت  هرود  یرازگرب ۸  اـب  یـسراپ  بدا  ییازفا  شناد  هرود  نیمود 
یـسراف و نابز  شرتسگ  تنواعم  یراکمه  اب  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یسراف  نابز  یـشزومآ  هورگ  یوس  زا  یـسراف 

.دش دهاوخ  زازگرب  یزاجم  تروص  هب  یراج  لاس  هامرهم  خیرات ۱  زا  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یسانش  ناریا 
.air يپاچ هخسن  ۷۳ دیدزاب :  ١٢٨٩٣ ربخ : هرامش   ١٢:١٤ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ٢٩    

- یحارط /https://www.aryanic.com  << راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبخا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیل  ir/ZHqbg۹
aryanic طسوت  https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس

۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۴۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۵۹ دیدزاب :  ١٢٨٩٢ ربخ : هرامش   ١٢:٠٠ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ٢٩   

هاگشناد داتـسا  نایبلاط  رتتکد  سیردـت  اب  هماـنرب  نیا  تغـالب » موهفم  ییاـیوپ  مهف  رد  تیبـسن  هیرظن  دربراـک   » راـنیبو
.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هام  رویرهش  یئابطابط ۲۹  همالع 

.air يپاچ هخسن  ۵۹ دیدزاب :  ١٢٨٩٢ ربخ : هرامش   ١٢:٠٠ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ٢٩    
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqag۹

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یصصحت   یصصحت هرود   هرود یرازگرب  ۸۸   یرازگرب اباب   یسراپ   یسراپ بدا   بدا ییازفا   ییازفا شناد   شناد هرود   هرود نیمود   نیمود

تغالب تغالب موهفم   موهفم ییایوپ   ییایوپ مهف   مهف ردرد   تیبسن   تیبسن هیرظن   هیرظن دربراک   دربراک  » » رانیبو رانیبو

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12893
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12893
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12892
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12892


۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تـسا یلاح  رد  نیا  تسا ، دانتـسا  هعلاـطم و  لـباق  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ییاـه  هبرجت هلمج  زا  دـنه ، بـالقنا  هبرجت   
یزاس تیفرظ بجوم  دـندرک ، یزادـنا   هار یحارط و  ناـشیا  هـک  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  شبنج  و  هر ) ) ماـما ترـضح  تـضهن  هـک 

زا اه  شبنج ریاـس  اـما  دـنامن ، خـساپ  یب یمالـسا  بـالقنا  دز ، هئطوت  هب  تسد  نمـشد  یماـگنه  رگا  هک  هنوگ  نیا هب  دـش ،
اه نیا درک ، یم هئطوت  نمـشد  رگا  هک  دوب  یا  هنوگ هب  هتـشاد ، دوجو  زین  ام  روشک  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ییاـه  تکرح هلمج 

گنج درک : هفاـضا  داد و  حیــضوت  رتـشیب  لـلملا  نـیب لـئاسم  سانــشراک  نیا.دنتــشادن  هلباـقم  ناوـت  خـساپ و  یارب  یرازبا 
لاس ۵۸ هاـمرذآ  خـیرات ۵  رد  رت و  شیپ هر ) ) ماـما ترــضح  دــش و  زاـغآ  لاـس ۵۹  هامرویرهـش   ۳۱ هلاـس ، تـشه  یلیمحت 

.دوب هدرک  رداص  ار  جیسب  لیکشت  نامرف 

.دشاب هتشاد  رادگنفت  نویلیم  دیاب ۲۰  دراد ، ناوج  نویلیم  هک ۲۰  یناریا  دندومرف  هر ) ) ماما  

رد مـیورب و  هـهبج  هـب  اـه  یجیــسب زا  یا  هتــسد دــش  رارق  مدوـب و  باراد  هاپــس  وـضع  گـنج  لوا  یاـه  زور تـسا  مرطاـخ   
.دنروایب ار  اه  هحلسا داد  روتسد  هاپس  هدنامرف  میریگب ، طخ  نادابآ 

یگنهرف زکرم  تـمه  هــب  یمالــسا » تمواــقم  یوــگلا  سدــقم ، عاــفد   » یــصصخت راــنیبو  اــنکیا ، راــگنربخ  شرازگ  هــب 
هبنـشکی زورما  یهاگـشنادداهج ، یگنهرف  تنواـعم  هب  هتـسباو  یمالـسا  بـالقنا  هیقف و  تیـالو  هر ،) ) ماـما ییوجـشناد 
لئاــسم سانـــشراک  ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یملع  تــئیه  وـــضع  یعراز ، هللادعـــس  روـــضح  اـــب  هامرویرهـــش   ۳۰

هکنیا نایب  اـب  تسـشن  نیا  رد  یعراز  هللادعـس.دش  رازگرب  یهاگـشنادداهج  یگنهرف  تنواـعم  ناـمتخاس  رد  لـلملا  نیب
رد یمالسا  یاه  شبنج سدقم و  عافد  یمالسا ، بالقنا  مهم  هبرجت  هس  یاه ۳۰ و ۴۰  ههد نیدلوتم  ینعی  ام  لسن 

ناریا رد  دـید  میهاوـخ  میزادـنیب  یهاـگن  ناریا  یــسایس  خــیرات  هـب  رگا  درک : راـهظا  دــنا ، هتــشاذگ رــس  تـشپ  ار  هـقطنم 
زراـبم و یبهذــم  رــصنع  اـه  نآ رد  یدراوـم ، رد  زج  هـک  دراد  دوـجو  یــسایس  تازراـبم  هلــسلس  اـه و  شزیخ اـه ، شبنج

هقباس رد  ریگارف  هزرابم  زرابم و  یبهذم  ینعی  رـصنع  ود  نیا  یهارمه  صوصخ  هب  درادـن و  دوجو  ریگارف  هزرابم  رـصنع 
.دوش یم هدهاشم  تردن  هب  رایسب  ام  ناریا 

ناـیرج رد  هـلمج  زا  دـنا ؛ هتـشاد یروـهظ  زورب و  ناریا  یــسایس  خـیرات  رد  هناگادـج  تروـص  هـب  رــصانع  نـیا  زا  مادـک  ره 
یاـه تـکرح رد  اــه  دــعب تـفن و  ندــش  یلم  تـضهن  رتدــعب  هطورــشم و  تـضهن  ناــیرج  رد  اــه  دــعب وکاــبنت و  تـضهن 
تئیه وضع.دوش  یم هدـهاشم  زرابم  یبهذـم  رـصنع  زا  ییاه  هناشن لگنج ، دـننام  ییاه  شبنج ای  هفلتؤم و  یاه  هورگ

صوصخ هب  ار  نآ  زا  ییاـه  هناـشن ناوت  یم زین  ریگارف  هزراـبم  صوـصخ  رد  داد : همادا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع 
هدوـت و بزح  ناـیم  رد  رــصنع  نـیا  لاـثم  یارب  درک ؛ هدــهاشم  ناریا  یــسایس  خــیرات  رد  پـچ  یاــه  شبنج تاــکرح  رد 

.تسا هدرک  ادیپ  رارمتسا  هتشاد و  نایرج  رگید  یاه  هعومجم

زازا لئاسم   لئاسم لحلح   ریسم   ریسم ییارگ /  /  ییارگ فیلکت فیلکت هدیقع  وو   هدیقع ربرب   هیکت   هیکت اباب   هرهر ) ) )) ماما ماما تضهن   تضهن یزاس   یزاس تیفرظ تیفرظ
درذگ درذگ یمیم مدرم   مدرم

هدــیقع و تیوـقت  اـب  یلیمحت  گـنج  هـکنیا  ناـیب  اــب  سدــقم  عاــفد  راــنیبو  رد  ییاــبطابط ، همــالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع 
اب هزراـبم  شبنج  و  هر ) ) ماـما ترــضح  تـضهن  تـفگ : دیــسر ، ناـیاپ  هـب  مدرم ، رب  هـیکت  اـب  و  هر ) ) ماـما تـضهن  رد  یرادـم  فـیلکت
رد اـما  دـنامن ، خـساپ  یب یمالـسا  بـالقنا  دز ، هئطوـت  هب  تسد  نمـشد  رگا  هک  هنوـگ  نیا هب  دـش ، یزاـس  تیفرظ بجوـم  رابکتـسا 

.تشادن دوجو  هلباقم  ناوت  خساپ و  یارب  یرازبا  درک ، یم هئطوت  نمشد  رگا  اه  شبنج ریاس 

 

https://iqna.ir/fa/news/3924089/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3924089/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF


، دنروایب دیدپ  ناریا  رد  ینیداینب  لوحت  دنتسناوتن  ییاهنت  هب  ریگارف  هزرابم  زرابم و  یبهذم  رـصنع  ود  لاح ، نیع  رد  اما 
.دندش دیدپان  سپس  دندیشخرد و  نامسآ  رد  یا  هراتس دننام  مادک  ره 

زرابم و یبهذم  رصنع  ود  نتفرگ  رارق  مه  رانک  فیرعت و  تفرگ ، لکش  هر ) ) ماما ترضح  تضهن  عورش  اب  اه  دعب هچنآ 
داـجیا اــه  هئطوـت لــباقم  رد  یمکحم  تمواــقم  دــش  بجوـم  تـصهن و  یراگدــنام  ببــس  رما  نـیا  دوـب و  ریگارف  هزراــبم 

هب یمالـسا  بالقنا  ات  دمآ  راک  یاپ  ییایند  هک  دوب  یگنج  نیرتمهم  هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  هکنیا  نایب  اب  یو.دوش 
، قارع تیوـک ، رـصم ، ندرا ، هسنارف ، سیلگنا ، اـکیرمآ ، تکراـشم  اـب  گـنج  نـیا  دوزفا : دورب ، نـیب  زا  هدـش  یتـمیق  ره 
هب زهجم  هزیناکم  رکـشل  ندروآرد ۱۸  تکرح  هب  اب  و  اه و ...  پچ اـه و  تسینومک نیقفاـنم ، لـلم ، ناـمزاس  ناتـسبرع ،

.دش زاغآ  ناریا  یاه  زرم تمس 
لباـق دنداتـسیا ، یناـشاک  هللا  تـیآ موـحرم  ربارب  رد  هـک  یناـسک  اـی  دـنتفرگ و  رارق  یزاریــش  یازریم  ربارب  رد  هـک  یناـسک 

.دنتسین ناریا  هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  اب  سایق 
طاـبترا نیا  زین  زورما  رگا  دوـب و  هدـش  رارقرب  رـصنع  ود  نیا  نیب  طاـبترا  هک  دوـب  نیا  دـنام ، یمالـسا  بـالقنا  هـکنآ  لـیلد 
شسرپ نیا  هرابرد  یعراز.دوش  طقاس  تسا  نکمم  دوجوم ، یضارتعا  یاه  همجه دوجو  اب  یمالسا  بالقنا  دوش ، عطق 

: تفگ مینک ؟ یم رداـص  ار  بـالقنا  اـم  هک  تـفگ  نخـس  هنوـگ  نـیا بـالقنا ، یزوریپ  ضحم  هـب  هر ) ) ماـما ترـضح  ارچ  هـک 
.دنوش ینیبزاب  اه  تکرح اه و  شبنج تشونرس  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  هدش  یط  هک  یریسم  تسا  مزال 

تـسا یلاح  رد  نیا  تسا ، دانتـسا  هعلاـطم و  لـباق  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ییاـه  هبرجت هلمج  زا  دـنه ، بـالقنا  هبرجت 
یزاس تیفرظ بجوم  دندرک ، یزادـنا   هار یحارط و  ناشیا  هک  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  شبنج  و  هر ) ) ماـما ترـضح  تضهن  هک 

زا اه  شبنج ریاس  اما  دنامن ، خـساپ  یب یمالـسا  بالقنا  دز ، هئطوت  هب  تسد  نمـشد  یماگنه  رگا  هک  هنوگ  نیا هب  دـش ،
، درک یم هئطوـت  نمـشد  رگا  هـک  دوـب  یا  هنوـگ هـب  هتــشاد ، دوـجو  زین  اـم  روـشک  رد  نـیا  زا  شیپ  هـک  ییاـه  تـکرح هـلمج 
: درک هفاضا  داد و  حیـضوت  رتشیب  للملا  نیب لئاسم  سانـشراک  نیا.دنتـشادن  هلباـقم  ناوت  خـساپ و  یارب  یرازبا  اـه  نیا

لاس هامرذآ  خیرات ۵  رد  رت و  شیپ هر ) ) ماما ترـضح  دش و  زاغآ  لاس ۵۹  هامرویرهش   ۳۱ هلاس ، تشه  یلیمحت  گنج 
.دوب هدرک  رداص  ار  جیسب  لیکشت  نامرف   ۵۸

.دشاب هتشاد  رادگنفت  نویلیم  دیاب ۲۰  دراد ، ناوج  نویلیم  هک ۲۰  یناریا  دندومرف  هر ) ) ماما
.دوب مولعم  فیلکت  گنج  عورش  اب  سپس  دش و  لیکشت  ینامزاس  روتسد  نیا  یپ  رد 

ریگرد ناتـسدرک  رد  ًاتدـمع  هک  یـشترا  دـنام و  یم روـشک  تشادـن ، دوـجو  هر ) ) ماـما ترـضح  یوـس  زا  عاـفد  رکف  نیا  رگا 
.دوب

شــالت حلـــص  یارب  میداتـــسرف و  یم دادــغب  هــب  یکیپ  دــیاب  مــینک  رکف  هنــالقاع  میتــساوخ  یم رگا  یطیارـــش  نــینچ  رد 
.میدرک یم

نادابآ رد  میورب و  ههبج  هب  اه  یجیسب زا  یا  هتسد دش  رارق  مدوب و  باراد  هاپس  وضع  گنج  لوا  یاه  زور تسا  مرطاخ 
.دنروایب ار  اه  هحلسا داد  روتسد  هاپس  هدنامرف  میریگب ، طخ 

.دوب یعون  کی  زین  مادک  ره  دوب و  ددع  اما ۱۷  اه  گنفت دادعت  میورب ، نادابآ  هب  نامرفن  دش ۲۰  ررقم 
ًاتیاهن ۱۰ درکن ، کیلش  ًالصا  هدرک و  ریگ  اه  نآ رد  هلولگ  هک  دوب  اه  نآ نیب  رد  هحلسا  ای ۶  میدرک و ۵  کچ  ار  اه  هحلسا

.دنام یقاب  ام  یارب  گنفت 
ییالب هچ  دـتفا و  یم یقافتا  هچ  دوبن  مهم  نامیارب  دوب  هدرک  داجیا  هر ) ) ماـما هک  یا  هیحور هب  هجوت  اـب  تکرح و  ماـگنه 

هک هیحور  نیا  هر ) ) ماما ترـضح  هکنیا  رب  دیکأت  اب  یعراز.میورب  تسا  رارق  اجک  هب  میتسناد  یمن یتح  دـیآ و  یم نامرس 
دراو لاکـشا  یرظتنم  یاـقآ  هک  یماـگنه  تفگ : دوـب ، هدرک  تیوـقت  میراد  ار  تلم  اـم  ًاـیناث  میراد و  فـیلکت  هفیظو و  اـم 
رداص یمایپ  هر ) ) ماما ترـضح  تسیک ؟ ندرگ  هب  اـه  نوخ نیا  هک  دـیوگ  یم لاس ۶۶  نمهب  ینارنخـس ۲۲  رد  دنک و  یم
هدش نامـشومارف  رگم  میدیگنج و  هکنیا  زا  میتسین  نامیـشپ  مدان و  مه  هظحل  کی  ام  دـندومرف : مایپ  نیا  رد  دـندرک و 

.هجیتن یارب  هن  میدیگنج  یم فیلکت  یارب  ام  هک 
دراد و دوجو  لـکوت  نآ  نتم  رد  هک  دوب  یرادـم  فیلکت هدـیقع و  درک ، تیوـقت  ار  نآ  هر ) ) ماـما ترـضح  هک  یرگید  رـصنع 

 



.تسام اب  ادخ  یرای  تسد  هکنیا  تسا و  یهلا  ددم  فطل و  هب  رواب  یرگید 
.دوش یم رتشیب  تماقتسا  هب  جتنم  هک  تسا  یلسوت  یراز و  عوشخ و  رگید  رصنع 

.دوب اه  نآ هب  رواب  مدرم و  رب  هیکت  رگید  مهم  رصنع 
نادـیم هب  یتاودا  رازبا و  گنج ، نیا  لـباقم  فرط  رد  هک  دوش  یم هیکت  مدرم  هب  یگنج  رد  هک  تسا  یمهم  هلئـسم  نیا 

هیکت رب  دـیکأت  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وضع.دـنا  هدینـشن زین  ار  اـه  نآ مـسا  یتـح  مدرم  هـک  دـیآ  یم
تسا زابرس  نتفرگ  رارق  یاج  مدقم  طخ  دنتفگ  یم گنج  نامز  رد  درک : هفاضا  مدرم  هب  ناشیا  رواب  و  هر ) ) ماما ترضح 
یاضف رد  هدوب و  مدرم  زا  هک  یرقاب  نسح  نوچ  مه یناهدـنامرف  اـما  دـشاب ، هتـشاد  روضح  طـخ  تشپ  دـیاب  هدـنامرف  و 
مادقا تفر و  یم نمشد  طسوت  هدش  فرصت  قطانم  هب  روتوم  دننام  یا  هلیسو اب  ًاصخـش  دندوب ، راک  هب  لوغـشم  هناسر 

دودح ۲۵ دندش  قفوم  یتایلمع  یط  هک  دوب  وا  صخـش  یریگیپ  روضح و  نیمه  یپ  رد  درک و  یم هقطنم  ییاسانـش  هب 
.دننک دازآ  ار  ناتسب  هقطنم  زا  عبرم  رتمولیک  رازه 

دیهـش هام ، کی  دودح  هلـصاف  هب  دادرخ و  موس  رهـشمرخ  یزاسدازآ  دوب و  هام  نیدورف مشـش  زور  نیبملا  حـتف تایلمع 
دوب و هدـمآرد  نمـشد  فرـصت  هب  هک  دـش  یدایز  قطانم  یزاسدازآ  هب  رجنم  هک  درک  یحارط  ار  گرزب  تاـیلمع  ود  یرقاـب 

تـشه ناهدـنامرف  یاـه  تداـشر تهابـش  هـب  هراـشا  اـب  یعراز.دـننک  یم ریـسا  ار  اـه  یقارع زا  رفن  رازه  زا ۳۰  شیب  زین 
رتالاب لباب و  لامـش  رد  یا  هقطنم درک : راهظا  ینامیلـس ، مساق  جاح  نوچمه  زورما  ناهدـنامرف  اب  یلیمحت  گنج  لاس 

هک هدـش  رقتـسم  اـجنآ  رد  شعاد  لاـس ۲۰۰۳  زا  تـسا و  تارف  راــنک  رد  ساــسح و  یا  هـقطنم هـک  دراد  دوـجو  فـجن  زا 
.تسا هتشاد  تیلاعف  داهج  دیحوت و  مان  اب  هورگ  نیا  رت  شیپ هتبلا 

؛ دـنریگب ار  هقطنم  اـت  دـندرک  تاـیلمع  اـه  راـب زین  اـه  ییاـکیرمآ دوـب و  هتـشذگ  هقطنم  نآ  رد  شعاد  رارقتـسا  زا  لاـس   ۱۲
.دندش هتشک  زین  اه  نآ زا  رفن  رازه  راهچ 

.دریگ یم هقطنم  یزاسدازآ  هب  میمصت  لاس  نامه  مرحم  رد  ینامیلس  رادرس 
وا ربخ و  هچ  هک  هدیـسرپ  لاؤس  هقطنم  هرابرد  وا  زا  مساق  جاح  هک  تسا  لقن  هدوب ، ناـشیا  اـب  هقطنم  رد  هک  یدارفا  زا 

، دنروایب روتوم  وگب  دـنکن ، درد  امـش  تسد  دـیوگ : یم ینامیلـس  رادرـس  دـعب  هداد و  حیـضوت  ار  زیچ  همه  تاییزج  اب  مه 
ناـمرف مدرم  یاـه  هچب هب  مناوت  یمن منیبـن  مدوخ  اـت  نم  هک  دـنروآ  یم لالدتـسا  سپـس  منیبـب ، مورب و  دـیاب  مدوخ  نم 

.دنورب ولج  مهد 
دنوادـخ دـسرپ ، یم ناگدرم  ندرک  هدـنز  هنوگچ  هرابرد  وا  زا  هک  لاعتم  دـنوادخ  اب  یا  هملاکم رد  زین  (ع ) میهاربا ترـضح 

نکیل مراد  ناـــمیا  یلب  تــفگ : یا ؟ هدرواـــین ناـــمیا  رگم  ِیـبـَْلق ؛ ـنـَِئْمَطِیل  ْنــِٰکََلو  َٰىَلب  َلـاــَق  ِْنْمـؤـُت  ْمــََلَوأ  : » دـــیامرف یم
رب هـیکت  اــب  ار  گــنج  هـکنیا  رب  دــیکأت  اــب  یو  درذــگ یم مدرم  زا  لــئاسم  لــح  ریــسم  «. دــشاب نـئمطم  مــبلق  مهاوــخ  یم
زا میهاوـخ  یم مینک و  یمن هیکت  مدرم  هب  ناـمزورما  لـئاسم  رد  اـم  روـطچ  تـفگ : میدـناسر ، ناـیاپ  هـب  مدرم  یاـه  هدوـت

.درذگ یم مدرم  زا  لئاسم  لح  ریسم  میورب ؟ شیپ  یرگید  ریسم 
هزرابم و موادـت  هب  داقتعا  زرابم و  یبهذـم  رـصنع  مدرم و  رگا  هک  منک  یم ضرع  اه  هنومن طیارـش و  خـیرات و  هعلاـطم  اـب 

.میدوب هلاس  تشه  گنج  نآ  ریگرد  نانچمه  دینادب  نیقی  دوبن ، هزرابم  شرتسگ 
یبـیل رد  هـک  یگنج  دـننام  درک ، یم ادـیپ  هـمادا  لـصاح  یب یگنج  دـندرک و  یم تمواـقم  دـیاب  یا  هدــع زین  ناریا  رد  ًاـعبط 

.تسین مولعم  دوش  یم مامت  ینامز  هچ  هکنیا  تسا و  گنج  ریگرد  لاس ۱۳۸۹  زا  تسا و 
بالقنا ناریا  رد  تسین ، میراد  ناریا  رد  هچنآ  اب  سایق  لباق  یتمیق  هجنس  شزرا و  رظن  زا  زیچ  همه  اجنآ  رد  هک  هتبلا 

رـصانع نیا  رگا  هکنیا  نایب  اـب  یعراز.دروخ  مقر  تسا  سدـق  یزاـسدازآ  اـه  نآ زا  یکی  هک  یگرزب  یاـه  هیعاد اـب  یمالـسا 
ردــقچ تـشاد و  تاــناکما  ورین و  ردــقچ  رگم  ناــمز  نآ  رد  شترا  تـفگ : داتــسیا ، یم نمــشد  لــباقم  یــسک  هـچ  دوــبن 

.دنک تمواقم  تسناوت  یم
ًاریخا هک  هنوگ  نآ هدرک ، ادـیپ  شرتسگ  درک  هلباقم  مصاخم  نمـشد  اب  ناوت  یم رـصانع  نیا  کمک  اـب  هک  یژولوئدـیا  نیا 

.دنا هدش ییاکیرمآ  یگنج  یامیپاوه  ندرک  طقاس  هب  قفوم  بیئاراک  یاه  بآ رد  الئوزنو 
اب مینک ؛ تظفاحم  بـالقنا  زا  میناـسرب و  ناـیاپ  هب  یرت  هاـتوک ناـمز  تدـم  رد  ار  گـنج  میتسناوت  تمواـقم  هیحور  اـب  اـم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۲طباور 



مایپ یاهتنا.مینک  تظفاحم  نامروشک  گنهرف  خیرات و  تینما ، زا  میناوت  یم زین  هیحور  نیمه 

۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۴۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

یملع یاه  نمجنا یرسارس  تاباختنا  هرود  نیمراهچ  مان  تبث  تلهم  وجشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  راگنربخ  شرازگ  هب 
ناـــیاپ هــب  رویرهـــش  هبنــــشود ۳۱  ادرف  هدــــش ، زاــــغآ  رویرهــــش  زا ۲۵  هـــــک  یئاــــــبطابط  همـالع  هاگـشناد  ییوجــشناد 

هرود نیمراهچ  ماـن  تبث   » هماـن هویـش  هاگـشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  یوس  زا  شرازگ ، نیا  ساسارب.دـسر  یم
یزاجم تروص  هب  تاباختنا  دش و  مالعا  یئابطابط » همالع  هاگشناد  ییوجشناد  یملع  یاه  نمجنا یرسارس  تاباختنا 

ییوجـشناد یملع و  یاه  نمجنا تاباختنا  تسا ، رکذ  هب  مزال.دـش  دـهاوخ  ماجنا  ناتـسراگن  یگنهرف  هناـماس  قیرط  زا 
.دوش یم رازگرب  هاگشناد  نیا  یاه  هدکشناد رد  هامرهم  یلا ۱۵   ۸

۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زورما  گنهرف   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسا نیون  ییارس  ناتساد لکشم   

یسیون ناتساد خیرات ، یسانشناور ، یسانش ، هعماج تسایس ، داصتقا ، لثم  هتشر  اب ۴۰  ار  تایبدا  سیلگنا  روشک  رد   
راک نآ  قیرط  زا  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  یدیلوت  هتـشر  کی  دـش  لیـصحتلا  غراف یتقو  وجـشناد  ات  دـنا  هدرک طبترم  امنیـس  و 

.دننک

نیا اـب  سب » ظــفاح   » ناوـنع تـحت  تشوـن  یا  هلاــقم یهوـکزوریف  یریما  موـحرم  هـهد ۵۰  رد  اــمغی  هـلجم  رد  یناــمز   
هب دیاب  دینک ؟ یم داجیا  فالتخا  دـینک و  یم ینعم  تغل  دیـسیون و  یم حرـش  دـیا و  هدـیبسچ ظفاح  هب  ردـقچ  هک  نومـضم 

.دروآ یور  یسیون  هلاقم یسیون و  ناتساد هب  درک ، دیلوت  یدربراک  ون و  تایبدا  تخادرپ ، نیون  تایبدا 

رد هتـسویپ  ام ، راگزور  رد  نونکا و  ات  نآ  فیلات  نامز  زا  انالوم  یونعم  یونثم  انبیا ؛ زا  لقن  هب  زورما  گنهرف  شرازگ  هب 
یـسیون حرـش دراد و  همادا  وا  هشیدـنا  هویـش  رد  لیوات  ریـسفت و  نانچمه  دراد و  رارق  حرـش  ریـسفت و  لیلحت و  ضرعم 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد ییوجشناد   ییوجشناد یملع   یملع یاه   یاه نمجنا نمجنا تاباختنا   تاباختنا هرود   هرود نیمراهچ   نیمراهچ مان   مان تبث   تبث تلهم   تلهم
دسر دسر یمیم نایاپ   نایاپ هبهب   ادرف   ادرف

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

مینک مینک یرظن   یرظن تایبدا   تایبدا نیزگیاج   نیزگیاج ارار   یدربراک   یدربراک تایبدا   تایبدا یراد : : یراد میمت میمت دمحا   دمحا

تکرح یدربراـک  تاـیبدا  تمـس  هب  دـیاب  هکلب  مینک  هجوت  یرظن  تاـیبدا  هب  طـقف  دـیابن  اـم  دـیدج  هرود  رد  درک : ناـیب  یراد  میمت 
.میراذگب یلمع  تایبدا  یور  ار  یا  هدمع تقو  هدرک و 
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.تسا هدش  لیدبت  نافرع  تایبدا و  رد  یمهم  شیارگ  هب  یونعم » یونثم   » رب
.دوش زاب  انبیا  رد  « یسیون یونثم  حرش   » تیمها یسررب  تهج  یا  هدنورپ ات  دش  ببس  هلاسم  نیا 

هنیمز نیا  رد  یبرثـی  ییحی  یفیرـش و  دـمحم  یتـبحم ، یدـهم  یناـمز ، میرک  یزازک ، نیدـلا  لـالجریم اـب  نیا  زا  شیپ  اـم 
یـسراف تاـیبدا  هورگ  ماـمت  داتـسا  هوژپ و  ناـفرع سانـش و  ناـبز یراد ، میمت دـمحا  غارـس  هب  راـب  نیا میا ، هدرک وگو  تفگ

همادا رد  ار  وــگ  تـفگ نـیا  حورــشم  هـک  میوــش  اــیوج  هـنیمز  نـیا  رد  زین  ار  وا  رظن  اــت  میتــفر  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد 
یمالعتـسا دـمحم  ای  ینامز  میرک  ات  رفنازورف  نامزلا  عیدـب زا  هک  یمهم  یاه  حرـش دوجو  اب  ایآ  امـش  رظن  هب  دیناوخ : یم

هظعوـم ظـعو و  باـتک  کـی  یوـنثم  دراد ؟ دوـجو  یوـنثم  دـیدج  حرـش  نتــشون  هـب  یزاـین  ناـنچمه  دراد  دوـجو  یوـنثم  زا 
هک تـسا  هدروآ  ییاــه  ناتــساد مـجنپ  رتـفد  رد  تـسا و  هدرک  یم ظــعو  هینوـق  یلاــها  یارب  یوـلوم  هـک  تـسا  هناــیفوص 
نآ جـیاتن  هب  هکنیا  یاـج  هـب دـشابن و  بلاـج  دـیاش  اـه  ناتـساد نـیا  ندـناوخ  اـه  صـصختم ریغ  یارب  تـسا و  نجهتـسم 

.دننک یم رکف  ناتساد  دوخ  هب  دننک  رکف  اه  ناتساد
رد ینجهتسم  شخب  رگا  دیناوخب  مدرم  یارب  هک  یمایپ  عون  ره  رعش و  یناوخ ، یونثم ییارـس ، ناتـساد ناتـساد ، لاح   

دور و یم تـسا  رت  نجهتــسم اــی  رتراد  هدــنخ  هـمه  زا  هـک  یکوـج  تمــس  هـب  هـک  تـسا  هنوـگنیا  ناــسنا  عـبط  دــشاب  نآ 
.دنک یم شومارف  ار  شیاه  هظعوم

تفگ درک و  نارهت  هاگـشناد  هناـخباتک  رد  یا  ینارنخـس دوـب و  شورپ  شزوـمآ و  ریزو  شرورپ »  » یاـقآ هـک  دـیآ  یم مداـی 
.دینک انشآ  یبهذم  جاوم  یایرد  اب  ار  تکلمم  ناناوج  نادنمشناد  ناداتسا و 

یارب اهنآ  ایآ  تسا و  شرد  ییاه  ناتـساد هچ  هک  دـیناد  یم دـیا ؟ هدـناوخ ار  یونثم  امـش  ریزو  یاـقآ  تفگ  یدیهـش  رتکد 
یراـمآ یعاـمتجا و  یقیقحت ، یملع ، یــسررب  اـب  عوـضوم  کـی  یور  نداد  راعــش  ینعی  دوـب ؟ دـهاوخ  دــیفم  اـم  ناـناوج 

.دراد قرف  ندرک ،
.تسا نیمه  مه  یونثم 

، دــنک حرــش  دــهاوخ  یم ار  یباـتکره  دــسیونب و  دــهاوخ  یم ار  یباــتک  ره  دــناوت  یم یــسکره  دراد و  دوـجو  یدازآ  هـتبلا 
.تسین یونثم  لکشم  ام  هعماج  زورما  لکشم  یلو 

.تسا نیون  ییارس  ناتساد لکشم 
ام یاـه  سـالک رـس  هـب  نایوجـشناد  هـک  لوا  لاـس  زا  هـک  تـسا  نـیا  نآ  مـیراد و  تاـیبدا  سیردـت  رد  یگرزب  لکـشم  اـم 

.دننک دیلوت  هنوگچ  دنسیونب و  ناتساد  هنوگچ  هک  میهد  یمن دای  اهنآ  هب  دنیآ  یم
.میهد یمن دای  ار  دیلوت  یگنوگچ  دیلوت و  اما  میهد ، یم دای  حرش  میهد ، یم دای  اهنآ  هب  ار  چرسیر  قیقحت و  طقف 

.دنریگب دای  مه  دیلوت  یلو  دننک ، قیقحت  دیاب  نایوجشناد  تسا و  مهم  قیقحت 
زا تسا  رتروهـشم  روپ  یـسراف شونرهـش  اـی  رف ، نازورف داتـسا  زا  تسا  رتروهـشم  دازریپ  اـیوز  هک  مینیب  یم اـم  هجیتـن  رد 

.یدیهش داتسا 
.میا هدادن دای  یزیچ  قیقحت ، حرش و  زج  هب  نامیاه  هچب هب  ام  اریز 

رـضاح لاـح  رد  دـنراد و  ار  لکـشم  نیا  مـه  اـکیرما  لـثم  یگرزب  یاـهروشک  تـسین و  اـم  روـشک  صوـصخم  لکـشم  نـیا 
.دنا هدز دنویپ  رگید  تاعوضوم  اب  ار  ضحم  تایبدا  ای  یقیبطت  تایبدا  هتشر 

یسیون ناتساد خیرات ، یسانشناور ، یسانش ، هعماج تسایس ، داصتقا ، لثم  هتـشر  اب ۴۰  ار  تاـیبدا  سیلگنا  روشک  رد 
راک نآ  قیرط  زا  دناوتب  دشاب و  هتشاد  یدیلوت  هتشر  کی  دش  لیصحتلا  غراف یتقو  وجـشناد  ات  دنا  هدرک طبترم  امنیـس  و 

.دننک
نیا رد  یتوافت  هچ  و  تسیچ ؟ دـیدج  راثآ  میدـق و  راثآ  نیب  رد  هدـش  هتـشون  یونثم  رب  هک  ییاه  حرـش هراـبرد  امـش  رظن 

.امتح هلب  دیتسه  ؟ لئاق  دیدج  راثآ  میدق و  راثآ  نیب  یتوافت  امش  ایآ  تسا ؟ دوجوم  راثآ 
یا و هــغارم نیدـــباعلا  نــیز فدـــنوخآ و  لـــثم  یبدا  یاـــه  تیـــصخش هرود  زا  یتـــح  فرط  نـــیا  هـــب  هطورـــشم  هرود  زا 

نیا هطورشم  هرود  رد  دندروآ و  دوجو  هب یبدا  دیدج  راثآ  یدادعت  دندرک  روهظ  هطورشم  زا  لبق  یتدم  هک  یناگدنـسیون 
.دیسر رصاعم  هرود  هب  ات  دش  عورش  قافتا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۴طباور 



ابیرقت هک  یروط  هب دش  جیار  ام  تایبدا  رد  دیدج ، یسیون  همانشیامن رتائت و  دیدج ، یسیون  ناتـساد دیدج ، رعـش  ینعی 
.تسا هسیاقم  لباق  میدق  تایبدا  راثآ  اب  هدمآ  دوجو  هب هک  یبدا  راثآ  نیرتشیب  نونکات ، شیپ  لاس  دودح ۱۵۰  زا 

رثا هک  تسا  هدش  یفرعم  ناتـساد  رازه  دودـح ۶ تسا  یولوم  هتـشرف  رثا  هک  هاتوک » یاه  ناتـساد تسرهف   » باتک رد 
.تسین یمک 

اهنآ زا  مه  میـشاب و  طبترم  ایند  اب  مه  میناوتب  هکنیا  یارب  اـم  تسا و  داـیز  رایـسب  رـصاعم  نارود  کیـسالک  یبدا و  راـثآ 
.مینک هجوت  مه  رصاعم  تایبدا  هب  کیسالک  تایبدا  رب  والع  تسا  مزال  مینامن  بقع 

امـش ناـمز  زا  ریغ  یناـمز  رد  اـهنآ  اریز  دـینک  ناـتدوخ  تـیبرت  زا  ریغ  هـب  یتـیبرت  ار  دوـخ  نادـنزرف  دـندومرف  ریما  ترــضح 
.دنتسه

.دیهدب دای  اهنآ  هب  ار  هنامز  تبثم  تاصتخم  ینعی 
.دیهدب دای  ناتنادنزرف  هب  مییوگ  یم هنامز  رییغت  مییوگ و  یم نامز  دعب  نآ  هب  ام  هک  ار  هچنآ 

دوش یم هئارا  نامز  نیا  رد  هک  یدـیدج  راثآ  هنامز و  تاصتخم  هب  دـیاب  مینک  ایحا  ار  نامتایبدا  میهاوخ  یم رگا  نیارباـنب 
.مینک هجوت 

رثا دوخ  ندـناوخ  اب  دـیاب  ار  ینافرع  تذـل  دروآرد و  حرـش  هب  دـیابن  ار  یناریا  کیـسالک  راـثآ  دـندقتعم  هک  دنتـسه  یدارفا 
ندروآرد رثن  هب  امـش  رظن  هب هکنیا  دراد و  یموزل  یونثم ، هژیو  هب کیـسالک  راثآ  ندروآرد  رثن  هب  اـساسا  اـیآ  دروآ ، تسدـب 

نوتم لصا  دیاب  دنک  راک  کیـسالک  راثآ  هنیمز  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  مدقتعم  نم  دـناسر ؟ یمن یبیـسآ  رثا  لصا  هب  نانآ 
.تسا حرش  نتم  دوخ  دنتسه و  حرش  ناشدوخ  الصا  میدق  نوتم  زا  یرایسب  دناوخب و  نآ  یلصا  نابز  هب  ار 

.اه لاحشوخ نآ  زا  یزمر  وگزاب  اه /  لاس تبحص ، زمر  یارب  زا  دیوگ : یم یونثم  دوخ 
ار حرش  هرابود  ام  تسا و  حرـش  شدوخ  اه  نیا دوش  نادنچ  دص  هدـید  حور و  لقع و  دوش / نادـنخ  نامـسآ  نیمز و  ات 

تـسا نیا  اه و  حرـش نیا  هصالخ  صیخلت و  هب  مینک  یم عورـش  ام  دوش ، یم داـیز  یلیخ  هک  اـه  حرـش مینک و  یم حرش 
.تسا هدرک  هفالک  ار  ناصصختم  همه  نیا  مینک و  یم صیخلت  حرش و  شا  همه هک  تسا  یرایسب  یاه  لاس هک 

.دننک هدیزگ  دیاب  ار و  اه  نآ همه  هن  مه  نآ دناوخ  ار  شلصا  دیاب  ار  میدق  نوتم  هک  یلاح رد 
.دنناوخب ار  دشاب  دیفم  هک  ینوتم 

هب هک  ینارعاش  راثآ  یناقاخ و  ناوید  یولوم و  راعـشا  یدعـس ، ظـفاح و  ناوید  یماـظن ، راـثآ  یـسودرف ، هماـنهاش  ـالثم 
.دیا هدناوخ ار  رگید  یاه  ناوید مامت  راگنا  دینک  هعلاطم  ار  دنیوگ  یم هسمخ  نارعاش  اهنآ 

.دیا هدناوخ ار  راثآ  همه  راگنا  دیرادن و  رگید  راثآ  ندناوخ  هب  یزاین  رگید  دیدناوخ  ار  راثآ  نیا  رگا 
.دنناوخب صصختم  ناونع  هب  یصاخ  دارفا  دیاب  ار  راثآ  نیا  هتبلا 

نیا اـب  سب » ظــفاح   » ناوـنع تـحت  تشوـن  یا  هلاــقم یهوـکزوریف  یریما  موـحرم  هـهد ۵۰  رد  اـمغی  هـلجم  رد  یناــمز   
هب دیاب  دینک ؟ یم داجیا  فالتخا  دینک و  یم ینعم  تغل  دیسیون و  یم حرـش  دیا و  هدیبسچ ظفاح  هب  ردقچ  هک  نومـضم 

.دروآ یور  یسیون  هلاقم یسیون و  ناتساد هب  درک ، دیلوت  یدربراک  ون و  تایبدا  تخادرپ ، نیون  تایبدا 
تیفرظ هکنیا  هب  هجوتاـب  دـشاب ، هتـشاد  هزوـح  نـیا  رد  هدـش  ماـجنا  یاـهراک  رب  یدـقن  یـسک  رگا  هـک  تـسا  نـیا  هلاـسم 

ار دوخ  دـقن  دـیاب  هنوگچ  نادـقتنم  دوش ، یمن یبوخ  دروخرب  نادـقتنم  اـب  درادـن و  دوـجو  هنیمز  نیا  رد  ییـالاب  یریذـپدقن 
حرـش تسرد  هک  دینک  دقن  هدرک  ریـسفت  حرـش و  یـسک  هک  ار  ینتم  یکی  داد ، ماجنا  ناوت  یم دقن  هنوگود  دننک ؟ حرطم 

.دینک یم ثحب  تایبدا  یژتارتسا  هرابرد  یرگید  تسیچ و  وا  راک  هرابرد  امش  رظن  و  ریخ ؟ ای  هدرک  ریسفت  و 
طقف هک  مینازومایب  ار  یتایبدا  دیاب  ام  هک  تسا  روشک  رـسارس  رد  تایبدا  شزومآ  یژتارتسا  میوگ  یم نم  هک  یزیچ  نآ 

.دشابن ضحم  تایبدا 
میهدـب و شرتـسگ  تـسا  هـیکرت  رد  شرــس  کـی  تـسا و  دـنه  رد  شرــس  کـی  هـک  ار  ناریا  مـیظع  تاـیبدا  میناوـتب  دـیاب 

مه رازه  بالقنا ۱۵  زا  دـعب  ات  هک  میراد  ناوید  بحاـص  یمـسر  رعاـش  رازه  دودـح ۱۲  هک  ناـمدوخ  روشک  رد  روطنیمه 
.تسا هدش 

مه  یدربراک  تایبدا  هب  مینکن و  راک  تایبدا  ندوب  یرظن  یور  هراومه  هک  مینک  تکرح  تمس  نیا  هب  دیاب  ام  نیاربانب    

 



.میراذگب رانک  ار  قالخا  شزومآ  یارب  یسررب  میراذگب و  یدربراک  یلمع و  تایبدا  یور  ار  یا  هدمع تقو  مینک و  هجوت 

۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

ِرارکت شدوــــخ  امیــــسوادص ، یاوــــتحِمرارکت  زا  شرازگ  نتــــشون  هــــبزور ؛ سگرن  وجـــــشناد - یرازگربــــخ  یگنهرف  هورگ 
.تساوتحم

لبق یمک  راتخم و  مایق  میظفح ، یبوخ  هب  هک  ار  خـیرات  زا  یا  ههرب اهنت  دـخرچب و  رادـم  نیمهرب  زیچ  همه  هک  یزور  اـت 
.دوش یمن مامت  لطابرود  نیا  زا  هیالگ  دشاب ، شدعب  و 

یعامتجا تفاب  رد  قیمع  روط  هب  نویزیولت  وساموت ، ۀـتفگ  فالخرب  هک  تس  یلاسدـنچ رگید  الاح  دـیهاوخب  ار  شتـسار 
ادـج هرمزور  یگدـنز  زا  ار  نآ  یتحار  هب  ناوتب  ات  هدـش  زاب  ییاـه  اـج کـی  زا  شروک  هرگ  هک  راـگنا  تسا و  هدـشن  هدـینت  اـم 

.درک
.دوشن هراپ  هدیسر  وم  هب  ِخن  نیا  ات  درک  شالت  اه  هکبش دادعت  شیازفا  اب  یلم  هناسر  ۀهد ۹۰  لیوا  زا 

.دیخرچن اوتحم  دیلوت  تهج  هکبش  سیسأت  نوماریپ  اه  یراذگ تسایس  زا  مادک  چیه اما 
یارب رگا  و  دـش ؛ فـیرعت  اوـتحم  رارکت  افرـص  اـه  نآ تیرومأـم  هک  دـندوب  ییاـه  هکبـش امـش ، اـشامت ، شیاـمن ، مـلیف ، یآ

.دنام یمن یقاب  یضارتعا  یاج  دنوش  رارکت  اه  هکبش نیا  زا  اه  لایرس مه  راب  نیمرازه 
هـس ود و  کی ، هکبـش  هب  اهنت  لایرـس  ملیف و  دـیلوت  یلـصا  تیرومأـم  لـباقم ، رد  هک  تسا  نیا  تیمها  لـباق  هتکن  اـما 

.دش هدرپس 
، تسا نویزیولت  اب  اه  هداوناخ دـنویپ  لـماوع  نیرت  مهم زا  یکی  هک  لایرـس  ملیف و  سکاـب  دـشر  زا  امیـس ، ناـیم  نیا  رد 

.دنام زاب 
.دوش هدید  اوتحم  دیلوت  زا  رتشیب  امیسرد  اوتحم  رارکت  ات  دش  ثعاب  هیور  نیا 

رد اوــتحم  رارکت  ی  هدــیدپ اــب  هــک  دــش  یم ساــسحا  یبوــخ  هــب  لایرــس  مــلیف و  دــیلوت  صتخم  یا  هکبــش یلاــخ  یاــج 
.میدش ور  هبور  دوب  اوتحم  دیلوت  اه  نآ یلصا  ۀفیظو  هک  ییاه  هکبش

ییاـه لایرــس ِرارکِترارکت  شخپ  اوـتحم و  رارکت  اـب  هـس  ود و  کـی ، یاـه  هکبــش یــشیامن  سکاــب   ۹۹ مرحم لوا  ۀـــهد  رد 
الاـح و  تشذــگ ؛ ...و  هیــضرم »  » و قـیقع » «، » هـتفر تـسد  زا  تیموـصعم  «، » مـهد بـش  «، » هماـنراتخم  » نوـچمه

و هـجرد » رفـص  رادـم   » لایرـس میـسن و  هکبـش  زا  زبـس » ۀـناخ   » لایرــس امیــس ، هکبـش ۳  زا  تراـمع » یوناـب   » لاـیرس
.تسا رارکت  لاح  رد  امیس  کی  هکبش  زا  زین  راوید » »

، یرسارس یاه  هکبش یربارب  دشر ۳/۵  اب  رـضاح  لاحرد  هک  دیـسر  اجنیا  هب  ههد  کی  نیا  رد  اه  شالت نیا  ۀمه  ۀجیتن 
.میتسه امیس  لایرس  ملیف و  تادیلوت  یدصرد  شهاک ۱۰  دهاش 

ادص رگید  تساه  تدـم هک  هدرک  دـنلب  ردـقنآ  ار  ناراگن  همانزور  بطاخم و  یادـص  هک  تس  یزیچ نامه  اقیقد  رامآ  نیا 
.دسر یمن ادص  هب 

ینویزیولت لایرس 

دوش دوش یمیم نویزیولت   نویزیولت بطاخم   بطاخم ظفح   ظفح دربهار   دربهار اوتحم   اوتحم رارکت   رارکت یتقو   یتقو یرارکت / / یرارکت یامیس   یامیس

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

 

https://snn.ir/fa/news/876253/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/876253/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


یگناخ شیامن  لایرس 

لاسره رد  لایرس  نیگنایم 

ینویزیولت لایرس  دیلوت  نیرتمک 

یگناخ شیامن  تادیلوت  نیرتشیب 
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تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۷طباور 



۱۹

۲۰

۱۳۹۷،۱۳۹۸

.۱۳۹۷
۱۳۹۸

یتح تسا و  بطاخم  هجوت  دروم  راگدـنام و  مه  زونه  ههد ۸۰  یاه  لایرـس هک  یلیالد  زا  یکی  هژیو  اـت ج  هژیو  فلا  زا 
.تسا اه  نآ زا  یخرب  هژیو  فلا  تیفیک  ۀدر  دراد ، ار  شدوخ  نابطاخم  نانچمه  یرارکت  شخپ  اب 
.دنداد یم لیکشت  ار  امیس  یاه  لایرس زا  یهجوت  لباق  مهس  ۀهد ۸۰  رد  هژیو  فلا  یاه  لایرس

جرف هللا ۀـتخاس  فـهک » باحــصا  ، » لاـسرد ۱۳۸۰ وجدـمحا  هللارما  ۀـتخاس  رپرـس » گـنفت  : » نوچمه ییاـه  لاـیرس
ۀتخاــس یــسیلگنا » فـیک  ، » لاـــس ۱۳۸۰ رد  ینارحب  رایرهـــش  ۀـــتخاس  سدـــقم » مــیرم  ، » لاــسرد ۱۳۸۳ روـشحلس 

ۀتخاس هجرد » رفـصرادم  ، » لاس ۱۳۸۷ رد  هداز  بلاـط  رداـن  ۀـتخاس  یجنم » تراـشب  ، » لاس ۱۳۸۰ رد  یردءایـضدیس 
« نامـسآ مابدرن  ، » لاـس ۱۳۸۷ رد  ینازوـج  یرفعج  دوعــسم  ۀــتخاس  داـب » مـشچرد  ، » لاــس ۱۳۸۶ رد  یحتف  نـسح 
« ربمایپ فسوی  ، » لاس ۱۳۸۷ رد  یرقابریم  دوواد  ۀـتخاس  همانراتخم » ، » لاسرد ۱۳۸۸ یفیطل  نیسحدمحم  ۀتخاس 

ۀتخاـس بیرقرتکد » ، » لاـسرد ۱۳۸۵ یزیربت  لاـمک  ۀـتخاس  رایرهـش » ، » لاـس ۱۳۸۷ رد  روشحلــس  جرف هللا  ۀـتخاس 
لاس ۱۳۸۷. رد  یزیربت  لامک  ۀتخاس  نهک » نیمزرس   » لاس ۱۳۸۶و رد  یرایع  شونایک 

اما دـنراد ، تسود  ار  ندـید  لایرـس  ناـنچمه  نویزیولت  ناـبطاخم  هک  دـناسر  یم هجیتن  نیا  هب  ار  اـم  یتـحار  هب  رما  نیا 
.دهد یم حیجرت  تیفیک  یب دیدج  ِلایرس  ندید  هب  ار  تیفیکاب  یرارکت  ِلایرس  ندید  اه  نآ

یخیرات و ِتارطاخ  ِتیاور  امومع  راـثآ ، نیا  هک  تسا  نیا  ناریا  رد  هژیو  فلا  یاـه  لایرـس تخاـس  رد  هجوت  لـباق  ۀـتکن 
.تسا ینید 

.تسا تاسدقم  همئا و  یگدنز  باتزاب  ام ، ۀماج  رد  نویزیولت  یاه  تیرومأم زا  یکی 
.تسا راوشد  رایسب  نابز  نآ  تخاس  هک  دبلط  یم ار  یسدق  نابز  یسدق ، یاضف  یزاس  ریوصت  ملسم ، روط  هب 

هب زیچ  همه  لیلقت  دننام  یصاخ  یاه  یگژیو یاراد  دوخ  یدوخ  هب  یتخانـشابیز ، هناروانف و  یرازبا  ناونع  هب  نویزیولت 
.تسا ریوصت 

هدـمآ دوجو  هب یقـالخا  یـسدق و  میهاـفم  غیلبت  هب  نید  زاـین  ۀـجیتن  رد  یعیبـط و  روط  هب  هک  دوـبن  یا  هناـسر نوـیزیولت 
یا هناسر نینچ  یریگ  لکـش  یاضتقا  یروانف  ملع و  تفرـشیپ  یزاوژروب و  یتعنـص و  ۀعماج  ۀعـسوت  دـنور  هکلب  دـشاب ،

اب دراوم  زا  یرایسبرد  ام  نیاربانب  تسین ؛ اتسار  مه  ینید  میهافم  نید و  اب  نویزیولت  تیهام  اساسا  و  درک ؛ باجیا  ار 
.میراد ییانعم  ۀلصاف  برغ ،

.تسا رب  نامز  تخس و  رایسب  هژیو  فلا  یاه  لایرس تخاس  هک  تسا  یهیدب  لیالد  نیمه  هب 
تیفیک یب  یاـه  لایرــس تخاـس  یارب  یقطنم  هیجوـت  دــشاب  هـچره  هژیو  فـلا  یاـه  لایرــس تخاـس  یاــه  یتخــس اــما 

 



.تسین
.دناجنگ هژیو  ۀدر ج  رد  ار  اه  نآ دوش  یم طقف  راگنا  هک  یاه  لایرس

یگدنز هب  یـشخب  انعم  مایپ و  لاقتنا  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  یرـصب  ای  یرادید  یاه  هناسر هزورما ، هک  میناد  یم ام  ۀمه 
.تسا ناریا  رد  یرادید  یاه  هناسر نیرت  یلصا ءزج  نویزیولت  نایم  نیا  رد  و  دنراد ؛ هدهعرب  اه  ناسنا

ار ینیگنس  ۀبرض  دناوت  یم اه  VOD یعامتجا و یاه  هکبـش یا ، هراوهام  یاه  هکبـش زا  یعمج  ۀناسر  نیا  ندنام  بقع 
.دنک دراو  ناریا  یمالسا  یناریا ـ  تیوه  هب 

رد یئابطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  ۀدکشناد  یملع  تئیه  یاضعا  زا  یکی  هکبش  ددعت  قیمع  هاچ  رد  امیس  طوقس 
: تـفگ امیـس ، لایرــس  مـلیف و  تادـیلوت  شهاـک  هکبــش و  ددـعت  ِتالــضعم  نوـماریپ  وجــشناد ، یرازگربـخ  اـب  هبحاـصم 

.تسین نکمم  یتحار  هب  نآ  زا  ندمآ  نوریب  هک  تسا  هدرک  طوقس  یقیمع  هاچ  رد  تساه  لاس  امیسوادص  نامزاس 
امیـسوادص نامزاس  ات  تسا  هدش  رجنم  اوتحم  دیلوت  یارب  مزال  یاه  تخاسریز هب  هجوت  نودب  امیـس  یاه  هکبـش ددعت 

.دشاب هتشاد  ار  یدنم  هرهب نیرتهب  سرتسدرد ، عبانم  زا  دناوتن 
.شیپ هار  هن  دنراد  سپ  هار  هن  هک  دنا  هتفرگ رارق  هدش  ماجنا  لمع  کی  رد  تس  اه تدم  امیس  ناریدم 

ندرک هتعاـس  اه و ۲۴  هکبـش شخپ  تعاـس  شیازفا  هکلب  دوب  ناـمزاس  یارب  یهابتـشا  ریـسم  اـه  هکبـش ددـعت  اـهنت  هن 
مزلتـسم تاریغت  نیا  داد : همادا  یو.درک  داـجیا  تـیفیک  اـب  یاوـتحم  دـیلوت  یارب  ار  یرتـشیب  یاـه  شلاـچ شخپ ، ناـمز 

هدرک هماـنرب  هـیهت  یارب  مزـال  رکف  دــیهد  شیازفا  ار  شخپ  تعاـس  هکبــش و  دادــعت  امــش  هـکنیا  زا  لـبق  هـک  تـسا  نـیا 
.دیشاب

.دنراد مامت  مات و  ترورض  ود  نیا  هک  تسا ؛ یفاک  مزال و  یناسنا  یورین  نتشاد  یلام و  ناوت  دنمزاین  همانرب  دیلوت 
راـهچ هس  اوتحم  کـی  هک  تسا  هدیـسر  ۀـلحرم  هب  امیـس  نـالا  هک  دوش  یم ثعاـب  لـئاسم  زا  تسد  نیا  هب  ندرکن  هجوت 

.دوش یم هتفرگرس  زا  هکبش  نیدنچ  زا  اه  نآ رارکت  هرابود  لاسکی  زا  دعب  دوش و  یم رارکت  تعاس  لوطرد ۲۴  راب 
.درادن هراچ  بطاخم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنراد  بطاخم  مه  زونه  یرارکت  یاوتحم  دینیب  یم امش  هکنیا 

ناما رد  یجراخ  فراعتمان  یاه  هماـنرب ندـید  زا  ناشنادـنزرف  دـنهاوخ  یم یـسایس  لـیالد  زا  غراـف  اـه  هداوناـخ زا  یلیخ 
هک تسین  نیا  رب  لیلد  عوضوم  نیا  دـننک و  هدافتـسا  یا  هراوهام یاه  هکبـش زا  دـنرادن  تسود  لیلد  نیمه  هب  دنـشاب ،

وا.دـیوشب اه  توافت هجوتم  ات  دـینک  شخپ  یرارکتریغ  تیفیک  اب  یاوتحم  امـش  دـندنم ، هقـالع یرارکت  یاوتحم  هب  مدرم 
شرازگ هنـالاس  امیـسوادص  تاـقیقحتزکرم  هـک : دـنک  یم ناـیب  روـطنیا  امیــس  ادـص و  یاـه  هماـنرب تـیفیک  حطــس  ۀراـبرد 
یتحار هب  ریخا ، ۀـهد  ود  یفیک  حطـس  قیبطت  اه و  شرازگ نیا  یـسررب  اب  یتحار  هب  هک  دـنک  یم رـشتنم  ار  دوخ  درکلمع 

یاه همانرب و  تسا ؛ هدرک  ادیپ  شهاک  ۀهد ۸۰  هب  تبسن  ۀهد ۹۰  رد  اه  لایرس یفیک  حطـس  هک  دش  هجوتم  ناوت  یم
ادیپ شهاک  یلخاد  یاه  همانرب تیفیک  هک  یماگنه  و  دنا ؛ هداد  ج »  » حطـس یاه  همانرب هب  ار  دوخ  یاج  فلا »  » حطس

یا هرک هیکرت و  یدوویلاـب ، یدوویلاـه ، یاـه  ملیف ناـماد  هب  تسد  امیـس  نـتنآ  ندرکرپ  یارب  دـنوش  یم روـبجم  دـنک ، یم
کی.دراد رارق  دوب ، یگنهرف  مجاهت  اب  هباقم  هک  اـه  هکبـش ددـعت  یلـصا  فدـه  اـب  ضراـعت  رد  لـمع  نیا  هک  دـنوش ؛ ...و 

: هک دنک  یم نایب  روطنیا  ناریا  رد  اه  هکبـش ددعت  ۀرابرد  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  نیا  نینچمهوگدنلب  دص  زا  ادـص 
.تسین ادص  ددعت  ینعم  هب  ناریا  رد  هکبش  ددعت 

دنمزاین نابطاخم  عاونا  اما  دـنک ، بذـج  ار  ناـبطاخم  عاونا  دـناوتب  اـه  هکبـش ددـعت  اـب  تشاد  دـصق  امیـسوادص  ناـمزاس 
.دننک تفایرد  فلتخم  یوگدنلب  دص  زا  ار  ادص  کی  هکنیا  هن  دنتسه  فلتخم  عونتم و  یاه  ادص

.دنک یم ادیپ  یزراب  قادصم  ربخ  ۀطیح  رد  اصوصخم  عوضوم  نیا 
دننک و لقتنم  ار  اه  دادـیور یربخ  شـشوپ  رگیدـکی  زا  لقتـسم  هک  دیـشاب  هتـشاد  یربخ  لقتـسم  یاه  هکبـش دـیاب  امش 

.دنک باختنا  ار  دوخ  رابتعا  دامتعا و  دروم  ۀکبش  دراد ، یسرتسد  نآ  هب  هک  ییاه  هکبش هوبنا  نایم  زا  بطاخم 
زا مه  ار  صخـشم  یـشرازگ  ۀتـسب  کی  ربخ و  کی  امـش  تسین و  ادـص  ددـعت  یلـصا  ینعم  هب  هکبـش  ددـعت  هک  الاح  اما 
زا اه  ربخ نیا  زا  مادک  چـیه  ۀرهوج  تیهام و  هک  ربخ  جـنپ و  راهچ ، هس ، ود ، هکبـش  زا  مه  دـینک  یم شخپ  کی  هکبش 

تسد هکبش  نآ  هب  هکبـش  نیا  زا  اه  لایرـس دننامه  یربخ  یاه  هتـسب رابخا و  دراد  یموزل  هچ  تسین  توافتم  رگیدکی 

 



ایند هب  اـم  میلقا  رد  تسین و  اـم  یگنهرف  خـیرات  روـطت  ۀـجیتن  نوـیزیولت  هک  الاحامیـس  یجیردـت  گرم  دوـش ؟ تسد  هـب 
.درک تیبرت  زاب  دیلوتزاب و  یگنهرف  تائاضتقا  اب  بسانتم  ار  نآ  ات  درک  شالت  دیاب  تسا  هدماین 

، نیگمهـس تباقر  نیا  رد  ات  دـبلط  یم اه  یراذـگ تسایـس  رد  یفعاـضم  تقد  ساوسو و  شـالت ، مهم ، نیا  هب  ندیـسر 
، دـنک یم مرن  هـجنپ  تـسد و  گرم  اـب  هقباـسم  نـیمز  راـنک  ناـنز  سفن  سفن  هـک  یا  هتـسکشرس ِنکیزاـب  نآ  امیــسوادص 

.دشابن

۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۴۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد ییاه  هتـسیاب  عوضوم «  اـب  (« ۱۱) شزومآ یامن  بطق   » ناونع اب  یـشزومآ  هدـنز  همانرب  نیمهدزاـی  اـنزیل ، شرازگ  هب   
یرادـباتک و یملع  نمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  رد  شهوژپ »   ترورـض  تیمها و  یتاـیلمع ، یموهفم و  فیراـعت  شراـگن 

.دوش یم  رازگرب  یلا ۲۳   ۲۱ تعاس زا  ، ۱۳۹۹ هامرهم   خروم ۱  هبنش  هس  زور  رد  ناریا  یناسر  عالطا 

شزومآ هتیمک  لوئـسم  یئابطابط و  همالع  هاگـشناد  یملع  تأیه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  همانرب  سانـشراک  یرجم   
.تسا نمجنا 

هماـنرب نیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هـب  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  قـیرط  زا  دـنناوت  یم  نارگـشهوژپ  نادـنم و  هقـالع   
.دنبای روضح 

رد ییاه  هتـسیاب  عوضوم «  اـب  (« ۱۱) شزومآ یامن  بطق   » ناونع اب  یـشزومآ  هدـنز  همانرب  نیمهدزاـی  اـنزیل ، شرازگ  هب 
یرادباتک و یملع  نمجنا  مارگاتسنیا  هحفـص  رد  شهوژپ »   ترورـض  تیمها و  یتایلمع ، یموهفم و  فیراعت  شراگن 

.دوش یم  رازگرب  یلا ۲۳   ۲۱ تعاس زا  ، ۱۳۹۹ هامرهم   خروم ۱  هبنش  هس  زور  رد  ناریا  یناسر  عالطا 
نارهت تاقیقحت  مولع و  دـحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یملع  تأیه  وضع  یجئاوحلا ، باـب  همیهف  تسـشن  نیا  ناـمهم 

.تسا
شزومآ هتیمک  لوئـسم  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  هماـنرب  سانـشراک  یرجم 

.تسا نمجنا 
هدرک یزیر  هماـنرب  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  نارگــشهوژپ و  هـب  ندـناسر  یراـی  روـظنم  هـب  ار  هماـنرب  نـیا  نـمجنا 

.تسا
هماـنرب نـیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هـب  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  قـیرط  زا  دـنناوت  یم  نارگـشهوژپ  نادـنم و  هقـالع 

.دنبای روضح 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ناریا   ناریا یناسر   یناسر عالطا عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک نمجنا   نمجنا یشزومآ   یشزومآ هدنز   هدنز همانرب   همانرب نیمهدزای   نیمهدزای

هتـسیاب عوضوم «  اب  شزومآ » یامن  بطق   » ناونع اب  ناریا  یناسر  عالطا  یرادـباتک و  نمجنا  یـشزومآ  هدـنز  هماـنرب  نیمهدزاـی 
.دوش یم رازگرب  شهوژپ »  ترورض  تیمها و  یتایلمع ، یموهفم و  فیراعت  شراگن  رد  ییاه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۰طباور 

https://www.lisna.ir/library/item/1315-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1315-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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


۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۰۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

هناخباتک یزاجم  تامدـخ  رد  نیون  یاه  یروانف   » هاگراک مق  ناتـسا  یناسر  عالطا  یرادـباتک و  نمجنا  اـنزیل ، شرازگ  هب 
.دنک یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۲۰   تعاس ۱۶  هام  رهم  هبنش ۳  جنپ  خیرات  رد  ار  اه »

.تسا ییابطابط  همالع  هاگشناد  رایداتسا  یظفاح ، روپیلع  یدهم  رتکد  هاگراک  سردم 
نیون یاه  یروانف - اه هناخباتک نیون و  یاه  یروانف - اه هناخباتک رد  اه  یروانف هعسوت  یاه  هزوح :- هرود یلصا  یاهروحم   

ماـن تبث  یارب  نادـنم  هقـالعاه  هناـخباتک رد  نیون  یاـه  یرواـنف زا  یریگ  هرهب قفوم  یاـه  هنومن - اـه هناـخباتک تامدـخ  رد 
.دننک هعجارم  مق  ناتسا  یرادباتک  نمجنا  تیاس  بو  هب  دنناوت  یم 

.دننک هعجارم  کنیل  هب  مان  تبث  تهج  دنناوت  یم  نینچمه 

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۵۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناهیک  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دراد بالقنا  زا  سپ  رقتسم  تموكح  رمع  هزادنا  هب هلاس و  يا ۴۱  هبقع يمالسا ، يروهمج  رد  شلاچ  نيا  اما   

ناـشن عـقاوم  زا  یخرب  رد  دوـخ  زا  یزیت  دــنت و  یــسایس  یاـه  شنک هـک  بـلط  حالــصا ناــنز  دوـخ  یتـح  باــب  نـیمه  رد   
یمومع راکفا  بیرف  یارب  زین  رتشیپ  نایرج  نیا.دنا  هدش هعماج  دصرد  یار ۵۰  زا  یرازبا  هدافتسا  فرتعم  مه  دنهد  یم

.دندوب هدرک هلیپ  ساسح  یاه  تسپ رد  نانز  روضح  راعش  هب 

یـسایس و یاهدرواتـسد  نـیا  هـمه  یاـنبریز  هنادنمـشوه  یـساملپید  لـخاد و  رد  تمواـقم  شیازفا  هناـگود  یژتارتـسا   
میژر نـیا  یاوزنا  ار  ماـجرب  زا  اـکیرمآ  جورخ  زا  سپ  تـلود  ییابیکـش  لوـصحم  تـلود  یوگنخــس  ـالوا.تسا ، کـیتاملپید 

میتخورف یم تفن  هکشب  نویلیم  ماجرب ۱/۵  نودب  ارچ  دنهد  خساپ  دیاب  تاحالصا  نایعدم  تلود و  هک  یلاح رد  دناد  یم
نمـشد و هب  هنانیبشوخ  هاگن  داـمتعا و  زا  سپ  تلود  تاـماقم  هکنیا  اـیناث ، دیـسر ؟ هکـشب  رازه  ریز ۳۰۰  هب  ماجرب  اـب  اـما 

! میدرک یوزنم  ار  اکیرمآ  دنیوگ  یم تلم  هب  زورما  ماجرب ، اب  اه  میرحت عفر  هدعو 

زا هـک  مـهد  سلجم  هدـنیامن  یرهطم ، یلع  اـب  ار  ییوـگو  تـفگ دوـخ  زورید  هرامـش  رد  قرـش  هماـنزور  - یـسایس سیورس 
.درک رشتنم  تفرگ  بقل  بالقنا  زا  سپ  سلجم  نیرت  فیعض ناونع  هب  یسایس  یاه  هورگ همه  بناج 

یروـهمج تساـیر تاـباختنا  رد  یدزماـن  یارب  یـساسا  نوناـق  رد  هک  یطیارـش  تـسا « : هـتفگ  یرهطم  هبحاـصم  نـیا  رد 
رد ماـن  تـبث یارب  یرفن  رازه  دــنچ  روـضح  دــهاش  هدــش  ببــس  رما  نـیمه  تـسا و  ناــسآ  لهــس و  رایــسب  هدــش ، رکذ 
هک یطورـش  نییعت  لیلد  نیمه هب تسا ، هدرک  داجیا  لکـشم  نابهگن  یاروش  روشک و  ترازو  یارب  هک  میـشاب  تاـباختنا 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب اهاه » » هناخباتک   هناخباتک یزاجم   یزاجم تامدخ   تامدخ ردرد   نیون   نیون یاه   یاه یروانف   یروانف  » » هاگراک هاگراک

یزاجم تروص  هب  ار  اه » هناخباتک  یزاجم  تامدـخ  رد  نیون  یاه  یروانف   » هاگراک مق  ناتـسا  یناسر  عـالطا  یرادـباتک و  نمجنا 
.دنک یم  رازگرب 

تاباختنا تاباختنا هبهب   ندش   ندش کیدزن   کیدزن اباب   نانز   نانز هبهب   نابلط   نابلط حالصا حالصا یرازبا   یرازبا هاگن   هاگن ندرکدوع   ندرکدوع

 

https://www.lisna.ir/workshop/item/1313-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/workshop/item/1313-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://kayhan.ir/fa/news/198795
http://kayhan.ir/fa/news/198795


فـیرعت و رد  : » تـسا هدـمآ  هبحاـصم  نـیا  زا  یرگید  شخب  رد  « ...تـسا مزـال  دوـش  عوـضوم  نـیا  رارکت  زا  عناـم  دـناوتب 
.تسین ندوبدرم »  » روظنم هک  تسا  صخشم  ینشور  هب یسایس  لجر  ریسفت 

.دشاب تاباختنا  دزمان  دناوت  یم درم  ای  دشاب  نز  هاوخ  تسا ، یروهمج  سیئر دح  رد  یسایس  تیصخش  یاراد  هک  یدرف 
قباطم نابهگن  یاروش  اـما  تسا ، هدـشن  تیحالـص  دـییأت  یروهمج  تساـیر تاـباختنا  یارب  یمناـخ  دزماـن  چـیه  نونکاـت 
نانخـس نیا  « .دنک دییأت  دنک ، یم قدـص  وا  رب  یـسایس  لجر  فیرعت  هک  ار  ینز  تیحالـص  دـیاب  ییادـخدک  یاقآ  نانخس 

ینعی ناــبلط  حالــصا زا  یکی  تـسد  هـب  داتــسا  ارتـیم  لــتق  یارجاــم  رد  یو  هـک  هدــش  ناــیب  یرهطم  یوـس  زا  یلاــح  رد 
هدیـــسر و راــبخا  : » درک راــهظا  تــشاد  ار  ناــنز  هعماــج  هــب  نیهوــت  یوــب  گـــنر و  هــک  ینانخـــس  رد  یفجن  یلعدـــمحم 
هب فلاخم  ای  دقتنم  هک  ینویسایس  درگ  هک  دنراد  دوجو  ییاهوتـسرپ  روشک  رد  دهد  یم ناشن  یفجن  یاقآ  یاه  تبحص

.وا ناهد  نتسب  یارب  دننک  یم هیهت  سکع  ملیف و  دنیآ و  یم رد  زاورپ  هب  دنور ، یم رامش 
دوخ هک  دـهد  یم عاجرا  یفجن  نانخـس  هب  یلاح  رد  یرهطم  « .تسا مارح  ناملـسم  کی  یارب  اه  شور نیا  هکنیا  لاـح 

یاهراعـش ناـبلط و  حالـصا.تسا هدوبن  وتـسرپ »  » داتـسا ارتـیم  موـحرم  تفگ  تحارـص  هب  هاـگداد  رد  نآ  زا  سپ  یفجن 
: تشون روـهمج »؟ سيير ناـنز   » ناوـنع اـب  دوـخ  کـی  رتـیت  شرازگ  رد  هتـشذگ  ور  داـمتعا  بلط  حالـصا هماـنزور  ! ینیرتـیو

.ميشاب موس  ناهج  هنايمرواخ و  نكاس  رگا  صوصخ  هب تسا ، ينهذ  زا  رود  ريبعت  يروهمج ، سيير مناخ  »
ناــنز و قوـقح  نارگــشنك  ِناــمرآ  ــالامتحا  ييايــسآ  رتيلاــتوت  اــي  يا  هليبـق يموـق و  ينيد ، ياــه  تموـكح رد  ريبـعت  نـيا 

.تسا يندشن  رظن  هب  اما  ورشيپ  نارادم  تسايس
ينتفاين تسد  رد  يگمه  يقرش ، اضعب  يتنس  عماوج  رب  مكاح  هنارالاسدرم  گنهرف  ات  يهقف  توافتم  ياه  تشادرب زا 

.دنتسه ميهس  نانز  يارب  يروهمج  تساير ندش 
يخرب رد  ...و  ينييآ  يـسايس و  يگنهرف ، هبقع  هطـساو  هب نز  يروهمج  سيير باختنا  شريذـپ و  يگداـمآ  دـياش  هچرگا 
ناوــنع هـب  نز  كــي  باــختنا  قــح  لــضعم  مــك  تــسد دــشاب ، هتــشادن دوــجو  زورما  زين  يبرغ  لوا و  ناــهج  ياــهروشك 

رد هك  تسا  ناـهج  رد  يروشك  رتمك  تسا و  هدـش  لـح  يعوضوم  اـهروشك  بلغا  نيناوق  بوچراـچ  رد  يروهمج  سيير
ريزو و تسخن ناونع  هب  ندـش  باختنا  اي  يروهمج  تساير تاباختنا  يارب  ندـش  ادـيدناك  تيحالـص  نز  كـي  نآ  نيناوق 

.دشاب هتشادن  ار  ييارجا  ماقم  نيرت  يلاع
.دراد بالقنا  زا  سپ  رقتسم  تموكح  رمع  هزادنا  هب هلاس و  يا ۴۱  هبقع يمالسا ، يروهمج  رد  شلاچ  نيا  اما 

هاگن دوخ  هب  نداد  ههجو  یارب  یتاغیلبت  یتاباختنا و  رازبا  ناونع  هب  اهرشق  زا  یرایـسب  هب  نابلط  حالـصا تسا  ینتفگ  «
.دننک یم

هجوت دنا  هداد رـس  فلتخم  فونـص  راشقا و  هرابرد  یـسایس  نایرج  نیا  هک  ییاه  هغدغد اهراعـش و  حطـس  هب  یمک  رگا 
.میبای یمرد ار  اهراعش  نیا  ندوب  یفارحنا  یلعج و  سنج  یبوخ  هب  مینک 

هاـگن دوـخ  یار  دبــس  ندرک  رپ  یروآ و  یار  یارب  یرازبا  ـالماک  لکــش  هـب  ناــنز  هزوـح  رد  اــصوصخ  یــسایس  ناــیرج  نـیا 
.دنک یم

ناـشن عـقاوم  زا  یخرب  رد  دوـخ  زا  یزیت  دــنت و  یــسایس  یاـه  شنک هـک  بـلط  حالــصا ناــنز  دوـخ  یتـح  باــب  نـیمه  رد 
راـکفا بـیرف  یارب  زین  رتـشیپ  ناـیرج  نیا.دـنا  هدـش هعماـج  دــصرد  یار ۵۰  زا  یرازبا  هدافتــسا  فرتــعم  مـه  دــنهد  یم

.دندوب هدرک هلیپ  ساسح  یاه  تسپ رد  نانز  روضح  راعش  هب  یمومع 
.تسا هدوب  ور  هب ور یگشیمه  ریقحت  تسکش و  اب  هک  نایرج  نیا  رد  هجیتن  یب هدش و  امن  خن  یراعش 

تسا و هدـنام  نیمز  رب  سلجم  تلود و  رد  ناشیاهراعـش  همه  هک  ناـبلط  حالـصا یارب  ساـسح  هـهرب  نـیا  رد  عـقاورد 
.دنا هدش نز » روهمج  سیئر  » راعش هب  لسوتم  راب  نیا  میا  هدوب دهاش  نانآ  زا  یفیعض  درکلمع 

دوب هدـش  حرطم  مه  مهدزاود  تلود  لئاوا  رد  رتشیپ  هک  نز » ریزو  هرابرد «  ناـش  یلبق  یاـعدا  هک  تسا  یلاـحرد  نیا 
نیا دـشاب  نز  یناحور  هنیباک  یارزو  زا  یکی  لقاال  هک  دـندز  رد  نآ  رد و  نیا  هب  هچره  نایعدـم  نیا  دـمآرد و  بآ  زا  چوپ 

رد ناـنز  تکراـشم  روـما  زکرم  سیئر یعاجــش » ارهز   » شیپ یدــنچ.دشن  ماـجنا  یهجوـت  بلاـج  یاـه  هناــهب اــب  عوـضوم 
عقوـم ناـبلط  حالــصا دوـب « : هـتفگ  ناـنز  زا  ناـبلط  حالــصا یرازبا  هدافتــسا  صوـصخرد  یرگاـشفا  اــب  تاحالــصا  تـلود 

 



رد یلدمه  یتنرتنیا  همانزور  ! تسا مسینردـم  زا  تیعبت  تالکـشم ، لح  هار «. دـننک یم یرازبا  هدافتـسا  نانز  زا  تاباختنا 
ماـظن رد  یــساسا  تارییغت  ناـمز  نوـنکا  تشوـن : مسینردــم » ناـفوط  یمالــسا و  یروـهمج   » ناوـنع اـب  دوـخ  هلاـقمرس 

.درادب حجرا  زیچ  همه  رب  ار  ینوناق  یملع و  ی  اه هرازگ دیاب  تموکح  تسا و  هدیسرارف  یمالسا  یروهمج  ینارمکح 
تکرح مسینردـم  ی  اه شزرا رب  ینتبم  یداـــصتقا  یگنهرف و  یعاـــمتجا و  ی  اه متـسیس هدرخ هک  دریذـپب  دـیاب  تموکح 
تیعبت تیعورـشم و  لاـبند  هـب  یـسایس  ماـظن  رگا  دنتــسه و  یموـمع ) عفاـنم  ) نوناـق و  مـلع ) ) تینـالقع بلاـط  هدرک و 

مـلع و یاـنبم  رب  تـسا : هدــمآ  بـلطم  نـیا  رد.درادــن  دوـجو  نوناـق  لـقع و  نداـهن  ردــص  رب  زج  یزیرگ  هار تـسا ، مدرم 
تـسا حضاو  انبم  نامه  رب  دیآ ، یم شوج  هب  صخـشم  راشف  رد  دارگ و  یتناس هجرد  رد ۱۰۰ بآ  هک  تسا  حـضاو  نوناق 

روهظ هعماج و  ندـمآ  شوج  ثعاـب  فلتخم  تاـهج  زا  مدرم  رب  ناـما   یب موادـم و  هتـساوخان ) ای  هتـساوخ و   ) یاهراشف
.دوش  یم یندم  هنازادنارب  ی  اه شبنج

.دنک لرتنک  ار    اه تمیق روتسد  اب  دناوت   یمن تلود  هدوب و  دمآراکان  یتلود  داصتقا  تسا  هدرک  تابثا  ملع 
.تسا درگ  نیمز  هدرک  تابثا  هک  هنوگ  نامه تسا و  اضاقت  هضرع و  یلداعت  هطقن  تمیق  هدرک ، تابثا  هک  هنوگنامه 

دنشاب ربارب  مه  اب  دیاب  تیلوئـسم  رایتخا و  تسا  هدرک  تابثا  هدعاق  نیمه  ساسا  رب   E=MC۲ تسا هدرک  تابثا  ملع 
.دنشاب وگخساپ  دیاب  نازیم  نامه  هب  دنتسه  رایتخا  یاراد  هک  ینازیم  هب  دارفا  و 

چیه دنراد و  هدهع هب  ندب  متسیس  رد  ار  نوخ  ژاپمپ  هلیسو  بلق  اذغ و  مضه  هفیظو  هدعم  هک  تسا  هدرک  تابثا  ملع 
یماظن راک  هب  دـیاب  نایماظن  ،  اه متـسیس ملع  ینعی  قطنم  نیمه  یانبم  رب  دـهد ؛ ماجنا  ار  یرگید  راـک  دـناوت   یمن کی 

نابز تفگ  دیاب  هناردارب  تشون : بلط  حالـصا یعدـم  همانزور  نیادنراپـسب  نیریاس  هب  ار  روشک  روما  ریاس  رد  دـندرگرب و 
.دنک یم گولاید  هنوگ  نیا تسا و  هنوگ  نیا نوناق  لقع و 

رییغت ار  یداـصتقا  یگنهرف و  یعاــمتجا ، ی  اه ماـظن هدرخ اـم  روـشک  رد  هدـیدرون و  رد  ار  ناـهج  همه  مسینردـم  ناـفوط 
.تسا تسایس  ماظنارف  تبون  نونکا  تسا و  هداد 

ینامرآ تشهب  زا  میهدن  نت  تامازلا  نیا  هب  رگا  تسا ، هعماج  عورشم  هتـساوخ  هلـضاف و  هنیدم  نوناق  لقع و  نارود 
روـشک یزورما  تالکـشم  یوگخـساپ  دـیاب  تاحالـصا  نایعدـم  هک  تسا  رکذ  هـب  مزـال  ! .میتـلغ  یم ورف  یماـکان  نـیمز  هـب 

! دننزیم مد  نآ  زا  هک  یلقع  ملع و  اب  قبطنم  درکلمع  هجیتن  دنشاب و 
.دنهد رارق  یمومع  راکفا  دقن  یوزارت  رد  ار 

اهراب و یبرغ  یاه  نیـسیروئت هک  دنربخ  یب هدنام و  بقع  مه  یرکفنـشور  زپ  زت و  رد  اهنآ  دـسر  یم رظن  هب  نیا  رب  هوالع
، تیوـــه نارحب  ییارگ ، فرــــصم تـــیعجرم ، نارحب  ییارگاوزنا ، زا  نآ  ءوـــس  راــــثآ  مسینردــــم و  لاوز  گرم و  رب  اــــهراب 

.دنا هدرک فارتعا  ...و  ییارگرثکت 
رد تاحالــصا  یعدــم  نیلاــعف  زا  اــبط  یمــشاه  یفطــصم ! دوــجوم عــضو  زا  داــقتنا  تـسژ  اــب  مدرم  روعــش  هــب  نیهوــت 

صخشم شيب  مک و  زورما  اه  يمهدزاي سلجم  درکلمع  زا  نامز  تشذگ  زا  دعب  : » تشون نامرآ  همانزور  رد  یتشاددای 
صخـشم هچنآ  تياهنرد  تسا ، يراک  يـسايس لابند  هب  رتشيب  دربب و  شيپ  زا  ار  يراک  دـناوت  يمن سلجم  نيا  هک  تسا 

.درادن نتفگ  يارب  يفرح  همانرب و  دهد و  ماجنا  دناوت  يمن يصاخ  راک  سلجم  نيا  هک  تسا  نيا  تسا 
دنناوـت يم ناـشدوخ  هک  دـننک  يم رکف  دراد و  همادا  يتآ  تاـباختنا  لقادـح  اـت  سلجم  نورد  يـسايس  دروـخرب  روـطنيمه 

.دنريگب تسد  رد  زين  ار  يروهمج  تساير تلود و 
ياهراعــش دـنرادن و  روـشک  هرادا  يارب  يا  هماـنرب چـيه  دـنريگب  راـيتخا  رد  ار  تـلود  دـنوش و  قـفوم  مـه  رگا  هـک  دــنچ  ره 

زا هام  راهچ  دودـح  اـهنت  نونکا  «. دـش دـهاوخ  رت  قيمع روشک  تالکـشم  مه  زور  هبزور دـنک و  يم ادـيب  همادا  يتسيلوپوپ 
.تسا هدش  یرپس  مهدزای  سلجم  راک  هب  زاغآ 

هدادـن ماـجنا  یـصاخ  راـک  سلجم  نـیا  هـک  دـندرک  اـعدا  سلجم  راـک  هـب  عورـش  هـتفه  ناـمه  زا  تاحالـصا  نایعدـم  اـما 
! تسا

لباق هتکن.دندز  اج  مهدزای  سلجم  درکلمع  هجیتن  زین  ار  رالد  ینارگ  یتح  زیگنارب  لمأت  یمادـقا  رد  تاحالـصا  نایعدـم 
نیهوت اب  هتبلا  ینکفارف و  اب  تلود  هلاـس  تفه  زا  شیب  درکلمع  هب  خـساپ  رد  تاحالـصا  نایعدـم  هک  تساـجنیا  لـمأت 

 



تــسا دودــحم  تـلود  تاراــیتخا  اــی  تــسا  یرادربراوآ  لوغــشم  ناــنچمه  تــلود  هــک  دــننک  یم اــعدا  مدرم  روعــش  هــب 
.دنناشن یم دقتنم  هاگیاج  رد  ار  دوخ  ینکفارف ، اب  اما  دنتسه  دوجوم  عضو  یناب  تاحالصا  نایعدم...و 

یگمانرب یب طرف  زا  دوخ  هک  یناسک  بناـج  زا  مهدزاـی  سلجم  هب  هماـنرب  نتـشادن  ماـهتا  نانخـس و  نیا  یور  ره  هب  اـما 
.دیامن یم کحضم  هدش  هتخود  اکیرمآ  تاباختنا  هب  ناش  مشچ 

نکمم هچنآ  زا  اـم  تشون : ناریا  یتلود  هماـنزور  رد  زورید  یعیبر  یلع  !؟ هنادنمـشوه یـساملپید  ماـجرب  هفرطکی  یارجا 
میتسه یا  هشام نارگن  اما  میتسین  نارگن  دشاب  شیپ  رد  هشام  مسیناکم  ندـش  لاعف  یتح  هدـنیآ و  یاهزور  رد  تسا 

زاـب ناـشیارب  اـکیرمآ  تشم  زوـنه  هـک  اـهنآ  دوـش ؛ هدـناکچ  ناـمروشک  رد  یتـقد  یب اـی  یهاـگآان  زا  مـعا  لـیلد  ره  هـب  هـک 
.دنناد یمن ار  اکیرمآ  ینونک  یزاب  قطنم  هدشن و 

تـسایس رد  یریگزایتما  یناجیه و  یـساسحا و  یاهراتفگ  اهراتفر و  یارب  ییاج  هدـننک ، نییعت یاـه  هتفه اـهزور و  نیا 
.تسین یلخاد 

.تشاد دهاوخن  اکیرمآ  هدنامرد  تلود  عفن  هب  یزاب  نیمز  رییغت  زج  یا  هجیتن یزیتس  ماجرب  بت  ندرب  الاب 
رب یتسایـس  یـسایس و  ماجــسنا  زین  نآ و  رتـشیب  ندرک  یعاـمتجا  هدـنیازف و  تمواـقم  داـجیا  اـهزور  نـیا  هتــسیاش  راـک 

هدـنورپ رد  اـکیرمآ  ینوـنک  تـلود  رب  هدـش  لـیمحت  کـیتاملپید  یاوزنا  ماـجرب ، زا  هدـمآرب  کـیتاملپید  یگدــنرادزاب  روـحم 
.تسا هتخاس  دوخ  هک  تسا  یقالتاب  رد  اکیرمآ  تلود  یاه  ندز اپ  تسد و  نتسشن  اشامت  هب  ناریا و  یا  هتسه

یاوزنا دوزفا : تـلود  یوگنخــس.تسا  نمــشد  اـب  هلباـقم  یارب  مادــقا  نیرثوـم  هاـگ  ندرک  یروبــص  تـیفرظ  هنیناــمط و 
جراخ ماجرب  زا  تفرگ  میمـصت  پمارت  دـلانود  هک  تسا  یزور  نامه  رد  ام  ییابیکـش  لوصحم  اکیرمآ  زورما  کیتاملپید 

.دوش
تسایس هصرع  رد  ای  میهد  ناشن  ار  دوخ  مشخ  ساسحا  ات  میتفرگ  یم ماگنهدوز  یفالت  هب  میمـصت  زور  نآ  رگا  دیاش 

.دوبن یربخ  ناریا  زا  تینما  یاروش  یاضعا  تیرثکا  تیامح  اکیرمآ و  یاوزنا  زا  زورما  میبای ، تسد  یزایتما  هب  یلخاد 
یـسایس و یاهدرواتـسد  نـیا  هـمه  یاـنبریز  هنادنمـشوه  یــساملپید  لـخاد و  رد  تمواـقم  شیازفا  هناـگود  یژتارتـسا 

میژر نیا  یاوزنا  ار  ماـجرب  زا  اـکیرمآ  جورخ  زا  سپ  تلود  ییابیکـش  لوصحم  تلود  یوگنخـس  ـالوا.تسا ، کـیتاملپید 
تفن هکـــشب  نوــیلیم  ماــجرب ۱/۵  نودــب  ارچ  دــنهد  خــساپ  دــیاب  تاحالـــصا  نایعدــم  تــلود و  هــک  یلاــح رد  دـــناد  یم

هنانیبشوخ هاگن  دامتعا و  زا  سپ  تلود  تاماقم  هکنیا  ایناث ، دیسر ؟ هکـشب  رازه  ریز ۳۰۰  هب  ماجرب  اب  اما  میتخورف  یم
! میدرک یوزنم  ار  اکیرمآ  دنیوگ  یم تلم  هب  زورما  ماجرب ، اب  اه  میرحت عفر  هدعو  نمشد و  هب 

ییوگخـساپ تیلوئـسم و  زا  رارف  مدرم و  کاردا  هـب  نیهوـت  رت ، حـیقو نمــشد  هدـش و  رتراد  هـنماد اـه  مـیرحت هکیلاـح  رد 
.تسا

تسا و دـمآراکان  هنـالعفنم و  روآ ، تراـسخ  یـساملپید  تـسین ، هنادنمـشوه  یـساملپید  ماـجرب ، هـفرطکی  یارجا  اـثلاث ،
.اپورا اکیرمآ و  هدنیازف  یخاتسگ  لماع 

یا و هتـسه قفاوت  ظفح  یور  ماـجرب  کرتشم  نویـسیمک  رد  یخاتـسگ  اـب  اـپورا  هک  تسین  نیا  هنادنمـشوه  یـساملپید 
مه تلود  دشاب ، اه  میرحت رد  اکیرمآ  راکمه  دنک ، لامیاپ  ار  ماجرب  لاح  نیع  رد  دنک ، یظافل  ناریا  یوس  زا  نآ  یارجا 

! میدرک یوزنم  ار  اکیرمآ  دیوگب 
وــضع ینیما ، هللارماـیزرواشک  یارب  تـلود  هدـنام  نـیمزرب  اـما  هداـس  فیاظو.دــشاب  مـیژر  نـیا  تاـباختنا  هـب  راودــیما  و 

ام داصتقا  هک  یلیـالد  زا  یکی  تشون : ناریا  هماـنزور  رد  یتشادداـی  یط  زورید  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه 
.تسا هدوب  تامدخ  شخب  ندوب  فیعض  دنک ، ادیپ  شهج  دشر و  هتسناوتن 

.دهاوخ یم هناخدرس  هلوس و  رابنا ، تاناکما ، تامدخ ،
.دوش یمن مامت  ام  یفیص  تالوصحم  تقو  چیه  ناتسمز  رد  میراد و  ار  یریسمرگ  تالوصحم  نیرتشیب  یزرواشک  رد 

.میراد ناجمداب  رایخ و  ناتسبات  ناتسمز و  رد 
.میراد یریسمرگ  تالوصحم  زین  ناتسمز  رد 

.دنک رداص  ار  تالوصحم  نیا  دناوتب  ات  دراد  یزیر  همانرب یهدنامزاس و  هب  زاین  اهنیا 

 



دنک کمک  هنیمز  نیا  رد  دـناوت  یمن ناریا  یلو  دـنراد  ام  یریـسمرگ  تالوصحم  هب  زاین  اه  ناتـسمز رد  ام  هیاـسمه  روشک 
.تسا فیعض  یلیخ  تارداص  نوچ 

.تسا فیعض  یزرواشک  رد  یلیدبت  تامدخ  رد  یناسر  تامدخ  رگید  یوس  زا 
.دناسرب هدننکدیلوت  تسد  هب  بسانم  تمیق  هب  ار  هیلوا  داوم  هک  تسا  نیا  تلود  فیاظو  زا  یکی 

.تسا فیعض  یلیخ  راک  نیا  ماجنا  رد  تلود 
ادـیپ شیازفا  نآ  تمیق  ربارب  دـنچ  لاسما  ات  لاسراپ  زا  تسا  زاـین  دروم  هک  دوک  اـی  مس  تـالوصحم  زا  یخرب  دوزفا : یو 

.تسا هدرک 
لـالد یرــس  کـی  تـسد  هـب  راـک   و  میتـسه ؟ فیعــض  هـنیمز  نـیا  رد  ارچ  سپ  تـسا  یناـسر  تمدـخ  تـلود  فیاـظو  زا 

.تسا هداتفا 
.دنشورف یم دازآ  تمیق  هب  زرواشک  هب  دنتفرگ و  یتلود  تمیق  هب  ار  زرا  اه  لالد نیا  زا  یرس  کی 

نیدایم رد  الاب  تمیق  هب  اهنیا  دـسر و  یم نـالالد  تسد  هب  نازرا  یلیخ  تمیق  هب  دـنک و  یم دـیلوت  تـالوصحم  زرواـشک 
.دنشورف یم

.دهد یمن ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  تلود  هداس  یلیخ  فیاظو  زا  اهنیا 
.دننک یم نیمضت  ار  یزرواشک  تالوصحم  همه  رگید  یاهروشک  رد 

.دنکن ررض  هک  دنرخ  یم زرواشک  زا  ار  تالوصحم 
یلالد تمـس  هب  همه  دوش و  ناسکی  تامدخ  ندعم و  تعنـص و  یزرواشک ، رد  یراذـگ  هیامرـس هک  مینک  یراک  دـیاب  ام 

.دنورن
.دراد یرتشیب  دوس  یلالد 

.دراد یرتشیب  دوس  دشک  یمن تمحز  هک  یلالد  یلو  دراد  مک  دوس  دشک  یم تمحز  هک  یسک 

۳۰۳۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۰۹



وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / یرهشمه  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یربخ یتسشن  رد  لاس ۱۳۹۹  هاـم  دادرخ رد  نایوجـشناد ، روما  ناـمزاس  سیئر  مولع و  ریزو  نواـعم  یقیدـص ، یبتجم   
هچنآ تساه و  هاگشناد اب  هرکاذم  لاحرد  درک  مالعا  هدنیآ  یلیـصحت  لاس  یارب  اه  هاگباوخ رد  نایوجـشناد  ناکـسا  هرابرد 

.دوب دهاوخن  لبق  لاس  هباشم  اه  هاگباوخ شریذپ  تسا  ملسم 

.دوب دهاوخن  دصرد  زا ۴۰ رتشیب  اما  دشاب  دصرد  ای ۳۰ اه ۲۰  هاگشناد زا  یضعب  رد  تسا  نکمم  تیفرظ  نیا   

.دراد دوجو  نآ  رد  مه  هتخت  تشه  راهچ و  یاه  قاتا اما  دنتسه ، هرفن  ود هرفن و  کت هاگباوخ  نیا  یاه  قاتا رتشیب   

؟ دندرک هبرجت  ار  یطیارش  هچ  انورک  نارود  رد  ییوجشناد  یاه  هاگباوختیفرظ دصرد  اب ۴۰ اه  هاگباوخ راک  هب زاغآ 

تیفرظ تیفرظ دصرد   دصرد اباب  ۴۰۴۰ اهاه   هاگباوخ هاگباوخ راک   راک هبهب زاغآ   زاغآ

یریگ همه ندـش  رت هدرتـسگ اـب  ناـمزمه  هتـشذگ و  لاـس  هاـم  دنفـسا زا  یهاگـشناد  یاـه  هاـگباوخ ینوفعدـض  هیلخت و  یلیطعت ،
هماـنزور دوـلناد  ، یرهــشمه هماـنزور  هحفــص  ، حبــص یرهــشمه  هماــنزور  ، زورما یرهــشمه  هماــنزور  .دــش  زاــغآ  روـشک  رد  اــنورک 

نیالنآ یرهشمه  ، زورما یرهشمه 
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راگن همانزور یتورث ـ  ابس 

ندــش رت هدرتـسگ اـب  ناـمزمه  هتــشذگ و  لاـس  هاـم  دنفــسا زا  یهاگــشناد  یاـه  هاـگباوخ ینوفعدــض  هـیلخت و  یلیطعت ،
.دش زاغآ  روشک  رد  انورک  یریگ  همه

.دندنام یقاب  لیطعت  اه  هاگباوخ زا  یدایز  دادعت  زورون ، تالیطعت  زا  سپ  یلیصحت  مرت  یزاجم  یرازگرب  هب  هجوت  اب 
یربخ یتسـشن  رد  لاس ۱۳۹۹  هاـم  دادرخ رد  نایوجـشناد ، روما  ناـمزاس  سیئر  مولع و  ریزو  نواـعم  یقیدـص ، یبتجم 

تساه و هاگـشناد اب  هرکاذـم  لاـحرد  درک  مـالعا  هدـنیآ  یلیـصحت  لاـس  یارب  اـه  هاـگباوخ رد  نایوجـشناد  ناکـسا  هراـبرد 
.دوب دهاوخن  لبق  لاس  هباشم  اه  هاگباوخ شریذپ  تسا  ملسم  هچنآ 

تیفرظ زا  دـصرد  طسوت ۴۰ وجـشناد  شریذـپ  ناـکما  زا  ، رگید یتسـشن  رد  یراـج  لاـس هاـم  رویرهـش طـساوا  رد  یقیدـص 
.داد ربخ  یراج  مرت  رد  اه  هاگباوخ

رثکادـح هک  دوب  نیا  یراج  مرت  یارب  یهاگباوخ  نایوجـشناد  ناکـسا  هوحن  هراـبرد  اـه  هاگـشناد یدـنب  عمج درک  مـالعا  وا 
.دوش هدامآ  یراج  مرت  رد  نایوجشناد  شریذپ  یارب  یهاگباوخ  تیفرظ  دصرد  ۴۰

.دوب دهاوخن  دصرد  زا ۴۰ رتشیب  اما  دشاب  دصرد  ای ۳۰ اه ۲۰  هاگشناد زا  یضعب  رد  تسا  نکمم  تیفرظ  نیا 
نامزمه روضح  زا  اه  هاگـشناد دنوش و  ینوفعدـض  زور  رد  راب  ای ۲ هنازور  لاعف ، یاه  هاـگباوخ تسا  رارق  ساـسا  نیا  رب 

.دننک یراددوخ  اه  هاگباوخ رد  اهوجشناد 
ازجم قاتا  کی  نداد  صاصتخا نایوجشناد و  طسوت  تمالـس  همانراک  لیمکت  اه ، هاگباوخ رد  راتـسرپ  ای  کشزپ  رارقتـسا 

.دوش هتشاذگ  ارجا  هب  اه  هاگباوخ طسوت  تسا  رارق  هک  تسا  یتادیهمت  رگید  زا  انورک  هب  کوکشم  دارفا  هب 
یاه هاگباوخ هرابرد  مولع  ترازو  تنواعم  تاراهظا  یدودـح  ات  یتلود  یـصوصخ و  ییوجـشناد  هاـگباوخ  دـنچ  اـب  ساـمت 

.دنک یم دییأت  ار  یتلود 
نکمم هاگـشناد  یمـسر  همان  یفرعم اب  اـهنت  صاـخ و  یطیارـش  تحت  ار  هاـگباوخ  رد  روضح  ریبکریما ، هاگـشناد  هاـگباوخ 

.دناد یم
لیطعت نانچمه  هدش و  لیطعت  انورک  یریگ  همه یادتبا  زا  سردم ، تیبرت  هاگشناد  هب  هتسباو  سردم  دیهش  هاگباوخ 

.تسا
؛ دریذپ یم ار  هاگشناد  نایوجـشناد  اهنت  هدش و  زاب  تسا  یهام  دنچ  سردم  تیبرت  هاگـشناد  یرقاب  دیهـش  هاگباوخ  اما 

داوــم دوــش و  یم ارجا  یموـــمع  یاـــهاضف  رد  یرتـــم  یراذـــگ ۲ هلـــصاف دراد ، روــضح  وجـــشناد  کــی  اــهنت  قاـــتا  ره  رد 
.دریگ یم رارق  نایوجشناد  رایتخا  رد  هاگباوخ  طسوت  هدننک  ینوفعدض

لکـش نامه  هب  نونکا  دوب و  لیطعت  تاریمعت  یارب  هاتوک  یتدـم  اهنت  هاگـشناد  نیمه  هب  هتـسباو  اورماـک  هاـگباوخ  اـما 
.دریذپ یم وجشناد  یتشادهب ، یاه  لکتورپ تیاعر  اب  قاتا و  ره  رد  رفن  کی  شریذپ 

.دنرادن ناشنانکاس  ای  اهوجشناد  ینمیا  هب  ینادنچ  هجوت  اما  یصوصخ  یاه  هاگباوخ
.دننک یم تیاعر  اه  هچب دوخ  میرادن ، یصاخ  ینمیا  تاکن  ام  دیوگ : یم اه  هاگباوخ نیا  زا  یکی  لوئسم 

.دراد دوجو  نآ  رد  مه  هتخت  تشه  راهچ و  یاه  قاتا اما  دنتسه ، هرفن  ود هرفن و  کت هاگباوخ  نیا  یاه  قاتا رتشیب 
هتخت یاه ۶ قاتا اما  تسا ، هدرک  عمج  ار  هتخت  تشه یاـه  قاـتا دـیوگ  یم یرگید  هنارتخد  یـصوصخ  هاـگباوخ  لوئـسم 

.دنرارقرب نانچمه 
.تسا نانکاس  یوس  زا  یتشادهب  دراوم  تیاعر  رب  دیکأت  مه  هنادرم  یصوصخ  هاگباوخ  کی  رد 

رد مه  تخت  یاه ۴و ۶ قاتا اما  تسا ، هداد  شیازفا  ار  هتخت  کت  یاه  قاـتا دادـعت  تسا  یعدـم  هاـگباوخ  نیا  لوئـسم 
.تسا دایز  اه  تخت نایم  لصاوف  اما  دنراد  دوجو  هاگباوخ 

.دنتسه مگردرس  اه  هاگباوخ هب  تشگزاب  ناکما  هب  تبسن  زونه  یهاگباوخ  نایوجشناد  اما 
هزاجا ام  هب  هاـم  دادرم رد  دـش ، هیلخت  هاـم  دنفـسا زا  ناـمهاگباوخ  دـیوگ : یم همالع  هاگشناد  نایوجــشناد  زا  یکی  یلع ،

.هن ای  دوش  هداد  هاگباوخ  ام  هب  تسا  رارق  میناد  یمن زونه  دیدج  مرت  یارب  مینک و  یروآ  عمج ار  ناملیاسو  ات  دنداد 

 



هداد هاـگباوخ  دودـحم  یتدـم  یارب  یرتـکد  یلیمکت و  یاهوجـشناد  زا  یرــس  کـی هـب  تـسا  رارق  وجــشناد  نـیا  هـتفگ  هـب 
.دریگب لیوحت  یدنب  هتسب یاذغ  دوش و  نکاس  رفن  کی  قاتا  ره  رد  هک  لکش  نیا  هب  دوش ،

هک اـه  هچب دوخ  درک و  یمن لوـبق  یتیلوئـسم  اـه  لـکتورپ تیاـعر  یارب  هاگـشناد  دوـب  هدـمآ  اـنورک  هک  لـیاوا  دـیوگ : یم وا 
.دندرک یم ینوفعدض  ار  یتشادهب  یاه  سیورس دندیرخ و  یم هدننک  ینوفع دض داوم  دندوب  دوخ  یتمالس  نارگن 

.دش دهاوخ  ارجا  یتیعضو  هچ  اب  اه  لکتورپ نالا  مناد  یمن
هباـشم و هنارتـخد  یاـه  هاـگباوخ رد  ار  تیعـضو  هتـشاد ، تماـقا  هنارتـخد  هاـگباوخ  رد  هک  یلع  یاـه  یـسالک مه زا  یکی 
اه هناخزپشآ یتشادهب و  یاه  سیورس ندرک  زیمت  هنارتخد  هاگباوخ  رد  دیوگ : یم تسا و  هدرک  فیصوت  رتزیمآ  ضیعبت

کبـس نیا  یارب  دیاب  اهرتخد  دـنیوگ  یم نالوئـسم  اریز  تسا ، هدوب  نایوجـشناد  دوخ  هدـهع  هب مه  انورک  زاغآ  زا  لبق  زا 
دوخ هدـهع  هب مه  انورک  زا  سپ  هاگباوخ  لک  تشادـهب  ینوفعدـض و  تیلوئـسم  بیترت  نیا  هب  دـنوش و  هدامآ  یگدـنز  زا 

.دوب نارتخد 
رــشتنم دــیدج  یربــخ  زورره  هاــگباوخ  زا  هدافتــسا  ناــکما  هراــبرد  دــیوگ : یم ریبــکریما  هاگــشناد  زا  یرگید  یوجــشناد 

.دهد خر  هچ  تسا  رارق  مناد  یمن اقیقد  دوش و  یم
ره  ) هاـگباوخ رد  روضح  زوجم  دـنناوت  یم داتـسا  دیدحالـص  هب  دـنراد  هژورپ  هک  ینایوجـشناد  هک  تسا  نیا  مدینـش  هچنآ 

.دنشاب هتشاد  ار  قاتا ) کی  رفن 
رد تاـناکما  حطـس  ندوـب  نییاـپ  تشادـهب و  هیذـغت و  تالکـشم  هـب  هراـشا  اـب  مـه  نارهت  هاگـشناد  نایوجــشناد  زا  یکی 
ام یارب  تــفرگ ، یلیطعت  هــب  میمـــصت  هاگـــشناد  هــک  یناــمز  دـــیوگ : یم اـــنورک  زاـــغآ  زا  شیپ  هاگـــشناد  نــیا  هاـــگباوخ 
هب اـنورک  عویـش  جوا  رد  دـندرک  روـبجم  ار  اـم  نآ  زا  دـعب  مینک و  کرت  ار  هاـگباوخ  اـت  دـندرک  نییعت  هزور  کـی یلجـألا  برض

.مینک هیلخت  ار  هاگباوخ  یروآ و  عمج ار  ناملیاسو  میدرگرب و  نارهت 
.دنتسه هاگباوخ  رد  یلیمکت  تالیصحت  یاهوجشناد  اهنت  ارهاظ  ینونک  طیارش  رد  دیوگ : یم وجشناد  نیا 

رفن کـی  قاـتا  ره  رد  اـما  دـنراد ، ار  هاـگباوخ  رد  ندوب  هزاـجا  یلمع  سورد  یاراد  نایوجـشناد  مه  یـسانشراک  عطقم  رد 
دیراذگب  کارتشا  هب  ار  ربخ  نیا.دوش  یم تیاعر  یتشادهب  لوصا  دراد و  تماقا 

تیفرظ  دصرد  اب ۴۰ اه  هاگباوخ راک  هب زاغآ   : هنیمز هنیمه  رد 
یناگ  داپ یاه  هاگباوخ ۲ شرازگیمدرم تیفرظ  یمسر و  تیفرظتشاددای 

رهش  هیبش  یاه  هاگباوخشرازگ
میرادن کی  هجرد  هاگباوخ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

! - ههامود یاه  ناکسا ات  هرفن  کت  یاه  قاتا کرادت  زا  ییانورک /  طیارش  رد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ تیعضو   
وجشناد یرازگربخ 

فلا ییانورک -  طیارش  رد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ تیعضو   

 



۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۳



انریا یلصا : عبنم   ۳۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۷   ۰   ۰   / انسیا   

هتیمک یراکمه  اب  یئابطابط و  همالع هاگشناد  یوس  زا  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراـهچ  انـسیا ، شرازگ  هب 
.دوش یم رازگرب  یفطصملا  هعماج  مولع و  ترازو  یعامتجا  یگنهرف  تنواعم  نیعبرا ، یشزومآ  یگنهرف و 

رد هاوخ  تلادـع  ناهج  اـب  ییارگمه  نیعبرا و  اـه ، تلم  تدـحو  ماجـسنا و  نیعبرا ، اـه ، تلم طـباور  قیمعت  نیعبرا و 
گنهرف نیعبرا و  نردـم ، حلـص  کیـسالک و  حلـص  نیعبرا ، یگیاـسمه ، تیوقت  نیعبرا و  یناـهج ، رامعتـسا  اـب  هلباـقم 

.تسا یللملا  نیب  شیامه  نیا  یلصا  یاهروحم  هلمج  زا  تداهش  راثیا و 
اــصوصخم ینید  گـنهرف  طـسب  نـیعبرا ، هدــیدپ  هـب  یملع  هاــگن  شرتـسگ  شیاــمه ، نـیا  ۀــناخریبد  مــالعا  ساــسا  رب 

زا نیعبرا  گنهرف  شرتسگ  قیرط  زا  نآ  هب  لوصو  یاهراک  هار یناهج و  ییارگمه  نیعبرا ، رب  دیکأت  اب  ینیسح  گنهرف 
.تسا شیامه  نیا  یرازگرب  یاه  ترورض فادها و  هلمج 

.دوش یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  مایا  اب  فداصم  هام  رهم  شیامه ۱۶ و ۱۷  نیا 
.دننک لاسرا   arbaeen۴@atu.ac.ir یناشن هب  ار  دوخ  تالاقم  هدیکچ  رهم ۱۳۹۹  خیرات ۱۲  ات  دنناوت  یم نادنم  هقالع

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انریا دش -  دیدمت  رهم  ات ۱۲ نیعبرا  یللملا  نیب شیامه  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم   

مینست یرازگربخ  یگنهرف -  هشیدنا  نآرق و  نید ،  دش  مالعا  نیعبرا  یللملا  نیب یملع ـ  شیامه  نیمراهچ  ناوخارف   

- انطع دش -  دیدمت  هام  رهم  ات ۱۲  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  هب  تالاقم  هدیکچ  لاسرا  تلهم   
همالع هاگشناد 

بیرقت یرازگربخ  نارهت -  رد  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  یرازگرب   

انکیا دوش -  یم رازگرب  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ   

وجشناد یرازگربخ  دش -  دیدمت  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم   

۲۴ انبا نیعبرا - "  " یملع شیامه  نیمراهچ  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم  نیرخآ   

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۸



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

تمه هـب  نــیعبرا  یللملا  نــیب یملع  شیاــمه  نیمراــهچ  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  زا  اـــنریا  هبنـــش  زور  شرازگ  هــب 
موـلع و ترازو  یعاـمتجا  یگنهرف  تنواـعم  نـیعبرا ، یـشزومآ  یگنهرف و  هـتیمک  یراـکمه  یئاـبطابط و  همالع هاگشناد 

"" نیعبرا نیعبرا  " " یملع یملع شیامه   شیامه نیمراهچ   نیمراهچ هبهب   هلاقم   هلاقم لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم نیرخآ   نیرخآ

.دش دیدمت  هام  رهم  خیرات ۱۲  ات  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم 

دشدش دیدمت   دیدمت رهم   رهم اتات  ۱۲۱۲ نیعبرا   نیعبرا یللملا   یللملا نیب نیب شیامه   شیامه هبهب   هلاقم   هلاقم لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم

.دش دیدمت  هام  رهم  ات ۱۲  نیعبرا ، یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم  انریا - نارهت -

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۸طباور 

https://www.isna.ir/news/99062921973/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.isna.ir/news/99062921973/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84045002/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84045002/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B2%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


.دوش یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  مایا  اب  فداصم  هام  رهم  ۱۶ و ۱۷  ص )  ) یفطصملا هعماج 
.دوب هدش  مالعا  هام  رویرهش  ات ۳۱  تالاقم  لاسرا  یلبق  تلهم 

رد هاوخ  تلادـع  ناهج  اب  ییارگمه  نیعبرا و  اـه ، تلم  تدـحو  ماجـسنا و  نیعبرا ، اـه ، تلم  طـباور  قیمعت  نیعبرا و 
گنهرف نیعبرا و  نردـم ، حلـص  کیـسالک و  حلـص  نیعبرا ، یگیاـسمه ، تیوقت  نیعبرا و  یناـهج ، رامعتـسا  اـب  هلباـقم 

.تسا یللملا  نیب  شیامه  نیا  یلصا  یاهروحم  هلمج  زا  تداهش  راثیا و 
هب ینید  گـــنهرف  طـــسب  نـــیعبرا ، هدــــیدپ  هـــب  یملع  هاـــگن  شرتـــسگ  شیاـــمه ، نـــیا  ۀــــناخریبد  مـــالعا  ساــــسا  رب 

گنهرف شرتسگ  قیرط  زا  نآ  هب  لوصو  یاهراک  هار یناهج و  ییارگمه  نیعبرا ، رب  دـیکأت  اب  ینیـسح  گنهرف  صوصخ 
.تسا شیامه  نیا  یرازگرب  یاه  ترورض  فادها و  هلمج  زا  نیعبرا 

.دننک لاسرا   arbaeen۴@atu.ac.ir یناشن هب  ار  دوخ  تالاقم  هدیکچ  رهم ۱۳۹۹  خیرات ۱۲  ات  دنناوت  یم نادنم  هقالع

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مینست یرازگربخ  یگنهرف -  هشیدنا  نآرق و  نید ،  دش  مالعا  نیعبرا  یللملا  نیب یملع ـ  شیامه  نیمراهچ  ناوخارف   

- انطع دش -  دیدمت  هام  رهم  ات ۱۲  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  هب  تالاقم  هدیکچ  لاسرا  تلهم   
همالع هاگشناد 

بیرقت یرازگربخ  نارهت -  رد  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  یرازگرب   

انکیا دوش -  یم رازگرب  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ   

وجشناد یرازگربخ  دش -  دیدمت  نیعبرا  یللملا  نیب یملع  شیامه  نیمراهچ  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم   

انسیا نیعبرا - "  " یملع شیامه  نیمراهچ  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم  نیرخآ   

۲۴ انبا نیعبرا - "  " یملع شیامه  نیمراهچ  هب  هلاقم  لاسرا  تلهم  نیرخآ   

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۵۸



ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / مینست  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یسراف و نابز  شرتسگ  تنواعم  ییابطابط و  همالع  سردم ، تیبرت  نارهت ، (س ،) ارهزلا یاه  هاگـشناد  همانرب ، نیارد   
.تشاد دنهاوخ   یراکمه  مولع  ترازو  یسانش  ناریا 

.داد دنهاوخ  هئارا  ار  دوخ  تالاقم  یلاوتم  خیرات  هس  رد  داتسا  دودح ۱۶  اهرانیبو  نیا  رد   

-۲ سردــم ) تـیبرت  هاگــشناد   ) یراــقفلاوذ نـسح  - ۱ دوـــب : دـــنهاوخ  ریز  رارق  هــب  اـــهرانیبو  نــیا  رد  یناریا  نانارنخـــس   
هیقف نیرــسن  - ۴ نارهت ) هاگــــشناد   ) یداـــه حور هللا  - ۳ ییاــبطابط ) همــالع  هاگــشناد   ) یرین هداز  نـسح  نسحدــمحم 
ارهز - ۷ ییاـبطابط ) همـالع  هاگــشناد   ) یلـالج دــمحمریما  - ۶ ارهزلا ) هاگــشناد   ) یرــشابم هبوــبحم  - ۵ ارهزلا ) هاگــشناد  )

زین ینیچ  نانارنخـس  یماـسا  نکپ ) یللملا  نـیب  تاـعلاطم  هاگـشناد  هـب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  زا  روماـم   ) نایدـمحم
.دش دهاوخ  مالعا  ًابقاعتم 

یسایس یسایس ناریا   ناریا تسایس   تسایس نکپ   نکپ یاه   یاه هاگشناد هاگشناد اباب   ناریا   ناریا یاه   یاه هاگشناد هاگشناد یراکمه   یراکمه

رد ناریا  عوـضوم  رد  ار  ییاـهرانیبو  نـکپ ، هاگــشناد  یراـکمه  اــب  دراد  رظن  رد  نـکپ  رد  ناریا  یمالــسا  یروـهمج  یگنهرف  ینزیار 
.دنک رازگرب  هامرهم  رخاوا  رد  ناریا  تایبدا  رد  نیچ  نیچ و  تایبدا 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/29/2352094/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/29/2352094/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86


یراـکمه اـب  دراد  رظن  رد  نکپ  رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یگنهرف  نزیار  مینـست ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
.دنک رازگرب  هامرهم  رخاوا  رد  ناریا ) تایبدا  رد  نیچ  نیچ و  تایبدا  رد  ناریا   ) عوضوم رد  ار  ییاهرانیبو  نکپ ، هاگشناد 
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داصتقا دادماب  یلصا : عبنم   ۵۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

اه نآ هرمزور  یگدـنز  اـب  تدـش  هب  هک  مدرم  تاـبلاطم  نیرتمهم  زا  یکی  وجـشناد ، یرازگربخ  یداـصتقا  هورگ  شرازگ  هب 
دبــس زا  ار  نآ  ناوـت  یمن هرک  اـی  جــنرب و  غرم ، تشوـگ ، لــثم  تـسا و  یگدــنز  کــفنیال  ءزج  یتراــبع  هـب  دراد ، راــک  رس و 

یلحم ینعم  هـب  حالطـصا  رد  هـک  ندـیزگ  ینکـس  یارب  یلحم  نکـسم ، تـسا ، هناـخ  درک ، فذـح  یگدـنز  یاـه  یدـنمزاین
یلکـشم هب  لیدـبت  نکـسم  اـه  زور نـیا  هـتفرگ و  مدرم  یگدـنز  زا  ار  شمارآ  تساـهلاس  اـما  تـسا ، نـتفرگ  شمارآ  یارب 
مهدزای سلجم  ناگدـنیامن  هب  هک  یمدرم  تابلاطم  نیرتمهم  زا  یکی  اذـل  تسا ، هدـش  مدرم  یگدـنز  لوصف  مامت  یارب 

ناوـنع اـب  یتـیروف  ود  حرط  هاـم  رویرهـش  هـسلج ۱۹  رد  یمالـسا  یاروـش  سلجم  اذـل  تـسا ؛ نکـسم  هبلاطمدـنداد  یار 
.دوش هتشاذگ  ناگدنیامن  یار  هب  هتفه  نیا  ات  هدرک  بیوصت  حرطم و  ار  نکسم  نیمات  دیلوت و  شهج 

نیا رد  یمالــسا  یاروــش  سلجم  یداــصتقا  نویــسیمک  سیئر  بیاــنو  همالع  هاگـشناد  داتـسا  یزودـناخ  ناـسحا  دـیس 

نکسم نکسم نیمات   نیمات دیلوت  وو   دیلوت شهج   شهج حرط   حرط داریا   داریا   ۳۳

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۰طباور 
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دیلوت شهج  حرط  زا  نامیارب  یمک  افطل.تسا  هداد  رارق  یسررب  درومهب  ار  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تالاکـشا  وگتفگ 
روتسد زا  یکی  ؟ دش لابند  هنوگچ  حرط  نیا  دش و  هچ  هک  دیهد  حیـضوت  سلجم  رد  ندیـسر  بیوصت  هب  ات  نآ  دنیآرف  و 
نکـسم هضرع  دـیلوت و  شهج  حرط  دروم  رد  سلجم  نارمع  نویـسیمک  شرازگ  هدـنیآ  هتفه  رد  سلجم  مهم  یاـه  راـک

.دیسر بیوصت  هب  ینلع  نحص  رد  هتشذگ  هتفه  رد  نآ  تیروف  ود  هک  تسا 
دناوـت یم نآ  حالــصا  هـک  یتاـکن  داد و  رارق  یباـیزرا  لـیلحت و  دروـم  ناوـت  یم یتاــهج  زا  یداــصتقا  رظنم  زا  ار  حرط  نـیا 

.درک هراشا  ناوت  یم دنک  رت  دمآراک ار  حرط 
یتایلام یکناب و  ینارمع ، یا ، هجدوب یداصتقا ، فلتخم  داعبا  رد  حرط ، نیا  رد  هداـم  هب ۲۰  بیرق  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

رد ًامتح  هرـصبت ، یدایز  دادعت  هدام و  یلا ٢٠  دودح ۱۸  اب  یحرط  نینچ  ات  تفر  یم راظتنا  هدـش ، هدـناجنگ  نآ  لاثما  و 
یاروش سلجم  ینلع  نحـص  هب  هک  یا  هجیتـن اـت  دریگب  رارق  هنافاکـشوم  یـسررب  دروم  سلجم  فـلتخم  یاـه  نویـسیمک

ردقچ ره  دـشاب ، هتفرگ  رارق  ییاهن  یبایزرا  یـسررب و  دروم  طبترم  یاه  نویـسیمک مامت  فرط  زا  دوش  یم هئارا  یمالـسا 
شـالت سلجم  ینلع  نحـص  هتـشذگ  هبنـشراهچ  هسلج  رد  یمالـسا  یاروـش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یدادـعت  هدـنب و  هـک 

رارق لابقتسا  دروم  داهنشیپ  نیا  ناگدنیامن  ریاس  یوس  زا  هنافساتم  اما  دروایب ، یار  حرط  نیا  تیروف  ود  بلـس  میدرک 
زا یکی  دـش  روآداـی  دـیاب  ؟ دـیراد داـقتنا  حرط  ندوب  یتـیروف  ود  هب  ارچ.دیـسر  بیوـصت  هب  حرط  نیا  تیروـف  ود  تفرگن و 

اهنت هـن  نیناوــق  هـک  یوــحن  هـب  تــسا  نیناوــق  رتــشیب  یــشخبرثا  تــیفیک و  یاــقترا  یوــق ، سلجم  ناــکرا  تاصخــشم 
دنشاب رادروخرب  یماکحتسا  نانچ  زا  هکلب  دننکن ، داجیا  فلتخم  یاه  شخب رد  هدنیآ  ور و  شیپ  یاه  هام رد  یتالکـشم 

رب روشک  هرادا  هصرع  رد  یبولطم  ریثات  دـشاب و  هتـشاد  یلوبق  لباق  عافد  یاـج  یداـمتم  یاـه  لاـس رد  اـه  نآ یارجا  هک 
.دنراذگب یاج 

ار ناراـکمه  ریاـس  میتسناوتن  ینلع  نحـص  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یفعـض  طاـقن  زا  یکی  عوضوم  نیا  هک  لـیلد  نیا  هب 
.مینک عناق  حرط  نیا  تیروف  بلس  یارب 

نیا مود  هتکن  ؟ تفرگ ناوت  یم حرط  نیارب  یتالاکـشا  هچ  داـصتقا  داتـساو  یداـصتقا  نویـسیمک  سیئر  بیاـن  ناوـنع  هب 
همین رد  ریخا  یاه  هام یط  رد  نکسم  رازاب  راب  هعجاف  تیعضو  هب  هجوت  اب  نکـسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک  هک  تسا 

.دور یم رامش  هب  یمالسا  یاروش  سلجم  رد  دوخ  ناگدنیامن  زا  مدرم  مهم  تاعقوت  زا  یکی  اعطق  لاس ۹۹  لوا 
رد نکـسم  شخب  یدـمآرد  عبانم  مامت  عیمجت  قیرط  زا  اـت  هدرک  عوضوم  نیا  هب  فلکم  ار  تلود  هدـش  داـی  حرط  تیلک 

ضیوفت نکـسم  یلاع  یاروش  یزاسرهـش و  هار و  ریزو  هب  نشور  تاراـیتخا  اـب  ار  یتیریدـم  نکـسم  یلم  قودنـص  بلاـق 
دنمـشزرا حرط  تایلک  دنچ  ره  دوش ، ققحم  روشک  رد  ینوکـسم  دحاو  نویلیم  کی  تخاس  یراذگ  فده هنالاس  ات  دـنک 

حرط فعض  طاقن  هرابرد.دوش  عفترم  حرط  نیا  رد  یساسا  فعض  هطقن  هس  هکنیا  رب  طورـشم  اما  تسا ، عافد  لباق  و 
حرط نـیا  هداـم ۴  هب  طوـبرم  فعـض  هـطقن  نـیلوا  ؟ دـیهد هـئارا  ار  مزـال  تاحیـضوت  تـسا  نـکمم  نکـسم  دـیلوت  شهج 

صاـصتخا نکــسم  شخب  هـب  ار  دوـخ  لاـس  ره  ییاـطعا  تالیهــست  زا  دـصرد  اـت ٢۵  هدرک  فـلکم  ار  اـه  کـناب هـک  تـسا 
.دنهد

شخب هـکنیا  رظنم  زا  یداـصتقا  تـهج  هـب  تـسا و  یبوـلطم  رما  نکـسم  دـیلوت  زا  تیاـمح  هـب  اـه  کـناب فـیلکت  ساـسا 
، دنک یم کیرحت  دوخ  هارمه  هب  ار  رگید  تادیلوت  زا  یا  هریجنز دور و  یم رامـش  هب  دـیلوت  رد  نارـشیپ  شخب  کی  نکـسم 

نآ هب  رتمک  ریخا  لاس  دـنچ  لوط  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یهجوت  لباق  رما  نکـسم  شخب  هب  یکناـب  تالیهـست  یاـطعا 
نیاربانب تسا ، دصرد  زا ۱۰  رتمک  ییاطعا  تالیهـست  لک  زا  نکـسم  شخب  مهـس  رـضاح  لاح  رد  اذل  تسا ، هدش  هجوت 

نییعت اما  دـیآ ، لمع  هب  مزال  هدافتـسا  دـیاب  نکـسم  شخب  تخاس  کـیرحت  تهج  رد  یکناـب  متـسیس  تیفرظ  زا  اـمتح 
فلتخم یاـه  شخب هب  نوـنک  اـت  اـه  کـناب هک  یتالیهـست  هک  تساـنعم  نـیا  هـب  نوناـق  یارجا  یادـتبا  زا  دـصرد  مقر ۲۵ 

، دوش زاب  نکـسم  شخب  مهـس  دصرد  یارب ۲۵  اج  ات  دـهد  هیور  رییغت  تعرـس  هب  دـیاب  دـنداد ، یم صیـصخت  یداصتقا 
میتسناوت یم ات  دـش  یم لابند  یجیردـت  یناـکلپ و  تروص  هب  عوضوم  نیا  هک  دوب  نآ  رت  هنـالقاع هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

، حرط نیا  هرصبت ۴  یارجا  هرمث  هک  ارچ  مینک ، ادیپ  یسرتسد  رود  نادنچ  هن  یا  هدنیآ رد  رظن  دروم  دصرد  فده ۲۵  هب 
ریاس رد  دوکر  یداصتقا و  راـشف  بجوم  هک  یعوضوم  دوب ، دـهاوخ  اـه  شخب ریاـس  یتفاـیرد  تالیهـست  دـیدش  شهاـک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۱طباور 



رد ددرگ ، یم فرطرب  هـصیقن  نـیا  اـعطق  هدام ۴  رد  یکچوک  حالـصا  اـب  هک  یلاـح  رد  دـش  دـهاوخ  یداـصتقا  یاـه  شخب
شخب هب  ار  دوـخ  هنـالاس  ییاـطعا  تالیهـست  هدـنام  جـیردت  هـب  هـک  دـنوش  یم فـلکم  اـه  کـناب هـضیقن  نـیا  عـفر  تروـص 

هدام ۴ رد  هک  راـب  نیا  زا  یداـیز  شخب  هک  دوش  یم بجوم  هدـش  داـی  تالیهـست  هدـنام  دـنناسرب ، دـصرد  ات ۲۵  نکـسم 
هکلب دوـشن ، نکـسم  شخب  فرـص  لاـس  ره  ییاـطعا  تالیهــست  زا  دـصرد  ًاـموزل ۲۵  دــبایب و  شهاـک  دراد  دوـجو  حرط 

، نامیـس یزلفریغ ، یاه  یناک عیانـص  یزلف ، عیانـص  لثم  دنتـسه  طابترا  رد  نکـسم  شخب  اـب  هک  یعیانـص  یاـه  شخب
.دننک هدافتسا  یکناب  تالیهست  تیفرظ  زا  دنناوتب  زین  عیانص  ریاس  کیمارس و  یشاک و 

دوـجو حرط  رد  هک  مود  مهم  داریا  ؟ تسا یـشخب  هچ  هب  طوـبرم  دـیناد  یم دراو  دـیلوت  شهج  حرط  هب  هک  یمود  لاکـشا 
فیلکت نییعت  یروتـسد  ًـالماک  تروـص  هب  یناـمتخاس  حـلاصم  یراذـگ  تمیق نآ  یط  هک  تسا  هداـم ۱۳  هب  طوبرم  دراد 

هدش و هبرجت  روشک  رد  داسف  تنار و  زا  رپ  دمآراکان و  یروتـسد  یراذـگ  تمیق هبرجت  اه  لاس هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش 
اج هـب  اــه  تـمیق ندوــب  یعقاو  یداــصتقا و  تیفافــش  رب  یفنم  ریثأــت  یروتــسد  یاــه  یراذــگ تــمیق  مــیناد  یم هــمه 

.دوش یم شخب  نیا  رد  ییالط  یاضما  تنار و  شیازفا  بجوم  دراذگ و  یم
هب ار  دـنریگ  یم رب  رد  ار  یعیـسو  فـیط  هک  یناـمتخاس  حـلاصم  شخب  یدـیلوت  یاـه  تکرـش عـقاو  رد  صخـشم  روـط  هـب 

یفنم راثآ  ناوت  یم یتح  دور ، یم رامش  هب  نیشیپ  براجت  هب  تبـسن  درگ  بقع  یعون  درک و  دهاوخ  رثاتم  یفنم  لکش 
زا یداـیز  عـمج  داهنــشیپ  ًاـعومجم  اذــل  دوـمن ، ناوـنع  مـه  ار  هیامرــس  رازاـب  رد  یدــیلوت  یاـه  تکرــش دــشر  صخاــش  رب 

.تسا حرط  نیا  هرصبت ۱۳  فذح  یداصتقا  نیصصختم 
حرط نیا  یایاوز  دینک  یم نامگ  ارچ  هک  دـینک  ناونع  مه  ار  هدـش  حرط  نیا  زا  امـش  داقتنا  بجوم  هک  یعوضوم  نیرخآ 

فراـصم فیلکت  نییعت  مدـع  تسا  حرطم  یدـیلک  تاداریا  ناونع  هب  هک  یا  هتکن نیموـس  ؟ تسین شخب  تیاـضر  ـالماک 
ناــنچمه نوناــق  نــیا  یاــیازم  زا  رادروــخرب  یعاــمتجا  یاــه  هورگ هــک  اــنعم  نــیا  هــب  تــسا ، نکــسم  یلم  قودنــص  رد 

.دنتسه صخشمان 
یاه هجدوب یکناـب و  تمیق  نازرا  تالیهـست  هلاـس و  هدـش ۹۹  هداد  هراجا  یاـه  نیمز تسین  صخـشم  رگید  تراـبع  هب 
هریاد اـی  هدـش  هیبـعت  نیرجاتـسم  نکـسم و  دـقاف  راـشقا  زا  تیاـمح  فدـه  اـب  اـیآ  روشک  نکـسم  شخب  یراذـگ  هیاـمرس
رتهب طاقن  رد  یرت  بسانم یاه  نکسم زا  دنهاوخ  یم اما  دنتـسه ، نکـسم  کلام  هک  دنتـسه  یناسک  حرط  نیا  لومش 

ار شدوخ  یاه  یگنیدقن هوجو  دنا  هدامآ  هک  دنتسه  یناسک  مامت  نوناق  نیا  بطاخم  ًاساسا  ای  دنوش و  رادروخرب  رهش 
مه اه  نآ یتح  دننک ، لقتنم  نکـسم  یراذـگ  هیامرـس  فافـش  شخب  هب  نکـسم  فافـشریغ  شخب  زا  ای  اه  رازاب ریاس  زا 
مرف حالطصا  هب  ای  دنـشابن  نکـسم  دقاف  ناشدوخ  دنوش ، دنم  هرهب نکـسم  تخاس  یارب  اه  یراذگ هیامرـس زا  دنناوت  یم
حرط نـیا  یحارط  رد  یگدزباتــش  دـسر  یم رظن  هـب  هـک  تـسا  یمهم  ماـهبا  مـه  عوـضوم  نـیا  دــشابن ، زبـس  اـه  نآ مـیج 

رد ـالماک  عوـضوم  نـیا  اذـل  دریگب ، رارق  تـلفغ  دروـم  حرط  یلــصا  نیبطاـخم  دروـم  رد  مـهم  هـتکن  نـیا  اـت  هدــش  بجوـم 
نوـیلیم کـی  تخاـس  ریـسم  رد  عباـنم  نیا  زا  دـناد  یم حالـص  هک  تروـص  ره  هب  هـک  تـسا  هـیرجم  هوـق  تـلود و  راـیتخا 
نکـسم دـیلوت  شهج  حرط  داـعبا  یقاـب  یدـیلک ، فعـض  هـطقن  هـس  نـیا  حالـصا  اـب  اذـل  دـنک ، هدافتـسا  ینوکـسم  دـحاو 

دور رامـش  هب  روشک  نکـسم  شخب  رد  یراذگ  هیامرـس  لئاسم  زا  یـشخب  یاشگ  هرگ دناوت  یم تسا و  زاسراک  بولطم و 
شخب رد  ینارحب  هرود  نیا  زا  دعب  یارب  روشک  رد  نکـسم  تخاس  قیوشت  رد  تلود  یهاتوک  لاس  نیدـنچ  رب  یناربج  و 

: عبنمداصتقا رادار.دشاب  نکسم 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

دادماب سلجم -  حرط  فعض  هطقن  حالصا ۳  موزل  تسا / لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک  یزودناخ :  
داصتقا

فعض هطقن  حالصا ۳  موزل  تسا / لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک  یزودناخ : ناریا  یصصخت  تیاس   
داصتقا لصف  سلجم -  حرط 

انکر سلجم -  حرط  فعض  هطقن  حالصا ۳  موزل  تسا / لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک  یزودناخ :  

 



رادیب مالیا  سلجم -  حرط  فعض  هطقن  هس  حالصا  موزل  تسا / لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک   

اناد سلجم -  حرط  فعض  هطقن  حالصا ۳  موزل  تسا / لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک   

زوین هزاس  یلم -  نکسم  یراذگ  تمیق  حالصا   

تیلم سلجم -  حرط  فعض  هطقن  حالصا ۳  موزل  تسا / لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک  یزودناخ :  

یلام رصع  تسا -  لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک   

شرتسگ نکسم -  هعجاف  یارب  سلجم  دیدج  حرط   

زوینراکفا تسا -  لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک  یزودناخ :  

هناسر رصع  همانزور  نکسم -  نیمات  دیلوت و  شهج  حرط  داریا   ۳ 

داصتقا سلجم  حرط  فعض  هطقن  حالصا ۳  موزل  تسا / لوبق  لباق  نکسم  دیلوت  شهج  حرط  تایلک  یزودناخ :  
مینست یرازگربخ  یداصتقا -  ناریا 

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۵۵

ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

هناماس رد  ماـن  تبث تلهم  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  مـالعا  ساـسا  رب  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
هبنـش ۲۹ زورما  نایاپ  اـت  یلیـصحت ۱۳۹۹  لاـس  یرتـکد  نومزآ  لوا  هلحرم  ناگدـش  هتفریذـپ  یارب  هاگـشناد  نیا  نومزآ 
رد دـیاب  دـنا  هدـشن هاگـشناد  نیا  یرتـکد  هبحاـصم  یارب  ماـن  تبث هب  قفوم  هک  یناـبلطواد  تسا و  هدـش  دـیدمت  روـیرهش 

.دننک مادقا  مان  تبث  هب  تبسن  هدش  نییعت  تلهم  نیا 
نومزآ مود  هلحرم  رد  نابلطواد  تکرـش  مان و  تبث.دش  دهاوخن  دیدمت  هدش  نییعت  تلهم  هاگـشناد ، مالعا  ساسا  رب 

ییاه هتـشر دک  ساسارب  دنناوت  یم نابلطواد  دوش  یم ماجنا  یریوصت  نیالنآ و  طخرب )  ) تروص هب  یرتکد  زکرمتم  همین 
تبسن هاگشناد  نومزآ  تیاس  هب  هعجارم  اب  تسا  هدش  مالعا  هاگشناد  هب  روشک  شزومآ  شجنس  نامزاس  فرط  زا  هک 
قباــطم طــخرب و  تروـص  هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یرتـکد  ناگدــش  هتفریذــپ  هبحاصم.دــننک  مادــقا  ماـن  تـبث  هـب 

زور و رد  یریوصت  طخرب و  تروص  هب  دنتـسه  فظوم  نابلطواد  دوش و  یم رازگرب  نومزآ  تراک  رد  هدش  مالعا  یدنبنامز 
.دنبای روضح  هدش  نییعت  تعاس 

عطق هب  زاـجم  دنتـسه و  یریوصت  طـخرب و  تروـص  هب  روـضح  هب  مزلم  هبحاـصم  تدـم  لوـط  رد  ناـبلطواد  هکنیا  نمض 
نامزاس فرط  زا  تیفرظ  ربارب  دنچ  یفرعم  ساسا  رب  شریذپ.دنتسین  هدننک  هبحاصم  تایه  سیئر  هزاجا  نودب  ریوصت 

زور و اـه و  هتــشر یدــنبنامز  لودــج  قباـطم  هـک  تـسا  هبحاـصم  یملع و  قـباوس  یــسررب  اــب  روـشک و  شزوـمآ  شجنس 
ناگدش هتفریذپ  زا  هبحاصم.دوش  یم رازگرب  یریوصت  طخرب و  تروص  هب  بلطواد  ره  نومزآ  تراک  رد  هدش  دیق  تعاس 

زور زا  ینعی  نومزآ  تراک  رد  هدش  مالعا  یدنب  نامز همانرب  قبط  هتشر  ره  یارب  یرتکد  زکرمتم  همین  نومزآ  لوا  هلحرم 
هبحاصم تعاس  زور و  زا  عالطا  یارب  قوف  نومزآ  نابلطواد.دـش  دـهاوخ  رازگرب  یراـج  هاـم  رهم  هبنشکی ۱۳  ات  هبنش ۷ 

.دننک تفایرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نومزآ  تیاس  زا  ار  نومزآ  رد  تکرش  تراک  یراج  هام  رهم  مراهچ  موس و  دیاب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

دشدش دیدمت   دیدمت ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یرتکد   یرتکد ناگدش   ناگدش هتفریذپ   هتفریذپ مان   مان تبث   تبث تلهم   تلهم

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۳طباور 

https://snn.ir/fa/news/876884/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/876884/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


ناراگنربخ هاگشاب  دش -  دیدمت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  ناگدش  هتفریذپ  مان  تبث  تلهم   

انسیا دش -  دیدمت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  ناگدش  هتفریذپ  مان  تبث  تلهم   

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۴۷

ناریا باتک  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

دراد رارق  حرـش  ریـسفت و  لیلحت و  ضرعم  رد  هتـسویپ  ام ، راگزور  رد  نونکات و  نآ  فیلات  نامز  زا  انالوم  یونعم  یونثم 
رد یمهم  شیارگ  هب  یونعم » یونثم   » رب یـسیون  حرـش دراد و  همادا  وا  هشیدـنا  هویـش  رد  لـیوات  ریـسفت و  ناـنچمه  و 

.تسا هدش  لیدبت  نافرع  تایبدا و 
یئابطابط همالع هاگشناد  یـسراف  تاـیبدا  هورگ  ماـمت  داتـسا  هوژپ و  ناـفرع سانـش و  ناـبز یراد ، مـیمت دـمحا  غارــس  هـب 

اب اـیآ  امـش  رظن  هب  : دـیناوخ یم همادا  رد  ار  وـگ  تفگ نـیا  حورـشم  هـک  میوـش  اـیوج  هـنیمز  نـیا  رد  زین  ار  وا  رظن  اـت  میتـفر 
نانچمه دراد  دوجو  یونثم  زا  یمالعتـسا  دـمحم  ای  ینامز  میرک  ات  رفنازورف  نامزلا  عیدـب زا  هک  یمهم  یاـه  حرـش دوجو 

یارب یولوم  هک  تسا  هناـیفوص  هظعوـم  عـضو و  باـتک  کـی  یوـنثم  دراد ؟ دوـجو  یوـنثم  دـیدج  حرـش  نتـشون  هب  یزاـین 
ریغ یارب  تــسا و  نجهتــسم  هــک  تــسا  هدروآ  ییاــه  ناتـــساد مــجنپ  رتــفد  رد  تــسا و  هدرک  یم عــضو  هینوــق  یلاــها 
دوخ هب  دـننک  رکف  اه  ناتـساد نآ  جـیاتن  هب  هکنیا  یاـج  هب دـشابن و  بلاـج  دـیاش  اـه  ناتـساد نیا  ندـناوخ  اـه  صـصختم

.دننک یم رکف  ناتساد 
رد ینجهتسم  شخب  رگا  دیناوخب  مدرم  یارب  هک  یمایپ  عون  ره  رعش و  یناوخ ، یونثم ییارـس ، ناتـساد ناتـساد ، لاح   

دور و یم تـسا  رت  نجهتــسم اــی  رتراد  هدــنخ  هـمه  زا  هـک  یکوـج  تمــس  هـب  هـک  تـسا  هنوـگنیا  ناــسنا  عـبط  دــشاب  نآ 
.دنک یم شومارف  ار  شیاه  هظعوم

تفگ درک و  نارهت  هاگـشناد  هناـخباتک  رد  یا  ینارنخـس دوـب و  شورپ  شزوـمآ و  ریزو  شرورپ »  » یاـقآ هـک  دـیآ  یم مداـی 
.دینک انشآ  یبهذم  جاوم  یایرد  اب  ار  تکلمم  ناناوج  نادنمشناد  ناداتسا و 

یارب اهنآ  ایآ  تسا و  شرد  ییاه  ناتـساد هچ  هک  دـیناد  یم دـیا ؟ هدـناوخ ار  یونثم  امـش  ریزو  یاـقآ  تفگ  یدیهـش  رتکد 
یراـمآ یعاـمتجا و  یقیقحت ، یملع ، یــسررب  اـب  عوـضوم  کـی  یور  نداد  راعــش  ینعی  دوـب ؟ دـهاوخ  دــیفم  اـم  ناـناوج 

.دراد قرف  ندرک ،
.تسا نیمه  مه  یونثم 

، دــنک حرــش  دــهاوخ  یم ار  یباـتکره  دــسیونب و  دــهاوخ  یم ار  یباــتک  ره  دــناوت  یم یــسکره  دراد و  دوـجو  یدازآ  هـتبلا 
.تسین یونثم  لکشم  ام  هعماج  زورما  لکشم  یلو 

.تسا نیون  ییارس  ناتساد لکشم 
ام یاـه  سـالک رـس  هـب  نایوجـشناد  هـک  لوا  لاـس  زا  هـک  تـسا  نـیا  نآ  مـیراد و  تاـیبدا  سیردـت  رد  یگرزب  لکـشم  اـم 

.دننک دیلوت  هنوگچ  دنسیونب و  ناتساد  هنوگچ  هک  میهد  یمن دای  اهنآ  هب  دنیآ  یم
.میهد یمن دای  ار  دیلوت  یگنوگچ  دیلوت و  اما  میهد ، یم دای  حرش  میهد ، یم دای  اهنآ  هب  ار  چرسیر  قیقحت و  طقف 

.دنریگب دای  مه  دیلوت  یلو  دننک ، قیقحت  دیاب  نایوجشناد  تسا و  مهم  قیقحت 
زا تسا  رتروهـشم  روپ  یـسراف شونرهـش  اـی  رف ، نازورف داتـسا  زا  تسا  رتروهـشم  دازریپ  اـیوز  هک  مینیب  یم اـم  هجیتـن  رد 

.یدیهش داتسا 
.میا هدادن دای  یزیچ  قیقحت ، حرش و  زج  هب  نامیاه  هچب هب  ام  اریز 

رـضاح لاـح  رد  دـنراد و  ار  لکـشم  نیا  مـه  اـکیرما  لـثم  یگرزب  یاـهروشک  تـسین و  اـم  روـشک  صوـصخم  لکـشم  نـیا 
.دنا هدز دنویپ  رگید  تاعوضوم  اب  ار  ضحم  تایبدا  ای  یقیبطت  تایبدا  هتشر 

مینک مینک یرظن   یرظن تایبدا   تایبدا نیزگیاج   نیزگیاج ارار   یدربراک   یدربراک تایبدا   تایبدا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۴طباور 

https://www.atnanews.ir/archives/297088/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/
https://www.atnanews.ir/archives/297088/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C/


یسیون ناتساد خیرات ، یسانشناور ، یسانش ، هعماج تسایس ، داصتقا ، لثم  هتـشر  اب ۴۰  ار  تاـیبدا  سیلگنا  روشک  رد 
راک نآ  قیرط  زا  دناوتب  دشاب و  هتشاد  یدیلوت  هتشر  کی  دش  لیصحتلا  غراف یتقو  وجـشناد  ات  دنا  هدرک طبترم  امنیـس  و 

.دننک
نیا رد  یتوافت  هچ  و  تسیچ ؟ دـیدج  راثآ  میدـق و  راثآ  نیب  رد  هدـش  هتـشون  یونثم  رب  هک  ییاه  حرـش هراـبرد  امـش  رظن 

ً.امتح هلب  دیتسه ؟ لئاق  دیدج  راثآ  میدق و  راثآ  نیب  یتوافت  امش  ایآ  تسا ؟ دوجوم  راثآ 
یا و هــغارم نیدـــباعلا  نــیز فدـــنوخآ و  لـــثم  یبدا  یاـــه  تیـــصخش هرود  زا  یتـــح  فرط  نـــیا  هـــب  هطورـــشم  هرود  زا 

نیا هطورشم  هرود  رد  دندروآ و  دوجو  هب یبدا  دیدج  راثآ  یدادعت  دندرک  روهظ  هطورشم  زا  لبق  یتدم  هک  یناگدنـسیون 
.دیسر رصاعم  هرود  هب  ات  دش  عورش  قافتا 

ابیرقت هک  یروط  هب دش  جیار  ام  تایبدا  رد  دیدج ، یسیون  همانشیامن رتائت و  دیدج ، یسیون  ناتـساد دیدج ، رعـش  ینعی 
.تسا هسیاقم  لباق  میدق  تایبدا  راثآ  اب  هدمآ  دوجو  هب هک  یبدا  راثآ  نیرتشیب  نونکات ، شیپ  لاس  دودح ۱۵۰  زا 

رثا هک  تسا  هدش  یفرعم  ناتـساد  رازه  دودـح ۶ تسا  یولوم  هتـشرف  رثا  هک  هاتوک » یاه  ناتـساد تسرهف   » باتک رد 
.تسین یمک 

اهنآ زا  مه  میـشاب و  طبترم  ایند  اب  مه  میناوتب  هکنیا  یارب  اـم  تسا و  داـیز  رایـسب  رـصاعم  نارود  کیـسالک  یبدا و  راـثآ 
.مینک هجوت  مه  رصاعم  تایبدا  هب  کیسالک  تایبدا  رب  والع  تسا  مزال  مینامن  بقع 

امـش ناـمز  زا  ریغ  یناـمز  رد  اـهنآ  اریز  دـینک  ناـتدوخ  تـیبرت  زا  ریغ  هـب  یتـیبرت  ار  دوـخ  نادـنزرف  دـندومرف  ریما  ترــضح 
.دنتسه

.دیهدب دای  اهنآ  هب  ار  هنامز  تبثم  تاصتخم  ینعی 
.دیهدب دای  ناتنادنزرف  هب  مییوگ  یم هنامز  رییغت  مییوگ و  یم نامز  دعب  نآ  هب  ام  هک  ار  هچنآ 

دوش یم هئارا  نامز  نیا  رد  هک  یدـیدج  راثآ  هنامز و  تاصتخم  هب  دـیاب  مینک  ایحا  ار  نامتایبدا  میهاوخ  یم رگا  نیارباـنب 
.مینک هجوت 

رثا دوخ  ندـناوخ  اب  دـیاب  ار  ینافرع  تذـل  دروآرد و  حرـش  هب  دـیابن  ار  یناریا  کیـسالک  راـثآ  دـندقتعم  هک  دنتـسه  یدارفا 
ندروآرد رثن  هب  امـش  رظن  هب هکنیا  دراد و  یموزل  یونثم ، هژیو  هب کیـسالک  راثآ  ندروآرد  رثن  هب  اـساسا  اـیآ  دروآ ، تسدـب 

نوتم لصا  دیاب  دنک  راک  کیـسالک  راثآ  هنیمز  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  مدقتعم  نم  دـناسر ؟ یمن یبیـسآ  رثا  لصا  هب  نانآ 
.تسا حرش  نتم  دوخ  دنتسه و  حرش  ناشدوخ  الصا  میدق  نوتم  زا  یرایسب  دناوخب و  نآ  یلصا  نابز  هب  ار 

.اه لاحشوخ نآ  زا  یزمر  وگزاب  اه /  لاس تبحص ، زمر  یارب  زا  دیوگ : یم یونثم  دوخ 
ار حرـش  هرابود  ام  تسا و  حرـش  شدوخ  اه  نیادوش نادـنچ  دـص  هدـید  حور و  لقع و  دوش / نادـنخ  نامـسآ  نیمز و  ات 

تـسا نیا  اه و  حرـش نیا  هصالخ  صیخلت و  هب  مینک  یم عورـش  ام  دوش ، یم داـیز  یلیخ  هک  اـه  حرـش مینک و  یم حرش 
.تسا هدرک  هفالک  ار  ناصصختم  همه  نیا  مینک و  یم صیخلت  حرش و  شا  همه هک  تسا  یرایسب  یاه  لاس هک 

.دننک هدیزگ  دیاب  ار و  اه  نآ همه  هن  مه  نآ دناوخ  ار  شلصا  دیاب  ار  میدق  نوتم  هک  یلاح رد 
.دنناوخب ار  دشاب  دیفم  هک  ینوتم 

هب هک  ینارعاش  راثآ  یناقاخ و  ناوید  یولوم و  راعـشا  یدعـس ، ظـفاح و  ناوید  یماـظن ، راـثآ  یـسودرف ، هماـنهاش  ـالثم 
.دیا هدناوخ ار  رگید  یاه  ناوید مامت  راگنا  دینک  هعلاطم  ار  دنیوگ  یم هسمخ  نارعاش  اهنآ 

.دیا هدناوخ ار  راثآ  همه  راگنا  دیرادن و  رگید  راثآ  ندناوخ  هب  یزاین  رگید  دیدناوخ  ار  راثآ  نیا  رگا 
.دنناوخب صصختم  ناونع  هب  یصاخ  دارفا  دیاب  ار  راثآ  نیا  هتبلا 

نیا اـب  سب » ظــفاح   » ناوـنع تـحت  تشوـن  یا  هلاــقم یهوـکزوریف  یریما  موـحرم  هـهد ۵۰  رد  اـمغی  هـلجم  رد  یناــمز   
هب دیاب  دینک ؟ یم داجیا  فالتخا  دینک و  یم ینعم  تغل  دیسیون و  یم حرـش  دیا و  هدیبسچ ظفاح  هب  ردقچ  هک  نومـضم 

.دروآ یور  یسیون  هلاقم یسیون و  ناتساد هب  درک ، دیلوت  یدربراک  ون و  تایبدا  تخادرپ ، نیون  تایبدا 
تیفرظ هکنیا  هب  هجوتاـب  دـشاب ، هتـشاد  هزوـح  نیا  رد  هدـش  ماـجنا  یاـهراک  رب  یدـقن  یـسک  رگا  هـک  تـسا  نـیا  هلئـسم 

ار دوخ  دـقن  دـیاب  هنوگچ  نادـقتنم  دوش ، یمن یبوخ  دروخرب  نادـقتنم  اـب  درادـن و  دوـجو  هنیمز  نیا  رد  ییـالاب  یریذـپدقن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۵طباور 



حرـش تسرد  هک  دینک  دقن  هدرک  ریـسفت  حرـش و  یـسک  هک  ار  ینتم  یکی  داد ، ماجنا  ناوت  یم دقن  هنوگود  دننک ؟ حرطم 
.دینک یم ثحب  تایبدا  یژتارتسا  هرابرد  یرگید  تسیچ و  وا  راک  هرابرد  امش  رظن  و  ریخ ؟ ای  هدرک  ریسفت  و 

طقف هک  مینازومایب  ار  یتایبدا  دیاب  ام  هک  تسا  روشک  رـسارس  رد  تایبدا  شزومآ  یژتارتسا  میوگ  یم نم  هک  یزیچ  نآ 
.دشابن ضحم  تایبدا 

میهدـب و شرتـسگ  تـسا  هـیکرت  رد  شرــس  کـی  تـسا و  دـنه  رد  شرــس  کـی  هـک  ار  ناریا  مـیظع  تاـیبدا  میناوـتب  دـیاب 
مه رازه  بالقنا ۱۵  زا  دـعب  ات  هک  میراد  ناوید  بحاـص  یمـسر  رعاـش  رازه  دودـح ۱۲  هک  ناـمدوخ  روشک  رد  روطنیمه 

.تسا هدش 
مه  یدربراک  تایبدا  هب  مینکن و  راک  تایبدا  ندوب  یرظن  یور  هراومه  هک  مینک  تکرح  تمس  نیا  هب  دیاب  ام  نیاربانب    

.میراذگب رانک  ار  قالخا  شزومآ  یارب  یسررب  میراذگب و  یدربراک  یلمع و  تایبدا  یور  ار  یا  هدمع تقو  مینک و  هجوت 
هوژپ ناـفرع ناـفرع  یوـنثم  دـیدج  حرـش  رفنازورف  ناـمزلا  عیدـب یراد  مـیمت دـمحا  یناریا  کیــسالک  راـثآ  یدـیلک : تاـملک 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۰۸۸ یراذگ : کارتشانالوم  یونعم  یونثم 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا باتک  یرازگربخ  مینک - |  یرظن  تایبدا  نیزگیاج  ار  یدربراک  تایبدا   

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۴۰

۳۶   ۳۸۱۸   ۸۳۰   ۰   ۰   ۰   / مارگلت   

یوامـس میهاربادمحم  یدـمحا و  نیهاش  رفدازهب ، مانهب  همجرت  اب  یبسارک  لیند  ملق  هب  یراتفر  راذـگ  هیامرـس  باتک  �
.دش رشتنم 

هاگشناد یملع  تاـیه  وـضع  سروـب و  یلاـع  یاروـش  وـضع  یلگدـیب  یمالـسا  دیعـس  رتـکد  ملق  هب  باـتک  نیا  راتفگـشیپ 
.تسا همالع 

هدنسیون یفرعم  �
ریدم یراتفر و  یلام  سانشراک  سانـشناور ، یروما ، گنای و  ماگیرب  یاه  هاگـشناد لیـصحتلا  غراف  یبسارک  لیند  رتکد 

یباراد یباراد نویامه   نویامه یاه   یاه تشون   تشون زور   زور

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۶طباور 

https://t.me/homauondarabi/12318
https://t.me/homauondarabi/12318


راداـهب قاروا  باـختنا  اـت  یلاـم  تـالوصحم  یحارط  زا  معا  فلتخم  روما  رد  رازاـب  یـسانشناور  هنیمز  رد  هک  تسا  ییاراد 
.تسا لاعف 

.تسا ییاراد  تیریدم  یسانشناور  یارب  امنهار  نیرت  لماک هئارا  باتک  نیا  فده  ��
یراذگ هیامرـس دبـس  لیکـشت  زا  شیپ  یباتک ، نینچ  قلخ  یارب  مزال  یاهرایعم  یمامت  ققحت  یارب  یراتفر  راذـگ  هیامرس

.دزادرپ یم ناسنا  تیهام  یواکاو  هب 
 ��

: باتک دیرخ  کنیل  �

شلاچ رشن  هاگشورف  زا  �
۶۶۴۱۷۴۱۵ ینفلت :  یروضح و 

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۴۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۳۷ دیدزاب :  ١٢٨٩٣ ربخ : هرامش   ١٢:١٤ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ٢٩   

نابز ییازفا  شناد  هرود  نیمود  دوش  یم  رازگرب  یـصصحت  هرود  یرازگرب ۸  اـب  یـسراپ  بدا  ییازفا  شناد  هرود  نیمود 
یـسراف و نابز  شرتسگ  تنواعم  یراکمه  اب  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یسراف  نابز  یـشزومآ  هورگ  یوس  زا  یـسراف 

.دش دهاوخ  زازگرب  یزاجم  تروص  هب  یراج  لاس  هامرهم  خیرات ۱  زا  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یسانش  ناریا 
.air يپاچ هخسن  ۳۷ دیدزاب :  ١٢٨٩٣ ربخ : هرامش   ١٢:١٤ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ٢٩    

aryanic طسوت  Aryanic webdesignhighportal  << رابخا تسیل  ir/ZHqbg۹

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۳۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۲۳ دیدزاب :  ١٢٨٩٢ ربخ : هرامش   ١٢:٠٠ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ٢٩   

هاگشناد داتـسا  نایبلاط  رتتکد  سیردـت  اب  هماـنرب  نیا  تغـالب » موهفم  ییاـیوپ  مهف  رد  تیبـسن  هیرظن  دربراـک   » راـنیبو
.دش دهاوخ  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هام  رویرهش  یئابطابط ۲۹  همالع 

.air يپاچ هخسن  ۲۳ دیدزاب :  ١٢٨٩٢ ربخ : هرامش   ١٢:٠٠ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ٢٩    
aryanic طسوت  Aryanic webdesignhighportal  << رابخا تسیل  ir/ZHqag۹

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یصصحت   یصصحت هرود   هرود یرازگرب  ۸۸   یرازگرب اباب   یسراپ   یسراپ بدا   بدا ییازفا   ییازفا شناد   شناد هرود   هرود نیمود   نیمود

تغالب تغالب موهفم   موهفم ییایوپ   ییایوپ مهف   مهف ردرد   تیبسن   تیبسن هیرظن   هیرظن دربراک   دربراک  » » رانیبو رانیبو

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۷طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12893
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12893
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12892
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12892


۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
ناراگنوردوخ۱۴:۵۱ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

.تسا هدش  لیدبت  لحنیال  لضعم  کی  هب  ناریا  رد  وردوخ  هلاسم  تساهلاس  وجشناد ، یرازگربخ  یداصتقا  هورگ 
یب دـنز  یم ار  شدوخ  زاس  یا  هرود ره  ناریا  یوردوخ  تعنـص  میرحت ، ریغ  اـی  میتسه  میرحت  نارود  رد  دـنک  یمن یقرف 

.دنا هرهب  یب  دنک  نیمات  ار  ناشلام  مه  ناج و  مه  هک  بسانم  یتمیق  اب  زور  هب  یوردوخ  زا  مدرم  هکنآ 
همانرب و حرط و  همه  نیا  مغر  یلع  اما  دوش ، یم هتفرگ  رظن  رد  وردوخ  تعنص  قنور  یارب  یدایز  یاه  همانرب اه و  حرط

هنماد زور  هب  زور  هکلب  دهد ، یمن خر  یدیفم  رییغت  چیه  روشک  یوردوخ  تعنـص  دـنور  رد  ریدـم  نآ  ریدـم و  نیا  رییغت 
.دوش یم رتشیب  مدرم  ررض  هب  مه  نآ  تالکشم 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع  وردوـخ و  تعنــص  سانــشراک  یراــسکاخ ؛ یلع  رتـکد  اــب  وـگتفگ  نـیا  رد 
حرط و هشیمه  یارب  راب  کی  ارچ.میونـشب  ار  یو  حیرـص  یاه  خساپ ات  میدرک  حرطم  ار  وردوخ  تعنـص  یا  هشیر لکـشم 
رد دـتفا  یمن وردوخ  تعنـص  شخب  رد  ایند  یاج  چـیه  رد  هک  یلئاسم  هک  دوش  یمن هداد  وردوخ  تعنـص  یارب  یا  همانرب
رد کـنیا  هک  یناـسک  تـلود و  سلجم ، زا  مـعا  روـشک  نارادـم  تسایـس  دـید  زا  هـک  لـیلد  نـیا  هـب  ؟ دـهدن خر  مـه  ناریا 

ءاــحنا هـب  کــی  ره  دنتــشاد  یتیریدــم  شقن  تمــص  هناــخترازو  رد  نـیا  زا  شیپ  دــننک و  یم تیلاــعف  یــصوصخ  شخب 
مدرم هـب  اـت  دنــشالت  رد  یوـحنب  دـنچ  ره  دنتــسین ، روـشک  یوردوـخ  تعنــص  تیعــضو  نتفاـی  دوـبهب  هـب  لـیام  فـلتخم 

ات مینک  راـک  هشیمه  زا  رتهب  روشک  یوردوخ  تعنـص  یارب  رتـهب و  ار  طیارـش  اـت  میتـسه  نآ  رب  هک  دـنهد  ناـشن  هنوگنیا 
هب الثم  یلم  تراک  اـب  وردوخ  شورف  شیپ  اـب  رما  رهاـظ  رد  دـننک  یم یعـس  هکنیا  اـب  اـما  دوش ، حالـصا  ینونک  تیعـضو 
راک رما  رهاظ  نتـشاد  هاگن  زا  ریغ  عقاو  رد  اما  دنـشاب ، وردوخ  یاضاقت  هضرع و  تالکـشم  یرهاظ  یزاس  فرطرب  لابند 

.دننک یمن یساسا 
اـضاقت همه  نیا  هک  یروشک  رد  ارچ  دراد و  لرتنک  تراظن و  یزاسوردوخ  تعنـص  یور  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  هلاـسم 

هب روـشک  یاـج  ره  زا  ار  مدرم  ماـمت  دوـش ، هتـشاذگ  دـیاب  طورــش  طرــش و  هـمه  نـیا  وردوـخ  یاـضاقت  یارب  دراد ، دوـجو 
دارفا تسد  رد  ارجا  ات  فیرعت  زا  اما  دنراد ، یگنـشق  رهاظ  اساسا  اه  حرط نیا  دـندرک ، دـنمقالع  وردوخ  هزوح  رد  یلالد 

اب هجیتن  رد  دنهد ، یم لکـش  دنـشاب  لیام  هچنآ  هب  دننک و  یم یریگ  میمـصت  دـنهاوخب  روط  ره  اه  نآ هک  تسا  یـصاخ 
.دوش رتهب  تیعضو  درادن  ناکما  اه  حرط نیا 

دیلوت وردروخ  رازه  دـصناپ  نویلیم و  کی  زا  شیب  لاس  لوط  رد  هک  دـننک  یم مالعا  اـپیاس  وردوخ و  ناریا  رگید  یوس  زا 
! دنهد یم رارق  شورف  ضرعم  رد  قیرط  نیا  زا  ار  وردوخ  رازه  رابکی ١٠  هام  هس  ره  اما  مینک ، یم

هب یمالعا  حرط  رد  لماک  تروص  هب  وردوخ  رازه  دـصناپ  نویلیم و  کـی  دـیاب  تسا  هدـش  مـالعا  حرط  یارجا  رب  رارق  رگا 
رازاـب و ضبن  هک  یناـسک  اـما  درادـن ، دوـجو  وردوـخ  دـیرخ  یارب  یرتـشم  الـصا  هک  دـید  دـیهاوخ  ناـمز  نآ  دـسرب ، شورف 
ار لاـس  رد  یـشک  هـعرق  لـک  رگا  دنتـسه ، یـشک  هـعرق  نوـچ  ییاـه ، حرط  یارجا  لاـبند  هـب  دـنراد  تـسد  رد  ار  راـصحنا 

وردوخ رازه  دـصناپ  نویلیم و  کی  دـننک  یم مـالعا  اـما  دوشن ، هداد  یـسک  هب  مه  وردوخرازه  هاـجنپ  دـیاش  مینک  عیمجت 
رازه دـصناپ  نوـیلیم و  کـی  نآ  اـت  دـننک  یم یزاـس  هنحــص  ناـنچ  وردوـخ  رازه  هاـجنپ  نـیا  اـب  نیارباـنب  مـینک ، یم دــیلوت 

.دنشورفب دندوب  لیام  هک  هنوگ  ره  ار  وردوخ 
رد یهورگ  یسایس و  یصخش ، عفانم  دنیآرف  نیا  رد  ات  دنریگ  یم راک  هب  ار  دوخ  راصحنا  متسیس  قیرط  نیا  زا  عقاو  رد 

.دوش نیمات  عوضوم  نیا 

تعنص تعنص دننک / / دننک یمیم ناهنپ   ناهنپ ارار   دوخ   دوخ راصحنا   راصحنا تنار  وو   تنار وردوخ   وردوخ رازه   رازه شورف  ۵۰۵۰   شورف اباب   یراسکاخ : : یراسکاخ
تسا تسا بلط   بلط تعفنم تعفنم نویسایس   نویسایس تولخ   تولخ طایح   طایح وردوخ   وردوخ

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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روهمج و سیئر  دوخ  یتح  اه  یتلود زا  یرایـسب  دنرب ، یم عفن  عوضوم  نیا  زا  سلجم  ناگدنیامن  زا  یرایـسب  هنافـساتم 
: دیناوخب رتشیب.دنا  هتفرگ  تسد  رد  ندوب  تردق  رد  یارب  یا  هناهب دنتفرگ و  راصحنا  هب  اب  ار  وردوخ  یسایس  یاه  هورگ

نادـب هک  ییاه  یراذـگ ریثأـت  زا  جراـخ  مینک  تبحـص  زاـس  وردوخ  یاـه  تکرـش یتیریدـم  تالکـشم  هراـبرد  میهاوخب  رگا 
.میرادن ریدم  وردوخ  تعنص  رد  الصا  ام  تسیچ ؟ روشک  یوردوخ  ثحب  تالکشم  نیرت  هدمع دیدرک ، هراشا 

هب یزاـسوردوخ  یـالاب  حطـس  ناریدـم  هریدـم و  تئیه  یاـضعا  لـماع و  ریدـم  ناوـنع  هب  وردوـخ  تعنـص  رد  هک  یناـسک 
وردوـخ تعنــص  تیریدـم  یارب  هـک  دارفا  نـیا  دنتــسه ، نویــسایس  هـب  هتــسباو  یدارفا  اـه  نـیا ی  هـمه دــنور  یم راـمش 
زاـیتما قوـقح و  نتفرگ  یارب  طـقف  تفگ  ناوـت  یم اـقیقد  دـنریگ ، یم یناـنچنآ  تازاـیتما  اـه و  قوـقح دـنا ، هدـش  باـختنا 

! دنشاب دلب  هک  مه  تسین  رارق  دنتسین و  دلب  یتعنص  ای  یداصتقا  تیریدم  چیه  هنرگو  دنا  هدش  باختنا 
تعنــص شخب  رد  ار  یــسایس  ناریدـم  رماوا  اـی  دـننک  یــسایس  تیریدـم  اـت  دـنا  هدـش  باـختنا  لـیلد  نـیا  هـب  دارفا  نـیا 
ناریدـم دـهدب  خر  وردوـخ  تعنـص  رد  یــسوسحم  صوـصخب و  تارییغت  میهاوـخ  یم رگا  هجیتـن  رد  دـننک ، ارجا  وردوـخ 

دراد دوجو  هک  یلکـشم  اما  درک ، دنهاوخ  راک  بوخ  امتح  هک  یناریدم  دـنوش ، باختنا  وردوخ  تعنـص  یارب  دـیاب  یعقاو 
تیریدـم هـکلب  تـسین ، حرطم  یداـصتقا  تیریدـم  عوـضوم  ناریا  یزاـسوردوخ  تعنـص  ثـحب  رد  الـصا  هـک  تـسا  نـیا 

رد اه  نآ یسایس  یاه  هتساوخ یارجا  یارب  تسایس  باحصا  یوس  زا  دنتـسه  ریدم  هک  یدارفا  تسا ، حرطم  یـسایس 
.دنتشادن یداصتقا  تیریدم  یملع و  ییاناوت  مادک  چیه  اذل  دنا ، هدش  باختنا  وردوخ  تعنص  هصرع 

، طـقف دوش ، یمن هدیجنـس  یتسیز  طـیحم  یناـسنا و  یداـصتقا ، یاـه  راـیعم اـب  مه  ناریدـم  نیا  درکلمع  رگید  یوس  زا 
هابتـشا اـطخ و  ره  ریدـم  دـنریگ و  یم رارق  لـماع  ریدـم  تمـس  رد  دنتـسه  یـسایس  طوطخ  طـخ و  نیا  هب  هتـسباو  نوچ 

تاهابتــشا تاـعبت  نارگن  اذـل  دوـش  یم تیاـمح  یو  زا  هـک  تـسا  تـحار  شلاـیخ  نوـچ  داد ، تروـص  هـک  مـه  یتیریدـم 
.تسین دوخ  یتیریدم 

زا دراد  دوجو  وردوخ  تعنـص  رد  هک  ییاه  یراذگ تسایـس  میرادن ، تیریدـم  مسا  هب  یزیچ  روشک  یوردوخ  تعنـص  رد 
.مدرم یلم و  عفانم  ات  دنریگ  یم رظن  رد  ار  دوخ  یسایس  یهورگ و  یصخش  عفانم  هک  دوش  یم ذاختا  یناسک  یوس 

رگید ترابع  هب  ای  میـشاب  هتـشاد  وردوخ  تعنـص  تسا  مزال  امتح  میدرک  دـیکات  لالقتـسا  عوضوم  رب  بـالقنا  لوا  زا  اـم 
هراب نیا  رد  هدنب  تسا ؟ هیجوت  لباق  هنوگچ  هتشادن  یتیزم  یداصتقا  تاراسخ  زا  ریغ  ام  یارب  نونک  ات  هک  تعنص  نیا 

هک میتـفر  ههاریب  هب  روشک  رد  یناـمز  اـم  هک  منک  یم دـیکات  فرح  ناـمه  رب  هراـبود  مه  نـالا  مداد و  رکذـت  لاـس  تسیب 
.دندرک حرطم  ار  یلم  یوردوخ  ثحب  یا  هدع داتفه  ههد  لیاوا 

شیپ وردوـخ  تعنــص  رد  بـالقنا  زا  دــعب  ریــسم  نآ  رگا  هـک  مـیدرک  لاـبند  ار  یبوـخ  رایــسب  ریــسم  بــالقنا  زا  لــبق  اــم 
.دوب یمک  یفیک و  ظاحل  هب  ایند  رد  وردوخ  دیلوت  رترب  روشک  جنپ  لقادح  ءزج  ناریا  نالا  تفر  یم

بیرف اب  ار  یلم  وردوخ  ثحب  دـنتفرگ و  رارق  تعنـص  نیا  رد  هک  ینادان  دارفا  یـسایس و  یوج  دوس  دارفا  هنافـساتم  اـما 
عفاـنم نیماـت  یارب  یبوـخ  یرایــسب  هـنیمز  شور و  تعنــص  نـیا  دــندش  هجوـتم  دــندرک ، حرطم  تـقو  نویــسایس  نداد 

! میتفر ههاریب  هب  نامز  نآ  زا  تسا  ناشدوخ 
نیا اب  سیئوس  لثم  اه  روشک زا  یلیخ  هک  تسا  هلئـسم  کی  نیا  میـشاب  هتـشاد  یلم  یوردوخ  اـمتح  تسا  مزـال  هکنیا 

.دنور یمن مه  یلم  یوردوخ  تخاس  لابند  دنرادن و  وردوخ  الصا  داصتقا  یژولونکت و 
.دنراد یدودحم  دح  رد  ای  دنرادن  ودروخ  تعنص  الصا  ای  ایند  هتفای  هعسوت  یاه  روشک زا  یرایسب 

رگا دراد ؟ روشک  یارب  یبـسن  تیزم  اـیآ  یلم  یوردوـخ  دـیلوت  مینیبـب  دـیاب  میتـسه  یلم  عفاـنم  نیماـت  لاـبند  هب  اـم  رگا 
لثم یتسد  عیانـص  یزرواشک ، تالوصحم  وردوخ ، زا  معا  ییالاکره  دـیلوت  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  میربب ، شیپ  ار  نآ  دراد 

تیزم وردوخ  تعنص  رد  ام  مینک ، راک  اه  نآ یور  دشاب  هتشاد  روشک  یارب  یداصتقا  تیزم  یرگشدرگ  یتح  ای  شرف و 
زا ار  یبسن  تیزم  همین  فصن و  نامه  وردوخ ، تعنـص  ندـش  یـسایس  طلغ و  تیریدـم  اما  میتشاد ، یداـصتقا  یبسن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۹طباور 



تعنـص دوـجو  هن ، اـی  میـشاب  هتـشاد  وردوـخ  تعنـص  اـم  هک  تسا  مزـال  اـیآ  مییوـگب  افرـص  اـم  هکنیا  هجیتـن  رد  درب ، نـیب 
هتفرـشیپ روشک  کی  هب  اه  هنیمز زا  یلیخ  رد  ار  اـم  روشک  تسناوت  یم میتشاد  ـالبق  هک  یمتـسیس  نآ  ساـسا  رب  وردوخ 

چیه هب  شور  نیا  ریخ ، میدرک  لمع  ام  هک  یـشور  اما  دشاب ، هتـشاد  ام  یارب  یـسایس  یداصتقا و  عفانم  دنک و  لیدـبت 
زا شیب  دوش ، یم هتـشک  ناریا  رد  یگدـننار  تافداصت  رد  رفن  رازه  هدـفه  دودـح  هنالاس  هنافـسأتم  دوبن ، بساـنم  هجو 

رطاـخ هـب  یلاـم  یناـج و  یاـه  تراـسخ نـیا  هدـمع  شخب  تـفگ  ناوـت  یم تارج  هـب  هـک  دـنوش  یم یمخز  رفن  رازه  دــص 
هب ار  یلم  رورغ  تیفیک ، یب  یوردوـخ  دـیلوت  تـسا و  کانتـشحو  اـه  نآ یاـه  ررـض هـک  تـسا  وردوـخ  بساـنمان  تـعنص 

نیا هک  یداـصتقا  همدـص  مییوـگب  میناوـت  یم عـقاو  رد  هدرب و  نیب  زا  ار  اـم  تسیز  طـیحم  تسا ، هدرب  لاوـس  ریز  تدـش 
.دهد یم روشک  هب  هک  تسا  یدودحم  عفانم  نآ  زا  رتشیب  ربارب  اه  دص هدز  روشک  هب  تعنص 

وردوـخ یزاـس و  هـعطق  تعنــص  زا  یدـح  زا  شیب  یاـه  دـمآرد رفن ، رازه  تیاـهن  رد  اـی  رفن  دـص  دــیاش  یهورگ  کـی  اـما 
.دنرادرب نآ  رس  زا  تسد  دنتسین  رضاح  هک  دننز  یم بیج  هب  یزاس 

راصحنا احالطصا  تسا  ههد  دنچ  گرزب  زاس  هعطق  هس  ود  تسا ، هدش  یراصحنا  مه  یزاس  هعطق  تعنص  هنافـساتم 
روـشک رد  زاـس  هعطق  تسیود  ورازه  هک  یلاـح  رد  دـنهد ، یمن هیقب  هب  ار  یزاـس  هعطق  هزاـجا  دـنا و  هتفرگ  تـسد  هـب  ار 

.میراد
دیلوت مه  تیفیک  اب  یالاک  اقافتا  دننک ، یم دیلوت  اه  هاگراک رد  هک  دنتسه  یناسک  نازاس  هعطق  نیا  دصرد  دون  زا  شیب 

تاعطق هک  دـنرب ، یم ینانچنآ  عفانم  هک  تسا  گرزب  تکرـش  راصحنا ١۰  رد  اتیاهن  لک  یراذگ  تسایـس  رد  اما  دـننک ، یم
شخب رد  هک  دـنهد  یمن مه  هزاجا  دـنا و  هتـشاذگ  یزاـس  هعطق  ار  شور  نیا  مسا  دـننک و  یم دراو  اـی  دـیلوت  تیفیک  یب 
ناملآ زنب  هب  ار  وردوخ  تاعطق  نیرتهب  هک  میتشاد  یزاس  هعطق  بالقنا  زا  لبق  ام  هکنیا  امک  مینک ، دشر  یزاس  هعطق 

اما درک ، یم بصن  دوخ  یاه  نیـشام یور  راختفا  اب  ناـملآ  زنب  هک  میدرک  یم دـیلوت  ینوتـسیپ  گـنیر و  اـم  درک  یم رداـص 
.میرادن مه  یزاس  هعطق  زورما 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنوردوخ میرادن -  ریدم  وردوخ  تعنص  رد   

۲۹۲۹
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

هتسب دادعت ۹۰۰  مورحم   قطانم  نازومآ  شناد  لیصحت  شیوپ  حرط و  نیا  رد  انسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
رارق اهنآ  رایتخا  رد  هیهت و  ناتسزوخ  ناتـسا  دیاک " هرد   " و لادف " دمحا   " مورحم قطانم  نازومآ  شناد یارب  ریرحت  مزاول 

.تسا ناموت  رازه  ریرحت ۴۰ مزاول  کپ  ره  تمیق  هک  تفرگ  دهاوخ 
.تسا  ۴۱۲۰ ۱۱۰۸ ۱۰۱۲ ۵۸۹۲ باسح هرامش  هب  هنودون و  رهم  هد  ات  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هنیزه  زیراو  تلهم  نینچمه 

.دننک هعجارم   @ kanoon_atu سردآ هب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نادنم  هقالع 
مایپ یاهتنا 

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   وتوت » » لیصحت   لیصحت زازا   نمنم   مهس   مهس  » » حرط حرط یرازگرب   یرازگرب

.دنک یم  رازگرب  ار  وت » لیصحت  زا  نم  مهس   » حرط ییابطابط  همالع  هاگشناد  هیریخ  یگنهرف  نوناک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۰طباور 

https://www.isna.ir/news/99062921885/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99062921885/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دروم ار  اه  هدیدپ نیا  دوش و  یم هیهت  یش  کی  سوسحم  یاه  هدیدپ زا  یتسرهف  ادتبا  هک  تسا  نیا  یبرجت  شناد  راک   
تیبثت ار   n-۱ نآ ییاسانش  یارب  میـسانش  یم هدیدپ   n اب ار  یـش  رگا  هک  دوب  نیا  ام  راک  هوحن  میهد و  یم رارق  ییاـسانش 

ام یارب  کرد  لباق  راثآ  هچ  هک  تسا ؛ یمک  ام  هجاوم  عون  سپ  میجنـس  یم ار  شیاه  ینوگرگد ار  دروم  کی  نآ  مینک و  یم
.دوش یم لصاح 

.دهد یمن فافک  ینویلیم  هدرتسگ  داعبا  نیا  اب  هجاوم  یارب  ام  یاه  ناکما اما   

هک مینیبب  یم مینک  هسیاقم  ناریا   GDP اب ار  اکیرمآ   GDP دوش و دراو  اکیرمآ  داصتقا  هب  یدـصرد  یفنم ۱۱  کوش  رگا   
.دش دهاوخ  ناریا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  لک  ربارب  ات ۵  لداعم ۴  اکیرما  داصتقا  اب  شراثآ  دوکور  نیا 

هرتسگ و هک  ردـق  ره  دـننک ، یم حرطم  ارگداـهن  ناـنادداصتقا  هک  کـیروئت  ریبعت  هب  رـشب  یخیراـت  یاـه  هبرجت هدـعاق  هب 
یلم و یـسایس  داصتقا  رظنم  زا  هک  یبایمک  نارحب  دریگ و  یم تدـش  ناـهج  رد  یباـیمک  نارحب  دـشاب  رتشیب  دوکر  قمع 

یراکمه یاج  هب فذـح  زیتس و  رب  ینتبم  تابـسانم  هب  ندز  نماد  رد  هدـننک  نییعت هکرحم  یاه  ورین زا  یکی  یللملا  نیب
.تسا انتعا  لباق  رایسب  میشاب  هتشاد  دیاب  هلئسم  نیا  لابق  رد  ییاه  یریگشیپ هچ  ام  هکنیا  و 

ام دور  یم رتارف  یدودـح  کی  زا  یناهج  ساـیقم  رد  دوکر  یتقو  میدوب  نیا  دـهاش  متـسیب  نرق  رد  هکنیا  رتمهم  همه  زا 
.میتسه ور  هبور یناهج  یا و  هقطنم حوطس  رد  گنج  رطخ  اب 

ملع و رد  یقالخا  تیلوئـسم  انورک و   » عوضوم اب  داصتقا  نید و  هسـسؤم  یوس  زا  یزاـجم  یا  هسلج شرازگ ،  هباـنطع 
.دش رازگرب  ینمؤم  داشرف  یتشهب و  اضردمحمدیس  روضح  اب  یعامتجا » تابسانم 

هچ ات  هک  میهد  یم رارق  لاؤس  دروم  تهج  نیا  زا  ار  انورک  یمدناپ  درک : ناونع  یتشهب  اضردمحمدیـس  تسـشن  نیا  رد 
هام شش  رد  تسا ؟ هدروخ  هرگ  یعامتجا  یناسنا و  تابسانم  ملع و  هصرع  رد  یقالخا  تیلوئسم  اب  هلأسم  نیا  هزادنا 

داــعبا کــی  اــب  تمالــس  تشادــهب و  حطـــس  رد  هــک  نــیا زا  هتـــشذگ  هــک  میدوــب  وربور  یا  هدرتــسگ هدــیدپ  کــی  اــب  ریخا 
توـق ار  یمهم  رایــسب  یاــه  لاوــس مـه  یا  هفــسلف یا و  هشیدــنا یرظن ، هـصرع  رد  هدوــب  زیگنارب  شــسرپ یا  هقباــس یب

.تسا هتشاداو  لمأت  هب  ار  یدایز  دارفا  هدیشخب و 
.تسا حرطم  تعیبط  اب  ناسنا  نتفرگ  تبسن  هلأسم  لوا  هجرد  رد 

ناسنا هک  یفلتخم  یاه  نتفرگ تبسن  نیب  رد  ام  تفگ : نارهت  هاگـشناد  هفـسلف  داتـساتعیبط  اب  ناسنا  نتفرگ  تبـسن 
اه دیابن اه و  دیاب هاگتـساخ  اه و  دیابن دـیاب و  هلأسم  یقوقح و  یقالخا و  نتفرگ  تبـسن  یور  ار  تشگنا  دراد  تعیبط  اب 

.میتشاذگ
هنوگره تسا و  رتارف  رایـسب  صاخ  یاه  یژولوئدـیا اه ، گنهرف اه ، هشیدـنا هریاد  زا  هک  میتسه  وربور  یا  هلأـسم اـب  اـم 
دودحم صاخ  رکف  گنهرف و  نایرج و  کی  هریاد  بلاق  رد  رصحنم  دناوت  یمن تعیبط  اب  هطبار  رد  ناسنا  نتفرگ  تبسن 

.دریگب تأشن  اجنیا  زا  تسا  نکمم  یتابلاطم  عون  کی  هک  صوصخ  هب دوش 
رد تـسا ؟ یـسایس  یاـه  نوناـک اـی  تـسا  تردـق  ناـبحاص  حطـس  رد  اـیآ  دـهد ؟ ماـجنا  دـیاب  یـسک  هـچ  ار  تاـبلاطم  نـیا 

نیا هب  ندیشخب  ققحت  راظتنا  ناوت  یم نارگید  زا  لیلد  هچ  هب  تسا ؟ ییانبم  هچ  رب  مادک  ره  تساه ؟ تلمارف حطس 
هک دـهد  یم ار  نیا  ییاـناوت  ملع  درک : ناوـنع  رنه  ناتـسگنهرف  هفـسلف  هورگ  ریدـم  تـشاد ؟ ار  اـه  دـیابن کرت  اـه و  دـیاب

.مینک نییبت  میسانشب و  میناوتب 

دیبوک دیبوک نامتروص   نامتروص هبهب   یمحر   یمحر یبیب اباب   ارار   امام   یاه   یاه هتسنادان هتسنادان انورک   انورک

 

https://www.atnanews.ir/archives/297127/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85%DB%8C-%D8%A8/
https://www.atnanews.ir/archives/297127/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85%DB%8C-%D8%A8/


.مینک ینیب  شیپ دعب 
.درادن هدیاف  ملع  تروص  نیا  ریغ  رد 

.درک ادیپ  تایاغ  ام  یرظن  شناد  سپ 
.دش یناسنا  تایاغ  مه  شتایاغ 

.دناسرب یزورهب  هب  ار  ام  تسا  رارق  دشاب ؟ هتشاد  ام  یارب  یا  هجیتن هچ  تسا  رارق 
نیمه لوا  هجرد  رد  دوصقم  دش  یتسیزهب  هب  لیدبت  نونکا  دوب  تداعـس  ناتـساب  دهع  رد  یناسنا  یگدنز  زا  ضرغ  رگا 

.تسا یدام  یگدنز 
.درک ادیپ  رییغت  تیاغ  ضرغ و  تهج  رد  ملع  سپ 

.دش یبرجت  شناد  ریسم  نیا  هک  دوب  نیا  تیصوصخ  نیمود  داد : همادا  یو 
ماـقم رد  یتـح  هـک  دوـش  حرط  نآ  دروـم  رد  یقـالخا  تیلوئــسم  اــم  دوـش  یم ثعاــب  هـک  دراد  یگژیو  کــی  یبرجت  شناد 

.تسا هارمه  فرصت  اب  تخانش 
.تسا هدش  قیقحت  هژُبا  ام  عوضوم 

دروم ار  اه  هدیدپ نیا  دوش و  یم هیهت  یـش  کی  سوسحم  یاه  هدیدپ زا  یتسرهف  ادتبا  هک  تسا  نیا  یبرجت  شناد  راک 
ار  n-۱ نآ ییاسانـش  یارب  میــسانش  یم هدـیدپ   n اـب ار  یــش  رگا  هـک  دوـب  نـیا  اـم  راـک  هوـحن  مـیهد و  یم رارق  ییاـسانش 

لباـق راـثآ  هچ  هک  تسا ؛ یمک  اـم  هجاوـم  عوـن  سپ  میجنـس  یم ار  شیاـه  ینوـگرگد ار  دروـم  کـی  نآ  مـینک و  یم تیبـثت 
.دوش یم لصاح  ام  یارب  کرد 

.میتسه وربور  شنک  اب  تخانش  هبترم  رد  هک  دهد  یم خر  بلاج  قافتا  کی 
.دشاب هتشادن  عوضوم  هب  یراک  ام  رظن  هک  تسین  روطنیا 

.مینک یم یراکتسد  اجنامه  میراد  یرظن  یتقو 
.دنک ییاسانش  دناوت  یمن نآ  نودب  دنک و  یم یراکتسد  عوضوم  رد  شا  یملع راک  فرص  هب  یبرجت  بلاق 

کی اـنورک  یمدـناپ  ناتـساد  رد  تفگ : یتـشهب  رتکداـنورک  یمدـناپ  اـب  سیراـپ  دادرارق  زا  اـکیرمآ  جورخ  ندـنام  توکـسم 
.دش هتسجرب  ههد  نیدنچ  یفسلف  لئاسم  هعفد 

هراـب نـیا  رد  هـک  تـالاقم  یفـسلف و  یملع و  لـفاحم  رد  دنـشاب  هدرک  لاـبند  ار  لـئاسم  ناتـسود  هاـم  شـش  نـیا  رد  رگا 
.دراد یا  هقباس یب داعبا  دوش ، یم رشتنم 

یاـضف رد  یلو  دــش ، یم بـلج  نآ  یور  اـه  زکرمت هـک  دوـب  یا  هـطقن دــیاش  هـک  داـتفا  قاــفتا  نـیا  زا  لــبق  یا  هـعقاو کــی 
، یژولونکت گنهرف ، سأر  رد  دسر  یم رظن  هب  هک  یروشک  جورخ  ناتساد  نآ  دش و  مگ  تابـسانم  یتاغیلبت و  یـسایس ،

یارب تیوـلوا  هک  دوـب ؛ تسیز  طـیحم  هصرع  رد  یللملا  نیب دادرارق  کـی  زا  اـکیرمآ  ینعی  دراد  رارق  نیمز  برغم  داـصتقا 
.تسین نیا  ام 

.دوبن امیشوریه  یارجام  زا  مک  نیا 
گنج هکنیا  اـی  تـسا  رتـهب  دـنریمب  رفن  رازه  ایآ ۳۰۰  هک  هنادرـسنوخ  هبـساحم  یناـسنا و  میمـصت  کـی  اـب  هظحل  کـی  رد 
نیب زا  میمـصت  کی  یارجا  اب  هرابکی  هب  دنرادن  میمـصت  نیا  رد  ییادص  شقن و  چـیه  هک  یمدرم  و  دـشاب ؟ هتـشاد  همادا 

هب رفن ؟ نوـیلیم  دـنچ  اـی  تسا  رتـهب  دـنریمب  رفن  رازه  اـیآ ۳۰۰  هک  دوـش  یم هتفگ  نآ  راـک  هجوـت  رد  مه  دـعب  دـنور و  یم
یاـه دــمایپ اـب  ساـیق  رد  هـک  تـسا  بـیجع  یلو  دوـب ، یگرزب  هـعقاو  سیراـپ  دادرارق  زا  اـکیرمآ  جورخ  یارجاـم  نـم  رظن 

.دشن هجاوم  یفسلف  یملع و  لفاحم  رد  روخرد  شنکاو  اب  نآ  گرزب 
.دروآ موجه  شداعبا  مامت  اب  انورک  یمدناپ  ناتساد  الاح 

هنوگچ یمدـناپ  نیا  میناد  یمن زونه  ام  درک : ناونع  هفـسلف  داتـسا  نیاماهبا  زا  یا  هلاـه رد  اـنورک  یمدـناپ  عورـش  هطقن 
زا تساوـخ  یم یروـشک  ره  هک  دـش  لیدـبت  اـه  تردـق یـسایس  شکمـشک  رد  ییارجاـم  کـی  هب  ادـتبا  تـسا ؟ هدـش  زاـغآ 

.دریگب تمارغ  یرگید 
؟ هن ای  تسا  هداد  خر  یعیبط  روط  هب هک  تسا  یا  هدیدپ ایآ  انورک ، سوریو  هداوناخ  زا  یرامیب  نیا  میناد  یمن زونه  یلو 

 



زا دراد  لامتحا  هک  دـش  حرطم  یروئت  کـی  دوزفا : یو  هن ؟ اـی  هدوب  شعوقو  لـحم  یـصاخ  نیمزرـس  هک  میناد  یمن یتح 
زوـنه نیارباـنب  دـشن ؛ یتاـعوبطم  یــسایس و  یناـبیتشپ  نوـچ  دـش ، توکــس  دـعب  یلو  دـشاب ، هدـش  عورــش  هـطقن  جــنپ 

؟ تسا تسیز  یاـضف  رد  یناـسنا  فرـصت  دوـلوم  اـی  هتفرگ  تروـص  یعیبـط  رتـسب  رد  اـنورک  سوریو  شیادـیپ  میناد  یمن
.تسا یدج  رایسب  هلأسم  دشاب  مود  دروم  رگا 

، دـشاب هدـش  داـجیا  تسا  نکمم  یناـسنا  میقتـسم  یراکتـسد  نودـب  مییوگ  یم هک  مه  لوا  تشادرب  صوصخ  رد  یتح 
.دوش یم حرطم  یقالخا  لقاال  تیلوئسم  میقتسمریغ ، هچ  میقتسم  هچ 

.تسا تسایس  روشک و  کی  زا  رتارف  یا  هلأسم
تمالـس و هـک  داـتفا  یقاـفتا  دوـب  نـیا  هلأـسم  زا  رگید  هریاد  درک : دـیکأت  نوـنغرا  وـن  یگنهرف  یــشهوژپ  هســسؤم  ریدـم 

.میربب نایم  زا  ای  مینک  مک  ار  نآ  یاه  دمایپ دیاب  دهد و  یم رارق  دیدهت  ار  اه  ناسنا تیدوجوم 
.دهد یمن فافک  ینویلیم  هدرتسگ  داعبا  نیا  اب  هجاوم  یارب  ام  یاه  ناکما اما 

.دندوب هدرکن  ار  نآ  ینیب  شیپ یداصتقا  - یسایس یاه  ماظن زا  مادک  چیه
.میتسه هجاوم  نایالتبم  هوبنا  اب  رگید  یوس  زا 

شیازفا هب  ور  تیعمج  نیا  رب  ار  دودـحم  یاـه  ناـکما هک  تسا  نیا  هلئـسم  دوزفا : یتشهب  داد ؟ ماـجنا  دـیاب  یراـک  هچ 
رگا میوــش ؟ هجاوــم  هلأــسم  نـیا  ربارب  رد  اــه  ناــسنا اــب  یناــسکی  وــحن  هــب  میناوــت  یم اــم  اــیآ  مــینک ؟ میــسقت  هنوــگچ 

.دوب هدش  لح  لکشم  هک  میتسناوت  یم
دوـخ هب  دوـخ  نسم  دارفا  هـک  هیجوـت  نـیا  اـب  اـه  روـشک یخرب  رد  دریگ ؟ تروـص  دارفا  نـیب  یـشنیزگ  دـیاب  اـیآ  هـک  هـن  رگا 

.دندرک زکرمتم  ناوج  دارفا  یور  ار  نامرد  دنور و  یم
.تسا یقوقح  هلأسم  کی  نیا  یقالخا ؟ کالم  مادک  اب  میهد ؟ ماجنا  تایح  رب  تایح  حیجرت  میهاوخ  یم هنوگچ 

تاـیح رب  تاـیح  حـیجرت  یارب  یراـیعم  دوـش  یم اـیآ  هن ؟ اـی  دـنراد  نتـسیز  تاـیح و  قـح  یواـسم  وـحن  هـب  اـه  ناـسنا اـیآ 
یداصتقا هصرع  رد  ناوج  دارفا  مییوگب  دنک !؟ نییعت  داصتقا  دـنک ؟ یم نییعت  ار  رایعم  نیا  یـسک  هچ  میـشاب ؟ هتـشاد 

هـــصرع نــیا  رد  اـــم  هــکنیا  یارب  ناوــت  یتــح  درب  دـــنهاوخ  ـــالاب  ار  ناوــت  نیارباـــنب  دنتـــسه  یداـــصتقا  لاـــعف  رگ  شنک
هدـننک تفایرد طقف  دـنهد  ماجنا  دـنناوت  یمن یراک  اه  نسم هک  یلاح رد  درب  دـنهاوخ  ـالاب  ار  مینک  لـمع  رتزیمآ  تیقفوم

.دنتسه هلباقم  تاناکما  تامدخ و 
تارمث رتالاب ، نس  اب  یدرف  اسب  هچ  دراد  حـیجرت  رگید  تایح  رب  یتایح  میناد  یم اجک  زا  دـیوگب  یـسک  فرط  نآ  زا  هن  ای 
هدـیچیپ یلیخ  دوش ؟ یم هدیجنـس  یتعنـص  یداصتقا و  یاه  رایعم اب  طقف  یگدـنز  تامرث  رگم  مینک  هاـگن  ار  شا  یگدـنز

.تسا
.دش دنهاوخ  رادروخرب  رگید  یا  هدع دش و  دنهاوخ  مورحم  هجلاعم  تفایرد  زا  دارفا  زا  یا  هدع درک : حیرصت  یو 

میتشاد و نونکات  هک  یرظن  هشیدـنا و  اـب  تبـسن  ار  هصرع  ناوت و  نیا  هکنیا  نودـب  میتسه  میمـصت  نیا  ضرعم  رد  اـم 
.تسین سایق  لباق  تیعقوم  نینچ  رد  ام  یقالخا  تیلوئسم  تخانش 

رد نینج  ردام و  تایح  نیب  هک  دوب  حرطم  هلأسم  نیا  نینج  طقـس  ناتـساد  رد  ًالثم  هلب  دوب ؟ هدـش  حرطم  اـیآ  رت  شیپ
هچ هب  دراد ؟ تیولوا  میدـق  تاـیح  هب  تبـسن  دـیدج  تاـیح  تسا ؟ مادـک  اـب  حـیجرت  دوش  هتفرگ  میمـصت  دـیاب  ییاـه  اـج

.دراد تیولوا  دیدج  تایح  دراد و  شیپ  رد  هدنیآ  هچب  تفگ  ناوت  یمن تحار  یلیخ  لیلد ؟
ناتـسگنهرف وضع  نیاـیناسنا  تاـیح  ندـش  دودـحم  یکیزیف و  هلـصاف  هلئـسم  ؟ دـنا هدروآ ار  تیولوا  نیا  اـجک  زا  تیولوا 

لقادـح دوش  ثعاب  هک  تامادـقا  نیا  صوصخ  رد  یقوقح  ای  یقـالخا  تیلوئـسم  یکیزیف و  هلـصاف  تشاد : راـهظا  رنه 
ساـسا مادـک  رب  یـسک  هـچ  تـسه ؟ نآ  لاـبق  رد  تیلوئـسم  اـیآ  مـیهد ، شهاـک  ار  نارگید  هـب  یراـمیب  تیارـس  ناـکما 

ای دریگ  تروص  دیاب  تسا و  زاجم  هن  ای  مومذـم ؟ ای  تسا  حودـمم  دوش ؟ ماجنا  دـیابن  ای  دـیاب  راک  نیا  دـیوگب  دـهاوخ  یم
یسک اب  یقوقح  ههجاوم  ناتـساد ، یاج  چیه  رد  زونه  دشاب ؟ هتـشاد  یقوقح  تبوقع  تسا  نکمم  یتح  و  زاجم ؟ ریغ 

.میتسین وربور  دنک  فلخت  هک 
ظاحل هب  میـشخب  ققحت  نآ  لابق  رد  ار  یقوقح  دیابن  دـیاب و  نیا  میهاوخب  هکنیا  یارب  یا  یگدامآ نوچ  دراد ، مه  لیلد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۳طباور 



.میتشادن یرظن 
میدوب و وربور  یبیجع  رایسب  هدیدپ  اب  هتـشذگ  یاهزور  یط  ام  هک  نیا هکنیا  امک  درک : ناونع  یو  انبم ؟ نوناق و  مادک  اب 

.دوب هناریگشیپ  تامادقا  نیا  هیلع  ناملآ  نیلرب  رد  تارهاظت  نآ 
.دندمآ نوریب  رفن  رازه   ۱۰

یاه ماظن اب  یروشک  رد  هکلب  موس  ناهج  یاه  روشک ینعی  دنهد  یم ماجنا  هک  ییاه  یدنب میـسقت اب  هک  یروشک  رد  هن 
.دنهد ناماسورس  ار  دوخ  یعامتجا  یگدنز  تیعضو  دنتسناوتن  هک  یا  هتفای لکش 

.تسا غورد  نیا  ًالوا 
.ددرگ یم رب  ناسنا  یدوجو  یتسیز و  هلأسم  هب  یمومع و  راکفا  هب  هلأسم  نیا 

.تسین یعامتجا  قوقح  هریاد  رد  دننک و  تلاخد  ام  یصخش  قوقح  رد  دنهاوخ  یم دنتفگ 
دودـحم ناتـساد  تسین ، یکیزیف  هلـصاف  طـقف  هلأـسم  تشاد : راـهظا  هفـسلف  تمکح و  هسـسؤم  یاـنما  تـئیه  وـضع 

.دوب طابترا  سامت و  هریاد  ندش 
تاطابترا تابـسانم و  ِدوخ  تسین ، نداد  همادا  یتابن  یگدـنز  یناسنا و  درف  ندـیباوخ  ندروخ و  طقف  هک  یناسنا  تایح 

.تسا یگدنز  یانعم  زج 
دوـبن دوـخ  توـلخ  دوـخ و  هـب  نـتخادرپ  لاـجم  دوـب  هـتخادرپ  دوـخ  نوریب  هـب  سب  زا  رـشب  دوـب  اـه  تدـم دـسر  یم رظن  هـب 

اب امــش  یلو  دـنک ، باـختنا  ار  دوـخ  تاـطابترا  دــناوت  یم ـالاح  هدــش و  مـهارف  ینینچ  نـیا  تـصرف  کـی  رتـهب  هـچ  دــنتفگ 
.تسا توافتم  هتساوخان  تلزع  هب  تبسن  شنکاو  و  دیدش ؛ هجاوم  هتساوخان  تلزع  اب  دیدوبن  هجاوم  باختنا 

.تسا نیگنس  یناسنا  طباور  تابسانم و  عون  رد  رایسب  نایرج  نیا  یاه  دمایپ
یزاجم تسـشن  همادا  رد  داـصتقا  نید و  ۀسـسؤم  سیئر  ینمؤم  داـشرفینارحب  طیارـش  رد  یداـینب  لـئاسم  هب  تشگزاـب 

.دوش یم هدهاشم  یداینب  لئاسم  هب  تشگزاب  یعمج  یدرف و  تایح  یاه  هصرع زا  یرایسب  رد  تفگ :
یملع ربـتعم  یاـه  لاـنروژ رد  هک  ییاـه  باـتک تـالاقم و  ندرک  سکعنم  هب  مادـقا  هک  ییاـه  تیاـس زا  یکی  طـقف  نونکا 
دیدـج رثا  جـنپ  اـت  هس  نیب  هـقیقد  کـی  ره  ءازا  هـب  هـک  دوـب  نـیا  اـه  هتفاـی زا  یکی  دوـش ، یم هتـشون  یمدـناپ  نـیا  هراـبرد 

.دنک یم ادیپ  راشتنا  هنیمز  نیا  رد  باتک  ای  هلاقم  تروص  هب
دناوـت یم مـه  اـنورک  طیارــش  رد  یعاـمتجا  تلادــع  اـه و  نآ هاـفر  اـه و  ناـسنا یداــم  تاــیح  هعــسوت و  هلأــسم  ًاــتعیبط 

.دبای تیعوضوم 
هدـش حرطم  هک  یثحابم  هعومجم  دوش  یم طوبرم  یگتفاین  هعـسوت هعـسوت و  لئاسم  هب  هک  ییاـجنآ  اـت  درک : دـیکأت  یو 

.مدرک کیکفت  لمع » تحاس   » و رظن » تحاس   » یلک یمومع و  هطیح  ود  رد  ار  تسا 
صقن قیمع  هناملاع و  مهف  ندـش  هتـسجرب  انورک ، دـعب  یرظن  ثحاـبم  نیرت  هداـعلا قراـخ نیرت و  باذـج زا  یکی  دـیاش 

.تسا ناسنا  تاعالطا 
یرورغ داد  ناشن  دیبوک و  نامتروص  هب  یمحر  یب اب  ار  ام  یاه  هتسنادان انورک  هک  درک  حرطم  سامرباه  هک  یریبعت  نیا 

یارب دزاب  یم گنر  ردقچ  هلأسم  نیا  اب  هجاوم  رد  دوب  هدش  رادیدپ  ینف  یملع  یاه  درواتسد باتـش  تعرـس و  رثا  رد  هک 
دهاوخ یمهم  رایسب  یاه  دمایپو اه  تلالد هلأسم  نیا  مه  دننک  یم راک  هعـسوت  داصتقا  داصتقا و  هنیمز  رد  هک  یناسک 

.تشاد
تاـعالطا ضرف  شا  تمیزع هطقن  دراد  ناـیرج  داـصتقا  ملع  ناوـنع  هب  هک  یتاروـصت  زا  یمهم  شخب  درک : رکذ  ینمؤـم 

.تساه ن اسنا لماک 
.درک داجیا  ار  گرزب  شلاچ  نیا  یهجوت  لباق  داعبا  رد  انورک  یمدناپ 

تاـعالطا ندوـب  لـماک  ضرف  راـبتعا  هـب  دـنک  یمن ادــیپ  تیعوـضوم  یداـصتقا  یاـه  باـختنا رد  قـالخا  میتـفگ  یم اـم  رگا 
قـالخا هطیح  رد  ثحب  ندرک  دراو  هب  یزاـین  دـنتفگ  یم دوبن  ریذـپ  ناـکما یبلط  تصرف نآ  ساـسارب  نوچ  دوب و ، ناـسنا 

ییاه ارجام اب  هیواز  نآ  زا  هدـش  راکـشآ  ناسنا  یارب  گرزب  یاه  هتـسنادان هلئـسم  داعبا  نیا  ات  یتقو  هک  یلاح رد  تسین 
.دوب میهاوخ  وربور 

 



هب زاین  هک  دـیآ  یمن دـیدپ  فالتخا  ًاـساسا  نارگیزاـب  نیب  دـنتفگ  یم لـماک ، تاـعالطا  ضرف  اـب  رازاـب  ییارگداـینب  رد  هکنیا 
.دنک یگدیسر  اه  یریگرد تافالتخا و  هب  هک  دشاب  تلود  دننام  موس  داهن 

اـه و ناـسنا یلک  تشونرـس  رد  تلود  هاـگیاج  شقن و  ًاـتعیبط  دزاـب  یم گـنر  داـعبا  نیا  رد  لـماک  تاـعالطا  ضرف  یتقو 
.دنک یم ادیپ  تیعوضوم  ناش  یداصتقا یگدنز  هلمج  زا  اه  نآ یعمج  تایح 

هلأـسم تفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  رایـسب  داـصتقا  شناد  رد  یرظن  تحاـس  رد  هک  رگید  مـهم  رایـسب  هلأـسم  داد : هـمادا  وا 
.دوب یمدناپ  هب  ندش  لیدبت 

یاه لح هار یناهج  هلأسم  فیرعت  هب  انب  تسا و  یناهج  هملک  قیقد  یانعم  هب  هلأـسم  کـی  ریگارف و  رـصنع  کـی  ینعی 
.دیآرب یناهج  هلأسم  کی  هدهع  زا  دناوت  یمن ییاهنت  هب  یروشک  چیه  دهاوخ و  یم یناهج 

هلأــسم درک و  یم تباــقر  یور  یطارفا  زکرمت  کــی  هـک  یطارفا  ییارگرازاــب  هزوــمآ  ربارب  رد  یا  هشیدــنا هـبنج  زا  اــجنیا  رد 
.دنار یم هیشاح  هب  ار  یراکمه 

یارجام زا  دعب  هک  رگید  مهم  رایسب  رـصنع  درک : ناشن  رطاخ  داصتقا  نید و  ۀسـسؤم  سیئرانورک  راهم  یعمج و  مادقا 
مادــقا عـیفر  هاـگیاج  تـفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  صاـخ  روـط  هـب  هعــسوت  شناد  رد  یلک و  روـط  هـب  داـصتقا  مـلع  رد  اــنورک 

.تسا یعمج 
.دش تلود  هب  فوطعم  ناشهاگن  همه  مه  یطارفا  یاه  ارگرازاب هک  دندرک  هدهاشم  مه  ناریا  رد  یتح  ناگمه 

طاـبترا اـنورک  راـهم  رد  تیقفوـم  اـی  یناـسنا  تاـفلت  یاـه  هماـنراک داــتفا و  قاــفتا  ناــهج  رــسارس  رد  هـک  دوـب  یزیچ  نـیا 
.دوب هلأسم  نیا  اب  هجاوم  رد  تلود  یاه  تیحالص اه و  تیلباق اب  گنتاگنت 

کیرحت هنارگادوـس  هناـیوجدوس  یاـه  هزیگنا ینارحب  طیارـش  رد  هکنیا  راـبتعا  هب  تلود  هلأـسم  رگید  فرط  زا  دوزفا : یو 
نوناـق تابـسانم  تمـس  هب  هنوـگچ  ثروـن  سـالگاد  ریبـعت  هـب  دـشابن  تـلود  رگا  هـکنیا  درک و  ادـیپ  تیعوـضوم  دوـش  یم

.میوش یم هدیشک  لگنج 
ناـج هـب  ًامیقتــسم  هـک  ییاـه  زاـین زا  یخرب  ناریا  رد  دـنمداهن  یگداـمآ  نادـقف  هطــساو  هـب  اـنورک  لوا  اـه  هاـم رد  دــیدید 

.درک ادیپ  شیازفا  ربارب  نیب ۲۰  ناشیاه  تمیق یهاتوک ، هلصاف  رد  دش  یم طوبرم  اه  ناسنا
نوـچمه ییاـه  هدــیدپ رارمتــسا  هلأـسم  هـنیمز  نـیا  رد  مـجنپ  رــصنع  درک : دــیکأت  ینمؤماـنورک  یمدــناپ  تاـیح  اــی  گرم 

.تسانورک
هتــشذگ رد  هـک  ییاـه  هدــیدپ هـک  دراد  نـیا  زا  تیاـکح  هدــش  هـئارا  نونکاـت  هـک  یتخانــش  هدــنیآ یاـه  یبایــشزرا ماـمت  رد 
دنهاوـخ رب  رد  ار  اـه  هعماـج مه  هدـنیآ  رد  هدـنیازف  هتبلا  نوگاـنوگ و  یاـه  تروـص هـب  هتـشادن  دوـجو  اـه  نآ زا  یا  هقباـس

.تفرگ
موهفم لیذ  هک  ییاه  تیلباق اب  اه و  ناـینمطا مدـع  اـب  نآ  تبـسن  از و  زورب یاـه  کوش زا  ثحب  یتقو  هعـسوت  شناد  رد 

.تسا هدرک  رادیدپ  ام  یارب  ار  یگرزب  ییاناد  هریخذ  هک  میراد  ار  هدش  یموهفم  یدنب  تروص سنیلیزر 
یعمج تیوه  هدـنکارپ و  یاـه  شناد ندرک  هچراـپکی  ثروـن  سـالگاد  ریبـعت  هب  اـه و  هدارا جیـسب  دـنمزاین  اـم  دوزفا : یو 

.تساه شناد مامت  هب  ندیشخب 
ضرعم رد  یرـشب  هعماـج  هک  تسا  نیا  ندرک  شرازگ  یمدـناپ  نیا  دـعب  یللملا  نـیب یاـه  ناـمزاس ماـمت  هـک  یزیچ  نآ 

.تسا هتفرگ  رارق  شدوخ  خیرات  یاه  دوکر نیرت  هقباس یب
رد دوـش  یم ینیب  شیپ اـنورک  هیحاـن  زا  ناریا و  داـصتقا  رد  طـقف  دـیوگ  یم دـهد  یم هـئارا  اـه  شهوژپ زکرم  هـک  یـشرازگ 

نیب ۷. لاس ۱۳۹۹ 
.میشاب یلخاد  صلاخان  دیلوت  رد  طوقس  دصرد  ات ۱۱   ۵

هک مینیبب  یم مینک  هسیاقم  ناریا   GDP اب ار  اکیرمآ   GDP دوش و دراو  اکیرمآ  داصتقا  هب  یدـصرد  یفنم ۱۱  کوش  رگا 
.دش دهاوخ  ناریا  یلخاد  صلاخان  دیلوت  لک  ربارب  ات ۵  لداعم ۴  اکیرما  داصتقا  اب  شراثآ  دوکور  نیا 

میتسه وربور  تیعقاو  نیا  اـب  اـم  درک : ناـشن  رطاـخ  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتــساگنج  زورب  یباـیمک و  نارحب  رطخ 
هرتسگ و هک  ردق  ره  دننک ، یم حرطم  ارگداهن  نانادداصتقا  هک  کیروئت  ریبعت  هب  رشب  یخیرات  یاه  هبرجت هدعاق  هب  هک 

 



یلم و یـسایس  داصتقا  رظنم  زا  هک  یبایمک  نارحب  دریگ و  یم تدـش  ناـهج  رد  یباـیمک  نارحب  دـشاب  رتشیب  دوکر  قمع 
یراکمه یاج  هب فذـح  زیتس و  رب  ینتبم  تابـسانم  هب  ندز  نماد  رد  هدـننک  نییعت هکرحم  یاه  ورین زا  یکی  یللملا  نیب

.تسا انتعا  لباق  رایسب  میشاب  هتشاد  دیاب  هلأسم  نیا  لابق  رد  ییاه  - یریگشیپ هچ  ام  هکنیا  و 
دور یم رتارف  یدودـح  کی  زا  یناهج  سایقم  رد  دوکر  یتقو  میدوب  نیا  دـهاش  متـسیب  نرق  رد  هکنیا  نیرتمهم  همه  زا 

.میتسه وربور  یناهج  یا و  هقطنم حوطس  رد  گنج  رطخ  اب  ام 
هلأسم کی  یور  دنداد  ماجنا  زورما  هب  ات  یللملا  نیب یاه  نامزاس هک  یتاعلاطم  مامت  رد  هنیمز  نیا  رد  دـش : روآدای  یو 

تـسانعم نیدـب  نیا  دوش و  یم روظنم  قطاـنم  نیرتریذـپ  بیـسآ هرمز  رد  هناـیمرواخ  هقطنم  هک  نیا  دـنراد و  رظن  قاـفتا 
.دوش یم یتایح  تموکح  مدرم و  نیب  یلد  کی  میریگب و  رت  یدج دیاب  ار  ناشدوخ  تشونرس  رد  مدرم  تکراشم  هک 

رایـسب تیمها  دوب  دهاوخ  زاین  دروم  طیارـش  نیا  رابتعا  هب  هک  ییاه  ییاناد یدنمـشوه و  ام و  یجراخ  تسایـس  هلأسم 
.دنک یم رادیدپ  هتشذگ  هب  تبسن  یرتشیب 

رایـسب رـصنع  تسا : دـقتعم  یتـشهب  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  وـضع  نیااـنورکاسپ  نارود  رد  رقف  هعاـشا  یربارباـن و 
قافتا کی  هدـش  انورک  یمدـناپ  هرابرد  ریخا  هاـم  فرظ ۸  تاـعلاطم  ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  لـمع  تحاـس  رد  رگید  مـهم 

دنراد و هاگدید  توافت  دنتسه  نیا  هب  روهـشم  هک  یللملا  نیب یاه  نامزاس مامت  رد  دوش  یم هدهاشم  زیگنا  تریح رظن 
نیا زا  دـش و  دـهاوخ  وربور  یرباربان  رقف و  داعبا  نیرت  هقباس یب اب  یرـشب  هعماـج  یمدـناپ  نیا  رثا  رد  هک  تسا  نیا  نآ 

.درک دهاوخ  ادیپ  تیعوضوم  یعامتجا  یمارآان  هنیمز  رد  یدیدش  یریذپ  بیسآ هیواز 
هب یشخبدامتعا  درکیور  ناشتسونرس و  رد  مدرم  نداد  تکراشم  عبانم ، صیصخت  یریگ و  میمـصت دنیارف  رد  تیفافش 
رکف نونکاـت  هـچنآ  زا  رتارف  دــیاب  رایــسب  مدرم  یندــم و  یاـه  داــهن اــه و  تموـکح مـه  هـک  مدرم  تموـکح و  نـیب  طــباور 

.دننک رکفت  دندرک  یم
هباثم هب  سوریو  انورک   » هک درب  راکب  ار  ریبعت  نیا  یناهج  رمحا  لاله  خرـس و  بیلـص  یاه  - تیعمج نویـساردف  سیئر 
بمب نـیا  تـسا  نـکمم  هـظحل  ره  درادـن و  ییازدـمآرد  یارب  یهار  چــیه  هـک  ییاـه  نآ یارب  تـسا  یعاـمتجا  بـمب  کـی 

«. دوش رجفنم 
لمع تحاس  رد  یسانش  بیسآ ماقم  رد  هچ  درک : حیرصت  یوانورک  یمدناپ  یرو  هلعش اب  لاغتشا  تامدخ  شخب  لوفا 

لئاـسم زا  یکی  درک  دروخرب  ناوـت  یم هنوـگچ  هدـیچیپ  لـئاسم  نیا  اـب  طیارـش  نیا  رد  هک  لـح  هار  هئارا  تحاـس  رد  هچ  و 
.تسا لاغتشا  هلأسم  یور  رب  یمدناپ  نیا  راثآ  هجوت ، دروم  یدج 

هب بیـسآ  رتـشیب  ارگ و  هعـسوت یتعنـص  دـیلوت  هـب  هـک  ییاـه  تیلاـعف هتـشر  هـب  لاغتـشا ، هـنیمز  رد  اـه  بیــسآ نیرتـمک 
.دش یم طوبرم  یتامدخ  لغاشم 

نـــیب ۲ ناریا  رد  لاــس ۱۳۹۹  رد  دوــش  یم ینیب  شیپ اــنورک  هیحاــن  زا  طــقف  هدــمآ  سلجم  شهوژپ  زکرم  هعلاــطم  رد 
یاـه بوچ نیا  اـم  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن نیا  دورب و  تسد  زا  لغـش  رازه  نوـیلیم و ۴۳۱  اـت ۶  رازه  و ۸۷۰  نویلیم 

زا رتشیب  تادراو  یلالد و  اـبر ، تنار ، هب  اـم  یداـهن  راـتخاس  رد  هک  تسا  ییاـه  یراـگنا لهـس تباـب  میروخ  یم هک  یگرزب 
.تسا هدش  هداد  اهب  یتعنص  تادیلوت 

داد ماـجنا  لاـس ۱۹۹۷  رد  هـک  نساـیترامآ  هعلاـطم  هـب  دــندرک  ثـحب  لاغتــشا  دروـم  رد  هـک  یناـسک  درک : دــیکأت  ینمؤـم 
.تدم هاتوک تشونرس  اب  هک  دراد  درکراک  لاغتشا ۱۴  جیار  روصت  فالخرب  داد  ناشن  هک  دننک  یم دانتسا 

هوـجو دراد و  یداـصتقا  هبنج  دروـم  طـقف ۳  دادـعت  نیا  زا  دوش و  یم طوبرم  اـه  هعماـج دارفا و  تدـمدنلب  تدـم و  ناـیم
یرگنزاـب نیارباـنب  تسا و  رت  هدـننک نـییعت شا  یداـصتقا هـجو  زا  لاغتـشا  یلم  تـینما  یـسایس و  یعاـمتجا ، یگنهرف ،

.تسا لغاشم  اب  هجاوم  هوحن  شا  یلصا رایعم  نکر و  کی  اه  تسایس رد  یداینب 
دوش یم هدـهاشم  لاغتـشا  تیفیک  هب  انتعا  نیرتمک  راک  ترازو  یاه  همانرب رد  هچ  تعنـص  ترازو  یاه  همانرب رد  هچ  ام 

یمارآان و یرادیاپان و  راهم  رد  هدننک  نییعت شقن  ردـقچ  لاغتـشا  تیفیک  هک  دـش  مولعم  انورک  یارجام  رد  هک  یلاح رد 
.میتسه اه  تسایس رد  یرگنزاب  دنمزاین  ام  دراد و  یعامتجا  یداصتقا  ریذپ  بیسآ

یناـسنا تاـیح  ندـش  دودـحم  یکیزیف و  هلـصاف  هلئــسم  داـصتقا  نـید و  نارحب  ارگداـهن  ناـنادداصتقا  یدـیلک : تاـملک 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

مییوگ یم اهوجشناد  هب  - fake news  - کِیف رابخا  ییاسانش  هب  طوبرم  ثحابم  یـسیونربخ و  یاه  هرود رد  ام  نیاربانب   
.تسا کیف  تسردان و  دایز  یلیخ  لامتحا  هب  دوب ، هدش  رشتنم  سانشان  عبنم  کی  زا  لقن  هب  یربخ  اج  ره 

.دنا توافتم مه  اب  الماک  زوین  زویو و  news ؛)  ) زوین هن  دننک  یم رشتنم  ( views  ) زویو ناونع  هب  ار  نیا   

وا اب  امتح  دنکب ، یـسایس  یریگ  عضوم دنک  یم راک  - BBC World News  - یناهج یـس  یب یب رد  هک  یراگنربخ  رگا  ـالثم   
.دوش یم دروخرب 

زربلا ی  هچوک رد  ار  ییاـضف  ۀنیفـس  کـی  رویرهـش ۱۳۹۹ ، هبنـش ۲۵  هس زور  تعاس ۲۱:۱۵  : » تفگ سانـشان  عبنم  کـی 
«. تسا هدرک  هدهاشم  نارهت 

.تسشن نیمز  یور  هقیقد  دودح ۱۰  هنیفس  نیا  : » داد همادا  یو 
نآ لــخاد  هــب  سپـــس  دــندز ، اــمیپاضف  فارطا  رد  یراذــگو  تــشگ دــندش و  هداــیپ  نآ  زا  ییاــضف  مدآ ود  نــیح  نــیا  رد 

.دنتشگزاب
دیرپ و اوه  هب  تساخرب ، نیمز  زا  ًاددجم  یدنلب  تبسن  هب  یادص  داجیا  اب  هنیفـس  رورم ، روبع و  ِرد  ندش  هتـسب  زا  دعب 

«. دش دیدپان  بش  نامسآ  رد 
تاـــعالطا دراد ، رارق  هناـــسر  نــیا  رتـــفد  یکیدزن  رد  هــک  لـــحم  نــیا  رد  روـــضح  اـــب  زوـــین  فاـــصنا  ناراـــگنربخ  زا  یمیت 

.دنتخادرپ اه  شرازگ ریاس  اب  وا  یاهاعدا  قیبطت  هب  دندرک و  ییامزآ  یتسار تقد  هب  ار  صخش  نیا  زا  هدمآ  تسد هب
.درک رشتنم  سانشان » عبنم   » کی زا  لقن  هب  انورک  هب  طوبرم  رامآ  درومرد  ار  یربخ  دادرم ۹۹  رد ۱۱  یسراف  یس  یب یب

.تسا ربارب »  ۳  » گرم نازیم  یمالعا و  رامآ  ربارب »  ۲  » التبم نازیم  دوب  هدش  اعدا  ربخ  نیا  رد 
مـسا هب  یـصخش  زا  لقن  هب  ار  یربخ  راب  نیا  دادرم ۹۹ - رد ۲۰   - ربخ نیا  راشتنا  زا  زور  دنچ  تشذـگ  زا  دـعب  یـس  یب یب

.درک رشتنم  رف  بوبحم اضردمحم 
.تسا ناریا  تلود  طسوت  ِیمالعا  ِیمسر  رامآ  ربارب »  ۲۰ ، » گرم التبم و  رامآ  دوب  هدرک  اعدا  صخش  نیا 

.درک رشتنم  تعنص » ناهج   » ی همانزور زا  لقن  هب  ار  ربخ  نیا  یس  یب یب
ار اعدا  نیا  مه  یـس  یب یب تسا و  انورک  اب  هزرابم  یلم  داتـس  وضع  رف  بوبحم دوب  هدرک  اعدا  تعنـص  ناـهج  ی  هماـنزور

.درک رشنزاب  دوخ  ربخ  رد 
.درادن دوجو  انورک  اب  هزرابم  یلم  داتس  رد  الصا  مان  نیا  اب  یصخش  هک  یتروص  رد 

.تسا صخشم  الماک  داتس  نیا  یاضعا  یماسا  نوچ  تسا ؛ یناسآ  رایسب  راک  عوضوم  نیا  زا  عالطا  بسک 
و لوئـسم » عبنم  «، » هاگآ عبنم  «، » سانـشان عبنم   » زا لقن  هب  ار  ییاهربخ  ییاه  هناـسر مینیب  یم ًاـهاگ  مه  لـخاد  رد 

.دننک یم رشتنم  … 
اب  - اــکیرمآ اــب  ناریا  هرکاذــم  ی  هراــبرد هاــگآ » عـبنم   » کــی زا  لــقن  هـب  ار  یربـخ  دادرم ۹۹  رد ۲۱  اــنلیا  یرازگربـخ  ــالثم 

.درک رشتنم  ییاپورا - یاهروشک  ی  هطساو
.درک بیذکت  لوئسم » عبنم   » کی زا  لقن  هب  ار  نآ  ربخ ، نیا  راشتنا  زا  دعب  تعاس  دنچ  انلیا 

!! نارهت نارهت زربلا   زربلا ۀچوک   ۀچوک ردرد   ییاضف   ییاضف ۀنیفس   ۀنیفس نتسشن   نتسشن

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۷طباور 
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دنا هدرک رـشتنم  وـحن  نـیا  هـب  یلخاد  یاـه  هناـسر زا  یــضعب  یــس و  یب یب هـک  ییاـهربخ  ندوـب  یا  هـفرح نازیم  دروـم  رد 
.تسا هدرک  قیقحت 

، رورپ ییایـض دـیمح  اـب  دراد  هک  یتالـضعم  اـی  دـیاوف  ناـهج و  رد  یناـسر  عـالطا ی  هوحن نیا  ندوب  موـسرم  نازیم  ۀراـبرد 
لاـعف حاـتفم ، حـلاصدمحم  یراـگن و  هماـنزور داتـسا  صـصختم و  یناـقرف ، یدـهمدمحم  تاـطابترا ، داتـسا  سانــشراک و 

.دیناوخ یم  ریز  رد  ار  نآ  حورشم  هک  میا  هدرک  وگو  تفگ ارگ ) لوصا یا  هناسر
درومرد یراـگن  هماـنزور داتـسا  رورپ ، ییایـض دـیمح  ؟ تسا نآ  ندوب  یلعج  یاـه  هناـشن زا  سانـشان » عبنم   » زا ربخ  لـقن 

.یب ۀدافتسا 
.یب

تـسا نیا  بذک  تسردان و  یلعج ، ربخ  یاه  هناشن زا  یکی  یلک  روط  هب : » تفگ سانـشان ، عبنم  دـننام  یظافلا  زا  یـس 
اهنیا هب  هیبـش  دراوم  اـی  دوـش » شاـف  شماـن  دـهاوخ  یمن هک  یدرف  «، » هاـگآ عـبنم  «، » سانـشان عـبنم   » زا لـقن  هب  هک 

.دوش یم رشتنم 
مییوگ یم اهوجشناد  هب  - fake news  - کِیف رابخا  ییاسانش  هب  طوبرم  ثحابم  یـسیونربخ و  یاه  هرود رد  ام  نیاربانب 

.تسا کیف  تسردان و  دایز  یلیخ  لامتحا  هب  دوب ، هدش  رشتنم  سانشان  عبنم  کی  زا  لقن  هب  یربخ  اج  ره 
.دنک یمن تیافک  ییاهنت  هب نیا  نوچ  دیدرگب ؛ مه  یرگید  یاه  هناشن لماوع و  لابند  هب دیاب  اهتنم 

یلو تسا ؛ هداد  وا  هب  ار  دنس  نیا  یـسک  هچ  دیوگب  تسین  رـضاح  هدروآ و  ریگ  ار  یدنـس  کی  یا  هناسر دینک  ضرف  الثم 
.دراد هک  تسا  ییاعدا  یایوگ  ییاهنت  هب دنس  نآ  ِدوخ 

.درک دامتعا  نآ  هب  ناوت  یم دشاب ، هتشاد  ییامزآ  یتسار تیلباق  دشاب و  ایوگ  دوش  یم رشتنم  هک  یدنس  ِدوخ  رگا 
.تسین دامتعا  لباق  ربخ  دوشن ، رشتنم  هطوبرم  ِدنس  رگا  یلو 

شاف شمان  هتساوخن  هک  تسا  یسک  فرط  زا  هک  هدیسر  ام  تسد  هب  یلیاف  کی  اقآ  دیوگ  یم یـس  یب یب داد : همادا  وا 
.دوش

توف انورک  یارجام  رد  هک  تسا  یدارفا  لک  یماسا  یواح  صخـش  نآ  یاعدا  هب  هک  دـنک  یم رـشتنم  ار  لسکا  لـیاف  نآ 
.دندرک

دنـس ِدوخ  هن  یدروم  نینچ  رد  تسا ! تلود  یمالعا  رامآ  ربارب  دـنچ  یعقاو  رامآ  هک  دـهد  یم ناشن  نیا  دـیوگ  یم هاگنآ 
.تسا هدش  رکذ  عبنم  هن  هدش و  رشتنم 

.تسا هدش  زارحا  ام  یارب  اعدا  نیا  تحص  میدرک و  ییامزآ  یتسار ام  هک  دنک  یم اعدا  هناسر  ِدوخ  طقف 
ربخ تحـص  یتسرد و  ی  هناشن ار  هناسر  یاـعدا  درک و  داـمتعا  ربخ  نیا  هب  یا  هفرح ظاـحل  هب  دوش  یمن دراوم  هنوگنیا  رد 

.تسناد
زا لــقن  هــب  یــس  یب یب فرط  زا  ربــخ  راــشتنا  دروــم  رد  رورپ  ییایــضزوین کــیف  ناگدــنزاس  ربــخ و  نــالعاج  یاــه  شور «
رف بوبحم یاقآ  : » تفگ تسا ، یعقاو  راـمآ  ربارب   ۲۰ اه ، یتوف نایالتبم و  رامآ  هدرک  اعدا  هک  رف » بوبحم اضردـمحم  »

.تسا هدوب  وا » دروآرب   » افرص هدرک  هک  ییاه  تبحص اهتنم  دراد ؛ یجراخ  دوجو 
.دوبن قیقد  دوب  هداد  هک  یربخ  تشادن و  یکردم  دنس و  چیه  ینعی 

ربتعم و ِعبنم  رکذ  نودـب  یجنـس و  تحـص ییامزآ و  یتسار نودـب  همانزور  رد  دانـسا  تاعالطا و  جرد  تروص  ره  رد  یلو 
.تسا زوین  کیف  ناگدنزاس  ای  ربخ و  نالعاج  یاه  شور زا  یکی  قثوم ،

رامآ ِربارب »  ۳-۲  » اه یتوف ای  نایالتبم  راـمآ  دـیوگ  یم لوا  شدوخ  دراد ؛ دوجو  راـبخا  نیا  راـشتنا  رد  ییاـه  ضیقنودـض
کی رابخا  راشتنا  رد  هک  یضیقنودض  نیمه  تسا ! ربارب »  ۲۰  » دیوگ یم رگید  عبنم  کی  زا  لقن  هب  دـعب  تسا و  یعقاو 
یلیخ دــهد  یم ناـشن  دــنک ، یم مــالعا  مـه  اــب  ضیقنودــض  ــالماک  راــمآ  ود  هاــم  کــی  زا  رتـمک  رد  دراد و  دوـجو  هناــسر 

.درک دامتعا  نآ  لک  هب  دوش  یمن
انلیا هچنآ  هباشم  رابخا ، راشتنا  دروم  رد  هاگشناد  داتـسا  نیا  « تسا زوین  کیف  هاگآ ، عبنم  زا  لقن  هب  یلومعم  رابخا  «»

ناـیرج رد  ناریا  دروـمرد  اـکیرمآ  اـب  یتارکاذـم  هدرک  اـعدا  هاـگآ » عـبنم   » کـی زا  لـقن  هب   ) هداد ماـجنا  تارکاذـم  دروـم  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۸طباور 



یظافلا زا  هدافتسا  : » تفگ تسا ،) هدرک  بیذکت  ار  ربخ  لوئـسم » عبنم   » کی زا  لقن  هب  زور  نامه  رد  سپـس  تسا و 
کرد اب  مه  نآ  ربتعم » رایسب   » عبانم طسوت  یئانثتسا » رایسب   » یدراوم رد  طقف  مان  ندرکن  جرد  و  هاگآ » عبنم   » لثم

.تسا لوبق  لباق  دشاب ، هتشاد  درف  نآ  یارب  یناج  تارطخ  دناوت  یم عبنم  نآ  مان  مالعا  هک  عوضوم  نیا 
.دننک یم ار  راک  نیا  ییانثتسا  روط  هب ایند ، رد  ربتعم  یاه  هناسر زا  یضعب 

ار ییاهربخ  ایند ، گرزب  یاه  هناسر زا  یـضعب  ینعی  دـندرب ! رزتیلوپ » ی  هزیاج  » ایند رد  اهربخ  پیت  نیا  زا  یـضعب  یتح 
.دندرب رزتیلوپ  ی  هزیاج نآ  رطاخ  هب  دندرک و  رشتنم  هاگآ  عبنم  زا  لقن  هب 

مهم یمک  اـی  یلوـمعم  ربـخ  کـی  دروـمرد  هن  یلو  دـتفیب ؛ قاـفتا  نیا  اـیند  رد  تسا  نـکمم  ییانثتـسا »  » تروـص هـب سپ 
.اکیرمآ ناریا و  تارکاذم  لثم 

هتـشاد ربخ  عبنم  یارب  یناج  رطخ  نآ  رـشن  هک  تسین  مه  روط  نیا تسین و  یپات  یلیخ  ربخ  اـکیرمآ  ناریا و  تارکاذـم 
.دشاب

ار یربـخ  نـینچ  درادــن  ار  شماــن  مــالعا  تعاجــش  هـک  یعبنم  یتـقو  مشاــب ، هناــسر  نآ  لوئــسمریدم  رگا  نـم  نیارباــنب 
.منک یم یراددوخ  نآ  جرد  زا  دهد ، یم

.درک یقلت  زوین  کیف  وزج  دوش  یم مه  ار  اهربخ  پیت  نیا 
: تفگ ییامزآ » یتسار  » ماجنا رب  ینبم  یـس  یب یب یاعدا  درومرد  زورپ  ییایـض « دزادـنا یم هار  یناور  گنج  یـس  یب یب «»

.دنک اقلا  ار  نآ  یتسرد  ات  دراذگ  یم ربخ  کی  تشپ  ار  دوخ  رابتعا  هناسر  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  راک  نیا  »
.دییات هن  درک و  در  دوش  یم هن  ار  اهربخ  پیت  نیا 
.دزادنا یم هار  یناور  گنج  کی  هناسر  راک ، نیا  اب 

.دریگ یم هدهعرب  ار  شتیلوئسم  میدرک و  تابثا  ام  اقآ  دیوگ  یم
تایلمع بوچراهچ  رد  ار  نآ  ناوت  یم هکلب  تسا ؛ تسرد  ربخ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تیلوئـسم  نتفرگ  هدـهعرب  نیا 

.درک یدنب  هتسد یناور 
.دنک یم تیلاعف  یروشک  هچ  عفن  هب  دریگ و  یم هجدوب  اجک  زا  تساجک ، لام  یس  یب یب هک  تسا  مولعم  لاح  ره  هب 

.درک دامتعا  رابخا  تسد  نیا  هب  دوش  یمن یلیخ  اذل 
نآ تشادهب  ترازو  دـنک و  رـشتنم  ار  تسا  انورک  ناگدـش  توف لک  تسیل  دـنک  یم اعدا  هک  یلـسکا  لیاف  نآ  هکنیا  رگم 

.دهد قباطت  شدوخ  تسیل  اب  ار 
.درک دامتعا  دنس  نآ  هب  دوش  یم دش  یمسر  مالعا  هکنیا  زا  دعب 

رـشتنم فافـش  تروـص  هـب تاـعالطا  راـمآ و  هـک  تـسا  نـیا  یناـسر  عـالطا ی  هزوـح رد  ناریا  تالـضعم  زا  یکی  دوزفا : یو 
.دوش یمن

.میرادن ار  دننک  یم رشتنم  یس  یب یب لثم  ییاه  هناسر هک  یتاعالطا  ییامزآ  یتسار هسیاقم و  تردق  لیلد  نیمه  هب 
.تسا فرط  نیا  زا  مه  لکشم  زا  یرادقم  کی  ینعی 

مه اهنآ  شـشوپ  دنراد و  مه  دنلب  ییادص  دنروآ ، یمرد فلتخم  یاهاج  زا  ار  رامآ  دـنور  یم یـس  یب یب لثم  ییاه  هناسر
.تسا ریگارف 

.دننک یم مالعا  ربخ  بلاق  رد  ار  ناشدوخ  یاعدا  دنیآ و  یم تردق  اب  سپ 
تسار و دننک و  یجنس  تحص ار  اهنآ  یاعدا  دنیایب  هک  میرادن  مه  دنمتردق  یاه  هناسر میرادن و  یفاک  تاعالطا  ام  یلو 

.دنروایبرد ار  نآ  غورد 
تـسا هدـشن  رـشتنم  روـشک  لـخاد  رد  هدـشدییات  قـثوم و  عباـنم  زا  هک  یراـبخا  هب  ناوـت  یمن ییاـضف  نینچ  رد  نیارباـنب 

.درک دامتعا 
راهظا یتییوت  رد  ایناتیرب  رد  ناریا  ریفـس  داژن ، یدیعب دیمح  « دنک رـشتنم  ربخ »  » ناونع هب ار  دوخ  رظن  دیابن  راگنربخ  «»

نیا نایرجم  یبزح  یسایس و  یاه  هاگدید تلاخد  مدع  راتساوخ  هک  یـس  یب یب دیدج  ریدم  درکیور  هک  هدرک  یراودیما 
.دوش ارجا  زیمآ  ضیعبت ریغ  روط  هب تسا ، هدش  اه  همانرب رد  هکبش 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۹طباور 



یور دـناوت  یم دراد  یهاگدـید  نینچ  هک  یریدـم  ندـمآ  راـک  یور  هـک  یریثاـت  داژن و  یدـیعب تییوـت  دروـم  رد  رورپ  ییاـیض
هدرک مـالعا  ار  یدرکیور  نینچ  یـس  یب یب ریدـم  هک  ما  هدینـشن ار  نـیا  نـم  : » تـفگ دراذـگب ، یـس  یب یب درکلمع  ی  هوـحن

.دشاب
.دراذگب ریثات  ربخ  نایرج  رد  اه  هناسر ناریدم  یصخش  یاه  هاگدید دیابن  یقطنم  روط  هب یلو 

رظن اه  هناسر ناراذگ  تسایس هچ  یرجم و  هچ  ریدم ، هچ  راگنربخ ، هچ  هک  میتفرگ  دای  یراگن  همانزور یربخ و  راک  رد  ام 
.دنهد یم لاقتنا  شرازگ  تشاددای و  لیلحت ، بلاق  رد  ار  ناشدوخ 

.دنا توافتم مه  اب  الماک  زوین  زویو و  news ؛)  ) زوین هن  دننک  یم رشتنم  ( views  ) زویو ناونع  هب  ار  نیا 
.دننزب اج  ربخ »  » ناونع هب ار  دوخ » هاگدید   » دنرادن قح  هناسر  یاسؤر  ناراگنربخ و  نایرجم ،

.تسا یلوصا  یعیبط و  زیچ  کی  نیا 
.تسا هدرک  یم لمع  یا  هفرحریغ هدرک ، یمن تیاعر  رگا  یس  یب یب هلمج  زا  یا  هناسر ره  الاح 

.تسا هداد  ماجنا  یا  هفرحریغ راک  مه  نآ  دنک ، یطخت  لصا  نیا  زا  دهاوخب  یحطس  ره  رد  یا  هناسر ره 
ی هوـحن رد  تسا  نکمم  دـنک ، لاـبند  تیدـج  اـب  ار  درکیور  نیا  یـس  یب یب ریدـم  رگا  اـیآ  هک  لاوـس  نیا  هـب  خـساپ  رد  وا  «

.دیآ یمرب یزیچ  ره  یس  یب یب زا  : » تفگ دوش ، داجیا  یرییغت  هناسر  نیا  رابخا  راشتنا 
نآ یـشم  طـخ  یور  اـعقاو  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  دـنیوگ  یم هک  یلوحت  رییغت و  نیا  اـیآ  هک  دـید  دوـب و  رظتنم  دـیاب  ینعی 

.هن ای  دراذگ  یم ریثات  مه 
.درک تواضق  دوش  یمن شیپاشیپ  یلو 

یـس یب یب یاهدرادناتـسا  نیب  یتواـفت  هچ  هک  لاوـس  نـیا  هـب  خـساپ  رد  رورپ  ییایـض « درب یم رـس  هـبنپ  اـب  یـس  یب یب «»
یــس یب یب بطاـخم  یلیخ  نوـچ  نـم  : » تـفگ دراد ، دوـجو  ربـخ  راـشتنا  ی  هوـحن ظاـحل  زا  یناـهج  یــس  یب یب یــسراف و 

.مهد ماجنا  هسیاقم  ود  نیا  نیب  مناوت  یمن یلیخ  منک ، یم لابند  ار  شرابخا  یرادگ  هاگ طقف  متسین و  یناهج 
لقادح ِیاُوا  یو وتو و  نم لانشنرتنیا ، ناریا  لثم  یربخ  ِینویزیولت  یاه  هکبش ریاس  هب  تبسن  یسراف  یـس  یب یب هتبلا 

.تسا رتهب  اه  هکبش نیا  زا  یمک  ینعی  تسا ؛»! رت  هتسش بآ  هی  »
لوـصا یتـح  هـکلب  دـننک ؛ یمن تیاـعر  ار  یربـخ  لوـصا  اـهنت  هـن دـنا ! کـیف رـساترس  ـالک  الـصا  هـک  اـه  نوـیزیولت زا  یــضعب 

.دننک یمن تیاعر  مه  ار  یبدا  یناسنا و  یقالخا ،
دصرد دـیوگ و ۱۰  یم تسرد  ِراـبخا  دـصرد  الثم ۹۰  ینعی  درب ! یم رـس  هبنپ  اـب  هک  تـسا  تروـص  نـیا  هـب  یـس  یب یب یلو 

.تسا تسرد  کی  مادک تسا و  کیف  ربخ  مادک  دنادب  بطاخم  هکنیا  نودب  دنک ؛ یم نآ  یطاق  کیف  ِرابخا 
داتـسا تاـطابترا و  موـلع  هدکـشناد  سیئر  یناـقرف ، یدـهم  دـمحم  « دـنک دانتـسا  یمـسر  عباـنم  هب  طـقف  دـیابن  هناـسر  «»

: تفگ تسا ، هدوـب  یا  هفرح یـس  یب یب راـک  ردـقچ  هک  لاوـس  نیا  هب  خـساپ  رد  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یراگن  همانزور
.دننک مالعا  ار  یرگید  زیچ  یمالعا  ِیمسر  رامآ  زا  ریغ  دنناوت  یمن ناریا  یلخاد  یمسر  عبانم  هک  تسا  یعیبط  »

عبانم تاـعالطا  اـب  یتواـفتم  تاـعالطا  هک  تشاد  یـسرتسد  یعباـنم  هب  یلیلد  ره  هب  یراـگنربخ  اـی  هناـسر  رگا  نیارباـنب 
.دنک قیقحت  نآ  درومرد  دراد  هفیظو  دنداد ، یم یمسر 

.دنک رشتنم  ار  نآ  دناوت  یم دندرک  دییات  عبنم  ات  هس  - ود لقادح  دش و  نئمطم  تاعالطا  نآ  تحص  زا  هکنیا  زا  دعب 
.دنک دانتسا  یمسر  عبانم  تاراهظا  هب  طقف  هک  تسین  نیا  هناسر  کی  ی  هفیظو ینعی 

دادـعت ردـقنیا ، ار  نایالتبم  دادـعت  یمـسر  عبانم  هک  دـنک ؛ یم مالعا  ار  یمـسر  عبانم  تاعالطا  هناسر ، کـی  داد : همادا  وا 
.دننک یم مالعا  ردقنیا  ار  یرتسب  دادعت  ردقنیا و  ار  تافلت 

وا هـب  یمــسر  عباـنم  تاـعالطا  زا  یتواــفتم  ِقـثوم  تاــعالطا  هـک  تـشاد  یعباــنم  هـب  یــسرتسد  هناــسر  ناــمه  رگا  یلو 
.دنک رشتنم  دناوت  یم یا  هناسر ی  هفیظو ظاحل  هب  دنداد  یم

هناــسر ِدوــخ  رظن  زا  عــبنم  نآ  کــی ) هــکنیا  طرــش  هــب  درادــن ؛ دوــجو  راــک  نــیا  یارب  یا  هــفرح لوــصا  ظاــحل  هــب  یعناــم 
.دشاب هتشاد  یبسن  نانیمطا  دنک  یم رشتنم  هچنآ  تحص  هب  تبسن  هناسر  نآ  ود ) دشاب ، قثوم  هدش و  هتخانش

.درادن یلاکشا  تروص  نیا  هب  تاعالطا  راشتنا  دوزفا : یو 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۰طباور 



.تسا یا  هفرح یقالخا و  لوصا  وزج  تسا و  لوادتم  اج  همه رد  یا  هفرح یا و  هناسر تیلاعف  رد  راک  نیا 
عبنم هاــگآ ، عـبنم  مـسا  هـب  دــیناوت  یم امــش  تـقو  نآ دوـش ، شاــف  شماــن  تساوــخن  یلیلد » ره  هـب   » امــش عــبنم  رگا 

.دینک لقن  اهنیا  لاثما  ای  سانشان 
الوصا هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  درک : دـیکات  یناقرف  « تسا یا  هناسر درگـش  کـی  سانـشان  عباـنم  زا  هدافتـسا  »

رب نافلاخم  «، » هک دـنقتعم  مدرم  «، » دـنرواب نیا  رب  ناسانـشراک  «، » علطم عبانم  «، » هاگآ عباـنم   » ظاـفلا زا  هدافتـسا 
.تسا ناهج  رد  یا » هناسر درگش   » کی عقاو  رد  دنیوگ » یم نینچ  ناقفاوم   » و دنرظن » نیا 

.دنک یم دای  قفاوت » یژولوئدیا   » ناونع تحت  نآ  زا  یسیلگنا ) سانش  نابز  ) رلواف رجار 
هکنیا نودــب  ار  یرظن  دــننک  یم یعــس  تاحالطــصا  ظاـفلا و  نـیا  زا  هدافتــسا  اـب  اــه  هناــسر دــیوگ  یم هـک  اــنعم  نـیا  هـب 

.دننک یفرعم  بلاغ » رظن  ، » دشاب هتشاد  دوجو  نآ  تشپ  یدنتسم 
زا اـهنآ  یلو  تسا ؛ رفن  ود  اـی  رفن  کـی  هب  طوـبرم  اـی  تسا  راـگنربخ  تشادرب  طـقف  رظن  نآ  اـه  تـقو یلیخ  هـک  یلاـح  رد 

.دننک یم دای  نآ  زا  بلاغ » رظن   » ناونع تحت  ای  عمج » کی   » فرط
.دنراد اه  هناسر هک  تسا  یدرگش  نیا 

هک دراد  یداـمتعا  دروـم  ی  هدــش هتخانــش عباـنم  یا  هناـسر رگا  میرذــگب ؛ هـکنیا  زا  یلو  درک : راـهظا  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
نیا هب  ار  ربـخ  هـک  دراد  ار  راـیتخا  قـح و  نـیا  دوـش  شاـف  ناـش  ماـن دـنهاوخ  یمن اـما  دـنهد  یم نآ  هـب  یقثوـم  تاـعالطا 

.دنک رشتنم  تروص 
یفرعم ار  ناش  عبانم هک  دوش  یم هداد  ناراگن  همانزور هب  هزاجا  نیا  مانمگ » یربخ  عباـنم  زا  تظاـفح   » لـصا ساـسا  رب 

.دننکن
، دوش یفرعم  دـهاوخن  عبنم  ِدوخ  هک  یتروص  رد  هک  تسا  هدـش  هداد  هزاجا  نیا  هناسر  هب  مه  یا  هفرح قالخا  ظاحل  هب 

.دراد ار  قح  نیا  دنک و  یراددوخ  شمان  یاشفا  زا 
نیب یتوافت  ایآ  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  تاطابترا  صصختم  نیا  « سانشان  » عبنم اب  هسیاقم  رد  لوئـسم »  » عبنم «

تسین یعبنم  ینعی  تسین ؛ یمسر  عبنم  کی  هاگآ »  » عبنم هلب ، : » تفگ دراد ، دوجو  لوئسم » عبنم   » و هاگآ » عبنم  »
.دشاب یتلود  یاه  هاگتسدای یرالاس  ناوید ِیمسر  یاه  هاگتسد هب  قلعتم  هک 

.دنشاب هاگآ  عبنم  دنناوت  یم مه  ینیع  دهاش  کی  یهاگ  یتح  ای  سانشراک  کی  دشاب ؛ هاگآ  عبنم  دناوت  یم یسک  ره 
.دوب دهاوخن  مه  وگ » خساپ  » هجیتن رد  درادن و  یمسر  تیلوئسم  امازلا  هاگآ  عبنم  نیاربانب 

.دشاب وگ  خساپ تسا  هتفگ  هچنآ  تحص  هب  تبسن  مه  دشاب و  هتشاد  تاعالطا  دیاب  مه  لوئسم »  » عبنم یلو 
.دراد دوجو  هشیمه  اه  توافت نیا  نیاربانب 

هب هک  دـننادب  ینعی  دـننک ؛ هدافتـسا  تاحالطـصا  نیا  زا  تیـساسح  تقد و  اب  دـیاب  شیبو  مک اه  هناـسر لـیلد  نیمه  هب 
.تسیچ نآ  یانعم  دننک و  یم هدافتسا  نیوانع  نیا  زا  دنراد  لیلد  هچ 

هک تسا  ینعم  نیا  هب  دـنک  یم هدافتـسا  سانـشان » عبنم   » ظفل زا  هناسر  یتقو  ایآ  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  یناقرف 
هدـش هتخانـش هناسر  ِدوخ  یارب  دـیاب  اتدـعاق  سانـشان  عبنم  هن ، تفگ : درادـن ، یتخانـش  عبنم  نآ  زا  مه  هناـسر  نآ  ِدوخ 

.دشاب
.دوش یمن یفرعم  نوچ  تسا  سانشان  هناسر  نآ  ِنابطاخم  یارب  یلو 

اه هـنیمز نـیا  رد  اـیآ  هـک  لاوـس  نـیا  هـب  خـساپ  رد  هاگـشناد  داتـسا  نـیا  « دراد یا  هناـسر ره  ی  هماـن هویـش هـب  یگتـسب  «»
.دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم : » تفگ دراد ، دوجو  یلخاد  یللملا و  نیب یاهدرادناتسا  نیب  یتوافت 

.دراد یا  هناسر ره  ی » همان هویش  » هب یگتسب  نیا 
.دننک یم لمع  نآ  ساسارب  هک  دنراد  همان  هویش کی  الومعم  یللملا  نیب مهم  گرزب و  یاه  هناسر

.دنک یم صخشم  ار  دنک  یم راک  نآ  رد  هک  یراگن  همانزور ای  راگنربخ  ی  هفیظو هناسر و  یشم  طخ  همان  هویش نآ 
یعاـمتجا یاـه  هکبـش زا  هکنیا  یارب  دـشاب  هتـشاد  ییاـه  هصخـشم هچ  دـیاب  ربخ  کـی  دـنک  یم صخـشم  هماـن  هویـش نیا 

.دشاب شخپ  لباق 

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



مالعا امـسر  دـینک و  دـیق  دـیاب  دـیرادن ، نانیمطا  یربخ  یتسرد  زا  یتقو  دـیوگب  یا  هناسر ی  همان هویـش تسا  نکمم  ـالثم 
ی هناـسر ی  هماـن هویـش رد  تـسا  نـکمم  نـیا  هـک  یلاـح  رد  مـینک ؛ دـییات  ار  نآ  مقــس  تحــص و  میناوـت  یمن اـم  هـک  دـینک 

.دشابن یرگید 
الومعم یللملا  نیب گرزب و  یاه  هناسر نیارباـنب  درک : ناـیب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  مولع  هدکـشناد  سیئر 
بـسانم ییوگ  خساپ ناکما  هدش و  تیاعر  یا  هفرح ِقالخا  لوصا  نآ  رد  هک  دـننک  یم مادـقا  یا  همان هویـش بوچراهچ  رد 

.دشاب هتشاد  دوجو  ناشدرکلمع  یارب 
رد یا  هفرح تفارـش  یا و  هـفرح قـالخا  نوـچ  دنتـسه ؛ کرتـشم  مـه  اـب  دراوـم  رتـشیب  رد  یلک  لوـصا  رد  اـه  هناـسر نـیا 

.دراد یکرتشم  لوصا  ناهج  یاج  همه
یداـقتعا یخیراـت و  یگنهرف ، رتسب  هنیمز و  زا  هتـساخرب  ثعبنم و  هک  ییاهدـنب  دـناوت  یم یندـمت  اـی  روشک  ره  رد  یلو 

.دوش هفاضا  یا  هفرح قالخا  لوصا  هب  تسا  روشک  نآ 
.دشاب روشک  نامه  صتخم  دناوت  یم ایناث  دشاب و  یناهج  لوصا  اب  ریاغم  دیابن  الوا  دوش  یم هفاضا  هک  یزیچ  نآ  یلو 

هناـسر اـیآ  هـک  لاوـس  نـیا  هـب  خـساپ  رد  یناقرفدسانـش  یمن ار  وا  مـه  هناـسر  ِدوـخ  هـک  یعبنم  زا  بـلطم  راـشتنا  طرـش  «
هدـش ماـجنا  ییاـمزآ  یتـسار هکنیا  رکذ  اـب  افرـص  و  ییاـمزآ » یتـسار  » ماـجنا زا  دـعب  یـسانشان »  » عبنم فرط  زا  دـناوت  یم

تسین نیا  روظنم  سانشان ،»  » عبنم دنسیون  یم یتقو  منک  یم دیکات  مه  زاب  نم  : » تفگ دنک ، رـشتنم  ار  یربخ  تسا 
.تسا سانشان  هناسر  رظن  زا  هک 

هداتسرف اهنآ  یارب  ار  تاعالطا  رامآ و  یرس  کی یسک  ینعی  دشاب ؛ سانـشان  مه  هناسر  رظن  زا  یتح  تسا  نکمم  هتبلا 
.دشاب

.دننک یمن رشتنم  ار  ربخ  الومعم  دشاب  هدرکن  ییامزآ  یتسار هناسر  نآ  دوخ  هک  ینامز  ات  تروص  نیا  رد 
دـسانشن ار  عـبنم  یلو  دـهدب  ماـجنا  ار  ییاـمزآ  یتـسار هناـسر  رگا  هک  تسا  نیا  فرح  نـیا  ی  هجیتـن هـکنیا  دروـم  رد  یو  «

.درادن یلاکشا  : » تفگ درادن ، یلکشم  ربخ  راشتنا 
لوق هب   - رگا یتح  دـنک ؛ رـشتنم  دـناوت  یم تسا  تسرد  تاعالطا  نیا  هک  دـش  نئمطم  داد و  ماجنا  ییاـمزآ  یتسار یتقو 

.دشاب هداد  هناسر  هب  ار  خن » رس   » افرص عبنم  نآ  دسانشن و  ار  عبنم  نآ  امش -
.درادن یلکشم  تسا  هدرک  قیقحت  نآ  یتسرد  درومرد  هناسر  نآ  نوچ 

ناهج یقیقحت  یاه  شرازگ زا  یمهم  شخب  ًالـصا  تفگ : وا  « دنهد یم یمهم  یاه  خنرـس اه  هناسر هب  سانـشان  عبانم  »
.دریگ یم لکش  دنهد  یم تسد  هب  سانشان  عبانم  هک  یخنرس  ساسارب 

اهتنم دوـش ؛ یم هداد  راـگنربخ  هـب  سانـشان  عـبنم  کـی  فرط  زا  میقتـسمریغ و  یلکــش  هـب  یا  هـیلوا تاـعالطا  کـی  ینعی 
دــش نــئمطم  نآ  تحـــص  زا  تــفرگ و  ار  شدــییات  رگا  دــیآ و  یمرب نآ  ی  هعلاــطم یـــسررب و  قــیقحت و  یپ  رد  راــگنربخ 

.دنک شرشتنم  دناوت  یم
.تسا شدوخ  تاعالطا  نآ  تحص  لوئسم  هکنیا  رطاخ  هب  تسین ؛ دراو  هناسر  نآ  راک  هب  یللخ  تروص  نیا  رد 

یا هناسر چـیه  تسا ؛ هتفرگ  لکـش  لاس  اـه  هد یط  رورم  هب  هک  تسا  هناـسر  نآ  راـبتعا  تاـعالطا ، نآ  تحـص  تناـمض 
.دهدب تسد  زا  هبش  کی ار  شرابتعا  یگداس  نیا  هب  هک  تسین  رضاح  الومعم 

نتم رد  درک : حیرـصت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وـضع  نیا  ؟ دـنهد یمن حیـضوت  ربـخ  نـتم  رد  ار  ییاـمزآ  یتـسار شور  ارچ  «
رـشتنم سانـشان - عـبنم  زا  لـقن  هب   - تسا هدرک  ییاـمزآ  یتـسار ار  تاـعالطا  هک  اـعدا  نیا  اـب  یـس  یب یب هک  ییاـه  شرازگ

.دیوگ یمن یزیچ  هدرک  هدافتسا  ییامزآ  یتسار یارب  هک  یشور  درومرد  دنک  یم
.دراد لیلد  ود  : » تفگ دنهد ، یمن حیضوت  ار  ییامزآ  یتسار شور  ارچ  هکنیا  درومرد  یناقرف 

هدننک لسک بطاخم  یارب  هک  دوش  یم یتاییزج  یواح  دوش و  یم ینالوط  یلیخ  شرازگ  مجح  دـننک  یم رکف  هکنیا  یکی 
.دوب دهاوخ 

.دشاب هتشادن  یملع  ِییاور  دندرک  هدافتسا  هک  یشور  نآ  تسا  نکمم  مه  یهاگ 
هک دـیوگ  یم وا  هب  بطاخم  لاس  نایلاس  ی  هتـسیز ی  هبرجت بطاخم و  رواب  دامتعا و  هناسر و  نآ  راـبتعا  تروص  نیا  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۲طباور 



.دنک دامتعا  ربخ  نیا  هب  دناوت  یم ردقچ 
نایرجم یبزح  یـسایس و  یاه  هاگدید تلاخد  مدع  راتـساوخ  هک  یریدم  دوجو  ایآ  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  یناقرف  «

راـک نیا  اـمتح ، : » تفگ دـشاب ، راذـگریثات  هکبـش  نیا  راـبخا  لـقن  ی  هوـحن یور  دـناوت  یم تسا ، اـه  هماـنرب رد  یـس  یب یب
هدـش یم نـالا  اـت  مه  رگا  دوـشب ! ماـجنا  دـیابن  الـصا  هک  اـه ] هماـنرب رد  ناـیرجم  یبزح  یـسایس و  یاـه  هاگدـید تلاـخد  ]

.تسا هدوب  یا  هفرح یقالخا و  فلخت  کی  هدوب ؛ فلخت 
مـالعا لـبق  زا  ار  ناـش  یـسایس قلعت  هک  ییاـه  هناـسر یبزح و  یاـه  هناـسر رگم  تسا ؛ فلخت  یا  هناـسر ره  رد  راـک  نیا 

.دننک یم
شناراکردـنا تسد ای  ناراگنربخ  نایرجم ، یاه  هاگدـید هکنیا  قح  دراد  ییارگ  ینیع یفرط و  یب یاـعدا  هک  یا  هناـسر یلو 

.دنک ظفح  ار  شا  ییارگ ینیع یفرط و  یب دیاب  درادن و  ار  دوش  شا  یربخ نایرج  دراو 
هد نیدـنچ  ی  هقباـس اـب  یـس  یب یب هک  تسا  دـیعب  تـسا و  هدوـب  فـلخت  هدـش  یم ماـجنا  روـط  نـیا ـالاح  اـت  رگا  نیارباـنب 

.دنکب ضوع  ار  دنور  رفن  کی  فذح  اب  یتحار  نیا  هب  دناوتب  شا  هلاس
هتفرگ لکـش  یـس  یب یب رد  یا » هناـسر تنـس   » کـی رگید  فرط  زا  درک : راـهظا  یویـسراف  یـس  یب یب ِیا » هناـسر تنــس  »

.تسا
.دننک رییغت  شناریدم  رگا  یتح  دنز ؛ یم ار  لوا  فرح  یا  هناسر تنس  نیا 

.دیدج ریدم  ی  همانرب ای  تسایس  امازلا  هن  تسا  یا  هناسر تنس  بلاغ ، نامتفگ  عومجم  رد 
قیـالع اــه و  شیارگ اــه ، یــشم طــخ  اــه ، تسایــس اــه ، هاگدــید هاــگ  چــیه هـک  تـسا  هدوـب  نـیا  اــهنآ  ناــیرجم  یاــعدا 

.تسا هدوب  نیا  ناش  یاعدا لاح  هب  ات  لقادح  دنهد ؛ یمن تلاخد  دوخ  ِیا  هناسر تادیلوت  نایرج  رد  ار  ناش  یصخش
لـصاح یتادـهاشم  تاـیبرجت و  هـچ  لـمع  رد  هدـنیآ  رد  هـک  دـید  دـیاب  دـیوگ  یم ار  نـیا  فـالخ  دـیآ و  یم یـسک  رگا  ـالاح 

.دنک یم ار  شدوخ  راک  یا  هناسر تنس  نآ  ای  دنک  یم رییغت  یس  یب یب تسایس  اعقاو  ایآ  دش ؛ دهاوخ 
رد ارگ  لوصا یا  هناسر لاعف  حاتفم ، حـلاصدمحم  « دـنک کچ  فلتخم  قرط  زا  ار  عبنم  نودـب  ِربخ  ِتحـص  دـیاب  هناسر  «»
زا یکی  : » تفگ تسا ، یا  هفرح ردـقچ  هاگآ  لوئـسم و  سانـشان ، عبانم  زا  لـقن  هب  ربخ  راـشتنا  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ 
هک تسا  نیا  دنهد  همادا  یا  هفرح تروص  هب ار  دوخ  تیلاعف  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تسا  دوجوم  اه  هناسر رد  هک  یدـعاوق 

.دنرادب نوصم  ییوگ  خساپ تاداقتنا و  تاضرعت ، زا  ار  ناش  ِعبانم
.دننک یمن رشتنم  ار  رابخا  ِعبانم  زا  یلیخ  اه  هناسر هک  تسا  موسرم  ایند  ی  همه رد 

کی اـت  دوش  هجوت  نآ  هب  یراـگن  هماـنزور یاـضف  رد  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یرگید  یاهدرادناتـسا  عوـضوم  نیا  راـنک  رد  اـما 
.دوش یقلت  حیحص  یا  هفرح رظن  زا  ربخ 

زا دـنناوتب  اـت  دـننک  کـچ  ار  ربـخ  نآ  ددـعتم  عباـنم  زا  فـلتخم و  قرط  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  اهدرادناتـسا  نـیا  ی  هـلمجزا
.دنشاب هتشاد  عوضوم  نیا  یارب  دشاب - هئارا  لباق  هک   - یفاک دانسا  دنوش و  علطم  نآ  تحص 

ود نیب  یضقانت  دینز  یم یس  یب یب درومرد  هک  یلاثم  رد  اما  درک : نایب  وا  « دننک یم بلج  ار  رگیدمه  یـس  یب یب عبانم  »
.دنک یم مالعا  ربارب »  ۲۰  » یرگید و  ربارب »  ۲  » ار رامآ  یکی  دراد ؛ دوجو  نآ  عبانم  زا  ات 

لباق اهنآ  ِمادک  چیه هک  تسا  نیا  ی  هدنهد ناشن دننک  یم در  ار  رگیدمه  رظن  دـننک و  یم بلج  ار  رگیدـمه  عبانم  یتقو 
.دنتسین دانتسا 

رد هک  یربخ  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه یارب  یا  هناسر یتقو  مینک ؛ هاگن  عوضوم  نیا  هب  یرگ  یا هفرح بناـج  زا  رگا  نیارباـنب 
.دوش یم یقلت  یا  هفرحریغ شرابخا  دنک ، یمن هئارا  یدنس  تسا  هداد  هئارا  رامآ  نآ 

.دهد یم خر  یس  یب یب درومرد  هلاسم  نیا  هک  تسین  لوا  ی  هعفد نیا  اما  دوزفا : یو 
یا هفرح دـعاوق  زا  یلیخ  زا  اما  دراد ؛ یگتـسباو  یـس  یب یب یاـه  هکبـش ی  هعومجم هب  هکنیا  مقر  یلع یـسراف  یـس  یب یب

.تسین دنبیاپ  اهنآ  هب  الومعم  دنک و  یم لودع 
کی رد  هک  یراـگنربخ  تسا ؛ راـگنربخ » یفرط  یب  » ثحب دوـش  یم هتفگ  اـه  هناـسر رد  اـضعب  هک  یدـعاوق  نـیا  ی  هـلمجزا

.درادن یسک - هیلعرب  ای  عفن  هب   - یریگ عضوم قح  دنک  یم راک  هناسر 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۳طباور 



.تسین هنوگ  نیا یسراف  یس  یب یب رد  اما 
.دننک یم یقلت  مه  یسایس » رگشنک   » ار ناشدوخ  دنتسه ، تیلاعف  لاح  رد  اجنآ  هک  یناسک  مامت 

.تسین یبیجع  زیچ  دنک  لودع  یا  هفرح دعاوق  زا  مه  دراوم  ی  هیقب هکنیا  یریگوس ، نیمه  دوجو  لیلد  هب 
هک دــیوش  یم هجوـتم  دــینک ، هاـگن  یعاــمتجا  یاــه  هکبــش رد  شناراــگنربخ  تیلاــعف  یارب  یــس  یب یب نیالدــیاگ  هـب  رگا 

.دننک یم لودع  اهدرادناتسا  نیا  زا  یتحار  هب الومعم  یسراف  یس  یب یب ناراگنربخ 
همادا ار  ریــسم  نــیمه  سپ  دــنوش ؛ یمن عــقاو  مــه  داــقتنا  دروــم  دــننیزگ و  یمرب تیلاــعف  رد  ار  یرگید  ی  هویـــش اــهنآ 

.دنهد یم
هکنیا دروـمرد  یا  هناـسر لاـعف  نـیا  درک : دـیکات  حاـتفم  « دـننک لرتـنک  ار  لـماوع  ی  هـمه دـنناوت  یمن ییاـمزآ  یتـسار رد  «»

تـسا و هداد  ماـجنا  ییاـمزآ  یتـسار دـنک  یم اـعدا  هدرک  رـشتنم  سانـشان  عباـنم  زا  لـقن  هـب  هـک  ییاـهربخ  رد  یــس  یب یب
یاهاطخ لامتحا  دشاب ، یرگید  یاه  هداد رامآ و  قیرط  زا  یجنـس  تحـص رگا  : » تفگ دـنک ، یم دـییات  ار  اه  هداد تحص 

.دراد دوجو  مه  یرگید 
یلماوع یناسنا ، یاـه  طـیحم هب  طوبرم  تاـعوضوم  درومرد  دانتـسا  لـباق  لـماوع  هک  تسا  نیا  اـهاطخ  نیا  ی  هلمج زا 

.دنشاب تباث  یملع  رظن  زا  هک  دنتسین 
انورک هب  طوبرم  امتح  اه  هتشک رامآ  هک  دینک  اعدا  دعب  دیریگب و  تباث  ار  رگید  یاه  صخاش مامت  دیناوت  یمن امش  ینعی 

.تسا
.دشاب یرگید  تاعوضوم  تسا  نکمم 

.تسا هدرک  ادیپ  شهاک  تافداصت  رامآ  هک  دش  مالعا  لوا  یاهزور  نامه  الثم  هکنیا  هلمجزا 
تسا نکمم  هک  یرگید  لیالد  نوچ  دور ؛ یم اطخ  هب  امتح  دریگب  ارجام  ِتباث  ناونع  هب ار  لماوع  نیا  زا  یکی  یـسک  رگا 

.تفرگ هدیدان  دوش  یمن ار  دشاب  هتشاد  دوجو  عوضوم  نیا  رانک  رد 
یرگید لـماع  چـیه  دـننک و  لرتـنک  ار  لـماوع  ی  همه دـنا  هتـسناوت یناـسنا  طـیحم  رد  هک  دـندرک  اـعدا  اـهنیا  هک  یلاـح  رد 

.دشاب دارفا  گرم  یلامتحا  لیلد  هک  تسا  هدوبن 
هک تسا  ییاطخ  لحم  اـقیقد  نیا  دـسر  یم رظن  هب  تفگ : یو  « دـنا هدرک تبحـص  یـضایر  سدـح  کـی  یاـنبم  رب  افرـص  »

.دوش بکترم  تسا  نکمم  درف 
عبنم دـنچ  لقادـح  دـشاب ؛ اـعدا  ناـمه  اـب  بساـنتم  دـیاب  دـنک  یم هئارا  هـک  یدنـس  دـنک ، یم ییاـعدا  نـینچ  یـسک  یتـقو 

.دننک دییات  ار  ددع  نیا  دیاب  ازجم  تروص  هب
.دنک دییات  یس  یب یب یارب  ار  یددع  نینچ  دناوتب  هک  درادن  رامآ  نیا  هب  یسرتسد  یتحار  نیا  هب  یسک  اتدعاق 

تباث ار  اعدا  نآ  تحـص  دانـسا ، ی  هلیـسو هب دیاب  هناسر  تقو  نآ درک ، دـییات  یـس  یب یب یارب  ار  رامآ  نیا  یـسک  رگا  الاح 
.تسا هداتفین  قافتا  نیا  هک  یلاح  رد  دنک ؛

.تسا تسرد  هدرک  هئارا  درف  نیا  هک  یددع  الامتحا  هک  دنتفگ  دندمآ  یضایر  سدح  کی  یانبم  رب  افرص 
طـسوت نآ  یریگراک  هب ی  هوحن و  لوئـسم » عبنم   » و هاـگآ » عبنم   » ظاـفلا زا  هدافتـسا  یاـه  بوچراـهچ دروم  رد  حاـتفم  «

.دوش یم بوسحم  لصا  فالخ  اتدعاق  دنک  ناهنپ  ار  یعبنم  هناسر  کی  هک  عوضوم  نیا  : » تفگ انلیا ، یرازگربخ 
ثعاب عبانم  نیا  هب  دانتسا  دنوش  یم یقلت  یعامتجا  ای  یسایس  ی  هصرع ِلومعم  ای  یداع  تاعوضوم  هک  یبلاطم  یارب 

هکلب تــسین  ربــخ » عــبنم   » هناــسر ِدوــخ  ــالومعم  نوــچ  دورب ؛ نــیب  زا  نیبطاــخم  نــیب  رد  راــبخا  راــبتعا  هــک  دوــش  یم
.تسا نارگید  هب  ربخ » ی  هدنناسر »

عبنم دـننام  یظاـفلا  زا  هدافتــسا  درک : ناـشنرطاخ  وا  « تـسا مـهم  ربـتعم  عباـنم  اـب  وـگو  تـفگ کـچ و  لـبد زا  هدافتــسا  »
نآ هب  دوش  یمن درادـن و  تهاـجو  تاـعوضوم  ریاـس  رد  دودـحم  یلیخ  دراوم  رد  زج  اـهنیا  هیبش  اـی  هاـگآ  عبنم  سانـشان ،

.درک دانتسا 
نوـصم یارب  اـم  هک  دـشاب  رطخ  ضرعم  رد  ردـقنیا  تسا  هدرک  رـشتنم  ار  یربـخ  هک  یعبنم  هـک  تـسین  هنوـگنیا  ـالومعم 

.میوش ظافلا  نیا  زا  هدافتسا  هب  روبجم  وا  نتشاد 

 



یدوز هـب اـهنآ  بذــک  اـی  تحــص  دنتــسه و  ییاـمزآ  یتـسار لـباق  یتـحار  هـب تاـعوضوم ، نـیا  زا  یلیخ  هـکنیا  صوـصخ  هـب
.دوش یم صخشم 

نیا هب  هک  یناسک  ی  همه رت و  یمـسر عبانم  طـسوت  یدوز  هب دـیدز ، تارکاذـم  هب  عجار  اـنلیا  درومرد  هک  یلاـثم  هکنیااـمک 
.دش بیذکت  دنتشاد  یسرتسد  عوضوم 

.دز مه  یدایز  یاه  تراسخ هتبلا  و 
یـسکره اباحم  یب هنوگنیا  یتقو  دـنرب ؛ یم لاوس  ریز  ار  دوخ  یا  هناـسر راـبتعا  دوخ و  تهاـجو  راـک  نیا  اـب  دارفا  زا  یلیخ 

.دننک یم رشتنم  دناسر  یم ناش  عالطا هب  ار  یا  هعیاش ره 
رابخا تاعیاش و  راشتنا  زا  دـناوت  یم هک  تسا  ییاه  هار زا  یکی  ربتعم  عبانم  اب  وگو  تفگ کچ و  ـلَِبد زا  هدافتـسا  اتدـعاق 

.دنک یریگولج  هیاپ  یب
ضوع هک  یریثات  داژن و  یدـیعب تییوت  دروم  رد  حاـتفم  « یزاـجم یاـضف  رد  یـس  یب یب ناراـگنربخ  تیلاـعف  یاـمنهار  «»

ی هوحن یور  دناوت  یم اه - همانرب رد  نایرجم  هاگدید  ندـشن  دراو  رب  ینبم   - وا یلامتحا  درکیور  یـس و  یب یب ریدـم  ندـش 
یامنهار رد  هک  یدراوم  هلمجزا  هکنیا  رطاخ  هب  تسین ؛ یدـیدج  ِعوضوم  نیا  : » تفگ دراذـگب ، هناسر  نیا  رابخا  راـشتنا 

ی هصرع رد  یحیرص  یریگ  عضوم دیابن  راگنربخ  هک  تسا  نیا  هدمآ  یزاجم » یاضف  رد  یس  یب یب ناراگنربخ  تیلاعف  »
.دشاب هتشاد  یسایس  - یا هناسر

عوضوم نیا  دـنراد و  یریگ  عضوم الماک  یعامتجا  یاه  هکبـش رد  ناش  یاهوگو تفگ رد  دارفا  نیا  زا  یلیخ  هک  یلاـح  رد 
.دنهد یم زورب  ار 

.درک مه  یلامجا  دصر  کی  دوش  یم ار  نیا 
.دوش یم هجاوم  دروخرب  اب  امتح  یعوضوم  نینچ  یس  یب یب یاه  شخب ریاس  رد  هک  یلاح  رد 

وا اب  امتح  دنکب ، یـسایس  یریگ  عضوم دـنک  یم راک  - BBC World News  - یناهج یـس  یب یب رد  هک  یراگنربخ  رگا  ـالثم 
.دوش یم دروخرب 

هک دنا  هتسناد یناهج  یس  یب یب یاهدرادناتسا  دعاوق و  زا  یانثتسم  یتاهج  زا  ار  یسراف  یس  یب یب هک  دسر  یم رظن  هب 
.تسا هدش  راتفر  هنوگنیا  شناراگنربخ  اب  نونک  ات 

.دراذگب رانک  ار  عوضوم  نیا  هک  دشاب  هتفرگ  میمصت  العف  ناتسلگنا  مناد  یم دیعب 
ای دــندش  لـیطعت  یجراـخ ) یاــه  ناــبز هـب   ) یــس یب یب یاــه  نوـیزیولت زا  یرایــسب  یا ، هرود رد  لاــح  ره  هـب  تـفگ : یو 
! درک ادیپ  هعـسوت  هکلب  داتفین و  قافتا  نیا  یـسراف  یـس  یب یب درومرد  اما  داتفا ، قافتا  ناش  شخپ رد  ییاه  تیدودـحم

قافتا نیا  تشپ  یعفانم  دنتـسه - هجراخ  روما  ترازو  هک   - یـس یب یب یلام  ناگدـننک  نیمات هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نیا 
عوـضوم نـیا  زا  رطاـخ  نـیمه  هـب  درادـن  یــضقانت  ناـش  ناراـگنربخ یــسایس  یریگ  عـضوم اـب  عفاـنم  نـیا  اتدـعاق  دـنراد و 

.دندرکن یریگولج 
ناراـگنربخ راـگنربخ  ربـخ  یـسراف  یـس  یب یب یـسراف  یـس  یب یب ِیا » هناـسر تنـس  : » یدـیلک تاـملکزوین  فاـصنا عـبنم : «

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۱۲۰ یراذگ : کارتشاسانشان  یزاجم  یاضف  هناسر 

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

رد شرورپ  شزوـمآ و  ریزو  ییازریم ، یجاـح  نـسحم  یهاوخرذـع  هراـبرد  یئاـبطابط  همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 
: تشاد راهظا  مادقا  نیا  حالـصا  هب  روتـسد  ناتـسبد و  موس  یـضایر  باتک  دلج  یور  زا  نارتخد  ریوصت  فذـح  اب  هطبار 

هابتـشا حالـصا  هب  مزلم  ار  اـهنآ  هداد و  رظن  یـشزومآ  یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس  یفنم  درکراـک  هراـبرد  ریزو  هـکنیا 
.تسا ریدقت  لباق  هدرک ، دوخ 

دوش دوش یمیم هدینش   هدینش هعماج   هعماج ردرد   نانز   نانز یادص   یادص داد   داد ناشن   ناشن ریزو   ریزو یهاوخرذع   یهاوخرذع

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۵طباور 
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تسا و شیاتـس  لـباق  شرورپ  شزوـمآ و  ریزو  مادـقا  درک : ناـیب  یرداـق  یفطـصم  اـنریا ، زا  لـقن  هـب  اـنطع و  شرازگ  هـب 
.میشاب هدنیآ  رد  یسرد  یاه  باتک  دروم  رد  هعماج  تیساسح  نتفرگ  رظن  رد  دهاش  هک  دراد  یراودیما  یاج 

هب دناوت  یم  تسد  نیا  زا  یتاهابتـشا  درک : ناونع  دراد ، قیقد  دصر  هب  زاین  یـسرد  یاه  همانرب  ثحب  هکنیا  نایب  اب  یو 
ور هبور  یعاـمتجا  یاـه  شلاـچ  اـب  ار  اـهنآ  دراو و  یفطاـع  تابرـض  دنتـسه ، نارتخد  ناـنز و  هک  روشک  تیعمج  زا  یمین 

.دنک
دنا هدـش  درط  هعماـج  زا  هک  دـننک  روـصت  تسا  نکمم  لوا  هـلهو  رد  نارتـخد  ریوـصت  فذـح  اـب  ناـنز  داد : هـمادا  یرداـق 

هدیـشک هیـشاح  هب  عوضوم  تروـص  نیا  هب  دـنوش و  یم  هتفرگ  هدـیدان  مه  دـیدج  لـسن  یـسرد  یاـه  باـتک  رد  یتـح  و 
.دوش

رطاخ دوش ، یم  لابند  مدرم  طسوت  یسرد  یاه  باتک  یاوتحم  ریواصت و  مامت  داد  ناشن  ریخا  دادیور  هکنیا  نایب  اب  وا 
هنوگره یسرد ، یاه  باتک  تارییغت  تبـسن  مدرم  تقد  هب  هجوت  اب  دوش  یم  هیـصوت  شرورپ  شزومآ و  هب  درک : ناشن 
بیترت هنیمز  نـیا  رد  ییارگ  لـمات  تاـسلج  دریگ و  تروـص  ناصـصختم  یـسانشراک  رظن  اـب  هـنیمز  نـیا  رد  یرظن  لاـمعا 

.دوش هداد 
مه یــسرد  باـتک  دـلج  رد  یرهاـظ  تارییغت  هـک  هـتکن  نـیا  یروآداـی  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 
وگ تــفگ و  دراو  ناصــصختم  اــب  دوــش  یم  هیــصوت  شرورپ  شزوــمآ و  ناریدــم  هــب  تــفگ : تــسا ، زیگنارب  تیـــساسح 

.درادن ییاراک  ارگدرف  تیریدم  هک  ارچ  دنوش ؛
یقـالخا درکیور  ود  دوزفا : ددرگ ، یمزاــب  هعماــج  رد  ناــنز  هـب  تـیبرت  مـیلعت و  دــنیآرف  دــصرد  هـکنیا ۵۰ ناـیب  اـب  یرداـق 

رد دــیاب  درکیور  ود  نـیا  دراد ؛ دوـجو  تـیبرت  مـیلعت و  هزوـح  رد  هنارـالاس ) نز   ) ارگ یفطاـع  و  هنارـالاسدرم )  ) ارگ فـیلکت 
یاـه هغدـغد  نتفرگ  رظن  رد  اـب  مـه  شود  هـب  شود  نادرم  ناـنز و  اـت  دـنوش  هـتفرگ  راـکب  مـه  راـنک  رد  تـیبرت  مـیلعت و 

.دننک راک  هعماج  ینید  یگنهرف و 
درم نز و  سنج  ود  نیا  تسین و  یتـسرد  یاـهدرکیور  تیـسنج  ود  نیا  یزاسادـج  ناـنز و  فذـح  درک : ناـشنرطاخ  یو 

.دننک یگدنز  مه  رانک  هعماج  رد  هک  دنریگب  دای  دیاب 
هدـش هتخانـش  مومذـم  تیبرت  میلعت و  یاـه  ماـظن  ماـمت  رد  اـه  لاـس  هک  تـسا  یعوـضوم  نارـسپ ، نارتـخد و  کـیکفت 

.دنزومایب یتسرد  هب  ار  مه  رانک  رد  یگدنز  دیاب  اهنآ  هک  ارچ  تسا ؛
زاـغآ زا  زور  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  ناتـسبد  موـس  یـضایر  باـتک  دـلج  یور  ریوـصت  رد  هدـش  لاـمعا  رییغت  تـسا ، ینتفگ 

رارق یزاجم  یاضف  رد  ناربراـک  زا  یخرب  دـقن  دروم  نازومآ  شناد  ناـیم  رد  یـسرد  یاـه  باـتک  عیزوت  یلیـصحت و  لاـس 
.تفرگ

یاه لاـس  رد  باـتک  نیمه  اـب  یلیـصحت ۱۳۹۹  لاس  پاچ  ناتـسبد  موس  یـضایر  باـتک  دـلج  یور  ریوصت  هسیاـقم  رد 
نازومآ شناد  رانک  زا  یـضایر  میهافم  زا  یخرب  هسردـم و  مرف  سابل  اب  نارتخد  ریوصت  هک  دوش  یم  هدـهاشم  هتـشذگ 

.دنتسه یزاب  لوغشم  رسپ  دنچ  طقف  دیدج  ریوصت  رد  تسا و  هدش  فذح  رسپ 
دلج یور  ریوـصت  زا  نارتـخد  فذـح  یـشزومآ ، یزیر  هماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس  مادـقا  نیا  هب  داـقتنا  اـب  ناربراـک  یخرب 

.دندرک ناونع  یتیسنج  ضیعبت  یانبم  رب  ار  ناتسبد  یضایر  باتک 
باتک رد  هدـش  ماجنا  یگقیلـس  یب تباب  تفگ : دادـیور ، نیا  لاـبند  هب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  ییازریم  یجاـح  نسحم   

.مینک یم حالصا  ار  نآ  هدرک و  یهاوخرذع  ناتسبد  موس  یضایر 
شزومآ و یاهورین  دصرد  زا ۶۰  شیب  اریز  میدرک  لوحم  ناـنز  هب  ار  هدـنیآ  لـسن  تیبرت  شرورپو  شزومآ رد  دوزفا : یو 

.دنهد یم لیکشت  نانز  ار  شرورپ 
رد هچ  ردام  ماقم  رد  هچ  لسن ، تیوه  تیـصخش و  یریگ  لکـش  ون و  لسن  هدـنیآ ، نتخاس  داد : همادا  ییازریم  یجاح 

.دنراد یا  هژیو شقن  نانز  ملعم ، ماقم 
هب یسرتسد  رد  هک  یتیسنج  هنیرید  ضیعبت  اذل  دنتسه  نارتخد  مه  روشک  نازومآ  شناد  زا  یمین  زا  شیب  نینچمه 
زا مورحم  ناریا  زا  یا  هـطقن چـیه  رد  یرتـخد  چـیه  زورما  تـسا و  هدـش  فرطرب  لـماک  روـط  هـب  تـشاد ، دوـجو  شزوـمآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۶طباور 



، تــسا یریگداــی  یاــه  تــصرف ربارب  عــیزوت  رد  یعاــمتجا  تلادــع  یلــصا  هیاــپ  هــک  مــینک  رکف  رگا  تــسین و  لیـــصحت 
تاــقباسم و رد  مــینک و  یم هدـــهاشم  زین  ار  شراــثآ  مــیداد و  رارق  نارتــخد  ربارب  رد  ار  یبوــخ  یریگداــی  یاـــه  تــصرف

.دنتسه نارتخد  ناگدننک  تکرش  زا  یمین  زا  شیب  اهدایپملا 
تـسا هدش  ماجنا  ییادتبا  موس  باتک  زا  نارتخد  ریوصت  فذـح  رد  یگقیلـس  یب کی  داد : همادا  شرورپ  شزومآ و  ریزو 
ماــمت هـب  تخــس  طیارــش  نـیا  رد  هـک  مـیراد  داــقتعا  مـینک  یم حالــصا  ار  نآ  مـینک و  یم یهاوخرذــع  تباــب  نـیا  زا  اذــل 

.دوش هجوت  دهد ، یم ماجنا  نارتخد  رب  زکرمت  اب  شرورپو  شزومآ هک  ییاه  تیلاعف
یفطـصم ییازریم  یجاح  نسحم  یـضایر  باتک  دلج  یور  زا  نارتخد  ریوصت  فذـح  شرورپ  شزومآ و  یدـیلک : تاملک 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۱۱۲ یراذگ : کارتشایشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژ و  یرداق 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسا هدرک  هدننکش  ار  ام  داصتقا  جراخ  یایند  هب  روآ  تلذ یاه  یگتسباو لیمحت   

NEET (Not in Education, ءزج هـک  دراد  دوــجو  ماــن      هـب  یگتفاــین  هعــسوت  صخاــش  نادداــصتقا  نـیا  هــتفگ  هــب   
.دنتسه اه  هورگ نیرت  بوشآرپ ( Employment, or Training

سفن تزع  رب  ینتبم  یاه  هویـش هنارورپ ، هلفـس  هویـش  یاـج  هب  دـیاب  هک  دـندرک  لالدتـسا  ناـمز  ناـمه  رد  ناسانـشراک   
.تسا هداتفین  اج  زورما  ناریا  رد  زونه  هنافُسأتم  هک  مینک  هدایپ  ار  ارقف 

ریقف تیعمج  دروم  رد  سلجم  یاه  شهوژپ زکرم  ریخا  شرازگ  هب  دانتـسا  اب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا 
دصرد ینعی ۸۹  دنتـسه ؛ هتــسشنزاب  ناریا  یارقف  دـصرد  لـغاش و ۳۰  ناریا  یارقف  دــصرد   ۵۹ درک : حیرــصت  ناریا  رد 

.دنتسین اهزاین  لقادح  نیمأت  ناربج  هب  رداق  راک ، زا  لصاح  دمآرد  اب  اما  دننک  یم اسرف  تقاط  راک  ناریا  یارقف 
ار یتادراو   ِ یتعنـص یاه  فرـصم دوخ ، لوپ  اب  دـنناوت  یمن ارقف  هدـش و  یتعنـص  ناریا  رد  اـه  فرـصم هک  تسا  نیا  تلع 

.دننک نیمأت 
یئابطابط همالع  هاگشناد  یتعنـص  تیریدم  ییوجـشناد  یملع –  نمجنا  تسـشن  رد  ینموم ، داشرف  انطع ، شرازگ  هب 

ییوجــشناد - یملع نـمجنا  مارگاتــسنیا  رد  ویـال  تروـص  هـب  هـک  روـشک » ریخا  هـهد  کـی  رد  ییادز  تعنــص   » عوـضوم اـب 
فطع هطقن  کی  ناونع  هب  ار  یتعنص  بالقنا  لوا  جوم  رشب ، هشیدنا  خیرات  هب  دانتـسا  اب  دش ، رازگرب  یتعنـص  تیریدم 
اشیپ شخب  ود  هب  ناوت  یم ار  هشیدنا  گنهرف و  یرباربان ، رقف و  هعـسوت ، هب  طوبرم  لئاسم  مامت  تفگ : درک و  یفرعم 

.درک میسفت  یتعنص  بالقنا  اسپ  یتعنص و  بالقنا 
یتعنـــص بــالقنا  دـــیدج  جوــم  ره  زورما ، اــت ب ه  مهدـــجه ) نرق  ناــیاپ  عــبر  ) یتعنـــص بــالقنا  لوا  جوــم  لــیاوا  رد 
.تسا هدرک  رادیدپ  یعمج  تایح  هصرع  رد  یرت  هدننک نییعت  یاهدمایپ  راثآ و  رت و  باتشرپ بتارم  هب  یاه  ینوگرگد

ار ندـش  یتعنـص  یعازتـنا » تیلاـعف  کـی   » ناوـنع هـب  یتعنــص  ماـظن  نـتفرگ  رظن  رد  زا  داـقتنا  نمــض  نادداـصتقا  نـیا 
ریثأـت هتــشاذگ و  ریِثأـت  اـهنآ  رب  تـسا و  ریگرد  رــشب  یعاـمتجا  یدرف –  تاـیح  داــعبا  هـمه  اــب  هـک  درک  یفرعم  یدــنیارف 

.دریذپ یم
زلتساک لئونام  رثا  گنهرف  هعماج و  داصتقا ، تاعالطا : رصع  باتک  تسـشن  نیا  رد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  داتسا 

یتاـیح دروـخرب  هچ  ندـش  یتعنـص  هک  درادـن  دوـجو  عوـضوم  نیا  یـسررب  لاـجم  هسلج  نـیا  رد  تـفگ : درک و  یفرعم  ار 

دنتسه دنتسه هتسشنزاب   هتسشنزاب ارقف   ارقف دصرد   دصرد لغاش  وو  ۳۰۳۰ لغاش روشک   روشک یارقف   یارقف دصرد   دصرد ۵۹۵۹
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یراگنا لهـس  نآ  هب  یـشخب  تینما  تیکلام و  قوقح  هنیمز  رد  تلود  رگا  دـنک ؟ یم بلط  تلود  هیحاـن  زا  یا  هنالوئـسم
.دوش راد  هشیر  نردم  یتعنص  دیلوت  هک  درادن  ناکما  دشاب ، هدرک 

.تخادرپ گناچ » نوج  اه   » مان اب  یبونج  هرک  لها  نادداصتقا  کی  یفرعم  هب  نینچمه  یو 
اب ار  هعسوت  ندش و  یتعنص  ناونع  اب  شناراکمه  تیویه و  یو  مات  باتک  رگا  هک  تفگ  نابطاخم  هب  نینچمه  ینموم 

نیدـنچ هرود  کـی  رد  یتعنــص  بـالقنا  لوا  جوـم  فـطع  هـطقن  اـت  خــیراتاشیپ  زا  هـک  دــیوش  یم هجوـتم  دــیناوخب ، تـقد 
نم تیو  تـلاو  هعلاـطم  اـما  تـسا  هلاـس  رازه   ۱۰ هرود ، نیا  تسا و  هدـش  ربارب  هـس  رـشب  هنارـس  دـیلوت  لـک  هلاـسرازه 

.ما هاگشناد  داتسا  رادم و  تسایس  وتسور ،
.یآ

تـسیود هرود  کـی  رد  متـسیب –  نرق  یناـیاپ  عـبر  اـت  مهدـجه  نرق  یناـیاپ  عـبر  زا  طـقف  هک  دـهد  یم ناـشن  اـکیرمآ  یت 
.تسا هدش  ربارب  رازه و ۷۲۰  رشب  هنارس  دیلوت  هینب  هلاس – 

.ربارب رازه و ۷۲۰  لاس ، تسیود  رد  ربارب و  لاس ۳  رازه  رد ۱۰  ینعی 
تسیز طیحم  یگدنز و  تیفیک  رقف ، یلم ، تینما  یلم و  تردق  اب  نازیم  هچ  ات  ندش ، یتعنص  هک  دهد  یم ناشن  نیا 

.دروخ یم دنویپ  ما ، هدرک دای  نآ  زا  یعمج  تایح  ماظن  ناونع  هب  نم  هک  هچنآ  همه  ای  و 
نوناـک ناوـنع  هـب  یعیزوـت » ماـظن   » و یدــیلوت » هـینب   » ندرک حرطم  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

.دش ناریا  رد  ییادز  تعنص یسانش  بیسآ  ثحب  دراو  یلم  ماظن  هعسوت  ءاقترا و  ای  تکالف  هدنهد  حیضوت  یلصا 
ور هب  ور  یگرزب  یاـه  تـلفغ اـه و  یراـگنا لهـس  اـب  اـم  فرط  نـیا  هـب  زا ۱۳۶۸  هتـشذگ  یاـهلاس  یط  : » دـیوگ یم ینموـم 

.میا هدوب
.تسا هتشاذگ  شیامن  هب  ار  دوخ  یلمع  راثآ  اه  یراگنا لهس اهاطخ و  زورما  ات  فطع ۱۳۸۴  هطقن  زا 

هب رداق  ام  یریگ  میمـصت  ماـظن  ارچ  هک  درادـن  ار  نیا  یگدـنهد  حیـضوت  تردـق  اـه  تلفغ نیا  یرـست  زج  یرـصنع  چـیه 
.تسین دوخ  لئاسم  لصف  لح و 

.مینک ادیپ  ییاهراکهار  نامتالکشم  یارب  میناوت  یم میمهفب ، بوخ  ار  هلئسم  نیا  رگا 
اب ناـهج  هک  یطیارـش  نیا  رد  تسا و  یتعنـص  دـیلوت  هینب  هب  هتـسباو  اـم ، تاـیح  هوجو  ماـمت  هک  دراد  داـقتعا  ینموـم  «

هدـیدپ اب  زورما  ات  زا ۱۳۸۴  دـنک ، یم تکرح  یدـیلوت  ءاقترا  ریـسم  رد  دوخ  ییاناد  بالقنا  ماـن   لـیذ  هقباـس  یب  تعرس 
هب ار  روشک  هکلب  میا  هدـماینرب دوخ  یخیراـت  یاـه  تلفغ ناربج  ددـص  رد  اـهنت  هن  ینعی  میا  هدوب ور  هب  ور  ییادز  تعنص 

.میا هداد قوس  زاس  هعجاف  ییارقهق  تمس 
زورما ناریا  رد  هعسوت  یـسایس  داصتقا  ناونع  اب  لاس ۹۴  رد  شدوخ  هدـش  رـشتنم  باتک  هب  عاجرا  اب  نادداصتقا  نیا 

.متفگ نخس  تسا  هداد  خر  لاح  هب  ات  هک  ییادز  تعنص نیرت  هقباس یب  هرابرد  باتک  نیا  همدقم  رد  نم  تفگ :
یریگ و میمــصت یاــهداهن  اــه و  هاگــشناد تـشاد ، یم دوــجو  ناریا  رد  هعــسوت  زا  یمهف  رگا  هـک  تـسا  نــیا  نــم  فرح 
رد هلاقم  کی  یتح  زورما  ات  هک  مییوگب  دـیاب  فسأـت ، لاـمک  رد  اـما  دـندرک  یم مـالعا  هداـعلا  قوف تیعـضو  دـیاب  یتراـظن 

.تسا هدشن  هتشون  دروم  نیا 
.تسا هداد  خر  ناریا  رد  ییادز  تعنص  نیرت  هقباس یب  ات ۱۳۹۵  زا ۱۳۸۵ 

.درادن دوجو  هعقاو  نیا  للع  دروم  رد  یملع  راک  ای  ینارنخس  چیه 
رطاــخ هـب  دــناد  یم هـک  ارچ  دــیوگ  یم نخــس  ناریا  رد  یزادــنارب  زا  اــکیرمآ  لــثم  یروــشک  هـک  تـسا  رطاــخ  نــیمه  هــب 

.دربب شیپ  ار  هنازادنارب  یاه  همانرب دناوت  یم هک  هدمآ  شیپ  یطیارش  ییادز ، تعنص
دوـجو هـب  ییوربآ  یب شیارب  دــناد  یم هـکنیا  اـب  دریگ  یم هراــنک  ماــجرب  زا  یتـحار  هـب  اــکیرمآ  هـک  تـسا  رطاــخ  نـیمه  هـب 

.دیآ یم
ارجاـــم نــیا  مــهف  هــک  دراد  داـــقتعا  دـــناد و  یم ییادز  تعنـــص دـــنور  زا  یـــشان  ار  زورما  ناریا  یریذـــپ  بیـــسآ ینموــم ،

.دراذگ یم ام  یاپ  یولج  ییاه  لح هار
.تسا یا  هشیدنا نارحب  کی  زا  یشان  تالکشم ، لح  رد  یناوتان  : دیوگ یم نادداصتقا  نیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۸طباور 



.میتسین دوخ  لئاسم  یدنب  تیولوا هب  رداق  ام 
.تسا کوکشم  نم  رظن  زا  ییادز  تعنص  دنور  ندنام  توکسم 

ینعی تسا  هدـش  ام  داصتقا  دراو  زرا  رـالد  دراـیلیم  رازه  دودح ۶۲۱  ات ۱۳۹۰ ، زا ۱۳۸۵  یمـسر ، یاه  شرازگ ساسا  رب 
.تسین زرا  دوبمک  زا  یشان  ام  ییادز  تعنص

.تسا کوکشم  رطاخ  نیمه  هب 
یارب ییاـه  هماـنرب دوخ ، یدـیلوت  هینب  تیوقت  یاـج  هب  میتخورف ، یم رـالد  یا ۱۴۰  هکـشب تمیق  اـب  ار  تـفن  یتـقو  ینعی 

.میتخیر یدیلوت  هینب  طوقس 
نیبرذ ریز  لــخاد  رد  ار  یناــسک  اــم  :» درک راــهظا  تــسناد و  کوکـــشم  رگید  تــهج  دـــنچ  زا  ار  ییادز  تعنـــص ینموــم ،
هعجاـف زرط  هب  ار  روـشک  هـک  مـیهد  یم لاـب  رپ و  یناـسک  هـب  سکعرب  دـنرادن و  اـم  یارب  یررـض  لـصا  رد  هـک  میراذـگ  یم

.دنا هدرک هتسباو  یزیمآ 
.تسا هدوب  یتادراو  یاه  فرصم نایاپ  یب یاه  شطع یور  ام  زکرمت 

تادراو رادـقم  اب  ههد ۸۰  رخاوا  رد  تشذـگ ، یم رالد  دراـیلیم  اب ۲۰  ههد ۸۰  هیلوا  یاه  لاـس رد  هک  یداـصتقا  تاروما 
.درذگ یم رالد ، درایلیم  یالاب ۸۰ 

.تسا هدرک  هدننکش  ار  ام  داصتقا  جراخ  یایند  هب  روآ  تلذ یاه  یگتسباو لیمحت 
هنـالاس ۸ ناریا  هـک  دوـب  هدـش  ینیب  شیپ دـش ، ییاـهن  لاـس ۱۳۸۳  رد  روشک  مراـهچ  هعـسوت  هماـنرب  نوناـق  دنـس  یتقو 

یلاس ۱۶. دشر ، نیا  یزرا  هنیزه  دشاب ، هتشاد  یداصتقا  دشر  دصرد 
.تسا هدوب  رالد  درایلیم   ۵

دـشر ۸ فدـه  ناـمه  هراـبود  هـک  تساـجنیا  بلاـج  دـش و  یحارط  هعــسوت  مشــش  هماـنرب  لاـس ۹۶  ، رد  دــعب  لاـس   ۱۲
.دوب حرطم  یدصرد 

یوگنخس و هک  تسا  نیا  اما  رت  مهم ثحب  تساجک ؟ دانـسا  نیا  رد  یداصتقا  یمک  دشر  هاگیاج  هک  تساجنیا  شـسرپ 
زرا رــالد  دراــیلیم  قــیرزت ۲۰۰  دــنمزاین  یدــصرد ، دـــشر ۸  یارب  هــک  درک  مـــالعا  تــقو  تــلود  هجدوـــب  هماـــنرب و  سیئر 

درک و هسیاـقم  اـهنآ  یتدــیقع  یژولوئدــیا  اـب  ار  ناریا  یاـه  تـلود یداــصتقا  درکیور  شنانخــس  هـمادا  رد  یو  !« میتـسه
دـض نیرت و  تسیلایرپمادـض  رهاظ  هب  هک  هدـش  بیوصت  یتلود  رد  داصتقا ، هب  زرا  یدراـیلیم  قیرزت ۲۰۰  درک «: دیکأت 

.تسا هدوب  ناریا  تلود  نیرت  تسینویهص
ار شیپ  لاـس  داـتفه  تساـکولوه  یارجاـم  هـشئن  هـک  دـندوب  هدـید  هلئـسم  نودـب  ار  ناریا  ردـقنآ  تـلود ، نآ  نالوئــسم 

.مییآ یمن هاتوک  ام  دنیایب ، هاتوک  اوعد  نیفرط  رگا  یتح  هک  دنتفگ  یم هدیشک و  شیپ 
.مدنب یم راک  هب  ار  کوکشم  ریبعت  ییادز  تعنص  دروم  رد  تلع  نیا  هب 

ار جراخ  یایند  هب  دوخ  یگتسباو  دیاب  دشکب ، مسینویهص  مسیلایرپما و  یارب  ور  زا  ار  ریشمش  اعقاو  دهاوخب  هک  یـسک 
.دنک مک 

یاه تلذ یگتـسباو  هب  یـشخب  قمع  نازیم  یدـصرد ، دـشر ۸  قـقحت  یارب  هک  درب  راـک  هب  ار  یا  هماـنرب تقو ، تلود  اـما 
زا ۱۶. تکرح  هزادنا  هب  ناریا 

.دوب لاس  رد  رالد  درایلیم  هب ۲۰۰  رالد  درایلیم   ۵
ناـیم هب  نخـس  هعـسوت  تینما و  ناـیم  هب  تبـسن  زا  تسـشن  نـیا  هـمادا  رد  نارهت  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا  «

.درک یسانش  بیسآ  رظن  نیا  زا  ار  ناریا  دروآ و 
NEET (Not in Education, ءزج هـک  دراد  دوــجو  ماــن      هـب  یگتفاــین  هعــسوت  صخاــش  نادداــصتقا  نــیا  هــتفگ  هــب 

.دنتسه اه  هورگ نیرت  بوشآرپ ( Employment, or Training
.دننیب یم شزومآ  هن  دنراد و  راک  هن  هک  یناوجون 

.دنا هدوب ییایسآ  یاهروشک  رد  یبرع  راهب  هدیدپ  لماع  هورگ  نیا  ینموم ، یاه  هتفگ قبط 
.تساهروشک نیرت  هدننکش وزج  دراد و  رارق  متفه  تسیب و  هدر  رد  صخاش  نیا  رظن  زا  ناریا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۱۹طباور 



ریبدت و تلود  نارود  رد  قوف  یگتفاین  هعـسوت دـنور  هک  دـش  یعدـم  یمـسر ، ماقرا  رامآ و  هب  دانتـسا  اب  همادا  رد  ینموم 
.تسا هدرک  ادیپ  همادا  داژن  یدمحا  دومحم  تلود  بیش  نامه  اب  دیما 

.تسا هتشاد  همادا  مه  ات ۹۶  یاهلاس ۹۳  رد  ییادز  تعنص  دنور  هک  تسا  نآ  یایوگ  یزکرم  کناب  دانسا 
.یج زا  تعنص  مهس 

.ید
زا ۱۴. لاس ۹۳  رد  یپ 

.تسا هدیسر  لاس ۹۶  رد  دصرد  هب ۱۳  دصرد   ۹
یاـه مـیرحت ندــش  رارقرب  رتـشیب ، داـسف  تـفن ، تـمیق  ندــش  رت  نازرا اـب  ریخا  یاــه  لاــس رد  هـک  تـسا  یلاــح  رد  نـیا 

.میا هدش هجاوم  سوریو  انورک  یریگمه  مان  هب  یزیچ  هقباس و  یب
دانتـسا اب  دروآ و  نایم  هب  نخـس  یتعنـص » یراذـگ  هیامرـس یاـه  هزیگنا نتفر  نیب  زا   » دروم رد  هسلج  نیا  همادا  رد  یو 

زا ۸. یصوصخ  شخب  یراذگ  هیامرس  دشر  تفگ : یزکرم  کناب  دانسا  هب 
هب ۶. لاس ۹۳  رد  دصرد   ۲

.تسا هدیسر  لاس ۹۶  رد  دصرد   ۵
یور یتلود  شخب  یراذـگ  هیامرـس یتح  هک  اجنآ  ات  تسا  هدـش  رت  هدـنهد ناـکت رایـسب  ریخا  یاـه  لاـس رد  اـه ، هداد نیا 

.تسا هدرک  طوقس  مه  تالآ  نیشام
دیاب تالآ  نیـشام رب  یراذگ  هیامرـس  دـشر  هعـسوت ، همانرب  یاه  نوناق ساسا  رب  هک  دـیوگ  یم یزکرم  کناب  یاه  شرازگ

هک ۱. یلاح  رد  دشاب  دصرد   ۲۰
.تسا دصرد   ۹

.تفگ نخس  ییادز  تعنص دنور  هدننک  نارگن جیاتن  ًاددجم  ینموم  داشرف 
دصرد  ۵۹ درک : حیرــصت  ناریا  رد  ریقف  تــیعمج  دروــم  رد  سلجم  یاــه  شهوژپ زکرم  ریخا  شرازگ  هــب  دانتـــسا  اــب  وا 
اسرف تقاط  راک  ناریا  یارقف  دصرد  ینعی ۸۹  دنتسه  هتسشنزاب  ناریا  یارقف  دصرد  دنتسه و ۳۰  لغاش  ناریا  یارقف 

.دنتسین اهزاین  لقادح  نیمأت  ناربج  هب  رداق  راک  زا  یلصا  دمآرد  اما  دننک  یم
یتعنـص یاه  فرـصم دوخ ، لوپ  اب  دـنناوت  یمن ارقف  هدـش و  یتعنـص  ناریا  رد  اه  فرـصم هک  تسا  نیا  ارجاـم  نیا  تلع 

.دننک نیمأت  ار  یتادراو  ِ
.تسا هنارورپ  هلفس زین ، رقف  اب  هزرابم  یارب  ناریا  رد  اوق  هس  راکهار 
.دوش یم طوبرم  ههد ۱۹۶۰  طساوا  هب  دروخرب  عون  نیا  یاه  هشیر

سفن تزع  رب  ینتبم  یاـه  هویـش هنارورپ ، هلفـس  هویـش  یاـج  هب  دـیاب  هک  دـندرک  لالدتـسا  ناـمز  ناـمه  رد  ناسانـشراک 
.تسا هداتفین  اج  زورما  ناریا  رد  زونه  هنافُسأتم  هک  مینک  هدایپ  ار  ارقف 

هب لصا  رد  ماجرب  هک  دـش  یعدـم  درک و  دـیکأت  دـیما  ریبدـت و  تلود  رد  ییادز » تعنـص  کوکـشم  دـنور  دادـتما   » هب یو 
یناـحور یاـقآ  تلود  دراوـم  یـضعب  رد  اـما  میـسرب  یتعنـص  هعـسوت  دـشر  هب  ماـجرب  اـسپ  نارود  رد  هک  هدوـب  فدـه  نیا 

.تسا هتسکش  ار  داژن  یدمحا  هرود  تادراو  دروکر 
.تسا هدش  لدب  تنار  یارب  یلمهم  هب  دوخ  اهزور  نیا  تعنص 

لاس ۹۵ رد  دصرد  هب ۷۰  لاس ۱۳۷۰  رد  دصرد  دودح ۳۰  زا  یتعنـص  شخب  هدوزفا  شزرا  لک  زا  یندعم  عیانـص  مهس 
.تسا هدیسر 

رقف هب  تبسن  ناریا  مدرم  هنابیجن  یارادم  ناونع  اب  شباتک  نیرخآ  رخآ  لصف  هب  تسشن  نیا  نایاپ  رد  ینموم  داشرف 
، ینیئتورپ دراوم  هزوح  هس  رد  ار  دوخ  یاه  ییوج هفرـص ناریا  مدرم  تفگ : رقف  دروم  رد  رطخ  مالعا  نمـض  درک و  هراـشا 

.دنا هدناسر یا  هتساشن ینبل و  داوم 
.دنناد یم ناوختسا  هب  دراک  ندیسر  ار  ییوج  هفرص عون  نیا  یانعم  یسایس  داصتقا  رد 

.میشاب یدج  یضارتعا  یاه  شبنج رظتنم  دیاب  تسا و  دودحم  ناشلمحت  بات  اما  دایز  ام  مدرم  تباجن 

 



داـشرف ییادز  تعنــص  لـغاش  ناریا  رد  ریقف  تـیعمج  هعــسوت  یتعنــص  بــالقنا  داــصتقا  یدــیلک : تاملکانــسیا  : عـبنم
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۱۰۴ یراذگ : کارتشااهزاین  ارقف  ینموم 

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۰



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

عوضوم اب  یهاگشناد  شزرو  یناهج  زور  ربماتپس ، تبسانم ۲۰  هب  هقباسم  نیا  انسیا ، نایوجشناد  هاگشاب  شرازگ  هب 
.دوش یم  رازگرب  هاگشناد » رد  نم  یشزرو  تاظحل  نیرتهب  »

میوـقت رد  هدیــسر و  وکــسنوی  دـییات  هـب  هدـش و  یراذـگمان  یهاگــشناد  شزرو  زور  ناوـنعب  لاـس ۲۰۱۵   زا  ربماتپــس   ۲۰
.تسا هدش  تبث  یناهج 

مان یگداوناخ ، ماـن  ماـن و  رکذ  اـب  ار  دوخ  راـثآ  هام ۹۹ ، رهم  مجنپ  ات  دـنناوت  یم  هقباـسم  رد  تکرـش  یارب  نادـنم  هقـالع 
.دننک لاسرا   kanoonatu۳@gmail.com لیمیا سردآ  هب  سامت  هرامش  هاگشناد و 

مایپ یاهتنا 

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۲۹



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

رثا کی  فعـض  توق و  طاقن  ریـسفت  اه و  یگژیو یـسررب  یارب  یـشناد  یبدا  دقن  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
اه نآ ماـقم  راـبتعا و  شجنـس  یارب  یـشور  یبدا و  راـثآ  هدـیچیپ  بناوـج  حیرــشت  راـنک  رد  نآ  یباـیزرا  لـیلحت و  یبدا و 

.تسا
.تسا راتخاس  کبس و  رظن  زا  نتم  رد  دوجوم  تاعادبا  یسررب  تسا  مهم  هچنآ  یبدا  دقن  رد 

.درک ادیپ  ار  نآ  رد  یروآون  هسیاقم و  لبق  رد  هدش  هتشون  یبدا  نوتم  اب  ار  نتم  دیاب  روظنم  نیا  یارب 
تیفیک حطـس و  اـهنآ  یـسررب  نارگید و  راـثآ  رد  هعلاـطم  اـت  دنـشاب  زین  یبدا  دـقتنم  تسا  رتهب  سیون  ناتـساد  رعاـش و 

.دنک رتهب  ار  اهنآ  شراگن 
درکن یسررب  نتم  نآ  هدودحم  رد  ار  یبدا  نتم  کی  یاه  یگژیو افرص  تسا  رتهب  یبدا  دقن  کی  تیفیک  ندش  رتهب  یارب 

.درک هسیاقم  رگید  نوتم  اب  یتخانشناور  ای  یفسلف  رظن  زا  ار  نتم  نآ  هکلب 
.دش دهاوخ  لیدبت  یرت  قیقد یسررب  هب  یبدا  دقن  تروص  نیا  رد 

«« هاگشناد هاگشناد ردرد   نمنم   یشزرو   یشزرو تاظحل   تاظحل نیرتهب   نیرتهب  » » سکع سکع هقباسم   هقباسم

هاگـشناد یعامتجا  هعـسوت  یارب  شزرو  یگنهرف  نوناـک  تمه  هب  هاگـشناد » رد  نم  یـشزرو  تاـظحل  نیرتهب   » سکع هقباـسم 
یم رازگرب  هاگـشناد  نـیا  یندـب  تـیبرت  هاگـشناد  یندـب و  تـیبرت  تیریدـم  سکع ، مـلیف و  نوناـک  یراـکمه  اـب  ییاـبطابط  همـالع 

.دوش

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب تسیچ »؟ »؟ تسیچ یبدا   یبدا دقن   دقن  » » ییوجشناد ییوجشناد تسشن   تسشن

ار تسیچ »؟ یبدا  دـقن   » نیالنآ تسـشن  نیموس  ییابطابط  همـالع  هاگـشناد  یـسراف  تاـیبدا  ناـبز و  ییوجـشناد  یملع  نمجنا 
.دنک یم  رازگرب 

 

https://www.isna.ir/news/99062921601/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99062921601/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99062921510/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99062921510/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


یـسور پارپریمدالو  نآ  ناورـشیپ  دراد و  ییاپورا  یا  هشیر هک  تسا  یرنه  دقن  یاه  کبـس  زا  یکی  هنایارگراتخاس  دـقن 
.دنا یوسنارف سوارتسا  یور  دولک  و 

.تسا یراتخاس  یسانشنابز  اب  یگنتاگنت  هطبار  یاراد  دراد و  لقتسم  یشقن  یبدا  دقن  رد  کبس  نیا 
همالع هاگشناد  یبدا  دــقن  هـیرظن و  داتــسا  هدــنیاپ ـ  نیــسح  رتـکد  ینارنخــس  اـب  تـسیچ  ؟ یبدا  دــقن  نیـالنآ  تســشن 

.دوش یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  تعاس ۱۸ ، هامرهم  مراهچ  هعمج  زور  ییابطابط 
هرامـــش اـــب  اـــی  دـــننک  هــعجارم    atu_lit_elmi مارگاتـــسنیا هحفـــص  هــب  دـــنناوت  یم  ماـــن  تــبث  تــهج  نادـــنم  هقـــالع 

.دننک رارقرب  طابترا  پاستاو  رد   ۰۹۰۲۹۶۴۵۵۴۸
مایپ یاهتنا 

۲۹۲۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۰۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

یناسر عالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  شزومآ  هتیمک  دوزفا : ربخ  نیا  مالعا  اـب  یعیمـص  ارتیم  رتکد  اـنزیل ، شرازگ  هب 
یـسانش شور  فـلتخم  یاـه  هـنیمز  رد  یــشزومآ  یاـه  هاـگراک  هعوـمجم  لاـس ۱۳۹۹  مود  ههاـم  شــش  رد  دراد  دــصق 

یهدـنامزاس یجنــس ،  مـلع  ریظن  یــسانش  شناد  تاـعالطا و  مـلع  یدربراـک  ثحاـبم  یراـمآ ،  یاـهرازفا  مرن  قـیقحت ، 
.دنک رازگرب  شناد و … تاعالطا و 

 ، شزومآ یامن  بطق  ناونع  اب  یمارگاتـسنیا  هدنز  یاه  همانرب  هنیطنرق ،  نارود  انورک و  عویـش  اب  نامزمه  هتیمک  نیا   
موـلع ناصــصختم  نایوجــشناد و  یهاگــشناد و  دـیتاسا  زا  یرایــسب  لابقتــسا  اـب  هناتخبــشوخ  هـک  درک  یزیر  هماـنرب  ار 

.دش وربور  تاعالطا 
یهاگـشناد یاه  همان  نایاپ  اه و  لازوپورپ  حیحـص  نیودـت  یارب  هار  هشقن  شزومآ  یامن  بطق  یاه  همانرب  دوزفا : یو 

.دزادرپ یم  هدش  هئارا  ثحابم  رد  یلماعت  رظن  لدابت  ثحب و  هب  دهد و  یم  رارق  نابطاخم  رایتخا  رد  ار 
یارب شزوـمآ  هتیمک  یـشزومآ ،  هدـنز  یاـه  هماـنرب  نـیا  راـنک  رد  تـفگ : یئاـبطابط   همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وـضع 

ناصـصختم یا  هفرح  یدربراک و  شناد  یاـقترا  زین  ،و  یـشزومآ هدـنز  یاـه  هماـنرب  رد  هدـش  هئارا  تاـکن  شزومآ  لـیمکت 
 . دنک رازگرب  نیالنآ  یشزومآ  یاه  هاگراک  دراد  دصق  نایوجشناد  تاعالطا و  مولع 

هب کمک  روظنم  هب  مه  یزیچان  رایـسب  غلبم  شزومآ  هناماس  یرازفا  مرن  یاه  تخاسریز  یاه  هنیزه  نیماـت  روظنم  هب 
.دش دهاوخ  تفایرد  ناگدننک  تکرش  زا  نمجنا 

اه هاـگراک  نیا  رد  سیردـت  یارب  ناصـصختم  یهاگـشناد و  ناسردـم  نیرتـهب  زا  هـک  تـسا  هدرک  شـالت  شزوـمآ  هـتیمک 
.دنک توعد 

رد هک  دوش  یم  توعد  تاعالطا  مولع  ناصـصختم  نایوجـشناد ،  اه ،  هاگـشناد  دـیتاسا  یمامت  زا  تفگ : ناـیاپ  رد  یو 
 . دنشاب هتشاد  لاعف  روضح  یصصخت  یاه  هاگراک  نیا 

یناسر عالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  تیاس  بو  یمومع و  طباور  هتیمک  مرتحم  ناراکمه  زا  مناد  یم  مزال  اـجنیا  رد 

عالطا عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک یملع   یملع نمجنا   نمجنا شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس ردرد   نیالنآ   نیالنآ شزومآ   شزومآ یاه   یاه هاگراک   هاگراک یرازگرب   یرازگرب
ناریا ناریا یناسر   یناسر

یملع نمجنا  هریدم  تئیه  وضع  شزومآ و  هتیمک  لوئسم  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  یعیمـص  ارتیم  رتکد 
عـالطا یرادــباتک و  یملع  نـمجنا  شزوـمآ  هناـماس  رد  نیـالنآ  شزوـمآ  یاـه  هاـگراک  یرازگرب  زا  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادــباتک و 

 . داد ربخ  ناریا  یناسر 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۲طباور 

https://www.lisna.ir/library/item/1308-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.lisna.ir/library/item/1308-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


.میامن یرازگساپس  ناریا 

۴۴
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۰۴

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اناپ  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یـشزومآ ، یزیر  هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  لـلملا  نیب روـما  یموـمع و  طـباور  شرازگ  هب   
، رایس یریگدای  یلم  شیامه  نیلوا   " یزاجم شزومآ  هزوح  رد  یـشهوژپ  یـشزومآ و  فادها  ققحت  یاتـسار  رد  دراد  رظن 

.دنک رازگرب  هام ۹۹  نابآ  ۲۲ و ۲۳  رظن ؛ بحاص دیتاسا  اه و  هاگشناد تکراشم  اب  ار  لمع " ات  رظن  زا 

یاه ۰۲۱۴۸۳۹۳۱۳۸ و نفلت هرامـش  اب  لمع " ات  رظن  زا  رایـس  یریگدای   " یلم شیاـمه  نیلوا  ۀـناخریبد  اـب  طاـبترا  یارب   
.mlearning@atu شیامه کینورتکلا  تسپ  ای  ۰۹۳۷۴۱۲۲۵۱۸ و 

.mlearning شیامه تیاس   ir 

رگید تکراشم  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  طسوت  لمع " ات  رظن  زا  رایـس ، یریگدای  یلم  شیاـمه  نیلوا  اـناپ - )  ) نارهت
.دوش یم رازگرب  نابآ  اهداهن ۲۲ و ۲۳ 

رد ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـشزومآ ، یزیر  هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  لـلملا  نیب روـما  یموـمع و  طـباور  شرازگ  هـب 
یریگداـی یلم  شیاـمه  نـیلوا   " یزاـجم شزوـمآ  هزوـح  رد  یــشهوژپ  یــشزومآ و  فادــها  قـقحت  یاتــسار  رد  دراد  رظن 

.دنک رازگرب  هام ۹۹  نابآ  ۲۲ و ۲۳  رظن ؛ بحاص دیتاسا  اه و  هاگشناد تکراشم  اب  ار  لمع " ات  رظن  زا  رایس ،
زا یدـنم  هرهب شیاـمه و  نیا  یرازگرب  روـشک ، ینوـنک  نارحب  رد  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ هـئارا  ترورـض  تـیمها و  هـب  رظن 

دـیدج و شلاـچ  نیا  اـب  ییوراـیور  یزیر و  هماـنرب ۀوـحن  رد  دـناوت  یم هزوـح  نیا  نارگـشهوژپ  دـیتاسا و  تاـقیقحت  جـیاتن 
.درادرب یرثؤم  ماگ  روشک  رد  شزومآ  تیفیک  یاقترا 

یزاس یموب یعاـمتجا ؛ یگنهرف و  یرواـنف ، یاـه  تخاـسریز رایـس ؛ یریگداـی  رد  طـیحم  یحارط  یاـهوگلا  یرظن  یناـبم 
یریگدای هژیو و  شزومآ  رایس ؛ یریگدای  تیریدم  یاه  متسیس رایس ؛ یریگدای  یاهدرادناتسا  لوصا و  رایـس ؛ یریگدای 

؛ نآ هعـسوت  یاهراکهار  رایـس و  یریگدای  یاه  شلاچ عناوم و  یواکدروم  رایـس ؛ یریگدای  رد  یبایزرا  شجنـس و  راـیس ؛
یریگدای رد  یـشهوژپ  یاه  شور رایـس ؛ یریگدای  یارب  یناسنا  یورین  تیبرت  رایـس ، یریگدای  رد  یناور  تشادهب  ظفح 

براـجت رایـس و  یریگداـی  داـصتقا و  رایـس ؛ یریگداـی  رد  یقـالخا  تاـظحالم  یوـنعم و  تیکلاـم  یقوـقح  ثحاـبم  راـیس ؛
.دنتسه شیامه  نیا  یاهروحم  هلمج  زا  رایس  یریگدای  رد  هتسیز 

یاه ۰۲۱۴۸۳۹۳۱۳۸ و نفلت هرامـش  اب  لمع " ات  رظن  زا  رایـس  یریگدای   " یلم شیاـمه  نیلوا  ۀـناخریبد  اـب  طاـبترا  یارب 
.mlearning@atu شیامه کینورتکلا  تسپ  ای  ۰۹۳۷۴۱۲۲۵۱۸ و 

.ac
.mlearning شیامه تیاس   ir

.atu

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب  " " لمع لمع اتات   رظن   رظن زازا   رایس ، ، رایس یریگدای   یریگدای یلم   یلم شیامه   شیامه نیلوا   نیلوا

اهداهن رگید  تکراشم  ییابطابط و  همالع  هاگـشناد  طسوت  لمع " اـت  رظن  زا  رایـس ، یریگداـی  یلم  شیاـمه  نیلوا  اـناپ - )  ) نارهت
.دوش یم رازگرب  نابآ  ۲۲ و ۲۳ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۲۳طباور 

http://www.pana.ir/news/1125676
http://www.pana.ir/news/1125676
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