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

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

هاگشناد دیتاسا  جیسب  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یملع  هورگ  لوئسم  ناونع  هب  یدمتعم  هللادبع 
دش  بوصنم  ییابطابط  همالع 

زویناکسیا انآ یرازگربخ 
وجشناد ۲یرازگربخ 

دوش  یم رازگرب  تسایس  ملع  رد  دیدج  یاه  هیرظن هاگراک 

رهم یرازگربخ 
رهم ۱یرازگربخ 

دوش  یم  رازگرب  له » هراو چـ ـ گو انسیا«سـ

دوش  یم  رازگرب  یشزرو » ثداوح  رد  هیلوا  یاه  کمک  دادما و   » انسیارانیبو

یدروآرد  نم یاه  هعونمم زوینتیاور  همه  یربخ  هاگیاپ 

ـد۱۹»  یوو یم کـ ـ لع ـن  تارا مـ  » ییوجشناد انسیاهقباسم 

؟  مینک دامتعا  اهرامآ  هب  هنوگچ  یزکرم  کناب  رامآ و  زکرم  یاهرامآ  رد  توافت  همه  نیا  دوجو  یداصتقااب  دون 

هاگشناد موهفم  نیزگیاج  راذگریثات » نیرفآ و  تفرعم  » هاگشناد موهفم  هاگشناد : سیئر 
دوش  نیرفآراک » »

هاگشناد
همالع

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

؟  مینک هچ  انورک  یلعج  رابخا  اب 

هاگشناد
همالع انریا

یاوآ
رزخ زوین تمالس  نازور همانزور  زورما طابترا 

۶انسیا

انورک  یگنهرف  یعامتجا و  یاهدمایپ  شیامه  هب  تالاقم  لاسرا  تلهم  تعنصدیدمت  کناب و 

تسا  زاس  ندمت  هاگشناد  یریگ  لکش  مزلتسم  یمالسا  نیون  ندمت  ققحت 

نیالنآ دامتعا  مینست یرازگربخ 
هاگشناد
همالع زویناکسیا انآ یرازگربخ 

سراف ۵یرازگربخ 

درک  رییغت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یشزومآ  متسیس 

هیشاحرد انریا رهم یرازگربخ 
۳انسیا

شزومآ و نیداینب  لوحت  دنس  ییاکیرمآ /  ناتسربق  کبس  هب  یگنهرف  یزاس  ناسکی دنس ۲۰۳۰ ؛
؟  تساجک شرورپ 

یرازگربخ
اسر

وجشناد ۱یرازگربخ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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https://snn.ir/fa/news/873303/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%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-%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%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5015134/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%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/99061510319/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%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/99061510765/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://hamenews.com/News/5544
https://www.isna.ir/news/99061510371/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%B1%DB%B9
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2134156/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12774
https://www.isna.ir/news/99061209276/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.bankosanat.ir/News/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%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%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.bos
https://www.farsnews.ir/news/13990612000623/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99061208860/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%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%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/872917/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA


یعامتجا  دیما  ات  یدرف  دیما  زا 

نیالنآ ناریاناریا  ۱همانزور 

دوش  یم رازگرب  رویرهش  هعمج ۱۴  نابز  نومزآ 

هاگشاب
ناراگنربخ

انرب ۱یرازگربخ 

دش  مهارف  همالع  هاگشناد  هیرهش  یطاسقا  تخادرپ  ناکما 

انآ یرازگربخ  زورما ناهفصا 
نایوجشناد همانربخ 

ناریا وجشناد یرازگربخ 

مینست یرازگربخ 

۵انریا

دوش  یم رازگرب  اه » هناخباتک  رد  روهظون  یاهیروانف   » یشزومآ انزیلرانیبو 

رابخا نازور |  یشزومآ -  یاه  هاگراک یرازگرب  ات  نمجنا  یاه  تیلاعف هرابرد  یدنتسم  تخاس  زا 
ناهج  ناریا و 

انسیا
نازور ۱همانزور 

یللملا نیب هزیاج  ۀرود  نیمهدزیس  ۀدنرب  یئابطابط ، همالع هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 
دش  ایلاتیا  رد  ینازرم  تایبدا  یراگن و  همالعهمانزور هاگشناد  انطع -

همالع هاگشناد  نومزآ  نودب  یرتکد  هبحاصم  هلحرم  هب  ناگدش  توعد  یماسا 
دش  مالعا  ناشخرد ) یاهدادعتسا  هیمهس  ) یئابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

ناریا  کیسالک  تایبدا  رد  نز  هاگیاج 

باتک یرازگربخ 
ناریا

رنه ۱گنهرف و 

دوش  یم رازگرب  نامتفگ » لیلحت   » یشزومآ هاگراک 

رهم یرازگربخ 
رهم ۱یرازگربخ 

یلم  حطس  رد  یزاجم  هظفاح  ققحت  انسیاموزل 

دوش  یم رازگرب  راتفر » باختنا و  یسایس ، داصتقا   » یشزومآ هاگراک 

رهم یرازگربخ 
زورما ۱گنهرف 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/553306
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1052333-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84023248/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%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%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1218-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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://roozannews.ir/fa/news/34428/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85/
https://www.atnanews.ir/archives/296856/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6-2/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12748
http://fhnews.ir/fa/news/109218/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5011861/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%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.isna.ir/news/99061006841/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://farhangemrooz.com/news/62813/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


۱۴۱۴
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
انآ۱۳:۲۱ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

هاگشناد مامت  داتـسا  یدمتعم  هللادـبع  رتکد  یمکح  رد  اراد  لیلج  رتکد  هاگـشناد ،  هورگ  شرازگ  هبوجـشناد  یرازگربخ 
.درک بوصنم  هاگشناد  نیا  دیتاسا  جیسب  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یملع  هورگ  لوئسم  ناونع  هب  ار  ییابطابط  همالع 

لوحت رما  هب  یدج  هجوت  رب  ینبم  یلاعلا ) هلظدم   ) یربهر مظعم  ماقم  شیامرف  ریپ و  تسا ️: هدمآ  مکح  نیا  نتم  رد 
ینیرفآ لوـحت  یمالــسا ، یناـسنا  موـلع  ینآرق  یمالــسا و  یناـبم  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  تـسا  یــضتقم  یناــسنا ، موـلع  رد 

تکرح نیا  رد  هداد و  رارق  راک  هحولرس  یمالسا  یناسنا  مولع  دیلوت  یزاس و  نامتفگ  یاتسار  رد  ار  یبالقنا  دنمفده و 
.دییامن هدافتسا  هتسیاش  نسحا و  وحن  هب  یبالقنا  یاه  تیفرظ زا  هنوگداهج ،

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انآ یرازگربخ  همالع -  هاگشناد  دیتاسا  جیسب  یناسنا  مولع  رد  لوحت  یملع  هورگ  لوئسم  باصتنا   

زویناکسیا دش -  بوصنم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دیتاسا  جیسب  لوئسم   

۱۴۱۴
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۵۲



رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دوش یم اپرب  ات ۱۷  تعاس ۱۴  زا  هامرویرهش  هبنش ۱۵  تسایس » ملع  رد  دیدج  یاه  هیرظن   » ناونع اب  یشزومآ  هاگراک   
https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf -speeches سردآ هـب  نیـالنآ  هدــهاشم  یارب  دــنناوت  یم مـه  نادــنم  هقـالع  و 

.دننک هعجارم 

بلاغ هاگـشناد  یراکمه  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یهوژپ  گـنهرف  هدکـشهوژپ  تمه  هب  رهم ، راـگنربخ  شرازگ  هب 
تروـص هـب  تسایـس » مـلع  رد  دـیدج  یاـه  هـیرظن   » ناوـنع اـب  یـشزومآ  هاـگراک  ناریا ، یــسایس  موـلع  نـمجنا  تاره و 

.دوش یم رازگرب  نیالنآ 
اپرب ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یهوژپ  گــنهرف  هدکــشهوژپ  یملع  تـئیه  وــضع  یلــضف  زر  سیردــت  اــب  هاــگراک  نـیا 

.دراد هدهعرب  ار  هاگراک  یریبد  مه  تاجن  هار ارتیم  دوش و  یم
دوش یم اپرب  ات ۱۷  تعاس ۱۴  زا  هامرویرهش  هبنش ۱۵  تسایس » ملع  رد  دیدج  یاه  هیرظن   » ناونع اب  یـشزومآ  هاگراک 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf -speeches سردآ هب  نیـالنآ  هدـهاشم  یارب  دـنناوت  یم مـه  نادـنم  هقـالع  و 

دیتاسا دیتاسا جیسب   جیسب یناسنا   یناسنا مولع   مولع ردرد   لوحت   لوحت یملع   یملع هورگ   هورگ لوئسم   لوئسم ناونع   ناونع هبهب   یدمتعم   یدمتعم هللادبع   هللادبع
دشدش بوصنم   بوصنم ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد

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

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب تسایس   تسایس ملع   ملع ردرد   دیدج   دیدج یاه   یاه هیرظن هیرظن هاگراک   هاگراک

رازگرب هامرویرهش  تسایـس ۱۵  ملع  رد  دـیدج  یاه  هیرظن ناونع  اب  نیالنآ  یـشزومآ  هاگراک  ییابطابط  همـالع  هاگـشناد  تمه  هب 
.دوش یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرویرهش 1399 تیاغل 14   8۳

https://snn.ir/fa/news/873303/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%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-%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%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/873303/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%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-%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%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5015134/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%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.mehrnews.com/news/5015134/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%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


.دننک هعجارم 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  برغ  رد  یسایس  هفسلف  هاگراک   

۱۵۱۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۳۰



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یگنهرف و دـعب  ملظ ، هیلع  مایق  نیعبرا و  نایعیـش ، یعامتجا  هیامرـس  یاقترا  نیعبرا و  تیروحم  اب  لـهچ و  هراوگوس   
تیاور "، " هـیزعت "، " یحادـم "، " ییاروشاـع رعـش   " بلاـق یاـه  شخب  بلاـق  رد  یگتـشذگدوخ  زا  راـثیا و  نـیعبرا و  یتـیبرت 

.دوش یم  ارجا  روشک  رسارس  نایوجشناد  یارب  یناوخ " لتقم  "، " یسیون

لیمیا هب  هاـم ۱۳۹۹  رهم  اـت  مهد  اـت  ار  دوخ  راـثآ  هراوـگوس  نیا  رد  تکرـش  تهج  دـنناوت  یم  دـنمقالع  نایوجـشناد  اذـل   
 . kanoonatu۳@gmail

.دننک هعجارم   @ kanoon_atu لیمیا هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  لاسرا و   com 

هدافتسا رنه ، تایبدا و  قیرط  زا  ییاروشاع  یگنهرف  جیورت  فده  اب  همانرب  نیا  انسیا ، نایوجشناد  هاگشاب  شرازگ  هب 
اـه و ییاـناوت  زا  یدــنم  هرهب  ـالبرک و  هـعقاو  نوـماریپ  یراــثآ  دــیلوت  رد  یرنه  یاــه  بلاــق  یگنهرف و  یاــه  تـیفرظ  زا 

.دوش یم  رازگرب  البرک  هعقاو  نوماریپ  راثآ  دیلوت  رد  روشک  رسارس  نایوجشناد  یرنه  یگنهرف و  یاهدادعتسا 
یگنهرف و دـعب  ملظ ، هیلع  مایق  نیعبرا و  نایعیـش ، یعامتجا  هیامرـس  یاقترا  نیعبرا و  تیروحم  اب  لـهچ و  هراوگوس 

تیاور "، " هیزعت "، " یحادـم "، " ییاروشاع رعـش   " بلاق یاـه  شخب  بلاـق  رد  یگتـشذگدوخ  زا  راـثیا و  نیعبرا و  یتیبرت 
.دوش یم  ارجا  روشک  رسارس  نایوجشناد  یارب  یناوخ " لتقم  "، " یسیون

لیمیا هـب  هاـم ۱۳۹۹  رهم  اـت  مهد  اـت  ار  دوخ  راـثآ  هراوـگوس  نیا  رد  تکرـش  تهج  دـنناوت  یم  دـنمقالع  نایوجـشناد  اذـل 
 . kanoonatu۳@gmail

.دننک هعجارم   @ kanoon_atu لیمیا هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  لاسرا و   com
مایپ یاهتنا 

۱۵۱۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۷



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب لهله » » هراو  چچــ هراو ــ گوگو ««سســ

، مولع ترازو  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  یراکمه  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یبهذم  یبدا و  یرنه ـ  یگنهرف ، یاه  نوناک 
.دنک یم  رازگرب  ار  روشک  رسارس  نایوجشناد  هژیو  لهچ » هراوگوس   » یروانف تاقیقحت و 

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یشزرو » » یشزرو ثداوح   ثداوح ردرد   هیلوا   هیلوا یاه   یاه کمک   کمک دادما  وو   دادما  » » رانیبو رانیبو

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرویرهش 1399 تیاغل 14   8۴

https://www.isna.ir/news/99061510319/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%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/99061510319/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%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/99061510765/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%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/99061510765/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


راکشزرو هراومه  تسا و  ریذپان  بانتجا  یرما  شزرو  رد  ثداوح  تامدص و  زورب  انسیا ، نایوجشناد  هاگشاب  شرازگ  هب 
، تامدص نیا  نامرد  هوحن  بیـسآ و  مسیناکم  زا  عالطا  تروص  رد  هک  دراد  رارق  یا  هوقلاب  تارطخ  یرـسکی  ضرعم  رد 

.دوش یم  هتساک  راکشزرو  یدعب  یاه  یناوتان  زا 
هب رت  عیرـس  ار  دوـخ  یدوـبهب  درف  هک  دوـش  یم  ببـس  نامودـصم  هـب  هـیلوا  یاـه  کـمک  حیحـص  یاـه  شور  اـب  ییانـشآ 

لاـقتنا هیلوا و  یاـه  کـمک  حیحـص  شور  زا  رگا  اـمآ  دزادرپب ، دوخ  رثوم  دـیفم و  تیلاـعف  همادا  هب  دـناوتب  دروآ و  تسد 
هثداح و هنوگره  زورب  تروص  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یفاک  یهاگآ  عالطا و  ینامرد  زکارم  ناتـسرامیب و  هب  نیمودصم 

زورب بجوم  یو  هب  یرورـض  یاهدادـما  عقوم  یب  ندـناسر  حیحـص و  ییاـجباج  مدـع  لـیلد  هب  تسا  نکمم  یا ، همدـص 
.دوش راکشزرو  یارب  یکانرطخ  یدج و  یناج  تارطخ  تامدص و 

عامتجا رد  یلومعم  دارفا  هب  هک  یتابرـض  زا  یـصخشم  لـلع  هب  دوش ، یم  دراو  ناراکـشزرو  هب  هک  یتاـحارج  تامدـص و 
.دوشب یصاخ  هجوت  نانآ  هب  دیاب  دنتسه و  زیامتم  دوش ، یم  دراو 

ار هدراو  تامدص  یندب  تردـق  نیا  دراد ، دوجو  ناوج  ناراکـشزرو  رد  هک  یبسانم  یکیزیف  ینامـسج و  تردـق  دوجو  اریز 
.دنک یم  رتهاتوک  ار  یرامیب  تهاقن  نارود  هدرک و  میمرت  رتدوز 

تیعمج هیلوا  یاـه  کـمک  سردـم   ) یمـشتحم یلع  سیردـت  اـب  یـشزرو ، ثداوـح  رد  هیلوا  یاـه  کـمک  دادـما و  راـنیبو 
.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۷  تعاس ۱۵  هام  رویرهش  هبنشود ۱۷  زور  رمحا ) لاله 

.دننک هعجارم   @ helal_atu سردآ هب  دنناوت   یم  مان  تبث  تهج  نادنم  هقالع 
مایپ یاهتنا 

۱۵۱۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۵۹



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوین  همه  یربخ  هاگیاپ   

راشف تحت  ار  ییوجشناد  یاه  لکشت یتراظن  یاهداهن  ات  دروآ  مهارف  یتصرف  وجشناد  زا  هاگـشناد  نحـص  ندش  یلاخ 
ییاـمنور نآ  زا  یا  هنوـمن زا  همالع  هاگشناد  شیدـنادازآ  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  ریبد  شیپ  یدـنچ  هک  دـنهد  رارق 

.دوب یزاجم  یاضف  رد  ییوجشناد  یاه  تیلاعف یارب  زوجم  ذخا  هک  درک 
اب لیـصحت  زا  عـنم  یاـه  هراتـس هب  نیزم  یاـه  هدـنورپ اـب  رقتـسم  تـلود  دـقتنم  فلاـخم و  نایوجـشناد  هـک  اـهزور  نآ  زا 
هرد رد  اه  هاگـشناد زا  یرقحم  یزاس  ریوصت اه و  هراتـس نیا  رب  نالطب  طخ  هدـعو  یناحور و  نسح  یتاباختنا  یاهراعش 

.درذگ یم لاس  زا ۷  شیب  درک ، یار  یاه  قودنص سپس  یتاباختنا و  یاه  نیپمک یهار  ار  نایوجشناد  تاحالصا ،
دیدرت یب  » هک تفگ  یم هناحلـصم  ییاـه  هیاـم نب اـب  لادـتعا  تـلود  لیکـشت  یارب  ییادـیدناک  ناوـنع  هـب  یناـحور  نـسح 
تبحص هک  ادتبا  نامه  زا  الامتحا  دننک ،» یم ساسحا  هدنیآ  تلود  رد  ار  ییوجشناد  دازآ  یاضف  نایوجشناد  ناناوج و 
.تسا هجاوم  یبیاصم  هچ  اب  شیاه  هدعو ققحت  یارب  مولع  ریزو  باختنا  هک  دش  هجوتم  دمآ ، نایم  هب  ارزو  یفرعم  زا 

راـشف اـما  داتــسیا  لـبق  تـلود  رد  یرفن  رازه  هـس  ینوناـقریغ  یاـه  هیــسروب یاـپ  ندـمآ ، راـک  یور  زا  سپ  لاـح  نـیا  اـب   

یاه کمک  دادـما و   » رانیبو ییابطابط  همالع  هاگـشناد  رمحا  لاله  نوناک  یراکمه  اب  یعامتجا  هعـسوت  تهج  رد  شزرو  نوناـک 
.دنک یم  رازگرب  ار  یشزرو » ثداوح  رد  هیلوا 

یدروآرد یدروآرد نمنم یاه   یاه هعونمم هعونمم تیاور   تیاور

رارق راـشف  تحت  ار  ییوجـشناد  یاـه  لکـشت یتراـظن  یاـهداهن  اـت  دروآ  مهارف  یتصرف  وجـشناد  زا  هاگـشناد  نحـص  ندـش  یلاـخ 
ذخا هک  درک  ییاـمنور  نآ  زا  یا  هنوـمن زا  همـالع  هاگـشناد  شیدـنادازآ  نایوجـشناد  یمالـسا  نـمجنا  ریبد  شیپ  یدـنچ  هـک  دـنهد 

.دوب یزاجم  یاضف  رد  ییوجشناد  یاه  تیلاعف یارب  زوجم 
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مهرب ار  اه  ینارنخس اه و  عمجت اه  هاگـشناد رد  هک  ییاه   هورگ یخرب  لباقم  یتح  هار  هنایم  رد  هک  دوب  نیگنـس  نانچنآ 
.دش هتفرگ  تلود  زا  تمواقم  یان  دندز ، یم

یراـک هظفاـحم تسار و  یوـس  هب  مود  هرود  رد  یناـحور  نـسح  حـضاو  شخرچ  لاس ۹۶ و  رد  دـیما » ریبدـت و   » رارکت اـب 
ناوارف یاه  سوق شک و  زا  سپ  هک  اجنآ  ات  دیتلغ  یرتشیب  یدیماان  رد  زور  هبزور ییوجـشناد  یاضف  تلود ، نادـنچود 

باـختنا تسا - موـلع  ترازو  یدـصت  یارب  مکیو  تسیب هنیزگ  دنتـسناد  یم مـه  سلجم  ناگدـنیامن  هـک   - یمـالغ روـصنم 
، دنتشاد روضح  اه  هاگشناد رد  هراومه  هک  راشف  یاه  هورگ اب  ههجاوم  هلباقم و  رد  اه  هاگـشناد یاضف  نآ  عبت  هب  دش و 

.دنام مولع  ترازو  مکحم  هناوتشپ  نودب 
یهاگـشناد رد  هتـشذگ  لاـس  رذآ  یتح ۱۶  هک  دـش  رود  شا  یتاـباختنا یاـه  هدـعو زا  یناـحور  ردـق  نآ اـما  ریـسم  همادا    

یور هـب  ار  رد  هـک  دوــش  روــبجم  هـن  دونــشب و  ار  لاـس ۹۶  تاـضارتعا  هن  اـت  درک  ینارنخـس  ناـیگنهرف  یـسایسریغ  ـالماک 
.ددنبب وجشناد  زور  رد  نایوجشناد 

ناـگتخابناج تشادـیمارگ  مسارم  هـتبلا  هاـم ۹۸ و  ناـبآ  هاـم ۹۶ ، ید  ثداوـح  ناـیرج  رد  نایوجــشناد  یخرب  تشادزاـب 
یـسایس تیلاـعف  یارب  یدـج  هغدـغد  موـلع ، ترازو  نآ  سار  رد  تلود و  ـالمع  هـک  داد  ناـشن  مـه  ینیارکوا  یاـمیپاوه 

.درادن نایوجشناد 
ات دروآ  مـهارف  یتـصرف  وجــشناد  زا  هاگــشناد  نحــص  ندــش  یلاـخ  هـکارچ  دــش ، دــیدشت  اـنورک  عویــش  اــب  طیارــش  نـیا 

نایوجـشناد یمالـسا  نمجنا  ریبد  شیپ  یدنچ  هک  دـنهد  رارق  راشف  تحت  ار  ییوجـشناد  یاه  لکـشت یتراظن  یاهداهن 
یاـضف رد  ییوجــشناد  یاـه  تیلاـعف یارب  زوـجم  ذــخا  هـک  درک  ییاــمنور  نآ  زا  یا  هنوـمن زا  همالع  هاگشناد  شیدنادازآ 

.دوب یزاجم 
رتــیت اــب  هــک  یــشرازگ  رد  داــمتعا  هماــنزور  هاــمدادرم  زور ۲۵  هرامــــش  رد  تـــشاد  نآ  رب  ار  اــــم  مـــه  عوـــضوم  نـــیمه 

یاه تیلاعف یارب  هدـشن  یراگنا  مرج یاه  تیعونمم ینوناقارف و  یاهدروخرب  زا  دـش ، رـشتنم  کاـنرطخ » یدروآرد  نم »
یاه تیلاعف ریـسم  رد  تیعونمم  تیدودـحم و  داجیا  یارب  هزات  یتسایـس  ینـشور  هب هک  میـسیونب  نایوجـشناد  یزاـجم 

نآ رد  هک  یعوضوم  تسا ؛ هدرک  داجیا  روشک  رسارس  یاه  هاگشناد نوریب  نورد و  نایوجشناد  یرگشنک  ییوجـشناد و 
، تـحبکین حـلاص  مـلق  هـب  ییاـه  تشادداـی رد  تـفرگ و  رارق  یــسررب  دروـم  یــسایس  یقوـقح و  رظنم  زا  هژیو  هـب هدــنورپ 

تلود یاـضعا  هلمجزا  بلط و  حالـصا یـسایس  رگـشنک  یحطبا ، یلعدـمحم  نینچمه  یرتسگداد و  لـیکو  نادـقوقح و 
.میتخادرپ نآ  فلتخم  داعبا  هب  تاحالصا 

یاــه لکــشت یخرب  غارــس  هـب دار ، یدمــص رهپــس  اــب  داــمتعا »  » یوــگو تـفگ یپرد  زین  هدــنورپ و  نــیا  راــشتنا  زا  سپ    
.دنتسه نابیرگ  هب  تسد  رتشیب  یسایس  یاهراشف  اب  زکرم  زا  یرود  لیلد  هب اقافتا  هک  میتفر  ییوجشناد 

یاـه لکـشت تیلاـعف  ندرک  جـلف  یارب  یتراـظن  یاـهداهن  راـشف  لاـمعا  زا  یدرف  هـب  رـصحنم  یاـه  تـیاور مادـک  ره  اـهنآ 
یاه لکـشت نیا  یاضعا  لاح  حرـش  هاگـشناد  زا  جراخ  یتینما  یاهداهن  یوسزا  راـضحا  اـت  دـیدهت  زا  دـنراد ؛ ییوجـشناد 

نایوجشناد یمالسا  نمجنا  ریبد  دار ، یدمص رهپس  اب  دامتعا »  » یوگو تفگ رد  ار  نآ  حرش  زورما  هک  تسا  ییوجشناد 
نمجنا ریبد  یتــالحم  ماـــسح  ناتـــسرل و  هاگـــشناد  یمالـــسا  نــمجنا  ریبد  یواریل ، یلع  همالع ، هاگـشناد  شیدـنادازآ 

لیلد هــب  یــشخب  هــک  ییوجــشناد  یاــه  لکــشت ریاــس  رب  یاــهانگنت  زا  یخرب  دــیناوخ و  یم هــیمورا  هاگــشناد  یمالــسا 
انورک رطاخ  هب  مه  رگید  یشخب  روشک و  لک  یسایس  یاضف  ندش  رت  گنت هطـساو  هب  یـشخب  مولع ، ترازو  یهجوت  یب

.دناوخ دیهاوخ  دعب  یاهزور  رد  تساه ، هاگشناد ندش  یلاخ  و 
یمالــسا نـمجنا  ریبد  یواریل ، یلع  دــننک     یم دــنهاوخ  یم راـک  ره  هجیتـن  رد  مـیداد ؛ تـسد  زا  ار  هاگــشناد  نـحص    

نیا هک  تسا  تدم  هچ  دییامرفب  دینک و  یفرعم  ار  ناتسرل  هاگشناد  نمجنا  رـصتخم  تروص  هب  ادتبا  ناتسرل : هاگشناد 
یلع نم  تسا ؟   هدوب  بسانم  امش  نمجنا  یارب  ییوجشناد  تیلاعف  یارب  اضف  ردقچ  تسا ؟ راک  هب  لوغـشم  نمجنا 

هاگـشناد نـیا  یموـبریغ  نایوجــشناد  زا  عـقاو  رد  ناتــسرل و  هاگــشناد  نــمهب ۹۵  یدورو  قوــقح و  یوجــشناد  یواریل ،
.متسه

.مدش ناتسرل  هاگشناد  نمجنا  یزکرم  یاروش  وضع  لاس ۹۷  زا 
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.مدش نمجنا  لکریبد  مه  لاس ۹۸  مدوب و  یسایس  ریبد  لاس ۹۷ 
.دش ایحا  امسر  لاس ۹۴  لیکشت و  نمجنا  لاس ۹۳ 

زین ییوجـشناد  تیلاعف  اه و  هاگـشناد طیارـش  دوب ، توافتم  زورما  اب  روشک  یـسایس  یاـضف  هک  روط  ناـمه لاس ۹۶  ات 
.دوب توافتم 

.تشاد یرت  زاب هاگن  هاگشناد 
یاعدا هدرک و  فیرعت  یرگید  عون  اه  لکـشت اب  ار  شا  هطبار دش ، دـیدمت  اددـجم  ام  هاگـشناد  سییر  مکح  هک  لاس ۹۷ 

.دش لیدعت  درک ، یم حرطم  نیا  زا  شیپ  هک  ارآ  براضت  زاب و  یاضف  تسایس 
.دش لیدبت  یساسا  شخرچ  کی  هب  دنفسا ۹۸  رد  عقاو  رد  اهرییغت  لیدعت و  نیا 

سلجم رد  هـک  دراد  سلجم  رد  هدــنیامن  ود  داـبآ  مرخ دوـب ؟   مهدزاـی  سلجم  تاـباختنا  زا  یـشان  لوـحت  رییغت و  نیا    
.دوب دیما  نویسکارف  وضع  دنوناریب ، یاقآ  مهد 

یتالیکـشت راتفر  هک  دـندرک  یم دای  یا  هدـنیامن ناونع  هب  ناشیا  زا  مدرک  یم تبحـص  هک  مه  نارهت  هدـنیامن  دـنچ  اب  نم 
.تسا هتشاد  نویسکارف  رد 

کیدزن یرادیاپ  ههبج  هب  اصخـشم  اهنآ  زا  یکی  هک  دـندروآ  یار  دابآ  مرخ زا  ادـیدناک  ود  مهدزای  سلجم  تاباختنا  زا  دـعب 
.تسا کیدزن  یتنس  نایارگلوصا  هب  مه  یرگید  و 

.تشاد یساسا  یشخرچ  هاگشناد  سییر  سلجم ، دیدج  ناگدنیامن  ندش  صخشم  زا  دعب 
هک دوـب  صخــشم  اـبیرقت  تاـباختنا  زا  لـبق  هـتفه  کـی  اـبیرقت  دوــب ؟   هــچ  لوــحت  رییغت و  شخرچ و  نــیا  قادــصم    

.دنتسه حانج  مادک  هب  بستنم  دنراد ، یرتالاب  یزوریپ  سناش  هک  ییاهادیدناک 
راک نیا  یارب  میتسناوت  یتخـس  هب  مینک و  رازگرب  تاـباختنا  دروم  رد  دازآ  نوبیرت  کـی  میتفرگ  میمـصت  نمهب  رخآ  هتفه 

.میریگب زوجم 
.دنتشاذگ طورش  طرش و  رازه 

.درک تشاددای  ار  نانآ  یاه  ینارنخس هب  طوبرم  تاییزج  دندرک و  یم تبحص  هک  یناسک  یماسا  تسارح  هدنیامن 
.دندرک تفلاخم  نآ  یرازگرب  اب  الک  هک  میتشاد  یباوصتسا  تراظن  زا  یقوقح  لیلحت  تیروحم  اب  یرگید  همانرب 

.دندرک وغل  مه  ار  زوجم  نآ  هک  میدوب  هتفرگ  زوجم  هرظانم ، کی  یرازگرب  یارب  مه  تاباختنا  زا  شیپ 
.دندش لیطعت  المع  اه  هاگشناد هک  مه  تاباختنا  زا  سپ  زور  ود  یکی ، ینعی  هامدنفسا  مراهچ  زا 

هناهب ار  نمجنا  مارگلت  لاناک  هلب ، دیدش ؟   ور  هبور لکـشم  اب  مه  هطیح  نیا  رد  دیتشاد ؛ یزاجم  تیلاعف  نآ  زا  دـعب    
.تسا ینوناقریغ  راک  نیا  دیراد و  یمارگلت  لاناک  امش  دنتفگ  دندرک و 

.درک یم رشتنم  ار  ام  تانالعا  یخرب  اهنت  دوب و  هدشن  تبث  نمجنا  مان  هب  یمسر  تروص  هب  لاناک  نآ  هتبلا 
ار مارگلت  رد  تیلاـعف  ییوجـشناد ، یاـه  لکــشت تیلاـعف  هـب  طوـبرم  هماـن  نـییآ رد  یا  هرــصبت هداـم و  هـچ  هـب  دنتــسم    

.دنتشادن یدنتسم  چیه  دنتسناد ؟ یم ینوناقریغ 
لکـشت هماناساسا  همان و  هویـش هب  مه  ییوجـشناد و  یاه  لکـشت هماـن  نییآ مه  نآ  رب  هوـالع  تسا ، قوقح  نم  هتـشر 

هاگـشناد و تـسا !؟ عوـنمم  مارگلت  رد  تیلاـعف  هـک  دـییوگ  یم ینوناـق  هـچ  ساـسا  رب  امـش  مدیـسرپ  یم مدوـب و  طلـسم 
.دنداد یم ناشن  یفنم  دنت و  یاه  شنکاو ینوناق  یاهداریا  ربارب  هشیمه  تراظن  تایه  اصخشم 

اب دـیاب  تراظن  تایه  تامیمـصت  ییوجـشناد ، یطابـضنا  همان  هویـش رب  انب  هک  میدرک  حرطم  ار  داریا  نیا  ام  راـب  کـی ـالثم 
نواـعم هب  دـنتفگ  یم اـم  هب  اـما  تـسین  هاگـشناد  سییر  یاـضما  اـه  هیغـالبا نـیا  رد  اـما  دـشاب  هاگـشناد  سییر  یاـضما 

.تسا هدرک  رایتخا  ضیوفت  یگنهرف 
.درک یمن اضما  درک ، یم غالبا  هک  ار  یا  همان یاپ  هاگشناد  سییر 

نمجنا ـالوا  هـک  نومــضم  نـیا  اـب  دـش  حرطم  اـم  لکــشت  هـیلع  اـه  لکــشت رب  تراـظن  تاـیه  رد  یتیاکــش  اـنورک  ماـیا  رد 
.دوب حرطم  مه  یموس  ماهتا  هتبلا  مارگلت و  لاناک  زا  هدافتسا  مود ، هدرک و  میرحت  ار  تاباختنا  یمالسا 

.دینک عافد  ناتدوخ  زا  دیایب  دنتفگ  طقف  دندرکن و  یبتک  غالبا  ام  هب  مه  ار  تیاکش  نیمه 
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، ریخ دـینک ؟   یم میرحت  ار  تاباختنا  هک  دوب  هدرک  مالعا  یهافـش  تروص  هب  ای  بوتکم  تروص  هب  یا  هینایب رد  نمجنا    
.میتشادن نومضم  نیا  اب  یا  هینایب چیه  ام 

.دوب نمجنا  ریبد  ناونع  هب  نم  یصخش  تییوت  یصخش و  رظنراهظا  کی  هب  اهنآ  دانتسا  اهنت 
عوضوم نیا  مه  ام  هدرک ، تیامح  نم  زا  یمالسا  نمجنا  دوب  هدرک  هعیاش  اهادیدناک  زا  یکی  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام 

.میا هدرکن تیامح  یسک  زا  اه  هزوح ریاس  رد  هن  دابآ  مرخ هزوح  رد  هن  هک  متشون  نم  میدرک و  بیذکت  ار 
.دوش یمن بوسحم  مرج  تاباختنا  میرحت  اساسا  هکنیا  نمض 

زا ام  هدرک  مـالعا  مه  اـم  نیـسردم  یمالـسا  نمجنا  هک  هدوب  نینچنیا  امـش  عضوم  رگا  دـش  هتفگ  اـم  هب  مه  نآ  زا  سپ 
.مینک یمن تیامح  یسک 

همه نک ! عافد  نمجنا  زا  هفـصنم ، تایه  روضح  رد  تراظن  تایه  هسلج  رد  روضح  اب  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  تیاـهن  رد 
.ددرگ یم زاب  انورک  زا  سپ  نارود  هب  تاقافتا  نیا 

.دش لیطعت  یعطقم  زا  مه  اه  هاگباوخ متسه و  یموبریغ  یوجشناد  مه  نم 
لیطعت اه  هاگباوخ نالا  هک  دـیناد  یم امـش  متفگ  تسا - تراـظن  تاـیه  سییر  هک   - هاگـشناد سییر  هب  لـیلد  نیمه  هب 

ار تاحیـضوت  دـیع  زا  دـعب  دـیراذگب  سپ  دریگ ، یمن تروـص  یتیلاـعف  تسا و  لـیطعت  مـه  لکـشت  ماـیا ، نـیا  رد  تـسا ؛
هـسلج هک  دـنداد  عالطا  ام  هب  هسلج ، لیکـشت  هب  هدـنام  تعاس  مین  مه  تیاهن  رد  دـندرکن و  لوبق  اـما  میهد  یم هیارا 

.دوش یمن لیکشت 
متفگ مـه  نـم  دوــش و  یم تیلاــعف  یلیخ  مارگلت  لاــناک  رد  هـک  درک  ضارتــعا  نـم  هـب  هاگــشناد  سییر  دــعب  زور  دــنچ 

یاـضعا راـیتخا  رد  دـننک ، یم تیلاـعف  نـمجنا  مـسا  اـب  هـک  یمارگلت  یاـه  لاـناک نـیا  ما  هدرک مـالعا  ـالبق  هـک  روـط  ناـمه
.میرادن نآ  لابق  رد  یقوقح  تیلووسم  چیه  ام  نیاربانب  تسین ؛ نمجنا 

.دوش یمن هرادا  ام  طسوت  اما  دنک  یم تیلاعف  نمجنا  مان  هب  یلاناک  کی  درادن ؟   یمارگلت  لاناک  چیه  نمجنا  ینعی    
نآ اـم  هک  دراد  نیمدا  مـه  نـالا  دـنک و  یم هرادا  ار  لاـناک  نـیا  راودا  یاـضعا  زا  یکی  هـک  مـیدرک  مـالعا  مـه  ادـتبا  ناـمه 

لاناک رد  مه  ناـشیا  مینک و  یم لاـسرا  لاـناک  نیا  نیمدا  یارب  ار  نمجنا  یاـه  هماـنرب طـقف  اـم  میـسانش ؛ یمن ار  نیمدا 
.دنک یم رشتنم 

ینارگن و رتــشیب  اــما  دـــش  مــالعا  بوــتکم  تروــص  هــب  تراــظن  تاـــیه  هدـــنیامن  تــسارح و  هدـــنیامن  هــب  هلاـــسم  نــیا 
.دوش یم رشنزاب  لاناک  نیا  رد  دحتم  نایوجشناد  لاناک  یاه  تسپ بلاطم و  ارچ  هک  دوب  نیا  هب  ناش  ضارتعا

.درادن یطابترا  ام  اب  لاناک  نیا  هک  میدرک  دیکات  رگید  راب  لاح  نیا  اب 
هدرک راـنکرب  لکـشت  یریبد  تمـس  زا  ار  نم  هدرک و  رازگرب  یا  هسلج تراـظن  تاـیه  هک  دـش  مـالعا  نم  هـب  دـعب  زور  دـنچ 

.تسا
ماــجنا یزکرم  یاروــش  یوــس  زا  ریبد  لزع  حاــضیتسا و  باــختنا ، درادــن و  یقح  نـینچ  تراــظن  تاــیه  هــک  یتروــص  رد 

.دوش یم
.دنا هدرک روبع  زین  دوخ  هبوصم  زا  دروم  نیا  رد  هدرک و  بیوصت  تراظن  تایه  مه  ار  لکشت  همانساسا  هکنیا  بلاج 

ریبد تمـس  زا  ار  نم  دوـب  هدـش  مـالعا  نآ  رد  هک  دـندز  نم  هـب  یا  هماـن دـندرک ؟   مـالعا  امـش  هب  ار  میمـصت  نیا  روطچ    
.دوش یفرعم  یگنهرف  تنواعم  هب  دیدج  ریبد  دندوب  هتساوخ  هدرک و  لزع  نمجنا 

ناــشدوخ دــندوب ؛ هدرک  توـعد  نـمجنا  زا  یا  هـسلج نـینچ  یرازگرب  یارب  اــساسا  هـن  حرطم و  یا  هـلدا هـن  هماــن  نـیا  رد 
.دنتخود دندیرب و 

لیلد هب  دش ؟   عورـش  سلجم  سییر  درکیور  رییغت  سلجم و  تاباختنا  نامز  زا  اه  یریگ تخـس اهانگنت و  نیا  همه    
ریبد هک  دنتـشاد  دـیکات  مه  اـه  هاگـشناد رد  نـالووسم  یخرب  تشگرب و  ناـیارگلوصا  تمـس  هب  قرو  تاـباختنا  رد  هـکنیا 

.دنتشادن ینوناق  دنتسم  هتبلا  دندرک و  ذاختا  یمیمصت  نینچ  دنک ، رییغت  دیاب  نمجنا 
زورون تالیطعت  زا  دـعب  هک  دـنتفگ  نم  هب  ناشیا  مدرک و  تبحـص  دروم  نیا  رد  مولع  ریزو  نواعم  یراـفغ ، یاـقآ  اـب  نم 

.دننک یم یسررب  ار  نم  ضارتعا 
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.مداتسرف یزکرم  تراظن  تایه  یارب  متشون و  نآ  هرابرد  یضارتعا  هحیال  مدرک ، تفایرد  ار  همان  نم  تالیطعت  زا  سپ 
نیا دروم  رد  هک  دـندوب  هتـساوخ  اهنآ  زا  هدز و  همان  ام  هاگـشناد  تراظن  تایه  هب  یزکرم  تراـظن  تاـیه  هک  منک  یم رکف 

.دنشاب وگخساپ  عوضوم 
.دوب هدش  تحاران  یلیخ  تیاکش  نیا  زا  مه  هاگشناد  سییر  ایوگ 

.تسا هداد  یزکرم  تراظن  تایه  هب  یخساپ  هچ  ام  هاگشناد  هک  مرادن  ربخ  اما 
ریبد نیا  تسا و  تـسرد  تراـظن  تاـیه  رظن  هـک  رارق  نـیا  زا  دـش  لاـسرا  هاگـشناد  هـب  یا  هماـن هاـمریت  رد  دـعب ، هاـم   ۲   

.دشاب ریبد  دناوت  یمن رگید  تسا و  تیحالص  دقاف 
لاقتنا ام  هب  یهافـش  تروص  هب  ار  دراوم  همه  تراظن  تایه  دوش و  یمن غالبا  ام  هب  بوتکم  تروص  هب  زیچ  چـیه  هتبلا 

.دهد یم
دنتفگ نم  هب  متـشاد ، نایوجـشناد  هاـگباوخ  یریگیپ  یارب  یگنهرف  تنواـعم  اـب  هک  یـسامت  رد  نآ  زا  سپ  لاـح ، ره  هب 

.تسا هدرک  مالعا  تراظن  تایه  یتسین و  ریبد  رگید  وت  هک 
نویـسیمک رد  یا  هدـنورپ نـم  یارب  تیاـهنرد  هتفریذـپن و  تـسین ، تراـظن  تاـیه  راـیتخا  رد  نـیا  مـتفگ  اـهنآ  هـب  ردـق  ره 

.دنداد لیکشت  هاگشناد  یطابضنا 
.دندرک یمن ار  راک  نیا  دینک ، غالبا  ام  هب  ار  یزکرم  تراظن  تایه  مکح  هک  میدرک  تساوخرد  ردق  ره 

هتیمک هـب  ار  نـم  تـفرگ ، ـالاب  اوـعد  هـک  هاــمریت  رخاوا  دیـسر ؟   اـجک  هـب  دوـب و  هـچ  یطابـضنا  هـتیمک  رد  امــش  هدـنورپ    
.دندرک راضحا  هاپس  تاعالطا  ناتسا و  تاعالطا  هرادا  هب  نآ  زا  سپ  یطابضنا و 

دـنتفرگ و ساـمت  نم  اـب  هاپـس  تاـعالطا  زا  شیپ  تـقو  دـنچ  دـش ؟   هدیـشک  هاگـشناد  زا  جراـخ  هـب  عوـضوم  نـیا  ارچ    
هلاسم کی  نیا  هک  یتروص  رد  ...نمجنا ،» ریبد   » یا هتشون تمارگاتـسنیا  لاح  حرـش  یفارگویب و  شخب  رد  ارچ  دنتفگ 

.تسا هاگشناد  هب  طوبرم  یلخاد و 
تمارگاتسنیا یفارگویب  هک  دنیوگب  دنریگب و  سامت  هاپس  عالطا  زا  دوش  یمن تسا و  هراک  چیه  هاگـشناد  تسارح  ینعی 

هراـبود مارگاتــسنیا  هحفــص  کـی  یفارگوـیب  رطاـخ  هـب  متــساوخ  یمن رگید  هـکارچ  مداد ، رییغت  نـم  هـتبلا  هدــب ! رییغت  ار 
.موش ییوجزاب  راضحا و  دوش و  لیکشت  هدنورپ 

یخرب یرازگرب  لیلد  هب  یهاگـشناد و  نورد یاه  تیلاعف لـیلد  هب  نم  دندرک ؟   ییوجزاب  راضحا و  ار  امـش  ارچ  اساسا    
.مدش راضحا  اه  همانرب

رد ییوجزاـب  زا  دـعب  هدـب ! خـساپ  ـالاح  یتـفگ و  نینچنیا  هماـنرب  ناـمهب  رد  یدز ، ار  فرح  نیا  هماـنرب  نـالف  رد  دـنتفگ  یم
.دندرک بستنم  نم  هب  فلخت  ود  مه  یطابضنا  هتیمک 

.دش رداص  تئارب  مکح  نم ، هلدا  ندینش  زا  دعب  هک  دوب  یریبد  ناونع  زا  هدافتسا  لوا 
.دش رداص  تئارب  مکح  مه  نآ  یارب  هک  دوب  لکشت  یاه  هینایب زا  یکی  دروم  رد  مه  یرگید  فلخت  یاعدا 

قادـصم متبحـص  هک  مداد  حیـضوت  مه  دروم  نیا  رد  هک  دوب  جیـسب  هب  نیهوت  هک  دوب  مه  یموـس  فـلخت  یاـعدا  هتبلا 
.تسا هدشن  غالبا  نم  هب  زونه  فلخت  نیا  مکح  اما  تسین ؛ هدوبن و  جیسب  هب  نیهوت 

ام هلب ، تـسا ؟   هتــشاد  مـه  یــشنکاو  یقوــقح  تیهاــم  هـب  نـمجنا  داد ، خر  امــش  یارب  هـک  یتاــقافتا  نـیا  زا  سپ    
.میدرک میظنت  جیسب  زا  یتیاکش 

.دش اضما  یزکرم  یاروش  یاضعا  یوس  زا  هک  میداد  ترازو  یگنهرف  تنواعم  هب  یضارتعا  هحیال 
.تسا صخش  رس  رب  هاگشناد  یاوعد  هک  دسر  یم رظن  هب  لاح  ره  هب  اما 

هچ اـب  هتفر ، قاـحم  هب  اـنورک  لـیلد  هب  دوخ  یدوـخ  هب  هک  ییوجـشناد  تیلاـعف  رد  دـیداد ، حرـش  هک  یلئاـسم  نیا  زج    
.دوب لیطعت  هاگشناد  هک  دش  یم رازگرب  هام  تشهبیدرا رد  دیاب  لکشت  تاباختنا  دیدوب ؟   ور  هبور مایا  نیا  رد  یتالکشم 

.دشن یتایلمع  داهنشیپ  نیا  هک  دوش  رازگرب  مارگلت  رد  یزاجم و  دوب  رارق 
.دوش رازگرب  نآ  قیرط  زا  اه  لکشت همه  تاباختنا  ات  دش  یزادنا  هار هاگشناد  رد  دجنس »  » ناونع اب  یا  هناماس

.دندرک در  ار  رفن  هک ۲  میدرک  هیارا  ار  یزکرم  یاروش  یارب  بلطواد  یاضعا  یماسا  ام 
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لثم اـم  دـنیوگ  یم دـننک و  یم عاـنتما  اـما  دـینک  مـالعا  ار  شلیلد  مییوـگ  یم درادـن  رظنراـهظا  قـح  هـتبلا  هـک  تـسارح  هـب 
.مینک یمن مالعا  نابهگن  یاروش 

بیجع یتسار  هب  مه  تشاد و  فسات  یاج  مه  دـنیب  یم نابهگن  یاروش  تماق  رد  ار  دوخ  هاگـشناد  کی  تسارح  هکنیا 
دـننک و یمن غـالبا  اـما  دـنا  هدروآ ییاـهراشف  هاگــشناد  جراـخ  زا  هـک  میدــش  هجوـتم  مـیدرک و  وـجو  سرپ دوـب ! راد  هدــنخ و 

.دنراد یتینما  لکشم  دنیوگ  یم
یمیمـصت ره  میا ، هداد تسد  زا  ار  هاگـشناد  نحـص  ام  هدوب و  لیطعت  اه  هاگـشناد انورک ، لیلد  هب  هک  هام  دـنچ  نیا  رد 

.دنریگ یم دنهاوخ  یم
ام ۳ دـیا ؟   هدوب ریگرد  یزاجم  یاه  همانرب یارب  زوجم  تفایرد  هلاـسم  اـب  همالع  هاگشناد  یاه  لکـشت لثم  مه  امش    

.میتشاد مارگاتسنیا  رد  همانرب 
.دوب یلخاد  تسایس  عوضوم  اب  یدابآدیز  دمحا  یاقآ  روضح  اب  یکی 

، دوب ویال  بطاخم  حالطـصا  هب  دـش و  هفاضا  یمارگاتـسنیا  هدـنز  همانرب  نیا  هب  بطاـخم  ناونع  هب  هک  مه  یـسک  نیلوا 
.دوب تسارح  یکیزیف  تظافح  سییر 

.تسین یلکشم  هک  میدرک  روصت  مه  ام  دشن و  هداد  ام  هب  یرکذت  همانرب  زا  دعب  لبق و 
.تشاد یزاجم  همانرب  نیدنچ  جیسب  نایم  نیا  رد 

.میداد بیترت  زبس  شبنج  دورف  زارف و  یسررب  یارب  یا  همانرب مه  هامدادرخ   ۲۵
.دوب یدابآدیز  یدسا نسح  یاقآ  همانرب  نامهم 

.درادن زوجم  همانرب  نیا  دنتفگ  دنتفرگ و  سامت  ام  اب  نآ  زا  دعب 
زوـجم نودـب  اـهنآ  ارچ  هـک  مدیــسرپ  یتـقو  تـسا و  هـتفرگن  زوـجم  یا  هماـنرب چــیه  یارب  جیــسب  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 

.دسر یم ناشروز  اهنآ  دنتفگ  دننک ، یم تیلاعف 
هیارا و یطابـضنا  هتیمک  هسلج  رد  نم  تافلخت  زا  یکی  ناونع  هب  هماـنرب  نیا  رتسوپ  اـما  میدرک  رازگرب  ار  هماـنرب  مه  اـم 

.دش حرطم  هلاسم  نیا  مه  اه  ییوجزاب رد 
تیاعر ار  اهنآ  یـصخش  یـضرف و  یاهزمرق  طخ یـسایس  ظاحل  هب  اـه  هماـنرب اـت  هک  تسا  هنوگ  نیا تراـظن  تاـیه  هیور    

.دوش یم عورش  اهرکذت  دوش ، رازگرب  ناشرظن  فالخرب  یا  همانرب هکنیا  ضحم  هب  اما  دنرادن  یلکشم  چیه  دننک ،
نایوجشناد نمجنا  ریبد  دار ، یدمـص رهپس  دـیآ !   یم رت  نییاپ اهاضما  حطـس  دور ، یم رتالاب  اهدـیدهت  حطـس  هچره    

رب یریثات  هچ  اه  هاگـشناد یلیطعت  انورک و  مایا  دـینک  یم رکف  دار  یدمـص یاـقآ  ییابطابط : همالع  هاگشناد  شیدنادازآ 
اصخشم ییابطابط ، همالع  هاگشناد  رد  ییوجـشناد  نمجنا  کـی  ریبد  ناوـنع  هب  تسا ؟ هتـشاذگ  ییوجـشناد  یرگـشنک 

اب دـیا ؟   هدـش وربور  ییاهدـس  هچ  اـب  دـیدرک و  سمل  کـیدزن  زا  ار  هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد  یرگـشنک  رب  یتاریثاـت  هچ 
لیلد نیمه  هب  درب  شیپ  زا  یراک  ناوت  یمن نآ  زا  جراخ  دراد و  هاگـشناد  فک  هب  زاـین  ییوجـشناد  شنک  هکنیا  هب  هجوت 

.تسه هدوب و  ارگشنکاو  رتشیب  ییوجشناد  نایرج  تدم  نیا  رد 
.دنداد یم ناشن  شنکاو  یفنص و ...  یمالسا و  یاه  نمجنا داد  یم خر  یقافتا  الثم 

یاـه هـقلح یزاـجم ، یاــضف  قـیرط  زا  میتـسناوت  اــهنت  مـیا ، هداد تـسد  زا  ار  هاگــشناد  فـک  اــم  هـک  هاــم   ۶ نــیا ۵ ، رد 
ار نامدوخ  لکـشت  یاهورین  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  میناوتب  ات  مینک  رازگرب  یـشزومآ  یاه  هاگراک اـی  یزاـجم  ییوجـشناد 

.مینک ظفح 
عوضوم اب  ییوجـشناد  نالاعف  روضح  اب  ییاه  هاگراک دـیدرک ؟   رازگرب  ییاه  همانرب هچ  یزاجم  یاـضف  رد  ماـیا  نیا  رد    

.تسا نایرج  رد  مه  زونه  هک  میدرک  رازگرب  هاگشناد  حطس  رد  یسایس  یاه  لیلحت
- رگید لـئاسم  تاـعوضوم و  اـت  هـتفرگ  اـنورک  زا  زور -  تاـعوضوم  دروـم  رد  هـک  مـینک  یم توـعد  مـه  ار  یدــیتاسا  یهاـگ 

.دنشاب هتشاد  یزاجم  ینارنخس 
.دوب ییوجشناد  شبنج  خیرات  دروم  رد  میدرک  رازگرب  هک  ییاه  هاگراک زا  رگید  یکی    

طیارـش لـیلد  هب نایوجـشناد  یخرب  هکنیا  رطاـخ  هب یتشادـهب و  یاـه  لـکتورپ تیاـعر  لـیلد  هب تیعـضو  نیا  رد  عـقاو  رد 
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.میتشاد تسد  نیا  زا  یزاجم  یاه  همانرب دنا ، هتشگزاب ناشدوخ  یاهرهش  هب  یلعف 
یاه هتیمک ام  تشاد ؟   صاصتخا  روشک  زور  یـسایس و  لئاسم  هب  اهدرگزیم  اـی  اـه  هاـگراک نیا  ثحب  عوضوم  ردـقچ    

یدـــنم هقــالع ساــسارب  ار  اــهدرگزیم  اــی  اــه  هاــگراک اــما  دـــنراد  زکرمت  یـــصصخت  یاــه  هزوــح یور  هــک  مــیراد  یفلتخم 
تیلاـعف اـنورک ، عویــش  نارود  اـما  تـسا  رادروـخرب  مـه  یهجوـت  لـباق عوـنت  زا  بـخ  هـک  مـینک  یم باــختنا  نایوجــشناد 

زا یبلاطم  یتح  ای  ییوجـشناد  یاـه  تشادداـی اـی  یمارگاتـسنیا  تسپ  هنازور ۷  تـشاد ، نادـنچود  شیازفا  اـم  یزاـجم 
فلتخم یاـه  هزوـح رد  یمارگلت  یاـه  هورگ رد  ییاـهرظن  دـقن و  ثـحب و  نـینچمه  مـیدرک ، یم رـشتنم  یــسایس  نـالاعف 

.میتشاد
.میدناوخ یم مهاب  میدرک و  یم یدنب  شخب مه  ار  ییاه  باتک

تیلاعف مارگلت  مارگاتـسنیا و  رد  العف  دـنک ؟   یم هدافتـسا  یزاجم  یاضف  رد  ییاه  مرفتلپ هچ  زا  اـقیقد  امـش  نمجنا    
.تسا توافتم  مارگاتسنیا  اب  مه  شبطاخم  هک  ارچ  میوش ؛ یم لاعف  مه  رتییوت  رد  یدوز  هب  میراد و 

ار هاگشناد  فک  یتقو  دیدش ؟   هجاوم  ییاهراشف  اب  یزاجم  یاه  تیلاعف نیا  لیلد  هب  هاگشناد  قیرط  زا  هک  دش  هچ    
.مینک فرطرب  ار  دوبمک  نیا  یزاجم  یاضف  اب  هک  میتفرگ  میمصت  میداد ، تسد  زا 

.دش عورش  اهراشف  نیا  رورم  هب  دش و  یمن ساسحا  یراشف  مه  ادتبا 
ارچ اـی  دــیدرک  حرطم  هیناـیب  رد  ار  فرح  نـالف  ارچ  هـک  تـسد  نـیا  زا  یتارکذــت  دوـب ، یهافــش  تروـص  هـب تارکذــت  ادــتبا 
ویــال بلاــق  رد  ییاــه  تســشن یرازگرب  هـب  مـیدرک  عورــش  یتــقو  ...و  دــیتشاد  یزاــجم  هماــنرب  عوــضوم  نــالف  دروــمرد 

.دش عورش  یبتک  تارکذت  اه و  همان مارگاتسنیا 
.دنداتسرف ام  یارب  همان  ابیرقت ۳ 

.دوب هدرک  رازگرب  ار  نآ  یدنورهش  قوقح  هتیمک  هک  دوب  نانز  دروم  رد  شیامیپ  کی  تباب  یلوا 
.دوب دیتاسا  دروخرب  هوحن  زا  وجشناد  نارتخد  یاه  بیسآ دروم  رد  شیامیپ  نیا  عوضوم 

.مدرک تفایرد  عوضوم  نیا  دروم  رد  ار  هنامرحم  همان  نیلوا 
.دنا هدروآ راشف  تسارح  اه و  هاگشناد رد  یربهر  یگدنیامن  داهن  دیتاسا و  یخرب  هک  دش  هتفگ  نم  هب 

.مینک لح  یلماعت  تروص  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  میدرک  شالت  لوا  هلهو  رد 
نیمه رد  اساسا  هتفرگ  تروص شیامیپ  عوضوم  هک  یلاحرد  دندوب - هدرک داجیا  یتالکشم  هک  ار  یدیتاسا  تسرهف  یتح 

.میداد لیوحت  هاگشناد  هب  مسا  اب  کت و  کت دوب - هزوح 
.دننک یم یریگیپ  هک  دنتفگ  مه  اهنآ 

.دوب فلتخم  یاهاضما  اب  اه  همان دیسر ؟   یم امش  تسد  هب  هاگشناد  تسایر  رتفد  فرط  زا  اه  همان نیا    
.دوب تراظن  تایه  هناخریبد  یاضما  اب  میدرک  تفایرد  هک  یا  همان نیرخآ 

دارفا رگید و  یاه  شخب زا  دـندرک ، یم یعـس  دـشابن ، حرطم  یگنهرف  روما  لکریدـم  ای  یگنهرف  نواـعم  ماـن  هکنیا  یارب 
.دنشاب هتشاد  یرارف  هار  یقوقح  رظن  زا  ات  دننک  اضما  ار  اه  همان نیا  یرگید 

تراـظن تاـیه  هناـخریبد  یوـس  زا  یرخآ  هاگـشناد و  یگنهرف  روـما  لـک  ریدـم  یگنهرف و  نواـعم  یوـس  زا  هماـن  نیلوا    
.تسا تیاکش  تبث  شا ، یلصا راک  هک  یلاحرد  دوب ،

یگنهرف نواعم  ای  تراظن  تایه  ریبد  ای  تراظن  تایه  سییر  لقادح  دـیاب  میتفگ  میدرک و  ضارتعا  عوضوم  نیا  هب  ام 
.دنک اضما  ار  همان  هاگشناد ،

.دمآ یم رت  نییاپ اهاضما  حطس  تفر ، یم یرتالاب  حطس  اهدیدهت  ردقچ  ره  عقاو  رد 
نآ زا  هاگشناد  دوخ  هک  ییاهریـسفت  یلک و  تروص  هب  ار  اه  همان نییآ لوا  دوب ؟   هچ  اهدیدهت  اه و  همان نیا  یاوتحم    

.دندرک یم حرطم  تشاد  اه  همان نییآ
یاـضف رد  اـه  هماـنرب یرازگرب  تـسه ، لاـس ۱۳۸۳  بوـصم  هماـن  نییآ رد  هـک  یلمعلاروتـسد  ساـسا  رب  دـنتفگ  یم ـالثم 

.دراد زوجم  هب  زاین  مه  یزاجم 
.تشادن دوجو  اه  مرفتلپ نیا  زا  یلیخ  اساسا  لاس ۸۳  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
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تروص یغـالبا  زونه  اـما  دوش  غـالبا  اـه  لکـشت هب  یزاـجم  یاـضف  دروـم  رد  ییاـه  هیغـالبا دوـب  رارق  شیپ  لاـس  هس  ود ،
.تسا هتفرگن 

درک یم غالبا  اه  همان نییآ دروم  رد  هاگشناد  هک  ییاهریـسفت  تسا و  مولع  ترازو  مه  یهاگـشناد  یاه  همان نییآ عجرم 
.تشادن دوجو  مولع  ترازو  تیاس  رد 

.میوش یم لکشم  راچد  مینکن ، هجوت  اه  همان نیا  هب  رگا  هک  دنداد  یم رکذت  ام  هب  اتسار  نیمه  رد    
.تفرگ یم تروص  هک  دوب  یتادیدهت  زا  مه  زوجم  وغل  یدعب  ماگ  رد  نمجنا و  قیلعت 

.میدرک یریگیپ  مولع  ترازو  قیرط  زا  ار  عوضوم  نیا  ام 
میداتـسرف مولع  ریزو  یمالغ ، رتکد  یارب  ار  همان  نیرخآ  سکع  اـم  دیسر ؟   اجک  هب  مولع  ترازو  زا  امـش  یاه  یریگیپ   

.میدرک حرطم  ار  هداد  خر تاقافتا  زا  مه  یحرش  و 
.دنداد یریگیپ  لوق  ناشیا 

دنهاوخ یریگیپ  هرابود  نآ  زا  دـعب  اما  دنتـسه  انورک  ماـیا  رد  روکنک  یرازگرب  تالکـشم  ریگرد  ـالعف  دـنتفگ  اـما  همادا  رد 
.درک

شیدنادازآ نایوجشناد  یمالـسا  نمجنا  بلاق  رد  ام  تسا ؟   هداد  خر  امـش  نمجنا  یارب  افرـص  اهراشف  قافتا و  نیا    
تیعضو دروم  رد  یا  همانرب دنتـساوخ  یم مه  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  یمالـسا  نمجنا  اما  میتسه  همالع  هاگشناد 
یمرفتلپ ناـمه  قیرط  زا  اـی  دوب  یمارگاتـسنیا  ویـال  بلاـق  رد  مناد  یمن هک  دـننک  رازگرب  همالع  هاگشناد  یزاجم  شزومآ 
تنواـعم هک  دـندوب  هدرک  زوجم  تساوخرد  نآ  یارب  یور  ره  هب  اـما  هدـش ، هیبـعت  هاگـشناد  رد  یزاـجم  شزومآ  یارب  هک 

.دادن یرازگرب  هزاجا  یگنهرف 
یاه هاگشناد رد  نام  ناتسود اب  ام  هلب  هن ؟   ای  دراد  دوجو  مه  رگید  یاه  هاگشناد رد  تیعضو  نیا  هک  دیتسه  علطم    

.دراد دوجو  فلتخم  یاحنا  هب  اه  هاگشناد زا  رگید  یخرب  یارب  تیعضو  نیا  مینک ، یم تبحص  هک  رگید 
هاگــشناد لـثم  دـنک  یمن تیاـمح  اـهنآ  زا  مـه  ییادـص  چــیه  دنتــسه و  ناتــسرهش  رد  هـک  ییاـه  هاگــشناد صوـصخ  هـب 

 . ...و هیمورا  هاگشناد  ای  دش  هدیشک هاگشناد  زا  جراخ  یتینما  یاهدیدهت  هب  راک  یتح  هک  ناتسرل 
، ریخ تـسا ؟   هدرک  فـقوتم  ار  دوـخ  یزاـجم  یاـه  هماـنرب نـمجنا  هدـمآ ، شیپ طیارـش  هـب  هجوـت  اـب  رـضاح و  لاـح  رد    

افعتـسا بزح  نیا  زا  یگزات  هب  هک   - تلم داـحتا  بزح  یفعتـسم  وضع  متاـح ، شوایـس  یاـه  تبحـص اـم  هماـنرب  نیرخآ 
.تشاد صاصتخا  تلم  داحتا  بزح  صوصخ  هب ناریا  رد  یسایس  بازحا  هب  هک  دوب  هداد -

رد نـمجنا  یاـه  هماـنرب ریاـس  یرازگرب  یارب  اـم  اـما  دوـش  یم شخپ  یدوز  هـب  هـک  میتـفرگ  ییویدــیو  هبحاـصم  ناــشیا  زا 
.دوش صخشم  فیلکت  ات  میهد  یمن زوجم  تساوخرد  مه  یزاجم  یاضف 

زا نایوجـشناد  ندرک  یا  هـتیمک اـب  یطابـضنا  هماـن  هویـش ناتـساد  هکروـط  ناـمه تـسا ، یراذـگ  تعدـب کـی  نـیا  عـقاو  رد 
.دش عورش  همالع  هاگشناد 

.تسا هدش  عورش  همالع  زا  هک  تسا  یدیدج  زیچ  مه  مارگاتسنیا  ویال  ای  یمارگلت  لاناک  یارب  زوجم  نیاربانب 
هیراسفتـسا موـلع  ترازو  زا  لـئاسم  نـیا  تباـب  یگنهرف  تنواـعم  مـه  نارهت  یارهزلا  هاگـشناد  رد  مدینـش  هـک  روـط  نآ

.دریگ یم
اما دشاب  تراظن  دیاب  هکنیا  رب  ینبم  دـنهد ، یم یلک  ییاه  خـساپ مه  مولع  ترازو  یگنهرف  تنواعم  یرافغ ، یاقآ  ایوگ 
 ... ای دشاب  هتشاد  تراظن  اوتحم  رب  هاگشناد  یگنهرف  تنواعم  دیاب  ایآ  دوش ، هتفرگ  زوجم  دیاب  ایآ  هک  تسین  صخشم 

.
ملهچ تبـسانم  هب  ام  تسا ؟   هدـش  داـجیا  صوصخ  نیا  رد  یلکـشم  نمجنا  یاـضعا  رگید  اـی  امـش  یارب  لاـح  هب  اـت    

.میدرک رازگرب  یا  همانرب هاگشناد  رد  ینیارکوا  یامیپاوه  ناگتخابناج 
.دندش راضحا  یطابضنا  هتیمک  یوس  زا  نایوجشناد  زا  رفن  دودح ۱۴ 

هدشن رازگرب  مه  یا  هسلج هدماین و  شیپ  یلکشم  العف  هتشاذگ ؛ توکسم  یعون  هب  ار  عوضوم  نیا  العف  هاگـشناد  اما 
.تسا
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ریبد یتالحم ، ماـسح  دـیا !   هدـش پچ  دـیناوخ ، یم میدـیدنخ » یتـح  میدـنام و  اـم  تـفر ، مسینوـمک   » نوـچ دـنتفگ    
اهراشف هاگشناد ، نحص  نداد  تسد  زا  انورک و  عویش  مایا  رد  هک  دسر  یم رظن  هب  هیمورا   : هاگـشناد  یمالـسا  نمجنا 

.تسا هدش  رتشیب  اه  لکشت نایوجشناد و  هب 
یمالـسا نـمجنا  ریبد  یتـالحم ، ماـسح  نـم  دـیراد ؟   ناـت  لیـصحت لـحم  هاگــشناد  رد  اـهراشف  نـیا  زا  یا  هـبرجت اـمش 

.مناوخ یم یکشزپماد  متسه و  هیمورا  هاگشناد 
.متسه لاس ۹۳  یدورو 

هدش رتشیب  اهراشف  نیا  هدش ، عورش  انورک  هک  ینامز  زا  اما  تسین  یدیدج  قافتا  مه  ییوجشناد  تالیکـشت  رب  راشف 
.دوب هتشذگ  لاس  ناتسبات  شجوا  هطقن  ام ، هاگشناد  درومرد  اما  تسا 

.دندش ییوجزاب  امسر  راضحا و  تاعالطا  هرادا  هب  ام  نمجنا  راودا  یزکرم و  یاروش  یاضعا  زا  رفن  نامز ۱۲  نآ 
.ما هدادن یدهعت  اصخش  نم  اما  دننکن  لقن  ار  هسلج  حورشم  هک  دنتفرگ  دهعت  نم  ناتسود  زا 

ییوجـشناد یاه  لکـشت رب  تراظن  تاـیه  تفرگ ؟   تدـش  امـش  هاگـشناد  نـمجنا  هـب  اـهراشف  هـک  داـتفا  یقاـفتا  هـچ    
.تسا ریزو  هدنیامن  هاگشناد و  سییر  شا ، هداتسرف ای  اه  هاگشناد رد  یربهر  داهن  هدنیامن  زا  لکشتم 

.دراد دوجو  وضع  کی  یوسزا  دشابن  رگید  وضع  یوس ۲  زا  رگا  اهراشف  هراومه 
.درک عورش  ار  دوخ  راک  لکشت  یزکرم  یاروش  دیدج  هرود  هتشذگ  لاس  هام  تشهبیدرا 

نایوجشناد یمالسا  نمجنا  یمالسا و  هعماج  یوسزا  ام  نمجنا  زا  ییاه  تیاکـش مدوبن  لکریبد  نم  هک  یلبق  هرود  رد 
.تشادن یقوقح  یانبم  اما  تشاد  دنب  هک ۱۲  دوب  هدش  ماجنا  لقتسم 

.دوش یم یفتنم  تیاکش  درذگب ، نامز  نیا  رگا  دراد و  تیاکش  هب  یگدیسر  تصرف  زور  هاگشناد ۲۰  همان  نییآ ربانب 
.تسین یلبق  هرود  یوگخساپ  دیدج  هرود  دوش ، یم ضوع  هرود  یتقو  رگید  فرط  زا 

رادید اه  تیصخش یخرب  اب  ودرا  نیا  رد  میتفر و  هنالاس  یتالیکشت  یودرا  کی  هب  ام  هکنیا  ات  دوب  توکسم  تیاکش  نیا 
.تاقالم تیعونمم  هن  دنتشاد و  ییاضق  مکح  هن  هک  میتشاد 

.میتشاد یجان  ادن  یریما و  هیضرم  هداوناخ  اب  مه  یرادید 
، دندیـسرپ یم اـم  زا  هاگـشناد  سییر  اـت  هتفرگ  هاگـشناد  رد  یوـلج  یناـبهگن  زا  میتـشگرب ، هاگـشناد  هب  یتـقو  نآ  زا  سپ 

.دیدرک راکچ  امش 
دوـجو یرگید  تیاور  دـنداد ، عـالطا  ناـتدوخ  نیب  زا  یدارفا  تفگ  یم تیاور  کـی  دـندوب ، هدـش  ربخاـب  اـجک  زا  مـناد  یمن
یاقآ هچوک  رـس  الثم  ام  دـنتفگ  ام  هب  اه  ییوجزاب نایرج  رد  هتبلا  دـندش و  هجوتم  نفلت  دونـش  زا  هکنیا  رب  ینبم  تشاد 

.میدش هجوتم  اجنآ  زا  میراد و  ورین  سکیا 
داهنـشیپ هب  جیـسب  ناتـسود  یـضعب  اـیوگ  هلب ، دـش ؟   ماـجنا  امـش  هـیلع  هاگـشناد  زا  جراـخ  یتیاکــش  هـطبار  نـیا  رد    

.دندرک تیاکش  داهن  هدنیامن  زا  ریغ  تراظن  تایه  زا  ام و  زا  هاپس  قیرط  زا  یربهر و  داهن  یگدنیامن 
.دنا هتشاد یغیلبت  تیلاعف  بالقنادض و  اب  رادید  نایوجشناد  هک  دوب  هدش  اعدا  تیاکش  نیا  رد 

.دش داجیا  ام  یارب  یروطق  هدنورپ  درک و  عیمجت  ار  نمجنا  هیلع  یلبق  یاه  تیاکش هاگشناد  قافتا  نیا  زا  دعب 
؟ تـسا یداـهن  هـچ  هدرک ، تیاکـش  اـم  زا  هـک  یداـهن  مدیـسرپ  دـنداد ، نـم  هـب  ار  هفـصنم  تاـیه  هـب  راـضحا  مـکح  یتـقو 

.دوبن صخشم  ام  یکاش  اساسا 
.دشاب رگید  یاه  لکشت تیاکش  ای  شرازگ  ساسارب  ای  تیاکش  نوناق  ساسارب 

.تسیک یکاش  هک  دنتفگن  میدروآ ، راشف  هچره  اما  دشاب ، تراظن  تایه  وضع  یوسزا ۳  دناوت  یم طقف  مه  شرازگ 
.دوب هدرک  میظنت  هاپس  شرازگ  یانبمرب  ار  تیاکش  نیا  هاگشناد  جیسب  هکنیا  لثم  میدرک و  وجو  سرپ هتبلا 

یارب یبتک  تروص  هب هدرک و  حرطم  ار  نام  تایعافد ام  یور  ره  هب  دوبن ، ینوناـق  هفـصنم  تاـیه  بیکرت  هکنیا  زا  یادـج 
.میدرک لاسرا  زین  هناخترازو 

.مینک یم یریگیپ  هاگشناد  زا  جراخ  ام  هنرگو  دیهدب ، مکح  لکشت  نیا  هب  دیاب  هک  دندروآ  راشف  هکنیا  هصالخ 
دندوب هداد  هیلوا  مکح  ماـظن  هیلع  یغیلبت  تیلاـعف  سبح و  لاـس  کـی  مه  هاگـشناد  سییر  یبن ، بح رتکد  یارب  یتح 
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.دیسر اجک  هب  مناد  یمن هک 
نم هک  تشاد  هنامرحم  هدنورپ  هرامـش  هنامرحم و  رُهم  هک  دش  رداص  تراظن  تایه  یوسزا  یمکح  مه  ام  لکـشت  یارب 

شخپ اـه  هناـسر رد  ار  مکح  نیا  امـش  نوـچ  دـنتفگ  اـما  دـشاب  هناـمرحم  دـناوت  یمن مـکح  هـک  مدرک  عاـنتما  نآ  نـتفرگ  زا 
.دوش یم غالبا  هنامرحم  مکح  دوش ، یم تسرد  ناتساد  ام  یارب  دینک و  یم

طاـبترا رد  موـلع  ترازو  اـب  هدـمآ  شیپ  لـئاسم  لـیلد  هب  یقوـقح  تیـصخش  ظاـحل  هب  یمالـسا  نـمجنا  نارود  نـیا  رد    
.میدوب طابترا  رد  هلب ، دوب ؟  

نیا دروـمرد  راـب  نیدــنچ مـه  یریگناـهج  یاـقآ  نارواـشم  زا  یکی  اـب  یتـح  میدوـب و  طاـبترا  رد  یگنهرف  روـما  لکریدــم  اـب 
.میتشاد یرادید  مدرک و  تبحص  تاقافتا 

.تسین ینوناق  تامادقا  نیا  دنتشاد  ناعذا  مه  اهنآ 
.دهد یمن هزاجا  داهن  اما  دنکشب  ار  نمجنا  مکح  دهاوخ  یم هناخترازو  هک  دیسر  ربخ  ام  هب 

ار ییوجــشناد  یاــه  لکــشت ردــقره  دوــب  هـتفگ  ینارنخــس  یط  نـمجنا  یلبق  ریبد  هــک  دوــب  نــیا  مــه  شلیــالد  زا  یکی 
.دشاب هتشاد  یدب  تاعبت  تسا  نکمم  ادعب  دیوش و  یم تاضارتعا  ندش  روک  ثعاب  دینک ، رتدودحم 

.دندوب هدرک  تشادرب  دیدهت  هلمج ، نیا  زا 
.دوبن ینوناق  همان و  نییآ رد  یداهنشیپ  ماکحا  وزج  دنداد ، ام  هب  هک  یماکحا  تیاهنرد 

ساـمت میدوـب ، هدـش  راـضحا  هک  اـم  کـت  کـت اـب  تـسارح  سییر  هتـشذگ  لاـس  رذآ  زا ۱۶  شیپ  هــتفه  کــی  نآ ، زا  دــعب 
.تفرگ

.دیورب هک  دنتفگ  ام  هب  بلغا  میتشاذگ و  نایمرد  لیکو  دنچ  یقوقح و  رواشم  اب  ار  عوضوم 
ریبد هک  دیـسیونب  هک  دنتـشاذگ  تیاکـش  نتم  ناتـسود  یخرب  یولج  اـه  ییوجزاـب نیا  رد  میدـش و  ییوجزاـب  اـم  عقاو  رد 

.ما هدرک لافغا  ار  اهنآ  نم - ینعی   - نمجنا
.دندیشک شیپ  ار  یصخش  لئاسم  یضعب  اه  ییوجزاب نیا  رد  یتح 

.دیتسه تسینومک  امش  دنتفگ  ام  هب 
! میا هدـش پچ  سپ  میناوخ ؛ یم میدـیدنخ » یتح  میدـنام و  ام  تفر ، مسینومک   » باتک ام  هک  دوب  نیا  مه  ناـش  لـیلد

.تسا تسینومک  هک  دیا  هدرک تاقالم  اناد  سییر اب  دیا  هتفر امش  دنتفگ  یم نم  هب 
روـطچ مـناد  یمن اـساسا  دـیتسه ! یبهذـم  - یلم سپ  دـیا  هتــشاد رادـید  یلــسوت  دـمحم  اـب  امــش  دــنتفگ  یم فرط  نآ  زا 

.تسا هتفرگ  تدش  انورک  زا  شیپ  اهراشف  نیا  سپ  یبهذم !   - یلم مه  دوب  تسینومک  مه  دوش  یم
ره زا  شیب  مـنک  یم رکف  دـیناد ؟   یم اه  هاگـشناد داهن  رد  اه  یگدـنیامن یخرب  تارییغت  اب  طبترم  ار  اهراشف  نیا  ردـقچ 

.تسا یمالغ  یاقآ  صخش  یهجوت  یب مولع و  ترازو  لیلد  هب  اهراشف  نتفای  تدش  نیا  زیچ 
.درک ینیشن  بقع مولع  ریزو 

.میدرک تبحص  ناشیا  اب  ینادنز  نایوجشناد  درومرد  ام  دوب و  هدمآ  هیمورا  هب  یمالغ  یاقآ  راب  کی
هتـشاد روضح  اه  عمجت رد  دـیابن  وجـشناد  دـناوخب ، ار  شـسرد  دـیاب  وجـشناد   » هک دـنتفگ  تحارـص  اـب  مه  یمـالغ  یاـقآ 

زا هناـش  اـساسا  و  تسا » هدوـب  ناـش  شفک هب  یگیر  یتشادزاـب  نایوجـشناد  نیا  اـمتح  اـما  منک  یم یریگیپ  نـم  دـشاب ،
.درک یلاخ  تیلووسم 

.دشن دییات  ام  یاه  همانرب زا  یکی  یتح  میدوب و  اوعد  گنج و  رد  رذآ  ات ۱۶  هتشذگ  لاس  هامرهم  زا  ام  یور  ره  هب 
.دندادن ام  هب  ملیف  نارکا  هزاجا  یتح 

.مینک توعد  رعش  بش  یارب  ار  یدورگنل  سمش یاقآ  دندادن  هزاجا 
هجاوم ییاهراشف  اب  اه  هاگـشناد زا  رگید  یخرب  لثم  مه  دـش  یلاـخ  نایوجـشناد  زا  هاگـشناد  هک  وس  نیا هب  دنفـسا  زا    

.دوب هدنامن  یقاب  ام  لکشت  تیلاعف  زا  یزیچ  رگید  اساسا  دیدوب ؟  
ات رهم  زا  هک  دینک  روصت  دندوب ؛ دراو  هزات ناوج و  نایوجشناد  زا  همه  نمجنا  یاضعا  هرود  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

.میدوب راشف  تحت  مادم  رذآ 
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.دننک یم فرصم  وراد  دندرک و  هعجارم  کشزپناور  هب  دندش ، ییوجزاب  راضحا و  هکنیا  زا  دعب  نایوجشناد  یضعب 
.دندید یم ام  مشچ  زا  دش ، یم هک  یعمجت  ره  ام  هاگشناد  رد 

عمجت نیا  ام  هک  دندرک  یم رکف  دوب ، هتفرگ  تروص  یعمجت  هاگشناد  دجسم  یور  هبور هام ۹۸  نابآ  ناگدش  هتشک یارب 
.میتخادنا هار  هب  ار 

.دننک یم دروخرب  نم  اب  هک  تفگ  دز و  گنز  نم  هب  تسارح  سییر  مه  نآ  زا  دعب 
رتـشیب اـه  لکـشت رب  اـهراشف  مـه  دـش  ثعاـب  اـنورک  مـه  نآ  زا  دـعب  اـمیپاوه و  مادـهنا  هاـم ۹۸ ، ناـبآ  ثداوـح  عـقاو  رد 

.دنشاب هتشادن  ندرک  هرکاذم  ندیگنج و  غامد  لد و  هدش و  هزیگنا  یب اه  نمجنا هک  دش  ثعاب  مه  دوش ،
دازآ هاگشناد  هلب ، دراد ؟   هتـشاد و  دوجو  زین  اهنآ  یارب  اهراشف  نیا  ایآ  دـیراد ؟ ربخ  ناتـسا  رد  رگید  یاه  هاگـشناد زا    

.دراد یا  هتسب یاضف  مه  هیمورا 
.تسا لاور  نیمه  مه  یتعنص  هاگشناد 

.دندوب هجاوم  یرایسب  تیدودحم  اب  رذآ  یارب ۱۶  مه  یکشزپ  مولع  هاگشناد 
.مینک توعد  نامدوخ  هاگشناد  رد  نامهم  ناونع  هب  هاگشناد  نیا  نایوجشناد  زا  ام  دندادن  هزاجا  یتح 

.تسا روط  نیمه مه  بانب  زیربت و  ِدنهس 
.دنا هتشاد ضارتعا  اه  تنواعم زا  یکی  نامتخاس  رد  یتح  هک  زیربت  یکشزپ  مولع 

۱۵۱۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۲۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

رظنم زا  اـنورک  سوریو  اـب  ناـهج  هدـیدپ  هب  وـن  یهاـگن   » ناوـنع اـب  هقباـسم  نیا  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
ریاــس ییوجـــشناد و  یاــه  هورگ  روــشک ، رـــسارس  ییوجـــشناد  یملع  یاــه  نــمجنا  هژیو  یعاــمتجا » یناــسنا ـ  موــلع 

.دوش یم  رازگرب  نایوجشناد 
نیب طباور  «، » تسیز طـیحم  هعـسوت و  داـصتقا ، «، » هداوناـخ ناـنز و  «، » یناور یعاـمتجا و  یاـه  بیـسآ  لـئاسم و  »

«، تاطابترا هناسر و  «، » شزومآ ملع و  «، » راک بسک و  ینیرفآراک ، تمالـس ، «، » رنه گـنهرف و  تاـیبدا ، «، » لـلملا
راـهچ رد  هـک  تـسا  یملع  نتاراــم  نـیا  یاــهروحم  هـلمج  زا  لــلملا » نـیب  قوـقح   » و یعاــمتجا » طــباور  تابــسانم و  »

: بلاق رد  رترب  هدـیا  "، " دنتـسم تخاس  "، " یـسیون راتـسج  ناتـسادان ، یملع ، تشادداـی  بلاـق  رد  رترب  راتـشون  : " شخب
.دیآ یمرد  ارجا  هب  یزاجم " یاوتحم  دیلوت   " و هدیا " یفرعم  تهج  پیلک  تخاس  کیفارگوفنیا ، رتسوپ ،

تهج دـننک و  لاسرا   covid۱۹.atu@gmail.com سردآ هـب  هامرهم ۹۹  مهن  ات  ار  دوخ  راـثآ  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع 
.دننک هعجارم  @ marathon_atu و @ anjoman_atu سردآ هب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

مایپ یاهتنا 

ــدد۱۹۱۹»» یوو یوو یمیم  ککــ ــ لعلع ــنن   تارا تارا ممــ  » » ییوجشناد ییوجشناد هقباسم   هقباسم

یملع نتاراـم   " راـثآ لاـسرا  ناوـخارف  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یعاـمتجا  یگنهرف  تنواـعم  ییوجـشناد  یملع ـ  نـمجنا  دـحاو 
.درک رشتنم  ار  " ۱۹ دیووک
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۱۵۱۵
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۷:۴۶۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یداصتقا  دون   

تاعالطا ماظن  لـک  اـب  تشاد : راـهظا  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا  درگناـهج ، رایدنفـسا  یداـصتقا ،» دون   » شرازگ هب 
.مراد هلئسم  روشک  رامآ 

.تسا شحاف  رایسب  ناریا  رامآ  زکرم  یزکرم و  کناب  داهن  ود  طسوت  هدش  مالعا دادعا  نیب  توافت  الوا 
اب دـشر  خرن  هئارا  بیکرت  رد  مـه  دـشر و  خرن  ثـحب  رد  مـه  دـیلوت و  یلاـیر  نازیم  دروآرب  رد  مـه  داـهن  ود  نـیا  یاـهرامآ 

.دنراد قرف  رگیدکی 
دیلوت لداـعم  لاـس ۹۸  رد  ناریا  راـمآ  زکرم  اـب  یزکرم  کـناب  یلخاد  صلاـخان  دـیلوت  حطــس  نـیب  تواـفت  درک : ناـیب  یو 

.تسا ناتسکیجات  روشک  یلخاد  صلاخان 
اهنآ زا  یخرب  دــننک و  یمن باــسح  ناریا  داــصتقا  ءزج  ار  ناتــسکیجات  اــهداهن ، نـیا  زا  یخرب  هـک  تـسا  نـیا  شموـهفم 

.دننک یم باسح 
.منز یم رت  سوملم لاثم  کی  دوزفا : همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا   

یلخاد صلاـخان  دــیلوت  لداــعم  لاــس ۹۸  رد  یزکرم  کــناب  اــب  ناریا  راــمآ  زکرم  یلخاد  صلاــخان  دـــیلوت  نــیب  تواـــفت 
.تسا ناتسلگ  ناتسا  یا  هقطنم

.دناد یمن یکی  نآ  دناد و  یم ناریا  داصتقا  ءزج  ار  ناتسلگ  ناتسا  اه  هعومجم نیا  زا  یکی  ینعی 
.مینک باسح  مه  ار  دشر  میهاوخ  یم دیلوت  هبساحم  یانبم  اب  ام  یطیارش  نینچ  رد 

هــشدخ راـچد  مـه  دــشر  ثـحب  هبــساحم  اـعطق  داـهن  ود  نـیا  نـیب  یراـمآ  یـالاب  فـالتخا  هـب  هجوـت  اــب  تـفگ : درگناــهج 
.دوش یم

.دنراد اه  شخب بیکرت  رد  یرظن  فالتخا هعومجم  ود  نیا 
.تسا یزرواشک  دیوگ  یم یکی  تسا و  یتعنص  ام  روشک  داصتقا  دیوگ  یم یکی 

.تسا هدوب  یفنم  دیوگ  یم یرگید  هدوب و  تبثم  نامتخاس  رد  یراذگ  هیامرس لاس ۹۸  رد  دیوگ  یم یکی 
.دناد یم ادخ  منک ؟ دامتعا  رامآ  نیا  هب  مناوت  یم ردقچ  نم  الاح 

.مینک یزیر  همانرب میهدب و  صیصخت  عبانم  یرامآ ، ضقانت  نیا  اب  میهاوخ  یم ام 

۱۳۱۳
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
همالع۲۰:۱۹ هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تسشن دوش  نیرفآراک »  » هاگـشناد موهفم  نیزگیاج  راذـگریثات » نیرفآ و  تفرعم  » هاگـشناد موهفم  هاگـشناد : سیئر   
۱۲ مود »  ماـگ  ۀــینایب  رد  زاـس  ندــمت  هاگــشناد  شقن   » ناوـنع اـب  یئاـبطابط  همـالع هاگــشناد  دــیتاسا  جیــسب  یتالیکــشت 

.دش رازگرب  هامرویرهش 

ار دوـخ  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  هتـسناوت  هک  تـسا  یهاگـشناد  اـهنت  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  تـفگ : یمیلـس   

دامتعا دامتعا اهرامآ   اهرامآ هبهب   هنوگچ   هنوگچ یزکرم   یزکرم کناب   کناب رامآ  وو   رامآ زکرم   زکرم یاهرامآ   یاهرامآ ردرد   توافت   توافت همه   همه نیا   نیا دوجو   دوجو اباب  
؟؟ مینک مینک

موهفم موهفم نیزگیاج   نیزگیاج راذگریثات » » راذگریثات نیرفآ  وو   نیرفآ تفرعم تفرعم  » » هاگشناد هاگشناد موهفم   موهفم هاگشناد : : هاگشناد سیئر   سیئر
دوش دوش نیرفآراک » » نیرفآراک  » » هاگشناد هاگشناد

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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هباـشم تدـم  درکلمع  هی  تبـسن  هتـشذگ  هاـم  جـنپ  رد  هاگـشناد  تیلاـعف  زین  لـلملا  نیب  هزوـح  رد  دـنک و  یباـیزاب  ظـفح و 
.تسا هدیسر  رفص  هب  ًابیرقت  نآ  یاه  هنیزه  هک  تسا  هدش  ربارب  لبق ۱۲  لاس 

.air يپاچ هخسن  ۳۶ دیدزاب :  ١٢٧٧٤ ربخ : هرامش   ١٥:٥٥ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ١٣  جنپ   

تسشن دوش  نیرفآراک »  » هاگـشناد موهفم  نیزگیاج  راذـگریثات » نیرفآ و  تفرعم  » هاگـشناد موهفم  هاگـشناد : سیئر 
۱۲ مود »  ماـگ  ۀــینایب  رد  زاـس  ندــمت  هاگــشناد  شقن   » ناوـنع اـب  یئاـبطابط  همالع هاگشناد  دیتاسا  جیـسب  یتالیکـشت 

.دش رازگرب  هامرویرهش 
هکنیا ناـیب  اـب  تسـشن  نیا  رد  یئاـبطابط  همالع هاگشناد  سیئر  یمیلس ، نیـسح  هاگـشناد ، یموـمع  طـباور  شرازگ  هب 

هاگـشناد میناوت  یمن  نیرفآراـک  هاگـشناد  موهفم  اـب  تفگ : تسا ، روشک  رد  یناـسنا  مولع  هزوح  هدـنیامن  هاگـشناد  نیا 
.مینک فیرعت  ار  زاس  گنهرف راذگریثات و  زاس ، لوحت 

یلـصا رهوـج  یلو  تسا ، هدوـب  هزوـح  نیا  نازاتـشیپ  زا  مـه  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تسا و  مزـال  ینیرفآ  راـک  هـتبلا 
.تسین ینیرفآراک  یناسنا  مولع  هاگشناد 

نیا هب  تسا  یلاخ  دزاس  یم ندمت  تیوه و  هک  یزیچ  نآ  یتفرعم و  یاهداینب  زا  یرایـسب  رد  ام  تسد  داد : همادا  یو 
.میا هدش  زکرمتم  ینیرفآ  راک  راک و  یور  طقف  هک  لیلد 

.دوش نیرفآراک  موهفم  نیزگیاج  راذگریثات » نیرفآ و  تفرعم   » هاگشناد موهفم  میدرک  داهنشیپ  نیاربانب 
رب ینتبم  داـصتقا  ضحم ، دازآ  رازاـب  یراد ، هیامرـس ۀـعماج  یناـمرآ  ۀـنوگ  ساـسا  رب  نیرفآراـک  هاگـشناد  دوزفا : یمیلس 

.دراد هلصاف  ام  هعماج  ینامرآ  ۀنوگ  اب  هک  تسا  هدش  هتخاس  هیامرس  رازاب  زا  تیعبت  تلود و  تلاخد  مدع  هیامرس ،
یم یراذگ  هیامرس  هدیا ، نارازه  یور  دنتسه ، دوخ  تورث  شیازفا  ددص  رد  هک  راد  هیامرـس یاه  تکرـش  لاثم  روط  هب 

.دننک یم  ادیپ  تسد  دوخ  تعفنم  هب  اهنآ  زا  یمک  دصرد  ندیسر  هجیتن  هب  اب  دننک و 
تفرعم هاگـشناد  دـنمزاین  یناسنا  مولع  هزوح  رد  ام  درک : نایب  یو  دـنراد ؟ دوجو  ام  هعماج  رد  ییاـه  تکرـش  نینچ  اـیآ 

.میتسه راذگریثات  نیرفآ و 
عقوـت هاگـشناد  زا  هعماـج  ناربـهر  اـه و  هداوناـخ  هـک  یا  هژیوراـک دراد ، رارق  یعاـمتجا  رتـسب  رد  هاگـشناد  تیهاـم  نوـچ 

.تسا توافتم  مه  اب  دنراد 
ار تسا  ناـینب  تفرعم  هعماـج  تفرعم و  داـجیا  هک  هاگـشناد  یلـصا  هفیظو  ینیرفآراـک ، هناـهب  هب  میناوـت  یمن  نیارباـنب 

.مینک ینیرفآراک  یادف  ار  زیچ  همه  مینک و  شومارف 
یهاـگآ راـتخاس  دـناوتب  دــیاب  دــشاب  زاـس  ندــمت  دــهاوخ  یم  یهاگــشناد  رگا  تـفگ : یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر 

.دشاب ندمت  نآ  یانبم  هک  یراتخاس  دنیرفایب ،
.تسین یفاک  یلو  تسا ، مزال  تسا ، یبوخ  موهفم  نیرفآ  راک  هاگشناد  موهفم 

هب زاـین  یباـیزاب  نـیا  دـنک و  یباـیزاب  ار  دوـخ  تیوـه  ادــتبا  دــیاب  دــنک  کـمک  دوـخ  هعماـج  هـب  تـسا  رارق  یهاگــشناد  رگا 
.دراد یملع  یاهرادناتسا  یرازفا و  تخس  تاموزلم 

یرایـسب یاهراک  یتخاسریز ، یرازفا و  تخـس  یاه  تیلاعف  هزوح  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هکنیا  هب  هراشا  اـب  یو 
هـس دنا و  هدش  لقتنم  دـیدج  یاه  نامتخاس  هب  هدکـشناد  تفه  هاگـشناد ، هدکـشناد  زا ۱۱  دوزفا : تـسا ، هداد  ماـجنا 

رد تیلاـعف  یارب  یرتـشیب  یـشهوژپ  یـشزومآ و  یاـضف  اـهنآ ، لد  زا  هدکـشناد  کـی  ندـش  جراـخ  اـب  زین  رگید  هدکـشناد 
.دنتفرگ رایتخا 

زکرم یزکرم و  هناـخباتک  ناـنابز ، یــسرافریغ  هـب  یــسراف  ناـبز  شزوـمآ  زکرم  دــشر ، زکرم  دــننام  ییاـه  هزوـح  نـینچمه 
.دش داجیا  هاگشناد  رد  یتراهم  یاه  شزومآ  زکرم  یحیرفت و  زکارم  هزوم ، دانسا ،

.دنوش یم  مامت  دوب  هدش  نیودت  هک  ییاه  همانرب  دصرد  هدنیآ ۱۰۰ هام  ود  ات  هزوح  نیا  رد 
.تسا هدش  ماجنا  یتبثم  رایسب  یاهراک  زین  یرازفا  مرن  هنیمز  رد  داد : همادا  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  داتسا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرویرهش 1399 تیاغل 14   8۱۷



کی درادناتسا  هب  هرود  نایاپ  ات  میراودیما  تسا و  هدیـسر  هب ۲۷  کی  هب  نونکا  هب ۴۲  کی  زا  وجشناد  هب  داتسا  تبسن 
.میسرب هب ۱۲  کی  هب  زین  هنازور  نایوجشناد  یارب  هب ۲۵ و 

هتبلا تسا و  هدش  هفاضا  هاگشناد  هب  یرگ  لابرغ  شنیزگ و  ناوخارف ، قیرط  زا  دیدج  داتـسا  هب ۲۰۰  کیدزن  نینچمه 
.تسا هدوب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یزاجم  شزومآ  هنیمز  رد  اه  هاگشناد نیرت  قفوم زا  یکی 

دایز رایسب  هلـصاف  اب  نونکا  دوزفا : تسا ، هدوب  یزادرپ  هیرظن هیاپ  رب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  داینب  هکنیا  نایب  اب  یو 
هب راـب  ود  هاگـشناد  نـیا  مـیراد و  ار  یزادرپ  هـیرظن  یاـه  یـسرک  یرازگرب  تـسخن  هـبتر  رگید ، یاـه  هاگـشناد  هـب  تبـسن 

.تسا هدش  باختنا  یموب  یاه  هشیدنا  رب  ینتبم  دیدج  یاه  هیرظن  زا  تیامح  هنیمز  رد  تسخن  هبتر  ناونع 
ار دوـخ  یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  هتـسناوت  هـک  تـسا  یهاگــشناد  اـهنت  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تـفگ : یمیلس 

هباشم تدـم  درکلمع  هی  تبـسن  هتـشذگ  هام  جـنپ  رد  هاگـشناد  تیلاعف  زین  للملا  نیب  هزوح  رد  دـنک و  یباـیزاب  ظـفح و 
.تسا هدیسر  رفص  هب  ًابیرقت  نآ  یاه  هنیزه  هک  تسا  هدش  ربارب  لبق ۱۲  لاس 

هاگـشناد نیا  دـنک  یم  رازگرب  نایوجـشناد  یارب  یتراـهم  یاـه  شزوـمآ  روـشک  حطـس  رد  هـک  یهاگـشناد  اـهنت  نـینچمه 
.دنوش راک  رازاب  دراو  تراهم  نیا  اب  دنناوت  یم  هک  دننک  یم  بسک  دیدج  تراهم  وجشناد  رازه  هلاس ۵  ره  تسا و 

رد یراذـگ  تسایــس  هـنیمز  رد  راذــگریثات  یاـه  هاگــشناد  زا  یکی  ناوـنع  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  درک : ناوــنع  یو 
رایسب هک  دراد  دوجو  هاگشناد  نیا  رد  روشک  هاگشناد  نیب ۱۳  یتروشم  یاه  هشوخ  زا  هشوخ  ود  تسا و  حرطم  روشک 

.دنا هدوب  راذگریثات 
.تسا هدش  لیدبت  رگید  یاه  هاگشناد  یارب  ییوگلا  هب  هاگشناد  دشر  زکرم  نینچمه 

زا هک  دنا  هدرک  بسک  یدنمشزرا  رایـسب  یاه  هبرجت  یگنهرف  یزاجم  یکیزیف و  یاه  هنیمز  رد  ناداتـسا  درک : نایب  یو 
اهنآ یباـیزاب  اـه و  تیلاـعف  نایوجـشناد ، یـشزرا  ماـظن  اـه ، نهذ  رد  دوـخ  روـضح  اـب  مینک  یم  شهاوـخ  ناداتـسا  نیا 

.دنشاب راذگریثات 
یشهوژپ زکارم  دشر و  زکارم  رد  روضح  فلتخم ، یاهرازبا  یکیزیف ، یزاجم ، یاضف  زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم  ناداتـسا 

.دنشاب اشوک  نایوجشناد  حیحص  تیبرت  رد 
.دیآ یم  دوجو  هب  یقالخا  یب  جوم  دیدج  یاه  تلود  عورش  اه و  تلود  نایاپ  رد  تفگ : نایاپ  رد  یمیلس 

ماـجنا یاـهراک  ندرک  ناـهنپ  یدرف و  یاـه  هتـساوخ  هـب  ندز  نـماد  ندز ، تـمهت  هاگـشناد ، بـیرخت  ناداتــسا ، بـیرخت 
.تسا یقالخا  یب  زراب  قادصم  هدش 

دننک یم  یعـس  دنهد و  یم  رارق  دوخ  یاه  تمهت  تالمح و  جامآ  ار  نارگید  هک  یدارفا  هب  اج  چیه  رد  یتیریدم  چـیه 
.داد دهاوخن  اهب  دننک ، یبایزاب  نارگید  بیرخت  اب  ار  دوخ  تیوه 

فلتخم یاه  پیت  ناداتـسا و  هک  تسا  مزال  دـنک ، حرطم  ار  دوخ  هنوگنیا  تساوخ  یا  هدکـشناد  رد  یـسک  رگا  نیارباـنب 
ییارگ و ندـمت  هک  ارچ  دـنریگب  ار  قالخا  یب  ناـیرج  نیا  یولج  دـحاو  هشیدـنا  یریگ  لکـش  اـب  دـنریگ و  رارق  مه  راـنک  رد 

.دور یم  نیب  زا  یقالخا  یب  اب  ییارگ  شزرا 
.air يپاچ هخسن  ۳۶ دیدزاب :  ١٢٧٧٤ ربخ : هرامش   ١٥:٥٥ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنش ١٣  جنپ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHq۶e۹
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  انطع - دوش -  نیرفآراک »  » هاگشناد موهفم  نیزگیاج  راذگریثات » نیرفآ و  تفرعم  » هاگشناد موهفم   
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زورما طابترا  یلصا : عبنم   ۲۹۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / انسیا   

۱۲  ) زورما ناـهج  ناریا و  رد  اـنورک  راـبخا  شـشوپ  هوـحن  یقیبـطت  یـسررب  یـصصخت  راـنیبو  انــسیا ، راـگنربخ  شرازگ  هـب 
ریدم یبارهس  اضردمحم  رتکد  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  رادرز  نیرز  رتکد  روضح  اب  هاـم ) رویرهش 
رازگرب یکشزپ  یتشهب  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  رد  یتشهب  دیهش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یعامتجا  یکـشزپ  هورگ 

.دش
هناسر اه  نآ  زا  یکی  هک  هتفرگ  رظن  رد  داوس  یارب  ار  یفلتخم  داعبا  وکسنوی  تفگ : تسشن  نیا  رد  یبارهـس  اضردمحم 

نینچ دارفا  هـک  یناــمز  اــت  دنــشاب و  هتــشاد  ار  تسرداــن  زا  تـسرد  راــبخا  صیخــشت  ییاــناوت  دارفا  هـکنیا  ینعی  تـسا ،
.دهد رارق  ریثات  تحت  ار  هعماج  مدرم  ناور  نینچمه  تمالس و  دناوت  یم  تسردان  یاهربخ  دنشاب  هتشادن  ار  ییاناوت 
هداوناخ کشزپ  رب  ینتبم  تمالـس  ماظن  اـهروشک  زا  یخرب  رد  داد : حیـضوت  فلتخم  عماوج  رد  تمالـس  ماـظن  هراـبرد  وا 

رد لباقم  رد  اما  دننک ، یم  یگدیسر  هعماج  دارفا  تمالس  هب  تمالس  ناناب  هزاورد  ناونع  هب  هداوناخ  ناکـشزپ  تسا و 
ار یتمدـخ  هچ  هـک  دـنک  باـختنا  دـناوت  یم  یدرف  ره  تـسا و  دازآ  رازاـب  رب  ینتبم  تمالـس  ماـظن  اـکیرمآ  دـننام  یروـشک 

.دریگب
تامدـخ اـم  روـشک  رد  داد : حیـضوت  تسا ، متـسیس  ود  نیا  زا  یبـیکرت  اـم  روـشک  تمالـس  ماـظن  هـکنیا  ناـیب  اـب  یبارهس 

.دوش یم  هئارا  دازآ  رازاب  رد  ابیرقت  ینامرد  تامدخ  تسا و  تلود  هدهع  رب  نویسانیسکاو  نوچمه  یتشادهب 
رثوم رایـسب  ار  یراـمیب  لرتـنک  رد  تمالـس  ماـظن  شقن  یتـشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  نیا 

.درک ناونع 
لماوـع داد  : حیـضوت  تسا ، لرتـنک  لـباق  تشادـهب  ترازو  طـسوت  تمالـس  ثـحب  زا  دـصرد  هکنیا ۲۵  ناـیب  اـب  یبارهس 
لماوع نیا  هلمج  زا  گنهرف  داـیتعا و  یکدوک ، نارود  تاـیبرجت  داوس ، دـمآرد ، لاغتـشا و  هک  تسا  لـیخد  مه  یرگید 

.دنتسه
تلاصا رب  هعماج  تلاصا  رب  زکرمت  یاـج  هب  اـم  دوزفا : درک و  ناونع  ییارگدرف  رب  زکرمت  ار  یگنهرف  تالکـشم  زا  یکی  وا 

.میا هدرک زکرمت  درف 
.تسا هنایارگدرف  دید  نیمه  رطاخ  هب  دننرب  کسام  هک  مینک  عناق  ار  همه  میناوت  یمن هکنیا 
.دنشاب هعماج  رد  یریذپ  تیلووسم درف  روطچ  هک  دنهد  یم دای  یناتسبد  شیپ  زا  نپاژ  رد 

یعوضوم ار  رما  نیا  هدرک و  دـیکات  ییارجا ، متـسیس  تمالـس و  ماظن  رد  اـه  تخاـسریز  ندـش  مهارف  موزل  رب  یبارهس 
.تسین لح  لباق  هزور  کی  هتشاد و  نامز  هب  زاین  هک  درک  ناونع 

نالف ییوگ  یم ییوجشناد  هب  الثم  تفگ : تسا  روحم  صصخت  هدوب و  رامیب  ام  شزومآ  متسیس  هکنیا  نایب  اب  یبارهس 
.تسین نم  صصخت  رد  نیا  دیوگ  یم نکب  ار  قیقحت  ای  راک 

.دننک یم هاگن  لئاسم  هب  ناشدوخ  صصخت  دید  زا  مادک  ره  نالووسم  تسا  روطنیمه  مه  ترازو  رد 
.تسا یطسو  نورق  یارب  هنیطنرق  دنیوگ  یم

.تمالس هن  دنراد  نامرد  دید  نامناکشزپ  دننک ؟ یم یگدنز  یطسو  نورق  رد  اهروشک  هیقب  رگم 
اه هناسر رد  ناصصختم  روضح  داد و  رادشه  یمـسر  یاه  هناسر رد  تیحالـص  دقاف  دارفا  روضح  هب  تبـسن  همادا  رد  وا 

.تسناد هناسر  رد  تیلاعف  یهاوگ  نتشاد  هناسر و  هنیمز  رد  شزومآ  دنمزاین  ار 

؟؟ مینک مینک هچهچ   انورک   انورک یلعج   یلعج رابخا   رابخا اباب  

هب یلعج  راـبخا  ریـسم  یزاسدودـسم  یارب  رت  هناریگتخـس  یاـه  تسایـس  نـتفرگ  شیپ  رد  نـینچمه  یا و  هناـسر  داوـس  یاـقترا 
شـشوپ هوحن  یقیبطت  یـسررب   » یـصصخت رانیبو  رد  انورک ، نارحب  رد  یلعج  رابخا  کـیمدوفنیا و  اـب  هلباـقم  یاـهراکهار  ناونع 

.دندش حرطم  ناهج » ناریا و  رد  انورک  رابخا 
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درمـشرب و ناـهج  یاـه  تراـجت  نیرتدوسرپ  زا  ار  وراد  ردـخم و  داوم  هحلـسا ، تراـجت  شیاـه  تبحـص ناـیاپ  رد  یبارهس 
دوسرپ رازاب  نیا  زا  یمهـس  انورک  یاهوراد  دـیلوت  اب  هک  دنتـسه  نآ  لاـبند  هب  اـهروشک  همه  زین  اـنورک  نارحب  رد  تفگ :

.دنشاب هتشاد  شقن  ییوراد  یایفام  عفن  هب  مه  هیلع و  مه  دنناوت  یم  نیب  نیا  رد  اه  هناسر  دنشاب و  هتشاد 
یارب یفاـک  یاـه  هداد  زوـنه  رـضاح  لاـح  رد  هکنیا  ناـیب  اـب  تسـشن  نـیا  رد  رادرز  نـیرز  انـسیا ، شرازگ  نـیا  ساـسا  رب 

کی یرامیب  نیا  زین  تسین و  تسد  رد  کیمداکآ  حطـس  رد  فلتخم  یاهروشک  یاه  هناسر  تایبرجت  یقیبطت  هسیاـقم 
ششوپ یارب  اه  هناسر  رد  هچنآ  زا  یدایز  شخب  دش : روآدای  دراد ، دوجو  اطخ  نومزآ و  ناکما  تسا و  سانشان  یرامیب 

.تسا هناسر  تمالس و  هزوح  زا  جراخ  ییاهروتکاف  عبات  دتفا  یم  قافتا  انورک 
یگنهرف و یعاــمتجا و  راــتخاس  یـــسایس ، راـــتخاس  رد  تواـــفت  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تاــیه  وــضع  نــیا 

شـشوپ رد  فلتخم  یاهروشک  یا  هناسر  هبرجت  رد  تواـفت  یاـهروتکاف  نیرتمهم  زا  ار  ناـگبخن  هعماـج  عونت  نینچمه 
.درک ناونع  انورک  رابخا 

یاـه شنکاو  راـبخا ، ربارب  رد  دوـخ  یگدوـشگ  نازیم  هب  هجوـت  اـب  فـلتخم  یاـه  گـنهرف  هـکنیا  ناـیب  اـب  نـینچمه  رادرز 
رگیدکی اب  فلتخم  یاه  گنهرف  رد  مهبم  یاه  تیعـضو  لمحت  نازیم  دراوم  نیا  رب  هوالع  دش : روآدای  دنراد ، یتوافتم 

یاه لمعلاروتسد  رظتنم  ات  دنراد  یرتشیب  لمحت  اه  گنهرف  زا  یخرب  انورک ، یگتخانـشان  هب  هجوت  اب  تسا و  توافتم 
.دنتسه شخبافش  هخسن  هب  یبایتسد  لابند  هب  رتدوز  هچره  تسا و  رتمک  اه  گنهرف  یخرب  لمحت  دننامب و  یعطق 

عون راهچ  رد  ار  فلتخم  یاهروشک  رد  انورک  رابخا  شـشوپ  هوحن  ناوت  یم  اهرایعم  نیا  ساسا  رب  هکنیا  هب  هراشا  اـب  وا 
اه نآ  رد  رثکت  هتفرگ و  تروص  تردق  میـسقت  اه  نآ  رد  هک  نپاژ  دـننام  ییاهروشک  رد  داد : حیـضوت  درک ، یدـنب  هتـسد 

.دریگ یم  تروص  تاعالطا  موادم  راشتنا  قیرط  زا  الومعم  یا  هناسر  هبرجت  دوش  یم  هتخانش  تیمسر  هب 
تارایتخا تاعالطا  دـیلوت  یارب  یلحم  تاماقم  هب  ـالتبا ، دراوم  نیلوا  ییاسانـش  زا  دـعب  نپاژ  روشک  رد  داد : همادا  رادرز 

اب هلباـقم  یارب  یهاـگآ  شیازفا  اـب  دارفا  دـبای و  شیازفا  یمـسر  یاـضف  رد  هدـش  دـیلوت  تاـعالطا  اـت  دـش  هداد  یرتـشیب 
.دنوش هدامآ  نارحب 

زکرمت زا  یحطـس  اه  نآ  رد  هک  ییاهروشک  یا  هناـسر  هبرجت  هراـبرد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع  نیا 
دراد دوجو  یا  هنابلطواد  یاضف  دئوس  نوچمه  یروشک  رد  داد : حیـضوت  دراد ، دوجو  یگنهرف  یگدوشگ  رثکت و  تردق ،

.دوش یم  رشتنم  دراد  دوجو  اه  نآ  هب  تبسن  ییالاب  دامتعا  حطس  هک  یناگبخن  یاه  هکبش  قیرط  زا  تاعالطا  و 
یــسایس تردـق  اـما  درادـن  دوـجو  دــئوس  نـپاژ و  هزادــنا  هـب  رثـکت  هـک  هـسنارف  دــننام  ییاـهروشک  رد  دوزفا : نـینچمه  وا 

کیتارکومد ینوناق و  عون  زا  تردـق  لامعا  هب  لیامت  نآ  راـبخا  یمدـیپا و  لرتنک  یارب  تسا ، هدوشگ  گـنهرف  زکرمتم و 
یریگولج سوریو  عویـش  زا  هناـخ  زا  ینوناـق  ریغ  جورخ  یارب  همیرج  نتفرگ  رظن  رد  نوچمه  یتامادـقا  اـب  دراد و  دوجو 

.دننک یم 
، تسین هدوشگ  گـنهرف  دراد و  دوـجو  تردـق  زکرمت  اـه  نآ  رد  هک  نیچ  نوـچمه  ییاـهروشک  رد  اـما  درک : هفاـضا  رادرز 
اه نآ  تیلاعف  دنراد و  رارق  تلود  لرتنک  تحت  زین  یقفا  یاهریـسم  دـتفا و  یم  قافتا  نییاپ  هب  الاب  زا  تاعالطا  راظتنا 

.تسا هتسب  دودحم و 
هکنیا ای  دـنوش و  یم  روسناس  نارحب ، زا  جورخ  مان  هب  یگرزب  درواتـسد  تمدـخ  رد  رابخا  زا  یداـیز  شخب  روشک  نیا  رد 

.دنریگ یم  رارق  فیرحت  دروم 
دـننک و تیوقت  ار  اه  نآ  دـننک  یم  یعـس  یتلود  تاماقم  هک  دراد  دوجو  ییاهاضف  یناسر  عـالطا  یارب  اـهروشک  نیا  رد 

.دوش یم  هلباقم  اه  نآ  اب  دشاب  هتشاد  دوجو  ییاوتحم  اه  لکتورپ  زا  جراخ  رگا  اه  لاناک  ریاس  رد 
زا ار  پـمارت  اــنورک ، راــبخا  شــشوپ  رد  اــکیرمآ  تواــفتم  هـبرجت  هـب  هراــشا  اــب  تســشن ، نــیا  زا  یرگید  شخب  رد  رادرز 
یم یقلت  یمهم  عوضوم  تمالـس  ملع و  هزوح  رد  یلعج  رابخا  زین  انورک  زا  لبق  تفگ : دـناوخ و  زوین  کـیف  ناماگـشیپ 

تـسردریغ تسرد و  رابخا  زا  یعیـسو  هعومجم  هک  میدش  هجاوم  کیمدوفنیا  مان  هب  یا  هدیدپ  اب  انورک  زا  دعب  اما  دش ،
.دریگ یم  بطاخم  زا  ار  باختنا  ییاناوت  هک  دنهد  یم  رارق  دارفا  رایتخا  رد  ار 

رد دـش : روآدای  دراد ، دوجو  یلعج  رابخا  هب  تبـسن  یا  هناریگتخـس  یاه  تسایـس  اهروشک  زا  یخرب  رد  هکنیا  نایب  اب  وا 
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یاـه هکبــش  زا  راـبخا  نـیا  اــت  دریگ  یم  لکــش  یلعج  راــبخا  ییاسانــش  یارب  ییازجم  شخب  اــهراتخاس  ماــمت  رد  نـیچ 
.دنوش یم  تازاجم  زین  هدننکرشتنم  دارفا  دنوش و  کاپ  یعامتجا 

ینوناق راتخاس  زین  دـنه  هسنارف و  نوچمه  ییاهروشک  نینچمه  دوزفا : ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع 
یارب زین ، میهجاوم  رثکت  اـب  هک  دـئوس  نپاژ و  نوچمه  ییاـهروشک  رد  دـننک ، یم  لاـبند  یلعج  راـبخا  اـب  هلباـقم  یارب  ار 

یمـسر یاـهراتخاس  ینعی  دراد ، دوـجو  یلـصا  یناـبم  زا  راـبخا  راـشتنا  نوـچمه  ییاـه  مزیناـکم  یلعج  راـبخا  اـب  هلباـقم 
هدـش یزادـنا  هار  راـبخا  یدـنب  هـبتر  یارب  یماـظن  اـه  نـیا  رب  هوـالع  دــنهد و  شــشوپ  ار  ناـبطاخم  زاـین  دــننک  یم  یعس 

.دنریگ یم  رارق  رابخا  ردص  رد  دنراد  یرتالاب  رابتعا  هک  یرابخا  نابطاخم  صیخشت  رب  انب  ینعی  تسا ،
ینعی شهوژپ  شزوـمآ و  زا  ریغ  هـب  یموـس  تیروماـم  یملع  یاـهداهن  اـکیرمآ ، دـننام  یروـشک  رد  هـکنیا  ناـیب  اـب  رادرز 

دنراد دوجو  یا  هتـسجرب  ناراگن  همانزور  یکـشزپ  هکبـش  نورد  روشک  نیا  رد  تفگ : دننک ، یم  لابند  ار  هعماج  اب  طابترا 
ینعی دوش ، یم  هدینـش  ناشیادص  انورک  دننام  ینارحب  رد  دنور و  یم  رامـش  هب  ربتعم  یاه  هناسر  زا  یرایـسب  عبنم  هک 

.دننک یم  هلباقم  یلعج  رابخا  اب  تلود ، تمواقم  مغر  یلع  یتح  هک  دنراد  دوجو  یناگبخن 
زا رت  هدیچیپ  هدش  هبرجت  یمدوفنیا  اب  هلباقم  یارب  انورک  نارود  رد  ام  روشک  یا  هناسر  یاضف  رد  هچنآ  هکنیا  نایب  اب  وا 
اب هلباـقم  یلم  داتـس  رد  مه  یرثوم  یاـه  شـالت  هتبلا  دوزفا : درک ، ریوصت  ینـشور  یوگلا  نآ  یارب  ناوـتب  هک  تسا  نآ 

.درک هراشا  دوخ  دنیارف  رد  یعامتجا  یاه  هناسر  نداد  تکرش  هب  ناوت  یم  اه  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  ماجنا  انورک 
دیاش ام  روشک  رد  اما  درادـن  دوجو  یعطق  یژتارتسا  ایند  رد  یمدوفنیا  اب  هلباـقم  یارب  تفگ  ناوت  یم  درک : دـیکات  رادرز 

.دنک لمع  رت  قفوم  اه  یژتارتسا  ریاس  زا  یلعج  رابخا  اب  هلباقم  رد  دناوتب  تدم  هاتوک  رد  رادتقا  زا  هدافتسا 
یاج هب  دنهد  یم  حـیجرت  ابلاغ  تسا و  نییاپ  ام  مدرم  لمحت  حطـس  هکنیا  نایب  اب  تسـشن   نیا  همادا  رد  نینچمه  وا 

، دـننک هلباقم  سوریو  نیا  اب  اـنورک  یعطق  ناـمرد  هژاودـیلک  یوج  تسج و  اـب  تدـم ، ینـالوط  یتشادـهب  یاـه  تبقارم 
.دراد یگنررپ  شقن  زین  هعماج  دارفا  یناور  دعب  یلعج ، رابخا  راشتنا  رد  داد : حیضوت  یلعج  رابخا  هرابرد 

هک یراـبخا  میهجاوـم ، راـبخا  لیــس  اـب  هـک  یناـمز  تـسا و  تـسرد  راـبخا  زا  رت  ناور  رایــسب  یلعج  راـبخا  نتفاـی  ناـیرج 
.دنرادروخرب یرتشیب  تیلوبقم  زا  دنراد  یپ  رد  ام  یارب  ار  یرتشیب  شمارآ 

یلـصا یاهریـسم  ینارحب  طیارـش  رد  رت  هناریگتخـس  یاـه  تسایـس  یریگراـک  هـب  اـب  تـسا  مزـال  درک : دـیکات  ناـیاپ  رد  وا 
.دنوش دودسم  ییاسانش و  یلعج  رابخا 

.دشاب رگید  یاه  هار زا  رت  قفوم ناریا  رد  دناوت  یم تدم  هاتوک  رد  لح  هار  نیا 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زورما طابترا  مینک - ؟ هچ  انورک  یلعج  رابخا  اب   

نازور همانزور  ناهج -  ناریا و  رابخا  نازور |  مینک - ؟ هچ  انورک  یلعج  رابخا  اب   

زوین تمالس  انورک -  نارحب  رد  یلعج  رابخا  اب  هلباقم  یارب  بسانم  ییاهراکهار   

رزخ یاوآ  انورک -  نارحب  رد  یلعج  رابخا  اب  هلباقم  یارب  بسانم  ییاهراکهار   

انریا انورک -  نارحب  رد  کیمدوفنیا  اب  هلباقم  هار  یا  هناسر داوس   

همالع هاگشناد  انطع - انورک -  نارحب  رد  یلعج  رابخا  اب  هلباقم  یارب  بسانم  ییاهراکهار   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / تعنص  کناب و   

ریبدانورک یگنهرف  یعامتجا و  یاهدمایپ  شیامه  هب  تالاقم  لاسرا  تلهم  دیدمت  jpg.۲۰۲۰/۹/۱۳۹۹۰۶۱۲۱۷۳۵۰۰/
عیانــص یرگــشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  یاــه  هزوـح  رب  اــنورک  یگنهرف  یعاــمتجا و  یاهدــمایپ   » یلم شیاــمه  ییارجا 
هب.داد ربخ  شیامه  نیا  هب  تالاقم  تالاقم و  هدـیکچ  لاسرا  تلهم  دـیدمت  یرازگرب و  نامز  رییغت  زا  قـالخ » یگنهرف 

: تفگ هدازدـسا  یفطـصم  یرگـشدرگ ، یگنهرف و  ثاریم  هاگـشهوژپ  یمومع  طباور  زا  لـقن  هب  تعنـص  کـناب و  شرازگ 
ناـمز یملع ، یاـهدرکیور  اـب  نآ  فـلتخم  بناوـج  لـئاسم و  یـسررب  اـنورک و  یریگ  همه  داـعبا  تیمها و  هـب  هجوـت  اـب  »
دهاوخ رازگرب  یزاجم  لکـش  هب  یلم  شیامه  نیا  : » دوزفا وا  « .درک ادـیپ  رییغت  نمهب ۹۹  هب ۲۹  شیامه  نیا  یرازگرب 

هناخریبد یناشن  هب  رذآ ۹۹  ات ۱۵  ار  تالاقم  لصا  ناـبآ و  ات ۱۵  ار  دوخ  تالاقم  هدیکچ  دنناوت  یم  نادـنم  هقالع  دـش و 
: درک حیرـــصت  داد و  ربــخ  رویرهــش ۹۹  رد  شیاـمه  دـیدج  رتـسوپ  ییاـمنور  زا  هدازدـسا  « .دــننک لاـسرا  شیاـمه  یملع 

هتـشاد تبثم  یریثأت  انورک  یریگ  همه  کرد  رد  شیامه  نیا  یرازگرب  دوش ، یم  ماجنا  هک  ییاه  شالت  اب  میراودـیما  »
ثاریم هاگـشهوژپ  یراـکمه  اـب  شیاـمه  نیا  : » تـفگ هـمادا  رد  زین  شیاـمه  یملع  ریبد  هداز  نـسح  اــضریلع  « .دــشاب

یناسنا و مولع  هاگـشهوژپ  یعامتجا  مولع  هدکـشهوژپ  تاطابترا و  رنه و  گـنهرف  هاگـشهوژپ  یرگـشدرگ ، یگنهرف و 
شیامه نیا  بوچراچ  رد  تسشن  نونکات ۳۳  : » دوزفا وا   .« دوش یم  رازگرب  یصصخت  یدرکیور  اب  یگنهرف  تاعلاطم 
یزکارم اـه و  هاگــشهوژپ  اـه ، هاگــشناد  زا  یدــیتاسا  ناصــصختم و  اــه  نآ  رد  هـک  هدــشرازگرب  ینارنخــس  هـئارا ۵۵  اـب 

موـلع هدکــشناد  نارهت ، سوملماــن  ثاریم  زکرم  ناریا ، یــسانش  ناــسنا  نـمجنا  یعاــمتجا  موـلع  هدکــشناد  نوــچمه 
هدکــشهوژپ یزاـس ، یدربراـک  یرواـنف و  تنواــعم  ناردــنزام ، هاگــشناد  یکــشزپ  هدکــشناد  همالع ، هاگـشناد  یعاـمتجا 

، یرگشدرگ یگنهرف و  ثاریم  هاگشهوژپ  یتنس  یاهرنه  یـشهوژپ  هورگ  یرگـشدرگ و  هدکـشهوژپ  تمرم ، تظافح و 
دیهـش هاگـشناد  باـتک  هناـخ  هجدوـبو  هماـنرب  شهوژپ  تیریدـم  شخب  موـلع ، ترازو  یعاـمتجا  تاـعلاطم  هدکـشهوژپ 

هتــشاد روـضح  لـیگ و ...  درواـهر  هســسوم  راریپراــپ ، هســسوم  امیــسوادص ، هماــع  گــنهرف  تاــعلاطم  زکرم  یتـشهب ،
هک شیاــمه  نـیا  یاــه  تســشن  هعوـمجم  زا  رگید  تســشن  مـک ۲۰  تـسد  هـک  درک  یراودــیما  زاربا  هداز  نــسح  « .دــنا

، وـکا یگنهرف  هسـسوم  تـسا  رارق  : » درک حیرـصت  وا  « .دوـش یم  رازگرب  تـفرگ ، دـهاوخ  لکــش  نآ  زا  شیاـمه  تـالاقم 
یرازگرب رد  رگید  یــشهوژپ  یملع  هســسوم  هاگــشناد و  دــنچ  موـکیا و  هســسوم  ناریا ، یلم  هزوــم  رنه ، ناتــسگنهرف 

اه ینارنخس  هعومجم  : » تفگ شیامه  یملع  ریبد  « .دننک یراکمه  شیامه  نیا  یملع  یاه  تسـشن  اه و  ینارنخس 
یریوـصت یتوـص و  یاـه  لـیاف  هب  یـسرتسد  ناـکما  هک  تسا  دـیما  دـش و  دـهاوخ  رـشتنم  هاگـشهوژپ  هـس  یراـکمه  اـب 

زا : هدافتسا  اب  ناتسود  هب  لاسرا  « .دوش مهارف  نمهب ۹۹  زور ۲۹  رد  شیامه  یاه  تسشن 

مارگلت

انورک انورک یگنهرف   یگنهرف یعامتجا  وو   یعامتجا یاهدمایپ   یاهدمایپ شیامه   شیامه هبهب   تالاقم   تالاقم لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم دیدمت   دیدمت

انورک یگنهرف  یعامتجا و  یاهدمایپ  شیامه  هب  تالاقم  لاسرا  تلهم  دیدمت 
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انآ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

رد نارهت  یاه  هاگـشناد دـیتاسا  جیـسب  سیئر  اراد  لیلج  سراف ، یرازگربخ  یهاگـشناد  یاه  لکـشت راـگنربخ  شرازگ  هب 
مود ماگ  هینایب  رد  زاس  ندمت  هاگشناد  شقن  ناونع  اب  هک  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دیتاسا  جیسب  یتالیکشت  تسشن 

یم لکـش  نایهاگـشناد  ناگبخن و  یالاب  تمه  زاس و  ندـمت  ملع  هیاپرب  یمالـسا  یزاس  ندـمت  درک : ناـیب  دـش ، رازگرب 
.تسا هاگشناد  زاس   ندمت  یملع  مهم  داهن  دریگ و 

ههجاوـم رد  اـم  هاوخاـن  هاوـخ  تـشاد : ناـیب  یبرغ  ندـمت  ینعی  یمالـسا  ندـمت  رگ  بـیرخت  بـیقر  هـب  هراـشا  نمــض  یو 
تیوقتو ظـفح  ار  دوـخ  یملع  رادـتقا  هک  میـشاب  هتـشاد  رترب  تسد  میناوـت  یم  یناـمز  میا و  هتفرگ  رارق  برغ  اـب  یندـمت 

.میربب هرهب  یمالسا  یزاس  ندمت  رد  ینیرفآ  شقن  تهج  رادتقا  نیا  زا  مینک و 
تینادـحو یناـیحو و  رکفت  رب  ینتبم  مـلع  زا  یمالــسا  ندــمت  دادمتــسا  ار  یبرغ  ندــمت  اـب  یمالــسا  ندــمت  تواـفت  اراد 

هیاـپ رب  یبرغ  ندــمت  هکیلاــح  رد  دراد  دــیکات  ناــماوت  تروـص  هـب  تیرــشب  یوـنعم  یداــم و  یاــه  هـبنج  رب  هـک  تـسناد 
.تسا هتشاد  یرشب  عماوج  یارب  زین  یبرخم  راثآ  هک  تسا  هتفای  لکش  فرص  ییارگ  تعیبط  مسیناموا و 

روطب ییابطابط  همالع  هاگشناد  شقن  و  ماـع   روطب  یناـسنا  موـلع  هاـگیاج  نارهت  یاـه  هاگـشناد  دـیتاسا  جیـسب  سیئر 
.تسناد یدربهار  ار  تسا  یربهر  مظعم  ماقم  هجوت  دروم  هک  یمالسا  نیون  ندمت  یاه  هزاس  یهد  لکش  رد  صاخ 

رثوـم و ناـیرج ، نـیا  رازگراـک  ناوـنعب  ار  هاگــشناد  دــیتاسا  شقن  رازگراـک ،  _ راـتخاس شقن  رب  ترورــض  نمــض  یفرط  زا  
.درک یبایزرا  یتایح 

دور یم  راظتنا  تفگ : تسا ، زاس  ندمت  هاگـشناد  یریگ  لکـش  مزلتـسم  یمالـسا  نیون  ندـمت  ققحت  هکنیا  نایب  اب  یو 
هینایب یاه  هزومآ  ندومن  ققحم  ناماگـشیپ  یناـسنا  ، مولع  هژیوب  فلتخم  یاـه  هتـشر  رد  صـصختم  یجیـسب  دـیتاسا 

.دنشاب یمالسا  نیون  ندمت  میسرت  هب  تیانع  اب  مود  ماگ 
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انآ یرازگربخ  تسا -  زاس  ندمت هاگشناد  یریگ  لکش مزلتسم  یمالسا  نیون  ندمت  ققحت   

زویناکسیا تسا -  زاس  ندمت  هاگشناد  یریگ  لکش  مزلتسم  یمالسا  نیون  ندمت  ققحت   

همالع هاگشناد  انطع - تسا -  زاس  ندمت  هاگشناد  یریگ  لکش  مزلتسم  یمالسا  نیون  ندمت  ققحت   

مینست یرازگربخ  یسایس -  تسا  یمالسا  یزاس  ندمت  زاس  هنیمز  یملع  رادتقا   

نیالنآ دامتعا  تسا -  هاگشناد  زاس  ندمت یملع  مهم  داهن  یمالسا  یزاس  ندمت  

تسا تسا زاس   زاس ندمت   ندمت هاگشناد   هاگشناد یریگ   یریگ لکش   لکش مزلتسم   مزلتسم یمالسا   یمالسا نیون   نیون ندمت   ندمت ققحت   ققحت

زاس ندمت  هاگـشناد  یریگ  لکـش  مزلتـسم  یمالـسا  نیون  ندمت  ققحت  هکنیا  نایب  اب  نارهت  یاه  هاگـشناد دیتاسا  جیـسب  سیئر 
.دنشاب یمالسا  نیون  ندمت  میسرت  هب  تیانع  اب  مود  ماگ  هینایب  یاه  هزومآ  ققحت  ناماگشیپ  یجیسب  دیتاسا  تفگ : تسا ،

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انسیا   

راتـساوخ ربخ ، نیا  مالعا  نمـض  یا ، هیعالطا  رودص  اب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یـشزومآ  تنواعم  انـسیا ، شرازگ  هب 
یاـه هزوح  اـه و  هدکـشناد  یـشزومآ  ناسانـشراک   نالوئـسم ، هژیو  هب  هاگـشناد  فـلتخم  یاـه  شخب  یراـکمه  موادـت   

.درک مالعا  هناماس  نیا  تیقفوم  رد  یراذگ  ریثات  لماع  ار  مهم  نیا  دش و  یداتس 
هبلاـطم یـشزومآ ، یاـه  هماـن نـییآ نیناوـق و  عوـنت  یگدـیچیپ و  ییاـبطابط ؛ همالع  هاگـشناد  یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 

ینبم نانکراک  ناداتـسا و  نایوجـشناد ، تساوخ  نیون ، یرازفا  مرن یاه  متـسیس  تاناکما و  زا  هدافتـسا  یارب  نادنمراک 
ای ءاـقترا  ترورــض  یــشزومآ ، یاهدـنیآرف  ندرک  هزیناـکم  دوـجوم و  یــشزومآ  عـناوم  عـفر  یــشزومآ ، دــنیآرف  لیهــست  رب 

.تسا هدرک  ریذپان  بانتجا  ار  دوجوم  یشزومآ  یاه  هناماس ینیزگیاج 
رتـفد عباـنم و  تیریدــم  هعــسوت و  تنواـعم  یــشزومآ ، تنواـعم  ناسانــشراک  ددــعتم  تاــسلج  یط  اتــسار ، نـیمه  رد 

داهنــشیپ دــیدج ، متــسیس  یاـه  تیلباـق  دوـجوم و  متــسیس  یاـه  فعــض  هراـبرد  وـگتفگ  ثـحب و  هاگــشناد و  یرواــنف 
تاعالطا یروانف  رتفد  عبانم و  تیریدم  هعسوت و  تنواعم  هاگشناد ، تسایر  تیامح  دروم  هاگشناد  یـشزومآ  تنواعم 
یشزومآ روما  همه  رویرهش  مود  هبنشکی  زور  زا  دش و  یلبق  متسیس  نیزگیاج  ناتسلگ  هناماس  تفرگ و  رارق  هاگشناد 

.دش ماجنا  ناتسلگ  متسیس  قیرط  زا  هاگشناد 
یوـس زا  تاـناکما  هجدوـب و  صیـصخت  متــسیس و  لوـحت  اـب  نـالک  یاـه  تقفاوـم  یتیریدـم ، یاـه  ینابیــشپ  نـینچمه 

.تسا هدش  ماجنا  هاگشناد  عبانم  تیریدم  هعسوت و  تنواعم  هزوح  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  تسایر 
داتــس و یــشزومآ  ناسانــشراک  تارادا و  یاــسور  یارب  یــشزومآ  یاــه  هرود  هدرــشف  روــط  هــب  زین  دادرم   ۲۵ خـــیرات   زا 

.دنا هتفرگارف  ار  نآ  اب  راک  لحارم  زا  یرایسب  ناسانشراک  هدش و  رازگرب  اه  هدکشناد 
رد هک  هدـش  هیهت  نایوجـشناد  دـیتاسا و  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ  فدـه  اب  زین  یـشزومآ  یاه  پیلک اـه و  لـیاف نینچمه 

.تسا لاسرا  شزادرپ و  لاح 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  درک -  رییغت  همالع  هاگشناد  یشزومآ  متسیس   

انریا درک -  رییغت  همالع  هاگشناد  یشزومآ  هناماس   

هیشاحرد درک -  رییغت  همالع  هاگشناد  یشزومآ  هناماس   

۱۲۱۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
اسر۰۹:۰۹ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

درک درک رییغت   رییغت ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یشزومآ   یشزومآ متسیس   متسیس

زا هاگـشناد  نـیا  یـشزومآ  روـما  هـمه  دـش و  یلبق  هناـماس  نیزگیاـج  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  رد  ناتــسلگ  یــشزومآ  هناـماس 
.دش دهاوخ  ماجنا  ناتسلگ  متسیس  قیرط 

نیداینب نیداینب لوحت   لوحت دنس   دنس ییاکیرمآ /  /  ییاکیرمآ ناتسربق   ناتسربق کبس   کبس هبهب   یگنهرف   یگنهرف یزاس   یزاس ناسکی ناسکی دنس  ۲۰۳۰۲۰۳۰ ؛ ؛ دنس
؟؟ تساجک تساجک شرورپ   شرورپ شزومآ  وو   شزومآ
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دیدـج یهار  لابند  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  مود ، یناهج  گنج  رد  زوریپ  یاـه  روشک وجـشناد ؛ یرازگربخ  یعاـمتجا  هورگ 
لباقم روشک  تمـس  زا  هنابلطواد  تروصب  یزیرنوخ و  گنج و  نودـب  اـه  روشک رگید  رب  دوخ  ندـمت  رکفت و  طلـست  یارب 
یرتمک هنیزه  ات  دندوب  ناهج  رب  طلـست  یارب  دیدج  یرامعتـسا  فیرعت  لابند  هب  گنج  نیا  رد  زوریپ  یاه  روشک دـندوب 

رد رظندــم  نوناــق  بیوــصت   » هـب تیاــهن  رد  هـک  دــشاب  هتــشاد  اــه  نآ یارب  لرتــنک  رد  هــچ  طلــست و  داــجیا  رد  هــچ  زین 
.دندیسر نآ » یارجا  هب  اه  روشک ریاس  مازلا  یللملا و  نیب یاه  نامزاس

درادـن و ار  نآ  یارجا  دـصق  راگنا  هک  تسا  تلود  ی  هدـش شومارف دانـسا  زا  ایوگ  شرورپ  شزومآ و  نیداینب  لوحت  دـنس 
فدـه هک  نیناوـق  نیا  زا  یکی.تسا  هتـسب  نآ  رد  دوـجوم  تاـماهبا  تاداریا و  همه  دوـجو  اـب  دنـس ۲۰۳۰  یارجا  هب  لد 

، تسا اـه  روـشک همه  رد  یگنهرف  یزاـس  ناـسکی یعوـن  هب اـه و  نآ رظن  دـم  هاـگن  ساـسا  رب  اـه  روـشک هدـنیآ  لرتـنک  نآ 
یاه شالت شزومآ  هنیمز  رد  اه  لاس نیا  لوط  رد  وکـسنوی ، ای  دـحتم  لـلم  یگنهرف  یملع  ناـمزاس  تسا ؛ دنس ۲۰۳۰ 

فادـها هـب  ندیــسر  ناـسکی و  شزوـمآ  صوـصخ  رد  وکــسنوی  رظندــم  یاـه  صخاـش هـب  یــسرتسد  اـما  تـشاد ، یداـیز 
ناربهر طسوت  دنس ۲۰۳۰  ربماتپـس ۲۰۱۵ ، رد  نیمه  یارب  دشن  ققحم  ات ۲۰۱۵  ینعی  ررقم  تلهم  ات  هدـش  ینیب  شیپ
فادـها ات  دـندش  دـهعتم  دادرارق  نیا  ءاـضما  اـب  اـه  روشک نیا  دیـسر و  ءاـضما  هب  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  وضع  یاـه  روشک

زا دوخ  ّیلم  نالک  یراذـگ  تسایـس رد  هژیو  فدـه   ۱۶۹ یلـصا ، فده  اـب ۱۷  ار  رادیاپ ۲۰۳۰  ۀعـسوت  یناهج  راک  روتـسد 
.دوش ارجا  لماک  تروص  هب  اه  روشک نیا  رد  دنس  نیا  یاه  دنب مامت  لاس ۲۰۳۰  ات  دننک و  ارجا  ۀیوناژ ۲۰۱۶  لوا 

شزومآ «، » اهتراهم ۀعـسوت  لاغتـشا و   » شزومآ رگید  یاه  هزوح همه ، یارب  شزومآ  ماـمتان  هزوح  رب  هوـالع  دنـس  نیا 
زین ار  یدنورهـش »  » و یعامتجا » یاه  شزومآ «، » تشادـهب تمالـس و  شزومآ  «، » یلاع شزومآ  «، » یا هفرح ّینف و 

دمحم روـضح  اـب  شزوـمآ ۲۰۳۰  یلم  دنــس  زا  ییاــمنور  رذآ ۹۵   ۲۰ .تـسا هداد  رارق  دوـخ  یزیر  هماــنرب  فدــه و  دروـم 
تخدنیهــش شرورپ ، شزوـمآ و  ریزو  یناـیتشآ  شناد  یدــمحا  نیدــلارخف  یرواــنف ، تاــقیقحت و  موـلع  ریزو  یداــهرف 

ناـمه باـتزاب  هدـش و  یموب  یوگلا  روکذـم  دنـس.دش  رازگرب  هداوناـخ  ناـنز و  روما  رد  یروـهمج  سیئر نواـعم  یدروـالوم 
هب شزوـمآ ۲۰۳۰  یناـهج  دنـس   » ناوـنع اـب  هک  تـسا  رادـیاپ » هعـسوت  فادـها  یاـه  ناـمرآ هعوـمجم  زا  مراـهچ  ناـمرآ  »

یهد تهج لاـبند  هـب  تـسا و  هدـش  اـضما  روـشک  شزوـمآ  یلاـع  نالوئـسم  زا  یخرب  طـسوت  هدیـسر و  وکـسنوی  بیوـصت 
.تسا حوطس  یمامت  رد  اه  روشک یشزومآ  ماظن  یناهج 

ربارب و تیفیک ، اـب  رمعلا  ماداـم یریگداـی  شزوـمآ و  یوـس  هـب   » ماـن هـب  یـشزومآ  هعـسوت  دنـس  اـی  یـشزومآ  هماـنرب  نـیا 
ییارجا و هماـنرب  تسا  فـظؤم  هورگراـک  نیا  رگید  یتراـبع  هب.دـش  یراذـگ  ماـن ناریا  شزوـمآ ۲۰۳۰  یلم  دنـس  ریگارف ،»
رد دوــجوم  یاــه  تــیفرظ یماــمت  زا  یریگ  هرهب اــب  یناتـــسا  یلم و  حوطـــس  رد  ار  شزوـمآ ۲۰۳۰  لـماک  قـقحت  یتراــظن 

لوحت دنـس  روـشک ، یملع  عماـج  هشقن  روـشک ، هعـسوت  یاـه  هماـنرب فادـها  اـب  وـسمه  طـبترم و  ییارجا  یاـه  هاگتـسد
هب فظوم  شزومآ ۲۰۳۰  همانرب  ققحت  یارب  ییارجا  یاه  هاگتـسد دـنک ؛ هیهت  رادـیاپ  هعـسوت  فادـها  همانرب  نیداـینب و 

تادهعت زا  یکی  تلود : تأیه  همان ۵۲۹۱۳.۷۶۴۰۳  بیوصت رد  کرادم و  قباطم.دنتسه  یهورگراک  تامیمصت  یارجا 
یبونج هرک  نوئچنیا  تسشن  رد  هک  تسا  شزومآ ۲۰۳۰  همانرب  یارجا  یللملا ، نیب هنحص  رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج 

تأیه همان  بیوصت  رد.تسا  هدش  بیوصت  همه  یارب  شزومآ  یناهج  سالجا  رد  شرورپ و  شزومآ و  یارزو  روضح  اب 
یتسدالاب دانسا  اب  ییوسمه  دریگ و  تروص  دنس ۲۰۳۰  لماک  ققحت  ات  تسا  هدش  اه  هاگتـسد همه  رب  فیلکت  تلود ،

رارق روشک  یتسدالاب  دانسا  زا  رتارف  ار  شزومآ ۲۰۳۰  دنـس  عقاو ، رد  تلود  هک  تسانعم  نآ  هب  نیا  تسا  هدش  حرطم 
.تسا هداد 

نوناق لصا.تسا ۷۷  ییارجا  دـشاب ، دنـس ۲۰۳۰  اب  وسمه  هکیتروصرد  ماظن  یاه  هماـنرب اـه و  تسایـس همه  هکیروط 
بیوصت هب  دیاب  ادـتبا  یللملا  نیب یاه  همان تقفاوم اه و  دادرارق اه ، همان هلواقم اه ، هماندـهع دـیوگ : یم یـساسا  نوناق 

، هماـن هلواـقم  یللملا ، نـیب دادرارق  هنوـگ  ره  ءاـضما  زا  لـبق  تـلود  هـک  ینعم  نـیا  هـب  دـسرب ؛ یمالـسا  یاروـش  سلجم 

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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یاروش سلجم  هب  ار  دوخ  یداهنـشیپ  هحیال  دـیاب  دـنک ، داـجیا  ناـمروشک  یارب  یدـهعت  هک  یللملا  نیب دنـس  هماندـهع و 
نوناق اب  تفلاخم  مدع  تهج  زا  دورب و  نابهگن  یاروش  هب  ینوناق  دنیآرف  یط  زا  سپ  هحیال  نیا  دـنک و  لاسرا  یمالـسا 

، دـشاب هتـشادن  مالـسا  عرـش  ناـمروشک و  نیناوـق  اـب  یتریاـغم  هک  یتروـص  رد  دوـش و  یـسررب  سدـقم  عرـش  یـساسا و 
.دیامن مادقا  یللملا  نیب  دهعت  ءاضما و  هب  تبسن  دناوت  یم تلود 

، دـننک یط  ار  ینوناق  لحارم  هکنیا  نودـب  یـساسا و  لصا  نیا  هب  هجوت  نودـب  تلود  تئیه  یاضعا  روهمج و  سیئر اـما 
یارزو روـضح  اــب  لاــس ۹۵  هاــمرذآ  رد  دــندرک و  بوــصم  تـلود  تـئیه  رد  رویرهـش ۹۵  رد ۲۵  ار  دادرارق  نــیا  ناـــهگان 

یلم دنــس  : تـفگ ناریا ، رد  وکــسنوی  یلم  نویــسیمک  ریبد  نآ  زا  دــعب  هـتبلا  دــش  ییاــمنور  موــلع  شرورپ و  شزوــمآ و 
.دوش یم هئارا  سلجم  هب  نوناق ، هب  ندش  لیدبت  یارب  تلود  یوس  زا  شزومآ 

ای دوـش و  در  صیخـشت و  عرـش  نوناـق و  فـالخ  یلک  روـط  هب اـی  اـت  تسا  هدـشن  حرط  سلجم  رد  نونکاـت  دنـس  نـیا  اـما 
رد دنــس  نـیا  حرط  هـک  هلیــسم  نـیا  رد  ناـنچمه  اـم  هـک  دــنچ  ره  دــسرب  یمــسر  تروـصب  ییارجا  هـلحرم  هـب  حالــصا و 

هکارچ میراد  لمات  یاج  دـش  یم حرطم  سلجم  رد  یللملا  نیب عماـجم  رد  تلود  طـسوت  یاـضما  زا  شیپ  دـیاب  سلجم 
حطـس نیرتالاب  ینعی  یـساسا  نوناق  فالخ  ساسا  زا  نابهگن  یاروش  دییات  سلجم و  رد  حرط  نودب  دنـس  نیا  یاضما 

.تسا روشک 
یروهمج هک  دنتسین  یدراوم  نآ ، لاثما  دنـس و  نیا  دنتفگ : هدرک و  داقتنا  دنـس  نیا  هب  تبـسن  رتشیپ  زین  بالقنا  ربهر 

هب تــسین و  زاــجم  ًاــعطق  نآ  یادـــص  رـــس و  یب  یارجا  دنـــس و  نــیا  یاـــضما  دوــش و  اـــه  نآ میلـــست  ناریا  یمالـــسا 
.تسا هدش  مالعا  زین  لوئسم  یاه  هاگتسد

قح دوـخ  هب  دراد ، رارق  زین  گرزب  یاـه  تردـق ذوـفن  تحت  هـک  یللملا  نـیب  حالطـصا  هـب  هعوـمجم  کـی  تبـسانم  هـچ  هـب 
.دنک نیعم  فیلکت  نوگانوگ ، ندمت  گنهرف و  خیرات و  اب  ییاه  تلم یارب  هک  دهد  یم

شزومآ و هنیمز  رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  هک  دینک  مالعا  ًاتحارـص  دینک ، تفلاخم  دیناوت  یمن راک  لصا  اب  هچنانچ  رگا 
.درادن دنس  نیا  هب  یجایتحا  تسا و  یتسدالاب  دانسا  یاراد  شرورپ ،

ام نونکا  هک  دورب  شیپ  ییاـج  اـت  راـک  هک  داد  یم هزاـجا  دـیابن  درک و  یم تبقارم  دـیاب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـعیراوش  نیا 
.میوش نآ  زا  یریگولج  هب  روبجم 

.تسا نآرق  مالسا و  انبم  روشک  نیا  رد  تسا و  ناریا  یمالسا  یروهمج  اجنیا 
.دنک ذوفن  لامعا  دناوتب  یبرغ  دساف  رگناریو و  بویعم و  یگدنز  کبس  هک  تسین  ییاج  اجنیا 

نیا ییامنور  زا  لاسراهچ  هب  کیدزن  تشذگ  زا  دعب  الاح.درادن  انعم  یدنـس ، نینچ  شریذپ  یمالـسا  یروهمج  ماظن  رد 
هک ار  یراک  دراد  دصق  نمـشد  دنتفگ : شرورپ  شزومآ و  ناریدـم  اب  دوخ  سنارفنک  ویدـیو  رد  هتـشذگ  زور  ناشیا  دـنس ،
دنک تیبرت  ییاه  ناسنا نتخاـس  دنـس ۲۰۳۰ و  دـننام  ییاه  هار زا  ذوفن و  اب  تسا ، ناوتان  نآ  ماـجنا  زا  یماـظن  هلیـسوب 

شزومآ و نیداینب  لوحت  دنـس.دوش  مهارف  اه  تلم تراغ  هنیمز  ات  دـننک  هدایپ  ار  وا  یتایلمع  فادـها  رکف و  وا  لـثم  هک 
دـصق راـگنا  هک  تسا  تـلود  ی  هدـش شوـمارف دانـسا  زا  اـیوگ  شرورپ  شزوـمآ و  نیداـینب  لوـحت  دنـس  ؟ تساـجک شرورپ 

.تسا هتسب  نآ  رد  دوجوم  تاماهبا  تاداریا و  همه  دوجو  اب  دنس ۲۰۳۰  یارجا  هب  لد  درادن و  ار  نآ  یارجا 
نـالک و فادـها  دنــس  نـیا  رد  دـنا : هـتفگ اـه  راـب هدرک و  هراـشا  ندـش  ارجا  هـب  تبــسن  زین  بـالقنا  ربـهر  اـه  راـب هـک  ینس 

بـالقنا ربـهر.دوش  مـیظنت  ییارجا  هماـنرب  اــه ، تسایــس ساــسا  رب  دــیاب  هـک  تـسا  هدــش  صخــشم  یلک  یاــه  دربـهار
هک تسا  هدشن  میظنت  لماک  روط  هب  زونه  فلتخم  یاه  تلود یاه  شالت دوجو  اب  لوحت  دنس  ییارجا  همانرب  دندوزفا :

.دنهد ماجنا  ار  تیلوئسم  نیا  دیاب  نآ  نالک  تیریدم  شرورپ و  شزومآ و  یلاعیاروش 
نالوئسم تسا و  یگنهرف  بالقنا  یلاعیاروش  هفیظو  لوحت و  دنس  دافم  زا  یلیمکت  هاگن  اب  لوحت  دنـس  یا  هرود میمرت 

.دننک یریگیپ  ار  عوضوم  نیا  شرورپ ، شزومآ و 
عماـج هماـنرب  تسا و  یرورـض  لوـحت  دنـس  یارجا  عماـج  هماـنرب  رد  تفرـشیپ » یاـه  صخاـش نییعت   » و یدـنب » ناـمز »

.دشاب لوحت  دنس  فادها  همه  هدنرادرب  رد  نقتم و  دیاب 
یارب ناملعم  ناریدم و  همه  ات  دوش  نییبت  باذج  ینشور و  هب  شرورپ ، شزومآ و  حوطس  همه  یارب  دیاب  لوحت  دنس 
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ناـمزاس نواــعم  ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یملع  تــئیه  وــضع  یکلم  نسح.دـــننک  ادـــیپ  هزیگنا  نآ  قـــیقد  یارجا 
نآ بیوـصت  ناـمز  اـت  درذــگ و  یم لوـحت  دنــس  رمع  زا  لاـس  تـفه  دودــح  دــیوگ : یم یــشزومآ  یزیر  هماـنرب  شهوژپ و 
نآ یعاـمتجا  یداـقتعا و  یگنهرف ، تاـصتخم  یـشزوما  ماـظن  ره  همانـسانش  دوـب ، همانـسانش  نودـب  شرورپو  شزوـمآ 

.تسا ماظن 
یکلم.تـسا هدـشن  ماـجنا  یراـک  الـصا  هـک  تـسین  اـنعم  نـیا  هـب  هـتبلا  میدوـبن  قـفوم  نآ  ندرک  یتاـیلمع  رد  هنافـسأتم 

هدـشن ماجنا  دـشاب  شرورپو  شزومآ  فلتخم  یاه  هماـنرب رد  لوحت  دنـس  حور  ذوفن  یاـنعم  هب  هک  یراـک  تسا : دـقتعم 
.تسا

: دـیوگ یم وا.دوـش  یمن یتاـیلمع  لوـحت  دنـس  ارچ  دنــسرپ  یم لاـس  ره  هـک  تـسا  لاـس  دـنچ  مـه  بـالقنا  مـظعم  ربـهر 
لاـس تفه  نیا  رد  تفریذـپ ، ار  خـلت  تـیعقاو  نـیا  دـیاب  تـسا و  هدـش  یتاـیلمع  نیداـینب  لوـحت  دنـس  تـفگ  ناوـت  یمن
دنـس دـنناوت  یمن هک  تسا  نیا  تلاح  کی  دراد ، لیلد  دـنچ  میدادـن و  ماجنا  هک  میهد  ماجنا  میتسناوت  یم اه  راک یلیخ 

فدـه و نـیب  ندرک  رارقرب  تبـسن  طاـبترا و  یرارقرب  طـبر ، یاـه  وـگلا دنتــسناوتن  مییوـگب  رگا  درادـن  یداریا  دـننک ، ارجا  ار 
درک وجو  تسج اجنیا  رد  دـیاب  ار  لاکـشا  تفگ : یـشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  ناـمزاس  سییر.دـننک  رارقرب  ار  هلیـسو 
لدم لوحت  دنـس  ندرک  یتایلمع  دـنهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  دـنا  هتـسناوتن دـننک ، یتایلمع  ار  دنـس  دـیاب  هک  ییاه  اج ینعی 

، دوجو نیا  اب.دوب  هدش  یتایلمع  لوحت  دنـس  راب  دص  نالا  ات  دوش  یتایلمع  دوب  رارق  هسلج  فرح و  اب  رگا  دـهاوخ و  یم
مادقا تسد  رد  ار  نآ  یارجا  ترازو  نالویـسم  تسین و  شرورپ  شزومآ و  نیداینب  لوحت  دنـس  زا  یربخ  چیه  زونه  اما 

کبـس هب  یگنهرف  یزاـس  ناـسکی ریـسا  ار  اـم  دوـش و  مگ  دنـس ۲۰۳۰  یارجا  رد  دراد  دـصق  اـیوگ  هک  یمادـقا  دـنناوخ  یم
.دنک نام  یگدنز یوگلا  زا  جراخ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اسر یرازگربخ  ییاکیرمآ -  ناتسربق  کبس  هب  یگنهرف  یزاس  ناسکی دنس ۲۰۳۰ ؛  

۱۲۱۲
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۱۴

نیالنآ ناریا  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

موهفم ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  تاــعلاطم  هورگ  یملع  تأــیه  وـضع  سانــش و  مدرمییازریم نیــسح  رتـکد 
رارق یعامتجا  مولع  نادنمـشیدنا  هجوت  دروم  رایـسب  ریخا  ههد  دنچ  رد  نآ  یعامتجا  یدرف و  یاه  مسیناکم و  دـیما » »

.تسا هتفرگ 
یا هدــیدپ هباـثم  هـب  مـه  یتخانــشناور و  یگژیو  کـی  ناوـنع  هـب مـه  دــیما  هـب  هجوـت  یرگید  ناـمز  ره  زا  شیب  زین  زورما 

.تسا هتفای  ترورض  یعامتجا 
مزال هزیگنا  نتـشاد  اه و  فده هب  ندیـسر  یارب  مزال  یاهریـسم  مسجت  یراذـگ  فدـه یارب  صخـش  ییاناوت  ینعی  دـیما 

.اهنآ هب  ندیسر  تهج  رد 
، فده یاهریـسم  کرد  مه  فده و  کرد  مه  دشاب ؛ دناوت  یم فده  هب  ندیـسر  رد  نکمم  یراظتنا  نتـشاد  مه  دیما ،

.دنک قلخ  ار  اهریسم  هار ، نتشادن  تروص  رد  دناوت  یم هک  دنک  یم سح  راودیما  درف  ینعی 
.دراد یم او  رتهب  ییادرف  یوج  و تسج یوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یگدنز  یاه  یگژیو زا  یکی  دیما 

یـشزیگنا تلاـح  کـی  دور ، یم رامـش  هب  ناـسنا  رد  هاـفر  یتمالـس و  مهم  رایـسب  یاـه  صخاـش زا  یکی  یگدـنز ، هـب  دـیما 
.دش دهاوخ  رجنم  طیحم  اب  درف  لداعت  هب  هک  تسا  یبای  هار یرادیاپ و  سح  رب  ینتبم  هک  تبثم 

رد اـهدربهار  دــیلوت  یارب  ییاــناوت  کاردا  یــصخش و  دنمــشزرا  فادــها  ندوـب  اراد  تـسا : طیارــش  زا  یا  هعوـمجم دــیما 

یعامتجا یعامتجا دیما   دیما اتات   یدرف   یدرف دیما   دیما زازا  
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.فادها بیقعت 
بسانم یخـساپ  ناماس ، یب ای  دیدج  طیارـش  هب  دهد  یم هزاجا  درف  هب  هک  تسا  یتلاح  هب  نتفای  تسد  دیما  نینچمه 

تلع هب  یمیدـق ، یاـهراکوزاس  هتـشذگ و  فادـها  هب  لوـصو  هک  یناـمز  هک  دزاـس  یم مهارف  ار  ناـکما  نیا  دـهد و  هـئارا 
نیزگیاج یزاوم و  یاهریسم  داهنشیپ  دیدج و  فادها  ندرک  صخـشم  یارب  درف  دشابن ، ریذپ  ناکما  ددعتم  تالـضعم 

.دنک شالت  فادها  نآ  هب  ندیسر  یارب 
مزـال دراد و  هراـشا  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  نآ  هب  یـسرتسد  لاـمتحا  هـک  ینیع  یفدـه  هـب  یباـیتسد  یارب  لـیامت  هـب  دـیما ،

.دشاب هتشاد  یتایح  هبنج  درف  یارب  فده  نآ  هک  تسا 
زا شریذـپ  لـباقریغ  لـئاسم  هب  اـه  ناـسنا هک  لـیلد  نـیا  هـب  دـشاب  یقـالخا  یاـه  شزرا زا  یباـتزاب  دـیاب  وزرآ  نآ  ًاـترورض 

لئاق ییاهزیامت  یعامتجا  دیما  یدرف و  دیما  نیب  تسا  مزال  همدقم ، نیا  هب  هجوت  اب.دندنب  یم لد  رتمک  هعماج  یوس 
.دش

رثا هـکنآ  یب دــیوگ  یم نخــس  رت  بوـلطم یگدــنز  یوـس  هـب  دارفا  تفرــشیپ  هراـبرد  یعاـمتجا - هـن  و  یدرف - هاــگن  زا  دــیما 
.دریگب رظن  رد  هعماج ) نارگید و   ) یدرفریغ یاه  هفلؤم رب  ار  اهنآ  یاه  شنک

رثا دارفا  دــیما  رب  یهورگ  یاهدــنویپ  یعاــمتجا و  تاــطابترا  هنوــگچ  هـک  تـسین  نـیا  رگ  ناــیامن یدرف  دــیما  نــینچمه 
.تشاذگ دهاوخ 

ربارب و یاـه  تصرف یعاـمتجا و  قوـقح  یربارب  هـب  یهجوـت  تـسا و  بیاـغ  یعاـمتجا  تیریدـم  تسایـس و  هاـگن  نـیا  رد 
.درادن دیما  شهاک  شیازفا و  تهج  رد  رباربان 

اهنآ دادـخر  ناـکما  هک  ییاـهزیچ  یارب  هک  اـنعم  نیا  هب  دوش ، یم یقلت  لاـسکوداراپ  یموـهفم  دـیما  یعاـمتجا ، رظنم  زا 
.لاعف هن  دور و  یم رامش  هب  لعفنم  یراظتنا  هن  تسا  مک 

.تسا یعمج  شنک  ورگ  رد  هک  یرییغت  تسا ، هدروخ  هرگ  رییغت »  » موهفم اب  دیما  موهفم  یعامتجا ، مولع  رد 
تارییغت نآ  تخانـــش  ناــکما  بوــلطم و  یعاــمتجا  تارییغت  اــب  ههجاوــم  رد  دارفا  یزروداــمتعا  دــنمزاین  یعمج  شنک 

.تسا
.دریگ یم رارق  یعمج  دیما  دنور  اب  طابترا  رد  یعامتجا  یزرودامتعا  دنور  انبم ، نیمه  رب 

هراشا ییاوتحم  یب یاه  مسیناـکم هب  یلوا  تسا ؛ تواـفتم  زین  یعمج  داـمتعا  اـب  یمومع  داـمتعا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
، یمود دـهد و  یم لاـقتنا  هعماـج  هـب  ار  دـیما  تردـق ، دنـسم  رد  ناـگبخن  شخرچ  یا و  هـفرح لـماعت  قـیرط  زا  هـک  دراد 

.تسا ینیع  یلمع و  یاهدنیآرف  فادها و  هب  دهعت  یهاگآ و  تخانش ، لوصحم 
.درادن ییاج  نآ  رد  لیمحت  تسا و  یکتم  یمدرم  شریذپ  عانقا و  رب  یعمج  دامتعا 

مارتـحا تیروهمج و  هیعاد  هک  یعماوـج  رد.دـهد  یم اـنعم  ماجـسنا و  اـه  ناـسنا تاـیح  هب  یعمج  دـیما  رتـسب ، نیا  رد 
ار یعمج  یمومع و  دیما  داجیا  یاهدنور  تیلوئسم  یمومع  یتلود و  یاهداهن  دور  یم راظتنا  دراد ، دوجو  مدرم  رظن  هب

.دنریگب هدهع  رب 
دربــشیپ و رد  یعــس  دوــش و  یم یقلت  یرورــض  مزــال و  یموــمع ، تکراــشم  بـلج  یارب  یعمج  دــیما  عــماوج ، نـیا  رد 

.دور یم رامش  هب  عماوج  نیا  تیمکاح  یلصا  فادها  زا  یکی  نآ ، شیازفا 
ققحت ناکما  زا  رظن  فرـص  دـنراد -  ار  یعاـمتجا » تارییغت   » هراـبرد دوخ  یاـه  هدـیا حرط  ناـکما  دارفا  هک  یا  هعماـج رد 

.دراد نایرج  زونه  هعماج  نآ  نتم  رد  یعمج  دیما  دنور  درک  ناعذا  ناوت  یم اه - نآ
هب دـننک  یم رظن  فرـص  دوخ  یلعف  یاـه  یدازآ قوـقح و  یخرب  زا  هناـهاوخبلد  یلکـش  هب  دارفا  یعاـمتجا ، هنیمز  نیا  رد 

دیما هـک  یا  هعماـج رد.درواـیب  هارمه  هـب  یرتـشیب  یاـیازم  اـهنآ  یارب  هدــنیآ  رد  یعاـمتجا  رییغت  ییاـیوپ و  هـک  دــیما  نـیا 
عطق دـننک ، عطق  تردـق  یعامتجا  یاه  هیاپ اب  ار  دوخ  طابترا  مدرم  تسا  نکمم  دـنک  ادـیپ  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  دـناوتن 

.تسین مه  نآ  اب  طابترا  یب دنچ  ره  تسین ، نآ  اب  توادع  یانعم  هب  ًامازلا  هک  یطابترا 
یارو یاـــه  تیعقوــم رد  یعمج ، دـــیما  شیازفا  یارب  یا  هــنیمز لاـــح  نــیع  رد  یتــقوم و  دـــناوت  یم طاـــبترا  عــطق  نــیا 

یــشقن دارفا  یگدــنز  رد  یگنهرف  ماـظتنا  یعوـن  ناوـنع  هـب دــیما ، یاهداهن.دــشاب  یتـلود - مادــقا  زا  جراـخ  و  یتیمکاـح -

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرویرهش 1399 تیاغل 14   8۲۸



.دنراد یساسا 
دـنرثؤم و یعامتجا  طباور  یریگ  لکـش رد  هک  دنتـسه  یا  یمـسرریغ  یمـسر و  نیناوق  اـه و  نییآ اـهداهن ، نیا  زا  روظنم 

.دنتسه یعمج  یاهوزرآ  فادها و  هب  یسرتسد  یارب  اه  هنیمز اه و  تصرف داجیا  نمضتم 
تـسا نکمم  هک  یا  هدـنیآ رد  اـت  دـنزاس  ادـج  ینوـنک  تیعقوـم  زا  ار  درف  هک  دـنراد  ار  تردـق  نیا  یعاـمتجا  یاـهداهن  نیا 
یالتعا یارب  هنالوئـسم ، ایوپ و  یتکراشم  اب  نآ  رد  هک  دـبایب  یا  هعماج رد  ار  دوخ  دوش و  اهر  دـسر ، رظن  هب  چوپ  مهبم و 

.دیآ یم دوجو  هب یدرف  دیما  یصخش و  دیما  قیرط  زا  یعمج  دیما  یدیدرت  چیه  نودب.دنک  یم شالت  یعمج  یاهوزرآ 
ار دیما  ناوت  یم هنوگچ  هک  درک  حرطم  ار  شسرپ  نیا  ناوت  یم سپ  دشاب ، اه  ناسنا تیدوجوم  یلصا  هتـسه  دیما  رگا 

یعاـــمتجا هرمزور  تاـــیبرجت  رد  یعمج و  حطـــس  رد  درک ؟ داـــجیا  عـــماوج  اـــه و  هورگ یارب  هـــکلب  دارفا  یارب  طـــقف  هـــن 
تیوه اـهراجنه و  اـه و  شزرا اـهنآ ، قیرط  زا  هک  دراد  دوـجو  یگتـسبمه  دـیما و  سح  داـجیا  یارب  یفلتخم  یاـه  هنیمز

.دوش یم لقتنم  هعماج  یاضعا  هب  یعامتجا 
.مینک یم ظفح  داجیا و  نارگید  دوخ و  رد  ار  یعمج  دیما  اه ، تخانش نتشاذگ  کارتشا  هب  قیرط  زا  ام 

.درک نییبت  یعمج  دیما  رد  ار  یدرف  دیما  هاگیاج  ناوت  یم نیا ، هب  هجوت  اب 
ناـکما دوـش و  یم لیدــبت  یــسایس  یــشخبرثا  اـی  یدــنمناوت  یعمج  ساــسحا  هـب  یرگــشنک  یدرف  ساــسحا  اــجنیا  رد 

.دنک یم مهارف  ار  یعمج  یادص  عامتسا 
یعمج یریگیپ  یارب  هک  درک  نییبـت  یعاـمتجا  داـهن  یعون  اـب  ناوـت  یم ار  یدرف  دـیما  هیرظن  رد  فادـها  هب  یباـیتسد  هار 

.دنک یم یزرو  شنک یهورگ  یاه  هتساوخ
.تسا نآ  کیتارکومد  عون  زا  تلود  ینارمکح  زا  یصاخ  لاکشا  دوجو  یعامتجا ، یاهانبریز  نینچ  همزال  هتبلا 

.درادن دوجو  یعمج  یاه  هتساوخ ققحت  یارب  ینادنچ  دیما  راکهار و  ًالوصا  رتیلاتوت  هبش رتیلاتوت و  یاه  تلود رد 
هاگدـید قـقحت  فدـه  اـب  هعماـج  تـکرح  دـنور  رگا  لوا ، درک : یتاـیلمع  راـیعم  ود  ساـسا  رب  ناوـت  یم ار  یعاـمتجا  دـیما 

.دنک راودیما  رتهب  یگدنز  هب  ار  شیاضعا  دناوت  یم دشاب ، کرتشم  یعامتجا 
تیعورــشم و هار  نـیا  اــیآ  دزاــس ؟ قـقحم  ار  کرتـشم  یعاــمتجا  هاگدــید  دــهاوخ  یم یهار  هـچ  زا  هعماــج  هـکنیا  مود ،

یدارفا نازیم  یعاـمتجا ، تیموـمع  تیعورــشم و  یاـه  صخاــش نـیرت  مـهم زا  یکی  ریخ ؟ اــی  دراد  یعاــمتجا  تیموـمع 
.دنراد ار  مزال  یگدامآ  نارگید  اب  یراکمه  یارب  صاخ ، یاه  هورگ هدرخ  هب  قلعت  دوجو  اب  هک  تسا 

تیوـه بلاـق  رد  یدــنمناوت  سح  کرتـشم و  فادــها  اــب  بساــنتم  یهورگ  نورد یراــکمه  طیارــش ، نـیا  رد  نیارباــنب ،
هدـنیآ اـب  هشیمه  دـیما  ؟ دـشاب دـیما  زا  رت  عورـشم دـناوت  یم یزیچ  هچ  هـک  تـفگ  دـیاب  ناـیاپ  رد.دـبای  یمـشیازفا یهورگ 
تیوقت ار  دوجوم  تیعـضو  اب  توافتم  یطیارـش  داجیا  یارب  یزادرپلایخ  رد  ناسنا  تردـق  دـیما  دراد ، گنتاگنت  یا  هطبار

.دنک یم
یتـیوه نینچ ، نیا  تسا و  دوخ  هناـیوج  حلـص  هنـالداع و  کـیتارکومد ، فادـها  ققحت  رظتنم  هراوـمه  راودـیما  هعماـج 
ققحت یارب  یعاــمتجا  تکراــشم  اــه و  شبنج بلاــق  رد  هـک  دوـش  یم داــجیا  بـلط  حلــص هاوــخ و  تلادــع کــیتارکومد ،

.دنک یم شالت  رتهب  یا  هدنیآ

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ ناریا  یعامتجا -  دیما  ات  یدرف  دیما  زا   
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۱۱۱۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۳۲



ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انرب  یرازگربخ   

تبون ود  رد  رویرهـش   ۱۴ هعمج ، زور  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نابز  نومزآ  اـنرب ؛ یرازگربخ  یعاـمتجا  هورگ  شرازگ  هب 
تعاس سار  حبص  نومزآ  دنشاب -: هتـشاد  هجوت  ریز  تاکن  هب  یمارگ  نابلطواد  تسا  مزال.دوش  یم رازگرب  رـصع  حبص و 
روضح نومزآ  لحم  رد  رتدوز  تعاس  کی  دیاب  نابلطواد  نیاربانب  دش ؛ دـهاوخ  رازگرب  تعاس ۱۴  سار  رصع  نومزآ  ۹ و 

.دنشاب هتشاد  کسام  امتح  نیبلطاود  یتشادهب  یاه  لکتورپ تیاعر  تهج  .دنشاب - هتشاد 
.دش دهاوخ  یریگولج  نومزآ  هسلج  هب  کسام  نودب  دارفا  دورو  زا  تروص  نیا  ریغ  رد 

ادــج هوزج و ...  باـتک ، فـیک ، ندروآ  زا  .دــش - دــهاوخ  کـچ  ناــبلطواد  بـت  تشادــهب  سانــشراک  طــسوت  نـینچ  مـه 
هیلک نوـمزآ  عورـش  ماـگنه  هـب  .تـسا - یمازلا  ییوجــشناد  تراـک  یلم و  تراـک  لـصا  نتــشاد  هارمه  .دوـش - یراددوـخ 

.دوش هداد  رارق  زاورپ  تلاح  رد  ای  شوماخ  اه  لیابوم
دیناوخب : رتشیب 

دش  صخشم  رون  مایپ  یرتکد  نابز  نومزآ  مان  تبث هوحن  نامز و 

دش وغل  نارهت  هاگشناد  یمومع  نابز  نومزآ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  دش -  مالعا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  نابز  نومزآ  یرازگرب  نامز   

۱۱۱۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۰۳



وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / انریا   

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب رویرهش   رویرهش هعمج  ۱۴۱۴   هعمج نابز   نابز نومزآ   نومزآ

.دوش یم رازگرب  رصع  حبص و  تبون  ود  رد  رویرهش   ۱۴ هعمج ، زور  یئابطابط  همالع  هاگشناد  نابز  نومزآ 

دشدش مهارف   مهارف همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد هیرهش   هیرهش یطاسقا   یطاسقا تخادرپ   تخادرپ ناکما   ناکما

دنناوـت یم هاگــشناد  نـیا  نایوجــشناد  درک : مـالعا  یا  هیعـالطا رد  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  ییوجــشناد  تنواـعم  اـنریا - - نارهت
.دننک تخادرپ  طاسقا  تروص  هب  ار  اه  هیرهش
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https://www.irna.ir/news/84023248/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%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%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF


هب هجوت  اب  تسا : هدـمآ  ییوجـشناد  تنواعم  هیعالطا  رد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  زا  اـنریا  هبنـش  هس  زور  شرازگ  هب 
هعسوت تنواعم  ییوجـشناد و  تنواعم  نایم  هدمآ  لمع  هب  یاه  یگنهامه نایوجـشناد و  یفنـص  یاروش  یاه  یریگیپ

.دش مهارف  مود  تبون  نایوجشناد  زا  یدادعت  ریغتم  هیرهش  طیسقت  ناکما  هاگشناد ، عبانم  تیریدم  و 
.دننک هئارا  ار  دوخ  تساوخرد  هدش  نییعت  ینامز  هزاب  رد  دیاب  یضاقتم  نایوجشناد 

تـساوخرد لاـسمین  هیرهــش ، طیــسقت  تساوـخرد  یارب  مود  تبوـن  نایوجــشناد  یلک  طیارــش  شرازگ ، نـیا  ساـسا  رب 
.دشاب لیصحت  زاجم  تاونس  ینایاپ  لاسمین  دیابن  هیرهش ، طیسقت 

رد نایوجـشناد  هافر  قودنـص  هیرهـش  ماو  تساوخرد  تفاـیرد و  مدـع  هتـشذگ ، یلیـصحت  لاـسمین  رد  ندـشن  طورـشم 
.تسا یراج  لاسمین  هتشذگ و  یلیصحت  لاسمین 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  دننک -  تخادرپ  طاسقا  تروص  هب  ار  اه  هیرهش دنناوت  یم همالع  هاگشناد  نایوجشناد   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  ییابطابط -  همالع  نایوجشناد  یارب  هیرهش  یطاسقا  تخادرپ  ناکما  ندش  مهارف   

زورما ناهفصا  دش -  مهارف  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  یارب  هیرهش  یطاسقا  تخادرپ  ناکما   

انآ یرازگربخ  دننک -  تخادرپ  طاسقا  تروص  هب  ار  اه  هیرهش دنناوت  یم ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد   

یرازگربخ یسایس -  ناریا  تسایس  دش  مهارف  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  یارب  هیرهش  یطاسقا  تخادرپ  ناکما   
مینست

۱۱۱۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۲۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

مـالعا اـب  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  شزومآ  هتیمک  لوئـسم  یعیمـص  ارتیم  رتـکد  اـنزیل ، شرازگ  هب 
نارهت یرادرهـش  یرنه  یگنهرف ، نامزاس  یراـکمه  اـب  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  تفگ :  ربخ  نیا 
نامزاس هعومجمریز  یمومع  یاه  هناـخباتک ناریدـم  نارادـباتک و  یـصصخت  یملع و  یاـه  تراـهم  شرتسگ  یاتـسار  رد 

رد تعاــس  تدــم ۴  هـب  ار  اـه » هناــخباتک  رد  روـهظون  یاــهروانف   » یــشزومآ راــنیبو   ، نارهت یرادرهــش  یرنه  یگنهرف ،
.دنک یم  رازگرب  رویرهش ۱۳۹۹  یاهزور ۱۷ و ۱۹ 

یئابطابط همالع  هاگشناد  رایداتـسا  یظفاـح  روپیلع  یدـهم  رتکد  اـه ” هناـخباتک  رد  روهظون  یاـهروانف  هاـگراک ”  سردـم 
 . تسا

 – اوـتحم دـیلوت  رد  نیوـن  یاـه  یرواـنف اـه –  یرواـنف هعـسوت  یاـه  هزوـح تسا – ؛ ریز  حرـش  هب  هرود  یلـصا  یاـهروحم 
رد نیون  یاـه  یرواـنف اـه –  هناـخباتک رد  اوتحم  تیریدـم  رد  نیون  یاـه  یرواـنف اوـتحم –  نیمأـت  رد  نیوـن  یاـه  یروآـنف

رویرهش خروم ۱۷ و ۱۹  یـشزومآ  رانیبو  نیا  ناربراک  طسوت  اوتحم  فرـصم  رد  نیون  یاه  یروآنف اه –  هناخباتک تامدخ 
.دوش یم  رازگرب  نارهت  یرادرهش  یرنه  یگنهرف و  نامزاس  هناماس  رد  یلا ۱۵:۳۰  تعاس ۱۳:۳۰  زا  هام ۱۳۹۹ 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب اهاه » » هناخباتک   هناخباتک ردرد   روهظون   روهظون یاهیروانف   یاهیروانف  » » یشزومآ یشزومآ رانیبو   رانیبو

روهظون یاهروانف   » ناونع اـب  یـشزومآ  راـنیبو  یرازگرب  زا  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  شزومآ  هتیمک  لوئـسم 
.داد ربخ  رویرهش ۱۳۹۹  یاهزور ۱۷ و ۱۹  رد  اه » هناخباتک  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرویرهش 1399 تیاغل 14   8۳۱

https://www.lisna.ir/library/item/1218-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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/library/item/1218-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%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


۱۱۱۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
انسیا۱۲:۰۷ یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / نازور  همانزور   

هامدنفـسا یارب  یلـصفم  یاه  همانرب یراگن  همانزور یملع  نمجنا   » هک نیا  نایب  اب  انـسیا  اـب  وگو  تفگ رد  هداز  یلق یلع 
مایا رد  ام  یاه  تیلاعف زا  یکی  تفگ : نمجنا  نیا  یاه  تیلاعف رگید  هراـبرد   دـش » فقوتم  اـنورک  عویـش  اـب  هک  تشاد 

.دوب انورک  نارود  رد  یلعج  رابخا  اب  هلباقم  هویش  عوضوم  اب  هلو  هچیوود یرازگربخ  زا  ییوئدیو  همجرت  انورک  عویش 
.دوب رگید  یملع  یاه  نمجنا اب  یراکمه  رد  هک  میتخاس  یفارگ  نشوم هس  انورک ، عویش  نارود  رد  دوزفا : یو  

یملع نــمجنا  ار  اــه  هماــنرب نــیا  یا  هناــسر شخب  هــک  دنتـــشاد  ییاــه  هماـــنرب هاگـــشناد  یملع  یاـــه  نــمجنا عــقاو  رد 
.تشاد هدهعرب  یراگن  همانزور

یاه نمجنا یراکمه  اـب  هاگـشناد  یملع  یاـه  نمجنا دـحاو  هک  مه  « ۱۹- دـیووک یملع  نتارام   » همانرب یا  هناـسر شخب 
.دوب یراگن  همانزور یملع  نمجنا  هدهعرب  دوب ، هدرک  یزیر  همانرب فلتخم  یملع 

لاس کی  زا  یدنتـسم  تخاس  لاح  رد  هتـشر  نیا  یملع  نمجنا  یاضعا  هک  نیا  نایب  اب  یراـگن ، هماـنزور یوجـشناد  نیا 
دشاب نمجنا  درکلمع  زا  یشرازگ  مه  تسا  رارق  دنتـسم  نیا  تفگ : دنتـسه ، یراگن  همانزور یملع  نمجنا  یاه  تیلاعف

.دهد ناشن  ار  یهورگراک  یاه  یدنلب یتسپ و  مه  و 
یارب نآ  یاــه  شلاــچ اــنورک و  اــب  طاــبترا  رد  مــه  یمارگاتـــسنیا  ویــال  دـــنچ  تــسا  رارق  نآ ، رب  هوـــالع  دوزفا : هداز  یلق

.میشاب هتشاد  روشک  یراگن  همانزور
نمجنا نیا  طسوت  هدش  رازگرب  یـشزومآ  یاه  هاگراک هرابرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یراگن  همانزور یملع  نمجنا  ریبد 

یملع هلاــقم  هنوــگچ  یعاــمتجا ، دنتـــسم  تخاـــس  صوــصخ  رد  هاـــگراک  تــفه  ، ۱۹- دـــیووک یملع  نتاراــم  رد  تــفگ :
.دش رازگرب  رگید  دراوم  همجرت و  هاگراک  میسیونب ، تشاددای  هنوگچ  میسیونب ،

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا یشزومآ -  یاه  هاگراک یرازگرب  ات  نمجنا  یاه  تیلاعف هرابرد  یدنتسم  تخاس  زا   

۱۱۱۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۶:۴۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

نیب نواـعت  هجراـخ و  روما  ترازو  تیاـمح  اـب  هنارتیدـم و  اـپورا ، اـیناپماک ، نمجنا  یوـس  زا  هزیاـج  نیا  اـنطع ، شرازگ  هب   
ناتسا ناراگن  همانزور  یفنص  نمجنا  ایناپماک ، ناتسا  ایلاتیا ، رد  ییاپورا  نویـسیمک  یگدنیامن  ناملراپ ، تسایر  یللملا ،
.دوش یم  اطعا  یتلود  ریغ  یتلود و  یاه  ناگرا  اه و  نامزاس  اه ، نمجنا  زا  رگید  یدادعت  وتنونب و  هاگشناد  ایناپماک ،

هدیزگرب  Global Studies Quarterly یللملا نـیب  یملع  هـلجم  هـیریرحت  تـئیه  وـضع  ناوـنع  هـب  ناــشیا  نـینچمه   
.دنا هدش 

 | | نازور نازور یشزومآ -  -  یشزومآ یاه   یاه هاگراک هاگراک یرازگرب   یرازگرب اتات   نمجنا   نمجنا یاه   یاه تیلاعف تیلاعف هرابرد   هرابرد یدنتسم   یدنتسم تخاس   تخاس زازا  
ناهج ناهج ناریا  وو   ناریا رابخا   رابخا

یللملا یللملا نیب نیب هزیاج   هزیاج ۀرود   ۀرود نیمهدزیس   نیمهدزیس ۀدنرب   ۀدنرب یئابطابط ، ، یئابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع تئیه   تئیه وضع   وضع
دشدش ایلاتیا   ایلاتیا ردرد   ینازرم   ینازرم تایبدا   تایبدا یراگن  وو   یراگن همانزور همانزور

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرویرهش 1399 تیاغل 14   8۳۲

http://roozannews.ir/fa/news/34428/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85/
http://roozannews.ir/fa/news/34428/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85/
https://www.atnanews.ir/archives/296856/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6-2/
https://www.atnanews.ir/archives/296856/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6-2/


International یملع تــالجم  زا  یکی  ناوـنع  هـب   Oxford University Press یوـس زا  یـشهوژپ  یملع  هـلجم  نـیا   
.دسر یم  پاچ  هب   Studies Association

یللملا نـیب  هزیاـج  ۀرود  نیمهدزیــس  ۀدــنرب  یئاـبطابط ، همالع هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  وللیروئاــم ، لــئافار  رتـکد 
.دش ایلاتیا  ینازرم  تایبدا  یراگن و  همانزور 

نیب نواـعت  هجراـخ و  روـما  ترازو  تیاـمح  اـب  هنارتیدـم و  اـپورا ، اـیناپماک ، نمجنا  یوـس  زا  هزیاـج  نیا  اـنطع ، شرازگ  هب 
ناراـگن هماـنزور  یفنـص  نـمجنا  اـیناپماک ، ناتــسا  اـیلاتیا ، رد  ییاـپورا  نویــسیمک  یگدـنیامن  ناـملراپ ، تساـیر  یللملا ،

یم اطعا  یتلود  ریغ  یتلود و  یاه  ناگرا  اه و  نامزاس  اه ، نمجنا  زا  رگید  یدادعت  وتنونب و  هاگشناد  ایناپماک ، ناتـسا 
.دوش

یئاــبطابط و همالع  هاگشناد  رد  لـلملا و  نـیب  حطــس  رد  یملع  هدــش  هتخانــش  تیلاـعف  ، » هزیاــج نـیا  تفاــیرد  تـلع 
.تسا هدش  مالعا  اه » تلم  نیب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  حلص و  داجیا  تهج  رد  موادم  تیلاعف  نینچمه 

هدیزگرب  Global Studies Quarterly یللملا نـیب  یملع  هـلجم  هـیریرحت  تـئیه  وـضع  ناوـنع  هـب  ناــشیا  نـینچمه 
.دنا هدش 

International یملع تــالجم  زا  یکی  ناوــنع  هـب   Oxford University Press یوـس زا  یـشهوژپ  یملع  هـلجم  نـیا 
.دسر یم  پاچ  هب   Studies Association

هاگشناد ینازرم  تاـیبدا  یراــگن و  هماــنزور  یللملا  نـیب  هزیاــج  اــیلاتیا   Global Studies Quarterly یدـیلک : تاـملک 
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۱۰۱۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۶:۴۲ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۱۲۷ دیدزاب :  ١٢٧٤٨ ربخ : هرامش   ١١:٤٨ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشود ١٠  ناگدش      توعد  یماسا   

یاهدادعتـسا هیمهـس  ) یئابطابط همالع  هاگـشناد  نوـمزآ  نودــب  یرتـکد  هبحاــصم  هـلحرم  هـب  ناگدــش  توـعد  یماــسا 
ناـشخرد دادعتــسا  هیمهــس  یرتـکد  عـطقم  نوـمزآ  نودــب  نایوجــشناد  شریذــپ  یهگآ  قباــطم  دــش  مـالعا  ناــشخرد )

یماسا هدش ، لاسرا  یاه  هدنورپ  اه و  تساوخرد  یـسررب  اب  یلیصحت ۱۳۹۹-۱۴۰۰  لاس  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
هدرک ادـیپ  هار  هبحاصم  هلحرم  هب  هدوب و  دـییات  دروم  ( یـشهوژپ یـشزومآ و  تاـعالطا  شیاـپ   ) لوا هلحرم  رد  هک  یدارفا 

.دیدرگ مالعا  دنا ،
.air يپاچ هخسن  ۱۲۷ دیدزاب :  ١٢٧٤٨ ربخ : هرامش   ١١:٤٨ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشود ١٠  ناگدش      توعد  یماسا 

aryanic طسوت لاتروپیا  هفرح  تیاس  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqDd۹
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یاهدادعتسا هیمهس  ) یئابطابط همالع  هاگشناد  نومزآ  نودب  یرتکد  هبحاصم  هلحرم  هب  ناگدش  توعد  یماسا   
ییابطابط همالع  هاگشناد  دش -  مالعا  ناشخرد )

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد نومزآ   نومزآ نودب   نودب یرتکد   یرتکد هبحاصم   هبحاصم هلحرم   هلحرم هبهب   ناگدش   ناگدش توعد   توعد یماسا   یماسا
دشدش مالعا   مالعا ناشخرد ) ) ناشخرد یاهدادعتسا   یاهدادعتسا هیمهس   هیمهس )) یئابطابط یئابطابط

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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یاهدادعتسا هیمهس  ) یئابطابط همالع  هاگشناد  نومزآ  نودب  یرتکد  هبحاصم  هلحرم  هب  ناگدش  توعد  یماسا   
ییابطابط همالع  هاگشناد  دش -  مالعا  ناشخرد )

۱۰۱۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۰۶

ناریا باتک  یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رنه  گنهرف و   

راثآ رد  هراومه  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  یکی  عامتجا  رد  نآ  شقن  نز و  رنه ، گنهرف  یلیلحت  یربخ  هاـگیاپ  شرازگ  هب 
کیــسالک تاـیبدا  راـثآ   رد  تـسا ؛ هتفاـی  روـخرد  یهاـگیاج  هدــش و  عـقاو  هجوـت  دروـم  یــسراف  تاــیبدا  روـثنم  موـظنم و 

رد عوــضوم  نــیا  نوــچ  دــنچ و  زا  یهاــگآ  یارب  درادــن ، یـــشیاتس  روــخرد  تــبثم و  نادــنچ  هرهچ  اــمومع  اــما  یـــسراف 
، میزادرپـب مـهم  نـیا  هـب  اـت  مـیدرک  زاـب  ناریا » کیـسالک  تاـیبدا  رد  نز  هاـگیاج   » یریگیپ عوـضوم  اـب  یا  هدـنورپ اـت  اـنبیا 

مرکا فرشم ، میرم  ینیـسح ، میرم  نوچمه  ناریا  کیـسالک  تایبدا  هزوح  نارگـشهوژپ  اب  عوضوم  نیا  هرابرد  هچنانچ 
.میدرک سکعنم  وگو  تفگ بلاق  رد  ار  اهنآ  تارظن  هدرک و  هعجارم  راکزاین  حرف  یرطط و  هجیدخ  یتمعن ، یدوج 

یـسراف تاـیبدا  ناـبز و  هورگ  یملع  تأـیه  وضع  یدرجتـسد  یداد  هلا هرهز  غارـس  هب  راـب  نیا اـهوگو  تفگ نیا  همادا  رد 
.میوش ایوج  دروم  نیا  رد  زین  ار  وا  رظن  ات  میتفر  یئابطابط  همالع  هاگشناد 

رظن هب هک  تسا  نیا  نآ  منک و  یم زاـغآ  یلک  لاوـس  کـی  اـب  ار  وـگو  تفگ : میناوـخ یم همادا  رد  ار  وـگ  و تفگ نـیا  حورـشم 
مهد خـساپ  لاوئـس  نیا  هب  مهاوخب  هکنیا  زا  لـبق  ؟ تسا ییامیـس  هنوگچ  ناریا  كيـسالك  تاـيبدا  رد  نز  یامیـس  اـمش 

.منک بلج  یمهم  هتکن  هب  ار  امش  رظن  دیاب 
.میشاب هتشاد  مشچ  شیپ  رصاعم  کیسالک و  نوتم  ییاوتحم  یاه  یسررب رد  هراومه  دیاب  هک  یا  هتکن

ینعی میتـسه  نوـتم  رد  مت  هیاـمنرود و  اـی  اوـتحم  نومـضم و  کـی  دوـمن  اـی  یلجت  تیمک  تـیفیک و  لاـبند  هـب  اـم  یتـقو 
نیا هراـبرد  میهاوـخب  و  هدــش ؛ هـتخادرپ  کیــسالک  نوـتم  رد  نز  عوـضوم  هـب  ردــقچ  هنوـگچ و  ـالثم  مینیبـب  میهاوـخ  یم

زا ار  راـثآ  یبدا  بلاـق  یتـح  اـی  یبدا و  عوـن  اـی  یبدا  رناژ  دـیاب  ادـتبا  مییوـگب  نخــس  ییاوـتحم  یعوـضوم و  دوـمن  یلجت و 
.مینک زیامتم  رگیدمه 

رگیدمه اب  ییاوتحم  یعوضوم و  رظن  زا  مادـک  ره  یمیلعت  رناژ  ییانغ و  رناژ  یـسامح ، رناژ  هک  تسا  راکـشآ  ناگمه  رب 
بلاق رد  هچنآ  اب  دـیآ  یم یونثم  بلاق  رد  هچنآ  اـی  دـنراد  رگیدـمه  زا  یتواـفتم  ییاـنعم  یعوضوم و  لـمحم  دـنتوافتم و 

نیماضم یناعم و  میهافم و  دوخ  رد  ات  دـنا  هدـش یحارط  اه  بلاـق نیا  لـصا  رد  تسا  تواـفتم  دـیآ  یم لزغ  هدیـصق و 
.دنهد یاج  ار  یا  هژیو

نیماــضم و نتخاــس  حرطم  یارب  ار  هــصرع  هموــظنم  ِدوــخ  دــنک و  یم مــهارف  ییارــس  هموــظنم  یارب  ار  هــصرع  یوــنثم 
نیارباـنب.تسا رتدودــحم  اـی  تـسین  اـی  نآ  زا  نـتفگ  نخــس  ناـکما  لزغ  هدیــصق و  رد  هـک  دــنک  یم مـهارف  یتاـعوضوم 

.یبدا بلاق  مادک  رد  نز  یامیس  ای  یبدا  رناژ  مادک  رد  نز  یامیس  تفگ  دیاب  امش  شسرپ  هب  نداد  باوج  ماگنه 
اهر دازآ و  تیب  ره  رد  درادـن و  ییانگنت  هیفاق  باختنا  رد  رعاش  دوش و  یم هدورـس  یونثم  بلاق  رد  هک  هسامح  رد  ـالثم 
مه تیب  رازهدـص  ات  هاـگ  درادـن و  یتیدودـحم  چـیه  زین  تاـیبا  دادـعت  رظن  زا  ییوس  زا  دـهد و  رییغت  ار  هیفاـق  دـناوت  یم

هـسامح ناـنز  ییوس  زا.دنـشاب  هدـش  فیـصوت  یرتـهب  زکرمت  اـب  رتـشیب و  ناـنز ، میراد  راـظتنا  دـهد  نخـس  داد  دـناوت  یم
راـنک رد  اـی  دـیرفآدرگ  دــننام  دنتــسه  هساـمح  ناـمرهق  دوـخ  اـی  هـک  دنتــسه  یراذــگریثأت  اـیوپ و  لاـعف ، یاـه  تیــصخش

.هبادور هژینم و  دننام  دنزادرپ  یم رمث  رمثم  یشقن  مه  نآ  شقن  یافیا  هب  درم  نامرهق 

ناریا ناریا کیسالک   کیسالک تایبدا   تایبدا ردرد   نزنز   هاگیاج   هاگیاج

یارب زین  یونثم  بلاق  رد  نز  دنتسه و  راذگریثأت  ایوپ و  لاعف ، یاه  تیـصخش هسامح  نانز  دیوگ : یم یدرجتـسد  یداد  هلا هرهز 
تـسا کیپیت  یعون و  ینز  تسا  هدش  دادملق  قوشعم  هک  ینز  لزغ  بلاق  رد  یلو  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  راذـگریثأت  یـشقن  یافیا 

.دوش یم رهاظ  عون  نامه  پیت و  نامه  اب  نارعاش  همه  رعش  رد  اه و  لزغ همه  رد  هک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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صاخ ریوصت  دیاب  نامرهق ـ  دـض  ای  نامرهق  رـش ، ای  ریخ  تبثم ، ای  یفنم  اه ـ  تیـصخش کت  کت  هک  اجنآ  زا  هسامح  رد 
زین هسامح  نانز  سپ  دنشاب  هدش  لمع  هنحـص  دراو  هدش و  فیـصوت  هژیو  تروص  هب  دنـشاب و  هتـشاد  یدرفبرـصحنم  و 

.دنیآ یم هنحص  رب  یتوافتم  رهاظ  یتح  راتفر و  تاداع و  تالاح و  اب  مادک  ره 
رد نیریـش  یلیل و  ینعی  دـنک  یم قدـص  تسا  یونثم  بلاـق  رد  زین  نآ  هک  مه  ییاـنغ  یاـه  هموـظنم هراـبرد  نخـس  نیا 

راذـگریثأت یـشقن  یاـفیا  یارب  هک  دـنراد  یتواـفتم  صاـخ و  یاـه  هرهچ نیریـش  ورـسخ و  نونجم و  یلیل و  یاـه  هموظنم
.تسا هتشذگن  اه  نآ رهاظ  شنیب و  شنم و  فیصوت  زا  ناسآ  هداس و  رعاش  دنا و  هدش هدیرفآ 

رد هـک  تـسا  کـیپیت  یعوـن و  ینز  تـسا  هدـش  دادــملق  قوـشعم  هـک  ینز  لزغ  بلاـق  رد  یلو  ییاـنغ  رناژ  نـیمه  رد  اـما 
سکع اـی  لـمع  تسین  رارق  نوـچ  دوـش  یم رهاـظ  عوـن  ناـمه  پیت و  ناـمه  اـب  نارعاـش  همه  رعـش  رد  اـه و  لزغ هـمه 

اب دـشاب و  هتـشاد  شرعـش  رد  قوشعم  مان  هب  یا  هرهچ دـهاوخ  یم رعاش  نوچ  تسه  وا  دـنزب  رـس  وا  زا  یـصاخ  لمعلا 
رت گـنررپ نز  شقن  اـم  کیــسالک  نارعاـش  زا  کـی  مادــک راعــشا  رد  امــش  رظن  هب.درادــن  یقرف  چــیه  رگید  یاـه  قوـشعم

یاــه هموـظنم رد  نز  شقن  مـیدرک  حرطم  لــبق  لاوئــس  رد  هـچنآ  هـب  هجوــت  اــب  ؟ دراد دوــجو  نآ  یارب  یلیلد  اــیآ  تـسا ؟
.تسا رت  هتسجرب رت و  گنررپ یماظن  راثآ  رد  هژیو  هب  ییانغ و  یاه  هموظنم رد  همانهاش و  رد  هژیو  هب  یسامح 

ریثأـت تحت  اـه  تیـصخش شنیچ  نینچمه  ناتـساد و  رـصانع  تیاور ، هطیح  رد  هرخـالاب  هکنیا  زا  یادـج  رعاـش  ود  نـیا 
اهدص رذگ  زا  دعب  هک  دنشکب  ریوصت  هب  دوخ  راثآ  رد  ار  ینانز  دنا  هتسناوت ّاما  دنا  هدوب دوخ  نیشیپ  یاهروخـشبآ  عبانم و 

.دنا هتسب شقن  نایناریا  ناهذا  رد  توافتم  یا  هرهچ اب  لاس 
صاـخ و ریوـصت  اـنالوم  یداـیز  دودــح  اـت  یتـح  یجواــس و  ناملــس  یقارع ، نیدــلارخف  ظــفاح ، یدعــس ، قوـشعم  اــما 
هب هجوت  اب  تسناوت  دیهاوخن  زگره  دیناوخب  رعاش  مان  نودب  ار  یلزغ  امش  رگا  درادن و  نایناریا  نهذ  رد  یدرفبرـصحنم 

هژیو قوشعم  ادیآ  رـصاعم  هناقـشاع  رعـش  رد  ًالثم  هکیلاح  رد  دـینزب ؛ سدـح  لزغ  نآ  زا  ار  رعاش  مان  قوشعم  فیـصوت 
ناریا کیـسالک  تاـیبدا  رد  اـیآ.تسین  ربارب  یرگید  قوشعم  چـیه  اـب  دراد و  درفبرـصحنم  هژیو و  یا  هرهچ تسولماـش و 

؟ تسا هدشن  هدوتـس  شا  یگنانز یارب  قلطم  تروص  هب  نز  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  شیامن  هب  نز  زا  نیدامن  یاه  هرهچ
.مهد یم خساپ  هناقشاع  تایلزغ  رب  زکرمت  اب  ار  لاوئس  نیا  نم  مه  اجنیا  رد  ؟ تسا هدوب  هنوگنیا  ارچ 

.تسا یقارع  کبس  رب  زکرمت  الثم  نآ  تسا و  مزال  مه  یرگید  زکرمت  میوگب  دیاب  یتح 
.یقارع کبس  هناقشاع  لزغ  ینعی 

میوگب مهاوخب  رگا  دوب و  دهاوخ  رگید  یا  هنوگ هب  نخـس  ناماس  یقارع  کبـس  هنافراع  لزغ  میوگب  دشاب  رارق  رگا  نوچ 
.تفرگ دهاوخ  ناماس  رگید  یا  هنوگ هب  نخس  مه  زاب  یناسارخ  کبس  دیاصق  تالزغت 

میهاوخ هجوتم  قوشعم  زا  ینامسج  یرهاظ و  تافیصوت  تاهیبشت و  رب  زکرمت  اب  اهنت  یقارع  کبس  هناقشاع  لزغ  رد 
پیت کـی  اـی  قوشعم و  عون  کـی  ییوگ  هک  ینعم  نیا  هب  دراد  لاـکیپیت  یعون و  یا  هرهچ قوشعم  ناوـنع  هب  نز  هک  دـش 

هتخاــس لدــم  نآ  زا  ندرک  یپــک  اــب  یزورما  حالطــصا  هــب  نآ و  یور  زا  رگید  یاــه  قوــشعم هدــش و  هتخاــس  قوــشعم 
.دنا هدش

نت نیمیـس  قاـس و  نیمیـس  دـنراد ؛ لـگ  دیـشروخ و  اـی  هاـم  نوچ  ییور  دـنراد ؛ ورـس  نوـچ  یدـق  اـه  قوـشعم نیا  همه 
ییابیز ای  کیتتـسا  بولـسا  ینعی  چـیپ ؛ رد  چـیپ  دـعجم و  نکـش و  رپ  ناـکفلز  اـب  دـنراد  هایـس  دـنلب و  یناوسیگ  دنتـسه ؛

.تسا ناسکی  راعشا  نیا  رد  قوشعم  هناسانش  لامج  ای  هناسانش 
لدگنـس و اـفو و  یب قشاـع ، مغ  زا  ربخیب  هزمغ ، زاـن و  اپارـس  راـکافج ، یقوشعم  اـب  اـبلاغ  زین  رادرک  راـتفر و  رظن  زا  یتـح 

.مییوربور محر  یب نکش و  نامیپ 
، ندـش صاـخ  زا  یناـشن  چـیه  هدـنام و  یقاـب  رییغت  نودـب  هـک  یبدا  یاـه  تنــس وریپ  هدـش و  هـشیلک  یرارکت ، یا  هرهچ
ینیع و تاـیعقاو  زا  دـنا ، هدوب درم  ارثـکا  اـم  کیـسالک  نارعاـش  هکنیا  هب  هجوت  اـب.تسین  نآ  رد  ینیع  تیعقاو  تیدرف و 

ناشراعـشا رد  قشع  زا  اهنآ  روظنم  ایآ  ینعی  یعازتنا ؟ یروما  زا  اـی  دـنا  هتفگ نخـس  قوشعم  قشع و  هراـبرد  سوسحم 
لصا نیمه  رب  هیکت  اب  لبق و  لاوئـس  رد  مخـساپ  هب  هجوت  اب  ؟ یعازتنا ینهذ و  یقـشع  ای  تسا  ینیع  ینیمز و  یقـشع 

تاــعوضوم و نیمزرـــس ، نآ  تاــیبدا  زا  یا  هرود ره  رد  ینیمزرـــس و  ره  رعـــش  رد  تــفگ  دــیاب  یبدا  یاــه  تنـــس مــهم 
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.دنا هدش حرطم  رعش  رد  فیتوم  ناونع  هب  هدنوشرارکت و  تروص  هب  یمیهافم 
دماسب اب  رارکت و  رپ  یرـصانع  یاراد  راعـشا  نیا  هک  میوش  یم هجوتم  میناوخ  یم مینیب و  یم ار  اهرعـش  نآ  ام  هک  زورما 

جارختـسا هرود  کـی  راعـشا  ندادرارق  مه  راـنک  اـب  ار  یبدا  یاـه  تنـس اـه و  فـیتوم میناوـت  یم یتـحار  هـب  دنتـسه و  ـالاب 
.مینک

هب هجوت  نودـب  هیاریپ و  یب هداس و  قشع  کی  رهاظ و  زا  نتفگ  نخـس  سوسحم و  ای  ینیمز  قشع  تفگ  دـیاب  نیارباـنب 
هناقــشاع لزغ  ناـمه  ینعی  هرود  نـیا  رعــش  رد  بلاـغ  یبدا و  تنــس  کـی  قوـشعم  ینهذ  ینورد و  هفطاــع  تـینهذ و 

.تسا یقارع  کبس 
یا هدیا نینچ  تسوا و  رانک  رد  رعاش  مییوگب  ای  قشاع  یسایس  تازرابم  رانک  رد  هاگ  قوشعم  رصاعم  رعـش  رد  الثم  اما 

.دراد رگید  تایصوصخ  رانک  رد  ار  یگتخپ  لامک و  نیا  قوشعم  نیا  هک  هتفرگ  لکش  رعش  رد 
رعـش رد  قوـشعم  هب  یـشرگن  نینچ  هکنآ  لاـح  یعازتـنا  ینهذ و  دـییوگ  یم نآ  هب  امـش  هک  تسا  یموـهفم  ناـمه  نـیا 

یاـیند نز و  روضح  اـهنآ  ناـمز  رد  هعماـج  هک  کیـسالک  نارعاـش  راعـشا  رد  نز  شقن  یوـجو  تسج اـب.تسین  کیـسالک 
دوش یم درم  ای  نز  هب  هعماـج  هاـگن  هعماـج و  زا  نخـس  یتقو  ؟ میـسر یم یا  هجیتن هچ  هب  درامـش  یم وباـت  یعون  ار  هناـنز 

.مینک عورش  یزردنا  دنپ و  یمکح و  یقالخا ، یمیلعت ، رناژ  رب  هیکت  اب  ار  نخس  تسا  رتهب 
حرطم دوــخ  رد  ار  هعماــج  یاهدـــیابن  اهدـــیاب و  اــه و  شزرادـــض اــه و  شزرا هــک  تــسا  یقــالخا  یمیلعت و  رناژ  نوــچ 

.دزاس یم
.دشاب بولطم  عضو  لابند  هب  هکنیا  ای  دزادرپب و  دوجوم  عضو  زا  داقتنا  هب  رناژ  نیا  تسا  نکمم  لاح 

هک ینز  هک  تسا  ملـسم  میتسه و  وربور  هعماج  دوجوم  عضو  میـسرت  اب  هاگ  ام  یدعـس  ناتـسلگ  یاه  تیاکح رد  ـالثم 
.تسا عامتجا  نیا  یعقاو  نز  نامه  دوش ، یم حرطم  اه  تیاکح نیا  رد 

هتفریذـپ ار  نآ  هعماج  هک  دـیوگ  یم نخـس  نز  اـب  یدروخرب  زرط  ناـمه  زا  دـیوگ  یم نخـس  نز  زا  ورـسخرصان  هکاـجنآ  اـی 
.تسا هدش  زوریپ  دوخ  هتشاذگ و  رانک  ار  اه  تیدودحم زا  یرایسب  هک  دنک  قلخ  ینامرآ  ینز  دناوت  یمن وا  سپ 

هناخ رد  دـشاب ، ربناـمرف  هک  تسین  وباـت  ینز  یقـالخا  یمیلعت و  رناژ  رد  مییوربور  زردـنا  دـنپ و  ظـعو و  اـب  یتقو  نیارباـنب 
ریذـــپان ییادـــج  ءزج  رهوــش و ...  زا  ارچ  نوــچ و  یب  تعباــتم  هناــخ ، راـــک  نادـــنزرف ، تــیبرت  یروآدـــنزرف و  دنیـــشنب ،

.دشاب وا  یقالخا  یاه  یگژیو
هب هجوتاـب  دـنا و  هدوـب درم  اـم  کیـسالک  نارعاـش  رثـکا  هکنیا  هب  هجوـت  اـب.تسا  لوـبقم  ینز  نینچ  هعماـج  نیا  رد  نوـچ 

نایب یارب  یبوخ  رادـتناما  دـنا  هتـسناوت نارعاـش  نیا  اـیآ  دـنهد  یم لیکـشت  ناـنز  ار  هعماـج  کـی  تیعمج  زا  یمین  هکنیا 
دوخ ایوگ  رعاش  ام  کیـسالک  لزغ  رد  هک  انعم  نیا  هب  قشاع ؛ رگید  ینابز  هب  ینعی  درم  رعاـش  ؟ دنـشاب هناـنز  تاـساسحا 

.تسا هدش  رهاظ  قشاع  شقن  رد 
.قشاع مه  دنرعاش و  مه  دوخ  یولوم  ظفاح و  یدعس و  الثم 

راعـشا هدـنیوگ  تـفگ  دـیاب  مـینک  ادـج  رگیدـکی  زا  رعـش  عوـن  نـیا  رد  ار  رعاـش  قشاـع و  میــشابن و  رواـب  نـیا  رب  رگا  یتـح 
الثم هـک  دــنک  یم ناــیب  یقــشاع  درم  ناوــنع  هـب  ار  دوــخ  فــطاوع  تاــساسحا و  وا  تـسا  درم  کــی  هرود  نــیا  هناقــشاع 

ار وا  رهاـظ  راــتفر و  قوـشعم و  مـه  دــیوگ و  یم نخــس  قشاــع  ناــبز  زا  مـه  دوـخ  وا  تـسا ، هدرک  اــفج  وا  هـب  قوـشعم 
.دنک یم فیصوت 

.مینیب یم یقشاع  درم  هاگن  هنیآ  رد  ار  نز  ای  قوشعم  ام  راعشا  نیا  رد 
ار دازخرف  غورف  اــی  یناــهبهب  نیمیــس  رــصاعم  نارود  رد  اــی  یرادزق  هـعبار  اــی  یوـجنگ  یتـسهم  راعــشا  یتـقو  ــالثم  اــما 

.میا هدید رعاش  نز  کی  هاگن  هنیآ  رد  ار  نز  کی  فطاوع  تاساسحا و  مییوگب  میناوت  یم هک  تساجنآ  مینیب  یم
هدـنیوگ و تـسا  رتـهب  نـم  رظن  هـب  میتـسه  هناقـشاع  راعـشا  رد  هناـنز  تاـساسحا  تناـما  تیاـعر  یــسررب  لاـبند  هـب  رگا 

.میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  وا  تیسنج 
یپ موهفم  نیا  تقیقح  هنک  هب  دـیوگ  یم نخـس  دوخ  ندـش  عقاو  قوـشعم  زا  یناـهبهب  نیمیـس  یتـقو  لاـثم  ناوـنع  هب 
هب ندوب  نز  زا  ام  نارعاش  هک  یا  هرهچ امـش  رظن  هب  دـنک ؟ یم فیـصوت  دوخ  قوشعم  ار  وا  رگید  سک  یتقو  اـی  میرب  یم
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رد نز  هک  تسا  هدرک  یم باـجیا  نهک  ناراـگزور  یعاـمتجا  طیارـش  ؟ یعقاو اـی  تسا  یناـمرآ  یا  هرهچ دـنا  هدیـشک ریوصت 
.دبای روهظ  رعش  رد  دوخ  زاجم  یداع و  هطیح  دح و  نامه 

.نز زا  ینیع  یعقاو و  هرهچ  کی  ینعی 
.یمیلعت رناژ  رد  هچ  ییانغ و  رناژ  رد  هچ 

.هدشن هداد  تبسن  وا  هب  هزرابم  شروش و  ندرک و  تکرح  فرع  فالخ  ینکشراجنه ، هنوگ  چیه 
یگدـنز رد  ندرک  لـصاح  رییغت  تکرح و  هب  هـک  تـسا  هطورـشم  نارود  مـه  نآ  راـجاق و  رـصع  هـب  دورو  اـب  اـهنت  نز  نـیا 

زین هناقــشاعریغ  یتاـعوضوم  هـب  هناقــشاع  تاـعوضوم  زا  ریغ  هـب  اـم  کیــسالک  نارعاـش  اـیآ.دوش  یم بـیغرت  قـیوشت و 
ای دـنا  هدرک هراـشا  ناشراعــشا  رد  ناـنز  یعاـمتجا  یدرف و  یاـه  یدــنمناوت هـب  اـهنآ  اـیآ  ینعی  دــنا ؟ هـتخادرپ  ناـنز  هراـبرد 

.دنتسه رکذ  نایاش  رثوم و  رایسب  اه  یریگ میمصت رد  هک  دنتسه  یدنمناوت  روسج و  نانز  همانهاش  رد  ؟ ریخ
.دیرفآدرگ دننام  دنناولهپ  زرابم و  یتح 

.دنهاشداپ ناولهپ و  رواشم  هاگ 
.دزاس یم راومه  دوخ  رب  ورسخ  تیوقت  شرورپ و  یارب  ار  یدایز  تاقشم  نیریش  دننام  ینز  ای 

هدرک یم اضتقا  ار  یا  هلئـسم نینچ  هتـسج  هرهب  نآ  زا  رعاش  هک  یعبانم  یبدا و  عون  ای  رناژ  نیا  میتفگ  هک  روطنامه  اما 
.دنا هدوبن یمیهافم  نینچ  لمحم  اه  کبس عاونا و  ریاس  اما  تسا 

زا ماقم  لاح و  یاـضتقم  هب  هک  تسا  ییاـهرناژ  نیمه  رد  دـیآ  یم ناـیم  هب  نخـس  یزیرگ  نز  اـی  یزیتس  نز  زا  هکاـجنآ 
یهاـگن ار  نز  هـب  ناریا  کیــسالک  نارعاـش  هاـگن  یلک  روـط  هب.دـنا  هـتفگ نخــس  زور  نآ  هعماـج  رد  نز  یدوـجو  تـیعقاو 

اب ؟ تـسدورف یهاـگن  اـی  دـنا  هتــشاد نز  هـب  تـسد  ارف  یهاـگن  نارعاـش  نـیا  یفنم ؟ یهاـگن  اـی  دــینک  یم یباـیزرا  تـبثم 
کبــس فـلتخم  یاـه  هرود نـیب  یتـح  اـه و  بلاـق اـهرناژ ، ناـیم  هـک  یتواــفت  هـب  هجوـت  اــب  مـیدرک و  حرطم  هـک  یناــنخس 

دروم دیجنس و  هناگادج  ار  رناژ  کبس و  هرود و  ره  دیاب  میهدب و  هراب  نیا  رد  یلک  رظن  میناوت  یمن میدش  لئاق  یسانش 
.داد رارق  یبایزرا 

.مینک هسیاقم  تخوساو  عوقو و  کبس  اب  ار  یقارع  کبس  هنافراع  لزغ  هک  تسا  بوخ  هسیاقم  نیرخآ  ناونع  هب  اما 
.سرتسد زا  رود  تسالاب و  رایسب  هنافراع  لزغ  رد  قوشعم  ماقم 

.تسا یکی  فورعم  فراع و  ای  دوبعم  دباع و  طابترا  اب  رعش  نیا  رد  قوشعم  قشاع و  طابترا  دنیوگ  یم
هاـگن هناـفراع  هچ  هناقـشاع و  هچ  یقارع  کبـس  قوشعم  هب  یرواـبان  اـب  هک  تخوساو  عوقو و  نارعاـش  ناـمز  رذـگ  اـب  اـما 

.دننز یم مقر  دوخ  رعش  رد  ار  یرگید  یبدا  یاه  تنس دننک  یم
وا زا  ضارعا  قوـشعم و  زا  ندــنادرگ  یور  ار  تخوـساو  قوـشعم و  قشاـع و  طاـبترا  میــسرت  رد  ییوـگ  عـقاو  هـب  ار  عوـقو 

.دنا هدرک انعم 
.دشابن زان  اپارس  قوشعم  دشابن و  زاین  اپارس  قشاع  دراد  یبیع  هچ  هک  هاگن  نیا  اب 

.دنک زان  هک  یقشاع  اسب  هچ 
زا ار  وا  دـهد و  مانـشد  وا  هب  یتح  دوش و  نادرگ  یور  وا  زا  دـنک و  رهق  وا  اـب  دـنکن  لـمحت  ار  قوشعم  یاـفج  روج و  رگید 

مهاوـخ یرگید  قوـشعم  اـب  ینکن  لوـبق  ارم  رگا  هـک  دـنک  دــیدهت  ار  وا  درکن  لوـبق  ار  وا  قوـشعم  رگا  یتـح  دــنارب و  دوـخ 
.تفر

.درخب ار  قشاع  زان  هک  تسا  یمد  نآ و  یتح  دراد و  یتسدریز  نییاپ و  ماقم  رایسب  قوشعم  نیا 
.دیوگب رعش  طابترا  نیا  هرابرد  یتوافتم  هاگن  نینچ  اب  هک  دیآ  یم دوجو  هب  کبس  کی  هک  مینیب  یم سپ 

.تشاد دهاوخن  هنیمز  نیا  رد  یلوبقم  یملع  قطنم  نداد  یلک  هاگن  هک  دیدید  سپ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا باتک  یرازگربخ  تسا - |  کیپیت  یعون و  لزغ ، رد  اما  ایوپ  یتیصخش  یونثم  هسامح و  رد  نز   
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رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هدـهاشم یارب  دـنناوت  یم مه  نادـنم  هقالع  دوش و  یم اـپرب  ات ۱۷  تعاـس ۱۴  زا  هامرویرهـش  هبنـشراهچ ۱۹  هاـگراک  نیا   
.دننک هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf -speeches سردآ هب  نیالنآ 

بلاغ هاگـشناد  یراکمه  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یهوژپ  گـنهرف  هدکـشهوژپ  تمه  هب  رهم ، راـگنربخ  شرازگ  هب 
.دوش یم رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  نامتفگ » لیلحت   » یشزومآ هاگراک  ناریا ، یسایس  مولع  نمجنا  تاره و 

همالع هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  یملع  تئیه  وضع  یـشاکاضرمالغ  داوجدمحم  سیردت  اب  هاگراک  نیا 
.دراد هدهعرب  ار  هاگراک  یریبد  مه  تاجن  هار  ارتیم  دوش و  یم اپرب  ییابطابط 

هدـهاشم یارب  دـنناوت  یم مه  نادـنم  هقـالع  دوش و  یم اـپرب  اـت ۱۷  تعاـس ۱۴  زا  هامرویرهـش  هبنـشراهچ ۱۹  هاگراک  نیا 
.دننک هعجارم   https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf -speeches سردآ هب  نیالنآ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  یسایس  یسانش  هعماج یاه  شهوژپ رد  هیرظن  دربراک  هاگراک   

۱۰۱۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

نامزاس طـسوت  هتـشذگ ، یاـهزور  رد  انـس )  ) ناریا تایرـشن  هناـماس  ناـیناریا و  یلم  هظفاـح  هناـماس  انـسیا ، شرازگ  هب 
.دش سیسات  ناریا ، یلم  هناخباتک  دانسا و 

«، روــشک دانــسا  زکارم  هکبـــش  «، » روــشک یاــه  هناــخباتک هکبـــش   » شخب راــهچ  یاراد  ناــیناریا  یلم  هظفاــح  هناــماس 
ناـمز زا  تایرـشن  هب  یـسرتسد  ناـکما  انـس ، هناـماس  رد  تـسا و  ناریا » تایرـشن  کـناب   » و یطخ » خـسن  ناگتـسرهف  »

.دراد دوجو  نونک  ات  راجاق 
هناماس سیـسات  هرابرد  همالع ، هاگشناد  تاطابترا  مولع  هدکـشناد  یملع  تأـیه  وضع  راـگن و  هماـنزور یکیناـخ ، یداـه 

ود نیا  راک  هب  زاغآ  ییامنور و  نایرج  رد  راـبخا  قیرط  زا  تفگ : انـس ،)  ) ناریا تایرـشن  هناـماس  ناـیناریا و  یلم  هظفاـح 
عبانم هب  یـسرتسد  هک  تسا  یناسر  عالطا هزوح  رد  مهم  گرزب و  یمادـقا  مادـقا ، نیا  میوگب  دـیاب  متفرگ و  رارق  هناماس 

.دنک یم نکمم  ار  بایمک 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب نامتفگ » » نامتفگ لیلحت   لیلحت  » » یشزومآ یشزومآ هاگراک   هاگراک

.دوش یم  رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  هامرویرهش   ۱۹ یشاکاضرمالغ ، داوجدمحم  سیردت  اب  نامتفگ » لیلحت   » یشزومآ هاگراک 

یلم یلم حطس   حطس ردرد   یزاجم   یزاجم هظفاح   هظفاح ققحت   ققحت موزل   موزل

یاتـسار رد  ار  انـس »  » و نایناریا » یلم  هظفاح   » هناماس ود  داجیا  توسکـشیپ ـ  راگن  هماـنزور هاگـشناد و  داتـسا  یکیناـخ ـ  یداـه 
اهنآ هب  یسرتسد  رد  ای  دوب  هتسب  نیا  زا  شیپ  هک  یدانسا  یویشرآ و  زکارم  یاهرد  هک  تسناد  یناسر  عالطا رد  یگدوشگ  داجیا 

.دوش یم زاب  تشاد ، دوجو  تیدودحم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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https://www.isna.ir/news/99061006841/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C


.دننک یم ققحم  ار  یلم  حطس  رد  یزاجم  یا  هظفاح یریگ  لکش هملک ، تسرد  یانعم  هب  اه  هناماس نیا 
سرتسد رد  هک  ار  یدانـسا  یتاعالطا و  یاه  کناب ریاخذ ، دـناوتب  هک  تسا  یناکما  مرفتلپ و  یزاجم ، هظفاح  زا  مروظنم 

.دنک یهد  ناماس دریگ ، یمن رارق  نارگشهوژپ  ناققحم و  یتح  مومع و 
یطخ خسن  دانـسا و  عبانم ، یرادـهگن  زکارم  گرزب و  یاه  هناخباتک دـنویپ  نایناریا ، یلم  هظفاح  هناماس  فادـها  زا  یکی 

.تسا
رد مدـش  هجوتم  متـشاد ، هک  ییاه  یریگیپ رد  داد : حیـضوت  ناـیناریا ، هظفاـح  هناـماس  یگژیو  نیا  هب  هراـشا  اـب  یکیناـخ 

ناریا یویـشرآ  زکارم  رد  یطخ  خـسن  روـشک و  تایرـشن  تسرهف  یـسراف ، بتک  تـسرهف  ناـیناریا ، یلم  هظفاـح  مرفتلپ 
.دننک یم ادیپ  کرتشم  یسرتسد 

ار عباـنم  زا  هدافتــسا  ناـکما  اـت  دوـش  یم نـکمم  نارگــشهوژپ  یــسرتسد  یارب  یتامدـخ  اـه و  تخاـسریز رگید ، فرط  زا 
.دنک رت  هداس

یــسرتسد دــننام  تاـعالطا ، تاـطابترا و  دــیدج  یرواــنف  ــالمع  هـک  تـسا  ییاــه  یگژیو زا  ریغ  هجوـت ، لــباق  یگژیو  نـیا 
.تسا هدرک  مهارف  یزاجم  کینورتکلا و 

رد روضح  یراوشد  درک ، داـجیا  دـیووک ۱۹  یراـمیب  یریگ  همه هک  یتاـمازلا  زا  یکی  تاـطابترا ، مولع  داتـسا  نیا  هتفگ  هب 
.تسا زور  هنابش  تاعاس  رد  فلتخم ، زکارم 

هدرک نیا  هب  راداو  ار  یملع  یصوصخ و  یتلود ، فلتخم  یاهداهن  یرامیب ، نیا  هدرتسگ  عویـش  تفگ : هنیمز  نیا  رد  وا 
.دنهد رارق  ناربراک  رایتخا  رد  ار  تامدخ  هتشذگ  زا  رت  هداس دننک و  زاب  مومع  یور  رب  ار  دوخ  ریاخذ  یعون  هب  هک  تسا 
.تسا کرابم  یمادقا  انورک ، عویش  مایا  اب  هدش  نراقم  هک  یلم  هناخباتک  تکرح  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم رابتعا  نیا  هب 

رد یگدوــشگ  هکبـــش ، ود  نــیا  سیـــسات  اــب  هــک  مــینک  رکـــشت  یلم  هناــخباتک  نالوئـــسم  زا  دـــیاب  داد : هــمادا  یکیناــخ 
اه نآ هب  یـسرتسد  رد  اـی  دوـب  هتـسب  نیا  زا  شیپ  هک  یدانـسا  یویـشرآ و  زکارم  یاـهرد  دـنداد و  لکـش  ار  یناـسر  عـالطا

.دندرک زاب  مومع  یور  هب تشاد ، دوجو  تیدودحم 
.دشدهاوخ یگنهرف  یشهوژپ و  یاه  هنیمز رد  رتشیب  کرحت  ثعاب  تامادقا  نیا 

« ناریا تایرـشن  کـناب   » هناـماس نیا  یاـه  تمـسق زا  یکی  تسا ، هدـش لیکـشت  تمـسق  راـهچ  زا  یلم  هظفاـح  هناـماس 
نارگــشهوژپ و راــیتخا  رد  تـسخن ، هـلحرم  رد  ار  نتلوـب و ...  هماــنربخ ، هماــنزور ، هیرــشن ، ناوــنع  رازه  هـک ۶۴  تـسا 

.دهد یم رارق  نادنم  هقالع
یـشخب تفگ : ناریا ، رد  تاعوبطم  یراگنربخ و  یرگ  یا هفرح دـنور  رب  نآ  ریثات  کناب و  نیا  دوجو  ریثاـت  هراـبرد  یکیناـخ 

.تسا ناشزورید  تایبرجت  زا  هدافتسا  دهد ، یم ناماس  ار  اه  هناسر تیلاعف  هک  هچنآ  زا 
نیلوا زا  هدـش و  دـیلوت  هتـشذگ  رد  هک  یعباـنم  هب  تسا  یکتم  ینتبم و  تاـعوبطم ـ  خـیرات  اـهنت  هـن  و  اـه ـ  هناـسر خـیرات 

.تسا هدیسر طبض  تبث و  هب  اهزور 
، زورما یارب  یهاــگآ  هظفاــح و  نودــب  دــناوت  یمن مــه  هناــسر  دــشاب ، هظفاــح  نودــب  دـــناوت  یمن ناــسنا  هــک  روطناــمه 

.دنک فیرعت  ار  یدیدج  یاه  تیلاعف
شقن یلم ، یتخانشباتک  هکبش  داجیا  تسا و  یلم  هظفاح  هناماس  فادها  زا  یکی  گرزب ، یاه  هناخباتک عبانم  کارتشا 

.تشاد دهاوخ  روشک  رسارس  رد  فلتخم  یاه  هناخباتک رد  دوجوم  عبانم  هب  هچراپکی  یبایتسد  رد  ییازس  هب
هب مدرم  مومع  نارگـشهوژپ و  ناققحم ، یـسرتسد  تلوهـس  روشک و  یاه  هناخباتک نایم  یزاـس  هکبـش هراـبرد  یکیناـخ 

؛ دـنیب یم یلم  ار  یزاـس  هکبـش نیا  ناـیناریا ، یلم  هظفاـح  هناـماس  نالوئـسم  ناـحارط و  هکنیا  درک : ناـیب  قـثوم ، عباـنم 
رد دـش و  دـهاوخ  هدافتـسا  هکبـش  تروـص  هب تسا ، روـشک  رد  هک  یعباـنم  همه  اهویـشرآ و  اـه ، هناـخباتک همه  زا  ینعی 

.دریگ یم رارق  ناققحم  نارگشهوژپ و  ای  نادنورهش  رایتخا 
فعـض طاقن  عفر  یـسررب و  هب  زاـین  هناـماس ، نیا  ندوب  شخب  هجیتن یارب  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  تاـطابترا  مولع  داتـسا  نیا 
ناـکما لکـش ، نـیرت  هداـس هـب  دـنناوتب  دـیاب  فعـض ، طاـقن  عـفر  اـب  هناـماس  نالوئــسم  تـفگ : تـسا ، یلبق  یاـه  هناـماس

.دننک نکمم  اضعا  یارب  ار  عبانم  زا  هدافتسا  یسرتسد و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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ناققحم ات  دـنوش  یراگن  تسرهف دـیاب  هک  تسا ، ویـشرآ  هملک ؛ تسرد  یاـنعم  هب  دانـسا و  عباـنم ، زا  رپ  ناریا  دوزفا : وا 
.دننک هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب 

یتح دـنک و  فیرعت  هعومجم  نیا  رد  ار  یـصوصخ  یتـلود و  عباـنم  هک  یا  هنوگ هب  دوش ؛ لـیمکت  دـیاب  لـئاسم  نیا  همه 
رد مالـسا  مالـسا و  یگنهرف  ثاریم  هب  قلعت  اـی  تسا  یـسراف  ناـبز  هب  یرگید  زکارم  رد  روشک  زا  جراـخ  رد  هک  یعباـنم 

.دنوش زکرمتم  دراد ، ناریا 
مایپ یاهتنا 

۱۰۱۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۰۸

رهم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / زورما  گنهرف   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دنناوت یم نادـنم  هقالع  دوش و  یم رازگرب  یزاجم  یاضف  رد  ات ۱۷  تعاس ۱۵  زا  هامرویرهش  هبنشکی ۱۶  هدشدای  هاگراک   
.دننک هدهاشم  یزاجم  تروص  هب  ار  هاگراک  نیا   https://metting.atu.ac.ir/ch/iraf-speechs سردآ هب  هعجارم  اب 

یراکمه اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یهوژپ  گنهرف  هدکـشهوژپ  تمه  هب  رهم ؛ زا  لقن  هب  زورما  گـنهرف  شرازگ  هب 
باختنا و یـسایس ، داـصتقا   » ناونع اـب  نیـالنآ  یـشزومآ  هاـگراک  ناریا ، یـسایس  مولع  نمجنا  تاره و  بلاـغ  هاگـشناد 

.دنک یم رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  ار  راتفر »
ییابطابط همالع  هاگشناد  یــسایس  موـلع  قوـقح و  هدکــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  تاــجن  هار  ارتـیم  هرود  نـیا  سردــم 

.تسا
دنناوت یم نادـنم  هقالع  دوش و  یم رازگرب  یزاجم  یاـضف  رد  ات ۱۷  تعاس ۱۵  زا  هامرویرهش  هبنشکی ۱۶  هدشدای  هاگراک 

هدــهاشم یزاـجم  تروـص  هـب  ار  هاــگراک  نـیا   https://metting.atu.ac.ir/ch/iraf-speechs سردآ هـب  هــعجارم  اــب 
.دننک

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  دوش -  یم رازگرب  یسایس  یسانش  هعماج یاه  شهوژپ رد  هیرظن  دربراک  هاگراک   

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب راتفر » » راتفر باختنا  وو   باختنا یسایس ، ، یسایس داصتقا   داصتقا  » » یشزومآ یشزومآ هاگراک   هاگراک

.دوش یم رازگرب  راتفر » باختنا و  یسایس ، داصتقا   » ناونع اب  نیالنآ  یشزومآ  هاگراک  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تمه  هب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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