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انسیا یلصا : عبنم   ۲۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / نیالنآ  یرهشمه   

ییوگو تفگ رد  تاطابترا ـ  هقباساب  داتـسا  یناقرف ـ  یدـهم  دـمحم  رتکد  انـسیا ، زا  لقن  هب  نیـالنآ  یرهـشمه  شرازگ  هب 
هعماـج یناور  یحور و  طیارـش  اـنورک  ماـیا  رد  دـیوگ : یم اـنورک ، مود  جوـم  هـب  تبــسن  اـه  هناـسر بساـنم  درکیور  هراـبرد 
تبسن یمومع  یهاگآ  حطس  نتشاد  هگن  الاب  نمض  دیاب  اه  هناسر نیاربانب  تسا ؛ هدش  هدننکش  یلیخ  تسین و  بوخ 
لووسم نارگید  دوخ و  تمالس  ربارب  رد  یـسک  ره  هکنیا  رب  دیکات  یرامیب و  نیا  ربارب  رد  اه  لکتورپ تیاعر  ترورـض  هب 

یاــه لمعلاروتــسد زا  شدوــخ  نـیا  دــننک ؛ مـیمرت  زین  ار  یموــمع  هـیحور  دــیاب  لاــح  نـیع  رد  دــنهدب و  رادــشه  تـسا 
.تسا نارحب  یراگن  همانزور

مه دــننک ، ظـفح  ار  یموـمع  هـیحور  دــیاب  مـه  ناراـگن  هماـنزور نارحب  طیارــش  رد  مـیرب و  یم رــس  هـب  نارحب  رد  نـالا  اــم 
.دننک کمک  نارحب  تیریدم  هب  مه  دننک و  یشخب  یهاگآ 

.دنک هتشذگ  زا  رتریذپ  بیسآ  ار  هعماج  دناوت  یم یفنم  رابخا  هتسویپ  راشتنا  یدیماان و  هتسویپ  یاقلا 
هک درک  ناوـنع  یتـیعقوم  ار ، یراـبجا  یراـکرود  ناراـگن و  هماـنزور یارب  هدـش  داـجیا  دـیدج  طیارــش  تاـطابترا  داتــسا  نـیا 

.تسناد هناقالخ  یاه  لح هار عادبا  ار  نآ  اب  ندمآ  رانک  لح  هار  هدرک و  ریگرد  ار  ایند  رد  لغاشم  بلغا 
تادـهاشم یربـخ و  یاـه  نوناـک رد  روضح  یراـگن  هماـنزور یاـه  یگژیو زا  یکی  داد : حیـضوت  صوـصخ  نیا  رد  یناـقرف    

.تسا رابخا  راشتنا  رد  تقد  تعرس و  ظفح  رابخا و  تحص  زا  نانیمطا  بسک  ینیع و 
.دنک یم راوشد  ار  طیارش  نیا  ققحت  یراکرود 

.دوش هتساک  دنسیون  یم هک  هچنآ  تحص  هب  تبسن  نانیمطا  ای  تقد  زا  تسا  نکمم 
.دنهد جرخ  هب  یرتشیب  تیساسح  ساوسو و  دننک ، یم رشتنم  هک  هچنآ  تحص  زا  نانیمطا  یارب  دیاب  ناراگن  همانزور

.دنروآ تسد  هب  ار  تاعالطا  دییات  ربتعم  عبانم  زا   دننک  یعس  دیاب 
.دننکن راشتنا  هب  تردابم  لوبق  لباق  نانیمطا  زا  لبق 

.دورب شیپ  مه  اب  نزاوت  رد  اه  نیا همه  دیاب  تسا و  حرطم  مه  تعرس  تباقر و  ثحب  هک  دنچ  ره 
مینکن رکف  داد : همادا  تسا ، هدرک  رت  تخـس ار  ناراگن  همانزور یراک  طیارـش  یراکرود  هکنیا  نایب  اب  تاطابترا  داتـسا  نیا 

.تسا هدرک  رت  تحار  ار  ناراگن  همانزور  راک  یراکرود  هک 
.دوش یم رت  تخس ناشراک  اما  دنک  یم ادیپ  شهاک  یرامیب  هب  التبا  رطخ  هدش و  رتمک  یکیزیف  سامت 

.دننکن رشتنم  دنا  هدرکن ادیپ  نانیمطا  شتحص  زا  ات  دننک و  کچ  راب  نیدنچ  راشتنا  زا  لبق  ار  ربخ  دیاب  طیارش  نیا  رد 
.دشاب رتشیب  رتدمآراک و  اه  یمومع طباور  اب  ناراگنربخ  طابترا  دیاب  هرود  نیا  رد 

چیه رد  هـک  درک  ناوـنع  یا  هـفرح ار  یراـگن  هماـنزور ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یراـگن  هماـنرور هورگ  یملع  تاـیه  وضع 
ره رد  راـگن  هماـنزور لاــح  ره  هـب  داد  : حیــضوت  هـفرح  نـیا  تارطخ  هراــبرد  تـسین و  شندرک  لــیطعت  ناــکما  یطیارش 

.دنک لمع  شا  یعامتجا  فیاظو  اه و  تیلووسم هب  یا  هفرح قالخا  بوچراهچ  رد  دیاب  یطیارش 
.دراد راک  رس و  ناهج  یاج  همه  رد  نارحب  یاه  نوناک اب  اریز  هدوب  یرطخ  رپ  ی  هفرح هشیمه  یراگن  همانزور هفرح 

.دراد راک  ور  یداعریغ س  یاهدادیور  تاقافتا و  اب 
.دشاب یناور  مه  یناج و  یکیزیف و  دناوت  یم مه  هک  تسا  دایز  راک  نیا  کسیر  هشیمه 

هک تسا  یلح  هار یراکرود  هداد و  شیازفا  ار  رطخ  رپ  لغـش  نیا  کـسیر  ینونک  طیارـش  هک  درک  ناونع  لاـح  نیع  رد  وا 
.دنریگب شیپ  رد  دیاب  ناراگنربخ  ناج  ظفح  یارب  مه  ییایوپ و  ظفح  یارب  مه  اه  هناسر

یمومع یمومع هیحور   هیحور میمرت   میمرت اتات   رادشه   رادشه زازا   انورک ؛ ؛ انورک اهاه  وو   هناسر هناسر یناقرف |  |  یناقرف رتکد   رتکد اباب   وگتفگ   وگتفگ

ظفح یـشخب ، یهاگآ انورک  مود  جوم  رد  ار  ناراگنربخ  اه و  هناسر هفیظو  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  تاـطابترا  هدکـشناد  سیئر 
.دنک یم ناونع  نارحب  تیریدم  هب  کمک  یمومع و  هیحور 
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هزوح رد  اما  دیآ  یم شیپ  لکـشم  رتمک  اه  هلاقم  اه و  تشاددای  اه ، شرازگ یارب  یراکرود  طیارـش  رد  یناقرف  هتفگ  هب 
اـهرایعم و دـیاب  ور  نیا  زا  تـسا ؛ رود  هار  زا  ساـمت  نوـچ  دـنزب  هـمطل  دـناوت  یم یراـکرود  راـبخا ، تاـعالطا و  یروآ  عـمج

.دوش هتفرگ  رظن  رد  یربتعم  عبانم 
بقارم دنتـسه  رود  یربخ  یاه  نوناک زا  ناراـگنربخ  هک  یناـمز اـت  دـشاب و  عوضوم  نیا  بقارم  دـیاب  مه  یریبدرـس  رداـک 

.دنشاب دننک  یم رشتنم  هک  یرابخا  تقد  تحص و 
ود نیالنآ  یراـگن  هماـنزور : » درک ناونع  ربخ  هزوح  رد  شریثاـت  نیـالنآ و  یراـگن  هماـنزور حیـضوت  رد  تاـطابترا  داتـسا  نیا 

یاـضف رد  ذــغاک  یاـج  هـب  دــنک و  یم رییغت  شلکــش  طـقف  هـک  تـسا  نیـالنآ  یا  هـفرح یراـگن  هماــنزور یکی  دراد ؛ لــکش 
.دوش تیاعر  دیاب  دراد و  ار  اه  بوچراهچ طیارش و  نامه  اما  دریگ  یم رارق  یزاجم 

ناراگن همانزور دـهع  دوش   رـشتنم  یطلغ  لوهجم و  تاـعالطا  دـناوت  یم یزاـجم  یاـضف  رد  میناد  یم اـم  هک  یطیارـش  رد 
ریثاـت تـحت  هـک  دــننک  تـقد  دــیاب  اریز  دوـش  یم فعاـضم  یذــغاک  تاـعوبطم  رد  هـچ  نیــالنآ و  یاــضف  رد  هـچ  یا  هـفرح

.دننک جارختسا  مه  ار  تسرد  رابخا  دنریگن و  رارق  یلعج  رابخا  تاعیاش و 
ار روسناس  تسا ؛ هتـشاد  ار  شدوخ  یاـیازم  هک  تسا  یعاـمتجا  یاـه  هکبـش رد  یدنورهـش  یراـگن  هماـنزور  مود ، لـکش 

.تسا هداد  شرتسگ  ار  تاعالطا  راشتنا  یاهزرم  زین  هدرک و  رتراوشد  یردق 
هتــشاد روـضح  دـنناوت  یم ییاـج  ره  رد  هـظحل  ره  ناراـگن  هماـنزور  دنورهــش  تـفگ : ناـیاپ  رد  یناـقرف  یدـهم  دــمحم  « 

.دنتسه ارجام  ینیع  نادهاش  تاقوا  یلیخ  دنشاب و 
یا هفرح  راگن  همانزور  هفیظو  دوش و  وربور  دیدرت  اب  دناوت  یم اهربخ  نیا  هتبلا  دنـشاب و  تیقیقح  یوار  دـنناوت  یم نانیا 

.تسا رابخا  نیا  تحص  زا  نانیمطا  قیقحت و 
نیا هداد و  شیازفا  ار  نادنورهــش  تکراــشم  ناــکما  تاــعالطا و  مـجح  تعرــس و  نیــالنآ  یراــگن  هماــنزور  عوـمجم  رد 

.تسا یراگن  همانزور رد  یمنتغم  دروآ  تسد

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 
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زورما طابترا  یمومع -  هیحور  میمرت  ات  رادشه  زا  انورک ؛ اه و  هناسر   
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انکیا یمومع -  هیحور  میمرت  ات  رادشه  زا  انورک ؛ اه و  هناسر  

دیما ریبدت و  یمومع -  هیحور  میمرت  ات  رادشه  زا  انورک ؛ اه و  هناسر   
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فلا یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

رد روشک  فلتخم  یاـه  هاگـشناد رد  ییوجـشناد  جیـسب  رتاـفد  زا  یعمج  وجـشناد ، یرازگربـخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
یناریا نایوجـشناد  اـم  دنتـشون : هجراـخ  روـما  ریزو  فـیرظ  داوـج  دـمحم  هب  یا  هماـن لاـسرا  اـب  توریب  هثداـح  هب  شنکاو 

، روشک لخاد  رد  هتشذگ  تاونس  یداهج  یاه  راک دننامه  ار ، دوخ  یاه  مدق هک  میناد  یم دوخ  یناسنا  یعرش و  هفیظو 
.مینک مکحم  تمواقم  نیمزرس  ینادابآ  یزاسزاب و  تهج  رد  راب  نیا 

توریب توریب یزاسزاب   یزاسزاب هبهب   کمک   کمک یارب   یارب ناریا   ناریا یداهج   یداهج نایوجشناد   نایوجشناد یگدامآ   یگدامآ مالعا   مالعا

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

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ربخ   ربخ نتلوب   نتلوب
هاگشناد یمومع  ۳طباور 

https://snn.ir/fa/news/867981/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/867981/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA


یمالــسا یروـهمج  هجراـخ  روـما  مرتـحم  ریزوـفیرظ  داوـج  دــمحم  رتـکد  یاــقآ  باــنج  :» تـسا ریز  حرــش  هـب  هماــن  نـتم 
یاـج رب  مالـسا  هرکیپ  رب  یتـحارج  توریب  ردـنب  کانتـشهد  هثداـح  دـیتسه  رـضحتسم  هـک  روـط  ناـمهمکیلع  مالــسناریا 

.تسا هدشرپرپ  نازیزع  هودنا  مغ و  زا  ولمم  نامبولق  هکنانچ  تشاذگ ،
یداــصتقا و صاــخ  تیعقوــم  دوــجو  رگید  تــهج  زا  یرهـــش و  یاــه  تخاــس ریز  لزاــنم و  بــیرخت  دـــهاش  نــینچمه 

تـسایس درب  شیپ  ذوفن و  یارب  یتیعقوم  داجیا  هب  دـنناوت  یم اـه  دوبمک تالکـشم و  هکناـنچ  میتسه ، ناـنبل  یا  هقطنم
نانبل ام  ردارب  تسود و  روشک  زورما  دیتسه ، فقاو  رما  نیا  رب  هک  روط  نامه  اذل  دوش ، لدـبم  یرابکتـسا  یاه  تردـق

.دشاب یم ام  یرای  دنمزاین  شیپ  زا  شیب 
تاونـس یداهج  یاه  راک دـننامه  ار ، دوخ  یاـه  مدـق هک  میناد  یم دوخ  یناـسنا  یعرـش و  هفیظو  یناریا  نایوجـشناد  اـم 

.مینک مکحم  تمواقم  نیمزرس  ینادابآ  یزاسزاب و  تهج  رد  راب  نیا  روشک ، لخاد  رد  هتشذگ 
یرادرب راوآ  یسدنهم ، یتشادهب ، یکشزپ ، دننام  زاین ، دروم  روما  رد  یدج  مزع  صصخت و  وجشناد  رشق  رد  هک  اجنآ  زا 

نیا رد  میدنمـشهاوخ  میراتـساوخ و  ار  بـلطواد  نایوجـشناد  ینادـیم  روـضح  ِرما  رد  امــش  تدـعاسم  دراد ، دوـجو  ...و 
، میـشاب دوخ  لاوما  ناج و  اـب  هدـننک  قاـفنا  قادـصم  اـهنت  هن  ادـخ  فطل  هب  اـت  دیـشاب  بـالقنا  نادـنزرف  ناـسر  یراـی  رما 

.میناشوپب لمع  هماج  دوخ  یمالسا  یبالقنا و  تاداقتعا  اه و  رواب رب  رتشیب  هچره  میناوتب  هلیسو  نیدب  هکلب 
حلسم یاه  ورین ییایفارغج  نامزاس  جیـسبزاریش  هاگـشناد  جیـسبنارهت  هاگـشناد  جیـسبدهاش  هاگـشناد  جیـسبمالسلاو 

هورگدورهاـش یتعنـص  هاگــشناد  جیــسبناردنزام  یکــشزپ  موـلع  جیــسبمق  هاگــشاد  جیــسب  ( عاـفد ترازو  یرادرب  هـشقن  )
هاگـشناد جیـسبیرهطم  دیهـش  هاگـشناد  جیـسبمالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناـبحم  تئیهیکاـخ  هلفاـق  ییوجـشناد  یداـهج 

جیسب نایگنهرف  هاگشناد  جیسبییامیپاوه  هاگشناد  جیـسب  یکـشزپ  دازآ  هاگـشناد  جیـسبیلامش  ناسارخ  یکـشزپ  مولع 
جیسبراربا یعافتنا  ریغ  هاگشناد  جیسبدهاش  هاگشناد  نویمطاف  تأیهیمالـسا  بالقنا  هاگـشناد  جیـسببهاذم  هاگـشناد 

کـیتنژ و یــسدنهم  یلم  هاگــشهوژپ  ییوجــشناد  جیــسبنامرک  ناـیگنهرف  هاگــشناد  رمحا  لـاله  نوناکاردـص  هاگــشناد 
دیهـش هاگـشناد  جیـسببرغ  نارهت  هاگـشناد  جیـسب  هجراخ  روما  ترازو  للملا  نیب  طـباور  هدکـشناد  جیـسبیروانف  تسیز 

هاگـشناد جیـسبمالسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  عماـج  هاگــشناد  جیــسبنارهت  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  جیـسبنامرک  رنهاـب 
رهـش دـحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  جیـسباه  یلع ...ا  مالـس  ارهزلا  هاگــشناد  جیــسبدزی  هاگــشناد  جیــسبیلیبدرا  قـقحم 
مولع هاگـشناد  جیـسبیلعوب  هاگـشناد  جیـسبناتسلگ  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  جیـسب  هاـشنامرک  یزار  هاگـشناد  جیـسبدرک 

هدکشناد جیسبناجنسرا  دازآ  هاگـشناد  جیـسبمرهج  یتلود  هاگـشناد  جیـسب  نادمه  دازآ  هاگـشناد  جیـسبنادمه  یکـشزپ 
هاگشناد جیسبتشد  نیزر  دازآ  هاگشناد  جیسبنادمه  رون  مایپ  هاگشناد  جیسباه  یلع ...ا  مالس  بنیز  ترضح  یراتسرپ 

جیسباسف دحاو  رون  مایپ جیسبباراد  دحاو  رون  مایپ  هاگشناد  جیـسبناتسرال  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  جیـسبنادمه  یتعنص 
هاگشناد جیسبدابآزوریف  رون  مایپ  یدربراک و  یملع و  یلاع و  ءامس و  دازآ و  هاگـشناد  جیـسبباراد  یکـشزپاریپ  هدکـشناد 

دازآ هاگــشناد  جیــسب  داـبآزوریف  ناتــسرهش  یلاـع  شزوـمآ  زکرم  هاگــشناد  جیــسبرین  ناــگدازآ  زکرم  لــیبدرا  ناــیگنهرف 
نیرز دــحاو  یمالــسا  دازآ  هاگــشناد  جیــسباسف  ناتـــسرهش  یزرواــشک  ینف  هدکـــشزومآ  جیـــسبنویراد  دــحاو  یمالـــسا 
دحاو یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  جیـسبباراد  هـفرح  ینف  هاگـشناد  جیـسبرفخ  ناتـسرهش  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  جیـسبتشد 

« روپسابع دیهش  هاگشناد  جیسبناتسرال  یکشزپ  مولع  هاگشناد  جیسبناتسرال  رون  مایپ  جیسبناقرز 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

فلا توریب -  یزاسزاب  هب  کمک  یارب  ناریا  یداهج  نایوجشناد  یگدامآ  مالعا   

سدقم عافد  یرازگربخ  توریب -  یزاسزاب  هب  کمک  یارب  ناریا  یداهج  نایوجشناد  یگدامآ  مالعا   

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ربخ   ربخ نتلوب   نتلوب
هاگشناد یمومع  ۴طباور 
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ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / هنیسراپ   

یزاجم یاه  شزومآ هنیزه  هرابرد  ییابطابط ،  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم  دنودمحا ، عاجش 
یرازگرب یارب  یلقادــح  یاــه  تخاــس ریز  یرواــنف و  زکرم  کــی  اــه  هاگــشناد زا  مادــک  ره  درک : راــهظا  هاگــشناد  نـیا  رد 

.دننک هدافتسا  اه  نآ زا  دنتسناوت  یم هک  دنا  هتشاد  یزاجم  تروص  هب  اه  سالک
هراجا هب  روبجم  هنافـساتم  هک  دوب  زاین  یوق  یلیخ  یاـنهپ  هب  اـه  شزومآ ندـش  یزاـجم  ییاـنورک و  طیارـش  رد  دوزفا : وا 

اه و سالک هئارا  یارب  زاین  دروم  یاه  رورس دوجو  نینچمه  میدش  دناب  یانهپ  نتـشادن  تلع  هب  اه  ناکم یخرب  زا  اه  نآ
تروـص هـب  نایوجــشناد  یروـضح  یاـه  سـالک رد  هـک  ارچ  دوـب ؛ یتاـیح  مزـال و  یرما  یزاـجم  یاــه  ســالک لــیاف  طــبض 

نایوجــشناد و تـیذا  رازآ و  ثعاــب  تنرتــنیا  هـب  یــسرتسد  مدــع  یزاــجم  یاــه  شزوـمآ رد  اــما  دــنراد ، روــضح  یکیزیف 
ات دوش  طبـض  یزاجم  یاه  شزومآ رد  ناداتـسا  یتوص  یاه  لیاف یمامت  ات  تسا  مزـال  نیارباـنب  دـش ؛ دـهاوخ  ناداتـسا 

.دننک هدافتسا  هناماس  رد  هدش  هریخذ  یاه  لیاف نیا  زا  دنناوتب  نایوجشناد  اه  سالک نداد  تسد  زا  تروص  رد 
هکنیا دوجو  اب  تسا  یوق  رایـسب  یاه  رورـس دنمزاین  هناماس  رد  هدش  طبـض  یاه  لیاف یرادـهگن  درک : حیرـصت  دـنودمحا 

ات ناموت  نویلیم  یلا ۳۰۰  دودح ۲۰۰  تمیق  اب  یرورـس  رگا  تسا و  هدرک  ادیپ  شیازفا  تدش  هب  اه  رورـس هیهت  تمیق 
تلع نیمه  هب  تـسا و  هدیـسر  ناـموت  نوـیلیم  یلا ۸۰۰  تمیق ۷۰۰  هـب  رـضاح  لاـح  رد  دـش  یم هـیهت  لاس ۹۸  ناـیاپ 

.دنا هدرک  لیمحت  اه  هاگشناد رب  ار  یدایز  رایسب  یاه  هنیزه یزاجم  یاه  شزومآ
همالع هاگـشناد  یلیمکت  تالیــصحت  یــشزومآ و  نواـعماه  هاگــشناد رب  نایوجــشناد  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ داـیز  هـنیزه 

ریز تیوـقت  یارب  درک : دــیکات  تـسا ، یدراـیلیم  اـه  هاگــشناد رب  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ هـنیزه  هـکنیا  ناـیب  اــب  ییاــبطابط 
طــسوت یدراـیلیم  یاـه  هـنیزه ندرک  جرخ  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ هـئارا  روـظنم  هـب  دــناب  یاـنهپ  اـه و  رورــس اـه ، تخاــس 

.تسا مزال  اه  هاگشناد
یاـه ویودـیو اـه و  پـیلک عاوـنا  تخاـس  یــشزومآ ، سـالک  یلا ۵۰  یرازگرب ۴۰  دراوــم  نــیا  یماــمت  راــنک  رد  نــینچمه 

.دراد لابند  هب  هاگشناد  یارب  ار  یدایز  یاه  هنیزه مه  ناداتسا  یارب  یشزومآ 
یتآ یاـه  زور یط  سـالک  یلا ۵۰  دوجو ۴۰  اـب  اوتحم  دـیلوت  تروـص  هب  یزاـجم  یاـه  شزوـمآ دـیدج  هرود  داد : همادا  وا 

ناداتسا روضح  یتحار  هب  نایوجشناد  ات  دوش  یم رازگرب  نایوجـشناد  ناداتـسا و  یارب  رویرهـش  دادرم و  هنایم  رد  ینعی 
ییاه شزومآ دـنمزاین  اـه  هماـنرب نیا  ندرک  یلمع  هک  دنـشاب  هتـشادن  یا  هغدـغد اـی  ینارگن  تباـب  نیا  زا  دـننک و  سح  ار 
هنیزه دیاش  نیاربانب  تسا ؛ هدش  ماجنا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  طسوت  اه  نآ لابقتسا  ناداتسا و  باختنا  هک  تسا 

.درک دهاوخ  یدایز  ینیگنس  اه  هاگشناد شود  رب  اه  نآ ندرک  رازگرب  تسرد  اما  دشابن ، راکشآ  دایز  اه  همانرب نیا 
یاه تخاس ریز  زا  یشخب  هک  ییاج  نآ  زا  درک : راهظا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  یشزومآ و  نواعم 

اب میدش  ریزگان  نیاربانب  تشادن ، دوجو  یزاجم  تروص  هب  اه  شزومآ یرازگرب  روظنم  هب  هتـشذگ  مرت  رد  هدش  هدرب  مان 
هب اه  تکرش نیا  هب  ار  یغلبم  میشاب و  هتشاد  یا  هراجا تروص  هب  ار  اه  رورـس میناوتب  ات  میوش  وگتفگ  دراو  یتکرـش  کی 
اب یدایز  دودـح  ات  میدرک و  یرادـیرخ  ار  اه  رورـس زا  یخرب  لاـس  ناـیاپ  رد  تلع  نیمه  هب  مینک ؛ تخادرپ  هنیزه  ناونع 
ات میتـسه  اـه  رورــس اـه و  تخاـس ریز  تیوـقت  دـنمزاین  ناـنچمه  هـک  دـنامن  هتفگاـن  اـما  میدــش ، هجاوـم  رتـهب  تیعــضو 

.مینک مک  هعماج  یزاجم  یاه  شزومآ هغدغد  زا  یمک  میناوتب 
یلصا یاه  هغدغد زا  یکی  نایوجـشناد  تنرتنیا  لکـشم  عفراه  هاگـشناد رب  یزاجم  یاه  شزومآ هنیزه  ندوب  یدرایلیم 
یزاـجم یاـه  شزوـمآ هـب  هجوـت  اـب  ناداتـسا  نایوجــشناد و  تنرتـنیا  لکــشم  هراـبرد  دـنودمحاییابطابط  همالع  هاگـشناد 

اهاه هاگشناد هاگشناد ربرب   یزاجم   یزاجم یاه   یاه شزومآ شزومآ هنیزه   هنیزه ندوب   ندوب یدرایلیم   یدرایلیم دنودمحا : : دنودمحا

هب دناب  یانهپ  اه و  رورـس اه ، تخاس  ریز  تیوقت  یارب  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـصحت  یـشزومآ و  نواعم 
.تسا مزال  اه  هاگشناد طسوت  یدرایلیم  تارابتعا  یزاجم  یاه  شزومآ روظنم 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ربخ   ربخ نتلوب   نتلوب
هاگشناد یمومع  ۵طباور 

https://www.parsine.com/fa/news/644818/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.parsine.com/fa/news/644818/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


تالکــشم زا  یکی  هـب  هتــشذگ  لاـس  رد  دـیاش  دراد و  دوـجو  ناـنچمه  ناداتــسا  نایوجــشناد و  تنرتـنیا  هغدــغد  تـفگ :
زهجم و تاناکما  هب  یفاک  یـسرتسد  ام  نایوجـشناد  زا  یرایـسب  دوب و  هدـش  لیدـبت  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یساسا 
ار دوـخ  یگدـنز  روـما  هداـس  لـیابوم  اـب  لاـثم  یارب  دنتــشادن ؛ دوـب ، یزاـجم  یاـه  هکبــش هـب  یــسرتسد  همزـال  هـک  ینردـم 

.دننام یم بقع  یزاجم  یاه  شزومآ زا  نیاربانب  دنوش ؛ لصتم  تنرتنیا  هب  یتحار  هب  دنتسناوت  یمن دندنارذگ و  یم
تروـص رد  نایوجـشناد  یفاـک  تاـناکما  مدـع  تـلع  هـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ییوجــشناد  تنواـعم  درک : راــهظا  وا 
قیرط زا  یلقادـح  یاه  کمک هئارا  هب  اه  نآ زا  یرو  هرهب  یزاجم و  یاـه  سـالک رد  تکرـش  روظنم  هب  تنرتنیا  هب  لاـصتا 

.میتسه اه  شخب نیا  رد  یراذگ  هیامرس  دنمزاین  نانچمه  اما  تسا ، هدرک  مادقا  شخب  نیا  تیوقت  هب  نیریخ 
ییابطابط همالع  هاگشناد  یاه  سالک درک : راهظا  دـنودمحااه  هاگـشناد رب  یزاجم  یاـه  شزومآ هنیزه  ندوب  یدراـیلیم 

، یـسانشراک عـطقم  هـس  یماـمت  رد  هاـم  رویرهـش  خــیرات ۱۵  زا  یقیفلت  ینعی  یروــضح  ریغ  یروــضح و  تروــص  ود  هــب 
.دش دهاوخ  رازگرب  یرتکد  دشرا و  یسانشراک 

زا رفن  دودــــح ۱۲۰۰  درک : یروآداـــی  ناـــیاپ  رد  ییاــــبطابط  همـالع  هاگـشناد  یلیمکت  تالیـــصحت  یــــشزومآ و  نواـــعم 
طیارــش تـلع  هـب  لاـسما  هـک  دـننک  یم تـبث  دــنوش و  یم شریذــپ  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  رد  هنـالاس ، نایوجــشناد 

.داد دهاوخ  خر  هاگشناد  رد  مود  همین  رد  قافتا  نیا  انورک  سوریو  رظن  زا  روشک  دعاسمان 
ناوج ناراگنربخ  هاگشاب  : عبنم     

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  اه -  هاگشناد رب  یزاجم  یاه  شزومآ هنیزه  ندوب  یدرایلیم   

۲۰۲۰
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۰۹



نیالنآ یرهشمه  یلصا : عبنم   ۲۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

طسوت یگزات  هب هک  میکح  رذنم  دیس  هللا  تیآ هتشون  ام » هعماج   » باتک زا  ییامنور  مسارم  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
.دوش یم رازگرب  نارهت  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  رد  دادرم  هبنشود ۲۷  زور  هدش ، پاچ  شورس  تاراشتنا 

دیــس هللا  تـیآ دیهــش  شرگن  ساــسا  رب  مالــسا  یتخانــش  هعماــج یاــنبم  یعاــمتجا و  لــئاسم  هدــنرادربرد  باــتک  نــیا
.تسا ردصرقابدمحم 

حرطم مـکحمو  لدتــسم  قـطنم  کـی  باـب  زا  هـکلب  لذــج ، یباـطخ و  هویــش  هـب  هـن  ردــص  دیهــش  بلاـطم  باــتک  نـیا رد 
تـصرف اـما  هتـشاد ، هراـشا  نآ  هـب  دوـخ  یاـه  ینارنخـس اـی  یــصاصتخا و  تروـص  هـب سرد  یاـه  سـالک رد  هـک  دوـش ، یم

.تسا هدش  رشتنم  یروآدرگ و  میکح  رذنم  دیس  یو  درگاش  طسوت  تیاهن  رد  هک  هدرکن  ادیپ  ار  باتک  فیلات 
درف یدامتعا  یدهم  دیس  باتک ، مجرتم  یرکف  دوعـسم  رثا ، فلوم  رب  هوالع  ام » هعماج   » باتک زا  ییامنور  مسارم  رد 

ماما هاگشناد  سیئر  یدعس  یلعنیسح  نیملسملاو  مالـسالا  تجح نارهت ، هاگـشناد  یعامتجا  مولع  هدکـشناد  سییر 
هاگشناد یعامتجا  مولع  هدکشناد  دیتاسا  هداز  نیسح یدهم  ایناسراپ و  دیمح  نمیلسملاو  مالـسالا  تجح ع ،)  ) قداص

دیس ع ،) )  ) قداص ماما  هاگـشناد  داتـسا  یناحور  اضردمحم  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  ولیروئام  لئافار  نارهت ،
هاگـشهوژپ یمالـسا و  بهاذـم  بیرقت  یناهج  عمجم  زا  یدـیتاسا  هیملاعلا و  یفطـصملا  هعماج  داتـسا  یدـیبعلا  دـئار 

.تشاد دنهاوخ  روضحردص  دیهش  یصصخت 
.دوش یم رازگرب  نارهت  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  رد  ات ۱۶  تعاس ۱۴  زا  دادرم  هبنشود ۲۷  زور  همانرب  نیا

دوش دوش یمیم ییامنور   ییامنور امام » » هعماج   هعماج  » » باتک باتک

ییاـمنور نارهت  هاگــشناد  یعاـمتجا  موـلع  هدکــشناد  رد  دادرم  هبنـشود ۲۷  زور  مـیکح  رذـنم  دیـس  هتـشون  اـم » هعماـج   » باـتک
.دوش یم

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ربخ   ربخ نتلوب   نتلوب
هاگشناد یمومع  ۶طباور 

https://www.mehrnews.com/news/4994956/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4994956/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ یرهشمه  نارهت -  هاگشناد  رد  ام  هعماج  زا  ییامنور   

نایناریا هکبش  دوش -  یم  رازگرب  ام " هعماج ی   " باتک زا  ییامنور  نیئآ   

اسر یرازگربخ  دوش -  یم ییامنور  ام » ی  هعماج  » باتک  

انسیا دوش -  یم ییامنور  ام » هعماج   » 

قرشم دوش -  یم ییامنور  ام » هعماج   » 

نیالنآربخ دوش -  یم ییامنور  ام » هعماج   » زا  

۲۱۲۱
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۳۶

هیشاحرد یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ون  هار   

تیروحم اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  نیـشیپ  داتـسا  یهاـنپ » نیـسح  دـمحم   » هسلج نـیا  رد  یقرت - هار  يياـمنگرزب :
اب نارهت  هاگــشناد  یملع  تاـیه  وـضع  یمــشاه » ایــضدیس   » یــسانشراک و یموـمع و  راـکفا  فاکــش  شهاــک  اــنورک و 

.دنتخادرپ ینارنخس  هب  یعامتجا  یریذپ  تیلووسم  انورک و  تیروحم 
راکفا صوصخ  رد  یهاـنپنآ  داـعبا  عاونا و  یتسیچ  ، یمومع ؛ راـکفا  : میناوخ یم لـیذ  رد  ار  تسـشن  نیا  تسخن  شخب 
هزورما هک  تسا  نشور  رایـسب  تسا و  هدـش  هتخانـش  اـم  همه  یارب  یموـمع  راـکفا  تیمها  تفگ : نآ  عاوـنا  یموـمع و 

.تسا رادوخرب  یگدنز  یاه  هزوح همه  تسایس و  هعماج ، رد  یا  هتسجرب مهم و  هاگیاج  زا  یمومع  راکفا 
صاـخ تاـعوضوم  دروم  رد  فـلتخم و  یاـه  هیـال نیب  رد  هک  دوـش  یم هتفگ  یراـکفا  نیگناـیم  هب  ـالومعم  یمومع  راـکفا 

.مینک یم دروآرب  ار  نآ  یجنس  راکفا  اب  الومعم  ام  دراد و  دوجو 
، دـیاقع تارظن ، لماش  دـناوت  یم هک  دراد  فلتخم  یاـه  هیـال فیرعت  هب  یگتـسب  هتفر ، راـکب  اـجنیا  رد  هک  مومع  موـهفم 

اتدعاق هک  دـشاب  صـصختم  ناسانــشراک  تارظن  رگید  فرط  رد  دـشاب و  مدرم  موـمع  تاـهجوت  اـه و  شرگن اـه ، هاگدــید
.دنشاب هتشاد  صاخ  عوضوم  هرابرد  رت  قیقد رت و  قیمع رایسب  تارظن  هک  تسا  نیا  ام  راظتنا 

دروـم دــنناوت  یم مـه  اـهنآ  هـک  دراد  دوـجو  یفلتخم  یاـه  هیـال مدرم ، موــمع  ناسانــشراک و  ینعی  هیــال  ود  نـیا  نــیب  رد 
.دوش صخشم  هعماج  ای  رشق و  نآ  راکفا  تیعضو  دنریگب و  رارق  هعلاطم 

اه هاگدـید زا  یفلتخم  عاونا  دنتـسین و  عون  کـی  دراد  دوـجو  فـلتخم  تاـعوضوم  هراـبرد  هک  یدـیاقع  تارظن و  ـالومعم   
اب اـم  دـشاب و  هتـشادن  دوـجو  یا  هدـیقع رظن و  چـیه  تـسا  نـکمم  الـصا  صاـخ  تاـعوضوم  هراـبرد  یهاـگ  دراد و  دوــجو 

.دراد دوجو  هنیزگ  نیا  مه  اه  یجنس رظن  رد  الومعم  هک  میوش  هجاوم  مناد  یمن خساپ 
.تسا دعب  راهچ  یاراد  الومعم  یمومع  راکفا   

اــه و تقفاوـم زا  یفیط  دوــش و  یم حرطم  یعوــضوم  کــی  اــب  تفلاــخم  تقفاوــم و  ینعی  تـسا  ندوــب  راد  تـهج یکی 
.دوش یم  حرطم  اه  تفلاخم

.دشاب توافتم  تسا  نکمم  هک  تسا  حرطم  اه  تقفاومو اه  تفلاخم نیا  تدش  مود 
.دنشاب قفاوم  ادیدش  یخرب  فلاخم و  عوضوم  کی  اب  ادیدش  یخرب 

ادـیپ یگتـسجرب  یلیخ  صاـخ  عوـضوم  کـی  دارفا  یارب  یهاـگ  هک  تروـص  نیا  هـب  تـسا  عوـضوم  کـی  یگتـسجرب  موـس 
یگتـسجرب اـم  هعماـج  رد  هک  اـنورک  ثحب  لـثم  دوش  یم رتـشیب  رگید  تاـعوضوم  اـب  هسیاـقم  رد  نآ  تـیمها  دــنک و  یم

ثحب دروـم  هک  تسا  یموـمع  راـکفا  یزاـسمه  مراـهچ  تسا و  هدرک  بلج  دوـخ  هـب  ار  یرایـسب  تاـهجوت  دراد و  یـصاخ 

انورک انورک هرود   هرود ردرد   ناصصختم   ناصصختم یمومع  وو   یمومع راکفا   راکفا نایم   نایم فاکش   فاکش شهاک   شهاک

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ربخ   ربخ نتلوب   نتلوب
هاگشناد یمومع  ۷طباور 

http://www.rahenou.ir/Fa/News/155877/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://www.rahenou.ir/Fa/News/155877/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


.دریگ یم رارق 
.ریخ ای  دنتسه  ناوخمه  زاسمه و  رگیدکی  اب  فلتخم  تاعوضوم  رد  دارفا  ایآ  هکنیا 

.تسا یمومع  راکفا  لومعم  یاه  یگژیو زا  دراوم  نیا 
ینوریب ینیع و  تیعقاو  اـب  یمومع  راـکفا  تبـسن  صوصخ  رد  یهاـنپینوریب  ینیع و  تاـیعقاو  اـب  یمومع  راـکفا  تبـسن 

هک ییاـه  هیـال کـی  ره  رد  یموـمع  راــکفا  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  متــسه  زکرمتم  نآ  رب  رتــشیب  نـم  هـک  یعوــضوم  تـفگ :
.دراد ینوریب  ینیع و  تیعقاو  اب  یتبسن  هچ  دریگب  رارق  ثحب  دروم  دناوت  یم

.دراد دوجو  نآ  رد  تیعقاو  زا  فارحنا  زا  یدح  دهد و  یمن ناشن  ار  تسا  نوریب  رد  هچنآ  یمومع ، راکفا  الومعم  
.دشاب رتشیب  ای  رتمک  دناوت  یم فارحنا  نیا  الاح 

.دراد لئاسم  زا  یرایسب  هب  یگتسب  عوضوم  نیا 
هتشاد ینوریب  تیعقاو  اب  یرت  کیدزن طابترا  هزوح  کی  ناصصختم  ناسانـشراک و  رظن  هک  تسا  نیا  راظتنا  اتدعاق  یلو 

.دشاب
یمومع راکفا  یلو  ینوریب  تیعقاو  هب  کـیدزن  یداـیز  دـح  اـت  ناصـصختم  ناسانـشراک و  یمومع  راـکفا  رگید  تراـبع  هب 

.دشاب هتشاد  یهجوت  لباق  فارحنا  فاکش و  ینوریب  تیعقاو  اب  مدرم 
.دهد یم یور  یفلتخم  لماوع  ریثات  تحت  تیعقاو  زا  هناسانشراک  راکفا  یمومع و  راکفا  فاکش  دوزفا : یو 

صاخ تاعوضوم  صوصخ  رد  دارفا  هک  ییاه  شرگن دـنراد ، هدـیقع  نآ  هب  دارفا  هک  یعاـمتجا  یاـه  شزرا لثم  یلماوع 
.دنروآ یم تسدب  نآ  زا  ار  تاعالطا  هک  هک  یعبانم  نینچمه  دنراد و  دارفا  هک  یتاعالطا  دنراد ،

راـهظا اـنورک  عویــش  یاهدــمایپ  صوـصخ  رد  یهانپناسانــشراک  راـکفا  یموـمع و  راـکفا  ناــیم  فاکــش  شهاــک  اــنورک و 
نیا تـسا و  رگید  دراوـم  زا  رتـمک  یلیخ  ناصـصختم  راـکفا  یمومع و  راـکفا  نیب  فاکـش  اـنورک  هلاـسم  دروم  رد  تشاد :

.تسا هعلاطم  لباق  هجوت و  لباق  رایسب  هلاسم 
ای شهاک  لـماوع  اـی  تسیچ و  نآ  یاهدـمایپ  دنتـسه و  ییاـهزیچ  هـچ  فاکـش  نـیا  لـماوع  مینادـب  اـم  هـک  رظن  نـیا  زا 

.تسین ای  تسا  بولطم  ایآ  هکنیا  تسا و  ییاهزیچ  هچ  مدرم  مومع  هناسانشراک و  تارظن  نیب  فاکش  دوبمک 
.دریگب رارق  یدج  رایسب  ثحب   دروم  انورک  دروم  رد  دناوت  یم هک  یعوضوم 

یکی درک ؛ هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوـتب  دـسر  یم رظن  هب  یـسانشراک  راکفا  یمومع و  راـکفا  نیب  فاکـش  شهاـک  لـماوع  زا 
دننک یم ناعذا  دوخ  دنتـشادن و  لماک  تاـعالطا  شندوب  دـیدج  لـیلد  هب  اـنورک  سوریو  هراـبرد  ناصـصختم  دوـخ  هکنیا 

.دنراد نآ  یاه  شهج لمع و  هوحن  سوریو ، نیا  هرابرد  یزیچان  تاعالطا  رضاح  لاح  رد  هک 
.دنرادن سوریو  نیا  هرابرد  یقیمع  تاعالطا  زونه  ناصصختم  نیاربانب 

مدرم عوضوم ، نیا  صاخ  یگتسجرب  لیلد  هب  تسا و  هدش  دایز  رایسب  هراب  نیا  رد  یمومع  راکفا  تیـساسح  یفرط  زا 
یتاـعالطا دـننک  یم یعـس  عوضوم  نیا  دروم  رد  هجیتن  رد  هدرک و  ادـیپ  یرایـسب  تیـساسح  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  زین 

.دنروآ تسدب 
مدرم تیساسح  رگید  فرط  زا  تسا و  مک  هلاسم  نیا  هرابرد  ناشتاعالطا  و  شناد   ناصـصختم  فرط  کی  زا  نیارباـنب 

.دنروآ تسدب  ار  مزال  تاعالطا  فلتخم  عبانم  زا  دننک  یم یعس  تسا و  الاب  عوضوم  ی  هرابرد
.دشاب دناوت  یم مهم  لماع  کی  مه  یزاجم  یاه  هناسر زا  مدرم  هدافتسا 

یعـس اـهنآ  هتفاـی و  شیازفا  یزاـجم  یاـضف  زا  مدرم  هدافتـسا  عوـضوم  نیا  دروـم  رد  دـهد  یم ناـشن  راـمآ  هک  ناـنچنآ   
.دننک هدافتسا  تاعالطا  ندروآ  تسدب  یارب  اضف  نیا  زا  دننک  یم

.دننک یم هدافتسا  مدرم  هب  رتشیب  یناسر  عالطا  یارب  اضف  نیا  زا  مه  ناصصختم  رگید  فرط  زا 
مدرم هکنیا  مه  دـننک و  یم شخپ  یزاجم  یاضف  رد  ار  دوخ  تاـیبرجت  تاـعالطا و  ناصـصختم  ناکـشزپ و  مه  نیاربانب 

مدرم و نیب  فاکش  نآ  شیازفا و  ناشتاعالطا  هک  دوش  یم ثعاب  نیا  دننک و  یم هدافتسا  رتشیب  یزاجم  یاضف  زا  مه 
.دنک ادیپ  شهاک  ناسانشراک 

.ددرگ یمرب عوضوم  نیا  ندرکن  یسایس  ای  ندوب و  یسایسریغ  هب  مه  رگید  لماع  داد : همادا  یو 

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ربخ   ربخ نتلوب   نتلوب
هاگشناد یمومع  ۸طباور 



یعقاو و یاضف  رد  هچ  رت  فافـش رت و  تحار یرامیب  نیا  هرابرد  تاـعالطا  هک  دوش  یم ببس  عوضوم  ندرک  یسایسریغ 
.دوش لقتنم  یزاجم  یاضف  رد  هچ 

یمومع و راکفا  نیب  فاکـش  شهاک  یاهدمایپ  صوصخ  رد  یهانپناصـصختم  مدرم و  نایم  فاکـش  شهاک  یاهدمایپ 
.درک هراشا  اهدمایپ  زا  هتسد  جنپ  هب  ناوت  یم تفگ : ناسانشراک  راکفا 

انورک لثم  صخشم  عوضوم  کی  هرابرد  دوخ  نتـسنادن  زا  هدـمآ  شیپ  تیعـضو  هب  هجوت  اب  یمومع  راکفا  هکنیا  یکی    
داـیز مه  هنیمز  نآ  ناراذگتـسایس  هزوـح و  نآ  ناصـصختم  ناسانـشراک و  یهاـگآ  هکنیا  روـطنیمه  هدرک و  ادـیپ  یهاـگآ 

.تسین
زا ام  تسا و  هدـش  اـه  تلود ناصـصختم و  مدرم و  نیب  یموـمع  هلاـسم  کـی  هنیمز  نیا  رد  نتـسنادن  زا  یهاـگآ  ینعی 

.میتشاد رتمک  تاعوضوم  نیا 
مدرم مومع  یارب  یریگ  میمصت ترورض  اما  تسا  مک  اه  هنیمز نیا  رد  ام  شناد  تاعالطا و  هکنیا  مغر  یلع  هکنیا  مود 

.تسا راکشآ 
.دتفایب قافتا  ییاه  یریگ میمصت هک  تسا  یرورض  طیارش  نیا  دوجو  ابع  هک  دنهجوتم  مدرم 

.دراد دوجو  مه  یریگ  میمصت لکشم  دراد  دوجو  طیارش  نیا  هکنیا  نیع  رد  هک  تسا  نیا  رگید  دمایپ 
.دنتسین دامتعا  لباق  روما  ساسا  رب  تامیمصت  نیا  اریز  تفرگ ؛ میمصت  ناوت  یمن یتحار  هب  یرارطضا  طیارش  رد 

یاـه هـنیزه دـشاب و  هارمه  یدــج  رایــسب  یاـه  کــسیر اــب  تـسا  نـکمم  دوـش ، یم هـتفرگ  هـک  یمیمــصت  ره  ور  نـیا  زا 
نیا رد  یریگ  میمـصت لکـشم  مـه  دـننک و  یم  کرد  مدرم  ار  یریگ  میمـصت ترورـض  مه  نیاربانب  دشاب  هتـشاد  یرایـسب 

.تسا راکشآ  اهنآ  یارب  اه  هنیمز
.دوش یم  هاگآ  طیارش  یزاس  یداع  تارطخ  ترورض و  زا  یمومع  راکفا  هک  تسا  نیا  رگید  دمایپ  دوزفا : یهانپ   

هتفرگ دـیاب  تامیمـصت  نیا  لاـح  نیع  رد  دنتـسین و  یتـحار  تامیمـصت  تامیمـصت ، نیا  هک  دراد  یهاگآ  یمومع  راـکفا 
.تسا بترتم  اهنآ  یارب  مه  یتارطخ  دوش و 

رد میهدب  یرایـسب  یتشادـهب  یـشزومآ و  یداصتقا ، یاه  هنیزه تسا  نکمم  ام  اتدـعاق  دـتفین  قافتا  یزاس  یداـع  رگا 
.مینک لمحت  دیاب  ار  یتارطخ  میهد  ناشن  مه  یزاس  یداع  رگا  لاح  نیع 

.دنراد یهاگآ  تیعضو  نیا  زا  یمومع  راکفا  هدرک و  ور  هب  ور  یرایسب  تاماهبا  اب  ار  ام  هک  دنتسه  یروما  تلاح  ود  ره 
، فادـها یدـنب  تیولوا ترورـض  هب  یمومع  راـکفا  هجوت  هتکن  نیرخآ  تشاد : نایبتفگ  شا  ینارنخـس یاـهتنا  رد  یهاـنپ 

یدنب تیولوا  هرابرد  ار  مزال  تاحیـضوت  یعمج  یاه  هناسر تسا  مزال  اجنیا  رد  اتدـعاق  هک  تسا  تامادـقا  تامیمصت و 
.دنهجاوم یلئاسم  هچ  اب  ناگدنریگ  میمصت دننادب  رت  فافش رت و  قیقد مدرم  دنهدب و  مدرم  هب 

.دنشاب هارمه  یرتشیب  تیقفوم  رت و  مک تارطخ  اب  تامیمصت  نیا  هک  یوحن  هب 
دننک یزاب  دیاب  یمومع  راکفا  ندرک  نشور  یارب  یمهم  رایـسب  شقن  یعمج  یاه  هناسر نم  رظن  هب  اصوصخم  اجنیا  رد 

.دنهد رارق  ثحابم  نیا  نایرج  رد  ار  اهنآ  دننک و  راکشآ  مدرم  یارب  ار  یلامتحا  یاه  نایز اه و  هنیزه دیاب  و 
رگید یاـه  تیعـضو  زا  تواـفتم  هـک  میتـسه  ور  هـب  ور  صاـخ  تیعـضو  کـی  اـب  اـم  اـنورک  دروـم  رد  نم  رظن  هب  نیارباـنب 

.تسا
تاـعالطا شناد و  دوـبمک  تاـماهبا و  یرــس  کـی  اـب  ود  ره  هدــش و  کـیدزن  رایــسب  ناصــصختم  راـکفا  اـب  یمومع  راـکفا 

رتشیب ار  مدرم  نادرمتلود و  ناگدنریگ ، میمصت نیب  یهارمه  یلدمه و  هنیمز  صاخ  طیارش  نیا  دنهجاوم و  یصصخت 
.درادن دوجو  اهنآ  نیب  یصاخ  بتارم  هلسلس  دننک  یم ساسحا  هدش و  رتکیدزن  مه  هب  اهنآ  هدرک و  مهارف 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد انورک -  هرود  رد  ناصصختم  یمومع و  راکفا  نایم  فاکش  شهاک   

انریا انورک -  هرود  رد  ناصصختم  یمومع و  راکفا  نایم  فاکش  شهاک   

یئابطابط  یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ربخ   ربخ نتلوب   نتلوب
هاگشناد یمومع  ۹طباور 



۲۱۲۱
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
لداعت۰۷:۰۷ همانزور  یلصا : عبنم   ۲۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یزرا عباـنم  یزاـسدازآ  ی FATF و  هحیـال شریذـپ  اـت  نـیچ  روـشک  اـب  دـیدج  تفیئوـس  یزادـنا  هار  زا  اـه  ینیب شیپ  نـیا   
.دش یم ناونع  اه  روشک ریاس  طسوت  هدش  هکولب 

یگنیدقن زا  یـشخب  لرتنک  هجدوب و  یرـسک  نیمات  فدـه  ود  هب  حرط  نیا  یارجا  اب  تلود  اصخـشم  هک  دوش  یم دـیکات   
.دنک یم ادیپ  تسد 

هجدوـب هماـنرب و  ناـمزاس  سیئر  تخبوـن ؛ رقاـب  دــمحم  ی  هـتفگ هبینوـنک  طیارــش  رد  یتـفن  فلــس  قاروا  شورف  تاداریا   
تالماعم و شهاک  رب  انورک  عویش  یفنم  تارثا  ناریا و  هیلع  اکیرمآ  یتفن  یاه  میرحت ندش  رت  تخس هب  هجوت  اب  روشک 
هب هک  ییاه  دمآرد تسا ، هدش  ققحم  هجدوب  رد  هدش  ینیب  شیپ  یتفن  یاه  دمآرد زا  دصرد  اهنت ۶  نونک  ات  تفن  تمیق 

تفن هکــشب  رازه  هـنازور ۶۰  نوـنک  اـت  ارهاـظ  هـک  دوـب  هدـش  ینیب  شیپ  زور  رد  تـفن  هکـشب  نوـیلیم  کـی  تارداـص  نازیم 
! تسا هدش  ققحم 

نآ تایئزج  تایلک و  هک  یحرط  اب  یداصتقا  شیاشگ  شیپ  ی  هتفه نایدحا ؛ انیس  وجـشناد - یرازگربخ  یداصتقا  هورگ 
.دش هداد  هدعو  مدرم  هب  روهمج  سیئر  یوس  زا  دوبن  صخشم 

هب یـسررب و  اوق  نارـس  یداصتقا  یگنهامه  یاروش  هسلج  رد  دـیاب  دـش  هراـشا  هک  یناـحور  نسح  ی  هدـعو نیا  زا  دـعب 
یداـصتقا نـالاعف  ناسانـشراک و  هناـسر و  باحـصا  یوس  زا  یفلتخم  یاـه  ینز هناـمگ  دـسرب  بـالقنا  ربـهر  ییاـهن  دـیئات 

.دیدرگ حرطم 
یزرا عباـنم  یزاــسدازآ  ی FATF و  هحیـال شریذـپ  اـت  نـیچ  روـشک  اـب  دـیدج  تفیئوـس  یزادـنا  هار  زا  اـه  ینیب شیپ  نـیا 

.دش یم ناونع  اه  روشک ریاس  طسوت  هدش  هکولب 
شیاشگ حرط  هک  یزکرم  کناب  لک  سیئر  هلمج  زا  نیلوئـسم  یـضعب  اه و  هناسر یخرب  رظن  راهظا  اب  هتـشذگ و  زور  اـما 

هـسلج رد  تلود  هک  یحرط  دـش  صخـشم  درک  حرطم  یلام  عبانم  نیمات  یگنیدـقن و  تیریدـم  یاتـسار  رد  ار  یداصتقا 
شورف حرط  تـسا  هداد  مدرم  هـب  ار  نآ  یارجا  اـب  یداـصتقا  شیاــشگ  ی  هدــعو تـسا و  نآ  بیوـصت  لاــبند  هـب  روکذــم 

.تسا یزاوم  فلس  شور  هب  تفن  قاروا 
نیماـت نینچمه  یگنیدـقن و  تیریدـم  یارب  دراد  دـصق  تلود  دوـش  یم فـیرعت  همادا  رد  هک  یـشور  هـب  هداـس  ناـیب  هـب 

رازاـب قـیرط  زا  هلاـسود  اـی  کـی  دیـسررس  اـب  شورف و  شیپ  تروـص  هـب  ار  تـفن  هجدوـب  یرــسک  ناربـج  یارب  دوـخ  یلاـم 
.دنک هضرع  هعماج  هب  هیامرس 

هتخادرپ نآ  یاـهب  هدــش و  نـییعت  شیپ  زا  ــالاک  تـمیق  نآ  ساــسا  رب  هـک  یا  هلماــعم ؟ تـسیچ یزاوـم  فلــس  هلماــعم 
.تسا فلس  دادرارق  ای  هلماعم  ددرگ  یم رادیرخ  لیوحت  هدنیآ  رد  یصخشم  نامز  رد  دوش و  یم

رد ـالاک  هدـش و  تفاـیرد  لـماک  تروـص  هـب  هلماـعم  یادـتبا  رد  ـالاک  یاـهب  هـک  تـسا  دـیرخ  شیپ  یعوـن  فلــس  عـقاو  رد 
.دوش یم هداد  لیوحت  نآ  زور  شزرا  زا  قراف  صخشم  دیسررس 

دناوت یم قاروا  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دوش  یم هدوزفا  فلـس  شور  هب  هدـش  هضرع  قاروا  هب  یزاوـم "  " ی هژاو هک  یناـمز 

لیوحت لیوحت تفن ؛ ؛ تفن شورف   شورف شیپ شیپ دیسر / ؟ / ؟ دیسر دهاوخ   دهاوخ اجک   اجک هبهب   یناحور   یناحور یداصتقا   یداصتقا شیاشگ   شیاشگ هدعو   هدعو
!! دعب دعب تلود   تلود هبهب   هتخوس » » هتخوس نیمز   نیمز »»

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 
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یگدنوشدقن تیلباق  هب  هجوت  اب  قاروا  تیباذج  ات  دوش  شورف  دـیرخ و  دیـسررس  دـعوم  ندیـسر  زا  لبق  هیوناث  رازاب  رد 
.دشورفب ار  دوخ  یزاوم  فلس  قاروا  تشاد  یگنیدقن  هب  زاین  هک  نامز  ره  دناوتب  رادیرخ  هدش و  رتشیب 

دـصق دوخ  حرط  رد  تلود  ناراگنربخ  یاه  یریگیپ اه و  هناـسر تاراـهظا  قبط  تفن  یزاوم  فلـس  قاروا  راـشتنا  تاـیئزج 
قیرط زا  ار  دوـخ  هجدوـب  یرـسک  تفن  یزاوـم  فلـس  قاروا  راـشتنا  تروـص  هب  تفن  هکـشب  نوـیلیم  شورف ۲۲۰  اـب  دراد 

.دنک نیمات  مدرم  تسد  زا  لوپ  ندرک  عمج  اب  یضابقنا و  تسایس 
یگنیدـقن زا  یـشخب  لرتنک  هجدوب و  یرـسک  نیمات  فدـه  ود  هب  حرط  نیا  یارجا  اب  تلود  اصخـشم  هک  دوش  یم دـیکات 

.دنک یم ادیپ  تسد 
تمیق باستحا  اب  دـسر  یم هکـشب  رازه  زا ۶۰۰  شیب  هب  هنازور  لاـسکی  رد  هک  تـفن  هکـشب  نوـیلیم  شورف ۲۲۰  شیپ 
ناـموت دراـیلیم  رازه  زا ۱۹۰  شیب  یدــمآرد  تـسا  ناــموت  رازه  هـک ۲۲  انـس  هناـماس  هـب  هجوـت  اـب  رـالد  خرن  تـفن و  زور 

.دنک یم بسک 
تیقفوـم هب  تقوـچیه  تـلود  یوـس  زا  یهدـب  قاروا  راـشتنا  تـسا  هداد  ناـشن  هـبرجت  ؟ دور یم شورف  یتـفن  قاروا  اـیآ 

دوـش یم نـییعت  ینییاـپ  حطـس  رد  هراوـمه  هدوـب و  تباـث  یهدـب  قاروا  خرن  هـک  تـسا  نـیا  تـلع  تـسا ، هدیـسرن  لـماک 
خرن هب  ـالاک  تمیق  هکنیا  هب  هجوت  اـب  فلـس  شور  هب  قاروا  شورف  رد  اـما  دـنرادن ، نآ  دـیرخ  هب  یلیاـمت  مدرم  نیارباـنب 

.تسا رتشیب  دیرخ  هب  لیامت  دوش  یم هبساحم  زور 
هیامرس و رازاب  رازبا  زا  هدافتسا  اب  ار  تفن  قاروا ، دیرخ  رد  مدرم  یارب  تیباذج  داجیا  روظنم  هب  تلود  صخشم  روط  هب 

دعوـم رد  نارادــیرخ  یلقادــح  دوـس  هدرک و  هـضرع  انــس  هناـماس  رـالد  خرن  اــب  زورما و  تـمیق  هـب  هلاــسکی  دیــسررس  اــب 
.دنک یم نیمضت  هلاسکی  یکناب  یاه  هدرپس دوس  نازیم  هب  ار  دیسررس 

یکناب دوس  دصرد  نازیم ۲۰  هب  رادیرخ  دـبای  شهاک  یتح  ای  هتفاین و  شیازفا  تفن  تمیق  هک  یتروص  رد  لکـش  نیدـب 
رادـیرخ دـسرب  ینازیم  ره  هب  دـبایب و  شیازفا  دـعب  لاـسکی  زرا  خرن  تفن و  تمیق  هـک  یتروـص  رد  اـما  دـنک ، یم تفاـیرد 

.دنک یم تفایرد  ار  هلصاح  دوس  دادرارق  قبط 
رازاـب رد  شورف  دـیرخ و  تیلباـق  یتـفن  قاروا  فلـس ، نیا  ندوـب  یزاوـم  هب  هجوـت  اـب  دـش  ضرع  هک  هنوگناـمه  یفرط  زا 

.دهد یم ناشن  لیامت  نآ  هب  یرتشیب  ی  هزیگنا اب  رادیرخ  لیلد  نیمه  هب  دراد و  ار  سروب  هیوناث 
.تسا دیسررس  رد  نآ  زا  یشان  یدیاع  یتایلام  تیفاعم  یتفن  قاروا  رگید  تیباذج 

.تسا فاعم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تخادرپ  زا  هیوناث  رازاب  رد  یزاوم  فلس  تالماعم  نینچمه 
دودـح دوـش و  هارمه  یمدرم  لابقتـسا  اـب  تفن  شورف  شیپ  حرط  رگا  دـسر  یم رظن  هب  تفن  شورف  شیپ  حرط  تیزم 

یاـه حرط رد  هجدوـب  یرــسک  ناربـج  رب  هوــالع  هدــش و  عـمج  هعماــج  حطــس  زا  ار  یگنیدــقن  ناــموت  دراــیلیم  رازه   ۲۰۰
رد یزاب  هتفـس  یمروت و  راشف  زا  یدح  هب  دناوت  یم دوش  یراذگ  هیامرـس  تفن  تعنـص  یاه  تخاسریز روشک و  ینارمع 

.دنک کمک  یداصتقا  دشر  هب  دهاکب و  رالد  الط و  نکسم ، وردوخ ، هلمج  زا  یزاوم  یاه  رازاب
هجدوـب هماـنرب و  ناـمزاس  سیئر  تخبوـن ؛ رقاـب  دــمحم  ی  هـتفگ هبینوـنک  طیارــش  رد  یتـفن  فلــس  قاروا  شورف  تاداریا 

تالماعم شهاک  رب  انورک  عویش  یفنم  تارثا  ناریا و  هیلع  اکیرمآ  یتفن  یاه  میرحت ندش  رت  تخس هب  هجوت  اب  روشک 
ییاه دمآرد تسا ، هدـش  ققحم  هجدوب  رد  هدـش  ینیب  شیپ  یتفن  یاه  دـمآرد زا  دـصرد  اـهنت ۶  نونک  اـت  تفن  تمیق  و 
هکشب رازه  هنازور ۶۰  نونک  اـت  ارهاـظ  هک  دوب  هدـش  ینیب  شیپ  زور  رد  تفن  هکـشب  نویلیم  کـی  تارداـص  نازیم  هب  هک 

زاین رازه  هنازور ۶۰۰  شورف  هب  تـفن  هکـشب  نوـیلیم  قاروا ۲۲۰  شورف  حرط  هک  یلاـح  رد  تـسا ! هدـش  قـقحم  تـفن 
رظن هب  اذـل  تشاد  یتآ  لاـسکی  رد  یتـفن  تارداـص  شیازفا  هب  یداـیز  دـیما  ناوت  یمن ینونک  طیارـش  اـب  نیارباـنب  تسا ؛

دش دهاوخ  روبجم  هجیتن  رد  دنک  لمع  تفن  شورف  لحم  زا  قاروا  دیسررس  رد  دوخ  دهعت  هب  دناوت  یمن تلود  دسر  یم
یاـه ینارگ مروـت و  جوـم  داـجیا  بجوـم  رگید  راـب  یلم  هعـسوت  قودنــص  هـب  رتـشیب  یزادـنا  تـسد  اـی  لوـپ و  پاـچ  اـب  اـی 

.دوب دهاوخ  یلم  داصتقا  مدرم و  ررض  هب  اصخشم  هک  دوش  هتخیسگراسفا 
رد تـفن  ندرک  شورف  شیپ حرط و  تیهاـم  تـسا  تـیمها  لـباق  رایــسب  یــسایس  یداـصتقا و  ظاـحل  هـب  هـک  مود  داریا 

.تسا تلود  ینایاپ  لاس 
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تلود یارب  ار  نآ  یهدـب  هدرک و  ناربـج  ار  دوخ  هجدوـب  یرـسک  اـهنت  دـنک  ارجا  ار  حرط  نیا  مهدزاود  تلود  رگا  عـقاو  رد 
نیمز ندرک  شک  شیپ یشورف و  هدنیآ  ار  حرط  نیا  نادقتنم  زا  یرایسب  لیلد  نیمه  هب  تشاذگ  دهاوخ  اجب  مهدزیس 

نیـسحریما دیـسیتفن  قاروا  شورف  حرط  مـالعا  رد  روهمج  سیئر  هویـش  زا  داـقتنا  ! دـنناد یم یدـعب  تلود  یارب  هتخوس 
عجارم تقفاوم  زونه  هک  یحرط  یارب  یداصتقا  شیاشگ  ناونع  : تفگ سلجم  لوا  سیئر  بیان  یمـشاه ، هداز  یـضاق 

.تسا زاس  میمصت عجارم  مدرم و  نایم  لباقت  داجیا  یارب  یا  هناسر یتایلمع  درادن ، ار  هدنریگ  میمصت 
.دریگ یمن رارق  اه  یزاب نیا  ریثات  تحت  هدوب و  مدرم  قوقح  زا  تنایص  هب  دهعتم  سلجم 

.دننکن کرد  ار  باشود  غود و  قرف  هک  دنتسه  نآ  زا  رترایشوه  زین  مدرم 
مینک ضرف  تفن  شورف  شیپ  حرط  رد  تفگ : زین  یرادکناب  یلاع  هسسوم  قبـسا  سیئر  نادداصتقا و  نابیبط ؛ دمحم 

.دنهد رارق  تلود  رایتخا  رد  ار  الط  زرا و  مدرم 
تـسا یعقاوریغ  مدرم  لزانم  رد  الط  رالد و  اه  دراـیلیم دوجو  روصت  یناـثرد  مدرم ! هن  تسا  تلود  یارب  بوخ  ربخ  نیا 
.دوش یم دیدج  یتحاران  بابسا  شیاشگ ، نیا  دنرادنپ ، یم نالوئسم  هک  تسا  نآ  زا  رتریقف  هعماج  دش  مولعم  رگا  و 

رد سلجم  سیئر  یا  هناــسر یــسایس و  راــیتسد  نایدــحا ؛ دیعـــس  دــمحمتفن  شورف  شیپ یارب  تــلود  حرط  زا  ینارگن 
یلام نیماـت  یارب  افرـص  دوشن  حالـصا  رگا  هدـش ، هئارا  یداـصتقا  شیاـشگ  یارب  هک  یحرط  تشون : دوخ  رتیئوت  هحفص 

.درادن یمیقتسم  هدروآ  مدرم  یارب  تسا و  تلود 
رازاـب و هب  زرا  قـیرزت  دـننام  یتاـقافتا  تسا : دـقتعم  زین  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکـشناد  قباس  سیئر  سدـقم ، اـضر   

ناوــنع هـب  هـک  تــسا  یتاــعوضوم  زا  ...و  تــلود  هجدوــب  یرــسک  ناربــج  یارب  تــفن  شورف  شیپ  اــی  زرا  خرن  شهاــک 
تاقافتا هتـشاد و  ینکـسم  تلاـح  دراوم  نیا  ماـمت  مرظن  هب  اـما  دوش ، یم حرطم  هدـش  هداد  هدـعو  یداـصتقا  شیاـشگ 

.تسین یراتخاس 
هدـعو نیا  دـهد  یم  ناشن  هبرجت  هکنیا  نایب  اـب  زین  سلجم  یداـصتقا  نویـسیمک  وضع  نادداـصتقا و  نارداـن ؛ ساـیلا   

، ما هدینـش  هک  یطیارـش  اب  تفگ : تشاد  دـهاوخن  دـمآرد  مک  راشقا  هعماج و  نیئاـپ  یاـه  کـهد یگدـنز  رد  یریثاـت  اـه 
، هدــنیآ تـلود  ندرک  راکهدــب  تـفن و  یتآ  شورف  یداــصتقا ! شیاــشگ  اــت  تـسا  هیبــش  هعجاــف  هـب  رتــشیب  ربــخ  نــیا 

.تشاد دهاوخن  یعامتجاو  یسایس  ، یداصتقا راوگان  یاهدمایپ 
روشک هجدوب  راتخاس  حالـصا  توبات  رب  یخیم  هدرک و  دـیدشت  ار  تفن  هب  هجدوب  ءاـکتا  هویـش ، نیا  درک : هفاـضا  نارداـن   

.دش دهاوخ  هارمه  هب ار  یلام  یاهرازاب  یگتخیر  مهب  تسا و 
؛ یمیهارباروپ اضردمحم  اوق  نارـس  یداصتقا  یگنهامه  یلاع  یاروش  ی  هسلج مامتا  زا  دـعب  هتـشذگ و  بش  نینچمه 

شورف شیپ یارب  تـلود  حرط  درک : راــهظا  یربــخ  یوـگتفگ  رد  یمالــسا  یاروــش  سلجم  یداــصتقا  نویــسیمک  سیئر 
.دوب هیئاضق  هوق  سلجم و  رظن  اب  ریاغم  مدرم  هب  تفن  ندرک 

دش و یفتنم  هدنیآ  تلود  ندرک  راکهدـب  اما  دـش ، یعطق  تفن  شورف  اوق  نارـس  زورما  هسلج  رد  دوزفا : یمیهارباروپ 
.داتفا دهاوخن  قافتا  ناونع  چیه  هب 

راـشتنا حرط  اـب  هیئاـضق  هننقم و  هوـق  ود  نارـس  دـهد  یم ناـشن  یمیهارباروـپ  تاراـهظا  یلـصا  ملیفدولناد  ویدـیو  دـک    
مدرم هب  یژرنا  سروب  رد  یدقن و  تروص  هب  یتفن  یاه  هلاوح تسا  هدش  رارق  ارهاظ  هدوبن و  قفاوم  تفن  فلـس  قاروا 

هب مدرم  یارب  میقتـسم  تروص  هب  یتعفنم  تیباذـج و  هچ  دراد و  یراک  زاس و  هچ  یحرط  نینچ  هکنیا  اما  دوش ، هضرع 
.تسا مهبم  صخشمان و  نانچمه  حرط  تایئزج  ندوب  ناهنپ  هب  هجوت  اب  تشاد  دهاوخ  هارمه 

بلج روظنم  هب  ناسانشراک و  مامت  تارظن  زا  یریگ  هرهب یارب  نادرمتلود  هژیو  هب  نیلوئسم  تسا  رتهب  دسر  یم رظن  هب 
یب یاضف  هب  نیا  زا  شیب  ات  دـنهد  رارق  مومع  رایتخا  رد  تایئزج  اب  نودـم و  فافـش ، ار  ییاه  حرط نینچ  مدرم  دامتعا 

.دننزن نماد  طلغ  یاه  یراذگ تسایس  اه و  یریگ میمصت  زا  یشان  یعامتجا  یاه  ینارگن یداصتقا و  تابث 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

لداعت همانزور  تفن -  ریسم  زا  یداصتقا  شیاشگ  هب  اهدیدرت   
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نادرگ داصتقا  تفن -  ریسم  زا  یداصتقا  شیاشگ  هب  اهدیدرت   

! دعب تلود  هب  هتخوس » نیمز   » لیوحت تفن ؛ شورف  شیپ دیسر / ؟ دهاوخ  اجک  هب  یناحور  یداصتقا  شیاشگ  هدعو   
باتفآ راید  - 

ونزور دنرخ - ؟ یم هکس  رالد و  اب  ار  تفن  مدرم ، تلود ؛ یداصتقا  شیاشگ  حرط  هب  اه  شنکاو  

کانبات دیسر - ؟ دهاوخ  اجک  هب  یناحور  یداصتقا  شیاشگ  هدعو   

۲۱۲۱
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۵۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۶ دیدزاب :  ١٢٦٤١ ربخ : هرامش   ١٥:٤٣ دادرم ١٣٩٩ -  هبنش ٢١  هس   

Performative  » یللملا نیب یملع  هاـگراک  دوـش  یم  رازگرب  « Performative pedagogy  » یللملا نیب یملع  هاـگراک 
.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  نوسنیتسا  انودم  و  گنوئچ ، ویتم  روسفورپ  روضح  اب  « pedagogy

هورگ ، یئابطابط همالع  هاگشناد  یللملا  نیب نیـالنآ و  یـصصخت  یاـه  هاـگراک  اـه و  تسـشن  هلـسلس  یرازگرب  هـمادا  رد 
اب هامدادرم ، خیرات ۲۴  رد  « Performative pedagogy  » ناونع اب  یللملا  نیب یملع  هاگراک  یـسیلگنا  تایبدا  نابز و 

.دیامن یم  رازگرب  نوسنیتسا  انودم  و  گنوئچ ، ویتم  روسفورپ  روضح 
.air يپاچ هخسن  ۶ دیدزاب :  ١٢٦٤١ ربخ : هرامش   ١٥:٤٣ دادرم ١٣٩٩ -  هبنش ٢١  هس 
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