
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
دادرم 1399) تیاغل 31   25 اه (  هناسر  رد  هدش  رشتنم  رابخا 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

یسایس تیلاعف  هب  اهرکذت  تلع  دروم  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  نواعم  تاحیضوت 
نارامجنایوجشناد  یربخ  هاگیاپ 

ربخ  کی  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  قرشمشنکاو 

؟  تسا ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  هنارس 

نیالنآ  ۵۵ باختنا
یربخ هاگیاپ 

نارامج باتفآ
رصع
ناریا نازور همانزور 

انسیا نیالنآ دامتعا  نیالنآ ناریا 

۹انریا

همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  رظن  زا  مود  ماگ  هینایب  داعبا  نییبت  رهمباتک  یرازگربخ 

تاطابترا  هزوح  رد  قالخا  ملع و  تحاس  هب  موجه  شهوکن  رد 

نیالنآ یتیگ 
یرهشمه ۱همانزور 

هیرظن  رب  نادیم  مدقت  نآ / ربارب  رد  ای  تنس  زارفرب  تعنص  باتک  هب  رهمیهاگن  یرازگربخ 

درک  دوخ  نآ  زا  ار  شیور  یلم  هراونشج  نیمتشه  تسخن  هاگیاج  یئابطابط  همالع  ییابطابطهاگشناد  همالع  هاگشناد 

تاطابترا  هزوح  رد  قالخا  ملع و  تحاس  هب  موجه  شهوکن  رد 

نیالنآربخ انسیا
زورما ۲طابترا 

؟  تسیک اب  قح  ینویلیم ؛ دیارپ ۹۰  لاجنج 

جیلخ یربخ  هاگیاپ 
سراف طارص

۲ورارف

تاطابترا  هزوح  رد  قالخا  ملع و  تحاس  هب  موجه  شهوکن  رد 

زورما طابترا  نیالنآربخ
۲انسیا

هنوم  ناژ  یللملا  نیب  همانرب  زا  یشهوژپ  تنرگ  ود  ذخا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تیقفوم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

یئابطابط همالع  هاگشناد  یناحتما  هزوح  رد  بلطواد  رازه و ۹۲۶  تباقر ۷  اب  یرسارس  نومزآ 
دوش  یم  رازگرب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1464686-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%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%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.mashreghnews.ir/news/1109056/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%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%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83916647/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5004301/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/108175/%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA.html
https://www.mehrnews.com/news/5001204/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12666
https://ertebatemrooz.ir/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2/
https://fararu.com/fa/news/451492/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99052922313/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12669
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12668


همالع هاگشناد  یملع  تایه  یاضعا  رظن  زا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  داعبا  نییبت   » باتک
دش  رشتنم  یئابطابط »

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۲هاگشناد 

بسک دوخ  نآ  زا  ار  شیور  یلم  هراونشج  نیمتشه  تسخن  هاگیاج  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
درک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

هاگیاپ نیالنآ |  سدق  درک -  دییأت  ار  شاپرذب  دادرهم  یرتکد  هلاسر  ییابطابط  همالع هاگشناد 
یلیلحت  یربخ - 

زورما رصع  نیالنآ دامتعا  مینست یرازگربخ  هیشاحرد
نایوجشناد همانربخ 

ناریا

سدق ۵همانزور 

دوش  یم  رازگرب  یفیک » قیقحت  شور   » و یمک » قیقحت  شور   » ناونع اب  یشزومآ  یاه  ییابطابطهاگراک  همالع  هاگشناد 

یرسارس  نومزآ  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه 

نیالنآ مق  تیروهمج زویناکسیا تیلم
ترازو
مولع نازیم یرازگربخ 

انسیا انریا انسیا
هاگشاب

ناراگنربخ
قفا
نارهت هیشاحرد

۱۲انلیا

دنتسه  روکنک  بولطم  یرازگرب  مدقم  طخ  رد  اه  هاگشناد

نیالنآ مق  تیروهمج زویناکسیا تیلم
ترازو
مولع نازیم یرازگربخ 

انلیا انسیا انسیا
هاگشاب

ناراگنربخ
قفا
نارهت هیشاحرد

۱۲انریا

دوش  یم یزادنا  هار روشک  یلاع  ناریدم  دیتاسا و  روضح  اب  یداصتقا  یساملپید  یزاجم  وجشنادهسردم  یرازگربخ 

دش  مالعا  سیدرپ  یروانف  کراپ  موس  زاف  یضارا  یراذگاو  ناوخارف  تلهم  نیرخآ 

راک بسک و  همانزور  داصتقا رصع  همانزور  تخادرپ هار 
تخادرپ
رترب

زویناکسیا وجشناد یرازگربخ 

ناراگنربخ ۶هاگشاب 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12670
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12666
http://www.qudsonline.ir/news/716608/%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%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12657
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/955838-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83912359/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/869788/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7462186/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


دنوش  ادج  رگیدکی  زا  شریذپ  شجنسدیاب و  وجشناد  بذج  یارب 

هیشاحرد نیالنآ مق  تیروهمج تیلم
ترازو
مولع نازیم یرازگربخ 

انلیا انسیا انریا انسیا
هاگشاب

ناراگنربخ
قفا
نارهت

۱۲زویناکسیا

؟  یتکراشم ای  یناجیه  راتفر  اب  هلاسم  لح  دنک ؛ یم نییعت  هداوناخ 

هیشاحرد
۱انریا

تسا  هدننک نارگن  روشک  تیعمج  دشر  خرن  شهاک  یلماع :

نیالنآربخ مینست یرازگربخ 
داحتا

ربخ نیالنآ افش  کیت کانبات

زورما ناهفصا 
یرازگربخ
اناپ انلیا نیالنآ دامتعا 

۱۰انریا

دش  رترب  یملع  نمجنا  تاطابترا ، یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا  نمجنا 

انسیا انرب یرازگربخ  نیالنآربخ
۳انلیا

ییابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  نوناق  فالخ  قرشممادقا 

یباراف  یللملا  نیب هراونشج  یملع  نمجنا  نیرترب  یفرعم 

انلیا انرب یرازگربخ  نیالنآربخ
۳انسیا

دش  هجاوم  یدج  تسکش  اب  ناریا  یتاحیلست  یاه  میرحت  دیدمت  رد  یماکان  اب  اکیرمآ 

هاگشاب
ناراگنربخ

وجشناد ۱یرازگربخ 

تسا  هتفر  لوفا  هب  ور  پمارت  تامادقا  اب  اکیرمآ  یمدآ :

هاگشاب
ناراگنربخ

وجشناد ۱یرازگربخ 

دنک  یم ینیرفآ  شقن ییاکیرمآ  مظن  تیمکاح  رییغت  رد  نیچ  ینموم :

هاگشاب
ناراگنربخ

وجشناد ۱یرازگربخ 

ات مان  تبث  روشک / یلاع  ناریدم  دیتاسا و  روضح  اب  یداصتقا  یساملپید  یزاجم  هسردم  یرازگرب 
دراد  همادا  هامرویرهش  یداصتقا۵  دون 

تسا  نوناق  فالخ  یساسا و  قوقح  ضقن  نایوجشناد  یارب  یزاجم  یاضف  ندرک  دودحم 

هنیسراپ
نیالنآ ۱دامتعا 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳طباور 

http://iscanews.ir/news/1078182/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83911381/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83911504/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/955405-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mashreghnews.ir/news/1107743/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99052720344/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://snn.ir/fa/news/869329/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/869318/%D8%A2%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://snn.ir/fa/news/869319/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2133647/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-
https://etemadonline.com/content/426664/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


دنک  یمن  اود  ار  مدرم  درد  تالاوس  نیا  هب  خساپ 

نیالنآ دامتعا 
ناب هدید 

ناریا
۲انریا

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

؟  دنوش یم دودحم  یزاجم  یاضف  رد  تیلاعف  یارب  نایوجشناد  یاه  نیالنآلکشت دامتعا 

 " یسیون لازوپورپ  ۀویش   " نیالنآ یسایسهرود  مولع  نمجنا 
ناریا

رتائت  هناخ  نادقتنم  نشج  یتاعوبطم  یاهدزمان  مالعا 

نیالنآ رنه 
یامنیس
ون انسیا نیالنآ ناریا  هیشاحرد

امنیس
سرپ انلیا

نیالنآ یتیگ  نازیم یرازگربخ  ملیف یناب  همانزور  ارادم رهم یرازگربخ 

۱۲انریا

یراج هام  دادرم  رخآ  هتفه  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یللملا  نیب  یملع  یاهدادیور  میوقت 
دش  ییابطابطمالعا  همالع  هاگشناد 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.irna.ir/news/83909173/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1145-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://etemadonline.com/content/426273/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.ipsa.ir/content/7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14077/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%DB%80-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83908379/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12649


۳۱۳۱
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۷۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / نارامج  یربخ  هاگیاپ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

همالع هاگـشناد  شیدـنا  دازآ  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  ریبد  هام  دادرم   ۲۴ یراظتنا : داجـس  نارامج ، یربخ  هاـگیاپ   
تعدـب و وا  ریبعت  هب  هک  داد  ییوجـشناد  لکـشت  نیا  هب  ییاه  همان  لاسرا  زا  نارامج  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  ییاـبطابط 

.دوش یم  بوسحم  نایوجشناد  یاه  تیلاعف  ندرک  دودحم 

نآ ییارجا  لمعلاروتسد  لاس ۷۸ و  بوصم  همان  نییآ  ؟ درادـن تحارـص  نوناق  ای  تسین ؟ نوناق  رد  عوضوم  نیا  اعقاو   
.تسا لاس ۸۴  هب  طوبرم 

تأـیه طـسوت  هداد  فلتخم  یاـه  تیلاـعف  یرازگرب  یارب  نمجنا  نیمه  هک  ییاـه  تساوـخرد  دـصرد  زا ۹۰  شیب  ــالثم   
.تسا هدش  هتفریذپ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تراظن 

همالع هاگشناد  شیدـنا  دازآ  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  ریبد  هاـم  دادرم   ۲۴ یراظتنا : داجـس  نارامج ، یربخ  هاـگیاپ 
تعدـب وا  ریبعت  هب  هک  داد  ییوجـشناد  لکـشت  نیا  هب  ییاه  همان  لاسرا  زا  نارامج  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  ییاـبطابط 

.دوش یم  بوسحم  نایوجشناد  یاه  تیلاعف  ندرک  دودحم  و 
نالوئـسم بیجع  یاه  هماـن  زا  ییاـبطابط  همـالع  یمالـسا  نمجنا  ریبد  تیاور   » ناونع اـب  وگ  تفگ و  نیا  هکنیا  زا  سپ 

هک دنتشون  ربخ  نیا  هب  یا  هیباوج  دش و  هجاوم  هاگشناد  نیا  یگنهرف  نواعم  شنکاو  اب  دش ، رـشتنم  وا » هب  هاگـشناد 
نیا یمالـــسا  نــمجنا  تیلاـــعف  صوـــصخ  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یگنهرف  تنواــعم  تاحیـــضوت   » ناوــنع اـــب 

.دش رشتنم  هاگشناد »
یگنهرف نواــعم  یچلاــش ، دــیحو  مـینک ، یریگیپ  هاگــشناد  نـیا  نیلوئــسم  زا  ار  ارجاــم  تاــیئزج  میتـساوخ  یتــقو  اــما 

یسایس یاه  تیلاعف  هنیمز  رد  یتاحیضوت  دش و  صوصخ  نیا  رد  ام  اب  هبحاصم  هب  رضاح  ییابطابط ، همالع  هاگشناد 
نورد یـسایس  نیلاـعف  هـب  مـه  یا  هماـن  رگا  هـک  درک  دـیکأت  داد و  هـئارا  هاگـشناد  نـیا  نایوجـشناد  ریاـس  لکـشت و  نـیا 
هدوب نایوجشناد  یـسایس  یرگـشنک  یارب  نوناق  تیفرظ  زا  یرثکادح  هدافتـسا  یاتـسار  رد  افرـص  هدش ، هداد  هاگـشناد 

.تسا
اهنت فلتخم  دـیاقع  هئارا  یـسایس و  زاب  یاضف  زا  تنایـص  هکنیا  رب  دـیکأت  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یگنهرف  نواعم 
هجوت هداد  ماجنا  همالع  هاگشناد  هچنآ  تفگ : تسا ، نکمم  ییارگ  طارفا  یوردـنت و  زا  زیهرپ  نوناق و  تیاعر  هیاـس  رد 

.تسا یسایس  نیلاعف  هب  نوناق  ندش  رکذتم  نداد و 
ییاه فرح  ندز  یارب  هک  تسا  نیا  دنهد ، یم  ماجنا  نوریب  رد  یسایس  دارفا  یخرب  هک  یا  هنالوئـسمریغ  راک  مرظن  هب 

.دننک جییهت  ار  ناناوج  دننک ، پاچ  ای  دننزب  ناشدوخ  دنتسین  رضاح  هک 
یمالــسا نـمجنا  ریبد  رتـکد ! یاـقآ  : دـیناوخ یم  هـمادا  رد  ار  یچلاـش  دــیحو  اـب  ناراـمج  راـگنربخ  یوـگ  تـفگ و  حورــشم 
هاگـشناد نیلوئـسم  هکنیا  رب  ینبم  هتـشاد  یا  هبحاصم  نارامج  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  شیدنا  دازآ  نایوجـشناد 

.دنوش یم  ییوجشناد  لکشت  نیا  یاه  همانرب  یرازگرب  عنام 

تیلاعف تیلاعف هبهب   اهرکذت   اهرکذت تلع   تلع دروم   دروم ردرد   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یگنهرف   یگنهرف نواعم   نواعم تاحیضوت   تاحیضوت
نایوجشناد نایوجشناد یسایس   یسایس

ات تـسا  هـتخادرپ  فـلتخم  دــیاقع  هـئارا  یــسایس و  زاـب  یاـضف  نتــشاد  هـگن  هدــنز  یارب  یدــج  یعاـمتجا  یاـه  هـنیزه  هاگــشناد 
زا زیهرپ  نوناق و  تیاعر  هیاس  رد  اهنت  اضف  نیا  زا  تنایص  اما  .دنشاب  هتـشاد  یـسایس  یزودنا  هبرجت  یارب  ییاضف  نایوجـشناد 

.تسا نکمم  ییارگ  طارفا  یوردنت و 

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

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1464686-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%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%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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عناـم هاگـشناد  نیلوئـسم  هک  دـنراد  دـیکأت  نایوجـشناد  زا  هورگ  نیا  ارچ  هـکنیا  دـیهدب و  حیـضوت  ار  هیـضق  نـیا  اـم  یارب 
یم طوبرم  ناناوج  یرگـشنک  هب  یتقو  اصوصخم  هک  تسا  نیا  هناسر  زا  ام  راظتنا  ؟ دـنوش یم  اهنآ  یاه  همانرب  یرازگرب 

.دننک دروخرب  رت  هنالوئسم  دوش 
شیارگ اب  یا  هفرح  ریغ  ناناوج  هک  تسا  یا  هصرع  اه  هاگـشناد  رد  ییوجـشناد  یاه  لکـشت  تیلاـعف  هک  اـنعم  نیا  هب 

یارب هـنیزه  مـک  یزودـنا  هـبرجت  نـیا  مـینک  شـالت  دـیاب  اـم  هـمه  دـننک و  یم  یزرو  تسایــس  هـب  عورــش  فـلتخم  یاـه 
.دشاب ناناوج 

اب اـت  دـنک  یم  یرایـسب  شـالت  دراد و  ار  یـسایس  یاـه  طـیحم  نـیرت  لاـعف  زا  یکی  صاـخ  روـط  هـب  مـه  همالع  هاگشناد 
یاه هنیزه  هاگـشناد  هدوب و  تخـس  مه  یلیخ  یعطاقم  رد  رما  نیا  دـنک ، تظافح  نآ  یدازآ  طاـشن و  زا  ییارگ  نوناـق 

ییاضف نایوجـشناد  ات  تسا  هتخادرپ  فلتخم  دیاقع  هئارا  یـسایس و  زاب  یاضف  نتـشاد  هگن  هدنز  یارب  یدج  یعامتجا 
.دنشاب هتشاد  یسایس  یزودنا  هبرجت  یارب 

.تسا نکمم  ییارگ  طارفا  یوردنت و  زا  زیهرپ  نوناق و  تیاعر  هیاس  رد  اهنت  اضف  نیا  زا  تنایص  اما 
نواـعم رظن  ریز  دــنراد ، هـک  ییاـه  تیلاـعف  کـت  کـت  یارب  دــیاب  اـی  تـسا و  یلک  تیلاـعف  یارب  نوناـق  بوچراــهچ  نـیا   

نوناق بوچراهچ  رد  دوش  هتـساوخ  هک  نیا  ؟ دـننک لمع  هدـش  فیرعت  نوناق  رد  هک  یرگید  یاج  ای  هاگـشناد و  یگنهرف 
.تسین تیدودحم  یانعم  هب  دننک  تیلاعف 

.دنک یم  نکمم  شدوخ  نورد  رد  ار  یسایس  تیلاعف  هک  تسا  یفرظ  نوناق 
اب دنتسه ؛ یگدننار  هدننک  نکمم  اقافتا  دنتسین و  یگدننار  قح  هدننک  بلـس  یگدننار  ییامنهار و  نیناوق  هک  نانچمه 

.دننک یم  داجیا  تیعونمم  ییاهاج  رد  هکنیا 
.دنریگب رارق  یسررب  دقن و  دروم  دنناوت  یمن  دنتسه و  بیع  یب  نیناوق  نیا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نوناق  تیاعر  هتبلا 

.درک تیعبت  نآ  زا  دیاب  دراد  دوجو  نوناق  هک  یتقو  ات  یلو 
فرظ نیا  مینک  تبقارم  هک  تسا  نیا  دنک  تنایص  ییوجشناد  یاه  تیلاعف  زا  دناوتب  هکنیا  یارب  مه  هاگـشناد  هفیظو 

.دوش ظفح  ینوناق 
نآ ضقاـن  شدوـخ  رگا  دراد و  وجــشناد  زا  تیاـمح  یارب  هاگــشناد  هـک  تـسا  یرازبا  نیرتـمهم  ینوناـق  فرظ  نـیا  نوـچ 
دقن نوناـق  هـب  هـکنیا  وـلو  مـینک ؛ هدافتـسا  وجـشناد  زا  تنایـص  یارب  ینوناـق  فرظ  نـیا  زا  میناوـت  یمن  رگید  ادـعب  دـشاب 

.دراد یرگنزاب  هب  زاین  نوناق  کیژولونکت  یعامتجا و  تالوحت  تلع  هب  دسرب  رظن  هب  دشاب و  هتشاد  دوجو 
.تسا یسایس  نیلاعف  هب  نوناق  ندش  رکذتم  نداد و  هجوت  هداد  ماجنا  همالع  هاگشناد  هچنآ 

ییاه فرح  ندز  یارب  هک  تسا  نیا  دنهد ، یم  ماجنا  نوریب  رد  یسایس  دارفا  یخرب  هک  یا  هنالوئـسمریغ  راک  مرظن  هب 
.دننک جییهت  ار  ناناوج  دننک ، پاچ  ای  دننزب  ناشدوخ  دنتسین  رضاح  هک 

ار هاگـشناد  نایوجـشناد و  داد و  ماجنا  ییوجـشناد  نیلاعف  لابق  رد  دوش  یم  هک  تسا  یراـک  نیرت  هنالوئـسم  ریغ  نیا 
.درک هنیزه  لمحتم 

.دوش هاگشناد  زا  جراخ  یطارفا  یاه  نایرج  هنیزه  دیابن  وجشناد  هاگشناد و 
لاناک ای  مارگاتـسنیا و  رد  تیلاعف  نوناق  قبط  هک  دراد  دیکأت  امـش  هاگـشناد  شیدنا  دازآ  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا   

تعدـب دـننک  ذـخا  زوجم  اهاضف  نیا  رد  تیلاـعف  یارب  هدـش  هتـساوخ  اـهنآ  زا  هکنیا  درادـن و  زوجم  ذـخا  هب  زاـین  یمارگلت 
.تسا

نآ ییارجا  لمعلاروتسد  لاس ۷۸ و  بوصم  همان  نییآ  ؟ درادـن تحارـص  نوناق  ای  تسین ؟ نوناق  رد  عوضوم  نیا  اعقاو 
.تسا لاس ۸۴  هب  طوبرم 

.تسا هتشاد  ار  یدایز  تالوحت  یزاجم  یاضف  نونک  ات  هرود  نآ  زا  اعبط 
ار هاگـشناد  یگنهرف  یاروش  زوجم  دـیاب  یتنرتنیا  یناسر  عـالطا  هاـگیاپ  هنوگره  هک  هدـش  رکذ  تحارـص  هب  نوناـق  رد  اـما 

.دشاب هتشاد 
.تسا هدرک  ثحب  عوضوم  نیا  هژیوراک  یور  عقاو  رد 

 



.دنک ادیپ  جاور  یفلتخم  یاه  مرف  تلپ  اهرازفا و  مرن  نامز  لوط  رد  تسه  نکمم 
.تسا هتشادن  دوجو  مارگلت  مارگاتسنیا و  الصا  هک  تسا  ینامز  طوبرم   نوناق  نیا  بیوصت  ینعی   

.دنتشادن دوجو  اهرازفا  مرن  نیا  هلب ؛
.میوگب ار  هتکن  ود  مهاوخ  یم  نم  زین  دیدج  هرود  دروم  رد 

.تسا یمالسا  یاه  لکشت  رب  تراظن  یزکرم  تأیه  نوناق  ریسفت  عجرم  هکنیا  تسخن 
.دوش یم  لیکشت  مولع  ترازو  رد  تسه ، نآ  یاضعا  هلمج  زا  مه  مولع  ریزو  هک  تأیه  نیا 

لماـش اـه  هاگـشناد  تراـظن  تأـیه  تراـظن  تیلوئـسم  هـک  تـسا  نـیا  مارگاتـسنیا ، زا  ماـن  رکذ  اـب  اـهنآ ، یمـسر  ریــسفت 
.دوش یم  مه  مارگاتسنیا 

یم یمالـسا  یاـه  لکـشت  رب  تراـظن  یزکرم  تأـیه  هـک  یـسایس  یاـه  لکـشت  هماـن  نـییآ  ریـسفت  ینوناـق  عـجرم  ینعی 
.دنا هداد  ماجنا  ار  ریسفت  نیا  حیرص  یلیخ  دشاب ،

.دنا هداد  ماجنا  همالع  هاگشناد  زا  ریغ  ییاه  هاگشناد  تساوخرد  رب  انب  ار  ریسفت  نیا  مه  ائادتبا 
.تسا هدوب  نوناق  زا  یوریپ  اقیقد  هدوبن و  ینوناقریغ  راک  تعدب و  نیا  ربانب 

تسا و ییوجـشناد  یاـه  تیلاـعف  هدـننک  ظـفح  هدـننک و  تنایـص  هنیمز  نیا  رد  نوناـق  دوـجو  هک  تـسا  نـیا  مود  هـتکن 
.تسین هدننکدودحم 

.دروایب یدروم  یاه  تیدودحم  تسه  نکمم 
تیلاعف اب  یرتشیب  حـماست  اب  هک  دـنا  هتفریذـپ  ار  نیا  ماظن  فلتخم  یاه  هاگتـسد  مه  دراد و  دوجو  نیناوق  رد  مه  اما 

.دنوش وربور  ییوجشناد  یاه 
فلتخم یاه  هاگتـسد  طسوت  دریگ  یم  تروص  ییوجـشناد  یاضف  رد  هک  ییاه  یرگـشنک  ای  تاـکرحت  زا  یلیخ  اـب  ینعی 

.تسین هنوگ  نیا  هاگشناد  زا  ریغ  یاضف  رد  هک  دوش  یم  دروخرب  یحماست  اب  ماظن 
رد یـسایس  تیلاـعف  نیناوـق  بوچراـهچ  رد  هک  تـسه  اـهنآ  عـفن  هـب  هـک  دـنراد  لوـبق  ار  نـیا  ییوجـشناد  نیلاـعف  ماـمت 

.هاگشناد زا  جراخ  نیناوق  هن  دوش ؛ دروخرب  اهنآ  اب  هاگشناد 
بوچراـهچ رد  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب  دنتـسین ، هاگـشناد  نیناوـق  بوچراـهچ  رد  ییوجـشناد  یاـه  تیلاـعف  مییوـگب  رگا 

.دوش ههجاوم  اهنآ  اب  دیاب  روشک  هعوضوم  نیناوق 
یاــه تیلاــعف  یارب  یرتدودــحم  یاــضف  رما  نــیا  دیــسرپب ، نانادــقوقح  اــی  ییوجـــشناد و  هاــگآ  نیلاــعف  ماــمت  زا  رگا 

.دنک یم  داجیا  ییوجشناد 
هب ار  یرتشیب  یدازآ  مینکب  هاگشناد  هزوح  نیناوق  لومشم  ار  یزاجم  یاضف  رد  نایوجـشناد  یاه  تیلاعف  ام  هکنیا  اذل 

.دراد اهنآ  یارب  ار  یرتشیب  تینما  هیشاح  دهد و  یم  ییوجشناد  یاه  تیلاعف 
نیا رد  یا  هـسلج  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  اـی  امـش و  اـب  دـنا  هتـشاد  شـالت  نایوجــشناد  زا  هورگ  نـیا  ارهاـظ   

.دنا هتفرگن  ار  بولطم  هجیتن  ای  و  دنا ؛ هدوبن  قفوم  دنشاب و  هتشاد  صوصخ 
.منک یم  بجعت  نیا  زا  نم  ؟ تسا هدوب  روط  نیمه 

هاگـشناد سیئر  اـب  وگ  تفگ و  یارب  یبتک  تروص  هب  هچ  یهافـش و  تروص  هب  هچ  یتـساوخرد  چـیه  هماـن  غـالبا  زا  سپ 
.میا هدرکن  تفایرد 

.تسا هدشن  هتفرگ  نم  نفلت  ای  رتفد و  اب  یسامت  چیه  نینچمه 
.مدوب هدیدن  ار  نآ  نم  هک  هدوب  هداد  نم  هب  مایپ  کی  پآ  ستاو  رد  نایوجشناد  نیا  زا  یکی  اهنت 

.میتسه هاگشناد  زور  ره  ام  یلو  تسا  هاگشناد  یمسر  تالیطعت  میتسه و  هام  دادرم  رد  نآلا 
رگید ناتسود  ای  ناتسود و  نیا  هک  مینک  یم  لابقتـسا  مه  یلیخ  تسا و  زاب  نایوجـشناد  یور  هب  مه  ام  رتفد  یاهرد 

.دنوش یم  هجاوم  زاب  یاهرد  اب  نایوجشناد  هک  تسا  ییاج  همالع  هاگشناد  امتح  دنروایب و  فیرشت 
رد ؟ دـیهد یم  ماجنا  یمادـقا  هچ  ای  هدـش و  ماجنا  یمادـقا  هچ  نونکات  هدـمآ  دوجو  هب  هک  یمهافت  ءوس  نیا  عفر  یارب   

.میا هداد  حیضوت  اهنآ  هب  مه  ار  نیناوق  میا و  هدرک  تبحص  اهنآ  اب  دنا و  هدمآ  ناتسود  نیا  هتشذگ  هتفه  کی 

 



.میهد یم  حیضوت  ام  زاب  دنروایب  فیرشت  یرگید  نامز  ره  دشاب  مزال  رگا 
نم و اـب  دـناوتب  هطـساو  یب  وجـشناد  هک  تـسا  نـیا  یعاـمتجا  یگنهرف و  هزوـح  رد  اـصوصخم  همالع  هاگشناد  تسایس 

.دنک وگ  تفگ و  یعامتجا  یگنهرف و  نیلوئسم  هیقب 
.دراد همادا  وگ  تفگ و  نیا  مه  زاب  نیا  ربانب 

.دهدب ماجنا  نوناق  زا  یتوافتم  ریسفت  هک  دراد  ار  قح  نیا  وجشناد 
عوضوم نیا  هب  دـشاب و  دـنبیاپ  دوش  یم  یقلت  نوناـق  زا  ربـتعم  ریـسفت  امـسر  هک  یزیچ  هب  تسا  نیا  اـم  شهاوـخ  اـما 

.تسه نکمم  ینوناق  فرظ  کی  رد  اهنت  یدازآ  هک  دشاب  هتشاد  هجوت 
.دراذگ یم  زاب  ار  اهنآ  تسد  یلو  دیوگب  هن »  » یدودعم دراوم  رد  نوناق  نیا  تسا  نکمم 

تأـیه طـسوت  هداد  فـلتخم  یاـه  تیلاـعف  یرازگرب  یارب  نمجنا  نیمه  هک  ییاـه  تساوـخرد  دـصرد  زا ۹۰  شیب  ـالثم 
.تسا هدش  هتفریذپ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  تراظن 

.تسا روط  نیمه  ؟ دیا هدوبن  رگید  یاه  نمجنا  نمجنا و  نیا  هدننکدودحم  ینعی   
.دننک یم  ادیپ  ار  ینوناق  تیامح  کی  دننک  تیلاعف  ینوناق  فرظ  نیا  بوچراهچ  رد  یتقو  اهنآ 

.دنوش وربور  تفلاخم  اب  تسا  نکمم  هک  تسا  یکدنا  دراوم  زا  رتشیب  یلیخ  دنوش  یم  تیامح  هک  یدراوم  املسم 
قباطت تسه  نوناق  ریسفت  ییاهن  عجرم  هک  تراظن  یزکرم  تأیه  ریسفت  اب  هاگـشناد  ینوناق  ریـسفت  نیا  هکنیا  نمض 
یاضف رد  نایوجشناد  یاه  تیلاعف  دروم  رد  رگید  یاه  هاگشناد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یمالعتسا  صن  قباطم  دراد و 

.دنا هتشاد  یزاجم 
هک دـیا  هتـشاد  مولع  ترازو  تراـظن  یزکرم  تأـیه  هب  یداهنـشیپ  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  نیلوئـسم  ناونع  هب  امـش   

هزوح رد  هک  یتاررقم  ؟ دریگب ار  ضقانتم  اـضعب  ددـعتم و  یاـه  لـیوأت  ریـسفت و  یولج  هک  دـننک  حالـصا  یروط  ار  نوناـق 
یلاع یاروش  بیوصت  هبوصم ی  اتدـمع  دوش  یم  هتـشاذگ  اه  هاگـشناد  یـسایس  یعاـمتجا و  یگنهرف و  یاـه  تیلاـعف 

رد اـه  هاگـشناد  یمالـسا  یاـه  لکـشت  رب  تراـظن  یزکرم  تأـیه  دراد و  ینـالوط  یاـه  هسورپ  تـسا و  یگنهرف  بـالقنا 
.تسه ریسفت  ییاهن  عجرم  مولع  ترازو 

یگنهرف بـالقنا  یلاـع  یاروش  هب  یرگنزاـب  هنوـگره  یارب  دـناوت  یم  هک  تسا  یعجرم  موـلع  ترازو  اتدـمع  تهج  نیا  زا 
.دهد هئارا  داهنشیپ 

هکنیا یارب  دوش  هدافتـسا  ینوناـق  یاـه  تیفرظ  رثکادـح  زا  هک  تسا  نیا  دریگ  یم  تروص  همالع  هاگشناد  رد  هک  یراک 
.مینک هدافتسا  هنیمز  نیا  رد  نوناق  تیفرظ  رثکادح  زا  دنشاب و  هتشاد  ار  دوخ  یسایس  یرگشنک  دنناوتب  نایوجشناد 

هکنیا نمــض  تـسا  عــضوم  نـیا  زا  مـیهد  یم  اــم  هـک  ینوناــق  تارکذــت  دوــش  هجوــت  مـنک  یم  شهاوــخ  هــکنیا  نــمض 
ار اهنآ  نماد  یقوقح  تیلوئـسم  هک  دشابن  یا  هنوگ  هب  اهنآ  نایب  هوحن  دننک ، یم  نایب  ار  ناشدوخ  عضاوم  نایوجـشناد 

.دریگب
.تسین یا  هفرح  یسایس  رگشنک  کی  اموزل  وجشناد 

هک دـنک ، دراو  صخـشم  یاـه  ناـمزاس  اـی  دارفا  هب  ار  یـصخشم  تاـماهتا  دوخ  عضاوم  مـالعا  رد  تسا  نکمم  نیا  رباـنب 
.تسا هدرک  یریگولج  اه  نامزاس  ای  دارفا  نآ  تیاکش  زا  تطاسو  اب  هاگشناد  اهراب 

هجوت دوخ  یرگشنک  ای  عضاوم  اه ، هینایب  یقوقح  هوجو  هب  نایوجشناد  هک  هدوب  نیا  هجوتم  اتدمع  ام  ینوناق  تارکذت 
دوش و ظفح  مه  رگید  یاه  ناـمزاس  صاخـشا و  قوقح  هکنیا  نمـض  دـشاب و  هتـشادن  اـهنآ  یارب  ییاـه  هنیزه  اـت  دـننک 

.یبیرخت هن  دشاب  هدنزاس  هاگشناد  یسایس  طیحم 
یـساسا نوناـق  لوصا  بوچراـهچ  زا  ندوب  یداـقتنا  هناـیارگ و  هبلاـطم  نمـض  نایوجـشناد  یـسایس  یرگـشنک  نینچمه 

.دورن نوریب 
تیاـمح یعوـن  هـب  امــش  دــننک ، یم  یقلت  اـهنیا  ریظن  یاـه  هژاو  اــی  قـیلعت و  هـب  دــیدهت  دــیدهت ، اــهنآ  هـک  یزیچ  ینعی   

، هدـش لقتنم  ناتـسود  هب  یهافـش  هک  یتاکن  رب  هوالع  هک  هدوب  نیا  هداتفا  قافتا  هچنآ  ؟ دـیناد یم  وجـشناد  زا  یقوقح 
نیا اهنآ  هب  دریگن و  تروص  نیناوق  نیا  ضقن  هک  دنشاب  بقارم  ات  هدش  هتفگ  ناتسود  هب  هنیمز  نیا  رد  دوجوم  نیناوق 

 



.دراد یقوقح  تیلوئسم  نیناوق  نیا  ضقن  هک  دشاب  هدش  هداد  هجوت 
رد هنازوسلد و  رایـسب  دوـشن ، یقوـقح  لکـشم  اـی  تیاکـش  راـچد  اـم  یوجـشناد  چـیه  تسا  مهم  اـم  یارب  هک  ییاـجنآ  زا 

.تسا هتفگ  هچ  نوناق  هک  میهد  یم  رادشه  اهنآ  هب  ررکم  دراوم 
یارب دناوت  یم  یا  همیرج  هچ  دـینک  روبع  زمرق  غارچ  زا  رگا  دـهد  رادـشه  امـش  هب  هک  یگدـننار  ییامنهار و  سیلپ  لثم 

.دشاب هدرک  لامعا  امش  رب  ار  همیرج  هکنیا  هن  دشاب ؛ هتشاد  امش 
ام شهاوخ  دـیهد  باتزاب  یداقتنا ، یتح  لکـش ، ره  هب  ار  هاگـشناد  راـبخا  هکنیا  زا  مینک  یم  لابقتـسا  هکنیا  نمـض  اـم 

هنوگچ فـلتخم  داـعبا  زا  هک  دـینک  یـسررب  رتـشیب  ار  عوـضوم  هکنیا  دـینک و  یریگیپ  مه  ار  یقوـقح  هوـجو  هک  تسا  نیا 
.دیونشب ار  فلتخم  یاه  تبحص  هدوب و 

.تسین یدازآ  هدننک  ضقن  نوناق  هکنیا  مه  رخآ  هتکن 
.میا هدرک  تظافح  رتشیب  یدازآ  زا  مینک  تظافح  نوناق  زا  میناوتب  هچره  ام 

نیا یمالـــسا  نــمجنا  تیلاــعف  صوــصخ  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  یگنهرف  تنواــعم  تاحیـــضوت  طـبترم  راــبخا 
نیا دار : یدمص  وا / هب  هاگشناد  نالوئسم  بیجع  یاه  همان  زا  ییابطابط  همالع  یمالـسا  نمجنا  ریبد  تیاور  هاگشناد 

یعامتجا مولع  هدکشناد  رد  یریگرد  دش  دـیدمت  هتفه  هس  همالع  هاگشناد  یلیـصحت  لاس  مود  لاسمین  تسا  تعدب 
مایپ یاهتنا  دش  صخشم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هنابش  هرود  هیرهش  همالع  هاگشناد 

۳۱۳۱
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۲



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / قرشم   

رد یگتـسشنزاب  نوناق  تیاـعر  مدـع  هراـبرد  یربخ  راـشتنا  هب  شنکاو  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  قرـشم ، شرازگ  هب 
: ددرگ یم رشتنم  انیع  نآ  نتم  هک  تسا  هدرک  لاسرا  یا  هیباوج هاگشناد ، نیا 

۳۱۳۱
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۰۲



نازور همانزور  یلصا : عبنم   ۴۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۹   ۰   ۰   / انریا   

رد هـک  تســشن  نـیا  رد  رنه  ، گــنهرف و  هعــسوت  هــب  کــمک  هســسوم  یموــمع  طــباور  زا  اــنریا  هــعمج  زور  شرازگ  هــب 
گنهرف هعسوت  هب  کمک  هسسؤم  لماعریدم  این ، فراع نیما  دش ، رازگرب  زربلا ) ناتـسا   ) ناردآ رنه  گنهرف و  هعومجم 
هعـسوت هب  یباـیتسد  یاـه  صخاـش نیرتزراـب  زا  یکی  یروشک ، ره  یرنه  یگنهرف  یاـهاضف  تفگ : ینانخـس  رد  رنه  و 

.دنوش یم یقلت  رادیاپ 
.میتسه هجاوم  یدج  رقف  کی  اب  یگنهرف  یربراک  اب  اه  تخاسریز هنیمز  رد  ام  هنافساتم 

هنارس رتم و  کی  یشزرو  یاضف  هنارـس  عبرم ، رتم  یشزومآ ۵  یاضف  هنارـس  عبرم ، رتم  ناریا ۱۱  رد  زبس  یاـضف  هنارس 
.تسا رتم  یتناس  دودح ۲۰  یگنهرف  یاضف 

ییامنیــس نلاـس  چـیه  رفن ، رازه  یـالاب ۵۰  تـیعمج  اـب  رهـش  رد ۷۵  هــلمجزا  روــشک ، رهــش  رازه  دودــحرد  دوزفا : یو 
.میرادن

ربخ ربخ کیکی   هبهب   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد شنکاو   شنکاو

؟؟ تسا تسا ردقچ   ردقچ ناریا   ناریا ردرد   یگنهرف   یگنهرف هنارس   هنارس

اهروشک ریاس  براجت  یناوخزاب  عوضوم  اب  هک  یگنهرف  یاهاضف  هعسوت  یاهراکهار  یـسررب  تسـشن  نیتسخن  رد  انریا - نارهت -
.دش یسررب  ناریا  ناهج و  رد  یگنهرف  تالوصحم  فرصم  دیلوت و  هنارس  دش ، رازگرب 

 

https://www.mashreghnews.ir/news/1109056/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%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%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://www.mashreghnews.ir/news/1109056/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%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%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83916647/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83916647/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


.میرادن یمومع  هناخباتک  روشک  رهش  دصکی  زا  شیب  رد  نینچمه 
رـالد دراـیلیم  رازه و ۲۵۰  ود  دودــح  ناـهج  یلخاد  صلاـخان  دــیلوت  زا  قـالخ  عیانــص  مهــس  تـفگ : نـینچمه  اـین  فراـع

.تسا
.تسا هتشاد  دشر  دصرد  تفه  وکسنوی ، رامآ  ساسارب  هتشذگ ، لاس  دنچ  رد  زین  قالخ  عیانص  لاغتشا  نازیم 

هتشذگ لاس  رد  ناهج  یاهامنیس  هشیگ  شورف  هکنیا  هب  هراشا  هب  همادا  رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  ریدم  نیا 
لداعم ۴۲. یدالیم 

ییاقیسوم ۲۲. تالوصحم  رالد ، درایلیم   ۵
یقیسوم ۱۳. ترسنک  سابل ۴۰۶ ، دم و  ، ۵

رازه ربارب ۲۹۶   ١٣٩٧ لاس رد  اـم  رنه  نایوجـشناد  دادـعت  تفگ : تسا ، هدوب  رـالد  دراـیلیم  یـشیامن ۱۹۲  یاهرنهو   ۲
.تسا رنه  گنهرف و  هزوح  رد  شناد  بسک  نتخومآ و  هب  هقالع  رگنایب  هجوت و  لباق  یدادعت  هک  هدوب  رفن 

هب ناـشیاه  هتخوـمآ  اـه و  تیقـالخ زورب  یارب  اــه  نـیا هـمه  هـک  تـسا  هدوـب  رفن  رازه  زین ۴۷۳  دازآ  ناـیوجرنه  دادــعت 
.دنراد زاین  یگنهرف  یاهاضف 

یقیسوم ناموت ، درایلیم  امنیـس ۵۰۰  هزوح  رد  هتـشذگ  لاس  رد  ام  روشک  رد  یگنهرف  تالوصحم  شورف  داد : همادا  وا 
.تسا هدوب  ناموت  درایلیم  رازه  جنپ  تاغیلبت  یشیامن ۹۰ و  راثآ  یمسجت ۲۲۰ ، باتک ۳۵۰ ، رشن  ، ۵۰۰

اب هنوـگچ  مینک  یـسررب  دـیاب  هک  تسا  رنه  گـنهرف و  هزوـح  تیفرظو  دبـس  یگدرتـسگ  یاـیوگ  ماـقرا  دادـعا و  نیا  هـمه 
.میربب هرهب  یگنهرف  هدرتسگ  تیفرظ  نیا  زا  اهاضف    هعسوت 

یگنهرف قباــس  ناــنزیار  یخرب  یگنهرف و  یاــه  هعوـمجم یخرب  ناریدــم  ناسانــشراک ، زا  یدادــعت  تســشن ، هـمادا  رد 
.دنتفگ نخس  تسشن ، یاه  لصفرس رد  رگید ، یاهروشک  رد  نامروشک 

رد یگنهرف  هعــسوت  یــسدنهم   " ناوـنع ریز  دوـخ  نانخــس  رد  یزلاـم  رد  ناریا  یگنهرف  قبــسا  نزیار  ییایــض  ربـکا  یلع
، یگنهرف هعسوت  یسدنهم  یارب  یزلام ، ریزو  تسخن دمحم ، ریتاهام  یاه  تسایس زا  یکی  تفگ : ایسآ " قرـش  بونج 

.دوب مالسا  ناهج  یگنهرف  ناگبخن  اب  یتروشم  یاه  هسلج لیکشت 
.دندرک یم یزاس  یموب دنتفرگ و  یم ار  اه  هدیا یرکف ، نافوت  ثحب  رد  اهنآ 

.تسا هدیسر  هعسوت  هب  اه  هنیمز همه  رد  هک  هدش  یروشک  یزلام  نالا  تیاهنرد ،
یرگید یاهروشک  هعسوت  لدم  هک  هتفرگ  وگلا  روپاگنـس  روشک  زا  شیوخ  هعـسوت  دنور  رد  یزلام  دوخ  هتبلا  دوزفا : یو 

.تسا هدوب  هقطنم  رد  مه 
ولهپ یبد  ندــنل و  رد  یرنه  راـثآ  جارح  هـب  هـک  دوـش  یم رازگرب  یرنه  هناــیلاس  هاگــشیامن  نـیرت  گرزب زورما ، یزلاــم  رد 

.دنز یم
تاــطابترا گــنهرف و  ناـــمزاس  یگنهرف  طـــباور  یدربــهار  تاـــعلاطم  زکرم  سییر  درفنم ، جــلخ  نسحلاوــبا  نــینچمه 

حیرـــشت زا  سپ  گــنهرف ،" هزوــح  رد  نآ  ساــکعنا  هــیکرت و  یداـــصتقا  مسیلاربــیل   " ناوــنع ریز  ینانخـــس  رد  یمالـــسا 
هناـیلاس ۴۰ زورما  هیکرت  تفگ : هتـشذگ  ، ههد  دـنچ  رد  دوخ  هعـسوت  دـنور  رد  هیکرت  روشک  یاـه  تیوـلوا اـه و  تساـیس

ناهج روشک  رد ۱۴۰  شیاـه  لایرـس شورف  هار  زا  مه  وروی  نوـیلیم  هنایلاس ۴۰۰  دراد و  یجراـخ  رگـشدرگ  رفن  نویلیم 
.دنک یم بسک  دمآرد 

تیادـه تحت  زکرمتم  داـصتقا  مه  نآ  داـصتقا ، زا  ار  دوـخ  تمیزع  هطقن  هـک  تـسا  نـیا  هـیکرت  هعـسوت  زمر  دوزفا : یو 
.تسا هدیماجنا  زین  گنهرف  هصرع  رد  هعسوت  هب  هک  هدادرارق  تیمکاح 

یگنهرف لوـحت  رد  یرهــش  ناـمرآ هشیدــنا  تـیمها  رهــش و  ناـمرآ  " ناوـنع اــب  تســشن  نـیا  رد  زین  شخبدــیما  اــضریلع 
.درک ینارنخس  ایناپسا  هزوح  رد  دوخ  یصخش  هبرجت  هب  هجوت  اب  اهروشک "

، هنیمز نیا  رد  مالـسا  خیرات  شقن  زین  ناهج و  رد  رهـش " نامرآ  " هلوقم هچخیرات  حیرـشت  فیـصوت و  اب  ینانخـس  رد  یو 
.تخادرپ دوخ  یرگشدرگ  هعسوت و  رد  رهش  نامرآ هدیا  زا  ایناپسا  یاه  هبرجت هب 

هراشا تیوه  داـجیا  یارب  فلتخم  یاـه  نشج زین  ایناپـسا و  رد  یلحم  مچرپ  هدافتـسا  شقن و  هب  نینچمه  شخبدـیما 

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



.درک
رب یرورم   " عوــضوم اــب  هــک  دوــب  هماـــنرب  نارنخـــس  رگید  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یملع  تاـــیه  وــضع  یکلم  اـــضر 

.درک تبحص  یگنهرف " یاهاضف  هعسوت  رد  هیسور  نویساردف  یاهراکهار  اه و  تسایس
رد اـه  تیلقا ماوـقا و  هلاـسم  تفگ : نآ ، تختیاـپ  یگرزب  ناـهج و  روـشک  نـیرت  عیـسو ناوـنع  هـب هیـسور  فیـصوت  اـب  یو 

.دهد خر  یرگید  هیزجت  دنهاوخ  یمن اهنآ  نوچ  تسا ؛ یتینما  الماک  زورما  هیسور 
یروهمج تسایر  داهن  رظن  ریز  ریگمشچ  یا  هجدوب اب  ماوقا  سناژآ  دنا و  هدرک بیوصت  ار  یلم  دنـس  روظنم  نیمه  یارب 

.دزادرپ یم تیلاعف  هب 
.تسا هتفرگن  لکش  زونه  تسا و  نیوکت  لاح  رد  هیسور  هک  تفگ  ناوت  یم بناوج  همه  یسررب  اب 

یگنهرف ۱۵۱ یاهدـمآرد  لاـح ، نیا  اـب  هتـشاد ، یلوزن  ریـس  هیـسور  رد  یگنهرف  تیعـضو  دـش : روآداـی  نینچمه  یکلم 
.تسا هتشاد  دشر  دصرد 

.دراد رارق  هجوت  دروم  یلیخ  زورما  هیسور  رد  هزوم  رتائت و  اصوصخم 
.دراد ار  یرنه  لوا  هاگیاج  هیسور  مدرم  دزن  رد  یقیسوم  هتبلا 

هتفای شیازفا  ردـقنآ  نانآ  یتفایرد  قوقح  لاـح ، نیع  رد  هتـشاد و  دـشر  زین  گـنهرف  شخب  رد  یمـسر  نـالغاش  دادـعت 
.تسا هدش  کیدزن  یداصتقا  یاه  شخب لنسرپ  یتفایرد  هب  هک 

، هعـسوت ریـسم  رد  ناـمع  یهاـشداپ  یاـه  هبرجت هب  هراـشا  اـب  تسـشن ، نیا  زا  یـشخب  رد  یربـکا  نمهب  مالـسالا  تـجح
.تسا یدیفم  درکیور  میزومایب ، نارگید  زا  ام  هک  نیا تفگ :

.مینیبب فرص  یگدننک  هیصوت یگدنیوگ و  ماقم  رد  ار  نامدوخ  دیابن  ام  دنتکرح و  رد  ام  ناگیاسمه  یتح  ناهج و 
.درک دیکات  اهروشک  ریاس  براجت  هب  هجوت  موزل  رب  نامع  رد  یگنهرف  یاضف  دنچ  ثادحا  دنور  حیرشت  نمض  یو 

لاس ١٣٧٩ رد  یگنهرف  یاهاضف  یریگرامآ  هب  هراشا  اب  زین  تاطابترا  رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ  سییر  یگلـس  دمحم 
.درک دیکات  ناریا  یگنهرف  یاهانب  سلطا  نیودت  ترورض  رب 

هعسوت و دنور  هچخیرات ، هرابرد  ینانخس ، رد  زین  دابآ  سابع یضارا  یزاسون  تکرـش  لماعریدم  یزاجح ، نیسحدمحم 
.تفگ نخس  یگنهرف ، هعومجم  نیا  یلعف  تیعضو 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نازور همانزور  ناهج -  ناریا و  رابخا  نازور |  تسا - ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  یاه  هنارس  

ناریا رصع  تسا - ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  یاه  هنارس  

باتفآ تسا - ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  یاه  هنارس  

نارامج یربخ  هاگیاپ  تسا - ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  هنارس   

باختنا باختنا -  تیاس  تسا | ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  یاه  هنارس  

نیالنآ  ۵۵ تسا - ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  یاه  هنارس  

نیالنآ ناریا  تسا - ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  یاه  هنارس  

نیالنآ دامتعا  تسا - ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  یاه  هنارس  

انسیا تسا - ؟ ردقچ  ناریا  رد  یگنهرف  یاه  هنارس  

 



۳۱۳۱
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

هاگشناد یملع  تأیه  یاضعا  رظن  زا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  داعبا  نییبت   » باتک لوا  پاـچ  رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
داـهن لوئـسم  مدـقا ، یربـکا  قداـص  هاگـشناد و  یملع  تأـیه  وضع  ربـهر  یلعـسابع  شـشوک  هب  هک  ییاـبطابط » همالع 

پاـچ و هاگـشناد  نیا  تاراـشتنا  یوـس  زا  تـسا ، هدـش  یروآ  عـمج  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مظعم  ماـقم 
.دش رشتنم 

بـالقنا و مود  ماـگ  هیناــیب  ندوـب  یدربـهار  نـینچمه  هاگــشناد و  هنالوئــسم  شقن  هـب  هجوـت  اــب  دنمــشزرا ، باــتک  نـیا 
یراکمه اب  بالقنا » مود  ماگ  هینایب   » یزاـس ناـیرج  راـشتنا و  نییبت ، رد  یـشهوژپ  زکارم  اـه و  هاگـشناد دورو  ترورض 
لیکــشت اـب  بـالقنا » مود  ماـگ  هیناـیب   » نییبـت حرــش و  یاتــسار  رد  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  یاـضعا 

هب یراـتفگ  یراتــشون و  یاـه  بلاـق رد  هاگــشناد  یملع  تـئیه  یاــضعا  تارظن  زا  یریگ  هرهب  یــشیدنا و  مـه  تاــسلج 
.تسا هتخادرپ  ماگ  هینایب  نیا  داعبا  نییبت 

بحاص زا  رفن  طسوت ۶۶  هک  تسا  بالقنا » مود  ماگ  هینایب   » زا یلامجا  ییاشگ  قفا  باـتک  نیا  رد  تیمها  زئاـح  هتکن 
، یـسایس یگنهرف ، فـلتخم  یاـه  هـبنج رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تــئیه  یاــضعا  ناــگتخیهرف و  نارظن و 

هدـش یـسررب  یتخانـش  نابز  یفـسلف و  یقوقح ، یتیبرت ، یتخانـش ، ناور  یداصتقا ، یتیریدـم ، یعامتجا ، یتاـطابترا ،
.تسا

۳۰۳۰
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۰۷



نیالنآ یتیگ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / یرهشمه  همانزور   

هب تبـسن  تاطابترا  مولع  هتـسجرب  ناداتـسا  زا  یدادـعتتاطابترا  هزوح  رد  قـالخا  ملع و  تحاـس  هب  موجه  شهوکن  رد 
نیا سیئر  ییاــــــبطابط و  همالع  هاگـشناد  تاـطابترا  موـلع  هدکــشناد  هـیلع  هدــش  یهدــنامزاس یاــهراشف  اــه و   همجه

ییاـضق یریگیپ  بجوتــسم  ار  هنافــصنمریغ  تاــیبدا  غورد و  اوراــن ، یاــه  تـمهت جاور  هداد و  ناــشن  شنکاو  هاگــشناد 
.دنتسناد

، هداز یوـضر نیدلاروندیـس  رتـکد  هدازیدـهم ، دمحمدیـس  رتـکد  یاـضما  هب  هک  هماـن  نـیا  نـتم  رد  یرهـشمه ، شرازگ  هـب
تخدهم رتکد  اهیدرم ، یـضترمدیس  رتکد  هدنیاپ ، نیـسح  رتکد  یهدـکاپ ، ینیـسح  اضریلع  رتکد  یکیناخ ، یداه  رتکد 

، یمرهج هدازربکا  نیدـلا  لامجدیـس رتکد  رادرز ، نیرز  رتکد  تاـیب ، یـسدق  رتـکد  یدـمحا ، یلع  رتـکد  یولع ، یدرجورب 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع تأیه   تأیه رظن   رظن زازا   مود   مود ماگ   ماگ هینایب   هینایب داعبا   داعبا نییبت   نییبت باتک   باتک

تاراشتنا یوس  زا  ییابطابط » همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  یاضعا  رظن  زا  یمالسا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  داعبا  نییبت   » باتک
.دش رشتنم  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

تاطابترا تاطابترا هزوح   هزوح ردرد   قالخا   قالخا ملع  وو   ملع تحاس   تحاس هبهب   موجه   موجه شهوکن   شهوکن ردرد  

تاطابترا مولع  هدکـشناد  هیلع  هدش  یهدنامزاس یاهراشف  اه و   همجه هب  تبسن  تاطابترا  مولع  هتـسجرب  ناداتـسا  زا  یدادعت 
ار هنافـصنمریغ  تایبدا  غورد و  اوران ، یاه  تمهت جاور  هداد و  ناـشن  شنکاو  هاگـشناد  نیا  سیئر  ییاـبطابط و  همـالع  هاگـشناد 

دوـلناد ، یرهـشمه هماـنزور  هحفـص  ، حبـص یرهـشمه  هماـنزور  ، زورما یرهــشمه  هماـنزور  .دنتــسناد  ییاـضق  یریگیپ  بجوتــسم 
نیالنآ یرهشمه  ، زورما یرهشمه  همانزور 

 

https://www.mehrnews.com/news/5004301/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/5004301/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/108175/%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA.html
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/108175/%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA.html


زا : » تسا هدمآ  هدیسر ، یدومحم  کراهب  رتکد  الوج و  بلاطوبا  اراس  رتکد  یسوواک ، ادیل  رتکد  ییایحی ، ناحبـس  رتکد 
هعماج هب  یاپ  ینهذ ، انیب شنک  دـیدج  یروانف  هدـنزاسرب  نیون و  شناد  ناونع  هب تاطابترا  مولع  هک   ۱۳۵۰ ههد نامه 

رارق رگید  یوس  رد  زرو  هشیدـنا ناملاع  وس و  کی رد  رگادوس  ناـییاغوغ  نآ  رد  هک  تفرگ  لکـش  یا  هناـگود دراذـگ ، ناریا 
.دنتشاد

شهوژپ و ملع و  رب  ار  یعامتجا  تاطابترا  یراگن و  همانزور هناسر و  هزوح  ات  دـندرک  یم شـالت  نازرو  هشیدـنا هک  یلاـحرد
ندــش مکاـح رب  ار  هار  تاـطابترا ، شناد  هرهچ  بـیرخت  اـب  دــندرک  یم شــالت  وهاــیهرپ  نارگادوـس  دــننک ، ینتبم  قــالخا 

.دندنبرب یراگن  همانزور هناسر و  هزوح  رد  یقالخا  یملع  لقتسم  یشم  یجیردت 
هدـش دـیکأت  یا  هفرح قالخا  هب  دـهعتم  یفیک و  یاهورین  شرورپ  رب  هدکـشناد  نیا  رثؤم  شقن  هب  همان  نیا  همادا  رد  « 

طباور یراـگن و  هماـنزور هناـسر ، هزوـح  رد  یملع  تاـعلاطم  تاـطابترا و  موـلع  یمالــسا  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  : » تـسا
جیردـت هب تفرگ و  لکـش  ناشیا  یملع  نارکفمه  ناهارمه و  داژندـمتعم و  مظاک  رتکد  راگدـنام  یعاسم  اب  زین  یمومع 

شرتـسگ سیـسات و  هب  دـمآرد و  دـمآراک  یـشهوژپ  یاـه  هزوـح یـشزومآ و  یاـه  شخب لقتـسم ، ییاـه  هتـشر تروـص  هب
هتخوـمآ شناد نارازه  دــیماجنا و  یموــمع  ییارجا و  یاــه  شخب رد  یدربراــک  یا و  هـفرح یتاــقیقحت  یــشزومآ و  زکارم 

یناریا هعماج  هب  ار  دنروشک  تاطابترا  یملع  تاعلاطم  زین  یا و  هناسر کرابم  نایرج  زا  یـشخب  هک  دـنمناوت  هتخیهرف و 
.داد لیوحت  یمالسا 

یا هناـسر یا  هـفرح یملع و  تاـعلاطم  تاـطابترا و  موـلع  شرتـسگ  سیــسأت و  ماگــشیپ  هـک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
ترازو تیریدـم  تحت  یتـلود  یاـه  هاگـشناد نیب  رد  تاـطابترا  یـصصخت  هدکـشناد  اـهنت  یاراد  نونکا  مه تسا و  هدوـب 

رد ارگ  قـالخا درکیور  جـیورت  یملع و  هعلاـطم  شهوژپ و  شزوـمآ و  زکرم  وـس  کـی زا  تـسا ، یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع 
.تسا هتفرگ  رارق  ناییاغوغ  هئطخت  موجه و  فده  وس  رگید  زا  هدوب و  هنیمز  نیا 

تاطابترا توسکشیپ  داتسا  یناقرف ، رتکد  هب  تبسن  ریخا  یاه  هتفه یسایس  یاه  همجه زا  روطس  نیا  ناگدنـسیون  « 
یملع و راگدنام  یاه  هرهچ زا  یکی  نونکا  اه  نامه : » دنا هتشون هدرک و  داقتنا  هاگـشناد  یلعف  سیئر  یراگن و  همانزور و 

فـصنم یلاها  قیقد و  نارگـشهوژپ  لیـصا و  ناداتـسا  زا  کی  چـیه رب  هک  یهاو  یلیالد  هب  ار  تاـطابترا  شناد  یقـالخا 
.دنا هداد رارق  زات  تخات و  موجه و  دروم  تسین ، هدیشوپ  یا  هناسر

هک میناسرب  هناسر  هصرع  یا  هفرح یهاگـشناد و  نالاعف  هعماج  یهاگآ  هب  رگید  راب  کی هک  تسا  مزـال  لـیلد  نیمه  هب 
هزوــح رد  یقــالخا  یدرکیور  لیــصا و  یــشناد  هعــسوت  هـب  موــجه  هـکلب  تـسین ؛ درف  کــی  هـیلع  موــجه  موــجه ، نــیا 

.تسا هتخادرپ  روشک  یملع  یاه  ناینب تیوقت  هب  ریگیپ  مارآ و  هک  تسا  تاطابترا 
زا راشرـس  ردقنآ  تسا ، هتفر  راک  هب یناقرف  یدهم  دمحم رتکد  یاقآ  بانج  هتخیهرف  داتـسا  هیلع  اهزور  نیا  هک  یتایبدا 

.دشاب نآ  یوگخساپ  دناوت  یم یقوقح  ییاضق و  یگدیسر  طقف  هک  تس  اوران یاه  تمهت غورد و  یفاصنا ، یب
یارب شـالت  رگناـشن  دـهد و  یم لاـقتنا  هک  تـسا  یماـیپ  تیناـقح  مدـع یاـیوگ  دوـخ  یراـتفگ ، هویـش  تاـیبدا و  نـیا  اـما 

داتـسا نـیا  شیـالآ  یب کاـپ و  هرهچ  رب  ندیـشک  هـجنپ یارب  دـیدهت  غورد و  تـمهت ، رب  ینتبم  یقـالخاریغ  درکیور  یاـیحا 
.تسا وا  هارمه  ناققحم  ناداتسا و  یمامت  شنمگزرب و 

زا تاـطابترا  شناد  ناراذـگ  هیاـپ هک  ار  یهار  هک  میراد  یم مـالعا  اـنبم  نیا  رب  : » دـنا هدرک مـالعا  ناـیاپ  رد  ناگدنـسیون  « 
، ناداتـــسا هبطاــق  هــک  تاــطابترا  گرزب  هداوناــخ  رد  مــیهد و  یم هــمادا  دــنا ، هدرک زاــغآ  یناــقرف  اــت  هــتفرگ  داژندــمتعم 
هک تشاذـگ  میهاوـخن  دریگ ، یمارف ار  روـشک  یاـه  هناـسر یا  هـفرح نـالاعف  نایوجــشناد و  ناـگتخومآ ، شناد ناـققحم ،

ناــکاته ضارغا  یقــالخاریغ و  یوهاــیه  اــب  دراذــگ ، یم هناــسر  لــها  یاــپ  شیپ  رد  قــالخا  مـلع و  هـک  یتـسرد  ریــسم 
.دیآ دوجو  هب یسایس  یداقتعا و  موهوم  یاه  هناگود دوش و  دودسم  شودخم و 

ملع و تحاـس  هب  موـجه  شهوـکن  ردـتحاس  ود  لـماعتهناخباتک  هـنیمز :  هـنیمه  رد  دـیراذگب  کارتـشا  هب  ار  ربـخ  نـیا  «
تاطابترا هزوح  رد  قالخا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ یتیگ  تاطابترا -  هزوح  رد  قالخا  ملع و  تحاس  هب  موجه  شهوکن  رد   
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

.دراد یناتساد  یرگید  دوجوم  ای  ناسنا  ره  دننام  یباتک  ره  ییافطصم :* نروس  _ هشیدناو نید  هورگ  رهم ، یرازگربخ 
لوــصحم هــن  هــک  دنتــسه  مــه  ییاــه  باــتک اــما  دزیخ ، یمرب ناگدنـــسیون  حور  نازیر  قرع زا  اــه  باــتک یخرب  شراــگن 

.دنا هدش هداز  شهوژپ  کی  هیهت  یارب  یشرافس  هجیتن  رد  هکلب  ناش ، ناگدنسیون یزرو  هشیدنا
.یداهرف یضترم  زا  هعسوت  باب  رد  یا  هتشر نایم تسا  یباتک  مان  نآ » ربارب  رد  ای  تنس  زارف  رب  تعنص  »

یدادارف هیوس  همه  رادیاپ و  تفرشیپ  هریگاو  و  «، » یگتفاین هعسوت یسانش  ناسنا : » دراد زین  ناونع  ریز  ود  باتک  نیا 
«. یتوتف و 

یخرب هک  هحفص ، لصف و ۱۲۵۷  هد  دلج و  ود  رد  هدیماجنا ، لوط  هب  ههددنچ  هک  یتالمأت  شهوژپ و  زا  لصاح  یباتک 
.دشاب لقتسم  یباتک  دوخ  دناوت  یم نآ  لوصف  زا 

رد اـه ، هاگــشناد ییاـشگزاب  یگنهرف و  بـالقنا  زا  سپ  هـک  دــنک  یم تـیاور  دوـخ  باـتک ، نـیا  هراـبرد  یداـهرف ، یــضترم 
.دننک یم راذگاو  وا  هب  ار  یسانش » مدرم ینابم   » سرد سیردت  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع هدکشناد 

رد سیردت  یارب  هعسوت » گنهرف و   » هرابرد یلـصف  یوجتـسج  هب یـسانش  مدرم ینابم  یاه  باتک رد  نامز ، نآ  رد  یو 
دروآ و مهارف  دوخ  ار  یلصف  نینچ  ات  درک  ششوک  هجیتن  رد  تفاین ، یزیچ  اما  تخادرپ ، رگید  ثحابم  رانک  رد  سالک ،

.دسیونب
؛» نآ ربارب  رد  ای  تنس  زارف  رب  تعنص  : » دوش یم باتک  اب  مان  مه یا  هلاقم نتشون  هب  رجنم  اهزور  نآ  رد  هک  یـششوک 

رارق نایوجــشناد  راــیتخا  رد  لاــیر  هد  جــنپ و  یاــه  تــمیق هــب  یعاــمتجا ، موــلع هدکــشناد  تاراــشتنا  رد  هــک  یا  هلاــقم
.تفرگ یم

.دوش یم لاسرا  هعسوت  گنهرف و  هرابرد  یشیامه  هب  هلاقم  نیا  دعب ، لاس  ود 
نیا ات  تفای  همادا  لاس  یـس  دـشن ، هلاقم  نامه  هب  دودـحم  هعـسوت  گنهرف و  هرابرد  یداهرف  یـضترم  یاـه  شـشوک

.ددرگ پاچ  هتشون و  تسام  ربارب  رد  هک  یدلجود  باتک 
یدمآرد هراو : ، » شیپ ههد  کی دودح  هدرک ، نآ  فرص  تقو  لاس  یس هک  تسین  یداهرف  یضترم  باتک  نیتسخن  نیا 

.دوب هدرک  فرص  نامز  لاس  یس زین  نآ  نتشون  یارب  هک  دش ، رشتنم  نواعت » یسانش  هعماج یسانش و  مدرم هب 
ناـنز زا  یرگید  تـیاور  هـک  راـک ؛»  » و دـیلوت »  » هتفرداـی زا  گـنهرف  و  هناـنز ، یتنــس  یاـه  ینواـعت هراـبرد  فرگــش  یباـتک 

.دهد یم هئارا  نیمز  ناریا
لعفنم هتـشادن و  یا  هدارا دوخ  زا  هدوب و  اه  ینوردنا رد  نردـماشیپ  نارود  رد  یناریا  نانز  هک  جـیار  یاه  تیاور فالخرب 

.میوش یم هجاوم  یداصتقا  رگ  شنک عون  زا  رگشنک ، نانز  تیاور  اب  هراو »  » رد دنا ، هدوب
.درک دوخ  نآ  زا  زین  ار  وکسنوی  هزیاج  ناریا ، یمالسا  یروهمج  لاس  باتک  هزیاج  رب  هوالع  هراو » »

رد هکلب  یهاگـشناد ، هعماج  نایم  رد  طقف  هن  دـشاب ، زاس  نایرج یعامتجا  مولع رد  تسناوت  یم هک  یباتک  همه  نیا  اـب 
.تسا هدنام  یقاب  هتخانشان  زین  ناهاوخ  یربارب نارگشنک و  نایم 

: دزادنا یم همانهاش  شیارس  یارب  یـسودرف  یاه  جنر اه و  شـشوک دای  هب  ار  ام  باتک ، نتـشون  یارب  شـشوک  لاس  یس
 / دنزگ دباین  ناراب  داب و  زا  هک  دـنلب /  یخاک  مظن  زا  مدـنکفا  یپ  باتفآ /  شبات  زا  ناراب و  ز  بارخ /  ددرگ  دابآ  یاهانب  »

مخت هـک  ما /  هدـنز نـم  هـک  سپ  نـیا  زا  مریمن  یـسراپ /  نیدـب  مدرک  هدـنز  نخـس  یـس /  لاـس  نـیا  رد  مدرب  جـنر  یــسب 
«. ما هدنکارپ ار  نخس 

هیرظن هیرظن ربرب   نادیم   نادیم مدقت   مدقت نآنآ / / ربارب   ربارب ردرد   ایای   تنس   تنس زارفرب   زارفرب تعنص   تعنص باتک   باتک هبهب   یهاگن   یهاگن

یدرکیور .دراد  هعسوت  هب  یهجودنچ  یا و  هتشر نیب یهاگن  نآ ،» ربارب  رد  ای  تنس  زارف  رب  تعنـص   » باتک رد  یداهرف  یـضترم 
.درک هدهاشم  وا  رگید  راثآ  رد  ناوت  یم ار  نآ  زراب  هنومن  درادن و  یگزات  یداهرف  یارب  هک 
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باتک نیا  هنیـشیپ  هک  دیـسرپ  دیاب  دوش ، یمن هتـشون  ءالخ  رد  ددرگ و  یم قلخ  یا  هنیمز رد  دراد ، یا  هنیـشیپ یباتک ، ره 
.تسیچ

.میزادرپ یم عوضوم  نیا  هب  عسو  دح  رد  ام 
بلج دوـخ  هـب  ار  اـم  هجوـت  هـک  یزیچ  نیتـسخن  دــیاش  نآ ،» ربارب  رد  اـی  تنــس  زارف  رب  تعنــص   » باــتک اــب  ههجاوـم  رد 

.دشاب یم فلوم  دوخ  زا  یرثا  هک  تسا  نآ  دلج  یور  حرط  دنک  یم
تسا یریوصت  دیاش  دهد ، یم ناشن  روتکارت  هلیـس  هب مخـش  لاح  رد  ار  یناسنا  هک  باتک  دلج  یور  رب  ژالک  نیا  ریوصت 

، دــشاب یژوـلونکت  تاــناکما و  لوـپ و  رگا  ینعی  هعــسوت ، زا  روـحم  یژوـلونکت روــحم و  هزاــس روــصت  یزاــسون و  بـتکم  زا 
.تسا نآ  در  دقن و  لابند  هب  باتک ، رد  هدنسیون  هک  یهاگدید  دش ، دهاوخ  ققحم  زین  هعسوت 

.دنک یم فوطعم  ناریا  یعامتجا  مولع رد  یبیرغ  ی  هلئسم هب  ار  ام  هجوت  ژالک  نیا  ریوصت  نآ ، رب  هوالع
دنروآ و یمرد باتک  هلاقم و  زج  یبلاق  رد  ار  ناش  یاهراک یجورخ  هک  دنتـسه  یرامـش  تشگنا نارگـشهوژپ  ناداتـسا و 
هب دوخ  تارظن  یملع و  یاه  هتفای لاـقتنا  یارب  ار  ملیف  روتاـکیراک و  یـشاقن ، رعـش ، ناـمر ، نوچمه  یرگید  یاـهرتسب 

.دننیزگ یمرب هعماج 
ماجنا تیادـه  قداص  طسوت  ناریا  رد  هماـع  گـنهرف  یـسانش و  مدرم یاـه  شهوژپ نیتسخن  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

.تفرگ
دمحا و لآ لالج  نوچمه  ینابیدا  دـمآرب و  تایبدا  لد  زا  ناریا ، یعامتجا  مولع یاه  تنـس نیرت  مهم زا  یکی  یراگن  کت

تاـقیقحت تاــعلاطم و  هســسوم  رد  اهدــعب  هـک  یناــیرج  دنتــشون ؛ ار  اــه  یراــگن کــت نیتـسخن  یدــعاس  نیــسح  مــالغ
.تفای همادا  یرتشیب  توق  اب  یریاشع  ییاتسور و  تاعلاطم  یاه  هورگ رد  یعامتجا 

دروم رتمک  هک  تسا  یتیاکح  دوخ  رعش ، ندورس  نامر و  نتشون  ملیف ، نتخاس  هب  یعامتجا  مولع باحصا  ندروآ  یور 
قیقحت و دروم  نآ  یگنهرف  یداـصتقا و  یعاـمتجا ، یاـه  تلـالد نیماـضم و  هکنیا  هب  دـسر  هچ  لاـح  هتفرگ ، رارق  هجوت 

.دشاب هتفرگ  رارق  یسررب 
ار طوـلب  مـلیف  لاـس ۱۳۴۷  رد  یریاـشع ، ییاتـسور و  تاـعلاطم  توسکــشیپ  ناـققحم  ناداتــسا و  زا  یرداـنراشفا  رداـن 

.تخاس
« هدشمگ تیوه  یوجتسج  رد   » نامر شیپ  لاس  یـس یعامتجا ، یـسانش  ناور توسکـشیپ  ناداتـسا  زا  یبُتک  یـضترم 

.تشون ار 
.درک هراشا  یدزی  یلپاپ  نیسحدمحم  هتشون  مامح » هدزاش   » نامر هب  ناوت  یم نینچمه 

.دوش یم لابند  ریخا  یاه  لاس رد  یلیکو  نیورش  هداز و  نسح اضریلع  نوچ  یناسک  طسوت  نامر  نتشون 
.درک رشتنم  ار  راوشد » یاه  هدنخ لصف  رد   » رعش ی  هعومجم شیپ  لاس  لهچ یداهرف  یضترم 

زا فلتخم  یاه  تبـسانم هب  اـهراب و  نآ ، ربارب  رد  اـی  تنـس  زارف  رب  تعنـص  باـتک  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هلئـسم 
تارکفت و هشیدـــنا و  ندوــب  راد  هــشیر زا  هــک  دـــنک  یم لوــق  لــقن  دوــخ  شیپ  لاــس  لــهچ زا  شیب  لـــهچ و  یاـــهرعش 

.دراد تیاکح  وا  یاه  هغدغد
.درگن یم افرژ  قمع و  هب  حطس ، هب  هجوت  یاج  هب  هک  تسا  یا  هدنسیون یداهرف ، یضترم 

شـشوک زین  بلغا  دـنراد و  رطاـخ  قـلعت  یـصاخ  یاـه  هاگدـید اـی  یرظن  یناـبم  هـب  فـلتخم  ناگدنـسیون  نادنمـشیدنا و 
.دنهد قیبطت  یرکف  بتکم  نآ  یاه  ناینب اب  ار  دوخ  یاه  هتشون ات  دننک  یم

ددرگ و یم طلــسم  تـیعقاو  رب  هـیرظن  دوـش ، یم شوـمارف  تـیعقاو  مییوــگن  رگا  دــیآ ، یم شیپ  هـک  یلکــشم  اــجنیا  رد 
هب دوش ؛ یم هئارا  تیعقاو  زا  تامگیتسآ  یریوصت  درط و  یفن و  دـنرادن  یناوخمه  هیرظن  نآ  اب  هک  تیعقاو  یاهازا  هبام

مدـقت هب  هک  ناریا  یعاـمتجا  موـلع رد  بلاـغ  یاـه  ناـیرج فـالخرب  یداـهرف  تیعقاو ! لاـح  هـب  ادـب  سکراـم  لراـک  لوـق 
هداتـسیا شیوخ  یناوج  یاـه  هناـش رب   » هک ارچ  دـنک ، یم تیعمج  بسک  ناـشیرپ  فـلز  زا  دـندقتعم ، نادـیم  رب  هیرظن 

.دریگ یم هیام  هدرتسگ  ینادیم  راک  لاس  ود  هاجنپ و  زا  هک  ینداتسیا  نینچ  دلج ،) تشپ  ۱۳۹۷ ب :  ، یداهرف « ) تسا
تـسیب ههد  هب  هدنراگن  عالطا  دح  ات  دراد و  رت  ینالوط یا  هنیـشیپ ناریا  هرابرد  یاه  شهوژپ رد  هیرظن  رب  نادیم  مدـقت 

 



.ددرگ یمزاب یدیشروخ 
نوـــچ یناـــسک  یخیراـــت  تاـــعلاطم  رد  ناوـــت  یم ار  نآ  دوـــش و  یمن دودــــحم  یعاـــمتجا  موـــلع هـــب  اـــهنت  درکیور  نـــیا 

.تفرگ یپ  راشفا  جریا  یزیراپ و  یناتساب  میهاربادمحم 
یباتک درک ، زاغآ  ار  نازاروا »  » یراگن کت شراگن  یارب  شهوژپ  دمحا  لآ لالج  هک  دوب  یدیشروخ  تسیب  ههد  طساوا  زا 

.دش رشتنم  لاس ۱۳۳۳  رد  هک 
میهاربا یهارمه  اب  ار  دوخ  یتاقیقحت  رفس  نیتسخن  زین  راشفا  جریا  یدیشروخ  یس  ههد طساوا  مایا  نامه  اب  نراقم 

.دناسر پاچ  هب  دعب  یلاس  ار  نآ  همانرفس  و  درک ، زاغآ  دووادروپ 
.تفرگ رارق  هداز  لامج یلعدمحم  نوچ  ینارظن  بحاص لابقتسا  تیانع و  دروم  هک  یا  همانرفس

دـــمحا و لآ لــالج  نوــچ  ینارکفنـــشور  ناگدنـــسیون و  نــتخادرپ  یریاــشع و  ییاتـــسور و  تاـــعلاطم  نتفاـــی  تــیمها 
یاـه هماـنرب ماـجنا  تـقو و  یداـصتقا  یاـه  تسایـس ربارب  رد  یـشنکاو  ناوـت  یم ار  هزوـح  نـیا  هـب  یدـعاس  نیــسح  مـالغ

.تسناد تفرگ ، یم تروص  یضرا  تاحالصا  نمورت و  راهچ  لصا  طسوت  هک  الاب  زا  یزاسون 
تاـقیقحت تاـعلاطم و  هســسوم  رد  یریاــشع  ییاتــسور و  تاــعلاطم  یاــه  هورگ یریگ  لکــش اــب  یــشهوژپ  هزوـح  نـیا 

داوج قلخ و  کین ربکا  یلع یورسخ ، ورـسخ  یردانراشفا ، ردان  نوچ  ینارگـشهوژپ  تمه  اب  نارهت ، هاگـشناد  یعامتجا 
.دش هتفرگ  یپ داژن  یفص

نیا ی  همادا طابترا و  رد  تکراشم »  » و یرگیرای »  » شا یتاـقیقحت ی  هژورپ نیرت  هدرتسگ رد  یداـهرف  یـضترم  ی  هنیمز
.دریگ یم رارق  تنس 

دراو یا  هتشر نیب یدرکیور  اب  دنک و  یمن هدنسب  فیصوت  هب  دوخ  راثآ  رد  دور و  یم رتارف  زین  تنس  نیا  زا  وا  هک  دنچ  ره 
.تسا هدروآ  دیدپ  ار  ریظن  یب یراثآ  دوخ  عون  رد  هک  دوش  یم یزادرپ  موهفم یتح  یسانش و  هنوگ نییبت ، حیضوت ،

کچوک باتک  ناونع  هب  دنناوت  یم دوخ  لوصف  نیا  زا  یخرب  هک  هدش  لیکـشت  لصف  هد  و  لصفم ، همدـقم  کی  زا  باتک 
بلج دوخ  هب  ار  هدـنناوخ  رظن  باـتک ، دـلج  تشپ  رب  یا  هتـشون نتم ، اـب  ههجاوـم  زا  شیپ  اـما  دـنوش ، رـشتنم  یلقتـسم 
یدـنب شخب یقرـش ، یاـه  گـنهرف رد  شناد  یاـه  یــسانش هنوـگ زا  یکی  : » ددرگ یم لـقن  ًاـنیع  زین  اـجنیا  رد  هـک  دـنک  یم

.تسا هیفخ ) مولع   ) یناهن یاه  شناد و  هیلج ) مولع   ) ناگمه رایتخا  رد  راکشآ و  یاه  شناد هب  مولع 
هناهاوخریخ و قالخا  تیونعم و  هنوگ  ره  بایغ  رد  هعـسوت ، یتفرعم  نایم یا و  هتـشر نایم یوترازه  هیالرازه و  شناد 
لضم و برغ و  تیمکاح  شخب  تمدخ یداه و  هیفخ ، رد  هیفخ  ناهن و  رد  ناهن  یایمیک  ملع  نوچمه  هنایارگ ، ناسنا

.تسا قرش  یارب  هدننک  هارمگ
دــیماان و ناریح ، هعـــسوت  راــک  رد  ار  نوــماریپ  یاــهروشک  اــت  دــننز  یم تــسد  شور  هناــهب و  رازه  هــب  زکرم  یاــهروشک 

.دننک نادرگرس 
هدـشن ناـنآ  زا  هک  ییاـه  شـسرپ هب  هک  دـنا  ییاونـشان خروـم  نوـچمه  ناـنآ  یوتـسلوت  وـئل  لـیثمت  هب  تلاـح  نیرتـهب  رد 

اب هک  تسا  هدیـشوک  هدرک و  هراـشا ناـنآ  یاهدـنفرت  نوـنف و  زا  یخرب  هب  هتـشون  نـیا  رد  فـلوم  دـنهد ! یم خـساپ  تـسا 
ییاضف توکـس و  ناتـسلگ  یرامعتـسا ، یرگادوس  ماظن  یرگـسم  ی  هراـکم رکمرپ و  رازاـب  شارخ  شوگ یاهادـص  فذـح 

ی هنافراع روبنت  یادص  نوچمه  نایمدآ  یاهزاوآ  یافرژرپ  اما  فیرظ  رایـسب  یاهادص  هک  دـنک  داجیا  هدـنناوخ  یارب  مارآ 
هعـسوت و هژاو  هب  ار  اهدـیق  نیا  ی  همه هک  دـهد  قـح  فـلوم  هب  هدـنناوخ  دـیاش  دونـشب و  ناـهج  طاـقناصقا  زا  ار  یناریا 
زا یهورگ  هدــنریگربرد  موـس  ناــهج   " سونایرواتــسا سورواتــسا  نـتفل  لوـق  هـب دــیازفیب ! نآ  یارب  شرظن  دروـم  هریگاو 

". تسا طباور  زا  یا  هعومجم هدنریگربرد  هکلب  تسین ، اهروشک 
راــتخاس زا  هدـــمآرب  و  از ) نورد  ) یلخاد یا  هدـــیدپ یگدـــنام " سپاو  " تــسا هیاـــپ  نــیا  رب  یناـــهج  فاکـــش  یلـــصا  هرازگ 

.تسا نآ  لمکم  ناهج و  یراد  هیامرس ماظن  لوصحم  هکاسب  تسین ، موس  ناهج  یاهروشک 
.درادن دوجو  نآ  یاهراتخاس  یگتسباو و  هب  نداد  نایاپ زج  یهار  یگدنام  سپاو رب  یگریچ  یارب 

.دیآ تسد  هب  هیامرس  قیرزت  اب  هک  تسین  یداصتقا  ًافرص  یا  هلئسم تفرشیپ  میبای  یمرد هک  تساجنیا 
یارب رازبا  نـیرت  هتفاـی لـماکت  " هـک برغ  ندـمت  هراـبرد  دـیورف  دــنومگیز  تـقیقح  نوـچ  نارگ  لـالز و  هـتفگ  نـیا  نیارباـنب 

 



«. تساجب رایسب  فادها " نیرت  هتفایان لماکت
هب دنک ، یم وگزاب  رثا  نیا  نتـشون  زا  ار  دوخ  فدـه  دزادرپ و  یم یلک  رورم  هب  هکنآ  رب  هوالع  باتک ، همدـقم  رد  هدنـسیون 
اما دـهد ، یم ناـشن  هجوـت  تیبرت ، مـیلعت و  فوـسلیف  هعـسوت و  یرادـماپورا ، یـسانش و  قرـش دـقن  نوـچمه  یلئاـسم 
یکی یناریا و  یاه  تسینردم تسپ دقن  رد  هدنـسیون  یاه  هاگدـید حرط  ناوتب  دـیاش  ار  باتک  همدـقم  هجوت  لباق  شخب 

.تسناد ناریا  یعامتجا  مولع یور  شیپ یاه  شلاچ لئاسم و  نیرت  مهم زا 
هبـش یگنهرف و  تاـعلاطم  هک  تسا  هنوـگچ  : »… تسا اـیوگ  دوـخ  باـتک  هدنـسیون  مـلق  زا  ثـحبم  نـیا  زا  یتاراـبع  لـقن 

تسا هدش  لیدبت  ییوقاچ  هب  ناریا  رد  دراد ، ار  یرشب  یاه  تیاور همه  دقن  یاعدا  هکنآ  نابیتشپ  یطارفا  یاه  هفـسلف
تاعلاطم دـنک ؟ هاگن  ار  نآ  دوش و  مخ  دوخ  هتـسد  تمـس  هب  دـناوت  یمن یتح  دربب ، ار  دوخ  هتـسد  دـناوت  یمن اهنت  هن  هک 

رییغت ناوــت  اــم  هعماــج  رد  شنادــفرط  هـک  تــسا  هنوــگچ  دوــخ  ییاــپورا  یاــه  شخرچ اــه و  شمرن هــمه  اــب  یگنهرف 
هک تـسا  هنوـگچ  تـسین ، ربارب  برغ  اـب  اـم  زیچ  چـیه  هـک  یماـگنه  دــنرادن ؟ ار  نآ  یاـه  هاـگرظن لـئاسم و  تاـعوضوم و 

عاضوا نیا  دـشاب ؟ نآ  زا  یلزان  یاـه  یراـک یپک یتسیاـب  اـم  ناـناوج  ناـنز و  تاـعلاطم  یگنهرف و  تاـعلاطم  تاـعوضوم 
زا یمیخـض  شوپرـس  ریز  رد  ار  دوـخ  یاـه  یمگردرـس بـصعتم ، نارادـفرط  یخرب  هـک  تـسا  هدـش  ببــس  زیمآ  هکحــضم

.دننک ناهنپ  نطنطم  ی  هطلغم هطسفس و  طبر و  یب طبر و  مک یاه  ییوگ هدنگ
کمک هتینردـم  زا  شیپ  نارود  تنــس و  زا  اتــسار  نـیا  رد  دزادرپ و  یم هتینردــم  دــقن  هـب  برغ  رد  هـک  یگنهرف  تاـعلاطم 

هب ناریا  رد  هک  یلاح  رد  ددرگ ؟! یم هچ  لاـبند  هب  دراد و  هدـهع  هب  ار  یا  هفیظو هچ  هک  تسین  مولعم  ناریا  رد  دریگ  یم
ناگدنچوک ناتـسوپ ، نیگنر  نایموب ، ناییاتـسور ، یاه  گنهرف یماح  اهنت  هن  نردم ، تسپ نایعدم  یخرب  دـسر  یم رظن 

زین دوخ  نطوم  یقرش و  نهک  یاه  ندمت اه و  گنهرف زا  یتح  هکلب  دنتـسین ، لالحمـضا  لاح  رد  هداتفارود و  نایودب  و 
.دنرفنتم

ناتـسوپ خرـس ایلارتسا و  اقیرفآ و  نیچام و  نیچ و  زا  هچ  ناریا  زا  هچ  نهک ، یوب  گنر و  دـنوسپ و  هچره  زا  ناـنآ  راـگنا 
(. ۱۰۳ ج ۱ : فلا ،  ۱۳۹۷  ، یداهرف « ) دنرازیب دشاب  هتشاد  ار  اکیرمآ 

هعـسوت و برغ ، رد  یرگادوس  ماـظن  گـنهرف و  یگناگدـنچ  یگناـگود و  اـه ؛ هراـچ اـه و  هاـچ اـه و  هار : » باـتک لوا  لـصف 
یبرغ گـنهرف  یگنوـگود  یگناـگود و  هـلمج  زا  یژوـلونکت  اـب  دـنویپ  رد  مـهم  عوـضوم  دــنچ  هـب  نآ » تاـعبت  یژوـلونکت و 

.دزادرپ یم
گـنهرف و زا  هچراـپ  کـی یروـصت  هـک  بلاـغ  یاـه  ناـیرج فـالخرب  نآ  ربارب  رد  اـی  تنـس  زارف  رب  تعنـص  باـتک  هدنـسیون 

.تسا یبرغ  ندمت  گنهرف و  یگیالدنچ  هب  دقتعم  دشیدنا و  یمن نینچ  دنراد ، یبرغ  ندمت 
تاحیضوت تسا و  لئاق  هتـساوخ »  » و زاین »  » نایم باتک  هدنـسیون  هک  تسا  یتوافت  هب  طوبرم  لصف  نیا  رگید  ثحب 

.دهد یم هئارا  جیک » ناج   » ِیاهزاین ِیدنب  هقبط ِدقن  رد  هک  یندناوخ 
نآ یگنهرف  یعاـمتجا و  یاهدـمایپ  یژولونکت و  نوـماریپ  یفلتخم  تاـیرظن  هک  ددرگ  یم رت  یندـناوخ یناـمز  لـصف  نیا 

یرازبا هزورما  یژولونکت  : » دـسیون یم نینچ  دراد و  یم نایب  ار  دوخ  تارظن  هدنـسیون  زین  نایاپ  رد  دـیآ و  یم عمج  اجکی 
یزیر هماـنرب تیادـه و  شخب  نیا  بناـج  زا  هدوـب و  یناـهج  هعماـج  طلـسم  شخب  تسد  رد  بلاـغ  لکـش  هب  هـک  تـسا 

هتشذگ لاسدصناپ  رد  هژیو  هب  ددرگ و  یم ناوخمه  راگزاس و  دنمتردق  تیلقا  نیا  عفانم  اب  هتسویپ  لکش  هب  دوش و  یم
تیعـضو لـلعلا  تـلع سپ  تـسا ، هتفاـی  هـنارگ  هطلـس ًـالماک  یتـهج  فدـه و  یرامعتــسا ، یرگادوـس  عـماوج  تـسد  رد 

رادیدپ نآ  رد  یژولونکت  نیا  هک  درک  وجتـسج  دـیاب  یا  هعماج ی  هرهوج رد  هکلب  یژولونکت ، تاذ  رد  طقف  هن  ار ، یروانف 
.تسا هدشریخست  تیبرت و  تیبثت و  هدیلاب و  هتشگ و 

لقادـح دنـشابن ، شیوـخ  هاـگداز  هعماـج  یاـمن  ماـمت ی  هنیآ رگا  هفـسلف  رنه و  مـلع و  نوـچمه  اـه  نیـشام اـهرازبا و  … 
.دنشاب یم نآ  قد  ی  هنیآ زا  یریوصت  روتاکیراک و 

ینمـض و هئربـت  یعوـن  نآ ، هدـننیرفآ  هعماـج  تیهاـم  هب  هجوـت  نودـب  یژوـلونکت  تیهاـم  یژوـلونکت و  نتـسناد  رـصقم 
نز قاـمج و  راد ! قاـمچ یاـج  هـب  قاـمچ  همکاـحم  دـشاب و  یم نآ  یناـهج  رباـج  رهاـق و  مکاـح و  یاـه  تردـق هدشراتتــسا 

....دشاب هدننک  هسوسو  مه  قامچ  نتشاد  سفن  دراد  ناکما  هچرگا  تسا و 

 



تردق رد  تیلقا  عفانم  اب  زاسمه  دـشاب ، هطلـسریز  تیرثکا  دوس  هب  هکنآ  زا  شیب  یژولونکت  هدـش ، میـسقت  هعماج  رد 
.تسا

هدش یـشان  اجنیا  زا  ًابلاغ  دنا  هدیمهف یژولونکت  زا  هفـسالف  نازرو و  هشیدنا ناسانـش و  هعماج یخرب  هک  یئوس  تاریثأت 
.یژولونکت سفن  زا  هن  تسا 

راکـشآ ناهنپ و  یاه  تردـق رگالیتسا و  هعماـج  تاریثأـت  نیزگیاـج  دـنناوت  یمن دـنراد ، هک  یتیمها  ماـمت  اـب  تاریثأـت  نیا 
رد یطارفا  هناـیارگدرف  یتباـقر و  هناـهاگآدوخان  هناـهاگآ و  هناـبلط  تـعفنم یاـه  یراذـگ تسایـس یربـهر و  یهدـنامرف و 

(. ۲۲۵و۲۲۶ نامه : « ) دنوش هنیمز  نیا 
ماع و روط  هب  اه  هاگـشناد درکلمع  راتخاس و  دقن  هب  ام » یاه  هاگـشناد نارگـشناد و  رادیاپ  هعـسوت  : » باتک مود  لصف 

.دراد صاصتخا  صاخ ، روط  هب  یعامتجا  مولع یاه  هدکشناد
یعامتجا مولع ارچ  : » دـنک یم حرطم  زورما  طیارـش  اب  تبـسن  رد  نیداینب  یـشسرپ  هلئـسم  نیا  اـب  ههجاوم  رد  هدنـسیون 

رـس هب ینزو  یب تلاح  رد  راگنا  هجیتن  رد  تسین و  اـم  روشک  رد  یدـال  ُنب یداـینب و  تسیاـبرد و  یاـه  شـسرپ نتـسبآ  اـم 
یقاــب لــحاس  حطــس و  رد  بآ  باــبح  نوـچمه  یعاــمتجا و  یاــفرژرپ  یاــه  تـیعقاو یاــه  شــشک زا  دازآ  ینعی  درب  یم

« تسا هدیـسرپن  وا  زا  یـسک  هک  دـهد  یم خـساپ  ییاـه  لاوس هب  دراد  هک  تسا  یرک  دـننام  اـم  یعاـمتجا  مولع دـنام ! یم
(. ۱۳۹و۱۴۰ نامه : )

ناریا لئاسم  یگدوب  صاخ هرابرد  دوخ  یاه  هاگدید نایب  هب  نارظن ، بحاص زا  یخرب  تارظن  رورم  زا  سپ  باتک  هدنراگن 
.تسین فطل  زا  یلاخ  اجنیا  رد  اه  نآ زا  یخرب  لقن  هک  دزادرپ  یم

دیاب ام  : »… دـسیون یم نینچ  نیا  مود  لصف  ینایاپ  تاحفـص  رد  نآ  ربارب  رد  اـی  تنـس  زارف  رب  تعنـص  باـتک  هدنـسیون 
ات نیمز  زا  ام  بآ  لکـشم  اب  دـنله  بآ  لکـشم  توافت  ای  درادـن ، ناراـب  بآ و  دوبمک  لکـشم  ناتـسلگنا  هک  مینک  راـک  هچ

.میرادن ناریا  رد  ار  ناتسوپ  نیگنر ناهایس و  هلئسم  و  تسا ! نامسآ 
شبنج یداژن و  هلئـسم  دوخ  یارب  دـیاب  هنوگچ  یزورما ، نردـم  ِیگنهرف  تاعلاطم  یـسانش و  ناـسنا زا  ندـنامنزاب  یارب 

، دـنرادن هعـسوت  مان  هب یا  هلئـسم ناییاکیرمآ  ناییاپورا و  رگا  مینیرفایب !؟ ناتـسوپ  خرـس ناهایـس و  تاـعلاطم  یداژن و 
یباـیرازاب یتراـجت و  تاـغیلبت  یباـیرازاب و  تـسین و  دــیلوت  راـک و  اـه  نآ لکــشم  رگا  میراذــگب ؟ راــنک  ار  نآ  دــیاب  اــم  ارچ 

یکیرچ یبایرازاب  رد  اه  نآ بجاوم  هریج و  یب رکون  هدرک و  اهر  ار  یدیلوت  گنهرف  دـیلوت و  دـیاب  ام  ارچ  تسا ، ینازیتراپ 
(. ۲۵۹و۲۶۰ نامه : ( »؟ میوشب ژاساپ  هسرپ و  دیرخ و  فرصم و  ینک و  مرگرازاب یباترونت و  یتباین و 

ناـیاپ رد  دـهد و  یم هـمادا  یناریا  هعماـج  لـئاسم  اـب  ناریا  یعاـمتجا  موـلع ی  ههجاوـم دـقن  هراـبرد  دوـخ  تاحیـضوت  یو 
، هدوــب یناریا  نارظن  بحاــص ناــیم  رد  هتـــشذگ  هــهد  کــی  رد  حرطم  تاــعوضوم  زا  هــک  مــلع  ینــالعا  گرم  هــب  لـــصف 

ینوــگرگد دــنز و  یم هناوــج  هخاــش و  دــنک ، یم دـــشر  هــکلب  دریم ، یمن یملع  چـــیه  : »… دـــسیون یم نــینچ  دزادرپ و  یم
هدـنک نآ  زا  دوـش و  یمن ادـج  یلــصا  هـنت  زا  اـما  دـنیرفآ ، یم دـیدج  تاـبیکرت  دزیمآ و  یم رگید  یاـه  هخاـش اـب  دریذـپ ، یم
هدادـن ناشن  ملع  خـیرات  دنتـسین ! رداـم  تخرد  لـتق  لاـبند  هب  دـنوش  مه  هدیـشک  هخاـش  زا  هناد  نوچ  رگا  دـنوش و  یمن

زین رنه  هفـسلف و  هک  ملع  اـهنت  هن  دـشاب ، هدرک  یـُشکردام  اـی  یـُشکردپ و  دـیدج  ملع  اـی  دـشاب و  هدرم  یملع  هـک  تـسا 
(. ۲۶۳ نامه : « ) دنشاب هتفگ  رگدیاه  لگه و  رگا  یتح  دنریم ، یمن

هب نآ  شراــگن  هـک  هلاــقم  نیتــسخن  و  نآ ،» ربارب  رد  اــی  تنــس  زارف  رب  تعنــص  : » تـسا باــتک  ماــن  مـه موـس ، لــصف 
.تسا هدش  هداز  نآ  زا  باتک  ددرگ و  یمزاب شیپ  لاس  یس

اهراب هدوب و  هتشذگ  لاس  یس لوط  رد  یعامتجا  مولع هدکشناد  رد  یداهرف  یضترم  یـسرد  عبانم  زا  یکی  هک  یا  هلاقم
یموب یاه  شناد همانلـصفود  هرامـش  نیتسخن  رد  هلاقم  نیا  شیاریو  نیرخآ  هک  هدشرـشتنم  فلتخم  یاه  شیاریو اب 

.تسا هدش  هئارا  ون  یتروص  هب  اجنیا  رد  و  (، ۱۳۰-۷۱ : ۱۳۹۳  ، یداهرف  ) هدیسر پاچ  هب  هحفص  تصش  رد  ناریا ،
زارف  " زا ام  روظنم  : »… دسیون یم نینچ  دهد و  یم حرـش  تنـس  زارف  زا  ار  دوخ  روظنم  باتک ، هدنـسیون  لصف  نیمه  رد 

روـتوم راد  هیاـپ رادــیاپ و  هعــسوت  موـقم  هـک  دــشاب  یم تـلم  کـی  یگنهرف  ثاریم  زا  یــشخب  هتــشون … ، نـیا  رد  تـنس "
دــمآراک و رایــسب  شخب  فـلوم  رخاــتم ، یاــهراک  رد  یرت  قـیقد لکــش  هـب  تـسا و  نآ  هدــنربالاب  هدــنرب و  شیپ کرحم و 

 



راک و گنهرف  یدـیلوت ، گنهرف  لـماش  هک  تسا  هدرک  فیرعت  هداـهن و  ماـن  یگنهرف " لیـسناتپ   " ماـن هب  ار  نآ  یدربراـک 
ینمــض و حیرــص و  شناد  زا  مـعا  بوتکماــن ، یهافــش و  یمدرم  شناد  بوــتکم و  یمــسر  زا  مــعا  یتنــس  یاــه  شناد
یفنـص و یتکراشم  یتنـس و  یاه  تیریدـم رگیرای و  یاه  ناـمزاس اـه و  هورگ ندـب و  یاـه  کـینکت یتنـس و  یاـه  یرواـنف

یرگید شخب  تسا و  شخب  ییاناوت  زاس و  ناور رگ ، لیهـست هک  تسا  نآ  هب  هتـسباو  یاهوگلا  اـه و  هعومجم رـصانع و 
یاـه یزوـمآزار زا  یخرب  لـماش  هدوـب و  شخب  تـهج هدــننک و  یناـبیتشپ  هدــننازیگنارب و  یرظن  یاــهرواب  رتـشیب  هـکنآ  زا 

تاــیبدا هـلمج  نآ  زا  دنــشاب و  یم هـشیر  نــهک هــنیرید و  یرورــض  ِیمدرم  ی  هناــیارگ عــقاو یفــسلف  یرنه و  یبهذــم و 
ات داصتقا  زا  یمدآ  ناور  لد و  رب  نیـشن  ناسآ یتفرعم  نایم یا و  هتـشر نایم یوتحم  اب  هزومآرپ  هروظنمدـنچ و  یهافش 
یسانش و هایگ یسانشاوه و  بآ و  ریظن  یمولع  ات  هتفرگ  یرگیرای  نواعت و  یعامتجا و  یسانش  ناور یـسانش و  هعماج
یکیزیف و یکیناکم و  نتفرگ  رارق  تنـس " زارف   " رب زا  ام  روظنم  یفـسلف … یبهذـم و  یقالخا  یاـه  هزومآ اـت  یـسانش  موب
شیاز و لماکت و  ینوگرگد و  هب  لیم  هک  تسا  یتنـس  هکلب  تسین ، هدرم  یتنـس  ِزارف  رب  رگید  یوس  زا  تسین و  یناـکم 

.دراد شهج  شیور و 
ج ۱: فـلا ،  ۱۳۹۷  ، یداهرف « ) تسا هدـنیآ  رد  نآ  یاـپ  کـی  رود و  رایـسب  یاـه  هتـشذگ یتح  هتـشذگ و  رد  نآ  یاـپ  کـی 

(. ۲۸۴-۲۸۲
ریز ندــیباوخ  «، » هدروآداـب داـصتقا   » نوـچ یمیهاـفم  اـب  ار  ناریا  تیعــضو  باـتک ، فـلوم  شیپ  لاـس  یــس هتــشون  رد 

.تسا هداد  حیضوت  شالت » یب شاعم   » و تفن » یاه  لکد
یداـصتقا و تاـیبدا  دراو  تـفن » نـیرفن   » و عباــنم » نـیرفن  «، » یدــنله رازآ   » نوـچ یمیهاــفم  زوـنه  هـک  یراــگزور  رد 

.دوب هدشن  ناریا  ی  هعسوت
شیب ناریا ، رد  هعسوت  تایبدا  هب  هلئسم  نیا  ( ۱۳۹۰  ) یناوارف یامعم  نوچ  ییاه  باتک همجرت  شراگن و  اب  زورما  اـما 

.تسا هدرک  ادیپ  هار  شیپ  زا 
یعاـمتجا و موـلع رد  جــیار  یاـه  یــسانش هنوـگ ندیــشک  شلاـچ  هـب  لــصف ، نـیا  رد  حرطم  لــئاسم  نـیرت  یدــج زا  یکی 

هلمج زا  عـماوج  زا  ییاـتود  یاـه  لـباقت اـه و  یدـنب هقبط نآ ، هنوـمن  نیرت  هدـش هتخانـش هک  یـسانش  هعماـج یاـه  هیرظن
.تسا یتعنص  یتنس / 

تهج نآ  زا  یتعنص  یتنس و  هب  ناهج  عماوج  یدنب  هقبط : » دسیون یم نینچ  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  باتک  هدنـسیون 
ربارب رد  ار  یتنـس  و  تعنــص ، ربارب  رد  ار  تنــس  ًاحیرــصت  ًاـحیولت و  هـک  تـسا  هدـننک  هارمگ بساـنمان و  یدـنب  هـقبط کـی 

.دهد یم رارق  یتعنص 
رذـب اما  دـنراد ؛ ییاه  توافت ناشندوب  یتنـس  راگزور  رد  عماوج  نامه  اب  ناهج  زورما  یتعنـص  عماوج  هچرگا  هک  یلاحرد

.تسا هدرک  دشر  یتنس  عماوج  نامه  لد  زا  یتعنص  عماوج  نیا  یاه  هناوج و 
یتعنـص عماوج  دـهد  ناـشن  ینوـگرگد ، رییغت و  شریذـپ  نیع  رد  هک  دوـش  حالـصا  یا  هنوـگ هب  یدـنب  هقبط نیا  رگا  سپ 

« دـشاب هعـسوت  ثحبم  رد  اشگهار  یدربراک و  یدـنب  هقبط کی  دـناوت  یم دـنا ، هدـش انب  دوخ  یتنـس  عماوج  زارف  رب  زورما 
(. ۲۸۱ نامه : )

ام یسانش  هنوگ : » دنک هئارا  ار  یدیدج  یدنب  هقبط هدشدای ، یاه  یسانش هنوگ در  اب  ات  دنک  یم شـشوک  باتک  هدنـسیون 
دناوت یم هتفاـین  هعـسوت ناـهج  اـم و  یارب  هک  تسا  یبوچراـچ  رد  هعـسوت  مهم  لـماوع  ناـمز و  هیاـپ  رب  ناـهج  عماوج  زا 

.دشاب رت  هدنزومآ
هتفاین هعـسوت یاهروشک  ینعی  ناهج ، یاهروشک  ریاس  یدـنب  هقبط تسا ، رت  مهم ام  یارب  هک  هچنآ  یدـنب  هقبط نیا  رد 

.تسا
.مینک یم میسقت  هدشن  یتعنص ِیتنس  عماوج  هدش و  یتعنص ِیتنس  عماوج  هب  ار  عماوج  تسخن  یدنب  هقبط نیا  رد  ام 

هعسوت و یارب  هلمج  نآ  زا  ناهج و  هعماج ، هب  ام  هعاسلا  قلخدض هاگرظن  هدش  یتعنص عماوج  هب  یتنس  تفـص  نداد 
تنــس و نودــب  ار  هتفاــی  هعــسوت اــی  تعنـــص و  ناوــت  یمن رگید  تراــبع  هــب  تــسا … هتفاــی  هعـــسوت یتعنـــص و  عــماوج 

.دروآرد روصت  هب  هتفاین  هعسوت

 



کی هب  هکلب  هدوزفین ، تیعقاو  رب  ار  یزیچ  فـلوم  هدـشن  یتعنـص یتنـس  هدـش و  یتعنـص یتنـس  هـب  عـماوج  میـسقت  رد 
.تسا هدرک  هراشا  یعامتجا " مسینیوراد   " برغ یتسیز  یعامتجا و  مولع بلط  داضت  تایبدا  رد  هدش  شومارف یهیدب 

رد هتفایرارمتـسا  یاه  تنـس هشیر و  قمع و  هب  هراشا  داینبون ، داینب و  نهک هب  هدش  یتعنـص  یتنـس  یاهروشک  میـسقت 
طیارـش یگنهرف و  لیـسناتپ  رظن  زا  هک  تسا  هریغ  نیرهنلا و  نـیب ناـنوی و  ناریا ، رـصم ، نـیچ ، ریظن  اـهروشک  زا  یخرب 

.دنهد همادا  زورما  هب  ات  ار  دوخ  دنا ، هتسناوت هک  دنا  هدوب یا  هنوگ هب  یخیرات  یعیبط و 
لماوع اهورین و  ی  هداز دشاب ، یلخاد  لماوع  ی  هجیتن هکنآ  زا  شیب  اه  نآ یگتفای  هعـسوت هک  دنا  یعماوج اهروشک  نیا 

.تسا هدوب  ینوریب  دعاسمان  ی  هدنرادزاب
نیا تایئزج  دراو  وهس  هب  ای  دمع و  هب  دوخ  ییاتود  ًابلاغ  یلک و  یدنب  هقبط رد  یزاسون  بتکم  یبرغ و  ناسانـش  هعماج

....دنوش یمن عماوج 
نودـب ینیمزریز و  راشرـس  عباـنم  ریاـخذ و  یاراد  هورگ  ود  هب  ار  گـنهرف  نـهک یتنـس  ندـمتم  عـماوج  اـم  یدـعب  مدـق  رد 

عبانم یاراد  یاهروشک  ی  هتسد ود  هب  ار  ینیمزریز  راشرس  عبانم  ریاخذ و  یاراد  هورگ  سپس  ینیمزریز و  راشرس  ریاخذ 
(. ۳۲۴-۳۲۲ نامه : « ) میا هدرک یدنب  هقبط زاگ  تفن و  نودب  هورگ  زاگ و  تفن و  راشرس 

نیتسخن زا  یکی  وتـسور  تایرظن  رب  تسا  یدـقن  هک  یردـیالگ ،» زیخ  وتـسور و  یزاسون ، بتکم  : » باتک مراـهچ  لـصف 
.یزاسون بتکم  نازادرپ  هیرظن

هناگجنپ لحارم  وتـسور و  طسوت  هدش  میـسرت ی  هلـضاف ی  هنیدم ندوبرود  ات  دشوک  یم لصف  نیا  رد  باتک  ی  هدنـسیون
یاــه هماــنرب نـینچمه  دوــب و  هدــش مـیظنت  یتسیــسکرام  یدــنب  هرود ی  هـیرظن رباربرد  عــقاورد  هـک  یو  یداــصتقا  دــشر 

هب دـنا ، هتـشاد نییاـپ  هب  ـالاب  زا  یدرکیور  ًاتدـمع  هک  ار  یـضرا  تاحالـصا  نمورت و  راـهچ  لـصا  نوچمه  رگید  یا  هعـسوت
.دهد یم رارق  داقتنا  دروم  یفلتخم  لئاسم  نایب  ناریا و  طیارش  هب  هجوت  اب  صوصخ 

هجوت لباق  وتسور  یداصتقا  دشر  هناگجنپ  لحارم  ی  هیرظن زا  نآ  ربارب  رد  ای  تنـس  زارف  رب  تعنـص  باتک  فلوم  تئارق 
ناشن یبوخ  هب  ار  نآ  باتک  لوا  دلج  ی ۳۶۷  هحفص رد  یلکش  اب  هلئسم ، نیا  نوماریپ  یتاحیـضوت  رب  هوالع  هک  تسا 

یردــیالگ و یزیخ  تـسه  هـچنآ  تـسین و  یداــصتقا  دــشر  هناــگجنپ  لــحارم  زا  یربـخ  لــمع  رد  عـقاورد و  تـسا ؛ هداد 
.تسا نآ  هاوگ  زین  لصف  نیا  ی  هنادنمشوه یراذگ  مان هک  ییارگ ! فرصم بادرم  رد  طوقس  سپس 

هن هک  تشاد  دوجو  یفیارظ  وتـسور ، ی  هخـسن یارجا  رد  : »… دسیون یم نینچ  لصف  نیا  ینایاپ  تاحفـص  رد  هدنـسیون 
ناریا رد  اـه  نآ یلخاد  دوـسمه  یاـه  هورگ عفاـنم  هـن  اـکیرمآ و  دوـخ  هژیو  هـب برغ و  همکاـح  تـئیه  تدـمزارد  عفاـنم  اـب 

.دوب راگزاس 
گنج رد  سپـس  سیلگنا و  اـب  یرامعتـسا  گـنج  رد  یپرد  یپ یاـه  تیقفوـم زا  ناـییاکیرمآ  یلاـیخ  شوـخ ینیب و  شوـخ

هار رــس  رب  یعقاو  یلخاد  یجراــخ و  عـناوم  دــنناوتن  ناــمز  نآ  رد  زین  اــه  نآ نادنمــشناد  هـک  دــش  ببــس  مود ، یناــهج 
.دننک مهف  ار  هتفاین  هعسوت ناهج  یاهروشک  هعسوت 

.تسا هتشاد  دوجو  ینادنمشناد  نینچ  بلق  نهذ و  رد  مک  تسد زین  یریخ  تین  نامز  نآ  رد  رگا  یتح 
تاناکما هژیو  هب  اکیرمآ و  اپورا و  تردق  نوماریپ  هتفاین  هعـسوت یاهروشک  ی  همه یارب  درـس ، نراقتمان  تالدابم  دوجو 

باوخ رازآ  ناریا و  رد  تفن  ناوارف  عبانم  تاناکما و  هلمج  نآ  زا  اقیرفآ و  ایـسآ و  گنهرف  نهک یاهروشک  یخرب  ناوارف 
نودب فرصم  ناکما  ام  ریظن  ییاه  تلم هب  هک  تفای  ترهش  یدنله  رازآ  مان  اب  ًادعب  هک  تفن  یاه  لکد ی  هیاس ریز  رد 

فرـصم فرـصم و  بادرم  رد  رـس  اب  ار  ام  وتـسور  یزاورپ  هخـسن ی  هدـش یردـیالگ زیخ  هک  دـش  ببـس  دوب ، هداد  ار  دـیلوت 
....دنک باترپ  فرصم  رد  فارسا  هوبنا و 

هک دوـب  هـتفرگ  ـالاب  ناـنچ  دادرم  یاـتدوک ۲۸  زا  سپ  اـم  یاـه  هناـسر ناـنچ و  اـم  مدرم  اـه و  تلود رد  فرـصم  هـب  قـشع 
نامدمآرد زا  یـشخب  دیاب  ام  هدنرادهگن  دوخ  دشر  غولب  هب  ندیـسر  یارب  هک  دوب  هدرک  شرافـس  وتـسور  هک  تفر  نامدای 

ناـنچ ریغ  هدروآ و  ماو هدروآ و  بآ هدروآ و  تـفن یاهدـمآرد  فرــص  رد  اـم  اـما  مـینک ؛ دـیلوت  رد  یراذــگ  هیامرــس فرــص  ار 
رگید زا  گرم  فرــصم  رد  یتـح  دراوـم ، زا  یرایــسب  رد  مـیدز و  هدز ، فرــصم ناــهج  رد  ار  فرــصم  روـکر  هـک  میتــفر  شیپ 

(. ۳۶۳و۳۶۴ نامه : « ) میداتفا شیپ  اه  تلم اهروشک و 

 



هب هـک  ناریا » رد  نآ  یداـصتقاریغ  یاهدـماسب  اهدـمایپ و  مسـالا و  یدــنله  لـصالا و  یناریا رازآ  : » باـتک مـجنپ  لـصف 
.تسا باتک  یاه  شخب نیرت  مهم زا  یکی  هدنسیون  نایب 

یاهدمایپ نییبت  یپ  رد  ًاتدـمع  هک  هدـش  هتـشون  هب  یدـنله  رازآ  عوضوم  اب  یتالاقم  اه و  باتک شیپ  ههد  ود  دودـح  زا 
.تسا هدش  هتخادرپ  رتمک  هلئسم ، یگنهرف  یعامتجا و  یاهدمایپ  هب  لباقم  رد  دنا و  هدوب نآ  یداصتقا 

اریز دزادرپـب  یدــنله  رازآ  یداـصتقاریغ  یاهدــمایپ  هـب  اـت  دراد  شــشوک  یدــعب  لـصف  لـصف و  نـیا  رد  باـتک  هدنــسیون 
دراد یتیهاـم  اریز  دوش ، یمن فـقوتم  داـصتقا  رد  زگره  اـما  دریگب ؛ همـشچرس  داـصتقا  زا  تسا  نکمم  زاـغآ  رد  هچرگا  »

رد دوـخ  فرـصت  هب  زین  ار  ملاـس  یاـه  هاگتـسد اـه و  مادـنا مئاد ، ناطرـس ، نوـچ  مه هدرک و  ریگرد  ار  مزیناـگرا  ی  همه هک 
هلئسم ره  هعسوت و  دروم  رد  دوجوم  یرایشه  حطـس  تُفا  باصعا و  هلـسلس  یریگرد  نآ ، ِنیرت  کانرطخ هک  دروآ ، یم

(. ۱۴۸ نامه : « ) دوش یم یعمج  ِلقع  لاوز  یعون  مهم و 
یاتدوک ۲۸ قدـصم و  دـمحم  رتکد  یلم  تلود  هب  توافتم  هرابود و  یهاگن  باتک  هدنـسیون  لصف  نیا  رد  نیا  رب  هوالع 

.تسا هداد  هئارا  ون  ییاه  لیلحت هتسیرگن و  نآ  هب  هدش  هدید هدش و  هدینش رتمک  یا  هیواز زا  هتخادنا و  دادرم ۱۳۳۲ 
.تفرگ تروص  قدصم  تلود  نامز  رد  ناریا  یتفن  میرحت  نیتسخن 

داـصتقا هـلمج  زا  ناـمز ، نآ  تـفر  نورب یاـه  هار هتـشگ و  ور  هـبور نآ  اـب  رگید  یا  هنوـگ هـب  زین  زورما  ناریا  هـک  یا  هلئـسم
، یلخاد دـیلوت  رد  یراذـگ  هیامرــس یرورــضریغ و  یاـهالاک  تادراو  زا  یریگوـلج  یلم ، هـضرق  قاروا  دــیرخ  تـفن ، نودــب 

.دروآ مهارف  ینونک  تیعضو  یارب  ییاه  ناکما دناوت  یم
رتشیب تداراو  زا  ناریا  یتفنریغ  تارداص  راب ، نیتسخن یارب  اـت  تشگ  بجوم  یلم  تلود  یداـصتقا  یاـه  تسایـس نیا 

.دشن رارکت  ناریا  خیرات  رد  رگید  هک  یا  هلئسم دوش ،
زا سپ  یاـه  لاـس رد  ارچ  هک  دـنک  یم حرطم  ار  شـسرپ  نیا  یتـسرد  هب  باـتک ، فـلوم  یخیراـت ، هبرجت  نـینچ  دوـجو  اـب 

تفن هـب  شیپ  زا  شیب  ناریا  داـصتقا  یگتــسباو  داد ، خر هـچنآ  تفاـین و  موادـت  یلم  تسایــس  نـیا  دادرم ، یاتدوک ۲۸ 
.دوب

یراـکمه و ی  هیحور دوجو  هک  یلیمحت  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  صوصخ  هب  یمالـسا و  بـالقنا  زا  سپ  یاـه  لاـس رد  یتح 
داـصتقا زاـب  و  دــشن ، لاـبند  مـهم  نـیا  دروآ ، یم مـهارف  از  نورد ی  هعــسوت یارب  باـیمک  ییاـه  ناــکما ییوـج ، تکراــشم

میرحت راب  نیموس نیمود و  یارب  ناریا  هک  تفای  موادـت  اجنآ  ات  تفن  هب  رتشیب  یگتـسباو  تادراو و  شیازفا  هدروآداب و 
.درک هبرجت  ار  تفن 

دراد مان  هدروآداب » داصتقا  یداصتقاریغ  یاهدـماسب  اهدـمایپ و  : » باتک تسخن  دـلج  زا  لصف  نیرخآ  مشـش و  لـصف 
.تسا باتک  دنلب  لوصف  زا  یکی  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هحفص  تسیود  دودح  رد  لصفم  یثحب  هک 

، دوش یمن داصتقا  هب  دودحم  اهنت  هدروآداب  داصتقا  یاهدمایپ  هک  دهد  ناشن  ات  تسا  نآ  یپرد  لصف  نیا  رد  هدنسیون 
.ددرون یمرد زین  ار  عامتجا  سدقم  یاه  هزوح یگنهرف و  یاه  هصرع هکلب 
.دنادرگ یم یزاس  نامتخاس هب  تعنص  زا  ار  دیلوت  یاه  هویش نآ  رب  هوالع 

هکلب درب ، یمن راـک  هب  راـب  نیتـسخن یارب  ار  هدروآداـب  داـصتقا  موـهفم  باـتک  نیا  رد  هدنـسیون  هک  تسا  حیـضوت  هـب  مزـال 
.دوب هدرک  هدافتسا  نآ  زا  دوخ  رگید  راثآ  اه و  هتشون رد  زین  نیا  زا  شیپ 

، هدروآداـب داـصتقا  : » دــنک یم فـیرعت  هنوـگ  نـیا ار  هدروآداـب  داــصتقا  یگنیکم  لــکم  لــکم  ی  هلاــقم رد  یو  هنوـمن  یارب 
ندــمآدرگ هدروآداـب  داـصتقا  تـسا … نـیرفآرازآ  از و  یراـمیب یژک و  یتساـک و  زا  رپ  تاــمگیتسآ و  هدننکــش و  یداــصتقا 

ای مک و  دـیلوت  اب  دـناوت ، یم هاتوک  یا  هرود رد  یتلم  اـی  یدارفا و  اـی  درف  هک  تسا  رادـیاپان  یتاـناکما  یا و  هظحل یطیارش 
.دنک فرصم  دوخ  تادیلوت  رباربدنچ  نیدنچ و  یدیلوت ، یب هب  کیدزن  یتح 

هک رادـیاپ  نیتسار و  داصتقا  یداینب  درکراک  هک  تسا  یلگنا  رگن و  نونکا تینالقع و  زا  یهت  یداصتقا  هدروآداب ، داـصتقا 
…« هدش فذح  نآ  زا  تسا ، دیلوت  ریطخ  ی  هفیظو ینعی  شـشوک ، راک و  هبرجت و  قیقحت و  ریبدـت و  هشیدـنا و  دـنمزاین 

(. ۱۱و۱۲ : ۱۳۹۶  ، یداهرف )
ود هب  ددـعتم  لئاسم  رانک  رد  لصف  نیا  رد  باـتک  هدنـسیون  هدروآداـب ؛ داـصتقا  یاهدـمایپ  مشـش و  لـصف  هب  میدرگزاـب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۱طباور 



بلغا هـک  عوـضوم  نـیا  ی  هراـبرد تـسخن  مـینک ، یم رکذ  ار  اـه  نآ زا  یا  هصـالخ اـجنیا  رد  هـک  دزادرپ  یم مـهم  ی  هلئــسم
نینچ دروــم  نــیا  رد  باـــتک  هدنـــسیون  دراد ، یتیریدـــم  اـــشنم  ناریا  یداـــصتقا  تالکـــشم  لـــئاسم و  دوـــش  یم هــتفگ 

ی هجیتـن دوـخ  اـم ، یتیریدـم  یــسایس و  لوقعماـن  ًارثـکا  یاهدـمایپ  لومعماـن و  یاـه  مطـالت زیخو و  تـفا : » دــسیون یم
لکـش یا  هنوـگ هب  اـم  لـثم  یعماوـج  شاـعم  ریـسم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یرت  مـهم تالکـشم  لـئاسم و  اـی  هلئـسم 

لقادــح هـب  ار  هعماـج  یداـصتقا  مـهم  یاـه  تـیعقاو هـلمج  نآ  زا  اـه و  تـیعقاو هـب  هجوـت  زاـین  ًـالوصا  هـک  تـسا  هـتفرگ 
دنیرفآ یم ار  یا  هژیو یگنهرف  طیارـش  یلم  تادـیلوت  دوجو  نودـب  فرـصم  هب  یکتم  ماظن  ًـالوصا  هک  ارچ  تسا ، هدـناسر 
داـصتقا دـیلوت و  راـک ، گـنهرف  ـالخ  رگید  تراـبع  هب  دزاـس و  یم لکـشم  هناـیارگ  عـقاو لاـمعا  راـکفا و  یارب  ار  طیارـش  هـک 

، فلا  ۱۳۹۷  ، یداهرف « ) درب یم نایم  زا  یدایز  ی  هزادـنا ات  ار  اـهراک  رد  قمع  قیقد و  هشیدـنا  ترورـض  نآ ، هب  یکتماـن 
(. ۴۵۱و۴۵۲ ج ۱ :

یگتفاــین هعــسوت اــب  هـطبار  رد  ًاــمومع  هـک  یلیــالد  زا  یکی  هـک  ددرگ  یمزاــب هلئــسم  نـیا  هـب  رکذ  لــباق  عوـضوم  نـیمود 
.تسا یسایس  تابث  دوجو  مدع  ددرگ  یم رکذ  موس  ناهج  یاهروشک 

نوکــس و اـب  ینیمزریز و  ریاـخذ  یاراد  یاـهروشک  تیعــضو  اـیآ  : » دــسیون یم نـینچ  رظن  نـیا  اــب  ههجاوـم  رد  هدنــسیون 
رد رخاوا ، نیمه  ات  یبیل  یدوعـس و  ناتـسبرع  یداینب  یاه  تسایـس رد  دنـشاب ؟ یم ام  زا  رتهب  داـیز ، یـسایس  رارمتـسا 
»؟ روطچ رگید  زیخ  تفن یبرع  یاـهروشک  رد  تسا ؟ هتـشاد  دوـجو  یراداـنعم  رییغت  مطـالت و  مادـک  هتـشذگ  ههد  دـنچ 

(. ۴۵۲ نامه : )
اهنت هدروآداـب  داـصتقا  یاهدـمایپ  هک  دـهد  ناـشن  اـت  تـسا  نآ  یپرد  لـصف  نـیا  رد  هدنـسیون  دـش  هـتفگ هـک  روـط  ناـمه
لیلد هب  اجنیا  رد  هک  دـنک  یم حرطم  ار  یلـصفم  یاه  ثحب ینیوانع  لـیذ  رد  یو  تسین ، یداـصتقا  ی  هصرع هب  دودـحم 

۳ راـک ، یدـیلوت و  گـنهرف  رد  رمتــسم  تفرــسپ   ۲ فرـصم ، یزاتـشیپ   ۱ ددرگ : یم رکذ  اـه  نآ نیواـنع  اـهنت  تیدودــحم 
۶ نـت ، یلبنت   ۵ نـهذ ، یلبنت   ۴ یردیالگ ، هعـسوت  هاگدورف  یدـیلوتریغ  یاه  ماو یفرـصم و  راکـشآ  ناهنپ و  یاه  هنارای

یگراوُدم  ۸ تـیعقاو ، هدروآداـب و  داـصتقا   ۷ تـهج ، تـلع و  یب یگتفیـشدوخ  یهاوـخدوخ و  ییارگدرف و  ناطرـس  دـشر 
(. مسیلوگیژ مسیُلُکف ، هنوگ ، ساوسو یضرم و  ییارگون  یتسرپدم ، )

هلئـسم رد  ناـیناریا  یاـه  ینز هناـمگ ییوج و  ببـس زا  ییاـه  هنومن : » ناوـنع تحت  هدنـسیون  لـصف  نیا  یدـعب  شخب  رد 
هارمه ناریا  یگتفاین  هعسوت هلئسم  هرابرد  بالقنا  زا  شیپ  ناگدنـسیون  زا  یندناوخ  هجوت و  لباق یثحب  یگداتفا » سپ

.تسا هدرک  هئارا  ون  ییاه  لیلحت اب 
ریزو رواد  ربکا  یلع نوچمه  لوا ، یولهپ  ناـمز  رد  هک  دزادرپ  یم ینارظن  بحاـص زا  ییاـه  لوق لـقن هب  لـصف  نیا  رد  یو 

نامدـیلوت زا  شیب  نایناریا  اـم  هک  دـنوش  یم یـشان  اـجنآ  زا  ناریا  یداـصتقا  تالکـشم  دوب  دـقتعم  هک  تقو  یرتسگداد 
.مینک یم فرصم 

یاـه تسایــس هراـبرد  یزیراـپ  یناتــساب  میهاربادـمحم  دــمحا و  لآ لـالج  نوـچ  یناـسک  مود  یوـلهپ  هرود  رد  نـینچمه 
.دندوب هتفگ  نخس  یگتفاین  هعسوت تفن و  ی  هطبار و  یداصتقا ،

شوـگ هـب  ناـنآ  زا  ییادـص  ییوـگ  زین  ینوـنک  تیعــضو  رد  هـکلب  دـندشن ، هدینــش  دوـخ  ناـمز  رد  اـهنت  هـن  هـک  ییاهادــص 
یاـه هناـخراک اـه و  تکرـش عـفن  هـب  هتخیــسگراسفا  ییارگ  فرــصم یزاـسون و  بـتکم  یاوآ  تـسه  هـچنآ  ره  دـسر و  یمن

.تسا یجراخ 
زا زاـگ  تـفن و  دــیرخ  اــب  دــنا  هتــسناوت هـک  هدــش  هراــشا  ییاــهروشک  زا  یخرب  تاــیبرجت  هـب  زین  مشــش  لــصف  ناــیاپ  رد 
ار باــتک  شیپ  زا  شیب  هـک  یا  هلئــسم دــنراد ، هـگن رود  هـب  یداــصتقا  یراــمیب  نـیا  زا  ار  دوـخ  ریاــخذ ، یاراد  یاــهروشک 

.دنک یم یندناوخ 
دوـع روساـن و  رازآ   ) ناریا زیتـس  دـیلوت  ارگ و  فرــصمارف ی  هعماـج : » باـتک مود  دـلج  زا  لـصف  نیتـسخن  مـتفه و  لـصف 

زا یکی  مشـش  لـصف  نوچمه  هک  تفن ») نیرفن  یدـنله و  رازآ  هلمج  نآ  زا  هدروآداـب و  داـصتقا  دوزفون  اـمنون و  مئـالع 
.تسا باتک  یاه  ثحب نیرت  لصفم

زا تـلفغ  نـینچمه  ریخا و  نرقود  براـجت  زا  ناـنآ  تـلفغ  نارکفنــشور و  دــقن  هـب  یلکروـط  هـب هدنــسیون  لـصف  نـیا  رد 

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



.دزادرپ یم یزاسون  بتکم  یاه  هیرظن یاهاقلا  لباقم  رد  برغ  یخیرات  براجت 
هتخیـسگراسفا ییارگ  فرـصم ییارگ و  فرـصم برخم  راثآ  اهدـمایپ و  هب  لصف  نیا  تسخن  شخب  رد  باـتک  ی  هدنـسیون

.دنک یم یندناوخ  ار  نآ  گنچ  نوجاه  نوچمه  رگید  یاهروشک  نارظن  بحاص زا  ییاه  لوق لقن هک  دزادرپ  یم
هب برغ » ماـظن  یــسایس  یداـصتقا  غورد  نیرتـگرزب  نمدـیرف  نـیرز  یدـنب  تـک : » ناوـنع تـحت  لـصف  یدـعب  شخب  رد 

هدوـب حرطم  موـس  ناـهج  یاـهروشک  ی  هعـسوت دـنور  ی  هراـبرد هتــشذگ  ی  ههددـنچ یطرد  هـک  یــساسا  لـئاسم  زا  یکی 
عباــنم لواــپچ  یارب  عــقاورد  اــما  هعـــسوت ، ناوــنع  تــحت  یرامعتـــسا  یرگادوــس  ماــظن  یچیپ  هخـــسن نآ  و  دزادرپ ، یم

ار قارع  ناتـسناغفا و  یلیـش ، نوـچمه  ییاـهروشک  هتـشذگ  ی  ههد دـنچ  خـیرات  هـک  یا  هلئـسم تـسا ، رگید  یاـهروشک 
یرگادوـس ماــظن  رگ  هلخادــم طلــسم و  ی  هـیور زا  یتـیاور  ( ۱۳۸۹ « ) کوـش نیرتــکد   » دنتــسم باــتک و  هدرک ؛ نوـگرگد 

.تسا یرامعتسا 
یزاس یـصوصخ یارب  یراشفاپ  یتعنـص و  یدـیلوت و  یاهدـحاو  تیکلاـم  ی  هویـش زورما ، حرطم  لـئاسم  نیمه  زا  یکی 
یـسب ناریا  رد  یدـیلوت  یتعنـص و  یاهدـحاو  ی  هلئـسم هـک  تـسا  دـقتعم  دروـم  نـیا  رد  باـتک  ی  هدنــسیون تساـه ، نآ

هب ناریا  رد  ار  اـه  هُنب هلاـس  رازهدـنچ  ناتـساد  اـم  ناـناوخداصتقا  رگا  : » دـسیون یم نینچ  یو  تسا ، تیکلاـم  زا  رتشیب 
رد هک  تسین  اـه  هُنب نیمز  بآ و  رب  تیکلاـم  عون  هک  دـندش  یم رما  نیا  هجوتم  دنتـسناد ، یم دـندوب و  هدرک  مهف  یبوخ 

قفوم و ار  اه  هُنب نیا  هک  هدوب  یناریا  هعماـج  رد  رورپدـیلوت  راـتخاس  نیا  هکلب  تسا ، هدرک  یم دـمآراک  ار  اـه  نآ هتـشذگ 
.تسا هتخاس  یم اراک  اپرس و 

، دـنز یم نـیمز  هـب  راـب  اهدـص  یارب  اـب  لکـشره  هـب  تـسا  نـیمه  طیارـش  اـت  هدز و  نـیمز  هـب  ار  اـم  عیانـص  دـیلوت و  هـچنآ 
رد یفقو و  هچ  دشاب  ینواعت  هچ  دشاب  یـصوصخ  هچ  دشاب ، یتلود  هچ  تسین  نآ  یاه  هیامرـس عیانـص و  نیا  تیکلام 

(. ۷۰۳ ج ۲ : فلا ،  ۱۳۹۷  ، یداهرف !« ) یراگدرورپ تیکلام 
سنج هـن  تـسا و  یزاـب  دــعاوق  مـهم  : » ددرگ یم لــیمکت  لــمیز  جروـج  زا  یزارف  اــب  باــتک  هدنــسیون  زا  لوـق  لــقن نـیا 
یباتک دوخ  هک  مینک »؟ یم هچ  ام  تسا و  هدرک  هچ  ام  ِیقرش  ِقرش  یومعرسپ  ینپاژ  : » باتک متـشه  لصف  اه »! هرهم

.تسا عبنمرپ  کچوک و 
ینپاژ گنهرف  زا  هدـمآرب  نپاژ  ی  هعـسوت هک  دـهد  یم ناشن  یزاـسون ، بتکم  درکیور  فـالخرب  هدنـسیون ، لـصف  نیا  رد 

.تسا هدش  انب  نهک  یاه  تنس یاه  هناش رب  ینپاژ  ی  هتینردم هدوب و 
هنوـگچ دوـبن ، ارگ  هتـشذگ اـما  دوـب  یتنـس  ناوـت  یم هنوـگچ  : » دزاـس یم حرطم  اـم  رباربرد  ار  نینچ  یـشسرپ  هلئـسم  نیا 

.تشاد تلاصا  مه  درک ، تفرشیپ  مه  دوش  یم
(. ۹۱۲ نامه : ( »؟ تفای لوحت  مه  درک و  ظفح  ار  تنس  مه  تسا  نکمم  روطچ 

یارب دـنا و  هدوب نینچ  لزا  زا  ناریا  هلمج  زا  یقرـش و  عماوج  دـندقتعم  هک  ناگدنـسیون  بلغا  فـالخرب  باـتک  هدنـسیون 
رد هک  تسا  دـقتعم  دـنوش ، یم یقرـش  دادبتـسا  نوچمه  ییاه  هیرظن ناـماد  هب  تسد  اـه  نآ یگتفاـین  هعـسوت حیـضوت 

یقرش دادبتسا  رگا  : » دنرگن یم هلئـسم  هب  یرگید  ی  هنوگ هب  و  میا ، هداتفا ینونک  تیعـضو  هب  ام  ریخا  لاس  هاجنپودص 
عارتخا ات  ناگروم  یدنب  هقبط رب  انب  نیمز  قرشم  ارچ  سپ  تسا  یگدنام  بقع ببـس  دادبتـسا  تسا و  هدوب  یلزا  یرما 

؟ تسا هدوب  ناهج  رد  گنهرف  ندمت و  تفرـشیپ و  راد  مچرپ لاس  نویلیم  ود  دودح  دـیدج ) ندـمت  هرود   ) راخب نیـشام 
ات هک  تسا  هنوگچ  دنا  یقرـش زین  اه  نیا رگا  دنا ؟ هدوبن یقرـش  یاهروشک  وزج  ایآ  دـنه  نیچ و  نپاژ و  ریظن  ییاهروشک 

یتـح نـپاژ و  ریظن  ییاـهروشک  ارچ  هدوـبن و  اـه  نآ تفرــشیپ  عناـم  یقرــش  دادبتــسا  ناتــسلگنا ، ندـش  یتعنــص عورش 
یهاتوک و ًاتبسن  تدم  رد  هعسوت و  مود  جوم  رد  دنتـسناوت  نایبرغ  لوق  هب  یقرـش  دادبتـسا  دوجو  اب  دنه  یبونج و  هرک

ماظن رد  ناتـساب  رـصم  ناـنوی و  مور و  یاـهروشک  دـنناسرب و  هعـسوت  هب  ار  دوخ  هلاسدـصراهچ  یرامعتـسا  تراـغ  نودـب 
مور زج  هب  ار  اه  نآ برغ  هک  یتسیئوئام  یتسینیلاتسا و  یتسیشاف و  یتسیزان و  یاه  تموکح هتـشذگ و  رد  یراد  هدرب

خیرات تاظحل  نیرت  یدادبتـسا رد  دـنا  هتـسناوت دـناد ، یم دادبتـسا  عون  نیرتدـب  زا  دنتـسه ! دوخ  زا  هک  ناتـساب  نانوی  و 
(. ۹۱۵ نامه : « ) دننک ادیپ  یسرتسد  نوگانوگ  یاه  هنیمز رد  ریگ  مشچ هعسوت  هب  دوخ 

ییاکیرمآ ینپاژ و  ناـمزاس  یلک  یاـه  یگژیو هسیاـقم  هلمج  زا  فلتخم ، لـئاسم  هب  نتخادرپ  اـب  ار  لـصف  نیا  هدنـسیون 

 



دوش یم هتخادرپ  نپاژ  رد  زاگ  تفن و  تیعـضو  هب  زین  نایاپ  رد  نینچمه  و  هدش ، هدروآ  هحفص ۱۰۱۹  رد  یلودج  رد  هک 
.تسا هدرک  رت  یندناوخ ار  لصف  نیا  هک 

مود جوـم  یاـهروشک  هلمج  زا  نیچ  هعـسوت  هبرجت  هـب  مـینک »؟ یم هـچ  اـم  هدرک ، هراـچ  هـچ  نـیچ  : » باـتک مـهن  لـصف 
.تسا هدش  هتخادرپ 

هک تسین  یـسایس  ماظن  بلاغ  روصت  فالخرب  دهد  ناشن  هک  هدوب  نیا  نیچ  باختنا  لیلد  دـسیون  یم باتک  هدنـسیون 
.دشاب یم راک  گنهرف  یدیلوت و  گنهرف  نآ  زا  رت  مهم هکلب  دنک ، یربهار  هعسوت  تمس  هب  ار  هعماج  کی  دناوت  یم

رد تـسا  نـکمم  هـک  تـسا  روتــسم  اـما  رت  یوـق لــماوع  لوـصحم  دوـخ  تردــق  هـمه  اــب  تسایــس  : » تـسا دــقتعم  یو 
دوبان ای  دوب  ار  تردق  یاه  نوناک ای  نوناک  هداد و  لکش  ار  تسایـس  ادیپان  سوملمان و  یاه  هویـش سونامان و  یاه  یاج

(. ۱۰۵۰ نامه : « ) دنک
هتفرگ سکرام  زا  هناسانش  قرـش یاه  هیرظن دقن  هب  نیچ ، هعـسوت  هبرجت  هب  نتخادرپ  رب  هوالع  لصف  نیا  رد  هدنـسیون 

.ما ناج  نیما و  ریمس  دیعس ، دراودا  زا  هجوت  لباق ییاه  لوق لقن هار  نیا  رد  دزادرپ و  یم ربو  ات 
.دراذگ یمنورف سکرام  لراک  هرابرد  هژیو  هب  ار  فاصنا  بناج  دقن ، نیع  رد  یو  اما  دروآ ؛ یم نوسباه 

هعـسوت ی  هبرجت هب  مینک » یم هچ  ام  دـنا  هدرک هچ  ام  ناشیوخ  رت  هنیرید نایدـنه ، : » باتک لصف  نیرخآ  مهد ، لصف 
.تسا هتفای  صاصتخا  دنه 

نوچ یناـمدرم  باـتک ، هدنـسیون  تیاور  هب  و  دوب ، ناریا  راوید  هب  راوید  ی  هیاـسمه ناتـسکاپ ، ییادـج  زا  شیپ  هک  دـنه 
ار یا  هدـشن ینیب  شیپ هتفرن و  یاه  هار نپاژ ، نیچ و  هارمه  هب  تشاد ، دزی  ناتـسچولب و  ناتـسیس و  نامرک و  ناـمدرم 

نیا و  درک ، یمن ینیب  شیپ ار  اه  نآ برغ  ناهج  هک  دندرک  ادـیپ  تسد  یریگمـشچ  یاه  تیقفوم هب  دـنتفر و  هعـسوت  رد 
.تسین یطخ  کت خیرات  ریسم  هعسوت و  هار  هک  تسا  نآ  ی  هدنهد ناشن  دوخ  عوضوم 

یا هلئـسم دز ، تسد مرن  یژولونکت  هتفرـشیپ و  همین یژولونکت  ی  هعـسوت هب  یژولونکت ، اب  ههجاوم  رد  دـنه  هنومن ، یارب 
.تسین یدیلوت  گنهرف  راک و  گنهرف  اب  طابترا  یب هک 

.تسا یلاخ  هعسوت  یاه  باتک رد  نآ  تیمها  گنهرف و  یاج  هرخوم 
، دشاب هتـشاد  ییاج  اه  نآ رد  گنهرف  رگا  دنراد و  یزاسون  بتکم  تایرظن  رد  یاپ  هعـسوت ، تایرظن  اه و  باتک ًالومعم 

.دنرگن یم گنهرف  هب  رظنم  نیا  زا 
تشپ یگتفاین ، هعـسوت یگنهرف  یاه  هشیر للع و  زا  یتسیل  عقاو  رد  دوش ، یم گنهرف  هب  یهجوت  رگا  رگید  ترابع  هب 

.ددرگ یم فیدر  مهرس 
.دنراد مدرم  گنهرف  هب  هیفس  ردنا  لقاع  یهاگن  جاع ، جرب  رب  هتسشن  یناریا ، نارکفنشور 

نآ هب  نیهوت  زا  زین  یهاگ  دننک و  یم باطخ  لذتبم  ار  نآ  یهاگ  دـنناد ، یم هعـسوت  یارب  یعنام  ار  گنهرف  نیا  یهاگ 
.دنرادن ییابا 

تنـس زارف  رب  تعنـص  باتک  ینایاپ  لوصف  رد  یداـهرف  یـضترم  هک  دراد  دوجو  زین  یرگید  درکیور  درکیور ، نیا  راـنک  رد 
ات دنک  یم ششوک  دزادرپ ، یم دنه  نیچ و  نپاژ ، مود ، جوم  هتفای  هعسوت روشک  هس  هب  هک  ینامز  ینعی  نآ ، ربارب  رد  ای 

.دزاس نایامن  ار  اهروشک  نیا  هعسوت  یگنهرف  یاه  هشیر
.دراد هعسوت  هب  یهجودنچ  یا و  هتشر نیب یهاگن  یداهرف 
.دتفین یلماع  کت شرگن  ماد  رد  ات  دوش  یم ببس  هک  یهاگن 

(۱۳۹۱  ) ناریا رد  یرگیرای  گنهرف  یاـه  باـتک رد  ناوت  یم ار  نآ  زراـب  هنومن  و  درادـن ، یگزاـت  یداـهرف  یارب  هک  یدرکیور 
هتخادرپ عوضوم  کی  یـسررب  هب  نوگانوگ  تاهج  زا  هک  درک ، هظحـالم  ( ۱۳۸۸  ) یرگیرای یـسانش  ناسنا و  ( ۱۳۸۷  ) هراو

.تسا
هک هتـشاد  یرایـسب  یاـه  یروآوـن هار  نیا  رد  هـتخادرپ و  رادـیاپ  هعـسوت  هـب  ینوگاـنوگ  یاـیاوز  اـه و  هـبنج زا  زین  اـجنیا  رد 

یرظن یفـسلف و  یاـه  ناـینب دـقن  عوـضوم  ود  هب  ناوـت  یم یلکروـط  هب اـما  تسین ، نـکمم  اـجنیا  رد  اـه  نآ یگمه  حرش 
هراشا تفن  یاـه  لـکد ریز  ندـیباوخ  هدروآداـب و  داـصتقا  نوچ  یمیهاـفم  رد  تیعقاو ، یزادرپ  موهفم یزاـسون و  بتکم 

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



.درک
.دریگ رارق  هعسوت  یسانش  ناسنا یسانش و  هعماج رد  لصفم  یتاقیقحت  عوضوم  دوخ  دناوت  یم هک  یمیهافم 

رد حاورا  نونکا  : » دسر  یم نایاپ  هب  هدننک  راودیما  ییاهزارف  تالمج و  اب  نآ » ربارب  رد  ای  تنس  زارف  رب  تعنص   » باتک
هرجنپ رد و  هب  یزاین  دورو  یارب  ًالوصا  و  دنتـسین ! هرجنپ  زا  جورخ  رد و  زا  دورو  هب  یـضار  هک  دنا  هدرک خوسر  نانچ  ایـشا 
دوجو نیا  اب  دـنا ، هدرک روبع  تخانـش  هناگ  هدزاود یاه  هزاورد زا  نیا  زا  شیپ  ییاوورت  یاـه  بسا اـب  هراوس  ناـنآ  دـنرادن !

(. ۱۱۳۳و۱۱۳۴ ج ۲ : ، ۱۳۹۷  ، یداهرف « ) تسا هدیسرن  نایاپ  هب  زگره  ناهج  یوسراهچ  رد  نورد و  نورب و  رد  هزرابم 
(. ۱۳۸۷  ) یضترم یداهرف ، عبانم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یسانش  هعماج  دشرا  یسانشراک  *

.نواعت یسانش  هعماج یسانش و  مدرم هب  یدمآرد  هراو :
.راشتنا یماهس  تکرش  نارهت ،

(. ۱۳۸۸  ) یضترم یداهرف ،
.یرگیرای یسانش  ناسنا

.ثلاث رشن  نارهت ،
(. ۱۳۹۱  ) یضترم یداهرف ،

.ناریا رد  یرگیرای  گنهرف 
.مشش پاچ 

.یهاگشناد رشن  زکرم  تاراشتنا  نارهت ،
(. ۱۳۹۳  ) یضترم یداهرف ،

.ناریا رد  رادیاپ  ی  هعسوت دنور  یسانش  بیسآ نآ ؛ ربارب  رد  ای  تنس  زارف  رب  تعنص 
.ناریا یموب  یاه  شناد همانلصفود 

ات ۱۳۰. تاحفص ۷۱  ناتسبات ۱۳۹۳ ، راهب و  هرامش ۱ ،
(. ۱۳۹۶  ) یضترم یداهرف ،

یاهدــماسپ هدروآداـب و  داـصتقا  هنوـگریز  نـیرتزیگنا  تـشهد نـیرترگناریو و  یهاـچ :) کوـید   ) یگنیکم لـکم  لــکم  رازآ 
.نآ یعامتجا  یداصتقا و 

ات ۹۸. تاحفص ۱  هرامش ۷۷ ، یعامتجا ، مولع  همانلصف 
(. فلا  ۱۳۹۷  ) یضترم یداهرف ،

یدادارف ی  هیوس همه رادیاپ و  تفرشیپ  هریگاو  و  یگتفاین ، هعسوت یسانش  ناسنا نآ : ربارب  رد  ای  تنـس  زارف  رب  تعنص 
.یتوتف و 

.ییابطابط همالع  هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ،
(. ۱۳۹۷ ب  ) یضترم یداهرف ،

.یرگیرای یسانش  ناسنا
.دور هلبح تاراشتنا  نانمس ،

(. ۱۳۹۰  ) نیل یرت لراک ،
.یتفن یاه  تلود یتفن و  یاه  قنور یناوارف : یامعم 

.ناهاوخریخ رفعج  همجرت 
.ین رشن  نارهت ،

(. ۱۳۸۹  ) یموئان نیالک ،
.هعجاف یراد  هیامرس روهظ  کوش : نیرتکد 
.یوبن دومحمریم  یباهش و  دادرهم  همجرت 

.همآ باتک  نارهت ،

 



۲۹۲۹
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۳:۴۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یئابطابط همالع  هاگشناد  درک  دوخ  نآ  زا  ار  شیور  یلم  هراونشج  نیمتشه  تسخن  هاگیاج  یئابطابط  همالع  هاگشناد   
.درک دوخ  نآ  زا  ار  ییوجشناد  تباقر  نیا  تسخن  هاگیاج  شیور ، یلم  هراونشج  نیمتشه  رد  لوا  ماقم  بسک ۱۲  اب 

یئابطابط همالع  هاگشناد  درک  دوخ  نآ  زا  ار  شیور  یلم  هراونشج  نیمتشه  تسخن  هاگیاج  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
.درک دوخ  نآ  زا  ار  ییوجشناد  تباقر  نیا  تسخن  هاگیاج  شیور ، یلم  هراونشج  نیمتشه  رد  لوا  ماقم  بسک ۱۲  اب 

: تـسا ریز  حرــش  هـب  فـلتخم  یاـه  هتــشر  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نایوجـشناد   طـسوت  هدـش  بـسک  یاـه  ماـقم
ماقم یخرفهق � راوزبس  وزرآ  دـنمیم و  نایربکا  یلع  طسوت  کرتشم ) تروصب   ) کیـسالک رعـش  هتـشر  رد  تسخن  ماقم  �
ماقم یردـیح � اضردـمحم  طسوت  زاوآ  هتـشر  رد  تسخن  ماقم  دـنمیم � ناـیربکا  یلع  طـسوت  یبدا  رثن  هتـشر  رد  تسخن 

یداینب همطاف  یتسرپرس  هب  دنتـسم  هتـشر  رد  تسخن  ماقم  یجاح � دیرف  یتسرپرـس  هب  هاتوک  ملیف  هتـشر  رد  تسخن 
طسوت ینوناک  قفوم  هرهچ  شخب  رد  تسخن  ماقم  دنمیم � نایربکا  یلع  طسوت  حرط  هدـیا و  شخب  رد  تسخن  ماقم  �

ماقم رمحا � لاله  یاـه  نوناـک تسخن  ماـقم  یناوخ � باـتک  باـتک و  یاـه  نوناـک  تسخن  ماـقم  دـنمیم � نایربکا  یلع 
هبنـش ٢٨ هس  هناـسر    ربـخ و  یاـه  نوناـک  تسخن  ماـقم  یمـسجت �و  یاـهرنه  یتسد و  عیانـص  یاـه  نوناـک  تسخن 

.air يپاچ هخسن  ۱۶۴ دیدزاب :  ١٢٦٦٦ ربخ : هرامش   ١٨:٤٠ دادرم ١٣٩٩ - 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqcc۹

۲۹۲۹
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۳:۰۰

انسیا یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / زورما  طابترا   

رد قـالخا  ملع و  تحاـس  هب  موـجه   » هچنآ شهوـکن  نمـض  یا  هماـن راـشتنا  اـب  تاـطابترا  موـلع  یاهداتـسا  زا  یدادـعت 
ات هـتفرگ  داژندــمتعم  زا  تاـطابترا  شناد  ناراذــگ  هیاـپ هـک  ار  یهار  : » دــندرک دــیکات  دــنا ، هدرک ناوـنع  تاــطابترا » هزوـح 
، ناگتخومآ شناد  ناققحم ، ناداتـسا ، هبطاق  هک  تاطابترا  گرزب  هداوناخ  رد  میهد و  یم  همادا  دـنا  هدرک زاـغآ  یناـقرف 
مـلع و هـک  یتـسرد  ریــسم  هـک  تشاذــگ  میهاوـخن  دریگ  یم  ارف  ار  روـشک  یاـه  هناـسر  یا  هـفرح  نـالاعف  نایوجــشناد و 

هناگود دوش و  دودسم  شودخم و  ناکاته  ضارغا  یقالخاریغ و  یوهایه  اب  دراذگ  یم هناسر  لها  یاپ  شیپ  رد  قالخا 
.دیآ دوجو  هب  یسایس  یداقتعا و  موهوم  یاه 

یملع تاـیه  یاــضعا  زا  یعمج  یاــضما  هـب  هـتفرگ و  رارق  انــسیا  راــیتخا  رد  نآ  زا  یا  هخــسن هـک  هماــن  نـیا  نـتم  رد  « 
یاه هاگشناد  رد  تاطابترا  شناد  ناتـساد  : » تسا هدمآ  هدیـسر ، یئابطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  مولع  هدکشناد 

.تسا زیگنا  مغ  هاگ  زیگنا و  تفگش  ینالوط ، یناتساد  ناریا 
مولع یاه  هزوح  ۀـمه  شیاه  هتفای  دریگ و  یم  رارق  یعامتجا  یاـه  شناد  مره  سأر  رد  جـیردت  هب  هک  تاـطابترا  ملع 

دوخ دوخ نآنآ   زازا   ارار   شیور   شیور یلم   یلم هراونشج   هراونشج نیمتشه   نیمتشه تسخن   تسخن هاگیاج   هاگیاج یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
درک درک

تاطابترا تاطابترا هزوح   هزوح ردرد   قالخا   قالخا ملع  وو   ملع تحاس   تحاس هبهب   موجه   موجه شهوکن   شهوکن ردرد  

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۶طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12666
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12666
https://ertebatemrooz.ir/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2/
https://ertebatemrooz.ir/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2/


.دش هجاوم  شلاچ  اب  ناریا  هب  دورو  یادتبا  نامه  زا  دهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  یناسنا 
ار یعمج  شنک  شخبتایح  ۀزوح  نیا  اب  یملع  شنم  مهف و  هک  دوش  یم  دـش و  هداد  نامزاس  یناسک  یوس  زا  شلاـچ 

دــس ار  نآ  ییافوکــش  یریگ و  لکــشریسم  یا ، هناـسر  یاـضف  رد  یرـالاساغوغ  اـب  هـک  دـندرک  مزج  مزع  دـندیبات و  یمنرب 
.دننک

هب یاـپ  ینهذ ، اـنیب  شنک  دـیدج  یرواـنف  هدـنزاسرب  نیون و  شناد  ناونع  هب  تاـطابترا  موـلع  هک  ههد ۱۳۵۰  ناـمه  زا   
یوس رد  زرو  هشیدـنا  ناملاع  وس و  کی  رد  رگادوس  ناـییاغوغ  نآ  رد  هک  تفرگ  لکـش  یا  هناـگود  دراذـگ ، ناریا  ۀـعماج 

.دنتشاد رارق  رگید 
مـلع و رب  ار  یعاـمتجا  تاــطابترا  یراــگن و  هماــنزور  هناــسر و  ۀزوـح  اــت  دــندرک  یم  شــالت  نازرو  هشیدــنا  هـک  یلاــح  رد 

مکاح رب  ار  هار  تاطابترا  شناد  ۀرهچ  بیرخت  اب  دـندرک  یم  شالت  وهایهرپ  نارگادوس  دـننک ، ینتبم  قـالخا  شهوژپ و 
.دندنبرب یراگن  همانزور  هناسر و  ۀزوح  رد  یقالخا  یملع  لقتسم  یشم  یجیردت  ندش 

یعامتجا یناسنا و  مولع  ۀـصرع  رد  لوفغم  یاه  شناد  زا  یرایـسب  هک  روط  نامه  یمالـسا ، بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ    
رد یملع  تاعلاطم  تاطابترا و  مولع  تخاـس ، نوگرگد  ار  یهاگـشناد  یرکف و  طـیحم  دـش و  یناریا  یاـه  یمداـکآ  دراو 

نارکفمه ناهارمه و  داژندـمتعم و  مظاک  رتکد  راگدـنام  یعاسم  اـب  زین  یمومع  طـباور  یراـگن و  هماـنزور  هناـسر ، ۀزوح 
یـشهوژپ یاه  هزوح  یـشزومآ و  یاه  شخب  لقتـسم ، ییاه  هتـشر  تروص  هب  جـیردت  هب  تفرگ و  لکـش  ناشیا  یملع 

ییارجا و یاه  شخب  رد  یدربراک  یا و  هفرح  یتاقیقحت  یشزومآ و  زکارم  شرتسگ  سیسات و  هب  یتح  دمآرد و  دمآراک 
تاعلاطم زین  یا و  هناـسر  کراـبم  ناـیرج  زا  یـشخب  هک  دـنمناوت  هتخیهرف و  ۀـتخومآ  شناد  نارازه  دـیماجنا و  یمومع 

.داد لیوحت  یمالسا  یناریا  هعماج  هب  ار  دنروشک  تاطابترا  یملع 
عفانم کچوک  یایند  هب  دودحم  ار  تاطابترا  ملع  تساوخ  یم  هک  رگادوس  ییاغوغ و  ییاه  نایرج  تفگ  دـیاب  فسات  اب 
یاضف دولآ  لگ  یاه  بآ  هدـننک  لالز  دـمآزور ، هعـسوت و  هب  ور  شناد  نیا  تساوخ  یمن  دـنک  دوخ  یـسایس  یـصخش و 

رب یمالـسا و  بـالقنا  زا  سپ  هک  دوـب  یکراـبم  یملع  ناـیرج  هب  موـجه  راـک  ردـنا  تـسد  ادـتبا  ناـمه  زا  دوـش  یا  هناـسر 
.دوب هتفرگ  لکش  تاطابترا  دهعتم  دنمشیدنا و  ناملسم و  ناگتخومآ  شناد  شود 

یا هناـسر  یا  هفرح  یملع و  تاـعلاطم  تاـطابترا و  موـلع  شرتـسگ  سیـسأت و  ماگـشیپ  هـک  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
ترازو تیریدـم  تحت  یتلود  یاه  هاگـشناد  نیب  رد  تاطابترا  یـصصخت  هدکـشناد  اـهنت  یاراد  نونکا  مه  تسا و  هدوب 

رد ارگ  قـالخا  درکیور  جـیورت  یملع و  ۀـعلاطم  شهوژپ و  شزومآ و  زکرم  وس  کـی  زا  تسا ، یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع 
.تسا هتفرگ  رارق  نایئاغوغ  هئطخت  موجه و  فده  وس  رگید  زا  هدوب و  هنیمز  نیا 

زا کـی  چــیه  رب  هـک  یهاو  یلیـالد  هـب  ار  تاـطابترا  شناد  یقـالخا  یملع و  راگدــنام  یاــه  هرهچ  زا  یکی  نوـنکا  اــهنامه 
هداد رارق  زات  تخات و  موجه و  دروم  تسین ، هدیشوپ  یا  هناسر  فصنم  یلاها  قیقد و  نارگشهوژپ  لیـصا و  ناداتـسا 

.دنا
میناسرب هناسر  هصرع  یا  هفرح  یهاگـشناد و  نـالاعف  ۀـعماج  یهاـگآ  هب  رگید  راـب  کـی  هک  تسا  مزـال  لـیلد  نیمه  هب 

.تسین درف  کی  هیلع  موجه  موجه ، نیا  هک 
ناـینب تیوقت  هب  ریگیپ  مارآ و  هک  تسا  تاـطابترا  ۀزوح  رد  یقـالخا  یدرکیور  لیـصا و  یـشناد  هعـسوت  هب  موـجه  هکلب 

.تسا هتخادرپ  روشک  یملع  یاه 
راشرـس ردق  نآ  تسا  هتفر  راک  هب  یناقرف  یدهم  دـمحم  رتکد  یاقآ  بانج  هتخیهرف  داتـسا  هیلع  اهزور  نیا  هک  یتایبدا 

.دشاب نآ  یوگخساپ  دناوت  یم  یقوقح  ییاضق و  یگدیسر  طقف  هک  تسا  اوران  یاه  تمهت  غورد و  یفاصنا ، یب  زا 
یارب شالت  رگناـشن  دـهد و  یم  لاـقتنا  هک  تسا  یماـیپ  تیناـقح  مدـع  یاـیوگ  دوخ  یراـتفگ ، ۀویـش  تاـیبدا و  نیا  اـما 

داتـسا نیا  شیالآ  یب  کاپ و  ۀرهچ  رب  ندیـشک  هجنپ  یارب  دـیدهت  غورد و  تمهت ، رب  ینتبم  یقالخا  ریغ  درکیور  یایحا 
.تسا وا  هارمه  ناققحم  ناداتسا و  یمامت  شنمگزرب و 

هدرک زاغآ  یناـقرف  اـت  هتفرگ  داژندـمتعم  زا  تاـطابترا  شناد  ناراذـگ  هیاـپ  هک  ار  یهار  هک  میراد  یم  مـالعا  اـنبم  نیا  رب    
نایوجـشناد و ناـگتخومآ ، شناد  ناـققحم ، ناداتــسا ، هبطاـق  هـک  تاـطابترا  گرزب  هداوناـخ  رد  مـیهد و  یم  هـمادا  دـنا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۷طباور 



شیپ رد  قـالخا  ملع و  هک  یتـسرد  ریـسم  هـک  تشاذـگ  میهاوـخن  دریگ  یم  ارف  ار  روـشک  یاـه  هناـسر  یا  هـفرح  نـالاعف 
موهوم یاه  هناگود  دوش و  دودسم  شودـخم و  ناکاته  ضارغا  یقالخا و  ریغ  یوهایه  اب  دراذـگ  یم  هناسر  لها  یاپ 

.دیآ دوجو  هب  یسایس  یداقتعا و 
ۀیآ ۴۲) هرقب  هروس   «) نوملعت متنا  قحلا و  اومتکتو  لطابلاب  قحلا  اوسبلت  الو  : » هک تسا  هتخومآ  ام  هب  میرک  نآرق    

.دینکن نامتک  دیناد  یم  هکنیا  اب  ار  تقیقح  دیزیماین و  لطاب  اب  ار  قح  و 
، تسین یزوسلد  دـهعت و  تقیقح ، چـیه  دـجاو  تسا و  غورد  یزورما  یاهاعدا  موجه و  نالوج ، نیا  هک  میناد  یم  ام 

یملع ثاریم  تـشاد و  دــنهاوخن  ییاـج  هدــنیآ  رد  ناـیوج  تـعفنم  ناــکاته و  هـک  تـسا  هداد  ناــشن  خــیرات  نـینچمه 
.دوب دهاوخ  راگدنام  نادواج و  یقالخا  دهعتم و  هتخیهرف ، یاه  تیصخش 

رتکد یمرهج ، هدازربکا  نیدـلا  لامج  دیـس  رتکد  یدـمحا ، یلع  رتکد  الوج ، بلاطوبا  اراس  رتکد  یاـضما  هب  هماـن  نیا  « 
یداـه رتـکد  هدـنیاپ ، نیـسح  رتـکد  یهدـکاپ ، ینیــسح  اـضریلع  رتـکد  تاـیب ، یــسدق  رتـکد  یوـلع ، یدرجورب  تخدـهم 
رتـکد اـهیدرم ، یـضترم  دیـس  رتـکد  یـسوواک ، ادـیل  رتـکد  رادرز ، نیرز  رتـکد  هداز ، یوـضر  نیدلاروندیـس  رتـکد  یکیناـخ ،

.تسا هدیسر  ییایحی  ناحبس  رتکد  هدازیدهم و  دمحمدیس  رتکد  یدومحم ، کراهب 
انسیا عبنم : مایپ  یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انسیا تاطابترا -  هزوح  رد  قالخا  ملع و  تحاس  هب  موجه  شهوکن  رد   

نیالنآربخ تاطابترا -  هزوح  رد  قالخا  ملع و  تحاس  هب  موجه  شهوکن  رد   

۲۹۲۹
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۴۹



طارص یلصا : عبنم   ۱۳۳۵۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۲۷   / ورارف   

وردوـخ و ناریا  نونکاـت  لاـس  یادــتبا  زا  هـک  تسیلاـح  رد  نـیا  دور ، یم ـالاب  ناـنچمه  وردوـخ  رازاـب  رد  اـه  تـمیق ورارف  -
ناـیم هدـمآ  لـمعب  تاـقفاوت  ساـسارب  هدـش ، مـالعا  هطبار  نـیا  رد  دـنا ، هدـندرک  نارگ  راـب  ود  ار  دوـخ  تـالوصحم  اـپیاس 

هک یـشخب  مروت  خرن  ساسارب  راب  کی  هام  هس  ره  وردوخ  تمیق  ات  دـش  نیا  رب  رارق  رازاب  میظنت  داتـس  تباقر و  یاروش 
.دنک ادیپ  رییغت  دوش  یم مالعا  یزکرم  کناب  طسوت 

اج تسین و  یعقاو  وردوـخ  تمیق  دنتـسه ، دـندقتعم  نازاـس  هـعطق  نازاـسوردوخ و  رـضاح  لاـح  رد  ورارف ، شرازگ  هـب 
هجوت اـب  دـننک ، یم دـیکات  زین  ناسانـشراک  مدرم و  فرط  نآ  زا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دراد ، دوـجو  رتـشیب  شیازفا  یارب 

.درادن دیرخ  شزرا  ناونع  چیه  هب  یلعف  یاه  تمیق اب  دیارپ  لاثم  روط  هب  تالوصحم ، عونت  مدع  نییاپ و  تیفیک  هب 
هب هراشا  اب  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داتـسا  ینیما  هللارماورارف  اب  وگتفگدرادن  دـیرخ  شزرا  ینویلیم  دیارپ ۹۰  ارچ 
دراد یگتـسب  یفلتخم  لـیالد  هب  وردوخ  نیا  تمیق  نتفر  ـالاب  تفگ : دزرا ، یمن ناـموت  نوـیلیم  عقاو ۹۰  هب  دـیارپ  هکنیا 

امرفمکح وردوخ  تعنص  رب  هک  هدوب  یتیریدم  یگتفـشآ  هب  طوبرم  زین  رگید  یخرب  دنتـسه و  یراتخاس  اه  نآ اضعب  هک 
هب ریدـم  کی  زور  ره  کیژتارتسا  هناخترازو  کـی  ناونع  هب  تعنـص  ترازو  رـضاح  لاـح  رد  دـینبب ، لاـثم  ناونع  هب  تسا ،

.تسا هدش  سلجم  تلود و  نیب  یسایس  یاه  اوعد ریگرد  زین  زورما  هدید و  دوخ 

؟؟ تسیک تسیک اباب   قحقح   ینویلیم ؛ ؛ ینویلیم دیارپ  ۹۰۹۰   دیارپ لاجنج   لاجنج

راهظا دوب ، دـهاوخ  یلعف  لاونم  نیمه  هب  رازاـب  تیعـضو  دـنوشن ، یـصوصخ  نازاـسوردوخ  هکیناـمز  اـت  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  ینیما 
ساسا رب  لاسما  اما  دـنهد ، هئارا  ار  تمیق  شیازفا  تساوخرد  راـبکی  یلاـس  دنتـسناوت ، یم لـبق  لاـس  اـت  نازاـسوردوخ  تشاد :

وربور شیازفا  اب  هناخراک  یمـسر  تمیق  رابود  نونکات  هکیروط  هب  هتفای ، شهاک  هام  هس  ره  هب  تدـم  نیا  تباقر  یاروش  مـالعا 
زا یارب  دـیاب  نیاربانب  دوش ، یم هارمه  شیارفا  اـب  اـه  خرن زین  رگید  راـبود  لاـس  ناـیاپ  اـت  هک  تسا  مولعم  متـسیس  نیا  اـب  هدوب ،

.درک ادیپ  یساسا  لح  هار  کی  دنراد ، تمیق  شیازفا  تساوخرد  مادم  نازاسوردوخ  هک  بویعم  لکیس  نیا  ندرب  نیب 

 

https://fararu.com/fa/news/451492/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/451492/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA


یارب مزال  تیحالص  تیافک و  زا  ناونع  چیه  هب  دنتفرگ ، رارق  راک  دنـسم  رب  ریزو  ناونع  هب  هک  زین  یلبق  درفا  دوزفا : یو 
ناـمروشک یوردوـخ  تعنـص  رازاـب و  زورما  تیعـضو  دـناوت  یم زین  عوـضوم  نیا  یاعدـم  دـندوبن ، رادروـخرب  راـک  نـیا  نـیا 

رییغت زا  دــعب  دــنراد و  روـضح  یهاـتوک  تدــم  یارب  یگمه  زین  زاـسوردوخ  یاـه  تکرــش ناریدــم  رگید  یوـس  زا  دــشاب ،
اب زورما  دـندوب ، هدـش  یــصوصخ  یباـسح  تـسرد و  اـپیاس  وردوـخ و  ناریا  رگا  اـما  دـنوش ، یم ضوـع  زین  اـه  نآ تـلود ،
هب هکنیا  هن  تسا  یقرت  تفرـشیپ و  لاـبند  هب  اـعقاو  یـصوصخ  ریدـم  هـک  ارچ  میدوـبن ، وربور  یناـموت  نوـیلیم  دیارپ ۹۰ 

.دنک ظفح  ار  دوخ  یلدنص  دهاوخب  اهنت  یتلود  ناریدم  یخرب  دننام 
، دوب دهاوخ  یلعف  لاونم  نیمه  هب  رازاب  تیعـضو  دـنوشن ، یـصوصخ  نازاسوردوخ  هکینامز  ات  هکنیا  رب  دـیکات  اب  ینیما 

اما دــنهد ، هـئارا  ار  تـمیق  شیازفا  تساوـخرد  راـبکی  یلاـس  دنتــسناوت ، یم لـبق  لاـس  اـت  نازاـسوردوخ  تـشاد : راــهظا 
یمسر تمیق  رابود  نونکات  هکیروط  هب  هتفای ، شهاک  هام  هس  ره  هب  تدم  نیا  تباقر  یاروش  مالعا  ساسا  رب  لاسما 

هارمه شیارفا  اب  اه  خرن زین  رگید  رابود  لاس  نایاپ  ات  هک  تسا  مولعم  متسیس  نیا  اب  هدوب ، وربور  شیازفا  اب  هناخراک 
، دنراد تمیق  شیازفا  تساوخرد  مادم  نازاسوردوخ  هک  بویعم  لکیـس  نیا  ندرب  نیب  زا  یارب  دـیاب  نیاربانب  دوش ، یم

.درک ادیپ  یساسا  لح  هار  کی 
زا تلود  جورخ  نازاسوردوخ و  یعقاو  یزاس  یصوصخ  زین  یساسا  راکهار  درک : هفاضا  وردوخ  تعنـص  سانـشراک  نیا 

شیازفا وردوخ ، دیلوت  هنیزه  شهاک  لابند  هب  اه  نآ دنوش ، یصوصخ  اه  تکرش نیا  اعقاو  رگا  تسا ، وردوخ  تعنص 
رد دنور ، یم دوخ  تالوصحم  دبس  ندرک  عونتم  تیاهن  رد  هعـسوت و  قیقحت و  ثحابم  یارب  هنیزه  شیازفا  یرو ، هرهب 

، دنهد یمن دش ، نایب  هک  یلئاسم  نیا  ققحت  یارب  یتیمها  نیرتکچوک  یتلود  تیریدم  اب  نازاسوردوخ  نالا  هکیتروص 
تالوصحم ریاس  یارب  اما  دـش ، فقوتم  نآ  دـیلوت  هک  اریز  داد ، ماجنا  ناوت  یمن یراـک  دـیارپ  دروم  رد  هک  نـالا  ییوس  زا 

شهاـک ار  اـه  نآ دـیلوت  هنیزه  تفرگ و  شیپ  رد  ار  یحالـصا  هـیور  ناوـت  یم وردوـخ  نـیا  ناـنیزگیاج  نـینچمه  یلعف و 
.دنهد نت  اه  نآ هب  دهاوخ  یمن اه  تکرش هنافساتم  هک ، تسا  وربور  یدایز  یاه  یتخس اب  هلئسم  نیا  اما  داد ،

دیارپ یارب  ینویلیم  یتح ۱۰۰  ینویلیم و  یاه ۹۰  تمیق میا ، هدینش اه  راب هتشذگ  هتقو  دنچ  نیا  یط  داد : همادا  ینیما 
، دوش یم مـالعا  یاـه  خرن نینچ  یزاـجم  یاـضف  رد  اـما  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  زین  یرادـیرخ  اـه  مقر نیا  رد  دـیاش  هک  ار 

روـط هـب  تالکــشم  نـیا  هکیناـمز  اـت  تـسا و  وربور  یقیمع  رایــسب  تالکــشم  اـب  وردوـخ  تعنــص  هـک  هتــشاد  هجوـت  دـیاب 
.تشاد نازاسوردوخ  زا  ار  یداصتقا  تیفیک و  اب  لوصحم  دیلوت  راظتنا  ناوت  یمن دنوشن ، لح  یا  هشیر

هراشا اب  رد  نگمه  نازاس  هعطق  نمجنا  سیئر  شنم  یفجن  اضردـمحم  ورارف  اب  وگتفگ  ! تسین نارگ  ینویلیم  دیارپ ۹۰ 
یناـموت نویلیم  دـیارپ ۹۰  هدـنب  داـقتعا  هب  تفگ : تسا ، یعیبـط  ناـموت  نوـیلیم  هب ۹۰  دـیارپ  تمیق  شیازفا  هـکنیا  هـب 
یادـتبا زا  رـالد  تمیق  شیازفا  هـب  هجوـت  اـب  دراد و  زرا  خرن  اـب  یمیقتـسم  طاـبترا  وردوـخ  تعنـص  هـک  اریز  تـسین ، نارگ 

هک ارچ  دــشاب ، وربور  خرن  شیازفا  اــب  یا  هیامرــس یــالاک  کــی  ناوـنع  هـب  زین  وردوـخ  هـک  تـسا  یعیبــط  نونکاــت ، لاــس 
یطیارـش نینچ  رد  اعبط  دـنیآ ، یم وردوخ  نوچمه  یرازاب  غارـس  هب  دوخ  اـه  ییاراد شزرا  ظـفح  یارب  مدرم  زا  یرایـسب 

.دور یم الاب  زین  اه  تمیق نآ  لابند  هب  دوش و  یم دایز  رازاب  رد  اضاقت 
یروتسد یراذگ  تمیق  رازاب و  نیا  رد  تلود  تلاخد  وردوخ ، تمیق  شیازفا  یاه  هشیر نیرت  یلـصا زا  یکی  دوزفا : یو 

نایز زین  راک  نیا  هجیتن  دـننک ، یم دـیلوت  نایز  اب  ار  دوخ  تالوصحم  نازاس  هعطق  ناراسوردوخ و  هک  تساهلاس  تسا ،
خرن نینچمه  هیلوا و  داوم  تمیق  لاـس  ره  دـنوش ، یم وربور  نآ  اـب  هلاـس  ره  نازاـسوردوخ  هک  تسا  یهوـبنا  هتـشابنا 

، دــننکن نارگ  ار  ناـشتالوصحم  یاـه  تـمیق نازاـسوردوخ  هـک  تـسا  نـیا  راـظتنا  اـما  دوـش ، یم داــیز  دزمتــسد  قوـقح و 
دیارپ تمیق  دراد ، دوجو  روشک  داصتقا  رد  یراظتنا  مروت  هکینامز  ات  نیاربانب  دـهد ، خر  دـناوت  یمن لمع  رد  یزیچ  نینچ 

.دش دهاوخ  هارمه  دشر  اب  زین  اه  وردوخ ریاس  و 
: تشاد راهظا  تسا ، هدرک  وربور  یدایز  رایـسب  تالکـشم  اب  ار  وردوخ  تعنـص  اه  میرحت هکنیا  رب  دـیکات  اب  شنم  یفجن 

هکیروط هب  هدـش ، وربور  اـکیرمآ  هناـملاظ  هبناـجکی و  یاـه  میرحت اـب  هعطق  وردوخ و  تعنـص  ود  تسا  لاـس  ود  زا  شیب 
اب هتـشذگ  لاس  ود  رد  زین  دیلوت  نازیم  یطیارـش  نینچ  رد  میتسه ، وربور  یرایـسب  بئاصم  اب  دیلوا  داوم  یارب  ام  یتح 

خرچ نانچمه  ات  دنک  تیامح  تعنـص  نیا  زا  دـیاب  تلود  تسین ، یداع  وردوخ  تیعـضو  نیاربانب  هدـش ، وربور  شهاک 

 



، دـنا هدـش  هجاوم  یلیطعت  یتسکـشرو و  اـب  طـسوتم  کـچوک و  نازاـس  هعطق  زا  یرایـسب  لاـس  ود  نیا  یط  دـخرچب ، نآ 
.داد خر  وردوخ  تعنص  میرحت  زا  دعب  تسرد  زین  تاقافتا  نیا  یمامت 

راک نیا  هبرجت  ههد ۷۰  رد  تشاد : نایب  دوش ، نییعت  رازاب  هیـشاح  رد  دـیاب  اه  تمیق هکنیا  هب  هراشا  اب  زاس  هعطق  نیا 
یوس زا  دنک ، مالعا  یروتسد  ار  اه  تمیق هک  دراد  رارـصا  نانچمه  تلود  اما  هدوب ، زیمآ  قفوم  رایـسب  هک  هتـشاد  دوجو 
نیا اـما  درک ، نییعت  یتباـقر  تروـص  هب  ار  خرن  ناوـت  یم زین  ـالاک  سروـب  رد  وردوـخ  هـضرع  اـب  مـیداد ، داهنـشیپ  اـم  رگید 

، تسا نیمه  وردوـخ  تعنـص  عـضو  دـشاب ، یروتـسد  یراذـگ  تمیق  هکیناـمز  اـت  تـسا ، فرح  دـح  رد  زوـنه  زین  هلئـسم 
یتدم زا  دعب  یتروص  نینچ  رد  دوش ، نییعت  رازاب  مزیناکم  ساسارب  رازاب و  هیـشاح  رد  اه  تمیق دهد  هزاجا  دـیاب  تلود 

.دوش یم عفترم  زین  تالکشم  دش و  دهاوخ  لداعتم  اه  تمیق

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

طارص تسیک - ؟ اب  قح  ینویلیم ؛ دیارپ ۹۰  لاجنج   

سراف جیلخ  یربخ  هاگیاپ  تسیک - ؟ اب  قح  ینویلیم ؛ دیارپ ۹۰  لاجنج   

۲۹۲۹
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۱:۳۴



نیالنآربخ یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انسیا   

هدکشناد یملع  تایه  یاضعا  زا  یعمج  یاضما  هب  هتفرگ و  رارق  انسیا  رایتخا  رد  نآ  زا  یا  هخسن هک  همان  نیا  نتم  رد 
ناریا یاـه  هاگــشناد  رد  تاـطابترا  شناد  ناتــساد  » تـسا : هدـمآ  هدیــسر ، یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  تاـطابترا  موـلع 

.تسا زیگنا  مغ  هاگ  زیگنا و  تفگش  ینالوط ، یناتساد 
مولع یاه  هزوح  ۀـمه  شیاه  هتفای  دریگ و  یم  رارق  یعامتجا  یاـه  شناد  مره  سأر  رد  جـیردت  هب  هک  تاـطابترا  ملع 

.دش هجاوم  شلاچ  اب  ناریا  هب  دورو  یادتبا  نامه  زا  دهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  یناسنا 
ار یعمج  شنک  شخبتایح  ۀزوح  نیا  اب  یملع  شنم  مهف و  هک  دوش  یم  دـش و  هداد  نامزاس  یناسک  یوس  زا  شلاـچ 

دــس ار  نآ  ییافوکــش  یریگ و  لکــشریسم  یا ، هناـسر  یاـضف  رد  یرـالاساغوغ  اـب  هـک  دـندرک  مزج  مزع  دـندیبات و  یمنرب 
.دننک

هب یاـپ  ینهذ ، اـنیب  شنک  دـیدج  یرواـنف  هدـنزاسرب  نیون و  شناد  ناونع  هب  تاـطابترا  موـلع  هک  ههد ۱۳۵۰  ناـمه  زا   
یوس رد  زرو  هشیدـنا  ناملاع  وس و  کی  رد  رگادوس  ناـییاغوغ  نآ  رد  هک  تفرگ  لکـش  یا  هناـگود  دراذـگ ، ناریا  ۀـعماج 

.دنتشاد رارق  رگید 
مـلع و رب  ار  یعاـمتجا  تاــطابترا  یراــگن و  هماــنزور  هناــسر و  ۀزوـح  اــت  دــندرک  یم  شــالت  نازرو  هشیدــنا  هـک  یلاــح  رد 

مکاح رب  ار  هار  تاطابترا  شناد  ۀرهچ  بیرخت  اب  دـندرک  یم  شالت  وهایهرپ  نارگادوس  دـننک ، ینتبم  قـالخا  شهوژپ و 
.دندنبرب یراگن  همانزور  هناسر و  ۀزوح  رد  یقالخا  یملع  لقتسم  یشم  یجیردت  ندش 

یعامتجا یناسنا و  مولع  ۀـصرع  رد  لوفغم  یاه  شناد  زا  یرایـسب  هک  روط  نامه  یمالـسا ، بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ    
رد یملع  تاعلاطم  تاطابترا و  مولع  تخاـس ، نوگرگد  ار  یهاگـشناد  یرکف و  طـیحم  دـش و  یناریا  یاـه  یمداـکآ  دراو 

تاطابترا تاطابترا هزوح   هزوح ردرد   قالخا   قالخا ملع  وو   ملع تحاس   تحاس هبهب   موجه   موجه شهوکن   شهوکن ردرد  

هزوـح رد  قـالخا  مـلع و  تحاـس  هـب  موـجه   » هـچنآ شهوـکن  نمــض  یا  هماـن راـشتنا  اـب  تاــطابترا  موـلع  یاهداتــسا  زا  یدادــعت 
دنا هدرک زاغآ  یناقرف  ات  هتفرگ  داژندمتعم  زا  تاطابترا  شناد  ناراذگ  هیاپ هک  ار  یهار  : » دندرک دـیکات  دـنا ، هدرک ناونع  تاطابترا »
هفرح نالاعف  نایوجـشناد و  ناـگتخومآ ، شناد  ناـققحم ، ناداتـسا ، هبطاـق  هک  تاـطابترا  گرزب  هداوناـخ  رد  میهد و  یم  همادا 
دراذگ یم هناسر  لها  یاپ  شیپ  رد  قالخا  ملع و  هک  یتسرد  ریـسم  هک  تشاذـگ  میهاوخن  دریگ  یم  ارف  ار  روشک  یاه  هناسر  یا 

« .دیآ دوجو  هب  یسایس  یداقتعا و  موهوم  یاه  هناگود  دوش و  دودسم  شودخم و  ناکاته  ضارغا  یقالخاریغ و  یوهایه  اب 

 

https://www.isna.ir/news/99052922313/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99052922313/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA


نارکفمه ناهارمه و  داژندـمتعم و  مظاک  رتکد  راگدـنام  یعاسم  اـب  زین  یمومع  طـباور  یراـگن و  هماـنزور  هناـسر ، ۀزوح 
یـشهوژپ یاه  هزوح  یـشزومآ و  یاه  شخب  لقتـسم ، ییاه  هتـشر  تروص  هب  جـیردت  هب  تفرگ و  لکـش  ناشیا  یملع 

ییارجا و یاه  شخب  رد  یدربراک  یا و  هفرح  یتاقیقحت  یشزومآ و  زکارم  شرتسگ  سیسات و  هب  یتح  دمآرد و  دمآراک 
تاعلاطم زین  یا و  هناـسر  کراـبم  ناـیرج  زا  یـشخب  هک  دـنمناوت  هتخیهرف و  ۀـتخومآ  شناد  نارازه  دـیماجنا و  یمومع 

.داد لیوحت  یمالسا  یناریا  هعماج  هب  ار  دنروشک  تاطابترا  یملع 
عفانم کچوک  یایند  هب  دودحم  ار  تاطابترا  ملع  تساوخ  یم  هک  رگادوس  ییاغوغ و  ییاه  نایرج  تفگ  دـیاب  فسات  اب 
یاضف دولآ  لگ  یاه  بآ  هدـننک  لالز  دـمآزور ، هعـسوت و  هب  ور  شناد  نیا  تساوخ  یمن  دـنک  دوخ  یـسایس  یـصخش و 

رب یمالـسا و  بـالقنا  زا  سپ  هک  دوـب  یکراـبم  یملع  ناـیرج  هب  موـجه  راـک  ردـنا  تـسد  ادـتبا  ناـمه  زا  دوـش  یا  هناـسر 
.دوب هتفرگ  لکش  تاطابترا  دهعتم  دنمشیدنا و  ناملسم و  ناگتخومآ  شناد  شود 

یا هناـسر  یا  هفرح  یملع و  تاـعلاطم  تاـطابترا و  موـلع  شرتـسگ  سیـسأت و  ماگـشیپ  هـک  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
ترازو تیریدـم  تحت  یتلود  یاه  هاگـشناد  نیب  رد  تاطابترا  یـصصخت  هدکـشناد  اـهنت  یاراد  نونکا  مه  تسا و  هدوب 

رد ارگ  قـالخا  درکیور  جـیورت  یملع و  ۀـعلاطم  شهوژپ و  شزومآ و  زکرم  وس  کـی  زا  تسا ، یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع 
.تسا هتفرگ  رارق  نایئاغوغ  هئطخت  موجه و  فده  وس  رگید  زا  هدوب و  هنیمز  نیا 

زا کـی  چــیه  رب  هـک  یهاو  یلیـالد  هـب  ار  تاـطابترا  شناد  یقـالخا  یملع و  راگدــنام  یاــه  هرهچ  زا  یکی  نوـنکا  اــهنامه 
هداد رارق  زات  تخات و  موجه و  دروم  تسین ، هدیشوپ  یا  هناسر  فصنم  یلاها  قیقد و  نارگشهوژپ  لیـصا و  ناداتـسا 

.دنا
میناسرب هناسر  هصرع  یا  هفرح  یهاگـشناد و  نـالاعف  ۀـعماج  یهاـگآ  هب  رگید  راـب  کـی  هک  تسا  مزـال  لـیلد  نیمه  هب 

.تسین درف  کی  هیلع  موجه  موجه ، نیا  هک 
ناـینب تیوقت  هب  ریگیپ  مارآ و  هک  تسا  تاـطابترا  ۀزوح  رد  یقـالخا  یدرکیور  لیـصا و  یـشناد  هعـسوت  هب  موـجه  هکلب 

.تسا هتخادرپ  روشک  یملع  یاه 
راشرـس ردق  نآ  تسا  هتفر  راک  هب  یناقرف  یدهم  دـمحم  رتکد  یاقآ  بانج  هتخیهرف  داتـسا  هیلع  اهزور  نیا  هک  یتایبدا 

.دشاب نآ  یوگخساپ  دناوت  یم  یقوقح  ییاضق و  یگدیسر  طقف  هک  تسا  اوران  یاه  تمهت  غورد و  یفاصنا ، یب  زا 
یارب شالت  رگناـشن  دـهد و  یم  لاـقتنا  هک  تسا  یماـیپ  تیناـقح  مدـع  یاـیوگ  دوخ  یراـتفگ ، ۀویـش  تاـیبدا و  نیا  اـما 

داتـسا نیا  شیالآ  یب  کاپ و  ۀرهچ  رب  ندیـشک  هجنپ  یارب  دـیدهت  غورد و  تمهت ، رب  ینتبم  یقالخا  ریغ  درکیور  یایحا 
.تسا وا  هارمه  ناققحم  ناداتسا و  یمامت  شنمگزرب و 

هدرک زاغآ  یناقرف  اـت  هتفرگ  داژندـمتعم  زا  تاـطابترا  شناد  ناراذـگ  هیاـپ  هک  ار  یهار  هک  میراد  یم  مـالعا  اـنبم  نیا  رب    
نایوجـشناد و ناـگتخومآ ، شناد  ناـققحم ، ناداتــسا ، هبطاـق  هـک  تاـطابترا  گرزب  هداوناـخ  رد  مـیهد و  یم  هـمادا  دـنا 

شیپ رد  قـالخا  ملع و  هک  یتـسرد  ریـسم  هـک  تشاذـگ  میهاوـخن  دریگ  یم  ارف  ار  روـشک  یاـه  هناـسر  یا  هـفرح  نـالاعف 
موهوم یاه  هناگود  دوش و  دودسم  شودـخم و  ناکاته  ضارغا  یقالخا و  ریغ  یوهایه  اب  دراذـگ  یم  هناسر  لها  یاپ 

.دیآ دوجو  هب  یسایس  یداقتعا و 
ۀیآ ۴۲) هرقب  هروس   «) نوملعت متنا  قحلا و  اومتکتو  لطابلاب  قحلا  اوسبلت  الو  » هک : تسا  هتخومآ  ام  هب  میرک  نآرق    

.دینکن نامتک  دیناد  یم  هکنیا  اب  ار  تقیقح  دیزیماین و  لطاب  اب  ار  قح  و 
، تسین یزوسلد  دـهعت و  تقیقح ، چـیه  دـجاو  تسا و  غورد  یزورما  یاهاعدا  موجه و  نالوج ، نیا  هک  میناد  یم  ام 

یملع ثاریم  تـشاد و  دــنهاوخن  ییاـج  هدــنیآ  رد  ناـیوج  تـعفنم  ناــکاته و  هـک  تـسا  هداد  ناــشن  خــیرات  نـینچمه 
.دوب دهاوخ  راگدنام  نادواج و  یقالخا  دهعتم و  هتخیهرف ، یاه  تیصخش 

رتکد یمرهج ، هدازربکا  نیدـلا  لامج  دیـس  رتکد  یدـمحا ، یلع  رتکد  الوج ، بلاطوبا  اراس  رتکد  یاـضما  هب  هماـن  نیا  « 
یداـه رتـکد  هدـنیاپ ، نیـسح  رتـکد  یهدـکاپ ، ینیــسح  اـضریلع  رتـکد  تاـیب ، یــسدق  رتـکد  یوـلع ، یدرجورب  تخدـهم 
رتـکد اـهیدرم ، یـضترم  دیـس  رتـکد  یـسوواک ، ادـیل  رتـکد  رادرز ، نیرز  رتـکد  هداز ، یوـضر  نیدلاروندیـس  رتـکد  یکیناـخ ،

.تسا هدیسر  ییایحی  ناحبس  رتکد  هدازیدهم و  دمحمدیس  رتکد  یدومحم ، کراهب 

 



مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآربخ تاطابترا -  هزوح  رد  قالخا  ملع و  تحاس  هب  موجه  شهوکن  رد   

زورما طابترا  تاطابترا -  هزوح  رد  قالخا  ملع و  تحاس  هب  موجه  شهوکن  رد   
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ییابطابط۱۹:۰۲ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دنیآرف یساملپید ،  » ناونع تحت  یسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  زا  هداز  ینگچ  یلعمالغ  رتکد  هژورپ  ساسا  نیا  رب   
یلع رتکد  لوژام  نینچمه  وروی و  رازه و ۸۰۰  لداعم ۵۲  یشهوژپ  تنرگ  اب  اپورا » هیداحتا  رد  یزاس  حلـص  یریگدای و 

غلبم ۱۰ هب  یشهوژپ  تنرگ  اب  اپورا » هیداحتا  رد  صاخشا  دمآرد  رب  تایلام   » ناونع اب  داصتقا  هدکشناد  زا  مدقا  یریصن 
.دنا هدش  اپورا  هیداحتا  زا  تنرگ  ذخا  یارب  مزال  هبتر  بسک  هب  قفوم  وروی  رازه 

هماـنرب نیا  رد  لازوپورپ  تبث ۷  هب  مادـقا  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  لاـس ۲۰۲۰  ناوـخارف  یارب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال   
.دوب هدش  هئارا  یبایزرا  یارب  لوژام  بلاق  رد  زین  لازوپورپ  هژورپ و ۲  بلاق  رد  لازوپورپ  نایم ۵  نیا  زا  هک  دوب  هدرک 

ناژ هماـنرب  زا  یـشهوژپ  تنرگ  ذـخا  هب  قفوم  زین  یاه ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹  لاس  رد  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  نیا  زا  شیپ   
.دوب هدش  هژورپ  ود  یارب  هنوم 

یبایزرا جیاتن  مالعا  اب  هنوم  ناژ  یللملا  نیب  همانرب  زا  یـشهوژپ  تنرگ  ود  ذـخا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تیقفوم 
لاـس رد  یـشهوژپ  تنرگ  ود  ذـخا  هـب  قـفوم  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  هنوـم ، ناژ  یللملا  نـیب  هماـنرب  یاـه  لازوـپورپ 

.دش  ۲۰۲۰
ییاهن جـیاتن  هتـشذگ  زور  ، یللملا نیب  یملع  یاه  یراکمه  تیریدـم  مالعا  رب  انب  هاگـشناد و  یمومع  طـباور  شرازگ  هب 

هب سالپ  سومسارا  همانرب  زا  هنوم  ناژ  شخب  رد   EACEA داهن اپورا و  نویسیمک  یارب  یلاسرا  یاه  لازوپورپ  یبایزرا 
.دش مالعا  ناهج  رسارس  زا  اه  هاگشناد  یمامت 

همانرب نیا  رد  لوژام  هژورپ و  شخب  رد  یـشهوژپ  تنرگ  ود  ذـخا  هب  قفوم  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  مالعا ، نیا  قبط 
.تسا هدش  یدالیم  لاس ۲۰۲۰  یارب 

دنیآرف یساملپید ،  » ناونع تحت  یسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  زا  هداز  ینگچ  یلعمالغ  رتکد  هژورپ  ساسا  نیا  رب 
رتـکد لوژاـم  نینچمه  وروـی و  و ۸۰۰  رازه  لداعم ۵۲  یـشهوژپ  تنرگ  اـب  اـپورا » هیداـحتا  رد  یزاـس  حلـص  یریگداـی و 

هب یـشهوژپ  تنرگ  اب  اپورا » هیداحتا  رد  صاخـشا  دمآرد  رب  تایلام   » ناونع اب  داصتقا  هدکـشناد  زا  مدقا  یریـصن  یلع 
.دنا هدش  اپورا  هیداحتا  زا  تنرگ  ذخا  یارب  مزال  هبتر  بسک  هب  قفوم  وروی  رازه  غلبم ۱۰ 

هماـنرب نیا  رد  لازوپورپ  تبث ۷  هب  مادـقا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  لاـس ۲۰۲۰  ناوـخارف  یارب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
.دوب هدش  هئارا  یبایزرا  یارب  لوژام  بلاق  رد  زین  لازوپورپ  هژورپ و ۲  بلاق  رد  لازوپورپ  نایم ۵  نیا  زا  هک  دوب  هدرک 

یاه تیلاعف  فیرعت   ) لوژام بلاق  رد  لازوپورپ  تبث  هب  مادقا  یئابطابط  همالع  هاگشناد  هک  تسا  راب  نیلوا  یارب  نیا 
قفوم هدرک و  هنوم  ناژ  همانرب  رد  رانیمس و )...  یناتسمز ، یناتسبات و  یاه  هسردم  یسرد ، سالک  لکـش  هب  یـشزومآ 

.دوش یم  صوصخ  نیا  رد  مزال  باصندح  هبتر و  ذخا  هب 

یللملا یللملا نیب   نیب همانرب   همانرب زازا   یشهوژپ   یشهوژپ تنرگ   تنرگ ودود   ذخا   ذخا ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد تیقفوم   تیقفوم
هنوم هنوم ناژ   ناژ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۲طباور 
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ناژ هماـنرب  زا  یـشهوژپ  تنرگ  ذـخا  هب  قفوم  زین  و ۲۰۱۹  یاه ۲۰۱۸  لاـس  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نـیا  زا  شیپ 
.دوب هدش  هژورپ  ود  یارب  هنوم 

تفایرد اپورا  هیداحتا  زا  یللملا  نیب  تنرگ  راهچ  هتشذگ  لاس  هس  رد  هک  تسا  یناریا  هاگشناد  نیتسخن  هاگشناد  نیا 
.تسا هدومن 

یزوریپ و گرزب  دـنوادخ  زا  هـتفگ و  کـیربت  دـنمجرا  ناداتــسا  هـب  ار  تیقفوـم  نـیا  بـسک  هاگــشناد  یــشهوژپ  تنواـعم 
.تسا راتساوخ  ار  ناشیا  یدنلبرس 

.air يپاچ هخسن  ۷۷ دیدزاب :  ١٢٦٦٩ ربخ : هرامش   ١٤:٣٩ دادرم ١٣٩٩ -  هبنشراهچ ٢٩ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqfc۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  هنوم -  ناژ  یللملا  نیب  همانرب  زا  یشهوژپ  تنرگ  ود  ذخا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تیقفوم   
ییابطابط

۲۹۲۹
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۵:۲۷ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دوـش یم  رازگرب  یئاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یناــحتما  هزوـح  رد  بـلطواد  و ۹۲۶  رازه  تباـقر ۷  اـب  یرــسارس  نوـمزآ   
یط یرسارس  نومزآ  نابلطواد  زا  رفن  رازه  دودح ۸  نابزیم  یتشادهب  یاه  لکتورپ  تیاعر  اب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد 

.دوب دهاوخ  زور   ۴

: تفگ یرـسارس ، نومزآ  یرازگرب  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  رایتخالا  مات  هدـنیامن  یلـضاف ، نسح  انطع ، شرازگ  هب   
هعمج ۳۱ هبنشجنپ ۳۰ ، هبنشراهچ ۲۹ ، یاهزور  حبـص  تبون  رد  بلطواد  رازه و ۹۲۶  تباقر ۷  اب  یرسارس ۹۹  نومزآ 
، یرادــباسح تیریدــم و  تاـطابترا ، یــسایس ، موـلع  قوـقح و  یاــه  هدکــشناد  رد  هاــم  رویرهــش  لوا  هبنــش  هاــمدادرم و 

.دوش یم  رازگرب  هاگشناد  یندب  تیبرت  نلاس  و  یتیبرت   مولع  یسانشناور و 

رازه و ۱۰۰  ۲ مود ، زور  حبـص  رنه ، یـشیامزآ  هورگ  بلطواد  رازه و ۶۶۰  کـی  نوـمزآ ، زور  نیتـسخن  رد  داد : همادا  یو   
زور یبرجت و  مولع  یشیامزآ  هورگ  بلطواد  رازه و ۱۰۰  کی  موس ، زور  یضایر ، یناسنا و  مولع  یـشیامزآ  هورگ  بلطواد 
یم تباـقر  هـب  روـشک  یملع  نتاراـم  نیرتـگرزب  رد  یجراــخ  یاــه  ناــبز  یــشیامزآ  هورگ  بـلطواد  رازه و ۶۶  کــی  مراــهچ 

.دنزادرپ

دوــش یم  رازگرب  یئاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  یناــحتما  هزوــح  رد  بــلطواد  و ۹۲۶  رازه  تباـقر ۷  اـب  یرــسارس  نوـمزآ 
یرـسارس نوـمزآ  ناـبلطواد  زا  رفن  رازه  دودـح ۸  نابزیم  یتشادـهب  یاه  لکتورپ  تیاـعر  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.دوب دهاوخ  زور  یط ۴ 
: تفگ یرـسارس ، نومزآ  یرازگرب  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رایتخالا  مات  هدـنیامن  یلـضاف ، نسح  اـنطع ، شرازگ  هب 
هعمج ۳۱ هبنشجنپ ۳۰ ، هبنشراهچ ۲۹ ، یاهزور  حبص  تبون  رد  بلطواد  رازه و ۹۲۶  تباقر ۷  اب  یرسارس ۹۹  نومزآ 
، یرادـباسح تیریدـم و  تاـطابترا ، یــسایس ، موـلع  قوـقح و  یاـه  هدکــشناد  رد  هاـم  رویرهــش  لوا  هبنــش  هاـمدادرم و 

.دوش یم  رازگرب  هاگشناد  یندب  تیبرت  نلاس  و  یتیبرت   مولع  یسانشناور و 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یناحتما   یناحتما هزوح   هزوح ردرد   بلطواد   بلطواد رازه  وو  ۹۲۶۹۲۶   رازه تباقر  ۷۷   تباقر اباب   یرسارس   یرسارس نومزآ   نومزآ
دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب یئابطابط   یئابطابط
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رازه و ۱۰۰  ۲ مود ، زور  حبـص  رنه ، یـشیامزآ  هورگ  بلطواد  رازه و ۶۶۰  کـی  نوـمزآ ، زور  نیتـسخن  رد  داد : همادا  یو 
یبرجت و موـلع  یـشیامزآ  هورگ  بلطواد  رازه و ۱۰۰  کـی  موس ، زور  یـضایر ، یناـسنا و  موـلع  یـشیامزآ  هورگ  بلطواد 

یم تباقر  هب  روشک  یملع  نتارام  نیرتگرزب  رد  یجراخ  یاه  ناـبز  یـشیامزآ  هورگ  بلطواد  رازه و ۶۶  کی  مراـهچ  زور 
.دنزادرپ

هب تـفگ : یرــسارس ۹۹ ، نوـمزآ  رت  بوـلطم هـچره  یرازگرب  یارب  هدــش  هـتفرگ  رظن  رد  تادــیهمت  هـب  هراـشا  اـب  یلــضاف 
هداـمآ تسا و  زاـب  حبـص  هقیقد  شـش و ۳۰  تعاـس  زا  یناـحتما  هزوح  یاـهرد  یغولـش ، ماـحدزا و  زا  یریگوـلج  روـظنم 

.میتسه نابلطواد  شریذپ 
اهنآ یاه  هداوناخ  تیادـه  نابلطواد و  رورم  روبع و  رد  لیهـست  تهج  روهار  سیلپ  اـب  مزـال  یاـه  یگنهاـمه  نینچمه 

شزرو نادـیم  هاگـشناد و  یدورو  یاـهرد  رد  یکیفارت  لکـشم  اـت  تسا  هدـش  ماـجنا  هاگـشناد  کـیدزن  یاـه  ناتـسوب  هـب 
.دوشن داجیا 

یدورو ود  رد  تفگ : یئابطابط  همالع  هاگشناد  یناحتما  ۀزوح  رد  هدش  هدیـشیدنا  یتشادهب  تادیهمت  صوصخ  رد  یو 
.دنوش ینوفع  دض  هاگشناد  هب  دورو  زا  لبق  نابلطواد  همه  ات  تسا  هدش  هیبعت  ینوفعدض  لنوت  هاگشناد ،

نیا زین  نومزآ  ره  یرازگرب  زا  دعب  دنا و  هدش  ینوفعدض  لماک  روط  هب  نومزآ  یرازگرب  یاه  نلاس  اه و  هدکشناد  همه 
.دوش یم  ماجنا  راک 

مامت زین  عورش  زا  لبق  دریگ و  یم  رارق  بلطواد  ره  رایتخا  رد  مه  ینوفعدض  دپ  کسام و  لماش  یتشادهب  هتسب  کی 
.دشاب هتشاد  نایرج  اهاضف  نیا  رد  اوه  ات  دوش  یم  زاب  نومزآ  یرازگرب  لحم  یاه  هرجنپ 

.دنتسه نابلطواد  هب  یناسر  تمدخ  هدامآ  نومزآ  لوط  مامت  رد  هاگشناد  تشادهب  زکرم  کشزپ و  ود  نینچمه 
تـسد ندرک  ینوفعدـض  یارب  دـنناوت  یم  ناـبلطواد  تـسا و  یلادـپ  ینوفعدـض  یاـه  هاگتــسد  هـب  زهجم  هدکــشناد  ره 

.دننک هدافتسا  هقبط  ره  رد  هدش  هیبعت  هدننک  ینوفعدض  داوم  زا  دوخ  یاه 
یارب مـه  ییاـمنهار  یاــه  هـگرب  دوزفا : یرــسارس  نوـمزآ  یرازگرب  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  راـیتخالا  ماـت  هدـنیامن 

اهنآ ییامنهار  یارب  مه  یدارفا  دـننک و  ادـیپ  ار  دوخ  یلدنـص  یناحتما و  هزوح  یتحار  هب  ات  میا  هتفرگ  رظن  رد  نابلطواد 
لح رتدوز  ار  دوخ  لکـشم  دارفا ، نیا  ییاـمنهار  اـب  دـناوتب  درک ، دروخرب  لکـشم  هب  یبـلطواد  رگا  اـت  دـنا  هدـش  صخـشم 

.دنک
صخـشم یاهدـحاو  هـب  ار  ناـنآ  لـیابوم  فـیک و  نتــشاد  هارمه  تروـص  رد  نوـمزآ  لـحم  هـب  دورو  زا  لـبق  بـلطواد  ره 
یبلطواد ندب  یامد  رگا  دریگ و  یم  رارق  بت  شجنـس  دروم  تشادهب  هدنیامن  طسوت  سپـس  دنهد و  یم  لیوحت  هدـش 

هدرب نابلطواد   نیا  یارب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یاه  قاتا  هب  دوش و  یم  ادج  نابلطواد  رگید  زا  دوب  لومعم  دـح  زا  رتالاب 
.دوش یم 

یم یندـب  یـسرزاب  یـسیطانغم  یاه  هاگتـسد  هلیـسو  هب  دوخ  یاه  تسد  ینوفعدـض  اـب  یجنـس ، بت  زا  سپ  بلطواد 
.دوش یم  تیاده  دوخ  یلدنص  تمس  هب  بآ  یرطب  ییاریذپ و  نتفرگ  اب  نآ  زا  دعب  دوش و 

.دوش یم  ماجنا  یعامتجا  هلصاف  لماک  تیاعر  اب  لحارم  نیا  همه  دنشاب  نئمطم  اه  هداوناخ  درک : دیکات  وا 
ماجنا یتشادـهب  یاه  همان  هویـش  لماک  تیاعر  اـب  ناـبلطواد  جورخ  اـت  میا  هدرک  یزیر  هماـنرب  مه  جورخ  یارب  یتح  اـم 

.دوش
رایـسب دادـعت  موـلع ، ترازو  هاگـشناد و  تشادـهب  زکرم  تفگ : ناـبلطواد  یارب  زاـین  دروـم  کـسام  هـیهت  هـب  هراـشا  اـب  یو 
هجاوـم لکــشم  اـب  کـسام  هـیهت  یارب  ناـبلطواد  اـت  دـنا  هداد  رارق  یناـحتما  هزوـح  هاگــشناد و  راـیتخا  رد  کـسام  یداـیز 

.دنوشن
دروم هک  هیال  هس  هداس  یاه  کـسام  اـب  ار  دوخ  کـسام  دـیاب  دـننک  یم  هدافتـسا  رادرتلیف  کـسام  زا  هک  مه  یناـبلطواد 

.دننک ضوع  تسا  تشادهب  ترازو  دییات 
مولع تشادهب و  ترازو  طسوت  هدش  مالعا  هلصاف  نامه  نابلطواد  یاه  یلدنص  نیب  هلصاف  هکنیا  رب  دیکات  اب  یلـضاف 

زا یئابطابط  همالع  هاگشناد  نانواعم  سیئر و  شجنـس ، نامزاس  سرزاب  دوزفا : تسا ، رتمیتناـس  رتم و ۸۰  کـی  ینعی 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۴طباور 



.تفرگ رارق  دییات  دروم  یتشادهب  یاه  لکتورپ  تیاعر  تاناکما و  نیمات  رظن  زا  دندرک و  دیدزاب  یناحتما  هزوح  نیا 
یم راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  تفگ : یرـسارس ۹۹ ، نومزآ  ناـبلطواد  کـت  کـت  یارب  تیقفوم  یوزرآ  اـب  ناـیاپ  رد  یو 

نابلطواد یهارمه  متح  روط  هب  یلو  دوش  رازگرب  یتشادـهب  یاه  لکتورپ  لماک  تیاعر  اب  شمارآ و  رد  نومزآ  ات  میریگ 
.دنک کمک  فیاظو  رت  بولطم  ماجنا  رد  ار  ام  دناوت  یم 
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - دوش یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یناحتما  هزوح  رد  بلطواد  رازه و ۹۲۶  تباقر ۷  اب  یرسارس  نومزآ   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۲۹۲۹
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۵:۲۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۶۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

بـالقنا و مود  ماـگ  هیناــیب  ندوـب  یدربـهار  نـینچمه  هاگــشناد و  هنالوئــسم  شقن  هـب  هجوـت  اــب  دنمــشزرا ، باــتک  نـیا   
یراکمه اب  بـالقنا » مود  ماـگ  هیناـیب   » یزاـس ناـیرج  راـشتنا و  نییبت ، رد  یـشهوژپ  زکارم  اـه و  هاگـشناد  دورو  ترورض 
لیکــشت اـب  بـالقنا » مود  ماـگ  هیناـیب   » نییبـت حرــش و  یاتــسار  رد  یئاــبطابط و  همــالع  هاگــشناد  یملع  تاــیه  یاــضعا 

نییبت هب  یراتفگ  یراتشون و  یاه  بلاق  رد  هاگشناد  یملع  تئیه  یاضعا  تارظن  زا  یریگ  هرهب  یـشیدنا و  مه  تاسلج 
.تسا هتخادرپ  ماگ  هینایب  نیا  داعبا 

بحاص زا  رفن  طسوت ۶۶  هک  تسا  بالقنا » مود  ماگ  هینایب   » زا یلامجا  ییاشگ  قفا  باتک  نیا  رد  تیمها  زئاـح  هتکن   
، یــسایس یگنهرف ، فـلتخم  یاــه  هـبنج  رد  یئاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  یاــضعا  ناــگتخیهرف و  نارظن و 

هدـش یـسررب  یتخانـش  ناـبز  یفـسلف و  یقوـقح ، یتـیبرت ، یتخانـش ، ناور  یداـصتقا ، یتیریدـم ، یعاـمتجا ، یتاـطابترا ،
.تسا

.air يپاچ هخسن  ۷ دیدزاب :  ١٢٦٧٠ ربخ : هرامش   ١٥:٠٨ دادرم ١٣٩٩ -  هبنشراهچ ٢٩   

باتک دش  رشتنم  یئابطابط » همالع  هاگشناد  یملع  تایه  یاضعا  رظن  زا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  داعبا  نییبت   » باـتک
یوـس زا  یئاــبطابط » همالع  هاگـشناد  یملع  تاــیه  یاــضعا  رظن  زا  یمالــسا  بــالقنا  مود  ماــگ  هیناــیب  داــعبا  نییبـت  »

.دش رشتنم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تاراشتنا 
تاـیه یاـضعا  رظن  زا  بـالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  داـعبا  نییبـت  باــتک «  لوا  پاــچ  هاگــشناد ، یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 
یربکا قداـص  هاگـشناد و  یملع  تاـیه  وضع  ربهر  یلعـسابع  رتکد  شـشوک  هب  هک  یئاـبطابط  » همالع  هاگشناد  یملع 

نیا تاراشتنا  یوس  زا  تسا ، هدـش  یروآ  عمج  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  داهن  لوئـسم  مدقا ،
.دش رشتنم  پاچ و  هاگشناد 

بـالقنا و مود  ماـگ  هیناــیب  ندوـب  یدربـهار  نـینچمه  هاگــشناد و  هنالوئــسم  شقن  هـب  هجوـت  اــب  دنمــشزرا ، باــتک  نـیا 
یراکمه اب  بالقنا » مود  ماگ  هینایب   » یزاس نایرج  راـشتنا و  نییبت ، رد  یـشهوژپ  زکارم  اـه و  هاگـشناد  دورو  ترورض 
لیکــشت اـب  بـالقنا » مود  ماـگ  هیناـیب   » نییبـت حرــش و  یاتــسار  رد  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  یاـضعا 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع تایه   تایه یاضعا   یاضعا رظن   رظن زازا   بالقنا   بالقنا مود   مود ماگ   ماگ هینایب   هینایب داعبا   داعبا نییبت   نییبت  » » باتک باتک
دشدش رشتنم   رشتنم یئابطابط » » یئابطابط

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۵طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12670
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=12670


هب یراـتفگ  یراتــشون و  یاـه  بلاـق  رد  هاگــشناد  یملع  تـئیه  یاـضعا  تارظن  زا  یریگ  هرهب  یــشیدنا و  مـه  تاـسلج 
.تسا هتخادرپ  ماگ  هینایب  نیا  داعبا  نییبت 

بحاص زا  رفن  طسوت ۶۶  هک  تسا  بالقنا » مود  ماگ  هینایب   » زا یلامجا  ییاشگ  قفا  باـتک  نیا  رد  تیمها  زئاـح  هتکن 
، یـسایس یگنهرف ، فـلتخم  یاـه  هـبنج  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  یاــضعا  ناــگتخیهرف و  نارظن و 

هدـش یـسررب  یتخانـش  نابز  یفـسلف و  یقوقح ، یتیبرت ، یتخانـش ، ناور  یداصتقا ، یتیریدـم ، یعامتجا ، یتاـطابترا ،
.تسا

.air يپاچ هخسن  ۷ دیدزاب :  ١٢٦٧٠ ربخ : هرامش   ١٥:٠٨ دادرم ١٣٩٩ -  هبنشراهچ ٢٩ 
aryanic طسوت  Aryanic webdesignhighportal  << رابخا تسیل  ir/ZHqgc۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - دش رشتنم  یئابطابط » همالع  هاگشناد  یملع  تایه  یاضعا  رظن  زا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  داعبا  نییبت   » باتک  
ییابطابط همالع  هاگشناد 

 - دش رشتنم  یئابطابط » همالع  هاگشناد  یملع  تایه  یاضعا  رظن  زا  بالقنا  مود  ماگ  هینایب  داعبا  نییبت   » باتک  
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۲۸۲۸
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۸:۵۵ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۴ دیدزاب :  ١٢٦٦٦ ربخ : هرامش   ١٨:٤٠ دادرم ١٣٩٩ -  هبنش ٢٨  هس   

همالع هاگشناد  درک  بـسک  دوـخ  نآ  زا  ار  شیور  یلم  هراونـشج  نیمتــشه  تـسخن  هاـگیاج  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 
نآزا ار  ییوجـشناد  تباـقر  نیا  تـسخن  هاـگیاج  ُلوا  ماـقم  بسک ۱۲  اـب  شیور  یلم  هراونـشج  نیمتـشه  رد  یئاـبطابط 

.درک دوخ 
: تـسا ریز  حرــش  هـب  فـلتخم  یاـه  هتــشر  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  نایوجـشناد   طـسوت  هدـش  بـسک  یاـه  ماـقم

ماقم یخرفهق � راوزبس  وزرآ  دـنمیم و  نایربکا  یلع  طسوت  کرتشم ) تروصب   ) کیـسالک رعـش  هتـشر  رد  تسخن  ماقم  �
ماقم یردـیح � اضردـمحم  طسوت  زاوآ  هتـشر  رد  تسخن  ماقم  دـنمیم � ناـیربکا  یلع  طـسوت  یبدا  رثن  هتـشر  رد  تسخن 

یداینب همطاف  یتسرپرس  هب  دنتـسم  هتـشر  رد  تسخن  ماقم  یجاح � دیرف  یتسرپرـس  هب  هاتوک  ملیف  هتـشر  رد  تسخن 
طسوت ینوناک  قفوم  هرهچ  شخب  رد  تسخن  ماقم  دنمیم � نایربکا  یلع  طسوت  حرط  هدـیا و  شخب  رد  تسخن  ماقم  �

ماقم رمحا � لاله  یاـه  نوناـک تسخن  ماـقم  یناوخ � باـتک  باـتک و  یاـه  نوناـک  تسخن  ماـقم  دـنمیم � نایربکا  یلع 
هراونشج ۲۵ نیا  هناسر    ربخ و  یاه  نوناک  تسخن  ماـقم  یمسجت �و  یاهرنه  یتسد و  عیانـص  یاه  نوناک  تسخن 

رازگرب روشک  رـسارس  زا  هاگـشناد  زا ۸۰  شیب  تباـقر  اـب  یتشهب و  دیهـش  هاگـشناد  یناـبزیم  هب  هاـم ۱۳۹۹  دادرم  ات ۲۷ 
.دش

.air يپاچ هخسن  ۴ دیدزاب :  ١٢٦٦٦ ربخ : هرامش   ١٨:٤٠ دادرم ١٣٩٩ -  هبنش ٢٨  هس 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqcc۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

همالع هاگشناد  درک -  دوخ  نآ  زا  ار  شیور  یلم  هراونشج  نیمتشه  تسخن  هاگیاج  یئابطابط  همالع  هاگشناد   

دوخ دوخ نآنآ   زازا   ارار   شیور   شیور یلم   یلم هراونشج   هراونشج نیمتشه   نیمتشه تسخن   تسخن هاگیاج   هاگیاج یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
درک درک بسک   بسک

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

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12666
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12666


ییابطابط

۲۸۲۸
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ناریا۱۸:۴۴ نایوجشناد  همانربخ  یلصا : عبنم   ۲۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / سدق  همانزور   

دادرهم یرتکد  هلاسر  هراب  رد  هدـش  حرطم  یاهاعدا  یخرب  وریپ  مینـست ، یرازگربخ  زا   لقن  هب  نیالنآ  سدـق  شرازگ  هب 
همالع هاگـشناد  یــشهوژپ  تنواــعم  یداــبآزوریف  یناــقهد لالجدیــس   روـشک  لــک  تابــساحم  ناوــید  سیئر  شاپرذــب 

.درک دییأت  ار  همان  نایاپ نیا  تلاصا  هاگشناد ، تسایر  هب  یا  همان رد  یئابطابط 
/ مایپ یاهتنا  شاپرذب : همان  نایاپ هلاسر  هیدییأت  همان  ریوصت 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا نایوجشناد  همانربخ  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  طسوت  شاپرذب  یرتکد  هلاسر  دییأت   

هیشاحرد یئابطابط -  همالع  هاگشناد  طسوت  شاپرذب  یرتکد  هلاسر  دییأت   

مینست یرازگربخ  یسایس -  ناریا  تلود  سلجم و  یئابطابط  همالع  هاگشناد  طسوت  شاپرذب  یرتکد  هلاسر  دییأت   

نیالنآ دامتعا  سکع -  ییابطابط +  همالع  هاگشناد  طسوت  شاپرذب  یرتکد  هلاسر  دییات   

زورما رصع  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  طسوت  شاپرذب  یرتکد  هلاسر  دییأت   

۲۸۲۸
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۲۳۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۱۸۴ دیدزاب :  ١٢٦٥٧ ربخ : هرامش   ١٢:٤٧ دادرم ١٣٩٩ -  هبنشود ٢٧   

یشزومآ یاه  هاگراک  دوش  یم  رازگرب  یفیک » قیقحت  شور   » و یمک » قیقحت  شور   » ناوـنع اـب  یـشزومآ  یاـه  هاـگراک 
یم رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  یراج  لاـس  هامرویرهـش  ۲ و ۴  یفیک » قیقحت  شور   » و یمک » قیقحت  شور   » ناوـنع اـب 

.دوش
هژیو یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یللملا  نـیب نیـالنآ و  یـصصخت  یاـه  هاـگراک  اـه و  تسـشن  هلـسلس  یرازگرب  هـمادا  رد 
بلاغ هاگـشناد  یراکمه  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یهوژپ  گـنهرف  هدکـشهوژپ  ناتـسناغفا ، ناریا و  نایهاگـشناد 

اـضرمالغ رتکد  طسوت  یمک » قیقحت  شور   » ناونع اب  نیالنآ  یـشزومآ  هاـگراک  ود  ناریا  یـسایس  مولع  نمجنا  تاره و 
نیالنآ تروص  هب  هام  رویرهش  یاهزور ۲ و ۴  رد  ار   یلضف  ینامحر  یداه  رتکد  طسوت  یفیک » قیقحت  شور   » دادح و

.دیامن یم  رازگرب 

 | | نیالنآ نیالنآ سدق   سدق درک -  -  درک دییأت   دییأت ارار   شاپرذب   شاپرذب دادرهم   دادرهم یرتکد   یرتکد هلاسر   هلاسر ییابطابط   ییابطابط همالع همالع هاگشناد   هاگشناد
یلیلحت یلیلحت یربخ -  -  یربخ هاگیاپ   هاگیاپ

.درک دییأت  ار  روشک  لک  تابساحم  ناوید  سیئر  شاپرذب  دادرهم  یرتکد  هلاسر  یا  همان رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

رازگرب رازگرب یفیک » » یفیک قیقحت   قیقحت شور   شور  » » وو یمک » » یمک قیقحت   قیقحت شور   شور  » » ناونع ناونع اباب   یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هاگراک   هاگراک
دوش دوش یمیم  

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

http://www.qudsonline.ir/news/716608/%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%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.qudsonline.ir/news/716608/%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%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12657
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12657


.air يپاچ هخسن  ۱۸۴ دیدزاب :  ١٢٦٥٧ ربخ : هرامش   ١٢:٤٧ دادرم ١٣٩٩ -  هبنشود ٢٧ 
aryanic طسوت  Aryanic webdesignhighportal  << رابخا تسیل  ir/ZHq۳c۹

۲۸۲۸
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۴۲



نازیم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۷۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / انلیا   

شرازگ هـئارا  اـب  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  روـضح  اـب  یزاـجم  تسـشن  رد  روـشک  یاـه  هاگــشناد زا  یخرب  یاـسور 
تهج اه  هاگشناد اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه  یراکمه و  زا  یرسارس ، نومزآ  هنیهب  یرازگرب  صوصخرد  درکلمع 

.دنداد ربخ  نومزآ  نیا  بولطم  یرازگرب 
، یــسیئر یرواـنف و  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ ، روـصنم  روـضح  اـب  هـک  یزاـجم  تســشن  نـیا  رد  اـنلیا ، شرازگ  هـب 
 " عوـضوم اـب  روـشک  شزوـمآ  شجنــس  ناـمزاس  سیئر  موـلع و  ریزو  نواـعم  ییادـخ ، مـیهاربا  تشادـهب و  ریزو  نواـعم 

هاگـشناد سیئر  یناـمز ، ادـتبا  دـش ، رازگرب  موـلع  ترازو  لـحم  رد  یرـسارس " نوـمزآ  بوـلطم  یرازگرب  تـهج  یگنهاـمه 
، تسا روکنک  نابلطواد  زا  رفن  رازه  یاریذپ ۱۳۲  روشک  ناتسا  رد ۳۱  هزوح  رد ۹۷  هاگشناد  نیا  هکنیا  نایب  اب  رون  مایپ 

یارب هدـش ، لاسرا  رون  مایپ  هاگـشناد  یزکرم  داتـس  یارب  هک  ییاه  غالبا اه و  لمعلاروتـسد  مامت  نونکات  تشاد : راهظا 
.تسا هدش  لاسرا  نومزآ  رد  ریگرد  زکارم  اه و  ناتسا یاسور  همه 

رد تفگ : تسا ، هدـش  ماجنا  اه  ناتـسرهش  فلتخم  یاه  شخب اب  مزال  یاه  یگنهامه  مامت  نونکات  هکنیا  نایب  اب  یو 
رهـش گرزب  یالــصم  زا  ناـمرک  رد  ًـالثم  مـیهد  صاـصتخا  ناـبلطواد  یارب  ار  یرتـشیب  یاـضف  میدـش  روـبجم  هزوـح  دـنچ 

.مینک هدافتسا  هاپس  گرزب  یاه  نلاس زا  نیوزق  رد  میدرک و  هدافتسا 
هب تبقارم  یارب  ار  یرتشیب  یاهورین  میدـش  روبجم  نومزآ  یرازگرب  یاه  لحم یاضف  شیازفا  هب  هجوت  اب  دوزفا : ینامز 

.تسا هدش  مهارف  اه  شفک یارب  ینوفعدض  یاه  تکوم هم و  لنوت  زکارم  یخرب  رد  میریگ و  راک 
هب لاـسرا  یناـسر و  عـالطا زا  رکـشت  اـب  زین  درکرهـش  هاگــشناد  سیئر  یمیرک  نوـمزآ  یرازگرب  یاـه  هزوـح یاـضف  شیازفا 

نوــمزآ یرازگرب  یاــه  هزوــح یاــضف  شیازفا  صوــصخرد  تــفگ : یرــسارس  نوــمزآ  یرازگرب  یاــه  لمعلاروتـــسد عــقوم 
.تسا هتفرگ  تروص  مزال  تامادقا 

اب مزال  تاکرادـت  یگنهامه و  صوصخ  نیا  رد  تفگ : زور  راهچ  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  یارب  یگدامآ  مـالعا  اـب  یو 
.تسا هدش  ماجنا  ناتسا  نیمات  یاروش  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرادناتسا ،

تخـس طیارـش  نیا  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  ناراکردـنا  تسد همه  زا  رکـشت  اب  زین  ناهفـصا  هاگـشناد  سیئر  یبلاط 
نومزآ رت  بولطم هچ  ره  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد یاسور  دورو  صوصخرد  مولع  مرتحم  ریزو  همانشخب  زا  دعب  تفگ :
.دوش یم لاسرا  نومزآ  یرازگرب  زا  دعب  نآ  دنتسم  شرازگ  هک  دش  ماجنا  صوصخ  نیا  رد  یرثوم  تامادقا  یرسارس ،

صوـصخ رد  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  رادناتـسا و  صخـش  ناتـسا ، نیماـت  یاروـش  اـب  یگنهاـمه  ماـجنا  هب  هراـشا  اـب  یو 
امیـسوادص نیبرود  هارمه  هب  سلجم  ناگدنیامن  دـشرا  یـسانشراک  نومزآ  یرازگرب  رد  دوزفا : یرـسارس  نومزآ  یرازگرب 

.دوب شخب  تیاضر  جیاتن  هک  دندرک  دیدزاب  یناحتما  یاه  هزوح  زا  نابلطواد  اب  هبحاصم  دیدزاب و  تهج 
.میا هدرک تیاعر  یبوخ  هب  ار  بوصم  یاه  هلصاف تیاعر  نومزآ و  یاه  هزوح یاضف  شیازفا  درک : مالعا  یبلاط 

هک دنتسه  ناهفصا  رهـش  رد  رفن  رازه  هک ۴۵  دراد  دوجو  روـکنک  بلطواد  رفن  رازه  ناهفصا ۸۵  ناتـسا  رد  دوزفا : یو 

یرسارس یرسارس نومزآ   نومزآ بولطم   بولطم یرازگرب   یرازگرب یارب   یارب اهاه   هاگشناد هاگشناد اباب   ییارجا   ییارجا یاه   یاه هاگتسد هاگتسد یگنهامه   یگنهامه

درکلمع شرازگ  هـئارا  اـب  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  روـضح  اـب  یزاـجم  تســشن  رد  روـشک  یاـه  هاگــشناد زا  یخرب  یاـسور 
بولطم یرازگرب  تهج  اه  هاگشناد اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه  یراکمه و  زا  یرسارس ، نومزآ  هنیهب  یرازگرب  صوصخرد 

.دنداد ربخ  نومزآ  نیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۸طباور 
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/955838-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C


.داد دنهاوخ  نومزآ  ناهفصا  هاگشناد  رد  نانآ  زا  رفن  رازه   ۱۸
یمیلس ناـبلطواد  ناـهارمه  یارب  یعاـمتجا  یراذــگ  هلــصاف تیاـعر  اـب  هاگــشناد  یاــضف  زا  یــشخب  نداد  رارق  ترورض 

: تفگ درک و  هراشا  یرسارس  نومزآ  یرازگرب  رد  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد یهارمه  هب  زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد 
ناـیم رد  اـنورک  شیاـپ  روناــم  هـب  ار  روـکنک  یرازگرب  یاــهزور  میناوـت  یم دــننک  کــمک  یکــشزپ  موـلع  یاــه  هاگــشناد  رگا 

.مینک لیدبت  ناش  یاه هداوناخ نابلطواد و 
هلـصاف تیاعر  اب  ار  هاگـشناد  یاضف  زا  یـشخب  دـنناوت  یم دـنراد  یدایز  زاب  یاـهاضف  هک  گرزب  یاـه  هاگـشناد دوزفا : یو 

.دننک ییاریذپ  اهنآ  زا  هدرک و  لیدبت  ناهارمه  تحارتسا  لحم  هب  یراذگ 
یارب تفگ : هام  رویرهش  لوا  هبنش  زور  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  ریگرد  یاه  هاگـشناد  یلیطعت  داهنـشیپ  اب  یمیلس 

هب انورک  نارحب  زا  دـعب  یلاع  شزومآ  رد  هک  روط  نامه  درک و  یـساسا  یرکف  دـیاب  یدـعب  یاه  لاـس  رد  روکنک  یرازگرب 
تسد وجشناد ، شریذپ  صوصخ  رد  منک  ادج  مه  زا  ار  وجشناد  شریذپ  شجنـس و  رگا  میتفای  تسد  یزاجم  شزومآ 

.دنشاب هتشاد  تدم  دنلب  یشیاشگ  وجشناد  شریذپ  رد  دنناوت  یم اه  هاگشناد دوش و  یم  رت  زاب  اه  هاگشناد 
یرتکد نومزآ  لاـسما  تفگ : ناتـسزوخ  ییاوه  بآ و  طیارـش  هب  هراـشا  اـب  زاوها  نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  سیئر  هجاوخ 

.دش رازگرب  اوه  تبوطر  دص  رد  امرگ و ۶۰  هجرد  اب ۵۲  نامز  نیرت  مرگ رد 
دوخ تاناکما  مامت  هاگـشناد  تفگ : ناتـسزوخ  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  یارب  هژیو  تاناکما  تفایرد  یاضاقت  اـب  یو 
مه یـشیامرس و  ظاحل  هب  مه  ار  یـشزرو  نلاـس   ۲ نینچمه هتفرگ و  راک  هب  نومزآ  یـشیامرس  طیارـش  یگداـمآ  یارب  ار 

.میا هدرک  زیهجت  هدش  نییعت  هلصاف  تیاعر  اب  نلاس  هب  ندیسرن  بیسآ  یارب  یزاس  فک  ظاحل  هب 
نوـچمه زین  نوـمزآ  نـیا  هـقطنم ، ییارجا  یاـه  هاگتــسد  شجنــس و  ناــمزاس  کــمک  اــب  درک  یراودــیما  راــهظا  هجاوـخ 

.دوش رازگرب  یبوخ  هب  یلبق  یاه  نومزآ
اب زین  ناریا  تعنــص  مــلع و  هاگــشناد  سیئر  یرکاذ  یرـسارس  نوـمزآ  یرازگرب  یاـهاضف  ماـمت  رد  اهدرادناتـسا  تیاـعر 
درک و دـیکات  روـشک  شزوـمآ  شجنـس  ناـمزاس  یوـس  زا  یغـالبا  طـباوض  تیاـعر  رب  روـشک ، هب  ناـگدازآ  دورو  زور  کـیربت 

.تسا هدش  تیاعر  ًامامت  هطوبرم  یاهدرادناتسا  یرسارس  نومزآ  یرازگرب  یاهاضف  مامت  رد  تفگ :
تنایص یاتسار  رد  تفگ : میراد ، ار  یرـسارس  نومزآ  زا  هبناج  همه  تظافح  ملاس و  یرازگرب  هغدغد  هکنیا  نایب  اب  یو 

لیبـق زا  یتادـیهمت  ناـش ، یاـه هداوناـخ ناـبلطواد و  یور  سرتـسا  راـشف و  شهاـک  ناـبلطواد و  تمالــس  زا  یرثکادــح 
، تروص دلیش  نتشاد  هب  سکع  قیبطت  هدننک  لرتنک  مازلا  یلصا ، یاه  نلاس یدورو  ودب  رد  ینوفعدض  لولحم  هیبعت 

.تسا هتفرگ  تروص  نیمز  یور  هچرتفد  ندادن  رارقو  ییاسانش  یارب  نابلطواد  تشگنا  رثا  فذح 
دنچ نـتفرگ  راـیتخا  رد  زیربـت و  ییارجا  یاـه  هاگتــسد یماـمت  یراـکمه  زا  رکــشت  اـب  زین  زیربـت  هاگــشناد  سیئر  یدـیجم 

یرتـکد و نوـمزآ  ود  یرازگرب  رد  تـفگ : رت  عیـسو ییاـضف  رد  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  یهاگـشناد  ریغ  اـه  هاگتـسد زا  نلاـس 
.دش بسک  انورک  نارود  رد  یرسارس  نومزآ  یرازگرب  یارب  یبسانم  یتایبرجت  دشرا  یسانشراک 

نومزآ یرازگرب  ماگنه  رد  تفگ : نومزآ  یرازگرب  یارب  زیربت  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یاضف  زا  هدافتـسا  هب  هراـشا  اـب  یو 
رد نومزآ  یرازگرب  یاـه  هزوح زا  تاـقیقحت  شزومآ و  نویـسیمک  سیئر  هلمج  زا  سلجم  ناگدـنیامن  دـشرا ، یـسانشراک 

.دنتشاد تیاضر  هدمآ  لمع  هب  تادیهمت  زا  دندرک و  دیدزاب  زیربت  هاگشناد 
یرازگرب یارب  تـسا  بساــنم  تـفگ : هزوـح  هـب ۱۹  هزوـح  زا ۱۰  نوـمزآ  یرازگرب  یاـه  هزوـح شیازفا  هـب  هراـشا  اـب  یدـیجم 

رظن دروم  یاه  یگنهامه  ات  دنک  باختنا  ناتـسا  رهرد  رایتخالا  مات یا  هدنیامن شجنـس  نامزاس  یرـسارس ، یاه  نومزآ
.دریگ تروص  رت  عیرس

هاگشناد تیعقوم  یرسارس ، نومزآ  یرازگرب  ناراکردنا  تسد  لماوع و  زا  رکشت  اب  زین  نانمس  هاگـشناد  سیئر  یریـصن 
نیا رد  نومزآ  یرازگرب  یارب  مزال  یاهدرادناتـسا  مامت  تیاعر  زا  دـناوخ و  بسانم  رایـسب  نومزآ  یرازگرب  یارب  ار  نانمس 

.داد ربخ  هاگشناد 
هطوـحم رد  ناـبلطواد  یاــه  هداوناــخ ناــهارمه و  عـمجت  نـینچمه  نوـمزآ و  هـسلج  زا  ناــبلطواد  جورخ  نـینچمه  یو 

نیا لــح  رد  امیــس  ادــص و  تـیفرظ  زا  هدافتــسا  راتــساوخ  تـسناد و  نوــمزآ  یرازگرب  تالــضعم  زا  ار  هاگــشناد  ینوریب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۹طباور 



.دش هلاسم 
نوـمزآ رد  تکرـش  بلطوادرفن  اب ۹۲۸۰۵  سراف  ناتـسا  هکنیا  نایب  اب  زین  زاریـش  هاگـشناد  یـشزومآ  نواـعم  رف  یراـشفا
یرازگرب رد  ار  یبوـخ  هبرجت  تفگ : تـسا ، روـشک  یاـه  ناتـسا اـه و  هزوـح  نـیب  رد  مکارتـم  یاـه  هزوـح زا  یکی  یرـسارس 

.درک میهاوخ  هدافتسا  مه  یسانشراک  نومزآ  یرازگرب  رد  براجت  نیا  زا  هک  میتشاد  یرتکد  دشرا و  یسانشراک  روکنک 
صوصخرد ررکم  یاه  یناسر عـالطا  صوصخ  رد  امیـس  ادـص و  اـب  زاریـش  هاگـشناد  بساـنم  یگنهاـمه  هب  هراـشا  اـب  یو 

مـالعا هک  یناـبلطواد  یارب  صاـخ  یاـهاضف  نـتفرگ  رظن  رد  تـفگ : مزـال  یاهدرادناتـسا  تیاـعر  نوـمزآ و  یرازگرب  هوـحن 
.دوش لامعا  نومزآ  یرازگرب  رد  دیاب  ًامتح  هک  تسا  یدراوم  زا  دنتسه ، صاخ  مالع  یاراد  دننک  یم

داد و ربـخ  یرـسارس  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  هاگـشناد  نـیا  لـماک  یگداـمآ  زا  زین  هاـشنامرک  یزار  هاگــشناد  سیئر  یملعا   
ات دوــش  نــییعت  ناتـــسا  رد  روــضح  یارب  شجنـــس  ناــمزاس  یوــس  زا  راــیتخالا  ماــت  هدــنیامن  کــی  تــسا  رتــهب  تــفگ :

.دریگ تروص  نکمم  نامز  لقادح  رد  وحن و  نیرتهب  هب  اه  یگنهامه
یگدیـسر یارب  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد  یتلود و  یاه  هاگـشناد  نیب  یا  همان مهافت داـقعنا  راتـساوخ  نینچمه  یو 

.دش نایوجشناد  نامرد  تمالس و  تیعضو  هبرتهب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نازیم یرازگربخ  روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

 - یرسارس نومزآ  بولطم  یرازگرب  تهج  روشک  رسارس  یاه  هاگشناد  اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه  یراکمه و   
مولع ترازو 

تیلم روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

زویناکسیا دنوش -  ادج  رگیدکی  زا  شریذپ  شجنسدیاب و  وجشناد  بذج  یارب   

تیروهمج ییانورک -  طیارش  رد  روکنک  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت   

نیالنآ مق  روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

هیشاحرد دنتسه -  روکنک  بولطم  یرازگرب  مدقم  طخ  رد  اه  هاگشناد  

نارهت قفا  روکنک -  یرازگرب  هناتسآ  رد  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

ناراگنربخ هاگشاب  یرسارس -  نومزآ  یرازگرب  یاه  اضف مامت  رد  اه  درادناتسا تیاعر   

انسیا روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

انریا دنتسه -  روکنک  بولطم  یرازگرب  مدقم  طخ  رد  اه  هاگشناد  

انسیا روکنک -  بولطم  یرازگرب  تهج  اه  هاگشناد  اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه   

۲۸۲۸
دادرم
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نازیم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۷۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / انریا   

یاـه هاگـشناد  یـشزومآ  نینواـعم  سـالجا  نیموـس  هاـجنپ و  اـنریا ، شزوـمآ  هاگـشناد و  هورگ  هبنـش  هس  زور  شرازگ  هب 

دنتسه دنتسه روکنک   روکنک بولطم   بولطم یرازگرب   یرازگرب مدقم   مدقم طخطخ   ردرد   اهاه   هاگشناد هاگشناد

زا یرــسارس ، نوــمزآ  هــنیهب  یرازگرب  صوــصخرد  درکلمع  شرازگ  هــئارا  اــب  روــشک  یاــه  هاگــشناد زا  یخرب  یاــسور  اــنریا - - نارهت
.دنداد ربخ  نومزآ  نیا  بولطم  یرازگرب  تهج  اه  هاگشناد اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه  یراکمه و 

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

https://www.irna.ir/news/83912359/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83912359/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


نواعم ییادخ  میهاربا  یروانف ، تاقیقحت و  مولع ، ریزو  یمالغ ، روصنم  روضح  اب  یزاجم  تروص  هب  هک  روشک  رـسارس 
تهج یگنهامه  عوضوم "  اـب  روشک  شزومآ  شجنـس  ناـمزاس  سیئر  تشادـهب و  ریزو  نواـعم  یـسیئر ، اـضریلع  یو و 

.دش رازگرب  مولع  ترازو  لحم  رد  یرسارس "  نومزآ  بولطم  یرازگرب 
یاریذپ ۱۳۲ روشک  ناتـسا  رد ۳۱  هزوح  رد ۹۷  هاگـشناد  نیا  هکنیا  نایب  اب  رون  مایپ  هاگـشناد  سیئر  ینامز ، اضردـمحم 

یزکرم داتـس  یارب  هک  ییاه  غالبا اـه و  لمعلاروتـسد  ماـمت  نونکاـت  تشاد : راـهظا  تسا ، روکنک  ناـبلطواد  زا  رفن  رازه 
.تسا هدش  لاسرا  نومزآ  رد  ریگرد  زکارم  اه و  ناتسا یاسور  همه  یارب  هدش ، لاسرا  رون  مایپ  هاگشناد 

رد تفگ : تسا ، هدش  ماجنا  اه  ناتسرهش  فلتخم  یاه  شخب اب  مزال  یاه  یگنهامه  مامت  نونک  ات  هکنیا  نایب  اب  یو 
رهـش گرزب  یالــصم  زا  ناـمرک  رد  ًـالثم  مـیهد  صاـصتخا  ناـبلطواد  یارب  ار  یرتـشیب  یاـضف  میدـش  روـبجم  هزوـح  دـنچ 

.مینک هدافتسا  هاپس  گرزب  یاه  نلاس زا  نیوزق  رد  میدرک و  هدافتسا 
هب تبقارم  یارب  ار  یرتشیب  یاهورین  میدـش  روبجم  نومزآ  یرازگرب  یاه  لحم یاضف  شیازفا  هب  هجوت  اب  دوزفا : ینامز 

.تسا هدش  مهارف  اه  شفک یارب  ینوفعدض  یاه  تکوم هم و  لنوت  زکارم  یخرب  رد  میریگ و  راک 
لاسرا یناسر و  عالطا زا  رکـشتاب  زین  درکرهـش  هاگـشناد  سیئر  یمیرک  دیعس  نومزآ  یرازگرب  یاه  هزوح یاـضف  شیازفا 
نوـمزآ یرازگرب  یاـه  هزوـح یاـضف  شیازفا  صوـصخرد  تـفگ : یرــسارس  نوـمزآ  یرازگرب  یاــه  لمعلاروتــسد عـقوم  هـب 

.تسا هتفرگ  تروص  مزال  تامادقا 
اب مزال  تاکرادـت  یگنهامه و  صوصخ  نیا  رد  تفگ : زور  راهچ  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  یارب  یگدامآ  مـالعا  اـب  یو 

.تسا هدش  ماجنا  ناتسا  نیمات  یاروش  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرادناتسا ،
اه هاگـشناد یاـسور  دورو  صوـصخرد  موـلع  ریزو   همانـشخب  زا  دـعب  تـفگ : ناهفـصا  هاگـشناد  سیئر  یبلاـط  گنــشوه 
نآ دنتـسم  شرازگ  هک  دـش  ماجنا  صوصخ  نیا  رد  یرثوم  تامادـقا  یرـسارس ، نومزآ  رت  بولطم هچ  ره  یرازگرب  یارب 

.دوش یم لاسرا  نومزآ  یرازگرب  زا  دعب 
صوـصخ رد  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  رادناتـسا و  صخـش  ناتـسا ، نیماـت  یاروـش  اـب  یگنهاـمه  ماـجنا  هب  هراـشا  اـب  یو 

امیـسوادص نیبرود  هارمه  هب  سلجم  ناگدنیامن  دـشرا  یـسانشراک  نومزآ  یرازگرب  رد  دوزفا : یرـسارس  نومزآ  یرازگرب 
.دوب شخب  تیاضر  جیاتن  هک  دندرک  دیدزاب  یناحتما  یاه  هزوح  زا  نابلطواد  اب  هبحاصم  دیدزاب و  تهج 

.میا هدرک تیاعر  یبوخ  هب  ار  بوصم  یاه  هلصاف تیاعر  نومزآ و  یاه  هزوح یاضف  شیازفا  درک : مالعا  یبلاط 
هک دنتسه  ناهفصا  رهـش  رد  رفن  رازه  هک ۴۵  دراد  دوجو  روـکنک  بلطواد  رفن  رازه  ناهفصا ۸۵  ناتـسا  رد  دوزفا : یو 

.داد دنهاوخ  نومزآ  ناهفصا  هاگشناد  رد  نانآ  زا  رفن  رازه   ۱۸
نیسح ناـبلطواد  ناـهارمه  یارب  یعاـمتجا  یراذــگ  هلــصاف تیاـعر  اــب  هاگــشناد  یاــضف  زا  یــشخب  نداد  رارق  ترورض 

درک هراشا  یرسارس  نومزآ  یرازگرب  رد  یکشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد یهارمه  هب  زین  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یمیلس 
رد اـنورک  شیاـپ  روناـم  هب  ار  روـکنک  یرازگرب  یاـهزور  میناوـت  یم دـننک  کـمک  یکـشزپ  موـلع  یاـه  هاگـشناد  رگا  تـفگ : و 

.مینک لیدبت  ناش  یاه هداوناخ نابلطواد و  نایم 
هلـصاف تیاعر  اب  ار  هاگـشناد  یاضف  زا  یـشخب  دـنناوت  یم دـنراد  یدایز  زاب  یاـهاضف  هک  گرزب  یاـه  هاگـشناد دوزفا : یو 

.دننک ییاریذپ  اهنآ  زا  هدرک و  لیدبت  ناهارمه  تحارتسا  لحم  هب  یراذگ 
یارب تفگ : هام  رویرهش  لوا  هبنش  زور  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  ریگرد  یاه  هاگـشناد  یلیطعت  داهنـشیپ  اب  یمیلس 

هب انورک  نارحب  زا  دـعب  یلاع  شزومآ  رد  هک  روط  نامه  درک و  یـساسا  یرکف  دـیاب  یدـعب  یاه  لاـس  رد  روکنک  یرازگرب 
تسد وجشناد ، شریذپ  صوصخ  رد  منک  ادج  مه  زا  ار  وجشناد  شریذپ  شجنـس و  رگا  میتفای  تسد  یزاجم  شزومآ 

.دنشاب هتشاد  تدم  دنلب  یشیاشگ  وجشناد  شریذپ  رد  دنناوت  یم اه  هاگشناد دوش و  یم  رت  زاب  اه  هاگشناد 
لاـسما تـفگ : ناتـسزوخ  ییاوـه  بآ و  طیارـش  هـب  هراـشا  اـب  زاوـها  نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  سیئر  هجاوـخ  نیـسحمالغ 

.دش رازگرب  اوه  تبوطر  دص  رد  امرگ و ۶۰  هجرد  اب ۵۲  نامز  نیرت  مرگ رد  یرتکد  نومزآ 
دوخ تاناکما  مامت  هاگـشناد  تفگ : ناتـسزوخ  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  یارب  هژیو  تاناکما  تفایرد  یاضاقت  اـب  یو 
مه یـشیامرس و  ظاحل  هب  مه  ار  یـشزرو  نلاـس   ۲ نینچمه هتفرگ و  راک  هب  نومزآ  یـشیامرس  طیارـش  یگداـمآ  یارب  ار 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۱طباور 



.میا هدرک  زیهجت  هدش  نییعت  هلصاف  تیاعر  اب  نلاس  هب  ندیسرن  بیسآ  یارب  یزاس  فک  ظاحل  هب 
نوـچمه زین  نوـمزآ  نـیا  هـقطنم ، ییارجا  یاـه  هاگتــسد  شجنــس و  ناــمزاس  کــمک  اــب  درک  یراودــیما  راــهظا  هجاوـخ 

.دوش رازگرب  یبوخ  هب  یلبق  یاه  نومزآ
ناریا تعنـص  ملع و  هاگـشناد  سیئر  یرکاذ  یلعرابج  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  یاهاضف  مامت  رد  اهدرادناتـسا  تیاعر 

یرازگرب یاهاضف  ماـمت  رد  تفگ : درک و  دـیکات  روشک  شزومآ  شجنـس  ناـمزاس  یوس  زا  یغـالبا  طـباوض  تیاـعر  رب  زین 
.تسا هدش  تیاعر  ًامامت  هطوبرم  یاهدرادناتسا  یرسارس  نومزآ 

تنایص یاتسار  رد  تفگ : میراد ، ار  یرـسارس  نومزآ  زا  هبناج  همه  تظافح  ملاس و  یرازگرب  هغدغد  هکنیا  نایب  اب  یو 
لیبـق زا  یتادـیهمت  ناـش ، یاـه هداوناـخ ناـبلطواد و  یور  سرتـسا  راـشف و  شهاـک  ناـبلطواد و  تمالــس  زا  یرثکادــح 

، تروص دلیش  نتشاد  هب  سکع  قیبطت  هدننک  لرتنک  مازلا  یلصا ، یاه  نلاس یدورو  ودب  رد  ینوفعدض  لولحم  هیبعت 
.تسا هتفرگ  تروص  نیمز  یور  هچرتفد  ندادن  رارقو  ییاسانش  یارب  نابلطواد  تشگنا  رثا  فذح 

یارب یهاگـشناد  ریغ  اـه  هاگتـسد زا  نلاـس  دـنچ  نتفرگ  راـیتخا  رد  هـب  هراـشا  اـب  زیربـت  هاگـشناد  سیئر  یدـیجم  اـضرریم 
یارب یبساـنم  یتاـیبرجت  دـشرا  یـسانشراک  یرتـکد و  نوـمزآ  ود  یرازگرب  رد  تـفگ : رت  عیـسو ییاـضف  رد  نوـمزآ  یرازگرب 

.دش بسک  انورک  نارود  رد  یرسارس  نومزآ  یرازگرب 
نومزآ یرازگرب  ماگنه  رد  تفگ : نومزآ  یرازگرب  یارب  زیربت  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یاضف  زا  هدافتـسا  هب  هراـشا  اـب  یو 

رد نومزآ  یرازگرب  یاـه  هزوح زا  تاـقیقحت  شزومآ و  نویـسیمک  سیئر  هلمج  زا  سلجم  ناگدـنیامن  دـشرا ، یـسانشراک 
.دنتشاد تیاضر  هدمآ  لمع  هب  تادیهمت  زا  دندرک و  دیدزاب  زیربت  هاگشناد 

یرازگرب یارب  تـسا  بساــنم  تـفگ : هزوـح  هـب ۱۹  هزوـح  زا ۱۰  نوـمزآ  یرازگرب  یاـه  هزوـح شیازفا  هـب  هراـشا  اـب  یدـیجم 
رظن دروم  یاه  یگنهامه  ات  دنک  باختنا  ناتـسا  رهرد  رایتخالا  مات یا  هدنیامن شجنـس  نامزاس  یرـسارس ، یاه  نومزآ

.دریگ تروص  رت  عیرس
دناوخ و بسانم  رایسب  نومزآ  یرازگرب  یارب  ار  نانمس  هاگشناد  تیعقوم  زین  نانمس  هاگـشناد  سیئر  یریـصن  دوعـسم 

.داد ربخ  هاگشناد  نیا  رد  نومزآ  یرازگرب  یارب  مزال  یاهدرادناتسا  مامت  تیاعر  زا 
هطوـحم رد  ناـبلطواد  یاــه  هداوناــخ ناــهارمه و  عـمجت  نـینچمه  نوـمزآ و  هـسلج  زا  ناــبلطواد  جورخ  نـینچمه  یو 

نیا لــح  رد  امیــس  ادــص و  تـیفرظ  زا  هدافتــسا  راتــساوخ  تـسناد و  نوــمزآ  یرازگرب  تالــضعم  زا  ار  هاگــشناد  ینوریب 
.دش هلاسم 

بلطوادرفن و ۸۰۵  رازه  اب ۹۲  سراف  ناتـسا  هکنیا  نایب  اب  زین  زاریـش  هاگـشناد  یـشزومآ  نواعم  رف  یراـشفا اـضریلع    
یبوخ هبرجت  تفگ : تسا ، روشک  یاه  ناتـسا اه و  هزوح  نیب  رد  مکارتم  یاه  هزوح زا  یکی  یرـسارس  نومزآ  رد  تکرش 

هدافتـسا مه  یـسانشراک  نومزآ  یرازگرب  رد  براجت  نیا  زا  هک  میتشاد  یرتکد  دـشرا و  یـسانشراک  روکنک  یرازگرب  رد  ار 
.درک میهاوخ 

صوصخرد ررکم  یاه  یناسر عالطا  صوصخ  رد  امیـس  ادـص و  اب  زاریـش  هاگـشناد  بسانم  یگنهامه  هب  هراشا  اـب  یو    
مـالعا هک  یناـبلطواد  یارب  صاـخ  یاـهاضف  نـتفرگ  رظن  رد  تـفگ : مزـال  یاهدرادناتـسا  تیاـعر  نوـمزآ و  یرازگرب  هوـحن 

.دوش لامعا  نومزآ  یرازگرب  رد  دیاب  ًامتح  هک  تسا  یدراوم  زا  دنتسه ، صاخ  مالع  یاراد  دننک  یم
یرسارس نومزآ  یرازگرب  یارب  هاگشناد  نیا  لماک  یگدامآ  زا  زین  هاشنامرک  یزار  هاگشناد  سیئر  یملعا  میهاربا  دمحم 

ات دوش  نییعت  ناتـسا  رد  روضح  یارب  شجنـس  نامزاس  یوس  زا  رایتخالا  مات  هدنیامن  کی  تسا  رتهب  تفگ : داد و  ربخ 
.دریگ تروص  نکمم  نامز  لقادح  رد  وحن و  نیرتهب  هب  اه  یگنهامه

یگدیـسر یارب  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد  یتلود و  یاه  هاگـشناد  نیب  یا  همان مهافت داـقعنا  راتـساوخ  نینچمه  یو 
.دش نایوجشناد  نامرد  تمالس و  تیعضو  هبرتهب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نازیم یرازگربخ  روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

 



 - یرسارس نومزآ  بولطم  یرازگرب  تهج  روشک  رسارس  یاه  هاگشناد  اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه  یراکمه و   
مولع ترازو 

تیلم روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

زویناکسیا دنوش -  ادج  رگیدکی  زا  شریذپ  شجنسدیاب و  وجشناد  بذج  یارب   

تیروهمج ییانورک -  طیارش  رد  روکنک  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت   

نیالنآ مق  روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

هیشاحرد دنتسه -  روکنک  بولطم  یرازگرب  مدقم  طخ  رد  اه  هاگشناد  

نارهت قفا  روکنک -  یرازگرب  هناتسآ  رد  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

ناراگنربخ هاگشاب  یرسارس -  نومزآ  یرازگرب  یاه  اضف مامت  رد  اه  درادناتسا تیاعر   

انسیا روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

انسیا روکنک -  بولطم  یرازگرب  تهج  اه  هاگشناد  اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه   

انلیا یرسارس -  نومزآ  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه   

۲۸۲۸
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۴۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یــشزومآ و ریــس  هــمادا  رد  مالـــسلا  هــیلع  قداــص  ماــما  هاگـــشناد  یداــصتقا  یـــساملپید  تاــعلاطم  رتــفد  ور  نــیا  زا   
رد روشک  یتیریدـم  یملع و  عماجم  نیب  رد  یداصتقا  یـساملپید  یزاس  نامتفگ  یاتـسار  رد  دوخ  یدربراک  یاـه  شهوژپ

طباور یداصتقا و  یساملپید  داعبا  رد  زربم  دیتاسا  سیردت  اب  ار  یداصتقا  یساملپید  یزاجم  هسردم  نیتسخن  دراد  رظن 
زا هتـسد  نآ  نـینچمه  دـنک و  اـطعا  ربـتعم  یهاوـگ  هرود  ناگدـیزگرب  هـب  رازگرب و  لاس ۹۹  هامرویرهـش  یجراخ ، یداـصتقا 

رتــفد نارگــشهوژپ  هکبــش  تیلاــعف  روــضح و  ناــکما  دــنیامن  ذــخا  ار  یفاــک  باصندــح  ییاــهن  یباــیزرا  رد  هــک  ناریگارف 
.تفای دنهاوخ  یداصتقا  یساملپید  تاعلاطم 

یملع و تـئیه  اـضعا   » نیریاــس یارب  ناــموت و  رازه  نایوجـشناد ۲۱۰  یارب  هرود  رد  ماـن  تـبث  هنیزهماـن  تـبث  طیارــش   
.تسا ناموت  رازه   ۲۹۰ دازآ » نارگشهوژپ 

یساملپید تاعلاطم  رتفد  یعامتجا  یاه  هکبش  رد  ام » اب  طابترا   » هحفص قیرط  زا  هیلوا  مان  تبث  تسا ؛ رکذ  هب  مزال   
ماجنا رویرهش  خـیرات ۵  ات   EconomicDiplomacyISU  @ یناشن هب  مارگاتـسنیا ) هلب و  مارگلت ، ناسر  ماـیپ   ) یداـصتقا

.دش دهاوخ 

تسا یجراخ  تسایـس  داصتقا و  دروخرب  هصرع  یداصتقا  یـساملپید  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  راگنربخ  شرازگ  هب 
زورما ریذپان  بانتجا  ترورـض  تفرـشیپ ، یتسدالاب  فادها  یریگیپ  رد  ناریا و  یمالـسا  یروهمج  ینونک  طیارـش  رد  هک 

یزادنا یزادنا هار هار روشک   روشک یلاع   یلاع ناریدم   ناریدم دیتاسا  وو   دیتاسا روضح   روضح اباب   یداصتقا   یداصتقا یساملپید   یساملپید یزاجم   یزاجم هسردم   هسردم
دوش دوش یمیم

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۳طباور 

https://snn.ir/fa/news/869788/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/869788/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


.تسا
یـشزومآ اوـتحم و  دـیلوت  رد  یهاگـشناد  یاـه  داـهن یناـبیتشپ  اـب  زج  هدرتـسگ  هدـنزاس و  تکرح  نـینچ  کرادـت  ییوـس  زا 

.دوب دهاوخن  نکمم  یداصتقا  یساملپید  یاه  رازبا اه و  دربهار ینابم ، یزاس 
یــشزومآ و ریـــس  هــمادا  رد  مالـــسلا  هــیلع  قداــص  ماــما  هاگـــشناد  یداــصتقا  یـــساملپید  تاــعلاطم  رتــفد  ور  نــیا  زا 

روشک یتیریدـم  یملع و  عماجم  نیب  رد  یداصتقا  یـساملپید  یزاـس  ناـمتفگ  یاتـسار  رد  دوخ  یدربراـک  یاـه  شهوژپ
یداصتقا و یـساملپید  داعبا  رد  زربم  دیتاسا  سیردت  اب  ار  یداصتقا  یـساملپید  یزاجم  هسردـم  نیتسخن  دراد  رظن  رد 

نآ نـینچمه  دـنک و  اـطعا  ربـتعم  یهاوـگ  هرود  ناگدــیزگرب  هـب  رازگرب و  لاس ۹۹  هامرویرهـش  یجراخ ، یداـصتقا  طـباور 
نارگـشهوژپ هکبـش  تیلاـعف  روضح و  ناـکما  دـنیامن  ذـخا  ار  یفاـک  باصندـح  ییاـهن  یباـیزرا  رد  هک  ناریگارف  زا  هتـسد 

.تفای دنهاوخ  یداصتقا  یساملپید  تاعلاطم  رتفد 
لـالج دیــس  هجراـخ •  روـما  ترازو  لـلملا  نـیب  طـباور  هدکــشناد  سیئر  یمالــسالا  خیــش  نـسح  دــمحم  هرود • دــیتاسا   

دوعـسم لاگنـس • رد  ناریا  ریفـس  یریـشهد  اـضر  دـمحم  یئاـبطابط • همالع  هاگشناد  مامت  داتـسا  یداـبآزوریف  یناـقهد 
طباور یدربهار  یاروش  یداصتقا  نویـسیمک  سیئر  ینابیـش  میهاربا  ییابطابط •  همالع  هاگشناد  مامت  داتسا  ناشخرد 
سیئر یچتکاـپ  دـمحا  لـیزرب • رد  یمالـسا  یروـهمج  ریفـس  تمــص و  ریزو  قبــسا  نواـعم  هدازرطاـش  نـسحم  یجراـخ •

هماـنزور ریبدرـس  یناـخازریم  یلع  یوروـش • نـیچ و  رد  ناریا  قبـسا  ریفـس  یرفــص  یدـهم  یراـگن • همانــشناد  هســسوم 
یداصتقا رتفد  ریدم  یناحور  یلع  دیس  للملا  نیب  روما  رد  سروب  نامزاس  سیئر  نیشناج  ینژیب  رداهب  داصتقا • یایند 

، تارداـص هعــسوت  کـناب  هریدــم  تـئیه  قباـس  سیئر  ولــضویع  نیــسح  یمالــسا ، یاروـش  سلجم  یاـه  شهوژپ زکرم 
هاگـشناد یملع  تـئیه  وـضع  یــسیو  هاـش  ناـساس  یلم ، عاـفد  یلاـع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع  روـپ  یمیرک  دوواد 

ییــالم میظعلادـــبع  یناــهج ، تراـــجت  ناـــمزاس  رد  یمالـــسا  یروــهمج  یـــسانشراک  مــیت  وــضع  روــپدارم  دازرف  نارهت ،
لوــحت و زکرم  دــشرا  سانـــشراک  یرگجنر  نیـــسح  یمالـــسا و  یاروــش  سلجم  یاــه  شهوژپ زکرم  دـــشرا  سانـــشراک 

.دوب دنهاوخ  دیتاسا  نیا  هلمج  زا  یروهمج  تسایر  تفرشیپ 
یملع و تـئیه  اــضعا   » نیریاــس یارب  ناــموت و  رازه  نایوجــشناد ۲۱۰  یارب  هرود  رد  ماـن  تـبث  هنیزهماـن  تـبث  طـیارش 

.تسا ناموت  رازه   ۲۹۰ دازآ » نارگشهوژپ 
یساملپید تاعلاطم  رتفد  یعامتجا  یاه  هکبش  رد  ام » اب  طابترا   » هحفـص قیرط  زا  هیلوا  مان  تبث  تسا ؛ رکذ  هب  مزال 

ماجنا رویرهش  خیرات ۵  ات   EconomicDiplomacyISU  @ یناشن هب  مارگاتسنیا ) هلب و  مارگلت ، ناسر  مایپ   ) یداصتقا
.دش دهاوخ 

۲۸۲۸
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۳۲



رترب تخادرپ  یلصا : عبنم   ۲۹۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

بذــج و لکریدــم  یرکــسع ، نیــسحدمحم  ناوـج ، ناراـگنربخ  هاگــشاب  یکــشزپ  یملع  هورگ  یرواـنف  هزوـح  شرازگ  هـب 
: تفگ داد و  ربخ  سیدرپ  یروانف  کراپ  موس  زاـف  یـضارا  یراذـگاو  ناوخارف  زا  هعومجم ، نیا  رواـنف  یاـه  دـحاو شریذـپ 
روانف و یاه  تکرش رارقتسا  یاتسار  رد  ینیرفآراک ، سیدرپ  هب  موسوم  هعـسوت  یـضارا  زا  هعطق  یراذگاو ۳۰  ناوخارف 

.دش رشتنم  ریت  زا ۱۵  سیدرپ  یروآون  هیحان  رد  ناینب  شناد

دشدش مالعا   مالعا سیدرپ   سیدرپ یروانف   یروانف کراپ   کراپ موس   موس زاف   زاف یضارا   یضارا یراذگاو   یراذگاو ناوخارف   ناوخارف تلهم   تلهم نیرخآ   نیرخآ

موس زاف  یـضارا  یراذـگاو  ناوخارف  رد  مان  تبث تلهم  تفگ : سیدرپ  یرواـنف  کراـپ  رواـنف  یاـه  دـحاو شریذـپ  بذـج و  لکریدـم 
.دسر یم نایاپ  هب  دادرم   ۳۱، کراپ نیا 

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

https://www.yjc.ir/fa/news/7462186/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7462186/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


دهاوـخن دـیدمت  تسا و  هدـش  نییعت  دادرم  یاـهتنا  اـت  نایـضاقتم  تساوـخرد  هئارا  ماـن و  تـبث  تـلهم  دوزفا : یرکـسع 
.دش

ات هدـنام  یقاـب ور  دـنچ  رد  دوش  یم ینیب  شیپ تسا و  هدـش  تبث  ناوخارف  نیا  وریپ  تساوـخرد  هب ۲۶۰  بیرق  نونک  اـت 
.دسرب تساوخرد  هب ۳۰۰  اه  تساوخرد دادعت  نآ ، نایاپ 

عیرست یاتسار  رد  اه و  تساوخرد دادعت  هب  هجوت  اب  داد : حیضوت  نایـضاقتم  اب  هفراعم  یاه  هسلج یرازگرب  دروم  رد  وا 
قیقدـــت هفراـــعم و  تاـــسلج  یرازگرب  طیارـــش ؛ زئاـــح  نایــــضاقتم  اـــب  دادرارق  داـــقعنا  یباـــیزرا و  هفراـــعم ، دـــنیارف  رد 

.تفرگ رارق  روانف  یاه  دحاو شریذپ  بذج و  لک  هرادا  راک  روتسد  رد  هتشذگ  هتفه  زا  اه  تساوخرد
زا داد : هـمادا  یرکـسع  دوش  یم رقتـسم  یئاـبطابط  همالع هاگشناد  دـشر  زکرم  رد  یـسپت  هدـنهد  باتش دـیناوخب  رتشیب 

لماــک تیاــعر  اــب  دــمآ و  لــمع  هـب  توـعد  دــنا ، هدرک تساوــخرد  تـبث  هطوــبرم  هناــماس  رد  هـک  یــضاقتم  تکرــش   ۲۰۰
.دش رازگرب  سیدرپ  یروانف  کراپ  لحم  رد  هفراعم  هسلج  انورک ، سوریو  عویش  لیلد  هب  یتشادهب  یاه  لکتورپ

هفراعم هسلج  رد  روضح  یارب  زین  ار  نایضاقتم  یقبام  یتآ  هتفه  ود  یط  هدش ، ماجنا  یاه  یزیر همانرب قبط  نینچمه 
.درک میهاوخ  توعد 

نیا رد  درک : نایب  هفراـعم ، یاـه  هسلج نیا  دروم  رد  سیدرپ  یرواـنف  کراـپ  رواـنف  یاـه  دـحاو شریذـپ  بذـج و  لکریدـم 
طباوض یراذگاو و  یبایزرا ، تایئزج  رب  ینتبم  هدش  هئارا  تاحیضوت  هب  تبـسن  اه  تساوخرد قیقدت  رب  هوالع  تاسلج ،

نییبت و کراپ  یاضعا  هب  هئارا  لباق  تامدـخ  اـیازم و  سیدرپ ، یرواـنف  کراـپ  یا  هعـسوت یاـه  هماـنرب فادـها و  تخاـس ؛
.دش حیرشت 

هب هجوت  اب  تفگ : ناوخارف  نیا  یارب  مان  تبث تصرف  دـیدمت  لامتحا  دروم  رد  وا  درادـن  دوجو   ناوخارف  دـیدمت  ناـکما    
هعطق دادـعت ۳۰  یراذـگاو  هب  ییـالاب  لاـمتحا  اـب  یـضارا  یراذـگاو  ناوـخارف  زا  یلبق  هبرجت  هتفرگ و  تروـص  یاـه  دروآرب

.تشاد دهاوخن  دوجو  ناوخارف  دیدمت  ناکما  نیاربانب  دیسر  میهاوخ  لئان  هدش  یراذگ  فده
رد تفگ : ریخ ، اـی  دراد  دوـجو  هعطق  زا ۳۰  شیب  یـضارا  تاعطق  یراذـگاو  ناـکما  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  یرکـسع 

، ناوخارف هزاب  رد  هدش  تبث  یاضاقت  دوجو  تروص  رد  هدش ، نییعت  فدـه  زا  رتشیب  تاعطق  دادـعت  یراذـگاو  صوصخ 
.درک میهاوخ  مادقا  نآ  هطوبرم  هبوصم  ذخا  یارب  مینک و  یم یسررب  ار  عوضوم 

/ مایپ یاهتنا 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رترب تخادرپ  نیمز -  هعطق  یارب ۳۰  سیدرپ  یروانف  کراپ  رد  رارقتسا  یاضاقت  تبث ۲۶۰   

تخادرپ هار  نیمز -  هعطق  یارب ۳۰  سیدرپ  یروانف  کراپ  رد  رارقتسا  یاضاقت  تبث ۲۶۰   

داصتقا رصع  همانزور  نیمز -  هعطق  یارب ۳۰  سیدرپ  یروانف  کراپ  رد  رارقتسا  یاضاقت  تبث ۲۶۰   

راک بسک و  همانزور  نیمز -  هعطق  یارب ۳۰  سیدرپ  یروانف  کراپ  رد  رارقتسا  یاضاقت  تبث ۲۶۰   

 - دوش یمن دیدمت  یراذگاو  ناوخارف  نیمز /  هعطق  یارب ۳۰  سیدرپ  یروانف  کراپ  رد  رارقتسا  یاضاقت  تبث ۲۶۰   
وجشناد یرازگربخ 

 - دش دهاوخن  دیدمت  یراذگاو  ناوخارف  نیمز / هعطق  یارب ۳۰  سیدرپ  یروانف  کراپ  رد  رارقتسا  یاضاقت  تبث ۲۶۰   
زویناکسیا

۲۸۲۸
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۲۵

نازیم یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۷۷۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / زویناکسیا   

دنوش دنوش ادج   ادج رگیدکی   رگیدکی زازا   شریذپ   شریذپ شجنسدیاب  وو   شجنسدیاب وجشناد   وجشناد بذج   بذج یارب   یارب

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

http://iscanews.ir/news/1078182/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا شریذـپ  شجنـسدیاب و  وجـشناد  بذـج  یارب  ییابطابط : همـالع  هاگـشناد  سیئر  یعاــمتجا    یگنهرف و  هاگـشناد     
سیئر  ۱۰۷۸۱۸۲ بـلطم : دـک   ۱۲:۲۵ دادرم ۱۳۹۹ -  هبنـش ۲۸  هس  PM ۱۲:۲۵:۲۳ ۸/۱۸/۲۰۲۰ دـنوش ادـج  رگیدــکی 

وجـشناد شریذپ  رد  اه  هاگـشناد تسد  مینک  ادج  رگیدـکی  زا  ار  شریذـپ  شجنـس و  رگا  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد 
.دوش یم زاب 

یـسراف فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  اـفطل  تارظن ۱ - انورک  روکنک  مولع  ترازو  یرسارس  نومزآ   ۳۲۰  / ۳۶۷ مایپ / یاهتنا   
.دینک پیات 

روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب ای  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲ 
.دوش یمن رشتنم 

زا شریذـپ  شجنـسدیاب و  وجـشناد  بذـج  یارب  ییاـبطابط : همالع  هاگشناد  سیئر  یعاــمتجا    یگنهرف و  هاگشناد   
سیئر  ۱۰۷۸۱۸۲ بلطم : دـک   ۱۲:۲۵ دادرم ۱۳۹۹ -  هبنش ۲۸  هس  PM ۱۲:۲۵:۲۳ ۸/۱۸/۲۰۲۰ دـنوش ادـج  رگیدـکی 

وجشناد شریذپ  رد  اه  هاگشناد تسد  مینک  ادج  رگیدکی  زا  ار  شریذپ  شجنـس و  رگا  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگشناد 
.دوش یم زاب 

یاـه هاگـشناد یاـسور  یزاـجم  تسـشن  مولع ، ترازو  یموـمع  طـباور  لـک  هرادا  زا  زویناکـسیا  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
میهاربا تشادــهب و  ریزو  نواـعم  یــسیئر  اـضریلع  یرواـنف ، تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ  روـصنم  روـضح  اــب  روـشک 
بولطم یرازگرب  تهج  یگنهاـمه  عوضوم "  اـب  روشک  شزوـمآ  شجنـس  ناـمزاس  سیئر  موـلع و  ریزو  نواـعم  ییادـخ ،
.دش رازگرب  مولع  ترازو  لحم  رد  یرسارس  نومزآ  هنیهب  یرازگرب  هرابرد  درکلمع  شرازگ  هئارا  اب  یرسارس "  نومزآ 

گنشوه درکرهش ، هاگشناد  سیئر  یدرکهد  یمیرک  دیعس  رون ، مایپ  هاگشناد  سیئر  ینامز  اضردمحم  تسـشن  نیا  رد 
هجاوخ نیسحمالغ  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس  نیسح  ناهفـصا ، هاگـشناد  سیئر  یدابآ  بیبح  یبلاط 
سیئر یدـیجم  اـضرریم  ناریا ، تعنـص  مـلع و  هاگـشناد  سیئر  یرکاذ  یلعراـبج  زاوـها ، نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  سیئر 

، زاریــش هاگــشناد  یــشزومآ  نواـعم  رف  یراــشفا اــضریلع  نانمــس ، هاگــشناد  سیئر  یریــصن  دوعــسم  زیربـت ، هاگــشناد 
.دندرک تکرش  هاشنامرک  یزار  هاگشناد  سیئر  یملعا  اضردمحم 

یاریذپ ۱۳۲ روشک  ناتـسا  رد ۳۱  هزوـح  رد ۹۷  هاگـشناد  نیا  هکنیا  نایب  اب  رون  ماـیپ  هاگـشناد  سیئر  یناـمز  اضردـمحم 
یزکرم داتــس  یارب  هـک  ییاـه  غـالبا اـه و  لمعلاروتــسد ماـمت  نونکاــت  درک : راــهظا  تـسا ، روـکنک  ناــبلطواد  زا  رفن  رازه 

.تسا هدش  لاسرا  نومزآ  رد  ریگرد  زکارم  اه و  ناتسا یاسور  همه  یارب  هدش ، لاسرا  رون  مایپ  هاگشناد 
رد تفگ : تسا ، هدـش  ماجنا  اه  ناتـسرهش  فلتخم  یاه  شخب اب  مزال  یاه  یگنهامه مامت  نونک  ات  هکنیا  نایب  اب  یو 

رهـش گرزب  یالــصم  زا  ناـمرک  رد  ًـالثم  مـیهد  صاـصتخا  ناـبلطواد  یارب  ار  یرتـشیب  یاـضف  میدـش  روـبجم  هزوـح  دـنچ 
.مینک هدافتسا  هاپس  گرزب  یاه  نلاس زا  نیوزق  رد  میدرک و  هدافتسا 

هب تبقارم  یارب  ار  یرتشیب  یاهورین  میدـش  روبجم  نومزآ  یرازگرب  یاه  لحم یاضف  شیازفا  هب  هجوت  اب  دوزفا : ینامز 
.تسا هدش  مهارف  اه  شفک یارب  ینوفعدض  یاه  تکوم هم و  لنوت  زکارم  یخرب  رد  میریگ و  راک 

یناسر و عالطا زا  رکشتاب  زین  درکرهش  هاگـشناد  سیئر  یمیرک  دیعس  دبای  یم شیازفا  نومزآ  یرازگرب  یاه  هزوح یاضف 
نوـمزآ یرازگرب  یاـه  هزوـح یاـضف  شیازفا  یارب  تـفگ : یرــسارس  نوـمزآ  یرازگرب  یاـه  لمعلاروتــسد عـقوم  هـب  لاـسرا 

.تسا هتفرگ  تروص  مزال  تامادقا 

وجـشناد شریذپ  رد  اه  هاگـشناد تسد  مینک  ادج  رگیدـکی  زا  ار  شریذـپ  شجنـس و  رگا  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  سیئر 
.دوش یم زاب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۶طباور 



اب مزـال  تاکرادــت  یگنهاـمه و  هراـب  نـیا  رد  تـفگ : زور  راـهچ  رد  یرــسارس  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  یگداــمآ  مــالعا  اــب  یو 
.تسا هدش  ماجنا  ناتسا  نیمات  یاروش  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  یرادناتسا ،

تخـس طیارـش  نیا  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  ناراکردـنا  تسد همه  زا  رکـشت  اب  زین  ناهفـصا  هاگـشناد  سیئر  یبلاط 
نوـمزآ رت  بوـلطم هـچ  ره  یرازگرب  یارب  اـه  هاگـشناد یاـسور  دورو  هراـبرد  موـلع  مرتـحم  ریزو  همانــشخب  زا  دـعب  تـفگ :
.دوش یم لاسرا  نومزآ  یرازگرب  زا  دعب  نآ  دنتسم  شرازگ  هک  دش  ماجنا  صوصخ  نیا  رد  یرثوم  تامادقا  یرسارس ،

صوـصخ رد  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  رادناتـسا و  صخـش  ناتـسا ، نیماـت  یاروـش  اـب  یگنهاـمه  ماـجنا  هب  هراـشا  اـب  یو 
امیـسوادص نیبرود  هارمه  هب  سلجم  ناگدنیامن  دـشرا  یـسانشراک  نومزآ  یرازگرب  رد  دوزفا : یرـسارس  نومزآ  یرازگرب 

.دوب شخب  تیاضر  جیاتن  هک  دندرک  دیدزاب  یناحتما  یاه  هزوح  زا  نابلطواد  اب  هبحاصم  دیدزاب و  تهج 
.میا هدرک تیاعر  یبوخ  هب  ار  بوصم  یاه  هلصاف تیاعر  نومزآ و  یاه  هزوح یاضف  شیازفا  درک : مالعا  یبلاط  رتکد 

رازه هـک ۱۸  دنتـسه  ناهفـصا  رهـش  رد  رفن  رازه  هـک ۴۵  دراد  دوـجو  روـکنک  بـلطواد  رفن  رازه  ناهفصا ۸۵  ناتـسا  رد 
.داد دنهاوخ  نومزآ  ناهفصا  هاگشناد  رد  نانآ  زا  رفن 

سیئر یمیلس  نیسح  دوـش  هـتفرگ  رظنرد  ناـبلطواد  ناـهارمه  یارب  یعاـمتجا  یراذـگ  هلــصاف تیاـعر  اـب  ییاـضف  دـیاب 
: تفگ درک و  هراشا  یرسارس  نومزآ  یرازگرب  رد  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد یهارمه  هبزین  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

ناـیم رد  اـنورک  شیاـپ  روناــم  هـب  ار  روـکنک  یرازگرب  یاــهزور  میناوـت  یم دــننک  کــمک  یکــشزپ  موـلع  یاــه  هاگــشناد  رگا 
.مینک لیدبت  ناشیاه  هداوناخ نابلطواد و 

هلـصاف تیاعر  اب  ار  هاگـشناد  یاضف  زا  یـشخب  دـنناوت  یم دـنراد  یدایز  زاب  یاـهاضف  هک  گرزب  یاـه  هاگـشناد دوزفا : یو 
.دننک ییاریذپ  اهنآ  زا  هدرک و  لیدبت  ناهارمه  تحارتسا  لحم  هب  یراذگ 

یارب تفگ : هام  رویرهـش  لوا  هبنـش  زور  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  ریگرد  یاه  هاگـشناد یلیطعت  داهنـشیپ  اب  یمیلس 
هب انورک  نارحب  زا  دـعب  یلاع  شزومآ  رد  هک  روط  نامه  درک و  یـساسا  یرکف  دـیاب  یدـعب  یاه  لاـس  رد  روکنک  یرازگرب 

تسد وجشناد ، شریذپ  صوصخ  رد  منک  ادج  مه  زا  ار  وجشناد  شریذپ  شجنـس و  رگا  میتفای  تسد  یزاجم  شزومآ 
.دنشاب هتشاد  تدم  دنلب  یشیاشگ  وجشناد  شریذپ  رد  دنناوت  یم اه  هاگشناد دوش و  یم رت  زاب  اه  هاگشناد 

لاـسما تـفگ : ناتـسزوخ  ییاوـه  بآ و  طیارـش  هـب  هراـشا  اـب  زاوـها  نارمچ  دیهـش  هاگـشناد  سیئر  هجاوـخ  نیـسحمالغ 
.دش رازگرب  اوه  تبوطر  دص  رد  امرگ و ۶۰  هجرد  اب ۵۲  نامز  نیرت  مرگ رد  یرتکد  نومزآ 

دوخ تاناکما  مامت  هاگـشناد  تفگ : ناتـسزوخ  رد  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  یارب  هژیو  تاناکما  تفایرد  یاضاقت  اـب  یو 
مه یـشیامرس و  ظاحل  هب  مه  ار  یـشزرو  نلاـس   ۲ نینچمه هتفرگ و  راک  هب  نومزآ  یـشیامرس  طیارـش  یگداـمآ  یارب  ار 

.میا هدرک  زیهجت  هدش  نییعت  هلصاف  تیاعر  اب  نلاس  هب  ندیسرن  بیسآ  یارب  یزاس  فک  ظاحل  هب 
نوـچمه زین  نوـمزآ  نـیا  هـقطنم ، ییارجا  یاــه  هاگتــسد  شجنــس و  ناــمزاس  کــمک  اــبدرک  یراودــیما  راــهظا  هجاوــخ 

.دوش رازگرب  یبوخ  هب  یلبق  یاه  نومزآ
ناریا تعنـص  ملع و  هاگـشناد  سیئر  یرکاذ  یلعرابج  یرـسارس  نومزآ  یرازگرب  یاهاضف  مامت  رد  اهدرادناتـسا  تیاعر 

درک دیکات  روشک  شزومآ  شجنـس  نامزاس  یوس  زا  یغالبا  طباوض  تیاعر  رب  روشک ، هب  ناگدازآ  دورو  زور  کیربت  اب  زین 
.تسا هدش  تیاعر  ًامامت  هطوبرم  یاهدرادناتسا  یرسارس  نومزآ  یرازگرب  یاهاضف  مامت  رد  تفگ : و 

تنایص یاتسار  رد  تفگ : میراد ، ار  یرـسارس  نومزآ  زا  هبناج  همه  تظافح  ملاس و  یرازگرب  هغدغد  هکنیا  نایب  اب  یو 
لیبـق زا  یتادـیهمت  ناـش ، یاـه هداوناـخ ناـبلطواد و  یور  سرتـسا  راـشف و  شهاـک  ناـبلطواد و  تمالــس  زا  یرثکادــح 

، تروص دلیش  نتشاد  هب  سکع  قیبطت  هدننک  لرتنک  مازلا  یلصا ، یاه  نلاس یدورو  ودب  رد  ینوفعدض  لولحم  هیبعت 
.تسا هتفرگ  تروص  نیمز  یور  هچرتفد  ندادن  رارقو  ییاسانش  یارب  نابلطواد  تشگنا  رثا  فذح 

نتفرگ رایتخا  رد  زیربت و  ییارجا  یاه  هاگتـسد یمامت  یراکمه  زا  رکـشت  اـب  زین  زیربت  هاگـشناد  سیئر  یدـیجم  اـضرریم 
یرتکد نومزآ  ود  یرازگرب  رد  تفگ : رت  عیسو ییاضف  رد  نومزآ  یرازگرب  یارب  یهاگـشناد  ریغ  اه  هاگتـسد زا  نلاس  دنچ 

.دش بسک  انورک  نارود  رد  یرسارس  نومزآ  یرازگرب  یارب  یبسانم  یتایبرجت  دشرا  یسانشراک  و 
نومزآ یرازگرب  ماگنه  رد  تفگ : نومزآ  یرازگرب  یارب  زیربت  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یاضف  زا  هدافتـسا  هب  هراـشا  اـب  یو 

 



رد نومزآ  یرازگرب  یاـه  هزوح زا  تاـقیقحت  شزومآ و  نویـسیمک  سیئر  هلمج  زا  سلجم  ناگدـنیامن  دـشرا ، یـسانشراک 
.دنتشاد تیاضر  هدمآ  لمع  هب  تادیهمت  زا  دندرک و  دیدزاب  زیربت  هاگشناد 

یرازگرب یارب  تـسا  بساــنم  تـفگ : هزوـح  هـب ۱۹  هزوـح  زا ۱۰  نوـمزآ  یرازگرب  یاـه  هزوـح شیازفا  هـب  هراـشا  اـب  یدـیجم 
رظن دروم  یاه  یگنهامه  ات  دنک  باختنا  ناتـسا  رهرد  رایتخالا  مات یا  هدنیامن شجنـس  نامزاس  یرـسارس ، یاه  نومزآ

.دریگ تروص  رت  عیرس
تیعقوم یرسارس ، نومزآ  یرازگرب  ناراکردنا  تسد  لماوع و  زا  رکشت  اب  زین  نانمـس  هاگـشناد  سیئر  یریـصن  دوعـسم 
یرازگرب یارب  مزـال  یاهدرادناتــسا  ماـمت  تیاــعر  زا  دــناوخ و  بساــنم  رایــسب  نوـمزآ  یرازگرب  یارب  ار  نانمــس  هاگــشناد 

.داد ربخ  هاگشناد  نیا  رد  نومزآ 
هطوـحم رد  ناـبلطواد  یاــه  هداوناــخ ناــهارمه و  عـمجت  نـینچمه  نوـمزآ و  هـسلج  زا  ناــبلطواد  جورخ  نـینچمه  یو 

نیا لــح  رد  امیــس  ادــص و  تـیفرظ  زا  هدافتــسا  راتــساوخ  تـسناد و  نوــمزآ  یرازگرب  تالــضعم  زا  ار  هاگــشناد  ینوریب 
.دش هلاسم 

رد تکرش  بلطوادرفن  اب ۹۲۸۰۵  سراف  ناتـسا  هکنیا  نایب  اب  زین  زاریـش  هاگـشناد  یـشزومآ  نواعم  رف  یراشفا اضریلع 
رد ار  یبوـخ  هـبرجت  تـفگ : تـسا ، روـشک  یاـه  ناتـسا اـه و  هزوـح  نـیب  رد  مکارتـم  یاـه  هزوـح زا  یکی  یرـسارس  نوـمزآ 

هدافتــسا مـه  یــسانشراک  نوـمزآ  یرازگرب  رد  براــجت  نـیا  زا  هـک  میتـشاد  یرتــکد  دــشرا و  یــسانشراک  روـکنک  یرازگرب 
.درک میهاوخ 

صوصخرد ررکم  یاه  یناسر عـالطا  صوصخ  رد  امیـس  ادـص و  اـب  زاریـش  هاگـشناد  بساـنم  یگنهاـمه  هب  هراـشا  اـب  یو 
مـالعا هک  یناـبلطواد  یارب  صاـخ  یاـهاضف  نـتفرگ  رظن  رد  تـفگ : مزـال  یاهدرادناتـسا  تیاـعر  نوـمزآ و  یرازگرب  هوـحن 

.دوش لامعا  نومزآ  یرازگرب  رد  دیاب  ًامتح  هک  تسا  یدراوم  زا  دنتسه ، صاخ  مالع  یاراد  دننک  یم
ربخ یرسارس  نومزآ  یرازگرب  یارب  هاگشناد  نیا  لماک  یگدامآ  زا  زین  هاشنامرک  یزار  هاگشناد  سیئر  یملعا  اضردمحم 

ات دوـش  نـییعت  ناتـسا  رد  روـضح  یارب  شجنـس  ناـمزاس  یوـس  زا  راـیتخالا  ماـت  هدـنیامن  کـی  تـسا  رتـهب  تـفگ : داد و 
.دریگ تروص  نکمم  نامز  لقادح  رد  وحن و  نیرتهب  هب  اه  یگنهامه

یگدیـسر یارب  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد  یتلود و  یاه  هاگـشناد  نیب  یا  همان مهافت داـقعنا  راتـساوخ  نینچمه  یو 
.دش نایوجشناد  نامرد  تمالس و  تیعضو  هبرتهب 

یـسراف فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  اـفطل  تارظن ۱ - انورک  روکنک  مولع  ترازو  یرسارس  نومزآ   ۳۲۰  / ۳۶۷ مایپ / یاهتنا 
.دینک پیات 

روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب اـی  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲
.دوش یمن رشتنم 

.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳
هک یتاـکن  دوــش ؟ یم هبــساحم  هنوــگچ  روــکنک  رد  نازوــمآ  شناد یلیــصحت  قــباوس  دــش  تــبث  تیقفوــم  اــب  امــش  رظن 

دنـشاب هتـشاد  هارمه  هب  روـکنک  هسلج  رد  دـیابن  ناـبلطواد  هـک  یلیاـسو  دـننادب  روکنک  همانخـساپ  هرابرد  دـیاب  ناـبلطواد 
نارهت هر )  ) ینیمخ ماما  یلصم  هزوح  یارب  اه  یروکنک یامنهار  دش  مالعا  روکنک  تالاوس  هب  ییوگخساپ  هوحن  تایئزج 

همه یارب  تمالـــس  یراــهظادوخ  مرف  لــیمکت  مازلا  دـش  رــشتنم  یرــسارس  روـکنک  هـسلج  هـب  دورو  تراـک  دـش  رـشتنم 
تسا عونمم  یناحتما  یاه  هزوح رد  انورک  هب  کوکشم  نابلطواد  دورو  روکنک  نابلطواد 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نازیم یرازگربخ  روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

 - یرسارس نومزآ  بولطم  یرازگرب  تهج  روشک  رسارس  یاه  هاگشناد  اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه  یراکمه و   
مولع ترازو 

تیلم روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

تیروهمج ییانورک -  طیارش  رد  روکنک  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت   

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



نیالنآ مق  روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

هیشاحرد دنتسه -  روکنک  بولطم  یرازگرب  مدقم  طخ  رد  اه  هاگشناد  

نارهت قفا  روکنک -  یرازگرب  هناتسآ  رد  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

ناراگنربخ هاگشاب  یرسارس -  نومزآ  یرازگرب  یاه  اضف مامت  رد  اه  درادناتسا تیاعر   

انسیا روکنک -  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد  ییارجا  تادیهمت  نیرخآ   

انریا دنتسه -  روکنک  بولطم  یرازگرب  مدقم  طخ  رد  اه  هاگشناد  

انسیا روکنک -  بولطم  یرازگرب  تهج  اه  هاگشناد  اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه   

انلیا یرسارس -  نومزآ  بولطم  یرازگرب  یارب  اه  هاگشناد اب  ییارجا  یاه  هاگتسد یگنهامه   

۲۸۲۸
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۴



هیشاحرد یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.مینک هدافتسا  بایهر  هلاسم  لح  لدم  زا  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یم نینچمه  تفگ : هاگشناد  داتسا  نیا   

.دنک یم  دای  ( stop & think  ) ناونع تحت  نآ  زا  ییوید  ناج  هک  یا  هشیدنا  نامه   

تـسد زا  ددـعتم  یاههار  فشک  تیقالخ و  رب  زکرمت  هناـهاگآ و  یباـیزرا  تسا ، دوجوم  یاـه  لـح هار  نییعت  موس  ماـگ   
.تسا هلحرم  نیا  یاهدروآ 

.تسا اه  ناسنا ام  همه  یگدنز  رد  یراتفر  یاهدنیارف  نیرت  یلصا زا  یکی  یزاس  میمصت
نادنزرف هرابرد  یریگ  میمصت هب  مادقا  یلام  یاه  تیفرظ یرکف و  یاه  یدنمناوت هب  هجوت  اب  نیدلاو  یکدوک ، نارود  رد 

.تسا یعیبط  رما  نیا  دننک و  یم دوخ 
لعفنم یرکف و  کـمک  یهاوـخرظن ، لـحارم  زا  هدـش و  هداد  تکراـشم  یریگ  میمــصت دــنیارف  رد  اـهنآ  ناـکدوک ، دــشر  اـب 

.دننک یم روبع  ندوب 
یگدنز تیلوئسم  زا  یـشخب  دوخ  اهنآ  دوش ، یم ببـس  یزاس  میمـصت یریگ و  میمـصت دنیارف  رد  نادنزرف  نتخاس  ریگرد 

.دنوش لیدبت  هعماج  حطس  رد  ریذپ  تیلوئسم یدارفا  هب  یلاسگرزب  رد  هتفرگ و  هدهع  رب  مک  مک  ار 
اب اـنریا  رگــشهوژپ  دــش  ببــس  تفاـی ، تـسد  رما  نـیا  هـب  ناوـت  یم هنوـگچ  تـسیچ و  رد  هـتکن  نـیا  تـیمها  هـکنیا  اــما 

.دنیشنب وگو  تفگ هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکشناد  یملع  تایه  وضع  نایلداع » هدیمح  »
ازجمریغ اما  لقتـسم  موهفم  ود  نادنزرف ؛ یزاسدنمناوت  یزاسافوکش و  دیناوخ : یم ار  وگ  تفگ و  نیا  حورـشم  لیذ  رد 

رد ام  ناناوج  هک  میـشاب  نیا  یعدـم  میناوت  یم ینامز  تفگ : نآ  دـنیارف  نادـنزرف و  یزاسدـنمناوت  صوصخ  رد  نایلداع 
لئاسم نوماریپ  اه  یزاس میمصت اه و  یریگ میمصت رد  دنناوتب  اهنآ  هک  دنتـسه  یدنمناوت  دارفا  هعماج  هداوناخ و  رتسب 

.دنوش ریگرد  هعماج  دوخ و 

؟؟ یتکراشم یتکراشم ایای   یناجیه   یناجیه راتفر   راتفر اباب   هلاسم   هلاسم لحلح   دنک ؛ ؛ دنک یمیم نییعت   نییعت هداوناخ   هداوناخ

دوخ نادنزرف  هب  ار  ییاهراتفر  نینچ  اتدعاق  دنورب ، یناجیه  یاهراتفر  تمـس  هب  هلاسم  لح  دـنیارف  رد  رگا  نیدـلاو  انریا - نارهت -
هک دنهد  یم شزومآ  دوخ  دنزرف  هب  دنزاس ، هدایپ  هداوناخ  رد  ار  یتکراشم  لکشم  لح  دنیارف  رگا  لباقم ، رد  دنهد و  یم شزومآ 

.دنک هدافتسا  یدرکیور  نینچ  زا  نارحب  شنت و  اب  ههجاوم  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۹طباور 
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، دنطابترا رد  اهنآ  اب  هک  یدارفا  شوگ  هب  ار  دوخ  یادص  نادنزرف  هک  دوش  یم ثعاب  یریگ  میمصت دنیارف  رد  ندش  ریگرد 
رارق شریذــپ  دروـم  نـینچمه  دــنوش و  کرد  رتـهب  دــننک ، لــقتنم  ار  دوـخ  یاــه  هدــیا تارظن و  قـیرط  نـیا  زا  دــنناسرب و 

.دنریگب
یریگ و میمــصت ساـسا  رب  هـک  ار  یتردـق  میناوـتب  اـم  هـک  تـسا  نـیا  دـتفایب  قاـفتا  دـیاب  هـچنآ  ندـش ، دــنمناوت  رتـسب  رد 

.مینک میسقت  ار  نآ  هتشاذگ و  کارتشا  هب  نادنزرف  ناناوج و  اب  دیآ  یم تسدب  یزاس  میمصت
نم تسد  رد  هک  یتردق  زا  یشخب  هک  دوش  یم کیرش  یزاس  میمـصت یریگ و  میمـصت دنیارف  رد  نم  ناوج  ینامز  ینعی 

.مراذگب وا  هدهع  رب  ار  یریگ  میمصت جیردت  هب  مک و  مک  لاسگرزب  نم  دوش و  لقتنم  یو  هب  تسا  لاسگرزب 
درف کی  دراد و  شیوخ  یگدنز  لرتنک  رد  رثوم  مهم و  یـشقن  مه  وا  هک  مهد  یم دای  مدنزرف  هب  ادـتبا  نامه  زا  نیاربانب 

.تسین لاعف  ریغ 
دریگب هدهع  رب  مک  مک  ار  شدوخ  یگدنز  تیلوئـسم  زا  یـشخب  یو  دوش  ، یم ببـس  یریگ  میمـصت رد  درف  نتخاسریگرد 

.دوشب یریذپ  تیلوئسم  درف  دسر ، یم هعماج  حطس  رد  شا  یراذگریثات یلاسگرزب و  هب  یتقو  هکنیا  ات 
.تسا یریذپ  تیلوئسم  ثحب  یزاسدنمناوت  رگید  هلوقم  نیاربانب 

یگدنز مناوت  یم روطچ  نم  هک  دنک  یم رکف  نیا  هب  دوش و  یم زکرمتم  شدوخ  یگدنز  رب  ناوج  یزاسدـنمناوت ، قیرط  زا 
قیرط زا  روــطنیمه  نوــماریپ و  یاــیند  رد  عباــنم  هـب  رتــهب  رتــشیب و  نتفاــی  تــسد  قــیرط  زا  مشاــب ؛ هتــشاد  ار  یرتــهب 

.دنک داجیا  دوخ  یهاگآ  شناد و  رد  دناوت  یم هک  یتارییغت 
.دورب الاب  هعماج  رد  درف  یگدنز  تیفیک  ات  تسا  نآ  لابند  هب  یزاسدنمناوت  عومجم  رد  دوزفا : هاگشناد  داتسا  نیا 

درف ره  زا  رتهب  ناوج  دوخ  اریز  تسین  رـسیم  نادـنچ  ناوج  دوخ  روضح  نودـب  یگدـنز  تیفیک  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
.دنک هبرجت  دریگب و  دای  ار  دوخ  یگدنز  رب  لرتنک  یگدنز و  تیفیک  دناوت  یم یرگید 

هب اـما  تسا ؛ ادـج  ندـشدنمناوت  هلوـقم  زا  یدرف  یاـه  تیفرظ نتخاـس  افوکـش  هـک  تـسا  تـسرد  داد : هـمادا  ناـیلداع   
.دنشاب ازجم  رگیدکی  زا  الماک  ود  نیا  هک  تسین  نیا  یانعم 

دوـخ یارب  ناـمز  رورم  هب  ار  دوـخ  یاـه  تیفرظ هعـسوت  دـشر و  دـشاب  هتـسناوت  یدرف  هک  تسا  نیا  یزاسدـنمناوت  همزـال 
اهنآ یدرف  یاــه  تـیفرظ دــشر  هـب  اــم  تـسا  مزــال  نادــنزرف  ندــشدنمناوت  یزاسدــنمناوت و  یارب  ینعی  دــشاب ؛ هدز  مـقر 

.میزادرپب
زا یــشخب  اریز  دــنزب ؛ مـقر  ار  یزاسدــنمناوت  دــناوت  یمن یدرف  یاـه  تـیفرظ هعــسوت  دــشر و  هـب  هجوـت  طـقف  طـقف و  اـما 

.ددرگ یم رب  نآ  هب  طوبرم  یا  هعماج  یاهدنیآرف  رد  ندش  ریگرد  هعماج و  هب  یزاسدنمناوت 
یرـس کـی  تفگ : نآ  مهم  یاـه  هفلوم یزاسدـنمناوت و  صوصخ  رد  ناـیلداع  اه  کینکت تراـهم و  ثحب  یزاسدـنمناوت ؛

.دریگ یم تروص  اهنآ  ساسا  رب  یزاسدنمناوت  هک  دراد  دوجو  مهم  یاه  هفلوم
.تسا نآ  هب  طوبرم  یاه  تیفرظ هلاسم و  لح  ییاناوت  اه  هفلوم نیا  هلمج  زا 

اـهرتسب و میناوـتب  هک  مینزب  مقر  ار  دوـخ  نادـنزرف  ندـشدنمناوت  میناوـت  یم یناـمز  اـم  هـک  تـسا  نـیا  مـهم  هلاـسم  سپ 
هداوناـخ نوناـک  اـهرتسب  نیا  هـلمج  زا  مـینک و  داـجیا  یگدـنز  فـلتخم  لـحارم  اـب  اـهنآ  ندـش  ریگرد  یارب  ار  مزـال  طـیارش 

.تسا
ار ییاه  صیخـشت دـناوتب  هک  ینامز  دـشاب ، هک  یلاس  نس و  ره  رد  ام  دـنزرف  ادـتبا  نامه  زا  دوزفا : هاگـشناد  داتـسا  نیا 

.دشاب هتشاد  تکراشم  اه  یزاس میمصت اه و  یریگ میمصت نیا  رد  دناوتب  دیاب  دهدب 
.دوش یم لصاح  هبرجت  رتسب  رد  مه  تراهم 

.تسا نیرمت  هب  زاین  اه  تراهم نیا  هب  نتفای  تسد  یارب  نیاربانب 
.دنزادرپب یریگ  میمصت هلاسم و  لح  یاه  کینکت زا  هدافتسا  هب  دننک و  نیرمت  دیاب  ناناوج  ناناوجون و 

اجک رد  تساــنعم و  هـچ  هـب  یریگ  میمــصت هـک  دریگ  یم داــی  درف  ییاــهرتسب  اــه و  تــصرف نــینچ  رد  مــک  مــک  نیارباــنب 
.دنک هدافتسا  یریگ  میمصت کینکت  زا  دناوت  یم

هنیمز رد  یزیر  هماـنرب یحارط و  هـب  عورــش  دـنوش  یم اهدـنیارف  نـیا  ریگرد  اـه  ناوـج یتـقو  هـک  تـسا  نـیا  یدــعب  هـتکن 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۰طباور 



.دننک یم تالکشم  اب  هجاوم 
ناکدوک یزاسدنمناوت  زکارم  هک  دراد  دوجو  یتاسسوم  نامدوخ  روشک  رد  هلمج  زا  اهروشک و  زا  یرایـسب  رد  لاثم  یارب 

.دنهد هئارا  ار  مزال  یاه  شزومآ اهنآ  هب  هنیمز  نیا  رد  دننک  یم یعس  دنوش و  یم بوسحم  ناناوج  و 
، دنراد قلعت  نآ  هب  دـننک و  یم یگدـنز  نآ  رد  هک  یرهـش  هب   تبـسن  ات  دـنریگ  یم دای  ناناوج  ناکدوک و  لاثم ، ناونع  هب 

.دنلوئسم
امـش تسا ، ندـش  دوباـن  لاـح  رد  تسیز  طـیحم  دراد و  دوجو  اوـه  یگدوـلآ  رگا  دوـش ، یم هتخیر  یا  هلاـبز  رگا  نیارباـنب 

تاعوضوم نیا  اـب  هک  ینارگید  نم و  هک  دیـشیدنیب  نیا  هب  هک  دـیراد  تیلوئـسم  هعماـج  نیا  نادنورهـش  ناونع  هب  مه 
.میراذگب ریثات  اهنآ  رب  میناوت  یم هنوگچ  میتسه  طابترا  رد 

دننک یم هدایپ  ار  ییاه  همانرب دنهد و  یم هدیا  دننک ، یم ییاه  حرط هئارا  هب  عورش  یزاس  میمصت دنیارف  رد  نادنزرف  اذل 
.دنریگ یمارف ار  مزال  یاه  کینکت  هلاسم  لح  یاتسار  رد  و 

، ناـشنایفارطا دوـخ ، لاـبق  رد  یریذـپ  تیلوئـسم دوـش  یم داـجیا  ناـناوج  نـیا  رد  هـک  یمهم  رایـسب  یاـه  یگژیو  زا  یکی 
.تسا تسیز  طیحم  هعماج و 

لح دـنیارف  رد  ناـناوج  تکراـشم  سفن و  هب  داـمتعا  صوصخ  رد  ناـیلداع  نادـنزرف  یریذـپ  تیلوئـسم  رد  ینپاژ  هبرجت 
یم کمک  اهنآ  هب  هلاسم  لح  دـنیارف  رد  ناناوج  نداد  تکراشم  هک  تسا  سفن  هب  داـمتعا  رگید ، یگژیو  تفگ : هلاـسم 

.دنزادرپب دوخ  سفن  هب  دامتعا  ءاقترا  هب  هک  دنک 
.دوش یم هداد  شزومآ  ناکدوک  هب  هدش  یزیر  همانرب تروصب  ادتبا و  نامه  زا  یریذپ  تیلوئسم  ثحب  نپاژ  رد    

.تسا نازومآ  شناد  هدهع  رب  یشزومآ  یاضف  تفاظن  زا  یمهم  شخب  لاثم  یارب 
، دننک یم یگدنز  نآرد  دنراد و  قلعت  نادب  هک  ییاج  هب  تبـسن  ات  دـنهد  یم شزومآ  ناکدوک  هب  ادـتبا  نامه  زا  لصا  رد 
هک دریگب  لکـش  اهنآ  رد  ییاهرواب  اه و  هدیا دوش  یم ببـس  ییاه  شنک نینچ  ندش  نیتور  دنـشاب و  هتـشاد  تیلوئـسم 
یاه یژرنا  نتفر  نیب  زا  نارگن  ای  دنـشاب  دوخ  تسیز  طیحم  رکف  هب  هک  درب  یم ییوس  تمـس و  هب  ار  اهنآ  یلاسگرزب  رد 

.دنیامن شالت  هنیمز  نیا  رد  ییاه  لح  هار  نتفای  یارب  هدش و  دوخ  طیحم 
اهنآ رد  دوخ  هب  دامتعا  دـنراد ، یرثوم  شقن  هتـشاد و  تکراشم  ییاشگ  لکـشم  ناـیرج  رد  هک  دـننیب  یم  یتقو  ناـناوج 

.ددرگ یم  اهنآ  رتشیب  ییافوکش  ثعاب  هدرک و  دشر 
ناونع هب  یهاـگیاج ، ره  رد  اـم  زا  مادـک  ره  یتح  یـشزومآ و  یاـه  متـسیس ساـسا  نیا  رب  دوزفا : هاگـشناد  داتـسا  نیا 

ناکدوک یارب  هعماج  فلتخم  یاه  شخب رد  ار  یزاس  هدایپ نتسب و  راکب  یریگدای ، یاهرتسب  میناوتب  دیاب  ملعم ، دلاو ،
.مینک مهارف  ناناوج  و 

.دنک مهارف  یگدنز  یارب  ار  یرتهب  طیارش  دناوت  یم  یزاسدنمناوت  متفگ  هک  روطنامه 
یدراوم هب  مینادـب  دـیاب  میـشاب ، هتـشاد  یزاسدـنمناوت  رتسب  رد  یملاـس  ناـناوج  هک  میورب  تمـس  نیا  هب  میهاوخب  رگا 

دنیارف رد  ناـــناوج  نداد  تکراـــشم  قـــیرط  زا  مـــه  نآ  هـــک  تـــسا  سفن  تزع  یاـــقترا  اـــهنآ  زا  یکی  هـــک  مـــیراد  زاـــین 
.دوش یم لصاح  یریگ  میمصت

ناـناوج یزاسدــنمناوت  دــنیارف  رد  هداوناـخ  شقن  صوـصخ  رد  ناـیلداع  یزاسدــنمناوت  دـــنیارف  رد  نآ  شقن  هداوناــخ و 
رد نادـنزرف  نتخاس  ریگرد  یزاسدـنمناوت و  شزومآ  یارب  نوناک  رتسب و  نیلوا  هک  تسا  مهم  ییاجنآ  زا  هداوناخ  تفگ :

.تسا هلاسم  لح  دنیارف 
ای هلاـسم  لـح  درکراـک  اـه ، نآ زا  یکی  هک  تسا  هدـش  فیرعت  ییاـهدرکراک  فلتخم  یاـه  لدـم ساـسا  رب  هداوناـخ  یارب 

.تسا لکشم 
شنت شلاـچ و  نآ  اـب  دـیاب  اـم  تسیچ و  شلاـچ  تسیچ ، شنت  هک  میریگ  یم داـی  هداوناـخ  رتسب  رد  ادـتبا  ناـمه  زا  اـم 

.مینک دروخرب  هنوگچ 
لح یارب  ار  ییاـهراتفر  نینچ  اتدـعاق  دـنورب ، یناـجیه  یاـهراتفر  یوـس  تمـس و  هب  هلاـسم  لـح  دـنیارف  رد  نیدـلاو  رگا 

، دـنزاس هدایپ  هداوناخ  رد  ار  یتکراـشم  لکـشم  لـح  دـنیارف  رگا  لـباقم  رد  دـنهد و  یم شزومآ  دوخ  نادـنزرف  هب  هلاـسم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۱طباور 



.دننک هدافتسا  یدرکیور  نینچ  زا  نارحب  شنت و  اب  ههجاوم  رد  هک  دنهد  یم شزومآ  دوخ  دنزرف  هب  اتدعاق 
کی هلاسم  لح  مییوگب  میناوت  یم میـشاب ، هتـشاد  هلاسم  لح  دـنیارف  زا  یا  هداـس فیرعت  میهاوخب  رگا  داد : همادا  یو 

.دریگ یم تروص  دنمفده  یاه  شالت یرس  کی  ساسا  رب  تسا و  هدش  یزیر  همانرب هناهاگآ و  الماک  دنیارف 
.دسر یم فده  نییعت  هب  مود  هلحرم  رد  دوش و  یم عورش  هلاسم  فیرعت  زا  هک  تسا  یلحارم  لماش  هلاسم  لح 

لح هار  نآ  یارجا  یزیر و  همانرب هار ، نیرتهب  باختنا  اب  تیاهن  رد  دوش و  یم صخـشم  فده  هب  ندیـسر  یاه  هار موس 
.دسر یم نایاپ  هب 

ار میمـصت  نیرتـهب  میهاوخ  یم  هک  یماـگ  رد  ینعی  هلاـسم ، لـح  یاـه  شخب زا  یکی  رد  لـصا  رد  یریگ  میمـصت دـنیارف 
.دتفا یم  قافتا  میریگب ،

.دراد رارق  اه  هفلوم یرس  کی  ریثات  تحت  زین  یریگ  میمصت دنیآرف  دوزفا : هاگشناد  داتسا  نیا 
.دراذگ یم ریثات  ام  یریگ  میمصت  رب  گنهرف  الثم 

ام یهاـگآ  تیـصخش و  شناد ، ناـمیاه ، شزرا اـهرواب و  هعوـمجم  مینک ، یم ریـسفت  کرد و  ار  عاـضوا  روـطچ  اـم  هـکنیا 
.دنراد یریگ  میمصت دنیارف  رد  یتاریثات 

هلاــسم لــح  یریگ و  میمــصت تـفگ : هــنیمز  نــیا  رد  مزــال  یاــهراکهار  صوــصخ  رد  ناــیلداع  درک ؟ دــیابراک  هــچ  لاــح 
.تسا نیرمت  شزومآ و  دنمزاین  هک  دنتسه  ییاه  تراهم

.دنوش یریگ  میمصت ریگرد  ات  مینک  مهارف  ناکدوک  نس  ساسا  رب  ییاه  تصرف دیاب  ادتبا  نامه  زا 
.مینک هدامآ  اهنآ  یارب  ار  اضف  دیاب  عقاو  رد 

.دبای ققحت  مه  هرمزور  یگدنز  نایرج  رد  دناوت  یم یتح  رما  نیا 
یریگ و میمـصت  هسورپ  رد  اـت  داد  هزاـجا  نادـنزرف  هب  درک و  یریگولج  ناـناوجون  ناـکدوک و  نیدـلاو و  نیب  شنت  زا  دـیاب 

.دنشاب هتشاد  یهاگیاج  هداوناخ  رد  یزاس  میمصت 
لـــصا رد  اـــه ، ناـــسنا اـــم  زغم  رد  دنتـــسه  ییاـــه  تـــیفرظ یزاـــس ، میمـــصت یریگ و  میمـــصت یاهدـــنیارف  دوزفا : یو 

.دنک یم داجیا  ناسنا  یارب  ار  هلاسم  لح  تیفرظ  ناسنا  زغم  رد  دوجوم  یاه  لیسناتپ
، دریگ تروص  تسرامم  نیرمت و  رتشیب  رتشیب و  میدـنبب ، راکب  ارنآ  مینک و  هدافتـسا  تیفرظ  نیا  زا  اـم  هچ  ره  نیارباـنب 

.دوش یم لیدبت  ام  یگدنز  رد  نیتور  رما  کی  هب  هلاسم  لح  دنیارف  هکلب  میبای  یم  تراهم  رما  نیا  رد  اهنت  هن 
.مینک هدافتسا  بایهر  هلاسم  لح  لدم  زا  هنیمز  نیا  رد  میناوت  یم نینچمه  تفگ : هاگشناد  داتسا  نیا 

.دنک یم  دیکات  یگدنز  رد  تالکشم  اب  دروخرب  رد  شنک  باختنا  زا  لبق  ندیشیدنا  رکفت و  رب  هک  تسا  یلدم  بایهر 
.دنک یم  دای  ( stop & think  ) ناونع تحت  نآ  زا  ییوید  ناج  هک  یا  هشیدنا  نامه 
.تسا ماگ  چنپ  یاراد  هک  تسا  یزاسدنمناوت  رب  ینتبم  هلاسم  لح  لدم  بایهر ، لدم 

اه هشیدـنا  راـکفا و  یهدـنامزاس  رب  ار  دوخ  زکرمت  ماـگ  نیا  میا ، هتفرگ رارق  نآ  رد  هک  تسا  یتیعـضو  فـیرعت  لوا  ماـگ 
.دهد یم  رارق 

هک تسا  یتیفرظ  تکرح ، یارب  هزیگنا  دیما و  میتسه ، نآ  قافتا  ددصرد  هک  تسا  یرییغت  تساوخ و  نییعت  مود  ماگ 
.دریگ یم  لکش  ماگ  نیا  رد 

تـسد زا  ددـعتم  یاههار  فشک  تیقـالخ و  رب  زکرمت  هناـهاگآ و  یباـیزرا  تسا ، دوجوم  یاـه  لـح هار  نییعت  موس  ماـگ 
.تسا هلحرم  نیا  یاهدروآ 

میریگب و دای  نآ  ساسا  رب  ات  تسا  نامتیعـضو  زا  یبایزرا  مجنپ  ماگ  تیاهن   رد  لح و  هار  نیرتهب  باختنا  مراهچ  ماـگ 
.مینک هبرجت 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد یتکراشم - ؟ ای  یناجیه  راتفر  اب  هلاسم  لح  دنک ؛ یم نییعت  هداوناخ   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۲طباور 
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کانبات یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / انریا   

شیاــپ تاــعلاطم و  هــتیمک  هــسلج  نیتــسخن  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ربــخ  زکرم  هبنــش  هــس  زور  شرازگ  هــب 
لحم رد  یلماع  اضر  دیعـس  مالـسالا  تجح  تسایر  هب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  یتیعمج  یاه  تسایس

.دش رازگرب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد 
یداهن دنچ  یا و  هتشر دنچ  هجوت  تیعمج  یملع  هتیمک  لیکـشت  زا  فده  هک  نیا  نایب  اب  هسلج  نیا  یادتبا  رد  یلماع 
طوبرم لئاسم  دراد و  زاین  یصصخت  درکیور  هب  هک  تسا  یصصخت  تیعمج ، هلأسم  تفگ : تسا ، تیعمج  هلئـسم  هب 

.دننک لح  دنناوت  یم  یا  هتشر  دنچ  عمج  کی  ار  نآ  هب 
رد هدوب  تیعمج  لرتـنک  درکیور  اـب  اـم  روشک  رد  یـسانش  تیعمج  اـه  لاـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  هک  نیا  ناـیب  اـب  یو 

هعسوت لاح  رد  یاهروشک  رد  درک : حیرـصت  تسا ، هدوب  یـسانش  تیعمج  هاگن  رب  مکاح  تیعمج  لرتنک  نیرتکد  عقاو 
ار تیعمج  تسا ، هدـش  یمن  یرادرب  هرهب  یفیک  تروـص  هب  تیعمج  زا  بوـسحم و  هـنیزه  شیازفا  تـیعمج ، شیازفا 

.دندرک یم  یقلت  یگدنز  هب  دیما  شیازفا  عنام  ار  تیعمج  دشر  هدرک و  یقلت  تلود  یارب  یا  هنیزه  راب  ناونع  هب 
ناـشیا هک  ینارگن  تیعمج و  یریپ  هب  تبـسن  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  یرایـشوه  هـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد 

یـسدنهم هشقن  دـش : روآدای  درک و  هراشا  دنتـشاد ، زاربا  تیعـضو  ندوب  بساـنمان  تیعمج و  شهاـک  هب  تبـسن  اـهراب 
هک دـش  رازگرب  نآ  داتــس  تاـسلج  هلاـس  دـنچ  هـفقو  اـب  هـک  تـسا  یا  هدرتـسگ  یاـه  شهوژپ  لوـصحم  روـشک  یگنهرف 
دراد صاصتخا  تیعمج  عوضوم  هب  صخـشم  مادقا  یاه  همانرب  یلم و  دربهار  یدربهار و ۶  دنس  نیا  نالک ۴  دربهار 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دنس  رد  تیعمج  هلأسم  فلتخم  داعبا  و 
لوفغم سلجم  رد  لاس  تشه  هک  دش  هیهت  یمالسا  یاروش  سلجم  رد  تیعمج  هحیال  لاس ۱۳۹۱  رد  دوزفا : یلماع 

.دنام
دروم یگنهرف  نوسیمک  رد  هک  تسا  هداوناـخ  یلاـعت  تیعمج و  هحیـال  شریذـپ ، دروـم  هحیـال  نیلوا  دـیدج  سلجم  رد 

.تسا ماجنا  فرش  رد  هحیال  ندرک  ییاهن  هب  تبسن  یبوخ  راک  تفرشیپ  تفرگ ؛ رارق  یسررب 
یلاـع یاروـش  هناـخریبد  رد  هداوناـخ  یلاـعت  تـعمج و  یلم  داتــس  هـک  هدـش  ینیب  شیپ  هحیـال  رد  تـفگ : نـینچمه  یو 
یاروش هدـهع  هب  تسا  یداـهن  دـنچ  عوضوم  هک  تیعمج  عوضوم  یربـهار  تیلووـسم  دوـش ؛ لیکـشت  یگنهرف  بـالقنا 

.دشاب یگنهرف  بالقنا  یلاع 
درک یـسایس  یبزح و  عوضوم  دـیابن  ار  تیعمج  عوضوم  درک : ناشنرطاخ  همادا  رد  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 

گرزب ءـالخ  نیا  لـح  هب  کـمک  یارب  مـه  راـنک  رد  دـیاب  هـمه  دنـشاب ، نآ  یرادـفرط  رد  یا  هدـع  لـباقم و  رد  یا  هدـع  هـک 
.دننک یراکمه 

یروراب ۱. خرن  تسا و  هدننک  نارگن  روشک  رد  تیعمج  شیازفا  خرن  درک : هفاضا  یو 
شهاـک دـصرد  مین  هدزاود و  نآ ، هتـشذگ  لاـس  هـب  هبـسن  لاـس ۹۸  رد  دـیلاوم  دادــعت  تـسا   ؛ هدــش  نز  ره  ءازا  هـب   ۷

.تسا هتشاد 
هک دیسر  لاس ۱۳۹۵  رد  دـصرد  هب ۲۴  لاس ۱۳۶۵  رد  دـصرد  زا ۴۵/۵  لاس  ینـس ۰-۱۴  هورگ  تیعمج  نیا ، رب  هوـالع 

.تسا هدش  فیعض  تیعمج  هینب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدننک  نایب  یعون  هب 
: تفگ تخادـنا ، رگیدـمه  ندرگ  هب  ار  تالکـشم  اهوگتفگ  رد  دـیابن  هک  نیا  نایب  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 

تسا تسا هدننک هدننک نارگن   نارگن روشک   روشک تیعمج   تیعمج دشر   دشر خرن   خرن شهاک   شهاک یلماع : : یلماع

: تـفگ درک و  فیــصوت  هدــننک  نارگن  ار  روـشک  تـیعمج  دــشر  خرن  شهاــک  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد  اــنریا - نارهت -
مه راـنک  رد  دـیاب  همه  دنـشاب ، نآ  یرادـفرط  رد  یخرب  لـباقم و  رد  یا  هدـع هـک  درک  یـسایس  یبزح و  دـیابن  ار  تـیعمج  عوـضوم 

.دننک یراکمه  گرزبءالخ  نیا  لح  هب  کمک  یارب 
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جاودزا و قـالط و  خرن  یور  وـگلا  نـیا  رییغت  تـسا ، هدرک  ریییغت  هعماــج  زا  یرــشق  یگنهرف  یوـگلا  هـک  میریذــپب  دــیاب 
.درک هاگن  هلأسم  هب  رت  یداینب  رت و  یا  هشیر  دیاب  تسا و  راذگ  رثا  هداوناخ  دعب  هتبلا  یعامتجا و  دسافم 

داجیا یمالـسا و  هعماج  هب  یباـیتسد  یارب  بـالقنا  مود  ماـگ  هیناـیب  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  هاـگن  درک : حیرـصت  یلماـع 
هاـگن نیرت  یدربهار  نیرتدـیدج و  زا  یکی  هاـگن  عون  نیا  ناـهج  رد  زورما  تسارگ و  بولطم  هاـگن  یمالـسا  نیون  ندـمت 

.تسا یزیر  همانرب  یاه 
، تسا ناهج  رد  ندش  ربارب  لاح ۲  رد  الاب  هب  لاـس  تیعمج ۶۰  هک  نیا  نایب  اب  نارهت  هاگـشناد  تاطابترا  هورگ  داتـسا 

شیازفا دصرد  هب ۲۲  دـصرد  زا ۱۲  ات ۲۰۵۰  یاـه ۲۰۱۵  لاـس  رد  تیعمج  لـک  هب  تیعمج  نیا  دـصرد  تـشاد : راـهظا 
تیعمج عوــضوم  یرکفمه  اــب  دــیاب  هــک  دراد  دوــجو  هدــننک  نارگن  عوــضوم  نــیا  زین  اــم  روــشک  رد  درک ، دــهاوخ  ادــیپ 

.مینک لابند  ار  تیعمج  دشر  یفیک و  تیعمج  بولطم ،
هینایب ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  تاـعالطا  راـمآ و  هرادا  ریدـم  نایـسابرک  ماردـپ  تیعمج  یناوـج  رب  دـیکات  لـیلد 

دنـس نیا  رد  ییاـهن  فدـه  تفگ : تسناد و  رت  تیمها  اـب  ماـظن  یتسدـالاب  دانـسا  نیب  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  مود  ماـگ 
یارجا ییوگ  دنتـسه و  ناناوج  ناوج و  دنـس  نیا  رد  هتفر  راک  هب  هژاودـیلک  نیرتشیب  یمالـسا و  نیون  ندـمت  کی  داجیا 

.تسین رودقم  ناناوج  نودب  مهم  دنس  نیا 
مظعم ربـهر  رظن  دروـم  فادـها  مود و  ماـگ  قـقحت  یارب  یعاـمتجا  یـسایس و  یاـه  تخاـسریز  زا  یکی  تیعمج  یناوـج 

.تسا بالقنا 
هب ینیناوـق  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  یغـالبا  یاـه  تسایــس  اـب  رظاـنتم  یمالــسا  یاروـش  سلجم  رد  هـک  نـیا  ناــیب  اــب  یو 

نوناق ناشیا  طسوت  تیعمج  نالک  یاه  تسایـس  غالبا  هب  هجوت  اـب  لاس ۱۳۹۳ و  زا  درک : حیرـصت  دسر ، یم  بیوصت 
نیا یارب  یلـصا  یلوتم  نتـشادن  ناپ  یلـصا  تلع  دیاش  تسا و  هدیـسرن  بیوصت  هب  تیعمج  عوضوم  یارب  یـصخشم 

.دشاب سلجم  ای  تلود  رد  عوضوم 
: تفگ مه  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یسانش  تیعمج  هورگ  ریدم  قفشم  دومحم  تیعمج  رد  نزاوت  لداعت و  تیمها 

زین بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  تسا و  هدوب  هداوناخ  میظنت  تشادـهب و  هب  طوبرم  بالقنا  زا  لبق  یتیعمج  یاـه  تساـیس 
.تسا هدش  لامعا  یشهاک  یاه  تسایس  سپس  دنام و  فلعم  عوضوم  نیا  یا  ههد  ات 

دیاب هک  تیعمج  یناوج  دوب و  تیمها  زئاح  رایـسب  تیعمج  عوضوم  رد  یفیک  یمک و  نزاوت  لداعت و  داجیا  دوزفا : یو 
.تشاد دهاوخ  رثوم  شقن  تیعمج  ینس  مره  لداعت  رد  دشاب  ینیشناج  خرن  یالاب 

ام روشک  یعیبط  عبانم  کیژتارتسا و  تیعقوم  تشاد : راـهظا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسانش  تیعمج  هورگ  ریدم 
زا ات  دوش  شالت  دـیاب  نینچمه  تفای و  دـهاوخ  شهاک  یگدـنرادزاب  تردـق  دوشن  تیاـعر  تیعمج  لداـعت  هکیتروص  رد 

.درک یریگولج  یزرم  طاقن  رد  هنکس  ندش  یلاخ  تیعمج و  رد  ییارگزکرمت 
هنیمز نیا  رد  یروراـب  عوضوم  هب  فرـص  ندـش  فوـطعم  درک : ذـیکات  دـناوخ و  نوگاـنوگ  داـعبا  یاراد  ار  تیعمج  قفـشم 

رد یریگ  میمـصت  یلـصا  عجرم  دنـشاب و  هجوـت  دروـم  دـیاب  زین  ...و  یتـینما  یعاـمتجا ، یداـصتقا ، داـعبا  تسین و  یفاـک 
.دوش صخشم  روشک  رد  هنیمز  نیا 

تاــقیقحت تاــعلاطم و  هســسوم  یــسانش  تــیعمج  هورگ  ریدــم  یئیلع  یلودــمحم  نارحب  زا  جورخ  تــــصرف  ناــــکما 
: تفگ درک و  هراشا  اهروشک  یخرب  رد  تیعمج  لالحمـضا  یگدروخلاس و  هب  هسلج  همادا  رد  نارهت  هاگـشناد  یعاـمتجا 
رواـب و نیا  هب  روشک  رد  یا  هدـع  زوـنه  اـما  مینک  یریگوـلج  نارحب  نیا  هب  ندـش  راـچد  زا  اـت  میراد  تصرف  روـشک  رد  اـم 

.دنا هدرکن  ادیپ  داقتعا  عوضوم  تیمها 
یزیر هماـنرب  یارب  دـحاو  هـیرظن  کـی  مـینک و  صخــشم  هـنیمز  نـیا  رد  ار  دوـخ  بوچراـچ  دــیاب  رظن  ظاـحل  هـب  دوزفا : یو 

.درک یریگولج  دوجوم  تتشت  زا  میشاب و  هتشاد 
ینتبم شزوـمآ  هـنیمز ، نـیا  رد  زاـین  دروـم  نـینارق  بیوـصت  تـشاد : راـهظا  روـشک  یتـیعمج  تاـعلاطم  هســسوم  سییر 
لکـشم عفر  یارب  یـساسا  راکهار  ود  ار  صـصختم  یناـسنا  یورین  تیبرت  یارب  یلاـع  شزومآ  تالکـشم  عفر  لاغتـشا و 

.تسناد تیعمج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۴طباور 



نیا هـمادا  رد  رین  روـشک  یتــیعمج  تاــعلاطم  هســسوم  سییر  نارهت و  هاگــشناد  یملع  تأــیه  وـضع  یقداــص  لوــسر 
هتــشاد ار  مزـال  ییاـیوپ  دــیاب  زین  اـه  تسایــس تـفگ : درک و  فیــصوت  یناـسنا  یاـه  تـیعمج تاذ  ار   ندوـب  اـیوپ  هـسلج 

.دنشاب
دیدـج نرق  رد  زورما  میتـفگ و  یمن ینخـس  میدز  یم فرح  نآ  زا  زورما  هک  یلیاـسم  صوصخ  رد  هتـشذگ  یاـه  لاـس  رد 

.میتسه هجاوم  تیعمج  یدنملاس  اب  تسا و  هدش  رتشیب  اهرمع  لوط  کچوک و  اه  هداوناخ
نیا تعرـس  هدرک  زیامتم  ار  ناریا  هچنآ  دنتـسه ؛ هجاوم  تیعمج  شهاک  هلأسم  اب  اهروشک  زا  یرایـسب  درک : دیکات  یو 
لوـط نرق  ود  تارییغت  نـیا  هداـتفا  قاـفتا  لاــس  تـسیب  رد  ناریا  رد  هـک  دــنور  نـیا  اــهروشک  یخرب  رد  تـسا ؛ شهاــک 

.تسا هدوب  رثوم  هنیمز  نیا  رد  یگدنز  کبس  یعامتجا و  تارییغت  دیشک و 
هـسلج تشاد : راهظا  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هناـخریبد  تیعمج  هتیمک  سییر  یدومحم  داوج  دـمحم  نینچمه 

لیکـشت هـب  طوـبرم  یاهدـنب  بیوـصت  اـب  ار  تـیعمج  حرط  یـسررب  تـشهبیدرا ۹۸  رد ۲۹  سلجم  یگنهرف  نویـــسیمک 
.دناسر نایاپ  هب  هداوناخ  میظنت  نوناق  فذح  یگنهرف و  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  لیذ  تیعمج  داتس 

یـسدنهم هشقن  راـهچ  نـالک  دربـهار  رد  یلم و  یدربـهار و  تامادـقا  هب  هجوـت  اـب  دـش  شـالت  ساـسا  نیا  رب  دوزفا : یو 
تیبثت روشک  یتیعمج  یاه  تسایـس  یارجا  یارب  بسانم  یاهرتسب  داجیا  رد  هناـخریبد  یروحم  شقن  روشک  یگنهرف 

.دوش
، یـشهوژپ یاهزاین  اه ، تیولوا  ییاسانـش  یارب  شالت  یتیعمج ، لیاسم  تاعوضوم و  یهوژپ  هدـنیآ  تفگ : یدومحم 

لئاـسم تاـعوضوم و  رمتـسم  شیاـپ  دـصر و  قـیرط  زا  زاـین  دروـم  یروآوـن  یملع و  یاـه  هماـنرب  اـه و  تسایــس  نیودـت 
تاـعلاطم و رب  تراـظن  تـیعمج ، عوـضوم  رد  نیــصصختم  عاـمجا  تـهج  رد  شــالت  تـیعج ، یدــنملاس  نییبـت  هزوـح ،

یارب بساـنم  یاــهرتسب  داــجیا  یزاــس و  گــنهرف  یارب  مزــال  هـنیمز  ندروآ  مـهارف  تـیعمج و  یدربـهار  یاــه  شهوژپ
نیا لیکـشت  فادـها  نیرت  مهم  زا  بالقنا  مظعم  ربهر  یاهدومنهر  ققحت  یاتـسار  رد  یتیعمج  یاه  تسایـس  یارجا 

.تسا هتیمک 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

کانبات تسا -  هدننک نارگن  روشک  تیعمج  دشر  خرن  شهاک   

کیت تسا -  هدننک نارگن  روشک  تیعمج  دشر  خرن  شهاک  یلماع :  

نیالنآ افش  تسا -  هدننک  نارگن تیعمج  دشر  خرن  شهاک   

ربخ داحتا  تسا -  هدننک نارگن  روشک  تیعمج  دشر  خرن  شهاک  یلماع :  

شخبرثا یرورپدنزرف  جاودزا و  هنیمز  رد  ییارسراعش  لاس /! کی  ضرع  رد  روشک  دیلاوم  دادعت  یدصرد  شهاک ۱۲.۵   
مینست یرازگربخ  یعامتجا -  ناناوج  هداوناخ و  تسین !

نیالنآربخ تسا -  هدننک نارگن  روشک  تیعمج  دشر  خرن  شهاک  یلماع :  

نیالنآ دامتعا  درک -  یسایس  یبزح و  دیابن  ار  تیعمج  عوضوم   

انلیا تسا -  هدننک  نارگن تیعمج  دشر  خرن  شهاک   

اناپ یرازگربخ  تیعمج -  دشر  خرن  شهاک  زا  ینارگن   

زورما ناهفصا  لاس - ! کی  ضرع  رد  روشک  دیلاوم  دادعت  یدصرد  شهاک ۱۲.۵   

 



۲۷۲۷
دادرم
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نیالنآربخ یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انلیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

، لــلملا نـیب طــباور  اــه ، هاــگراک اــه و  شیاــمه شزوـمآ ، یموـمع ، طــباور  تاراــشتنا و  یاــه  هـتیمک یاراد  نـمجنا  نـیا   
 – یملع ایه  هورگ یاراد  تارابتعا و  عبانم و  بذج  شهوژپ و  یناتسا و  رتافد  یملع و  یاه  هورگ شرتسگ  یزیر و  همانرب

یگنهرف یراذگتسایس  تاعلاطم  یزاجم ، یاضف  تاعلاطم  یهوژپ ، هدنیآ تاعلاطم  رتائت ، امنیس و  تاعلاطم  یـصصخت 
تاعلاطم هرمزور ، یگدـنز  رهـش و  لقن ، لمح و  تاطابترا و  تسیز ، طیحم  تمالـس و  تاطابترا  هناسر ، ملع و  تاـعلاطم 

.تسا یشزومآ  تاعلاطم  یتیموق و  تاعلاطم  یزاب ، تاعلاطم  یندم ، هعماج  تاعلاطم  یکدوک ،

یلم و شیاـــــمه   یرازگرب ۱۵  رد  هدرک و  رازگرب  ار  ییاـــــــمهدرگ  یملع و  ینارنخــــــــس   ۵۰ لاـــس ۹۸ ، رد  نــمجنا  نــیا   
.تسا هتشاد  ینیرفآ  شقن یللملا  نیب

رد یلـسن  نیب  یوـگو  تفگ یاـه  حرط ییاـیزرا  تاـقیقحت و  اـه ، هژورپ رد  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نمجنا   
یوگلا نیودـت  نینچمه  یروهمج و  تسایر  نانز  تنواعم  اب  هداوناخ  نارتخد و  نانز ، لـیاسم  رب  دـیکأت  اـب  ناریا : هعماـج 

.تسا هدرک  تیلاعف  هتشاد و  یراکمه  تاطابترا  رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ  اب  یا  هناسر داوس  اقترا ، یجیردت 

یباراف یللملا  نیب هراونشج  هرود  نیمهدزای  رترب  یملع  نمجنا  ناونع  هب  تاطابترا  یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا  نمجنا 
.دش یفرعم  یمالسا  یناسنا و  مولع  تاقیقحت  هژیو 

هرود نیمهدزای  ناگدیزگرب  مالعا  مسارم  رد  زورما  حبص  تاطابترا  یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا  نمجنا  انلیا ، شرازگ  هب 
بـالقنا یاروـش  وـضع  روـهمج و  سیئر یرواـنف  یملع و  نواـعم  موـلع ، ریزو  روـضح  اـب  هک  یباراـف  یللملا  نـیب هراونـشج 

.تفرگ رارق  ریدقت  دروم  دش و  یفرعم  رترب  یملع  نمجنا  ناونع  هب  دش ، رازگرب  یگنهرف 
هاگشناد تاـطابترا  موـلع  داتــسا  یکیناــخ ، یداــه  ار  نآ  تساــیر  هـک  تاــطابترا  یگنهرف و  تاــعلاطم  یناریا  نـمجنا    
ناسارخ ناتسلگ ، ناهفصا ، سراف ، یاه  ناتسا رد  تسا و  یمسر  وضع  رازه  ود  یاراد  دراد ، هدهعرب  ییابطابط  همالع 

.تسا یناتسا  بعش  یاراد  ناتسزوخ  دزی و  یقرش ، ناجیابرذآ  رهشوب ، یوضر ،
، لـلملا نـیب طـباور  اـه ، هاـگراک اـه و  شیاــمه شزوـمآ ، یموـمع ، طــباور  تاراــشتنا و  یاــه  هـتیمک یاراد  نـمجنا  نـیا    

یملع ایه  هورگ یاراد  تارابتعا و  عبانم و  بذـج  شهوژپ و  یناتـسا و  رتافد  یملع و  یاه  هورگ شرتسگ  یزیر و  همانرب
یراذگتـسایس تاـعلاطم  یزاـجم ، یاـضف  تاـعلاطم  یهوژپ ، هدـنیآ تاـعلاطم  رتاـئت ، امنیــس و  تاـعلاطم  یــصصخت  – 

، هرمزور یگدنز  رهـش و  لقن ، لمح و  تاطابترا و  تسیز ، طیحم  تمالـس و  تاطابترا  هناسر ، ملع و  تاعلاطم  یگنهرف 
.تسا یشزومآ  تاعلاطم  یتیموق و  تاعلاطم  یزاب ، تاعلاطم  یندم ، هعماج  تاعلاطم  یکدوک ، تاعلاطم 

یلم و شیاــــمه   یرازگرب ۱۵  رد  هدرک و  رازگرب  ار  ییاــــــمهدرگ  یملع و  ینارنخـــــــس   ۵۰ لاــس ۹۸ ، رد  نـمجنا  نــیا    
.تسا هتشاد  ینیرفآ  شقن یللملا  نیب

رد یلـسن  نیب  یوگو  تفگ یاه  حرط ییایزرا  تاـقیقحت و  اـه ، هژورپ رد  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نمجنا    
یوگلا نیودت  نینچمه  یروهمج و  تسایر  نانز  تنواعم  اب  هداوناخ  نارتخد و  نانز ، لیاسم  رب  دیکأت  اب  ناریا : هعماج 

.تسا هدرک  تیلاعف  هتشاد و  یراکمه  تاطابترا  رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ  اب  یا  هناسر داوس  اقترا ، یجیردت 

دشدش رترب   رترب یملع   یملع نمجنا   نمجنا تاطابترا ، ، تاطابترا یگنهرف  وو   یگنهرف تاعلاطم   تاعلاطم یناریا   یناریا نمجنا   نمجنا

هژیو یباراـف  یللملا  نـیب هراونـشج  هرود  نیمهدزاـی  رترب  یملع  نـمجنا  ناوـنع  هـب  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نـمجنا 
.دش یفرعم  یمالسا  یناسنا و  مولع  تاقیقحت 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/955405-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/955405-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآربخ یباراف -  هراونشج  رد  تاطابترا  یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا  نمجنا  زا  ریدقت   

انرب یرازگربخ  رترب -  یملع  نمجنا  ناونع  هب  تاطابترا  یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا  نمجنا   

انسیا یباراف -  یللملا  نیب هراونشج  یملع  نمجنا  نیرترب  یفرعم   

۲۷۲۷
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / قرشم   

رد هر )  ) ییاــبطابط همالع  هاگشناد  سییر  یمیلس  نوناـق  فـالخ  مادـقا  دــهاش  ریخا  یاـهزور  رد  قرــشم ؛ شرازگ  هـب 
.میتسه هاگشناد  نآ  تاطابترا  هدکشناد  سییر  یناقرف  یگتسشنزاب  فراعتم  دنیارف  زا  یریگولج 

نیا ناریدم  نیرت  یطارفا زا  یناقرف  هک  دنفقاو  دنراد  ییانشآ  نآ  رد  ماظن  دض  تانایرج  همالع و  هاگشناد  اب  هک  یناسک 
رد هدکـشناد  سییر  نیرتراـک  یـسایس هب  هکلب  تسین  رادروخرب  مزـال  یملع  لـضف  شناد و  زا  اـهنت  هن  هک  تسا  ناـیرج 

.تسا روهشم  هاگشناد  نآ 
بلــس تـیمورحم و  جارخا ، ءاـشنم  یلعف  تـلود  هرود  رد  هـچ  تاحالــصا و  هرود  رد  هـچ  تیلوئــسم  یاــه  لاــس رد  یو 

.دنا هدوب یمالسا  بالقنا  لوصا  هب  مزتلم  ینید و  ینابم  هب  دقتعم  هک  هدوب  یداتسا  وجشناد و  اههد  ّملسم  قوقح 
ینوناقریغ لکش  هب اه و  هویش نیرت  تشز اب  هیـسروب  مولظم  یوجـشناد  اههد  عمق  علق و  نآ  یندز  لاثم ریگارف و  هنومن 

.دراد هتشاد و  تامادقا  نیا  رد  میقتسم  ریغ  میقتسم و  یشقن  یناقرف  هک  تسا  همالع  هاگشناد  رد 
.تسا یناقرف  یگتسشنزاب  ینوناق  دنیارف  یط  زا  هاگشناد  سییر  فاکنتسا  نایرج ، نیا  یزیرگ  نوناق دروم  نیرخآ 

، تمدخ نس  ندرب  الاب  فده  اب  اما  دش  یم هتـسشنزاب  هام ۹۸  نمهب رد  تسیاب  یم نوناق ، ساسا  رب  هدربماـن  هکنیا  اـب 
رارق هسلج  روتسد  رد  نایوجشناد  تالاقم  زا  هدافتسا  اب  هلمج  زا  یزاسدنتـسم  اب  ار  یداتـسا  هب  هدربمان  ءاقترا  هدنورپ 

.دنداد
.دش یا  هناسر عوضوم  هدش و  ضرتعم  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یدادعت  مادقا  نیا  وریپ 

دناعم یاه  هناـسر دـنتخادرپ و  ریخا  ینوناـقریغ  مادـقا  یمیلس و  رتکد  همانراک  یناـقرف و  قباوس  هب  یبـالقنا  یاـه  هناـسر
یبالقنا و دـیتاسا  لابقتـسا  دروم  هتبلا  هک  دـندروآ  یور  یو  یارب  یزاس  هموزر یزاس و  هینایب راموط ، تیاـمح ، هب  لـخاد 

.تفرگن رارق  یقالخا  یملع و  ترهش  اب  دیتاسا  رگید 
هب هدربمان  تامدـخ  زا  ناشن  هک  تسا  یناقرف  زا  نیـشن  جراخ بالقنادـض  دـناعم  یاه  نایرج تیاـمح  رتزیگنارب  باـجعا 

.دراد نانآ 
یاـه شرازگ هـک  هناـگیب  یــسوساج  یاـه  سیورــس تیاــمح  دروـم  ماــظن و  دــض  هناــسر  ریاو » ناریا   » هنوـمن نـیرخآ  رد 

تیاـمح رد  یــشرازگ  دـنک  یم رــشتنم  ار  یمالــسا  یروـهمج  یزادــنارب  یاتــسار  رد  صاـخ  یتاـعالطا  رب  هـیکت  اـب  یمظنم 
.تسا دوجوم  نآ  مارگاتسنیا  هحفص  یور  رب  هک  هدرک  رشتنم  یناقرف  زا  هبناج  همه حیرص و 

ار هدربمان  ینوناقریع  ءاقترا  عوضوم  ریخا ، یاه  یرگاـشفا زا  سپ  همالع  هاگشناد  هزیمم  تاـیه  هچرگا  هکنیا  رخآ  هتکن 
هجیتن هب  دهد و  رارق  راک  روتسد  رد  تالیطعت  هرود  رد  هرابود  ار  عوضوم  نیا  هک  دراد  لامتحا  اما  هدرک  جراخ  روتسد  زا 

.دناسرب

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد سیئر   سیئر نوناق   نوناق فالخ   فالخ مادقا   مادقا

.تسا یناقرف  یگتسشنزاب  ینوناق  دنیارف  یط  زا  هاگشناد  سییر  فاکنتسا  نایرج ، نیا  یزیرگ  نوناق دروم  نیرخآ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۷طباور 

https://www.mashreghnews.ir/news/1107743/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.mashreghnews.ir/news/1107743/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%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


رد تسیاـب  یم هک  تسا  یـسک  هراـبرد  نوناـق  هب  لـمع  هب  هاگـشناد  ندرک  راداو  ماـظن ، نازوـسلد  زا  یقطنم  تساوـخرد 
روـشک یناـسنا  موـلع  ِتـسخن  ِهاگــشناد  دــنک  ادــیپ  هـمادا  وا  ینوناــق  ریغ  تیلاــعف  رگا  دــش و  یم هتــسشنزاب  نـمهب ۹۸ 

هدوـب و ماـظن  دـض  یوگدـنلب  شناراـی  یناـقرف و  تیاـمح  اـب  اـهلاس  نیا  رد  هک  دوـب  دـهاوخ  یناـسک  وا و  راـتفرگ  ناـنچمه 
.دنتسه

۲۷۲۷
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۴۱



نیالنآربخ یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هرود نیمهدزاـی  ناگدــیزگرب  مـالعا  مـسارم  رد  زورما  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نـمجنا  انــسیا ، شرازگ  هـب   
بـالقنا یاروـش  وـضع  روـهمج و  سیئر یرواـنف  یملع و  نواــعم  موـلع ، ریزو  روـضح  اــب  هـک  یباراــف  یللملا  نـیب هراونــشج 

.تفرگ رارق  ریدقت  دروم  دش و  یفرعم  رترب  یملع  نمجنا  ناونع  هب  دش ، رازگرب  یگنهرف 

یللملا نیب یلم و  شیامه  یرازگرب ۱۵  رد  هدرک و  رازگرب  ار  ییامهدرگ  یملع و  ینارنخس   ۵۰ لاس ۹۸ ، رد  نمجنا  نیا   
.تسا هتشاد  ینیرفآ  شقن

رد یلـسن  نیب  یوـگو  تفگ یاـه  حرط ییاـیزرا  تاـقیقحت و  اـه ، هژورپ رد  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نمجنا   
یوگلا نیودـت  نینچمه  یروهمج و  تسایر  نانز  تنواعم  اب  هداوناخ  نارتخد و  نانز ، لـیاسم  رب  دـیکأت  اـب  ناریا : هعماـج 

.تسا هدرک  تیلاعف  هتشاد و  یراکمه  تاطابترا  رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ  اب  یا  هناسر داوس  اقترا ، یجیردت 

هرود نیمهدزاـی  ناگدــیزگرب  مـالعا  مـسارم  رد  زورما  تاـطابترا  یگنهرف و  تاــعلاطم  یناریا  نـمجنا  انــسیا ، شرازگ  هـب 
بـالقنا یاروـش  وـضع  روـهمج و  سیئر یرواـنف  یملع و  نواـعم  موـلع ، ریزو  روـضح  اـب  هک  یباراـف  یللملا  نـیب هراونـشج 

.تفرگ رارق  ریدقت  دروم  دش و  یفرعم  رترب  یملع  نمجنا  ناونع  هب  دش ، رازگرب  یگنهرف 
همالع هاگشناد  تاطابترا  مولع  داتـسا  یکیناخ ، یداه  ار  نآ  تساـیر  هک  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نمجنا 

ناـسارخ ناتــسلگ ، ناهفــصا ، سراـف ، یاــه  ناتــسا رد  تـسا و  یمــسر  وـضع  رازه  ود  یاراد  دراد ، هدــهعرب  ییاــبطابط 
.تسا یناتسا  بعش  یاراد  ناتسزوخ  دزی و  یقرش ، ناجیابرذآ  رهشوب ، یوضر ،

، لــلملا نـیب طــباور  اــه ، هاــگراک اــه و  شیاــمه شزوـمآ ، یموــمع ، طــباور  تاراــشتنا و  یاــه  هـتیمک یاراد  نـمجنا  نـیا 
یاراد تاراـــــبتعا و  عباـــــنم و  بذــــــج  شهوژپ و  یناتــــــسا و  رتاـــــفد  یملع و  یاـــــه  هورگ شرتـــــسگ  یزیر و  هماــــــنرب

تاعلاطم یزاجم ، یاضف  تاعلاطم  یهوژپ ، هدـنیآ تاعلاطم  رتاـئت ، امنیـس و  تاـعلاطم  یـصصخت  یملع –  یاـه  هورگ
رهش و لقن ، لمح و  تاطابترا و  تسیز ، طیحم  تمالـس و  تاطابترا  هناسر ، ملع و  تاعلاطم  یگنهرف ، یراذگتـسایس 

یـشزومآ تاعلاطم  یتیموق و  تاعلاطم  یزاب ، تاعلاطم  یندـم ، هعماج  تاـعلاطم  یکدوک ، تاـعلاطم  هرمزور ، یگدـنز 
.تسا

یللملا نیب یلم و  شیامه  یرازگرب ۱۵  رد  هدرک و  رازگرب  ار  ییامهدرگ  یملع و  ینارنخس   ۵۰ لاس ۹۸ ، رد  نمجنا  نیا 
.تسا هتشاد  ینیرفآ  شقن

یباراف یباراف یللملا   یللملا نیب نیب هراونشج   هراونشج یملع   یملع نمجنا   نمجنا نیرترب   نیرترب یفرعم   یفرعم

هژیو یباراـف  یللملا  نـیب هراونـشج  هرود  نیمهدزاـی  رترب  یملع  نـمجنا  ناوـنع  هـب  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نـمجنا 
.دش یفرعم  یمالسا  یناسنا و  مولع  تاقیقحت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۸طباور 

https://www.isna.ir/news/99052720344/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99052720344/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C


رد یلـسن  نیب  یوـگو  تفگ یاـه  حرط ییاـیزرا  تاـقیقحت و  اـه ، هژورپ رد  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نـمجنا 
یوگلا نیودت  نینچمه  یروهمج و  تسایر  نانز  تنواعم  اب  هداوناخ  نارتخد و  نانز ، لیاسم  رب  دیکأت  اب  ناریا : هعماج 

.تسا هدرک  تیلاعف  هتشاد و  یراکمه  تاطابترا  رنه و  گنهرف ، هاگشهوژپ  اب  یا  هناسر داوس  اقترا ، یجیردت 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآربخ یباراف -  هراونشج  رد  تاطابترا  یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا  نمجنا  زا  ریدقت   

انرب یرازگربخ  رترب -  یملع  نمجنا  ناونع  هب  تاطابترا  یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا  نمجنا   

انلیا دش -  رترب  یملع  نمجنا  تاطابترا ، یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا  نمجنا   

۲۶۲۶
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۲۴

ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

همالع هاگـشناد  لــلملا  نـیب  طــباور  هورگ  رایداتــسا  نکهوــک  اــضریلع  وجــشناد ، یرازگربــخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هــب 
تـسشن هلـسلس  زا  لـلملا » نـیب  مـظن  تردـق و  تابـسانم  رد  رییغت  اـکیرمآ ؛ لوـفا   » یـصصخت تســشن  رد  ییاـبطابط 

مولع قوقح و  هدکشناد  رد  هک  هدنیآ » تالوحت  هتشذگ و  دنور  اکیرمآ ؛ لوفا   » یللملا  نیب شیامه  دادیور  شیپ  یاه  
تیعقاو میراد  شالت  اکیرمآ  لوفا  یللملا  نیب  شیامه  رد  تفگ : دـش ، رازگرب  هر )  ) ییابطابط همالع  هاگشناد  یسایس 

.مینک یسررب  ار  اکیرمآ  لوفا 
نیا زا  مـه  اـکیرمآ  هلوـقم  تـفگ : تـسناد و  رمتــسم  تـالوحت  زا  رثأـتم  اـیوپ و  رایــسب  یماـظن  ار  لــلملا  نـیب  ماــظن  یو 

.میوش یتاهابتشا  راچد  عوضوم  نیا  هب  هاگن  رد  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  تسین و  ادج  هنودرگ 
زا یلماـک  کرد  هـک  دوـب  نـیا  زا  یـشان  اـه  هاگدـید  زا  یرایـسب  داد و  خر  نـیچ  ناریا و  طاـبترا  رد  تاهابتـشا  نـیا  زا  یکی 

.میرادن للملا  نیب  طباور  دشر  هب  ور  تکرح  ییارگ و  لوحت
نایرج رد  اـکیرمآ  دوخ  رد  نونکا  رواـب  کـی  تفگ : هدـحتم  تـالایا  تردـق  هاـگیاج  تخانـش  تیمها  هب  هراـشا  اـب  نکهوک 
لکـشم هک  دراد  ناعذا  عوضوم  نیا  هب  زین  دوش  یم  هنیزه  نآ  تیاب  رالد  اه  نویلیم  هک  هناـسر  یلـصا  ناـیرج  تسا و 

اب لکـشم  نـیا  اـما  دـنناد ، یمن  یتـسرد  هـب  ار  اـکیرمآ  تیادـه  ریـسم  هـک  تـسا  ینارادمتـسایس  هدـحتم ، تـالایا  یلـصا 
.تسا یداینب  تامادقا  دنمزاین  هک  دراد  یگتسب  ینیداینب  رصانع  هب  اعطق  دنک و  یمن  رییغت  درف  کی  رییغت 

یأر یارجام  رد  یناهج  مظن  هدنهد  لکـش تردق  ناونع  هب  اکیرمآ  لوفا  ندـش  نایامن  هب  دوخ  ثحب  یادـتبا  رد  نکهوک 
ناـمزاس رد  هتـشذگ  زور  یریگ  یار  تـفگ : درک و  هراـشا  ناریا  یتاحیلـست  یاـه  مـیرحت دـیدمت  یارب  تساوـخرد  ندرواـین 
میرادن ار  یمیمـصت  چیه  تسا و  هدوب  اکیرمآ  ذوفن  زا  رثاتم  ادتبا  زا  تسا و  کرویوین  رد  نآ  رقم  هک  ییاج  هدحتم  للم 
یدومن هک  تسا  هدش  هجاوم  یدج  یتسکـش  اب  اکیرمآ  داد  ناشن  دـشاب ، هدـش  ذاختا  اکیرمآ  عفانم  ذوفن و  زا  جراخ  هک 

.تسا مکاح  یناهج  مظن  نیا  لوفا  زا  زراب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  میسرب -  اکیرمآ  لوفا  تیعضو  زا  حیحص  یکرد  هب  دیاب   

دشدش هجاوم   هجاوم یدج   یدج تسکش   تسکش اباب   ناریا   ناریا یتاحیلست   یتاحیلست یاه   یاه میرحت   میرحت دیدمت   دیدمت ردرد   یماکان   یماکان اباب   اکیرمآ   اکیرمآ

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۹طباور 

https://snn.ir/fa/news/869329/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/869329/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF


۲۶۲۶
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۴۸

ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یناـشن هب  شیاـمه  یاـمنرات  هب  تـالاقم ، ناوخارف  رد  تکرـش  رتشیب و  تاـعالطا  بسک  تهج  دـنناوت  یم نادـنم  هقـالع  
.www

.usdecline 

.دنیامن هعجارم   usdecline  @ سردآ هب  یعامتجا  یاه  هناسر رد  شیامه  هناخریبد  یزاجم  تاحفص  info  و 

تـسشن رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وـضع  یمدآ  یلع  وجــشناد ، یرازگربـخ  هاگــشناد  هورگ  شرازگ  هـب 
دادـیور شیپ  یاـه  تســشن  هلــسلس  زا  لــلملا » نـیب  مــظن  تردــق و  تابــسانم  رد  رییغت  اــکیرمآ ؛ لوــفا   » یــصصخت
هاگشناد یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  رد  هک  هدنیآ » تالوحت  هتـشذگ و  دنور  اکیرمآ ؛ لوفا   » یللملا نیب  شیامه 

تایعقاو و هب  هکلب  مینک  یمن زاغآ  سدح  زا  اکیرمآ  لوفا  یـسررب  مهف و  یارب  تفگ : دـش ، رازگرب  هر )  ) ییابطابط همالع 
.میرگن یم تادنتسم 

رجنم یملع  هتفای   تـسد کی  هب  سپـس  هدوب و  سدـح  یانبم  رب  تایفـشک  زا  یرایـسب  یملع  یـسانش  شور  رد  هچرگا 
یتروص هب  یملع  یاه  هداد تاـیبرجت و  رب  ینتبم  ارقتـسا و  قطنم  اـب  اـکیرمآ ، لوفا  عوضوم  رد  اـقافتا  اـما  تسا ، هدـش 

.میزادرپ یم عوضوم  نیا  یسررب  هب  دنم  شور
مهم یلیخ  اـه  روشک زا  یرایـسب  اـم و  روشک  یارب  تفگ : اـکیرمآ  لوفا  یگنوگچ  یتسیچ و  تخانـش  تیمها  هراـبرد  یو 

.دننک لمع  هناهاگآ  اه  روشک رگید  هب  تبسن  ناشیاهدربهار  اه و  شرگن اه ، یریگ میمصت رد  هک  تسا 
زا یرایـسب  رد  هکارچ  جوا ؟ هب  ور  ای  تسا  لوفا  هب  ور  یروشک  ایآ  هک  تسا  عوضوم  نیا  یـسررب  اه  هفلؤم نیا  هلمج  زا 

راـچد ار  روـشک  حیحـصان ، هاگدـید  نیمه  دـنا و  هدوـب لوـفا  هب  ور  هک  تسا  هدوـب  ییاـه  روـشک هب  هـیکت  یخیراـت ، عطاـقم 
.تسا هدرک  ییاه  تراسخ

: دوزفا دوش ، یم مهف  لباق  پمارت  دـلانود  تامادـقا  زا  یرایـسب  لوفا ، هچیرد  زا  اکیرمآ  هب  هاگن  اب  هک  نیا نایب  اـب  یمدآ 
اب پمارت  اـما  دـسرب ، رظن  هـب  هیجوـت  نودـب  وا  یاـه  راـتفر تـسخن  هاـگن  رد  دـیاش  مـیرگن ، یم پـمارت  تامادـقا  هـب  یتـقو 
یا هراچ دوب ، راک  رس  رب  وا  یاج  هب  مه  یرگید  روهمج  سیئر ره  دیاش  ریبعت  نیا  هب  دوب و  هجاوم  لوفا  هب  ور  ییاکیرمآ 

.تشادن تامادقا  تسد  نیا  زج 
.تفای همادا  شدوخ  هرود  ات  دش و  زاغآ  مود  یناهج  گنج  زا  هک  دنک  مالعا  ار  یرصع  نایاپ  ات  هدمآ  پمارت  دوزفا : یو 

.تسا وس  مه  روشک  نیا  لوفا  اب  هک  دوب  دهاوخ  هدحتم  تالایا  نارود  رد  دیدج  یرصع  رگزاغآ  وا  نونکا 
دوب هدـشن  لوفا  راچد  هک  دوب  یروشک  اکیرمآ  رگا  یتح  تفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  للملا  نیب  طباور  هورگ  ریدـم 

.تسا هتفر  لوفا  هب  ور  پمارت  تامادقا  اب  اما  نونکا ، دوب ، هتفرگ  لیوحت  دنمتردق  ار  روشک  نیا  پمارت  و 
ناشن پمارت ، راتفر  رد  اه  ضیقن دض و  هناگود و  یاه  درادناتسا اه ، یناوتان  زا  یرایـسب  یملع  یاه   صخاش دانتسا  هب 

.تسا لوفا  هب  ور  یروشک  نونکا  اکیرمآ  دهد  یم
هب اموزل  لوفا  هک  نیا هب  هراشا  اب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  للملا  نیب طباور  داتـسا 

.دراد هراشا  تردق  باتش  شهاک  هلاسم  هب  لوفا  دوزفا : تسین ، تردق  شهاک  یانعم 

تسا تسا هتفر   هتفر لوفا   لوفا هبهب   ورور   پمارت   پمارت تامادقا   تامادقا اباب   اکیرمآ   اکیرمآ یمدآ : : یمدآ

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۰طباور 
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ریاس هب  تبـسن  باتـش  شهاک  ای  شیازفا  نیا  و  فیرعت ، اـه  روشک ریاـس  اـب  تبـسن  رد  تسا و  یبسن  ثحب  کـی  لوفا 
.دوش یم هدیجنس  اه  روشک

، ابقر تردـق  رتشیب  باتـش  اب  اما  دـشاب ، هتفای  شیازفا  باتـش  یتح  ای  دـشاب  هدرکن  یرییغت  تردـق  باتـش  تسا  نکمم 
.تسا یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  لوفا  نیا 

ینعی تلاـح  هس  اـج  نیا  رد  درک : راـهظا  تـسین ، اـکیرمآ  تردـق  شهاـک  یاـنعم  هـب  اـموزل  لوـفا  هـک  نـیا ناـیب  اـب  یمدآ 
.دراد دوجو  رت  مک باتش  رت و  مک تردق  ای  رت  مک باتش  رت و  شیب تردق  رت ، شیب باتش  رت و  شیب تردق 

اه ییاکیرمآ تسا  نکمم  هچرگا  تسا و  اکیرمآ  لوفا  یانعم  هب  دوش  رتمک  هدـحتم  تـالایا  اـب  اـبقر  ریاـس  هلـصاف  یتقو 
اکیرمآ زا  رت  شیب بیقر  یاـه  روـشک باتـش  نوـچ  اـما ، دنـشاب ، حرطم  تردـق  ناوـنع  هـب  دـنربب و  شیپ  ار  دوـخ  ینوـمژه 

.دنریگ یم رارق  لوفا  ریسم  رد  اه  نآ تسا ،
، تردق فیرعت  نردـماسپ  یفیک و  تحاس  رد  هک  نیا نایب  اب  یمدآاه  روشک ریاس  نایم  رد  اکیرمآ  تردـق  نامتفگ  لوفا 

یمک یاـــه  ثــحب رد  نآ  لوــفا  اـــی  روــشک  کـــی  تردـــق  شیازفا  مــهف  یارب  دوزفا : تــسا ، هدـــش  لوــفا  راـــچد  اـــکیرمآ 
تحاـس رد  یفیک  یاـه  ثـحب رد  اـما  دوـش ، یم حرطم  مهلاـثما  یطیحم و  تـسیز  یماــظن ، یداــصتقا ، یاــه  یدــنمناوت

.دنراد ییالاب  تسد  تخاسرب  نیا  رد  اه  ییاکیرمآ اقافتا  هک  دوش  یم لیدبت  تخاسرب  کی  هب  تردق  نردماسپ ،
بلاق رد  همه  هک  تردـق  زا  دنتـسه  ییاه  تخاسرب یا  هدـیا تردـق  یزاـجم و  تردـق  یمهاـفت ، تردـق  ناـمتفگ ، تردـق 

.دوش یم فیرعت  یکاردا  تردق  موهفم 
.تسا هدمآ  نییاپ  هدحتم  تالایا  تردق  زا  کاردا »  » نونکا تفگ : اکیرمآ  تردق  نامتفگ  لوفا  هب  هراشا  اب  یو 

هدنریذپ تسا ؛ تردق  هدننک  لامعا  هدنریذپ و  یوسود  یاراد  دوش ، فیرعت  هیوسود  ینامتفگ و  موهفم  کی  رگا  تردـق 
تمدق و زا  کاردا  ًاعطق  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یا  هدنریذپ رگا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  تردق  هدننک  لامعا  هک  دریذپب  دـیاب 

.تفای دهاوخ  لوفا  ینامتفگ  تردق 
داد و رییغت  ار  اکیرمآ  تردق  زا  کاردا  دسالا  نیع  هثداح  دوزفا : للملا  نیب طباور  یسایس و  مولع  هزوح  رگـشهوژپ  نیا 
کاردا و نـیا  هطــساو  هـب  اـه  روـشک زا  یرایــسب  دراد و  دوـجو  نآ  زا  هـک  تـسا  یکاردا  تردــق ، زا  یــشخب  ناـیب ، نـیا  هـب 

راچد زین  اکیرمآ  تردـق  موهفم  دـنک ، رییغت  ریوصت  نیا  رگا  دنـسانشیم و  ار  نآ  تردـق  کـی  ناونع  هب  اـکیرمآ ، زا  ریوصت 
.دوش یم لوفا 

هداد تسد  زا  ار  تردـق  تیعورـشم  ژیتسرپ و  تسخن  هلهو  رد  هدـحتم  تالایا  نومژهاسپ ، ناـهج  رد  درک : ناـیب  یمدآ 
.تسا هدش  رییغت  راچد  تردق  کی  هباثم  هب  اکیرمآ  هب  هاگن  تسا و 

دح زا  شیب  ای  فیعض  دح  زا  شیب  یاکیرمآ  نداد  ناشن  داد و  رارق  ییاسانش  دروم  قیقد  روط  هب  ار  اکیرمآ  تردق  دیاب 
.دنک یم داجیا  رییغت  هدحتم  تالایا  هب  تبسن  ام  یدنب  عمج  رد  دنمتردق ،

ناـیامن لوـفا  نـیا  هاـگن  نـیا  اـب  میهاوـخ و  یم هـک  روـط  نآ هـن  تـسه  هـک  مـینک  هاـگن  یروـط  نآ هدـحتم  تـالایا  هـب  دــیاب 
.دوش یم

نوچ یدـیدج ، یاه  صخاش ساـسا  رب  هک  نیا ناـیب  اـب  یمدآتـسا  اـکیرمآ  لوفا  هدـنهد  ناـشن یعلـض  یموهفم ۶  لدـم 
رب ذوفن  نامرد و  تمالـس و  هزوح  رب  ذوفن  یکیتیلپوئژ ، یاه  یدنمناوت ناینب ، شناد یماظن  تردق  ناینب ، شناد داصتقا 
دنا هدـشن باختنا  یا  هنوگ هب  اه  صخاش نیا  درک : ناونع  داد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  اکیرمآ  لوفا  ناوت  یم یروانف  هزوح 

.دنهد ناشن  ار  اکیرمآ  لوفا  ًامازلا  هک 
دهد یم ناشن  یناهج  ینونک  ماظن  رد  نیمات  یللملا  نیب  یاه  هورگ نیمات و  یاه  هریجنز هب  یهاگن  هک  نیا نایب  اـب  یو 
نیا رد  ییاپورا  یاه  روشک زین  نیچ و  دننام  ییایسآ  یاه  روشک دوزفا : دراد  رارق  اه  روشک مادک  تسد  رد  نونکا  تردق 

.دنا هدرک ادیپ  یبوخ  رایسب  دشر  هزوح 
یـسررب تفگ : درک و  هراشا  اکیرمآ  لوفا  مهف  یارب  مهم  یـصخاش  ناونع  هب  ناـینب ، شناد داـصتقا  یاـه  راـیعم زا  یمدآ 

نیا زا  شیپ  هک  تسیلاـحرد  نیا  تسین ؛ لاس ۲۰۲۰  رد  روشک  نیرتروآون  رگید  اکیرمآ  دـهد  یم ناشن  اه  صخاـش نیا 
هبتر هب  هدـحتم  تـالایا  اـما  نوـنکا ، تشاد ؛ صاـصتخا  روـشک  نیا  هـب  ناـهج  هناروآوـن  تادـیلوت  زا  یهجوـت  لـباق  شخب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۱طباور 



ییایـسآ یاه  روشک هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  ادـیپ  لزنت  ناینب  شناد داصتقا  یروآون و  یاه  صخاش رد  یناـهج  متـشه 
.دنراد روضح  رترب  یاه  هبتر رد 

تنتپ دـننام  هزوح  دـنچ  هب  ار  ناینب  شناد  داـصتقا  ناـکرا  رگا  لـلملا ، نیب طـباور  یـسایس و  مولع  داتـسا  نیا  داـقتعا  هب 
هزوح رد  طقف  اکیرمآ  مینک ، میـسقت  ناگدـننکدیلوت  دادـعت  نارگـشهوژپ و  ددـعت  ناـینب ، شناد یاـه  تکرـش ددـعت  اـه ،

رد اــما  دراد ، ییــالاب  تـسد  هزوـح  ود  نـیا  رد  ناــنچمه  هـچرگ  هـتبلا  تـسا ، رترب  یرواــنف  یاــه  تکرــش عارتـخا و  تـبث 
.تسا هدش  لوفا  راچد  ناینب  شناد داصتقا  رگید  یاه  هفلؤم

یریگولج همانرب  پمارت  یتقو  دراد و  ار  رترب  تسد  میقم  ریغ  ناگبخن  بذـج  رد  نانچمه  اما  اـکیرمآ ، درک : ناـیب  یمدآ 
گرزب یاــه  راــک بـسک و  ضارتــعا  اــب  داد ، رارق  راــک  روتــسد  رد  ار  تفلاــخم  یمالــسا  یاــه  روـشک زا  نارجاــهم  دورو  زا 

.تسا ناگبخن  نیمه  تسد  رد  اکیرمآ  داصتقا  یاه  خرچ تکرح  دنتسناد  یم یبوخ  هب  هکارچ  دش ، هجاوم  ییاکیرمآ 
رد رد  اکیرمآ  نیا  زا  شیپ  اـت  تفگ : ات ۲۰۲۰  لاس ۲۰۱۶  زا  هناروانف  داصتقا  یاه  رایعم رد  اکیرمآ  لوفا  هب  هراشا  اـب  یو 

.درک ادیپ  لزنت  مهن  هبتر  هب  ریخا  لاس  راهچ  رد  اما  دوب ، هدنام  یقاب  متشه  هبتر 
هـسنارف و دـننام  اـه  روـشک زا  یخرب  دـنا و  هتـشاد  یریگمـشچ  دـشر  روپاگنــس  یبوـنج و  هرک  دـننام  اـه  روـشک زا  یرایــسب 

.دنا هدرک  یط  ار  یلوزن  ریس  مه  دنالنف 
اه ییاکیرمآ تفگ : تسناد و  هدحتم  تالایا  تردق  تفا  هوجو  زا  یکی  ار  یربیاس  ذوفن  رد  هدحتم  تالایا  فعـض  یمدآ 
ار یربیاس  تالمح  رد  هدـنوش  موجه  یاه  روشک تسخن  هبتر  دـنا و  هتفرگ رارق  یربیاس  هلمح  تحت  رت  شیب دـصرد   ۳۸

.دنا هداد صاصتخا  دوخ  هب 
.تسا هداد  ماجنا  ار  یربیاس  هلمح  نازیم  نیرت  شیب هک  دراد  رارق  ییاه  روشک ردص  رد  نیچ  روشک  اما  رگید ، یوس  زا 

.تسا هدنام  بقع  نیچ  زا  زین  اه  روشک رگید  هب  یربیاس  یاه  هلمح ماجنا  رد  یتح  اکیرمآ 
نیا لوفا  رب  رگید  یا  هناشن ار  اـنورک  عویـش  اـب  هلباـقم  رد  هژیو  هب  تمالـس  یاـه  هفلؤم رد  هدـحتم  تـالایا  تیعـضو  یو 

یدـعب یاـه  هـبتر رد  ناویاـت  نـیچ و  نـپاژ ، یبوـنج ، هرک  یاـه  روـشک تـسخن و  ماـقم  روپاگنـس  تـفگ : تـسناد و  روـشک 
.درادن ییاج  تسخن  روشک  رد ۱۰  یتح  اکیرمآ  دنتسه و 

تمالــس و شخب  رد  اــکیرمآ  دوزفا : داد و  رارق  یــسررب  دروــم  اــکیرمآ  رد  ار  تمالــس  هــب  تدــمدنلب  هاــگن  یمدآ ، رتــکد 
.درادن یبوخ  هاگیاج  تمالس  هزوح  هب  هجدوب  صاصتخا 

تدمزارد یاه  دربهار رد  اما  دننک ، یم فرـص  نادنورهـش  تمالـس  هنارـس  ناونع  هب  ار  یدایز  هنیزه  اه  ییاکیرمآ هچرگا 
.دنا هدش  تفا  راچد 

ییاه هاگدید ماد  رد  دیابن  هک  نیا رب  دیکأت  اب  یمدآییاکیرمآ  تردـق  لوفا  رزاب  هناشن  ود  یا ، هقطنم یاه  نارحب میرحت و 
هک مینادب  الاب  یردق  هب  ار  اکیرمآ  تردق  دـیابن  رگید  یوس  زا  دـنناد و  یم طوقـس  لاح  رد  تدـش  هب  ار  اکیرمآ  هک  میتفیب 

.مینک یسررب  ار  اکیرمآ  تیعقاو  یملع  یاه  هتفای ساسا  رب  دیاب  داد : همادا  دسرب ، رظن  هب  ینتفاین  تسد 
.تسا اکیرمآ  یناوتان  رب  یا  هناشن اهروشک ، زا  یرایسب  یارب  میرحت  رازبا  زا  اه  ییاکیرمآ دح  زا  شیب  هدافتسا 

هب دوـخ  تردـق  هدـنیازف  شهاـک  زا  یریگوـلج  یارب  تـسا و  یناوتاـن  نـیا  زا  رگید  یا  هناـشن اـکیرمآ  طـسوت  نارحب  دـیلوت 
.دوب دهاوخ  یرت  شیب یاه  نارحب لابند 

برغ رد  هدـنیازف  هلخادـم  یداژن و  ضیعبت  اـکیرمآ ، یداـصتقا  طیارـش  زا  اـکیرمآ  مدرم  یتیاـضران  نازیم  داد : همادا  یو 
.دریگ رارق  یسررب  دروم  هنانیب  عقاو  یملع و  یهاگن  اب  دیاب  تسا و  ثحب  لباق  همه  ایسآ 

ود زا  یـسررب  لـباق  ار  ربماتپـس  مهدزاـی  دـننام  اـکیرمآ  رد  نوگاـنوگ  یاـه  نارحب عوقو  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 
شقن اکیرمآ  لوفا  رد  ربماتپـس  نوچ ۱۱  یعیاقو ، هک  نیا تفگ : تسناد و  اـکیرمآ  تردـق  اـی  لوفا  هطقن  ناونع  هب  هجو 

.دراد یسررب  ثحب و  یاج  ریخ  ای  تسا  هتشاد 
.دنناد یم اکیرمآ  لوفا  رگزاغآ  ار  لاس ۲۰۰۳  اه  هاگدید یخرب  یتح 

تبحـــص نآ  زا  هــک  یلوــفا  اــما  تــسا ، هداد  خر  یفلتخم  یاــه  نارود رد  مود  یناــهج  گــنج  زا  دـــعب  زا  اـــکیرمآ  لوــفا 
.تسا هتفای  ینوزف  تدش و  پمارت  ندمآ  راک  یور  زا  دعب  مینک ، یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۲طباور 



کرتـشم هدکــشهوژپ  تـمه  هـب  هدــنیآ » تـالوحت  هتــشذگ و  دــنور  اـکیرمآ ؛ لوـفا   » یللملا نـیب شیاـمه  تـسا  ینتفگ 
زا شیب  یراکمه  اب  و  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  هناخریبد  و  ع )  ) نیـسح ماما  عماج  هاگـشناد  هر )  ) ردص دیهش 

.دش دهاوخ  رازگرب  هام  نابآ  خیرات ۶  رد  یشهوژپ  داهن  هاگشناد و  تسیب 
یناـشن هب  شیاـمه  یاـمنرات  هب  تـالاقم ، ناوخارف  رد  تکرـش  رتـشیب و  تاـعالطا  بسک  تهج  دـنناوت  یم نادـنم  هقـالع

.www
.usdecline

.دنیامن هعجارم   usdecline  @ سردآ هب  یعامتجا  یاه  هناسر رد  شیامه  هناخریبد  یزاجم  تاحفص  info و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  تسا -  دوهشم  یملع  قطنم  ساسارب  هدحتم  تالایا  لوفا   

۲۶۲۶
دادرم
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۱۹:۴۸

ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یـشلاچ دـندش و  وس  مه  ناشقوقح  هبلاطم  یارب  موس  ناـهج  یاـهروشک  لاـس ۱۹۶۴  رد  هورگ ۷۷ »  » یریگ لکـش  اب   
.دنداد رارق  ییاکیرمآ  مظن  هار  رس  رب  رگید 

یناـشن هب  شیاـمه  یاـمنرات  هب  تـالاقم ، ناوخارف  رد  تکرـش  رتشیب و  تاـعالطا  بسک  تهج  دـنناوت  یم نادـنم  هقـالع  
.www

.دنیامن هعجارم   usdecline  @ سردآ هب  یعامتجا  یاه  هناسر رد  شیامه  هناخریبد  یزاجم  تاحفص  info  و 

تسشن ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  ینموم  اضر  دیجم  وجشناد ، یرازگربخ  هاگشناد  هورگ  شرازگ  هب 
دادـیور شیپ  یاـه  تســشن  هلــسلس  زا  لــلملا » نـیب  مــظن  تردــق و  تابــسانم  رد  رییغت  اــکیرمآ ؛ لوــفا   » یــصصخت
هاگشناد یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  رد  هک  هدنیآ » تالوحت  هتـشذگ و  دنور  اکیرمآ ؛ لوفا   » یللملا نیب  شیامه 

، اکیرمآ تردـق  ندـش  هدیـشک  شلاچ  هب  زاس  هنیمز روهظون ، یاه  ماظن تردـق  تفگ : دـش ، رازگرب  هر )  ) ییابطابط همالع 
.تسا هدش  وس  نیا  هب  مود  یناهج  گنج  نایاپ  زا  حرطم  یتردق  ناونع  هب 

: دوزفا تسا ، هدش  یدج  تالوحت  شوختـسد  رگید  میهافم  زا  یرایـسب  دننام  زین  تردق  موهفم  هک  نیا رب  دیکأت  اب  یو 
.دنرگیدکی موزلم  مزال و  ود  نیا  دراد و  دوجو  تردق  للملا و  نیب مظن  نایم  یگنتاگنت  هطبار 

.تسا یللملا  نیب مظن  کی  عضو  همزال  تردق ، رگید ، نایب  هب 
تسایـس و رد  تردـق  تیروحم  مهم ، عوضوم  اـما  تسا  هدـش  هئارا  تردـق  زا  یرایـسب  میهاـفم  هک  نیا ناـیب  اـب  ینمؤـم 
رد اهروشک و  نایم  لماعت  رد  تردـق »  » هک مینک  راـکنا  میناوت   یمن ار  تیعقاو  نیا  داد : همادا  تسا ، لـلملا  نیب  ماـظن 

.دراد یدیلک  یشقن  للملا  نیب  ماظن 
هب موـهفم  نـیا  زا  یمهــس  دــنک  یم  شـالت  یرگیزاـب  ره  دراد و  ناـیرج  تردــق  هـب  یباـیتسد  یارب  هدرپ  سپ  رد  یتباــقر 

.دروآ تسد 

دنک دنک یمیم ینیرفآ   ینیرفآ شقن شقن ییاکیرمآ   ییاکیرمآ مظن   مظن تیمکاح   تیمکاح رییغت   رییغت ردرد   نیچ   نیچ ینموم : : ینموم

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

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۳طباور 
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هچرگا درک : نایب  لـلملا  نیب طـباور  رد  تردـق  سنج  رییغت  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تأـیه  وضع 
تردـق و روـحم  لوـح  لـلملا  نـیب هـصرع  رد  تاـقافتا  زا  یرایـسب  تـسا و  هدرکن  یرییغت  تیهاـم  ظاـحل  هـب  موـهفم  نـیا 

.تسا تردق  سنج  رد  لوحت  مهم  هتکن  اما  تسا ، تردق  زا  رت  شیب  مهس  بسک 
نیا زا  یروـشک  ره  هـک  اـنعم  نـیا  هـب  دوـب ؛ یناـسنا  یورین  یماـظن و  تازیهجت  هـب  فوـطعم  تردـق ، فـیرعت  هتـشذگ  رد 

.تشاد اه   تردق مره  رد  یرتهب  هاگیاج  دوب ، رادروخرب  دراوم 
هب هتفرـشیپ  یاه  یروانف شناد و  یدنمناوت  تسا  مهم  هچنآ  تسین و  یماظن  تردق  رب  ینتبم  افرـص  تردـق  اما  هزورما 

.دنک یم نییعت  ار  تردق  زا  روشک  ره  مهس  هک  تسا  تاعالطا  یروانف  هژیو 
هک ییاهروشک  هزورما  دوزفا : اهروشک  یدنمتردق  رد  تاعالطا  یروانف  هژیو  هب  هناروانف  یاه  تیفرظ هب  هراشا  اب  ینمؤم 

اهروشک ریاـس  هب  تبـسن  یرتـالاب  تردـق  زا  یلک  روط  هب  دنتـسه ، تاـعالطا  یرواـنف  هزوـح  رد  یرتـالاب  یدـنمناوت  یاراد 
.دنرادروخرب

صوصخ رد  تفگ : یناهج  مظن  فیرعت  هب  هراشا  اب  هاگـشناد  داتـسا  نیاروهظون  یاهدـیدهت  اب  هجاوم  ییاکیرمآ و  مظن 
زا ار  مظن  نیا  فـیرعت  دـیاب  اـما  تسا ، تواـفتم  هـک  دراد  دوـجو  نادنمـشیدنا  ناـیب  هـب  ینوگاـنوگ  فیراـعت  یناـهج  مـظن 

.مینادب ادج  للملا  نیب ماظن 
رد ار  نآ  دریگ و  یم لکـش  یللملا  نیب  ماـظن  قـیرط  زا  هک  یمظن  اـب  دوـش  یم  رقتـسم  نوـمژه  کـی  قـیرط  زا  هک  یمظن 

.تسا توافتم  دنک  یم فیرعت  ییارگ  هبناجدنچ  بلاق 
طباور فـیرعت ، نـیا  یاـنبم  رب  تـفگ : تـسناد و  اــهراجنه  دــعاوق و  اــهدادرارق  زا  یا  هعوـمجم  ار  یللملا  نـیب مـظن  یو 

.دوش یم فیرعت  دنمفده  دنمرثا و  هیوسدنچ ، بوچراچ  بلاق و  رد  یللملا  نیب  نارگیزاب  نایم 
یاــهراتخاس اــهداهن و  اـــه ، تــلود  نــیب  یللملا  نــیب  تاـــبیترت  زا  یا  هعوــمجم  میناوــت  یم  ار  مــظن  رگید  تراـــبع  هــب 

.مینک فیرعت  یتلودورف 
راـچد ار  مظن  زا  دـحاو  فـیرعت  هک  مـینک  هجوـت  دنتـسه  یناـشوپ  مـه  یاراد  هـک  ییاـه  مـظنریز  یریگ  لکـش هـب  دـیاب  اـما 

.تسا هدرک  لکشم 
لوط رد  تردـق  موهفم  هک  روـط  ناـمه  درک : ناـیب  ییاـبطابط  هملع  هاگـشناد  یـسایس  موـلع  قوـقح و  هدکـشناد  داتـسا 

هدوب و هجاوم  یتارییغت  اـب  نارود  لوـط  رد  مظن  فـیرعت  زین  لـلملا  نیب  ماـظن  رد  تسا ، هدـش  رییغت  شوخـسد  تردـق 
نارگیزاب اه و  تلم  رگید  هب  نانیرفآ  شقن  هنماد  دنناد و  یمن اه  تلود هدارا  هب  طونم  ار  مظن  یریگ  لکـش رگید  هزورما 
.دنراذگ یم  ریثات  مظن  تالوحت و  رب  هک  یطیحم  تسیز  نالاعف  نوچمه  تسا ؛ هدش  هدناشک  یتلود  ریغ  ای  یلم  ورف 

عـضو گنج  رد  حتاف  یاه  تردق طسوت  دوجوم  یللملا  نیب یاه  مظن موسرم ، فیرعت  کی  ساسا  رب  هک  نیا نایب  اب  یو 
گنج زا  سپ  اـکیرمآ  مینک ؛ هدـهاشم  میناوـت  یم زین  روـحم  اـکیرمآ  مـظن  رد  هـک  تـسا  یتـیعقاو  نـیا  دوزفا : دـنا ، هدـش 

.درک افیا  شدوخ  دوس  هب  یناهج  مظن  رد  یدیلک  یشقن  کی  مود  یناهج 
ار ییاکیرمآ  مظن  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  یناهج  هصرع  للملا و  نیب طباور  رد  نیداینب  تـالوحت  هب  هراـشا  اـب  ینمؤم 

گنجاـسپ مظن  اـی  یلاربیل  مظن  اـکیرمآ ، مظن  مود ، یناـهج  گـنج  زا  سپ  تفگ : تسناد و  هرود  نیا  یاهدـمایپ  زا  یکی 
.دش فیرعت  مود  یناهج 

اه تردـق  رگید  تسکـش  اب  تفر ، یم رامـش  هب  یتعنـص  یـسایس و  یماـظن ، یاـه  تردـق زا  یکی  اـکیرمآ  هک  ییاـج  نآ زا 
.دشاب شعفانم  یاتسار  رد  هک  دنک  عضو  ار  یمظن  ات  تفای  یطیارش 

اهداحتا و اهداهن ، عضو  اب  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  اکیرمآ  شالت  هب  هراشا  اـب  لـلملا  نیب طـباور  هزوح  رگـشهوژپ  نیا 
مظن نیا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  تفگ : مکاح  مظن  نیا  زا  تنایـص  ندیـشخب و  ماوق یارب  نوگانوگ  یاه  فالتئا

.تسا هدوبن  هجاوم  ییاه  شلاچ  اب 
نیا یاه  شلاچ  زا  یکی  مسینومک  روهظ  یروروش ، ریهامج  داحتا  لیکـشت  اب  هیـسور و  رد  کیوشلب »  » بالقنا زا  دـعب 

ناـیاپ یوروـش  ریهاـمج  داـحتا  یـشاپورف  اـب  تیاـهن  رد  تخادرپ و  نآ  اـب  هزراـبم  هـب  درـس  گـنج  اـکیرمآ  اـب  هـک  دوـب  مـظن 
.تفای

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۴طباور 



یـشلاچ دـندش و  وس  مه  ناشقوقح  هبلاطم  یارب  موس  ناـهج  یاـهروشک  لاـس ۱۹۶۴  رد  هورگ ۷۷ »  » یریگ لکـش  اب 
.دنداد رارق  ییاکیرمآ  مظن  هار  رس  رب  رگید 

هب تـکرح  نـیا  دادـن  هازاـجا  وـس  مـه  یاـهروشک  اـکیرمآ و  یاـه  شـالت  اـما  تـفر ، شیپ  یدودـح  اـت  تـکرح  نـیا  هـچرگ 
.دسرب ماجنارس 

مسینومک و ماظن  یـشاپورف  اب  دوزفا : تسور  هب  ور  یددـعتم  یاه  شلاچ اب  اکیرمآ  یناهج  مظن  هک  نیا نایب  اـب  ینموم 
یاه مظن  روهظ  تاعالطا و  یروانف  تفرشیپ  اه ، تلود  دیدج  یدنب  هتسد  دننام  یفرگش  تالوحت  اب  درـس  گنج  نایاپ 

، تردق نزاوت  ییاج  هب  اج  ینارمکح و  یاه  شلاچ  بلط ، رظن  دیدجت  یاه  تردق رانک  رد  هک  میتسه  ور  هبور  یلمورف 
.دنور یم رامش  هب  مکاح  مظن  نیا  یاه  شلاچ ناونع  هب 

زا یکی  ناوــنع  هـب  نـیچ  هـب  هراــشا  اــب  ییاــبطابط  هـملع  هاگــشناد  داتــساییاکیرمآ  مـظن  ربارب  رد  روــهظون  یتردــق  نــیچ 
هیــسور هارمه  هـب  هتــسناوت  یداـصتقا  تاراـکتبا  اـب  نـیچ  تـفگ : ییاـکیرمآ  مکاـح  مـظن  هدنــشک  شلاـچ  هـب  یاـهروشک 

.دروایب دوجو  هب  مظن  نیا  هنزاوم  رییغت  رد  ار  یریگمشچ  تارییغت 
یاه تسایـس  رد  هک  یلاحرد  نیچ  دوزفا : تسا  یناـهج  مظن  رد  ریـسم  رییغت  یارب  شـالت  رد  نیچ  هک  نیا ناـیب  اـب  یو 

رد هک  یتردـق  اب  دـهد و  رییغت  ار  ینونک  مظن  یاه  هفلوم  اـت  تسا  شـالت  رد  اـما  تسین ، مظن  رییغت  لاـبند  هب  یمـالعا 
.دوش رادروخرب  یراذگریثات  نیا  زا  هدروآ  تسد  هب  نوگانوگ  یاه  هصرع 

.تسا هدش  لیدبت  هدوب  یناهج  گنج  زا  سپ  یناهج  مظن  رادمدرس  هک  اکیرمآ  یارب  یدج  یشلاچ  هب  نونکا  نیچ 
: تـفگ تـسناد و  اـکیرمآ  مـظن  اـب  ههجاوـم  رد  نـیچ  یاـه  یدــنمناوت زا  یکی  ار  نیوـن  یاـه  یرواـنف رد  تفرــشیپ  ینموـم 
، دنــشابن رتوـلج  اـه  ییاـکیرمآ زا  رگا  هـصرع ، نـیا  رد  اـه  ینیچ تـسا و  روـهظون  یعوـضوم  یژولونکتاــتم  اــی  یرواــنفارف 

.دنتسین مه  رت  بقع
زا دنا ؛ هدوبر  اه  ییاکیرمآ  زا  ار  تقبـس  یوگ  دراوم  یخرب  رد  هک  دنا  هتـشاد ییاهدرواتـسد  یروانفارف  هزوح  رد  اه  ینیچ
ار اه  ییاکیرما  هک  کات  کـیت  نشیکیلپا  هب  اـی  تنرتنیا ، مجنپ  لـسن  یرواـنف  رد  نیچ  یدـنمناوت  هب  ناوت  یم هلمج  نیا 

.درک هراشا  تسا ، هدرک  ینارگن  راچد 
تالایا یناهج  مکاح  مظن  تفریذپ  دـیاب  درک : نایب  دوخ  نانخـس  نایاپ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع 

دیاـب هدـحتم  تـالایا  ییاـکیرمآ ، نیرکفتم  زا  یرایـسب  معز  هب  یتح  تسا ؛ هدـش  یتادـیدهت  اـه و  شلاـچ  راـچد  هدـحتم 
هب ینوــنک  مـظن  ظــفح  نمــض  دوــخ ، یلعف  مــظن  رد  رییغت  داــجیا  اــب  اــت  دریذــپب  ار  نــیچ  یوــس  زا  ینیرفآ  لوــحت  نــیا 

.دهد خساپ  روهظون  یاه  ینارگن
کرتـشم هدکــشهوژپ  تـمه  هـب  هدــنیآ » تـالوحت  هتــشذگ و  دــنور  اـکیرمآ ؛ لوـفا   » یللملا نـیب شیاـمه  تـسا  ینتفگ 

زا شیب  یراکمه  اب  و  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  هناخریبد  و  ع )  ) نیـسح ماما  عماج  هاگـشناد  هر )  ) ردص دیهش 
.دش دهاوخ  رازگرب  هام  نابآ  خیرات ۶  رد  یشهوژپ  داهن  هاگشناد و  تسیب 

یناـشن هب  شیاـمه  یاـمنرات  هب  تـالاقم ، ناوخارف  رد  تکرـش  رتـشیب و  تاـعالطا  بسک  تهج  دـنناوت  یم نادـنم  هقـالع
.www

.usdecline
.دنیامن هعجارم   usdecline  @ سردآ هب  یعامتجا  یاه  هناسر رد  شیامه  هناخریبد  یزاجم  تاحفص  info و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  دننک -  داجیا  ییاکیرمآ  مکاح  مظن  هنزاوم  رد  یریگمشچ  تارییغت  هیسور  نیچ و   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۵طباور 



۲۶۲۶
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۴۸۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / یداصتقا  دون   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یــشزومآ و ریــس  هــمادا  رد  مالـــسلا  هــیلع  قداــص  ماــما  هاگـــشناد  یداــصتقا  یـــساملپید  تاــعلاطم  رتــفد  ور  نــیا  زا   
رد روشک  یتیریدـم  یملع و  عماجم  نیب  رد  یداصتقا  یـساملپید  یزاس  نامتفگ  یاتـسار  رد  دوخ  یدربراک  یاـه  شهوژپ

طباور یداصتقا و  یساملپید  داعبا  رد  زربم  دیتاسا  سیردت  اب  ار  یداصتقا  یساملپید  یزاجم  هسردم  نیتسخن  دراد  رظن 
زا هتـسد  نآ  نـینچمه  دـنک و  اـطعا  ربـتعم  یهاوـگ  هرود  ناگدـیزگرب  هـب  رازگرب و  لاس ۹۹  هامرویرهـش  یجراخ ، یداـصتقا 

رتــفد نارگــشهوژپ  هکبــش  تیلاــعف  روــضح و  ناــکما  دــنیامن  ذــخا  ار  یفاــک  باصندــح  ییاــهن  یباــیزرا  رد  هــک  ناریگارف 
.تفای دنهاوخ  یداصتقا  یساملپید  تاعلاطم 

یملع و تـئیه  اـضعا   » نیریاــس یارب  ناــموت و  رازه  نایوجـشناد ۲۱۰  یارب  هرود  رد  ماـن  تـبث  هنیزهماـن  تـبث  طیارــش   
.تسا ناموت  رازه   ۲۹۰ دازآ » نارگشهوژپ 

یساملپید تاعلاطم  رتفد  یعامتجا  یاه  هکبش  رد  ام » اب  طابترا   » هحفص قیرط  زا  هیلوا  مان  تبث  تسا ؛ رکذ  هب  مزال   
ماجنا رویرهش  خـیرات ۵  ات   EconomicDiplomacyISU  @ یناشن هب  مارگاتـسنیا ) هلب و  مارگلت ، ناسر  ماـیپ   ) یداـصتقا

.دش دهاوخ 

یروـهمج ینوـنک  طیارـش  رد  هک  تـسا  یجراـخ  تسایـس  داـصتقا و  دروـخرب  هـصرع  یداـصتقا  یـساملپید  - اهتکرـش راـبخا 
.تسا زورما  ریذپان  بانتجا  ترورض  تفرشیپ ، یتسدالاب  فادها  یریگیپ  رد  ناریا و  یمالسا 

یـشزومآ اوـتحم و  دـیلوت  رد  یهاگـشناد  یاـه  داـهن یناـبیتشپ  اـب  زج  هدرتـسگ  هدـنزاس و  تکرح  نـینچ  کرادـت  ییوـس  زا 
.دوب دهاوخن  نکمم  یداصتقا  یساملپید  یاه  رازبا اه و  دربهار ینابم ، یزاس 

یــشزومآ و ریـــس  هــمادا  رد  مالـــسلا  هــیلع  قداــص  ماــما  هاگـــشناد  یداــصتقا  یـــساملپید  تاــعلاطم  رتــفد  ور  نــیا  زا 
روشک یتیریدـم  یملع و  عماجم  نیب  رد  یداصتقا  یـساملپید  یزاـس  ناـمتفگ  یاتـسار  رد  دوخ  یدربراـک  یاـه  شهوژپ

یداصتقا و یـساملپید  داعبا  رد  زربم  دیتاسا  سیردت  اب  ار  یداصتقا  یـساملپید  یزاجم  هسردـم  نیتسخن  دراد  رظن  رد 
نآ نـینچمه  دـنک و  اـطعا  ربـتعم  یهاوـگ  هرود  ناگدــیزگرب  هـب  رازگرب و  لاس ۹۹  هامرویرهـش  یجراخ ، یداـصتقا  طـباور 

نارگـشهوژپ هکبـش  تیلاـعف  روضح و  ناـکما  دـنیامن  ذـخا  ار  یفاـک  باصندـح  ییاـهن  یباـیزرا  رد  هک  ناریگارف  زا  هتـسد 
.تفای دنهاوخ  یداصتقا  یساملپید  تاعلاطم  رتفد 

لـالج دیـس  هجراـخ ،  روـما  ترازو  لــلملا  نـیب  طــباور  هدکــشناد  سیئر  یمالــسالا  خیــش  نـسح  دــمحم  هرود   دــیتاسا 
دوعسم لاگنـس ،  رد  ناریا  ریفـس  یریـشهد  اضر  دمحم  یئابطابط ،  همالع  هاگشناد  مامت  داتـسا  یدابآزوریف  یناقهد 

طباور یدربهار  یاروش  یداصتقا  نویسیمک  سیئر  ینابیـش  میهاربا  ییابطابط ،  همالع  هاگشناد  مامت  داتسا  ناشخرد 
سیئر یچتکاپ  دـمحا  لـیزرب ،  رد  یمالـسا  یروـهمج  ریفـس  تمـص و  ریزو  قبـسا  نواـعم  هدازرطاـش  نسحم  یجراخ ، 
همانزور ریبدرـس  یناـخازریم  یلع  یوروـش ،  نـیچ و  رد  ناریا  قبـسا  ریفـس  یرفـص  یدـهم  یراگن ،  همانشناد  هسـسوم 

رتـفد ریدــم  یناــحور  یلع  دیــس  لــلملا ، نـیب  روـما  رد  سروـب  ناــمزاس  سیئر  نیــشناج  ینژیب  رداــهب  داـصتقا ،  یاـیند 
هعــسوت کـناب  هریدــم  تـئیه  قباـس  سیئر  ولــضویع  نیــسح  یمالــسا ، یاروـش  سلجم  یاـه  شهوژپ زکرم  یداـصتقا 

یملع تئیه  وـضع  یـسیو  هاـش  ناـساس  یلم ، عاـفد  یلاـع  هاگـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  روـپ  یمیرک  دوواد  تارداـص ،
ییالم میظعلادبع  یناهج ، تراجت  نامزاس  رد  یمالـسا  یروهمج  یـسانشراک  میت  وضع  روپدارم  دازرف  نارهت ، هاگـشناد 

لوــحت و زکرم  دــشرا  سانـــشراک  یرگجنر  نیـــسح  یمالـــسا و  یاروــش  سلجم  یاــه  شهوژپ زکرم  دـــشرا  سانـــشراک 

// روشک روشک یلاع   یلاع ناریدم   ناریدم دیتاسا  وو   دیتاسا روضح   روضح اباب   یداصتقا   یداصتقا یساملپید   یساملپید یزاجم   یزاجم هسردم   هسردم یرازگرب   یرازگرب
دراد دراد همادا   همادا هامرویرهش   هامرویرهش اتات  ۵۵   مان   مان تبث   تبث

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۶طباور 

https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2133647/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2133647/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-


.دوب دنهاوخ  دیتاسا  نیا  هلمج  زا  یروهمج  تسایر  تفرشیپ 
یملع و تـئیه  اــضعا   » نیریاــس یارب  ناــموت و  رازه  نایوجــشناد ۲۱۰  یارب  هرود  رد  ماـن  تـبث  هنیزهماـن  تـبث  طـیارش 

.تسا ناموت  رازه   ۲۹۰ دازآ » نارگشهوژپ 
یساملپید تاعلاطم  رتفد  یعامتجا  یاه  هکبش  رد  ام » اب  طابترا   » هحفـص قیرط  زا  هیلوا  مان  تبث  تسا ؛ رکذ  هب  مزال 

ماجنا رویرهش  خیرات ۵  ات   EconomicDiplomacyISU  @ یناشن هب  مارگاتسنیا ) هلب و  مارگلت ، ناسر  مایپ   ) یداصتقا
.دش دهاوخ 

۲۶۲۶
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
هنیسراپ۱۴:۳۴ یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / نیالنآ  دامتعا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاگـشناد اب  یطاـبترا  دـنراذگ  یم هوک  هماـنرب  دوخ  اـب  هاگـشناد  زا  نوریب  وجـشناد  دـینک ۱۰  ضرف  دــیازفا : یم هـمادا  رد  وا   
.درادن

نآ یارب  یقوقح  حیـضوت  کی  دنناوتب  دیاب  همالع  هاگـشناد  نالوئـسم  تسا و  یقوقح  هیجوت  عون  ره  دقاف  اهراتفر  نیا   
دوجو تخس  نیگنس و  یلرتنک  متسیس  نیا  یارب  یقوقح  هیجوت  ای  حیـضوت  چیه  هک  دیآ  یمن مرظن  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد 

.دشاب هتشاد 

رد هک  تسا  هاگـشناد  نوچ  لاح  ره  رد  اما  متـسه ، عالط  یب هدـش  هتـساوخ  یعوضوم  نینچ  هاگـشناد  نوریب  زا  هکنیا   
.دنشاب وگخساپ  هاگشناد  دوخ  نالوئسم  دیاب  دنک  یم لقتنم  نایوجشناد  هب  ار  تاعوضوم  نیا  رضاح  لاح 

نآ صوصخ  رد  رطخ  ساسحا  دوش ، یم رت  هتفرـشیپ هچ  ره  هک  تسا  یطیحم  ناریا  رد  یزاـجم  یاـضف  نیـالنآدامتعا |
.دبای یم شیازفا  مه 

.تسا هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناریا  هعماج  هک  تساه  تدم اضف  نیا  هرابرد  ندوب  رضم  دیفم و  یگناگود 
ظفح هداوناـخ ، ناـینب  ماکحتــسا  یارب  یتـفآ  ار  نآ  رگید  یخرب  دــنیوگ و  یم نآ  یاـهدربراک  اــضف و  نـیا  دــیاوف  زا  یخرب 

.دننک یم  ناونع  ناناوج و ...  تمالس  هعماج ، لوصا 
.دروخ یم مشچ  هب  یزاجم  یاضف  اب  دروخرب  زیتس و  زا  ییاه  هنومن رگید  راب  اریخا  هک  دشاب  ساسا  نیمه  رب  دیاش 

یاه همان زا  هدرپ  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  شیدنادازآ  نایوجشناد  یمالـسا  نمجنا  ریبد  دار ، یدمـص رهپـس  یگزات  هب 
.تسا هدوب  یزاجم  یاضف  رد  نمجنا  نیا  تیلاعف  یزاسدودحم  یاتسار  رد  هک  هتشادرب  یا  هنامرحم

ات دنا  هتساوخ لکشت  نیا  زا  زیمآدیدهت  یاه  همان رد  هاگشناد  نالوئسم  هک  دهد  یم حیضوت  نارامج  اب  وگو  تفگ رد  وا   
.دننک تفایرد  زوجم  تراظن  تایه  زا  دوخ  مارگاتسنیا  جیپ  یمارگلت و  لاناک  یارب 

، دوش یم رـشتنم  نمجنا  مارگاتـسنیا  ویال  رد  هک  ییاه  همانرب یارب  هدـش  هتـساوخ  اـهنآ  زا  نینچمه  دار  یدمـص هتفگ  هب 
.دنریگب زوجم 

قیرط زا  هلاسم  لح  یارب  ناـش  شـالت  هکنیا  زا  دـعب  هتفرن و  یراذـگ  تعدـب نیا  راـب  ریز  نمجنا  هک  هدرک  دـیکات  وا  هتبلا 
.دنا هدش عوضوم  نیا  ریگیپ  مولع  ترازو  قیرط  زا  هدشن  لصف  لح و  هاگشناد  یگنهرف  نواعم 

: دنک یم نایب  اه  هاگشناد رد  یتح  یزاجم  یاضف  یاه  تیدودحم هقلح  ندش  رت  گنت هرابرد  نادقوقح  یزورون ، زیبماک 

نوناق نوناق فالخ   فالخ یساسا  وو   یساسا قوقح   قوقح ضقن   ضقن نایوجشناد   نایوجشناد یارب   یارب یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف ندرک   ندرک دودحم   دودحم
تسا تسا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۷طباور 

https://etemadonline.com/content/426664/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://etemadonline.com/content/426664/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


هاگشناد نالوئـسم  هک  هداد  ربخ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  شیدنادازآ  نایوجشناد  یمالـسا  نمجنا  ریبد  هک  یزیچ  نآ
تفایرد زوجم  تراظن  تاـیه  زا  دوخ  یمارگاتـسنیا  جـیپ  یمارگلت و  لاـناک  یارب  اـت  دـنا  هتـساوخ اـهنآ  زا  ییاـبطابط  همالع 

.تسا نوناق  فالخ  یتیدودحم  الماک  دارفا و  یساسا  قوقح  ضقن  یبیجع  زرط  هب  دننک 
لکـش نـیا  هـب  هنافــساتم  ییاـبطابط  همالع  هاگـشناد  دــیوگ : یم دارفا  یــصخش  قوــقح  رب  دــیکات  اــب  هـمادا  رد  یزوروــن 

.دنک یم ضقن  ار  نایوجشناد  یصخش  قوقح  نیرت  هداس
هب هـچرگا   ) دـننک تفاـیرد  ییاـهزوجم  دـیاب  دـنهد  یم ماـجنا  هاگـشناد  طـیحم  لـخاد  رد  هـک  یتیلاـعف  یارب  نایوجــشناد 

.تسا طوبرم  هاگشناد  طیحم  لخاد  هب  هک  ییاه  تیلاعف اما  تسا ) دراو  دقن  مه  نیمه 
هاگـشناد اـب  یطاـبترا  دـنراذگ  یم هوک  هماـنرب  دوخ  اـب  هاگـشناد  زا  نوریب  وجـشناد  دـینک ۱۰  ضرف  دــیازفا : یم هـمادا  رد  وا 

.درادن
.تسین هاگشناد  یاضف  یزاجم  یاضف 

لرتـنک تحت  ار  نایوجـشناد  باوخ  قاـتا  یاـهتنا  اـت  هک  تسا  نیا  هب  لـیام  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  دـسر  یم رظن  هب   
.تسا بیجع  رایسب  نیا  دریگب و  دوخ 

 . مارگلت و لاناک  مارگاتسنیا ، هحفص 
.

.دریگب زوجم  اهنآ  یارب  دهاوخب  دشاب و  نآ  یعدم  هاگشناد  هک  درادن  هاگشناد  هب  یطابترا 
تـسا نـکمم  اـتعیبط  دـنک : یم ناوـنع  هاگـشناد  رد  ییاـهدرکلمع  نـینچ  بقاوـع  هراـبرد  هـمادا  رد  هاگـشناد  داتــسا  نـیا 

.دنهد رارق  یطابضنا  یاهدروخرب  رطخ  ضرعم  رد  ار  نایوجشناد  دنهاوخب 
نآ یارب  یقوقح  حیـضوت  کی  دنناوتب  دیاب  همالع  هاگشناد  نالوئـسم  تسا و  یقوقح  هیجوت  عون  ره  دـقاف  اهراتفر  نیا 

تخـس نیگنـس و  یلرتـنک  متـسیس  نیا  یارب  یقوـقح  هیجوـت  اـی  حیـضوت  چـیه  هک  دـیآ  یمن مرظن  هـب  هـک  دنـشاب  هتـشاد 
.دشاب هتشاد  دوجو 

هاگـشناد نوچ  دـنک : یم دـیکات  ینیناوق  نینچ  لامعا  یارب  هاگـشناد  نوریب  زا  ییاهراشف  لامتحا  هراـبرد  نادـقوقح  نیا 
.تسا هاگشناد  دوخ  هدهع  هب  صوصخ  نیا  رد  ییوگخساپ  تیلوئسم  تسا 

رد هک  تسا  هاگـشناد  نوچ  لاح  ره  رد  اما  متـسه ، عالط  یب هدش  هتـساوخ  یعوضوم  نینچ  هاگـشناد  نوریب  زا  هکنیا   
.دنشاب وگخساپ  هاگشناد  دوخ  نالوئسم  دیاب  دنک  یم لقتنم  نایوجشناد  هب  ار  تاعوضوم  نیا  رضاح  لاح 

دنهاوـخ یم لـیلد  هـچ  هـب  هـک  دـنهد  حیـضوت  دـننک و  هیجوـت  تـسه  رگا  دـننک و  بیذـکت  درادـن  دوـجو  یزیچ  نـینچ  رگا 
.دنشاب هتشاد  نایوجشناد  راتفر  همه  رب  یا  هبناج همه لرتنک  نینچ 

یمارگاتـسنیا جیپ  ای  یمارگلت  یاه  لاناک یاربدارفا  هک  هدرکن  مالعا  ینامزاس  چـیه  مه  یمومع  هصرع  رد  دـیازفا : یم وا 
.دنریگب زوجم  دیاب  دوخ 

یتـحار هـب  دــنراد و  تیلاـعف  هـناورپ  روـشک  ترازو  زا  بازحا  دــیوگ : یم روـشک  رد  بازحا  تیلاـعف  هـب  هراــشا  اــب  یزوروـن   
.دنک تساوخرد  زوجم  اهنآ  زا  یسک  هکنیا  نودب  دنهد  ماجنا  یراک  ره  یزاجم  یاضف  رد  دنناوت  یم

.دهاوخ یم زوجم  نایوجشناد  تکرح  ره  یارب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هک  تسا  هنوگچ 
: دـنک یم دـیکات  تسین ، هاگـشناد  طیحم  بو ، طیحم  یقوقح  رظن  زا  هک  عوضوم  نیا  رب  ددـجم  دـیکات  اب  نادـقوقح  نیا 

بوسحم هاگـشناد  لـخاد  بو  طـیحم  اـما  دـنریگب  زوـجم  دـیاب  هاگـشناد  لـخاد  رد  اـه  تیلاـعف یـضعب  یارب  نایوجـشناد 
.دوش یمن

ناکیتاد عبنم :  
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هنیسراپ تسا -  دارفا  یساسا  قوقح  ضقن  نایوجشناد  یزاجم  تیلاعف  یارب  تیدودحم  داجیا   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۸طباور 



۲۶۲۶
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۲۲



ناریا ناب  هدید  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

.تسناد هطورشم  بالقنا  هدننک  لیمکت  ار  یمالسا  بالقنا  اریخا  روهمج  سییر  انریا :
دوش لیکـشت  سلجم  ات  دهد  نایاپ  ار  هقلطم  تنطلـس  تساوخ  یم  هطورـشم  بالقنا  یبیبح : تسیچ ؟ امش  یبایزرا 

.دننک باختنا  ار  دوخ  تشونرس  دوخ  مدرم  و 
.دراد تهابش  رظن  نیا  زا  دننک ، تموکح  مدرم  دزادنارب و  ار  هاش  ات  دمآ  یمالسا  بالقنا  مه  اجنیا 

دودـحم یـساسا  نوناـق  هب  وا  هقلطم  تردـق  هکلب  دـشن  یزادـنارب  هاـش  هطورـشم  بـالقنا  رد  هک  تسا  نـیا  تواـفت   اـم   
.دش

.دش نوگنرس  هاش  یمالسا  بالقنا  رد  اما 
.تسین اه  ثحب  نیا  ام  لکشم  اما   

.تسا روشک  رد  تدحو  نتشادن  ام  لکشم 
.مینک یگ  دنز  روشک  کی  لخاد  یرکف   تافالتخا  مغریلع  دیاب  ام 

.تسا بیجع  یاه  ینارگ  ام  رگید  لکشم 
.دریگب ار  اسرف  تقاط  یاه  ینارگ  نیا  یولج  دیاب  ماظن  لک   

.تسا هدش  زوقالابزوق  مه  اه  ینارگ  نیا  اما  دنراد  یراکیب  لکشم  مدرم 
.دیزادرپب تسا  مدرم  درد  هک  بلاطم  نیا  هب  تسا  رتهب  ناراگن  همانزور  امش 

.تسا هدرک  دیدشت  ار  باتک  باسح و  یب  یاه  ینارگ  نیا  یداصتقا و  تالکشم  انورک  نیا  رد   
.دنک یمن  اود  مدرم  زا  ار  یدرد  دیدرک  هک  یتالاوس  هب  نتخادرپ  نیاربانب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یزادنارب هاش  هطورشم  بالقنا  رد  هطورشم / شبنج  هرابرد  روهمج  سییر  ریخا  تاراهظا  هب  یبیبح  یلقفجن  شنکاو   
ناریا ناب  هدید  دش -  دودحم  یساسا  نوناق  هب  وا  هقلطم  تردق  هکلب  دشن 

نیالنآ دامتعا  دنک -  یمن اود  ار  مدرم  درد  تالاوس  نیا  هب  خساپ   

۲۶۲۶
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۵۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دنک دنک یمن   یمن اود   اود ارار   مدرم   مدرم درد   درد تالاوس   تالاوس نیا   نیا هبهب   خساپ   خساپ

بـالقنا رد  دـیوگ : یم  اـنریا  هب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  قبـسا  سییر  سلجم و  قباـس  هدـنیامن  یبـیبح  یلقفجن  اـنریا - - نارهت
.دش نوگنرس  هاش  یمالسا  بالقنا  رد  اما  .دش  دودحم  یساسا  نوناق  هب  وا  هقلطم  تردق  هکلب  دشن  یزادنارب  هاش  هطورشم 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ناریا   ناریا یناسر   یناسر عالطا   عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک نمجنا   نمجنا یشزومآ   یشزومآ هدنز   هدنز همانرب   همانرب نیمتشه   نیمتشه

رازگرب یهاگـشناد » یاه  شهوژپ  رد  هبحاـصم   » عوضوم اـب  شزومآ » یاـمن  بطق   » ناونع اـب  یـشزومآ  هدـنز  هماـنرب  نیمتـشه 
.دوش یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۹طباور 

https://www.irna.ir/news/83909173/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83909173/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1145-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1145-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


شزومآ هتیمک  لوئـسم  یئابطابط و  همالع  هاگـشناد  یملع  تایه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  همانرب  سانـشراک  یرجم   
.تسا نمجنا 

هدرک یزیر  هماـنرب  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  نارگـشهوژپ و  هـب  ندـناسر  یراـی  روـظنم  هـب  ار  هماـنرب  نـیا  نـمجنا   
.تسا

هماــنرب نـیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هـب  نـمجنا  مارگاتــسنیا  هحفــص  قــیرط  زا  دــنناوت  یم  نارگــشهوژپ  نادــنمقالع و   
.دنبای روضح 

رد هبحاــصم   » عوــضوم اــب  (« ۸) شزوـمآ یاـمن  بـطق   » ناوـنع اــب  یــشزومآ  هدــنز  هماــنرب  نیمتــشه  اــنزیل ، شرازگ  هـب 
هبنـش هـس  زور  رد  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفــص  رد  یهاگــشناد » یاـه  شهوژپ 

.دوش یم  رازگرب  یلا ۲۳   ۲۱ تعاس زا  ، ۱۳۹۹ دادرم خروم ۲۸ 
.تسا نانمس   هاگشناد  تاعالطا  یروانف  ریدم  یملع و  تایه  وضع  تفرعم  نامحر  رتکد  تسشن  نیا  نامهم 

شزومآ هتیمک  لوئـسم  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  هماـنرب  سانـشراک  یرجم 
.تسا نمجنا 

هدرک یزیر  هماـنرب  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  نارگــشهوژپ و  هـب  ندـناسر  یراـی  روـظنم  هـب  ار  هماـنرب  نـیا  نـمجنا 
.تسا

هماــنرب نـیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هـب  نـمجنا  مارگاتــسنیا  هحفــص  قــیرط  زا  دــنناوت  یم  نارگــشهوژپ  نادــنمقالع و 
.دنبای روضح 

۲۶۲۶
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۴:۴۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / نیالنآ  دامتعا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دنتسه ناریا  رد  یزاجم  طابترا  یاهرازف  مرن نیرتدربراکرپ  مارگاتسنیا  مارگلت و  رتییوت ، نیالنآدامتعا |  

ناریا رد  اهنآ  زا  هدافتسا  هچرگا  دندش  رتلیف  هام ۹۶  ید  تاضارتعا  زا  رثاتم  مه  مارگلت  تاباختنا ۸۸ و  زا  سپ  رتییوت   
مارگاتسنیا هب  یـسرتسد  اهنت  نیا ۳  ناـیم  زا  ـالاح  هدـشن و  فقوتم  ماـظن  نارازگراـک  یارب  یتح  هن  نادنورهـش و  یارب  هن 

.تسا رسیم  تیدودحم  نودب 

رتـلیف دروـم  رد  ییاـه  همزمز هاـم ۹۸  دنفــسا  تکراــشم  مـک  تاــباختنا  یپ  رد  مهدزاــی  سلجم  ندــمآ  راــک  یور  زا  سپ   
.دش یم هدینش  سلجم  یوس  زا  نآ  ندروخ  دیلک  مارگاتسنیا و 

.دنتسه ناریا  رد  یزاجم  طابترا  یاهرازف  مرن نیرتدربراکرپ  مارگاتسنیا  مارگلت و  رتییوت ، نیالنآدامتعا |
ناریا رد  اهنآ  زا  هدافتسا  هچرگا  دندش  رتلیف  هام ۹۶  ید  تاضارتعا  زا  رثاتم  مه  مارگلت  تاباختنا ۸۸ و  زا  سپ  رتییوت 

مارگاتسنیا هب  یسرتسد  اهنت  نیا ۳  نایم  زا  الاح  هدـشن و  فقوتم  ماظن  نارازگراک  یارب  یتح  هن  نادنورهـش و  یارب  هن 
.تسا رسیم  تیدودحم  نودب 

عـضوم رد  یدنورهـش  قوقح  هب  یهاگن  مین اب  حلـصم  یروهمج  سییر اب  ناـبلط  حالـصا تیاـمح  دروم  تلود  نتفرگ  رارق 

؟؟ دنوش دنوش یمیم دودحم   دودحم یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف ردرد   تیلاعف   تیلاعف یارب   یارب نایوجشناد   نایوجشناد یاه   یاه لکشت لکشت

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۰طباور 

https://etemadonline.com/content/426273/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://etemadonline.com/content/426273/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF


هب یــشوخ  یور  نادـنچ  اـهنآ  هـک  یلاـحرد  سلجم  هـب  نویــسایس  زا  یفیط  ناـیارگلوصا و  یرثکادـح  یباـیهار  فـعض و 
هک درک  داـجیا  ار  نیا  میب  دـنرکف ، مه رظن و  مـه یتیمکاـح  یاـهداهن  ریاـس  اـب  اـقافتا  دـنهد و  یمن ناـشن  یزاـجم  یاـضف 

.دوش رتلیف  هتفر و  قاحم  هب  زین  روشک  رد  تیعونمم  تیدودحم و  نودب  رازفا  مرن اهنت  ناونع  هب  مارگاتسنیا 
رتـلیف دروـم  رد  ییاـه  هـمزمز هاـم ۹۸  دنفــسا  تکراــشم  مـک  تاــباختنا  یپ  رد  مهدزاــی  سلجم  ندــمآ  راــک  یور  زا  سپ 

.دش یم هدینش  سلجم  یوس  زا  نآ  ندروخ  دیلک  مارگاتسنیا و 
رد مهدزای  سلجم  ییاضق  یقوقح و  نویسیمک  وضع  میرک و  طابر هدنیامن  یزورون ، نسح  تشذگ  هک  یهام  ریت  مود 

مارگلت مارگاتسنیا  هکارچ  دشاب ؛ مزج  مارگاتـسنیا  رتلیف  یارب  مهدزای  سلجم  مزع  هک  درک  یم ادخ » ادخ   » یا هبحاصم
.دراد یگدننکش  ماظن  یارب   » هک درک  یم یقلت  ناناوج » یارب  یدیدهت   » ار
.دوب دهاوخ  مارگاتسنیا  رتلیف  لابند  سلجم  هک  دوب  هداد  ربخ  یتح  وا  « 

ضقانتم و یتاراهظا  رد  مهدزای  سلجم  هسییر  تایه  وضع  یناهارف ، یداـبآریما دـمحا  نوچ  یناگدـنیامن  لاـح  نیا  رد 
ار یزاـجم  یاـضف  رد  دوجوم  یاـهراکو  بسک هک  تسا  نیا  لاـبند  سلجم  دوش  یم هتفگ   » هک دوب  هدرک  دـیکات  تواـفتم 

هیارا سلجم  هـسییر  تاـیه  هـب  یحرط  نـینچ  زین  ناگدـنیامن  تـسین و  یحرط  نـینچ  الــصا  دــنک ، رتـلیف  دربـب و  نـیب  زا 
.دنا هدرکن

هدـید ریخا  تدــم  رد  یزاـجم  یاـضف  هـب  شنکاو  رد  هـک  یبـیجع  یاـه  شنک تاراـهظا و  راـنک  ضقاـنتم  تاراـهظا  نـیا  « 
بلاـق رد  ندرک  دودـحم  یژتارتسا  اـما  دـشابن  راکروتـسد  رد  گـنیرتلیف  تسایـس  رگا  یتح  هک  دـهد  یم ناـشن  دوش ، یم

رتمک دـشابن ، رتشیب  رتلیف  زا  شرطخ  رگا  هک  تسا  ناـیرج  رد  یدروآرد » نم  » نیناوق رب  ینتبم  اـی  ینوناـقارف  تامادـقا 
.تسین

رظن هب  هک  تسا  ییوجشناد  یاه  لکـشت یزاجم ، تیلاعف  یارب  زوجم  ذخا  ینوناقارف  تامادقا  زا  یکی  بیجع  یا  همان   
.دنا هدرک نشور  ار  لوا  غارچ  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نالووسم  هنیمز  نیا  رد  دسر  یم

اب هک  داد  ربخ  ییاه  همان زا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  شیدنادازآ  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  ریبد  دار ، یدمـص رهپس 
.تسا هدش  هداتسرف  شیارب  رتشیب  یاه  تیدودحم یاتسار  رد  هاگشناد و  نالووسم  فرطزا  هنامرحم  رُهم 

اضعب هناگادج و  ییاه  همان رد  هاگـشناد  نالووسم  هک  دهد  یم حیـضوت  هتـشاد ، نارامج  اب  زورید  هک  ییوگو  تفگ رد  وا 
تفایرد زوجم  تراـظن  تاـیه  زا  دوخ  مارگاتـسنیا  جـیپ  یمارگلت و  لاـناک  یارب  اـت  دـنا  هتـساوخ لکـشت  نیا  زا  زیمآدـیدهت 

.دنک
.دننک تفایرد  زوجم  دوش ، یم رشتنم  نمجنا  مارگاتسنیا  ویال  رد  هک  ییاه  همانرب یارب  هدش  هتساوخ  اهنآ  زا  نینچمه 

دروم رد  دوب  رارق  هک  ار  - نمجنا نامهم  متاح - شوایس  اب  ویال  یرازگرب  دوب ، هتساوخ  اهنآ  زا  هاگشناد  هک  هداد  حیضوت  وا 
.تسا هتفرن  یراذگ  تعدب نیا  راب  ریز  نمجنا  هک  دنک  وغل  زوجم  ذخا  مدع  لیلد  هب  دنک  تبحص  بازحا 

یرگید زیمآدـیدهت  همان  اما  دوش  لصف  لح و  هاگـشناد  یگنهرف  نواعم  قیرط  زا  هلاسم  نیا  هدرک  شـالت  نمجنا  ریبد 
.دوش یم هداتسرف  نمجنا  یارب 

ینوناـق مادـقا  نیا  اـساسا  هـتفر ، قاـحم  هـب  اـنورک  عویـش  لـیلد  هـب  ییوجـشناد  یاـه  تیلاـعف ماـمت  اـهنت  هـن  هـکنآ  لاـح 
.تسین

سییر اـب  ثـحب  ندــنام  هجیتـن  یب اــه و  هماــن نـیا  رد  یــصخش  یاهریــسفت  هـک  هدرک  دــیکات  دار  یدمــص یور  نـیمه  زا 
.دنک یریگیپ  مولع  ترازو  قیرط  زا  ار  عوضوم  لکشت ، نیا  هدش  ثعاب  هاگشناد 

.تسین هناوتشپ  یب یراگنا  مرج یریبعت  هب  ای  یراذگ  تعدب اهنت  هتبلا  نیابیجع  یرادشه   
هدـش هجاوم  یزاجم  یاـضف  رد  تسپ  کـی  راـشتنا  زا  سپ  نیهوت  یواـح  تارظن  اـی  اـه  تنماـک اـب  اـم  زا  مادـک  ره  دـیاش 
فذح هب  مادقا  دشاب و  ام  زا  ریغ  یدارفا  هب  نیهوت  یواح  اه  تنماک نیا  رگا  هک  مینادـب  دـیاب  دـعب  هب  نیا  زا  اما  میـشاب 

.میوش یم هتخانش  مرج  کیرش  مینکن ، نآ 
.میشاب هتشاد  تارظن »  » نآ لاسرا  ای  نتشون  رد  یتلاخد  هکنآ  یب مه  نآ 

یاــه تنماــک رگا  درک  مــالعا  یا  هبحاــصم یط  اریخا  اــتف  سیلپ  یربیاـــس  مــیارج  یریگـــشیپ  صیخـــشت و  زکرم  سیلپ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۱طباور 



هک یصاخشا  ای  صخش  اما  دشاب  ندرک  فذح  لباق  دوش و  رـشتنم  یزاجم  یاهاوتحم  لیذ  رد  هنامرجم  ای  زیمآ  نیهوت
.دنوش یم هتخانش  مرج  کیرش  رصقم و  دننکن ، فذح  هب  مادقا  دنا ، هدرک رشتنم  ار  اوتحم  نآ 

یارب ار  یزاـجم  تیلاـعف  هنیزه  هک  تسا  یربیاـس  میارج  هـب  طوـبرم  سیلپ  یوـس  زا  یبـیجع  رادـشه  زین  عوـضوم  نـیا 
.تسا هدش  نییبت  مرج  نیا  یریسفت  ای  نوناق  هچ  ساسارب  تسین  صخشم  درب و  یم الاب  دارفا 

نیا رب  تسایـس  دوـش ، رتـلیف  یطاـبترا  رازفا  مرن کـی  هـکنآ  زا  شیپ  اـت  دـسر  یم رظن  هـب  دـینک  تیلاـعف  دـیهدب ، هـنیزه    
.دورب الاب  راذگریثات  یاه  هورگ یارب  مک  تسد نآ  زا  هدافتسا  هنیزه  هک  تسا 

، نادـنمرنه ناراـگن ، هماـنزور یعاـمتجا ، اـی  یــسایس  نارگــشنک  یزاـجم  یاـه  هماـنرب تاراـهظا و  ماـمت  هـک  اـنعم  نـیا  هـب 
هب یرظنراـهظا  هک  یتروص  رد  اـت  دـشاب  هتـشاد  رارق  یتینما  لرتـنک  تراـظن و  تحت  ییوجـشناد  اـی  یـسایس  یاـه  لکـشت

.دریگ تروص  دروخرب  دماین ، شوخ  یسک  قاذم 
یرظنراـهظا اـی  یمارگلت  یمارگاتــسنیا و  تـسپ  کـی  راـشتنا  لـیلد  هـب  یــسایس  نـالاعف  اـی  ناراــگنربخ  یــسرپزاب  هـبرجت 

دیلک دـنراد ، یعامتجا  یـسایس و  یاهرظنراهظا  اه و  شنکاو یهاگ  هک  نادـنمرنه  یخرب  تساوخزاـب  نینچمه  یرتییوت 
نیا رب  هـک  تـسا  یتامادــقا  هـلمجزا  ییوجــشناد  یاـه  لکــشت یخرب  یزاـجم  تیلاـعف  یارب  اـه  تیدودــحم لاــمعا  ندز 

صخــشم یاـهرتلیف  زا  دــیاب  دــینک  تیلاـعف  هدــشن  رتـلیف  یزاــجم  یاــضف  رد  دــیهاوخ  یم رگا  « ؛ دراد دــیکات  تساــیس 
.دیزادرپب زین  ار  نآ  هنیزه  دیاب  هنرگو  دینک ؛ روبع  یا  هدش

رگا یتــح  هدوـبن  هجاوـم  یــسوسحم  شهاــک  اــب  گــنیرتلیف  زا  سپ  مارگلت  رتــییوت و  زا  هدافتــسا  هـکنیا  هـب  هجوـت  اــب  « 
یراگنا مرج یاه  تیعونمم ینوناقارف و  یاـهدروخرب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  مه  مارگاتـسنیا  ندـش  رتلیف  یارب  یا  هماـنرب
کانرطخ هکلب  یدروآرد  نم اهنت  هن  هک  تساه  تیدودـحم داجیا  یارب  دـیدج  تسایـس  یزاجم  یاه  تیلاعف یارب  هدـشن 

هرود رد  هـک  یزاـجم  یاـه  هماـنرب هدرک و  ادـیپ  یرـست  زین  یعقاو  یاـضف  هـب  تـسا  نـکمم  درکیور  نـیمه  هـکارچ  تـسا ؛
.دنک ور  هبور یدج  شلاچ  اب  ار  دوب  اشگهار  رایسب  انورک  عویش 

دامتعا همانزور  عبنم :  

۲۵۲۵
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۱۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناریا  یسایس  مولع  نمجنا   

یم رازگرب  ناتـسناغفا ) تاره -   ) بلاغ هاگـشناد  ناریا و  یـسایس  مولع  نمجنا  یراـکمه  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 
نید زئاف  رتکد  سردـمللملا : نیب  طباور  یـسایس و  مولع  نایوجـشناد  ۀژیو  " یـسیون لازوپورپ  ۀویـش   " نیـالنآ هرود  : دـنک

هار ارتیم  رتکد  هاگراک : ریبد  ( ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  یهوژپ و  گنهرف  هدکشهوژپ  سیئر   ) تسرپ
(. ییابطابط همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع   ) تاجن

یم ناـــگیار  دازآ و  نادـــنمقالع  یارب  دورو  https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf-speeches نیـالنآ : شخپ  یناــشن 
.دشاب

یلا ۱۹ تعاس ۱۵  هام  دادرم  هبنشکی ۲۶    

"" یسیون یسیون لازوپورپ   لازوپورپ ۀویش   ۀویش  " " نیالنآ نیالنآ هرود   هرود

لازوپورپ

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

http://www.ipsa.ir/content/7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14077/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%DB%80-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://www.ipsa.ir/content/7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14077/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%DB%80-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C


۲۵۲۵
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۰۱



انلیا یلصا : عبنم   ۷۱۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / انریا   

هناـخ نارگـشهوژپ  ناگدنــسیون و  نادـقتنم ، نـمجنا  هناـیلاس  یتاـعوبطم  هقباـسم  نیمهدزوـن  نارواد  تأـیه  هیناـیب  رد 
تاملک زا  رگید  تسا ؛ راوشد  سب  یا  هلوقم ره  زا  ندنار  نخـس  هک  میا  هداتـسیا نامز  زا  یا  ههرب رد  تسا : هدـمآ  رتائت 

شیب رضاح ، رصع  رد  یناهج  هعماج  هک  مینک  یم زاغآ  دیما  اب  ار  نخس  ور  نیا  زا  دیآ ؛ یمن رب  یراک  مه  تخـس  درس و 
.دراد زاین  نآ  هب  شیپ  زا 

هراـمه شـالت  نـیا  زا  تـسا  یــشیامن  رتاـئت ، و  تـسا ؛ تاــیح  یاــه  یراومهاــن زا  ناــسنا  تاــجن  نوناــک  هـشیمه  رنه ،
.دراد همادا  نانچمه  دبا  هب  ات  لزا  زا  هصق  نیا  و  یگدنز ؛ ییابیز و  دلوت  زا  گنهرف ؛ دیما و  شیاز  زا  یناسنا ؛

.هشیدنا تسا و  هاگن  تسا ؛ هملک  هناسر  رتائت و  نتسویپ  هظحل 
هشیدــنا و ناــیم  لــماعت  تاــملک و  ساــسحا  نــتم ، رد  رتتـــسم  هشیدـــنا  زا  نارواد  تأــیه  راــثآ ، یهورگ  شناوــخ  رد 

.تسا هدوب  دهاش  ار  تاعوبطم  فلتخم  یاه  شخب رد  هناسر  رتائت و  قفوم  نامتفگ  رگید  راب  دمآ و  دجو  هب  ساسحا 
هتفاـی درب ، یم ماـن  یـساکع  جوا  هطقن  ناونع  هب  نآ  زا  نوسرب » هیتراـک  یرناـه   » هک یعطق  هظحل  ناریا  رتاـئت  یـساکع 

.تسا
.دمآ مشچ  هب  هدش  یسررب  سکع  یاه  هعومجم رد  تاساسحا  لاقتنا  نتفای و  ندید ،

.دنک یم هیوگاو  ار  یگدنز  هناسفا  زا  هنهک  یتح  ای  ون  یا  هصق  دریگ و  یم هنحص  رب  یرتائت  زا  ابیز  یپآزولک  هعومجم  ره 
زا اه  نآ بلغا  دـندوب و  رادروخرب  هناسانـشراک  یتخانـش و  ییاـبیز  یدـید  زا  هعلاـطم  دروم  هعومجم  رد  یرتاـئت  یاهدـقن 

رتارف مه  نیا  زا  یتـح  دـندوب ؛ هدرک  هجوـت  یزاـب  نـسنازیم و  ارجا ، اوـتحم ، مرف ، هـب  هتـشاد و  هلـصاف  لوـصا  یب  داـقتنا 
.دنا هدوب زین  قفوم  دندمآرب و  نتم  لخاد  هشیدنا  فشک  یپ  رد  هتفر و 

هک دنا  هتـُسج ددم  مه  خـیرات  یـسانش و  هعماج  رنه و  هفـسلف ، زا  ارگ ، نورب یاهدـقن  یخرب  رد  نادـقتنم  وس ، رگید  زا 
.تسا هتشاد  یدایز  ریثات  دقن  شخب  راثآ  ندش  هیُنب  رپ  رب  درکیور  نیا 

.میدوبن وربور  هدنزاس  قیمع و  یراثآ  اب  تشاددای  شخب  رد  اما    
.دندیسر یم رظن  هب  یصخش  اه  تشاددای بلغا 

نیزگیاج یا  هرواحم نابز  هتـساک و  یتاعوبطم  یراتـشون  تایبدا  زا  یعامتجا  یاه  هکبـش رد  راتـشون  هک  تسادیپ  نینچ 
.تسا هدش  یمسر  یراتشون  نابز 

یـشهوژپ تالاقم  تفرگ ؛ رارق  شجنـس  دروم  کیکفت  هب  یتسیلانروژ  یـشهوژپ و  بلاق  ود  رد  راثآ  تـالاقم ، شخب  رد 
.دشاب رتائت  نادنمقالع  نایوجشناد و  یارب  یبوخ  عبنم  دناوت  یم هک  هدوب  رادروخرب  یملع  راتخاس  زا 

.دوش یم هدید  تیفیک  تیمک و  رد  فعض  اما  یتسیلانروژ  تالاقم  رد 
رتاـئت تیهاـم  اـب  اـهنآ  ییانـشآ  روـط  نیمه هـمجرت و  نـف  رد  راـثآ  ناـمجرتم  رحبت  رگناـشن  هـمجرت  شخب  رد  هدیـسر  راـثآ 

.تسا
رود هب  تاـعوبطم  لـها  هاـگن  زا  رتاـئت  رد  شرازگ  تیمها  ییوگ  دـندوب ؛ سفن  مک  ناـج و  مک  رتاـئت  هزوح  یاـه  شرازگ   

.تسا هدنام 
.دندوب هتخادرپ  یا  هنیمز هداس و  یتالاوس  غارس  هب  هک  میدوب  وربور  ییاه  هدننک هبحاصم  اب  بلغا  وگو ، تفگ شخب  رد 

یبوـخ هـب  ار  نـتم  رتاـئت ، هـب  تبـسن  ناـش  هاـگرظن هـک  هشیدـنا  بحاـص  یاـه  هدـننک هبحاـصم  دـندوب  هـتبلا  ناـیم  نـیا  رد 
.دوب هدرک  یزیمآ  گنر

رتائت رتائت هناخ   هناخ نادقتنم   نادقتنم نشج   نشج یتاعوبطم   یتاعوبطم یاهدزمان   یاهدزمان مالعا   مالعا

رتاـئت هناـخ  نارگـشهوژپ  ناگدنـسیون و  نادـقتنم ، نمجنا  هناـیلاس  یتاـعوبطم  هقباـسم  نیمهدزوـن  نارواد  تأـیه  اـنریا - نارهت -
.دندرک مالعا  رشتنم و  ار  هرود  نیا  فلتخم  یاه  شخب یاهدزمان  تسرهف 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۳طباور 

https://www.irna.ir/news/83908379/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://www.irna.ir/news/83908379/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1


لمات لباق  یرتائت  یراتـشون  زادنا  مشچ  اه ، شخب زا  یخرب  ندوب  قمر  مک  دوجو  اب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  نارواد  تأیه 
کتروص نداد  یاج  یارب  تسا  یشالت  رتائت  هناخ  نارگشهوژپ  ناگدنسیون و  نادقتنم ، نمجنا  مهدزون  یوتالپ  هدوب و 

.رصاعم ناسنا  هرترپ  رب  دیما 
ناگدنـسیون نادـقتنم ، نمجنا  هنایلاس  یتاعوبطم  هقباسم  نیمهدزون  فلتخم  یاه  شخب یاـهدزمان  یماـسا  تسرهف 

زا یناخردـیح » ابـس  ، » تاـیبدا امنیـس  هماـنهام  زا  زود » همیخ نسحم  : » وگ تفگ و  شخب  رتائت : هناخ  نارگـشهوژپ  و 
، ریوـصت یاـیند  هماـنهام  زا  ییاـباب » اریمـس  : » دـقن شخب  نیـالنآرنه   یرازگربـخ  زا  حـالف » همطاـف   » اــنلیا و یرازگربـخ 

نـسحم : » تشاددای شخب  شیاـمن  هماـنهام  زا  اـه » یزارخ مارهــش   » زورما و ناهفــصا  هماــنزور  زا  ینارمع » دــیحو  »
هکبـش هماـنهام  زا  یحـالف » نیرـسن  : » همجرت شخب  باـتفآ  تیاـس  زا  زاـین » یب دـیما   » قرـش و هماـنزور  زا  زود » هـمیخ

: هلاقم شخب  رتائت   تاعلاطم  رتفد  زا  نایلع » بحم  نیعم   » تخانش و شیامن  همانلـصف  زا  ینیئآ » ملـسم  ، » باتفآ
همانلـصف زا  یکلم » یرـصع  لسع   » الین و رتائت  یاـهرتفد  زا  دـجما » دـیمح  ، » باـتفآ هکبـش  هلجم  زا  معنم » دـمحم  »

« راتخم کلم  میرم   » و ییاضر » دیمح  «، » یبیسم شرایک  : » سکع شخب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع 
.دنک یمن یفرعم  ار  یدزمان  نارواد ، تأیه  شخب  نیا  رد  شرازگ : شخب 

سانشراک  ) نایدمـص هللا  فیـس یهارمه  اب  نشور و  ریما  هاوخرکـش ، سنوی  یقنور ، زان  هم زا : لکـشتم  نارواد  تایه   
(. سکع شخب  رد  نارواد  تأیه  یلاع  رواشم  و 

ناگدیزگرب زا  یدوز  هب  روشک ، یتشادهب  یاه  لمعلاروتـسد یارجا  تیاعر و  ترورـض  انورک و  یرامیب  عویـش  هب  هجوت  اب 
دودحم یمسارم  یط  رتائت ، هناخ  نارگشهوژپ  ناگدنسیون و  نادقتنم ، نمجنا  هنایلاس  یتاعوبطم  هقباسم  نیمهدزون 

.دش دهاوخ  ریدقت  مسارم ) یرازگرب  هوحن  ارجا و  رد   ) نکمم نامز  لقادح  رد  و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - رتائت هناخ  نادقتنم  نمجنا  هنایلاس  یتاعوبطم  هقباسم  نیمهدزون  یاهدزمان  مالعا  نارواد و  تأیه  هینایب  راشتنا   
انلیا

سرپ امنیس  دش -  دهاوخ  ریدقت  ناگدیزگرب  زا  یدوز  هب   

هیشاحرد دش -  دهاوخ  ریدقت  ناگدیزگرب  زا  یدوز  هب   

نیالنآ ناریا  رتائت -  هناخ  نادقتنم  نشج  یتاعوبطم  یاهدزمان  مالعا   

انسیا رتائت -  هناخ  نادقتنم  نشج  یتاعوبطم  یاهدزمان  مالعا   

ون یامنیس  دش -  مالعا  رتائت  هناخ  نادقتنم  نمجنا  هنایلاس  یتاعوبطم  هقباسم  یاهدزمان   

نیالنآ رنه  دندش -  یفرعم  رتائت  هناخ  نادقتنم  نمجنا  هنایلاس  یتاعوبطم  هقباسم  نیمهدزون  یاهدزمان   

رهم یرازگربخ  رتائت -  نادقتنم  نشج  یاهدزمان  مالعا  نارواد و  تأیه  هینایب  راشتنا   

ارادم دش -  مالعا  رتائت  هناخ  نادقتنم  نمجنا  هنایلاس  یتاعوبطم  هقباسم  نیمهدزون  یاهدزمان   

ملیف یناب  همانزور  رتائت -  نادقتنم  نشج  یاهدزمان  یفرعم   

نازیم یرازگربخ  رتائت -  نادقتنم  نشج  یاهدزمان  مالعا  رجف /» رتائت   » هجدوب شهاک  لامتحا   

نیالنآ یتیگ  رتائت -  هناخ  نادقتنم  نمجنا  هنایلاس  یتاعوبطم  هقباسم  نیمهدزون  یاهدزمان  مالعا   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۴طباور 



۲۵۲۵
دادرم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۱۹۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۴۲ دیدزاب :  ١٢٦٤٩ ربخ : هرامش   ٢٠:٠٨ دادرم ١٣٩٩ -  هعمج ٢٤   

تیریدم دـش  مـالعا  یراـج  هاـم  دادرم  رخآ  هـتفه  رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یللملا  نـیب  یملع  یاهدادـیور  میوـقت 
ار یراج  لاس  هاـمدادرم  تیاغل ۳۱  خـیرات ۲۵  زا  یملع  یاهدادـیور  میوقت  هاگـشناد  یللملا  نیب  یملع  یاه  یراـکمه 

.درک مالعا 
.air يپاچ هخسن  ۴۲ دیدزاب :  ١٢٦٤٩ ربخ : هرامش   ٢٠:٠٨ دادرم ١٣٩٩ -  هعمج ٢٤    

- یحارط /https://www.aryanic.com  << راــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبخا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیل  ir/ZHqUb۹
aryanic طسوت  https://www.aryanic.com/products-highportal.html تیاس

هام هام دادرم   دادرم رخآ   رخآ هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یللملا   یللملا نیب   نیب یملع   یملع یاهدادیور   یاهدادیور میوقت   میوقت
دشدش مالعا   مالعا یراج   یراج

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۵طباور 
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