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

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

دنک  یم نکممریغ  ار  هناقالخ  یاه  لح هار نارحب  رد  نتفر  همالعورف  هاگشناد  انطع -

؟  تسا ریذپ  ناکما ناریا  رد  ینویزیولت  ییویدار و  یصوصخ  یاه  هکبش انسیاسیسات 

رازگرب ناهج  نوگانوگ  ياهروشك  زا  یناداتسا  روضح  اب  یسراف  بدا  ییازفا  شناد  هرود  نیمود 
دوش  ییابطابطيم  همالع  هاگشناد 

یارب ناگیار  تنرتنیا  ندش  لاعف  نایوجشناد /  یرگلابرغ  هب  انورک  تست  ندش  هفاضا 
اه  وجشنادهاگشناد یرازگربخ 

نانبل  رد  ظفاح  تشادگرزب 

زوین کاترف  انسیا یرالاس مدرم  همانزور  انکیا
یرازگربخ
ناتسبش

۵انریا

دوش  یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج 

هدنیامن
همانزور
سدق

ناراگنربخ ۲هاگشاب 

 « با ـتـ فآ راد  بـر مـ  » یناوخباتک انسیاهقباسم 

يناسنا مولع  هزوح  رد  روشک  رترب  هیرشن  نایم ۳۶  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  هیرشن   ۲
تفرگ  ییابطابطرارق  همالع  هاگشناد 

دش  رشتنم  یسایس » نوتم  شیاریو  شراگن و   » باتک

زورما گنهرف 
اسر ۱یرازگربخ 

یرظن  درکیور  اب  ریخ  رما  ینارمکح  مالسا و  انکیایسررب 

تسا  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ 

فلا اناو
یرازگربخ
اناپ دادیور ۲۴ نیالنآ رگراک 

قفا
نارهت زوین تمالس 

نازور همانزور  زوین کاترف 
هار
ون انقفش

ریرحت
ون

۱۲انسیا

کسام  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک 

یرازگربخ
اناپ

همانزور
ناریا

همانزور
ناریا نیالنآ ناریا 

۴انریا

یهاگشناد  یاه  هتشر رد  یرگنزاب  مگردرس  همالعفالک  هاگشناد  انطع -

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13099
https://rasanews.ir/fa/news/666169/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3929260/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99072317062/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84075130/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://www.atnanews.ir/archives/297397/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF/


تغالب  کینکت و  رد  لیدب  یب یا  هنومن ظفاح  همالعناوید  هاگشناد  انطع -

 " تسا هلئسم  مهف  رسارس  یگدنز   " باتک دقن  یسررب و  یسایسیفرعم ، مولع  نمجنا 
ناریا

ناشدوخ دننک ، لح  ار  تالکشم  دیاب  هک  یناسک  یداصتقا : لئاسم  رگلیلحت  یفسوی ، یلقدمحم 
دنا  لکشم زا  یشخب 

ناهاپس مایپ  نیالنآ ناتسزوخ  ایرآ رازاب  نیالنآ ناتسزوخ 
دزی باتفآ  ۴همانزور 

ربخ  جوم  لداعتیور  همانزور 

اتسور  رد  یراگدنام  لماع  نیرت  مهم نانز ، لاغتشا 

همانزور
ناریا

ناریا ۱همانزور 

نيالنآ  نانبل  رد  ظفاح  تشادگرزب  زا  یشرازگ 

زوین کاترف  انسیا انریا انکیا
یرازگربخ
ناتسبش

یرالاس مدرم  ۵همانزور 

هاگیاپ نیالنآ |  سدق  دوش -  یم رازگرب  یقشاع » دومع   » ناونع اب  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج 
یلیلحت  یربخ - 

هدنیامن
هاگشاب

ناراگنربخ

سدق ۲همانزور 

ناریا و رابخا  نازور |  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ 
ناهج 

یرازگربخ
اناپ دادیور ۲۴ نیالنآ رگراک  انسیا

قفا
نارهت زوین تمالس 

زوین کاترف 
هار
ون انقفش

ریرحت
ون فلا اناو

نازور ۱۲همانزور 

کسام  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک 

یرازگربخ
اناپ

همانزور
ناریا انریا نیالنآ ناریا 

ناریا ۴همانزور 

هاگشناد یئابطابط و  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 
ناتسناغفا  یماج 

هاگشاب
ناراگنربخ

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.atnanews.ir/archives/297388/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9/
http://www.ipsa.ir/content/7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14167/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://aftabeyazd.ir/?newsid=172138
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-53/172126-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/557557
https://www.mardomsalari.ir/news/138105/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.qudsonline.ir/news/723937/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://roozannews.ir/fa/news/39401/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86/
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/557408
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13095


یرهش  تیریدم  رظنم  زا  انورک  ربارب  رد  نارهت  یاه  شلاچ

هیشاحرد
۱انریا

 « لالج  » هزیاج یملع  تئیه یاضعا  باصتنا 

انلیا سراف یرازگربخ  نیالنآربخ انریا نیالنآ ناریا  نیالنآ یتیگ  کیت

رهم یرازگربخ 
هاگشاب

ناراگنربخ
یرازگربخ
اناپ

امنیس
سرپ نیالنآ رنه 

انآ یرازگربخ  زورما نطو  همانزور  ایرآ رازاب 

۱۵انسیا

ناریا  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن 

نیالنآ ناتسزوخ  زایتما همانزور  ناهاپس مایپ  ۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ 

یداصتقا نامرآ  نازور همانزور  سانکسا همانزور 
رابخا یربخ  هاگیاپ 

بوخ

ایرآ رازاب  نیالنآ شرازگ  تعاس ۲۴
درک
سرپ نادرگ داصتقا 

۱۳انسیا

دش  رشتنم  یسایس » نوتم  شیاریو  شراگن و   » باتک

مق
سرپ

ربخ
ناریا

رهم ۲یرازگربخ 

تساه  تلم  مامت  یارب  ذوفنرپ  هبذاج و  اب  یرعاش  ظفاح 

انسیا رهم یرازگربخ  نیالنآ سراف 
یرازگربخ
ناتسبش نیالنآ سراف 

باتک یرازگربخ 
ناریا

۶انریا

دومع  » ینیئآ رعش  یلم  هراونشج  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 
یقشاع 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

دش  راذگاو  همالع  هاگشناد  هب  یعامتجا  مولع  یصصخت  یاروش  تیلوت 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

۱اناد

 « یمادختسا هبحاصم  یاهدیابن  اهدیاب و   » رانیبو انسیایرازگرب 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.irna.ir/news/84074959/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99072216852/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.isna.ir/news/99072216832/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5047496/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84074324/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13077
http://danakhabar.com/fa/news/1252161/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99072216456/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C


یاه یسرک زا  تیامح  تایه  هناخریبد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 
یزادرپ  هیرظن 

اناد
ییابطابط همالع  ۱هاگشناد 

دوش  یم  رازگرب  راذگ » لاح  رد  اکیرمآ   » یصصخت یاه  رانیبو  اسرهلسلس  یرازگربخ 

یناور  لالتخا  داجیا  رد  رثوم  یلماع  کیتنژ »  » و یگداوناخ » هقباس  »

باتفآ
یرازگربخ
اناپ

همه یربخ  هاگیاپ 
زوین

۳انسیا

تسین  یملع  هتشر  کی  هباثم  هب  نآرق  هفسلف /  نآرق و  یگتشر  نایم هنومن  هیلاعتم ؛ انکیاتمکح 

نیالنآ  یاه  هداد تیاور  هب  نایرجش  داتسا  تیبوبحم 

سرگاز سوناف  نیالنآ  ۵۵ لابولگ ناریا  اه نیرترب زوین راهب  ارادم

ریبدت و
دیما

ناب هدید 
ناریا باختنا نیالنآ دامتعا 

همالع هاگشناد  ۱۰انطع -

انورک  یریگ  همه اب  نامزمه  یلعج  تاعالطا  رابخا و  یریگ  همالعهمه هاگشناد  انطع -

زوین  زاتمم  ناهج  ناريا و  رابخا  نيرتديدج  میناد -  یمن  غاب  هرق  هلئسم  لح  هار  ار  زوینگنج  زاتمم 

دوش  یم  رازگرب  هنایمرواخ » رد  حلص  هدنیآ  اکیرمآ و  تاباختنا   » یصصخت ییابطابطتسشن  همالع  هاگشناد 

یسراف  بدا  نابز و  هزوح  رد  تسشن  ود  ییابطابطیرازگرب  همالع  هاگشناد 

لاسرا تلهم  دوش /  یم رازگرب  نایهاگشناد  هژیو  یقشاع » دومع   » ینیئآ رعش  یلم  هراونشج 
رذآ  ات  راثآ 

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

وجشناد ۱یرازگربخ 

یگناخ  شیامن  هکبش  یاه  لایرس رد  یطارفا  ییارگ  لمجت تراظن و  نایوجشنادنارحب  همانربخ 
ناریا

نانبل  رد  تیناسنا » رعاش  یزاریش ؛ ظفاح   » انکیارانیبو

دش  رازگرب  ناریا  یناسر  عالطا  یرادباتک و  یملع  نمجنا  یشزومآ  همانرب  انزیلنیمهدزاود 

درک  ادیپ  دشر  نیعبرا  یاه  شزرا هب  کسمت  اب  ینامیلس » دیهش  سرپ« جیسب 

دنک  لح  هعماج  زا  یلکشم  دناوت  یمن  یمیدق  راتخاس  اب  نایوجشنادهاگشناد  همانربخ 
ناریا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۴

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13067
https://rasanews.ir/fa/news/665922/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99072014581/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3926979/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.atnanews.ir/archives/297365/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
https://www.atnanews.ir/archives/297356/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.momtaznews.com/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=13058
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13056
https://snn.ir/fa/news/881782/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%93%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%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-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://iusnews.ir/fa/news-details/372754/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C/
https://iqna.ir/fa/news/3928290/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.lisna.ir/report/item/1440-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://basijpress.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1/
http://iusnews.ir/fa/news-details/372719/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF/


دش  یزادنا  هار ییابطابط  همالع  هاگشناد  رد  ییوجشناد  راک  نایوجشنادهناماس  همانربخ 
ناریا

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

، مرج رد  هــتفر ، ورف  نارحب  رد  هــک  یا  هعماــج رد  تــفگ : رقف » یناــهج  زور   » رد کــمک  هســسؤم  ۀریدــم  تــئیه  وــضع 
.درک ادیپ  هناقالخ  یاه  لح هار دوش  یمن هتفر  ورف  شنت  ضراعت و  تیانج ،

رتـکد روـضح  اـب  یربارب » حلــص و  یاهزادــنا  مـشچ یعاـمتجا و  یداـصتقا ، تســسگ  رقف ؛  » تســشن اــنطع ، شرازگ  هـب 
، نارهت هاگـشناد  یعامتجا  مولع  هدکـشناد  یـسانش  هعماج هورگ  هتـسشنزاب  رایـشناد  سانـش و  هعماج رفدیعم ، دـیعس 
، نـییآرهم یفطــصم  رتـکد  داـصتقا ، نـید و  هســسؤم  سیئر  ییاــبطابط و  همالع هاگـشناد  داتـسا  ینمؤـم ، داـشرف  رتـکد 

حلــص یــصصخت  - یملع هورگ  تـمه   هـب  کـمک ، هســسؤم  ۀریدـم  تـئیه  وـضع  هداز ، نیــسح هـمیهف  رتـکد  رایداتــسا و 
« رقف اب  هزرابم  یناهج  زور   » تبسانم هب  داصتقا  نید و  تاعلاطم  ۀسسؤم  تکراشم  اب  ناریا و  یـسانش  هعماج نمجنا 

.دش رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  راودیما  نسح  رتکد  تیریدم  هب  رهم  ۲۲ هبنش ، هس
داـصتقا داتــسا  ینمؤـم ، داـشرف  رتـکد  تســشن  نـیا  یادــتبا  ردتــسا  ینوـگرگد  لاــح  رد  ناریا  یتـنار » تـلود   » تیهاــم

یارب یبساــنم  تـصرف  رقف » یناــهج  زور  : » تــفگ تــخادرپ و  دوــخ  یاــه  هاگدــید ناــیب  هــب  ییاــبطابط  همالع هاگـشناد 
.تسا هعماج  ۀرکیپ  رب  رقف  برخم  راثآ  تیمها  هعماج و  هجوت  نتشاد  فوطعم 

یملع تخانـش  اـب  دـنک  یم شـالت  دوـخ  تلاـسر  یاتـسار  رد  ناریا  یـسانش  هعماـج نـمجنا  ِحلـص  یـصصخت  - یملع هورگ 
.دروآ مهارف  ار  حلص  هب  تبسن  حیحص  شنیب  یملع ، یاه  تفرشیپ رد  ندش  میهس  نمض  حلص  ۀدیدپ 

.تسین ناریا  هعماج  هب  صتخم  یرما  رقف 
تســسگ و زا  هتــساخرب  هـک  تـسا  یتیریدـم  یدـمآراکان  لوـصحم  دــنک  یم ادــیپ  شیازفا  نوزفا  زور  روـط  هـب  هـک  یرقف 

.تسا یدوخریغ  یدوخ و  یلماعتریغ  تیدودحم 
دـشاب هتـشادن  دوجو  رگا  هک  تسا  ریذـپان  بانتجا ملـسم و  یرما  یناـهج ، هار  راـهچ  نیا  یارب  هقطنم  رد  تینما  حـلص و 

.درادن دوجو  یداصتقا  یگدنز  یداصتقا و  تایح  ناکما 
.تسا هتفای  میمعت هتفای و  تظلغ رقف  دراد ، رارق  یعامتجا  تسسگ  هنماد  ود  نیب  رقف 

دزادرپ و یم حلـص  یگنوگچ  داـجیا  لاؤس  هب  حلـص  یـسانش  هعماجتـسا هناـگراهچ  طیارـش  تمرم  رادـیاپ ،» حلـص   » ۀـمزال
.دروآ یم رامش  هب  حلص  یلصا  عناوم  زا  یعامتجا  یاه  شنت مهم  عبنم  کی  ناونع  هب  ار  رقف 

یگنهرف و یداـصتقا ، یعاـمتجا ، طیارــش  تـمرم  دـنمزاین  رادـیاپ ، تـبثم  حلــص  داـجیا  یعاـمتجا و  یروآرف  یعوـن  حـلص 
.تسا یسایس 

داـجیا تورث  عـیزوت  طیارــش  هـب  هجوـت  اـب  راــب  تنوـشخ طیارــش  تـسا و  تنوـشخ  یاــه  یریگرد یارب  یا  هلیــسو داــصتقا 
.دوش یم

ۀتسیاب نادقف  اه و  یراجنهان اه ، یراگنا لهس هطساو  هب  ام  روشکتـسا  نیمک  رد  یمروت  دوکر  لطاب  رود  تشگزاب  رطخ 
نآ زا  هک  دراد  رارق  یکانرطخ  رایسب  هدیدپ  کی  ضرعم  رد  عبانم ، صیصخت  یراذگتـسایس و  ۀصرع  رد  یا  هفرح تیلها 

.مرب یم مان  یمروت  دوکر  لطاب  رود  تشگزاب  رطخ  ناونع  هب 
جورخ تفن ، تمیق  طوقس  زا  دنترابع  هک  میا  هدش ور  هبور از  نورب کوش  هس  اب  ام  لاس ۱۳۹۸  مراهچ  عبر  زا  دوزفا : یو 

.انورک یریگ  همه کوش  هرخالاب  اه و  ییاکیرمآ ۀنادرمناوجان  هناملاظ و  یاه  میرحت تشگزاب  ماجرب و  زا  اکیرمآ 
هب از  نورب کوش  کی  نیا  نونکا  دوب ، هتـشاذگ  شیاـمن  هب  لاس ۱۳۹۶  رد  ار  دوخ  هتفای  قمع دوکر  نیرت  هقباـس یب ناریا 

دروآرب هلاسکی  ۀرود  کی  رد  هک  تسا  نیا  ش  دـمایپ کی  کوش ، نیا  هک  هدـش  رادـیدپ  هناملاظ  یاه  میرحت تشگزاب  مان 
.داد دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یلغش  تصرف  نالغاش  زا  رفن  رازه  نویلیم و ۱۰۰  کی  هک  دوش  یم

یـسررب هب  یـسانش  هعماـج داتـسا  رفدـیعم ، دیعـس  تسـشن  نیا  ۀـمادا  رددـنرادن  دوـخ  ۀدـنیآ  هب  یدـیما  روـشک  ناـناوج 
ناـکما رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ رارقرب  یکیتکلاـید  ۀـطبار  کـی  حلـص  رقف و  نیب  تفگ : تخادرپ و  حلـص  رقف و  هـطبار 

دنک دنک یمیم نکممریغ   نکممریغ ارار   هناقالخ   هناقالخ یاه   یاه لحلح هار هار نارحب   نارحب ردرد   نتفر   نتفر ورف   ورف
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.دنک یم ادیپ  شهاک  رقف  هنماد  دشاب  هتشاد  دوجو  یجراخ  یلخاد و  طباور  رد  تملاسم  لماعت و 
.دهد شرتسگ  شیپ  زا  شیب  ار  رقف  هنماد  دناوت  یم یعامتجا  یراگزاس  حلص و  نادقف  یعامتجا و  ملاسان  طیارش 

ار هعماج  دریگ و  یم تدش  هک  تسا  هدیشاپورف  ًاتبـسن  ۀعماج  کی  لوصحم  یرباربان  رقف و  درک : حیرـصت  همادا  رد  یو 
.دنز یم نماد  یعامتجا  قیمع  فاکش  هب  درب و  یم شیپ  یراجنهان  ضراعت و   تنوشخ ، تمس  هب 

هک دنتسه  یتیزم  اهنت  دننیبب و  دوخ  روشک  رد  ار  ینشور  هدنیآ  دنشاب و  هدنیآ  رکف  هب  دیاب  هک  روشک  ناناوج  هنافسأتم 
زا هک  تسا  رهاـم  یناـسنا  یورین  جوف  جوـف  دـننیب و  یم یرگید  قطاـنم  رد  ار  ناـشدوخ  هدـنیآ  دـنا ، هدـنام یقاـب  اـم  یارب 

.دور یم روشک 
کمک هسسؤم  ۀریدم  تئیه  وضع  هداز ، نیسح همیهف  رتکد  تسشن  نیا  نایاپ  ردتسا  یشاپورف  لاح  رد  ناریا  ۀعماج 

یعاـمتجا هعـسوت  اـهنت  هن هک  هدرک  ادـیپ  قیمعت  ناـنچ  یعاـمتجا  تسـسگ  تفگ : تخادرپ و  دوخ  یاـه  هاگدـید ناـیب  هب 
.میراد رارق  یعامتجا  یشاپورف  تیعقوم  رد  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم هکلب  تسا  هدش  فقوتم 

، تیدودــحم برخم  یاــه  بادرگ  » مراذــگ یم ار  اــهنآ  مـسا  هــک  تــفرگ  لکــش  هعماــج  رد  مارآ  مارآ  برخم  لــماع  هــس 
«. تیروحم تیریدم و 

نم اـب  دارفا  تمـسق و  نیا  دـیوگب  درف  هک  لکـش  نـیا  هـب  دوـش ، یتمـسق  ود  هعماـج  هـک  تـسا  هدـش  ثعاـب  تیدودـحم 
یدوخ یاه  هورگ یاه  هقلح لیکشت  هب  تیاهن  رد  هعماج  میسقت  نیا  دنتسین ؛ نم  اب  دارفا  تمسق و  نیا  ای  دنتـسه و 

.تسا هدش  رجنم  یدوخریغ  و 
نیب ار  فدـه  دوش  یمن داد ، رارق  هعماج  تمدـخ  رد  درک و  عیمجت  ار  عبانم  دوشن  هک  یا  هعماـج رد  دوزفا : همادا  رد  یو 

، مرج رد  هتفر ، ورف  نارحب  رد  هک  یا  هعماج رد  دروآ ؛ دوجو  هب  یراکمه  یلدمه و  دوش  یمن نیاربانب  درک ، کرتشم  اهنآ 
.درک ادیپ  هناقالخ  یاه  لح هار دوش  یمن هتفر  ورف  شنت  ضراعت و  تیانج ،

حلص رفدیعم  دیعس  رقف  اب  هزرابم  یناهج  زور  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ناریا  یسانش  هعماج  نمجنا  یدیلک : تاملک 
هداز نیــسح هـمیهف  یربارب  حلــص و  یاهزادــنا  مـشچ یعاـمتجا و  یداـصتقا ، تســسگ  رقف ؛ رقف  ینمؤـم  داــشرف  اــنطع 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسا نویزیولت  ویدار و  دراد ، رارق  تیمکاح  لماک  راصحنا  تیکلام و  رد  ناریا  رد  هک  یگرزب  عیانص  هلمج  زا   

هب یباـی  تـسد قـح  ناـیب و  یدازآ  قـح  زا  تیاــمح  رد  یــساسا  نوناــق  یدــج  مزع  هـب  هراــشا  اــب  هعلاــطم  نارگــشهوژپ   
تارکاذــم حورــشم  هـب  تیاـنع  اـب  زین  تاـعوبطم و  یوـس  زا  بلاـطم  دازآ  ناــیب  شریذــپ  رد  لــصا ۴۴  درکیور  تاــعالطا و 

روـما رد  یتــلود  راــصحنا  داــجیا  اــب  تفلاــخم  رد  ناــبهگن  یاروــش  رظن  یــساسا و  نوناــق  رد  یرگنزاــب  نیودــت و  سلجم ،
هکلب ریاـغم و  ریغ  یتکرح  ار  یـصوصخ  نویزیولت  ویدار و  یزادـنا  هار ناوت  یم توق  هب  : » دـنیوگ یم یتیمکاـح  یداـصتقا و 

.تسناد یساسا  نوناق  اب  قفاوم 

حرطم صوصخ  نیا  رد  ار  یتاداهنـشیپ  نارگـشهوژپ  هدـمآ ، تسد هب یاه  هتفاـی هدـش و  ماـجنا یاـه  یـسررب هب  هجوت  اـب   

؟؟ تسا تسا ریذپ   ریذپ ناکما ناکما ناریا   ناریا ردرد   ینویزیولت   ینویزیولت ییویدار  وو   ییویدار یصوصخ   یصوصخ یاه   یاه هکبش هکبش سیسات   سیسات

مجاـهت دــیدج  جوـم  اـب  هلباـقم  هار  : » دــنیوگ یم یــصوصخ  یاـه  هناـسر سیــسات  ناـکما  یــسررب  اـب  هعلاــطم  کــی  نارگــشهوژپ 
لیسناتپ ات  تسا  هصرع  نیا  رد  یمدرم  یصوصخ و  شخب  روضح  ریـسم  ندوشگ  نویزیولت و  رد  راصحنا  نتـسکش  ینویزیولت ،

«. دوش هفاضا  اه  همانرب شخپ  دیلوت و  یارب  امیس  ادص و  دودحم  تیفرظ  هب  یلعف  طیارش  زا  یرتشیب  بتارم  هب 
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؛ تـسا یمالــسا  یاروـش  سلجم  رد  صاـخ  نوناـق  بیوـصت  نیودـت و  دـنمزاین  نوـیزیولت  وـیدار و  رثـکت  قـقحت  دننک : - یم
- دریگب ؛ تروص  یـصوصخ ، نویزیولت  ویدار و  سیـسأت  نوناق  سیون  شیپ هیهت  یارب  یدـج  مادـقا  ات  تسا  مزـال  نیارباـنب 

یاتـسار رد  یـساسا  نوناق  لـصا ۴۴  یلک  یاـه  تسایـس یارجا  یلوتم  یاـه  هاگتـسد درکلمع  رب  موادـم  قـیقد و  یتراـظن 
زا یرادربوـگلا  هـب  هیــصوت  دوـش ؛ - ماـجنا  یـصوصخ  یرادینـش  یرادـید و  یاـه  هناـسر سیــسأت  یارب  بساـنم  یزاـسرتسب 

.دشاب اشگهار  دناوت  یم دنا ، هدومیپ ار  ریسم  نیا  ریخا  ههد  ود  یط  هک  هیکرت  لثم  ییاهروشک 

هب یحطس  ره  رد  یتیمکاح  شخب  تاسیـسات  فیاظو و  نآ  یط  هک  تسا  یدنیآرف  یزاس  یـصوصخ انـسیا ، شرازگ  هب 
.تسا یداصتقا  طیارش  عاضوا و  دوبهب  راک  نیا  فده  دوش و  یم لقتنم  یصوصخ  شخب 

.تسا نویزیولت  ویدار و  دراد ، رارق  تیمکاح  لماک  راصحنا  تیکلام و  رد  ناریا  رد  هک  یگرزب  عیانص  هلمج  زا 
ظاـحل هـب  هـک  تـفگ  ناوـت  یم اـیند  رد  یمرگرـس  یناـسر و  عـالطا فـلتخم  یاـه  هکبـش تفرـشیپ  شرتـسگ و  هـب  هجوـت  اـب 

ندش راد  هشدخ تباب  زا  ینارگن  هنوگ  چیه نودـب  ار  یـصوصخ  شخب  ناوتب  هک  دوش  هدیـشیدنا  یتادـیهمت  دـیاب  ینوناق 
.درک نویزیولت  ویدار و  رد  شخپ  دیلوت و  هصرع  دراو  هعماج ، یقالخ  و  یفرع   تانوئش  یلم و  عفانم  تینما و 

.درادن دوجو  امیس  ادص و  رد  نونکا  هک  یعوضوم  دنوش ؛ رجنم  تباقر  داجیا  هب  دناوت  یم یصوصخ  یاه  هکبش داجیا 
ندرک یـصوصخ  نیاربانب  دوش ؛ یم باـختنا  یربهر  یوس  زا  نآ  سیئر  هک  تسا  یتیمکاـح  تاـعوضوم  زا  امیـس  ادـص و 

دـننک و داـجیا  ینویزیولت  وـیدار و  یاـه  هکبـش دـنناوتب  دارفا  هک  تروـص  نیا  هب  دراد و  دوـجو  اـیند  رد  هک  یموـهفم  هب  نآ 
.دراد تریاغم  ناریا  یمالسا  یروهمج  حلاصم  اب  دنریگب ، هدهع  رب  ار  نآ  هرادا  ناشدوخ 

.درادن یعنم  یصوصخ  نامزاس  هب  امیس  ادص و  یتامدخ  روما  یراذگاو  اما 
یقوقح یاهراکهار  عناوم و  هطوبرم ؛ نیناوق  هناخباتک و  دانـسا  یـسررب  اب  نارگـشهوژپ  هدـش ، هتفگ  تاـکن  هب  هجوت  اـب 

.دندرک یسررب  ار  یصوصخ  یاه  هناسر سیسات  یجنس  ناکما صوصخ  رد 
رهلک یلعنیسح  هارمه  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تاطابترا  مولع  هدکشناد  یراگن  همانزور رگشهوژپ  یدسا ؛ سابع 

، هعلاـطم نیا  ماـجنا  رد  زیربـت  هاگـشناد  یعاـمتجا  مولع  قوقح و  هدکـشناد  نارگـشهوژپ  ناـجلخ ؛ یوـجگنج  همطاـف  و 
.دنتشاد تکراشم 

نتـسکش ینویزیولت ، مجاهت  دـیدج  جوم  اب  هلباقم  هار  : » دـنیوگ یم ناققحم  نیا  هدـش ، ماـجنا  یاـه  یـسررب ساـسا  رب 
هب تیفرظ  لیـسناتپ و  ات  تسا  هصرع  نیا  رد  یمدرم  یـصوصخ و  شخبروضح  ریـسم  ندوشگ  نویزیولت و  رد  راـصحنا 

.دوش هفاضا  اه  همانرب شخپ  دیلوت و  یارب  امیس  ادص و  دودحم  تیفرظ  هب  یلعف  طیارش  زا  یرتشیب  بتارم 
یاضف هب  تبسن  یناوارف  تیزم  روشک  لخاد  رد  یـصوصخ  نویزیولت  لرتنک  تیریدم و  یراذگ ، تسایـس تسا  یعیبط 

.دشاب هتشاد  نوگانوگ  قیالس  نیمأت  رد  یدشر  هب  ور  دنور  دناوت  یم دراد و  ینونک 
عاونا و جـیورت  اب  اه  نآ درادـن و  یا  هراوهام ینویزیولت  یاـه  هکبـش رب  ییاوتحم  لرتنک  هنوگ  چـیه ماـظن  هک  یتیعـضو  رد 

لباـقت هزیتـس و  نادــیم  رد  امیــس  ادــص و  ناـمزاس  اـب  یتـینما  یــسایس و  یعاـمتجا ، یقـالخا ، یاــه  یراــجنهان ماــسقا 
ینویزیولت یاه  همانرب رثکت  عونت و  هب  هعماج  یگنهرف  شطع  هدـنیازف و  زاین  دـناوت  یم ناـمزاس  نیا  دنتـسه ، یگنهرف 

«. دنک فرطرب  یراتخاس  یناسنا و  یلام  راب  داجیا  نودب  ار 
، یمالـــسا تاــغیلبت  ناــمزاس  یهاگـــشنادداهج ، ریظن  یموــمع  یاــهداهن  ندــش  ماگـــشیپ  نارگـــشهوژپ ؛ نــیا  رظن  زا 
ادـص و زا  جراـخ  ینوـیزیولت  یاـه  هکبـش سیـسات  رد  هباـشم  یاـهداینب  اـهداهن و  ریاـس  یمالــسا و  یروـهمج  یرازگربـخ 
ار نویزیولت  ویدار و  تیریدم  رد  دوجوم  راصحنا  دـناوت  یم اهداهن  نیا  هب  دوجوم  یاه  هکبـش زا  یخرب  یراذـگاو  ای  امیس 

.دنک عفر  جیردت  هب 
هب یباـی  تـسد قـح  ناـیب و  یدازآ  قـح  زا  تیاـمح  رد  یــساسا  نوناـق  یدــج  مزع  هـب  هراـشا  اـب  هعلاـطم  نارگــشهوژپ    

تارکاذـم حورـشم  هـب  تیاـنع  اـب  زین  تاـعوبطم و  یوـس  زا  بلاـطم  دازآ  ناـیب  شریذـپ  رد  لـصا ۴۴  درکیور  تاـعالطا و 
روـما رد  یتـلود  راـصحنا  داـجیا  اـب  تفلاــخم  رد  ناــبهگن  یاروـش  رظن  یــساسا و  نوناــق  رد  یرگنزاــب  نیودــت و  سلجم ،
هکلب ریاغم و  ریغ  یتکرح  ار  یـصوصخ  نویزیولت  ویدار و  یزادنا  هار ناوت  یم توق  هب  : » دنیوگ یم یتیمکاح  یداصتقا و 

 



.تسناد یساسا  نوناق  اب  قفاوم 
شخب رایتخا  رد  نویزیولت  هکنیا  ناکما  اما  دنریگب ، کمک  یصوصخ  شخب  زا  دنناوت  یم ینویزیولت  یاه  هکبـش نیاربانب 

زا یا  هـطقن ره  رد  دـشاب  رارق  رگا  تـسا و  یلم  هناـسر  ورگ  رد  اـم  یلم  تدـحو  اریز  درادـن ؛ دوـجو  دریگب ، رارق  یـصوصخ 
دهاوخ هقرفت  تتـشت و  راچد  ام  یلم  تدـحو  دوش ، داجیا  فلتخم  یاه  گنهرف اب  ینویزیولت  ویدار و  هکبـش  کی  روشک 

«. دش
حرطم صوصخ  نیا  رد  ار  یتاداهنـشیپ  نارگـشهوژپ  هدـمآ ، تسد هب یاـه  هتفاـی هدـش و  ماـجنا یاـه  یـسررب هب  هجوت  اـب 

؛ تسا یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  صاـخ  نوناـق  بیوصت  نیودـت و  دـنمزاین  نویزیولت  وـیدار و  رثـکت  قـقحت  دننک : - یم
- دریگب ؛ تروص  یصوصخ ، نویزیولت  ویدار و  سیـسأت  نوناق  سیون  شیپ هیهت  یارب  یدج  مادقا  ات  تسا  مزال  نیاربانب 

یاتسار رد  یـساسا  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاه  تسایـس یارجا  یلوتم  یاه  هاگتـسد درکلمع  رب  موادـم  قیقد و  یتراـظن 
زا یرادربوـگلا  هب  هیـصوت  دوش ؛ - ماجنا  یـصوصخ  یرادینـش  یرادـید و  یاه  هناـسر سیـسأت  یارب  بساـنم  یزاـسرتسب 

.دشاب اشگهار  دناوت  یم دنا ، هدومیپ ار  ریسم  نیا  ریخا  ههد  ود  یط  هک  هیکرت  لثم  ییاهروشک 
.درادن دوجو  ددعتم  یاه  لاناک سیسأت  یصوصخ و  شخب  یاه  تیلاعف عنم  تهج  ینوناق  هیکرت  رد  ًالثم 

نآ رد  هـک  تـسا  جــیار  لـباک  قـیرط  زا  ینوـیزیولت  یاـه  هماـنرب شخپ  متــسیس  هـیکرت  قطاـنم  بـلغا  رد  نـیا ، رب  هوــالع 
.تسا تفایرد  لباق  ییاکیرمآ  ییاپورا و  یاهروشک  بلغا  یاه  لاناک ینویزیولت ، یاه  هتسب

سیــسات یجنــس  ناــکما  » ناوـنع اــب  یــشهوژپ  یملع  هلاــقم  تروــص  هـب  هعلاــطم  نـیا  زا  هدــمآ  تـسد  هـب یاــه  هتفاــی
یملع هماـن  لـصف رد  ناریا » یقوقح  ماـظن  رظنم  زا  یلم  هناـسر  تازاوم  هب  یـصوصخ  یرادینـش  یرادـید و  یاـه  هناـسر
رـشتنم یروـهمج ؛ تساـیر  کـیژتارتسا  یاـه  یـسررب زکرم  هـب  هتـسباو  یموـمع » یراذـگ  تسایـس یدربـهار  تاـعلاطم  »

.تسا هدش 
مایپ یاهتنا 

۲۵۲۵
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۵۲۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تمه هب  دوـش  يم  رازگرب  ناـهج  نوگاـنوگ  ياـهروشك  زا  یناداتـسا  روـضح  اـب  یــسراف  بدا  ییازفا  شناد  هرود  نـیمود   
روـضح اـب  يــسراف  بدا  یيازفا  شناد  هرود  نـیمود  ، یئاــبطابط همــالع  هاگــشناد  یــسراف  تاــیبدا  ناــبز و  یــشزومآ  هورگ 

.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یراج  لاس  هام  نابآ  خیرات ۳  زا  ناهج  نوگانوگ  یاهروشك  زا  یناداتسا 

.دنیامن هعجارم   https://metting.atu.ac.ir/ch/persianlit یناشن هب  دنناوت  یم  ننادنمقالع   

.air يپاچ هخسن  ۲۲ دیدزاب :  ١٣١٠٣ ربخ : هرامش   ١٦:١١ رهم ١٣٩٩ -  هعمج ٢٥   

تمه هب  دوـش  يم  رازگرب  ناـهج  نوگاـنوگ  ياـهروشك  زا  یناداتــسا  روـضح  اـب  یــسراف  بدا  ییازفا  شناد  هرود  نـیمود 
روـضح اـب  يــسراف  بدا  یيازفا  شناد  هرود  نـیمود  ، یئاــبطابط همالع  هاگشناد  یـسراف  تاـیبدا  ناـبز و  یــشزومآ  هورگ 

.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یراج  لاس  هام  نابآ  خیرات ۳  زا  ناهج  نوگانوگ  یاهروشك  زا  یناداتسا 
ناداتـسا و هاـم  شـش  تدـم  هـب  هـك  دوـش  يم  ارجا  زوروـن » اـت  ناـگرهم  زا  ناوـنع « اـب  نـالك  هژورپ  بلاـق  رد  هماـنرب  نـيا 

.دروآ يم  مهدرگ  ناهج  رسارس  زا  ار  يوگ  يسراف  نابيدا 

ناهج ناهج نوگانوگ   نوگانوگ ياهروشك   ياهروشك زازا   یناداتسا   یناداتسا روضح   روضح اباب   یسراف   یسراف بدا   بدا ییازفا   ییازفا شناد   شناد هرود   هرود نیمود   نیمود
دوش دوش يميم   رازگرب   رازگرب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۹

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13103
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=13103


دنهاوخ بلاـطم  هئارا  هب  ناتـسودنه  شدـالگنب و  ناتـسهل ، ناريا ، زا  یناداتـسا  هرود   نیا  هاـم  ناـبآ  یاـه  تسـشن  رد 
.تخادرپ

.تسا ناگیار  دازآ و  ناگمه  یارب  تسشن  نیا  زا  هدافتسا 
.دنیامن هعجارم   https://metting.atu.ac.ir/ch/persianlit یناشن هب  دنناوت  یم  ننادنمقالع 

.air يپاچ هخسن  ۲۲ دیدزاب :  ١٣١٠٣ ربخ : هرامش   ١٦:١١ رهم ١٣٩٩ -  هعمج ٢٥ 
aryanic طسوت لاتروپیتنرتنیا  تیاس  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqS۴a

۲۴۲۴
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۰۰۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یلام و یرادا ، نواعم  روپرظن ، یقت  دمحم  اه   هاگـشناد یزاجم  شزومآ  یاه  هناماس یارب  ناگیار  تنرتنیا  ندش  لاعف   
ریزو اـب  یرواـنف  تاـقیقحت و  موـلع ، ریزو  یمـالغ ، روـصنم  رتـکد  یاـقآ  هبتاــکم  وریپ  تـفگ : موـلع  ترازو  عباــنم  تیریدــم 

، روشک یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اه و  هاگـشناد یزاجم  شزومآ  یاه  هناـماس تسیل  هئارا  تاـعالطا و  یرواـنف  تاـطابترا و 
کنیل رد  تــــشاد : راـــــهظا  صوـــــصخ  نـــــیا  رد  روـــــپرظن.تسا  هدـــــش  لاـــــعف  هناـــــماس  نـــــیا  یارب  ناـــــگیار  تنرتـــــنیا 
ترازو اب  هبتاکم  ًالبق  هک  اه  هاگـشناد یزاجم  شزومآ  یاه  هناماس تاـعالطا  ، https://www.ict.gov.ir/fa/unitraffic
تـسا هتـشاد  یتارییغت  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد یزاجم  هناماس  تاعالطا  رگا  اذل  تسا ، هدیدرگ  لاسرا  دنا  هتـشاد مولع 

رد ار  هســسؤم  یــشزومآ  یاـه  هناـماس تاـعالطا  دــنراد  تـصرف  هاـمرهم  اـت ۳۰  رثکادــح  روـشک  یلاـع  شزوـمآ  تاســسؤم 
.دننک تبث   " دیدج مان  تبث   " تمسق

لاسرا تلهم.دش  دهاوخ  ءادها  یـسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدیزگرب  تارفن  نینچمه  موس و  ات  لوا  هدیزگرب  تارفن  هب   
هب یزاجم  یاضف  قیرط  زا  ار  دوخ  راثآ  همان  نٔییآ اب  قباـطم  دـنناوت  یم نادـنمقالع  تسا و  یراـج  لاـس  هاـمرذآ  ات ۲۵  راثآ 

، برغ تمه  دیهـش  هارگرزب  نارهت ، هناخریبد : سردآ  هب  اـی  amoodasheghi.gmail.com و  یکینورتکلا : تسپ  سردآ 
.دننک لاسرا   ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ : دک  یربهر ، داهن  رتفد  ٔییابطابط ، همالع  هاگشناد  کیپملا ، هدکهد  عطاقت 

مین یارب  دنناوت  یم یضاقتم  نایوجشناد  دنک  یم تخادرپ  یلیصحت  هنیزه  کمک  ماو  نایوجشناد  هب  فیرش  هاگـشناد   
هیلک هدومن و  مادقا  یکینورتکلا  تساوخرد  مرف  لیمکت  هب  تبـسن  هام ، رهم  نایاپ ۳۰  ات  یراج  یلیصحت  لاس  لوا  لاس 

ققحت یاتـسار  رد.دـنیامن  لاسرا   stu.sharif.ir سردآ قـیرط  زا  یکینورتـکلا  تروـص  هـب  ار  هطوـبرم  تادنتـسم  کرادـم و 
شناد هعـسوت  یـشهوژپ و  یملع ، یاه  تیلاعف یالتعا  روظنم  هب  فیرـش و  یتعنـص  هاگـشناد  یگنهرف  یملع و  فادها 

رت بسانم طیارـش  ندومن  مهارف  یاتـسار  رد  یـضاقتم  نایوجـشناد  زا  تیاـمح  حرط  ناریا ، یمالـسا  یروهمج  رد  یرـشب 
.دوش یم ارجا  فیرش " یتعنص  هاگشناد  نایماح  داینب   " طسوت شیدنا  کین  نیریخ  تیامح  اب  ناشیا  یارب 

یگنهرف و یفنـــص ، سنج  زا  ییاــه  ربــخ تشذــگ ، هــک  یا  هــتفه وجـــشناد ، یرازگربــخ  هاگـــشناد  راــگنربخ  شرازگ  هــب 
زئاح اه  نآ یارب  تفرگ و  ربرد  ار  یدایز  نایوجشناد  رابخا  نیا  زا  یخرب  دش ، رـشتنم  اه  هاگـشناد حطـس  رد  ییوجـشناد 

.دوب تیمها 

یارب یارب ناگیار   ناگیار تنرتنیا   تنرتنیا ندش   ندش لاعف   لاعف نایوجشناد /  /  نایوجشناد یرگلابرغ   یرگلابرغ هبهب   انورک   انورک تست   تست ندش   ندش هفاضا   هفاضا
اهاه هاگشناد هاگشناد

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

 

https://snn.ir/fa/news/882644/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://snn.ir/fa/news/882644/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


یاـه تیدودـحم داـجیا.مینک  یم رورم  ار  هتـشذگ  هتفه  رد  اـه  هاگـشناد یگنهرف  یفنـص و  راـبخا  نیرت  مهم زا  یا  هدـیزگ
یرامیب ددجم  عویش  هب  هراشا  اب  نارهت  هاگشناد  ییوجشناد  نواعم  ابیبح ، دیعس  نارهت  هاگشناد  رد  یهاگباوخ  دیدج 

نکاس نارهت  هاگشناد  یاه  هاگباوخ رد  وجشناد  رازه  رضاح  لاح  رد  تفگ : نارهت  رهـش  رد  اه  تیدودحم داجیا  انورک و 
دوش و یمن هتفریذپ  اه  هاگباوخرد ناکـسا  یارب  یدـیدج  تساوخرد  العف  اه  تیدودـحم طیارـش  هب  هجوت  اب  اما  دنتـسه ،

نایوجـشناد یاذـغ  : دوزفا یو.ددرگرب  یداع  تلاح  هب  طیارـش  ات  هدـش  هتفرگ  هاـگباوخرد  نایوجـشناد  ندـش  هفاـضا  ولج 
ورزر نودـب  دـننک و  هـعجارم  اـه  ناروتـسر هـب  دـنناوت  یم نایوجـشناد  لـمکم و  ناروتـسر  قـیرط  زا  اـه  هاـگباوخ رد  نکاـس 

ابیبحدننک یم تفایرد  هدش  یدنب  هتسب  تروص  هب  اه  اذغ هک  فلس  ناروتـسر  قیرط  زا  مه  یکی  دنریگب و  ار  دوخ  یاذغ 
دننک و یم تخادرپ  وجشناد  ات ۲۵۰۰  نیب ۱۵۰۰  غلبم  دوش و  یم هداد  هنارای  اذـغ  عون  ود  ره  تفایرد  یارب  درک : هفاـضا 

ناـشن رطاـخ  نارهت  هاگـشناد  ییوجـشناد  نواعم.دـنک  یم تخادرپ  دیـسبوس  ناوـنع  هـب  هاگـشناد  ار  اذـغ  هـنیزه  یقباـم 
ساسا رب  دندوب  هدرک  تخادرپ  ار  هاگباوخ  یاهب  هراجا  اما  دندش ، لیصحتلا  غراف  دنفـسا  زا  هک  ینایوجـشناد  مامت  درک :

.دش هدنادرگزاب  اه  نآ هب  اهب  هراجا  دنتشاد  هک  ییاه  تساوخرد
ترازو ییوجـشناد  لکریدـم  وـل ، هدـنبادخ  نامحردـش  هفاـضا  یکـشزپ  موـلع  نایوجـشناد  ناور  تمالـس  تست  هـب  اـنورک 

دریگ و یم ماجنا  هناماس  قیرط  زا  دورولا  دیدج  نایوجـشناد  یارب  ناور  تمالـس  شجنـس  یرگلابرغ و  تفگ : تشادـهب 
.تسین یروضح 

هب یروضح  تروص  هب  دنـشاب  هتـشاد  هلخادـم  هب  زاین  هک  ینایوجـشناد  زا  هتـسد  نآ  اـه  تست جـیاتن  یروآ  عمج  زا  سپ 
هدـش ررقم  روکنک ، ییاهن  جـیاتن  مالعا  زا  سپ  دوزفا : یو.دـننک  یم هعجارم  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد هرواـشم  زکارم 
هدـمع دـشاب و  مک  رایـسب  یکـشزپ  مولع  نایوجـشناد  یارب  هام  ناـبآ  رد  دـیدج  یلیـصحت  لوا  لاـسمین  یدورو  هک  تسا 
روـما لکریدــم.دنوش  یمن هجاوـم  داــیز  یوجــشناد  دادــعت  اــب  نادــنچ  اــه  هاگــشناد سپ  دوــب  دــهاوخ  یزاــجم  شزوــمآ 

هک دراد  یلـصا  لاوس  تسا و ۲۳  یتست  تروص  هب  ناور  تمالـس  یرگلابرغ  دـش : روآداـی  تشادـهب  ترازو  ییوجـشناد 
.تسا هدش  هفاضا  نآ  هب  زین  لاوس  دنچ  انورک  رطاخ  هب 

یلام و یرادا ، نواعم  روپرظن ، یقت  دمحم  اه   هاگـشناد یزاجم  شزومآ  یاه  هناماس یارب  ناگیار  تنرتنیا  ندش  لاعف 
ریزو اـب  یرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ ، روـصنم  رتـکد  یاـقآ  هبتاـکم  وریپ  تفگ : موـلع  ترازو  عباـنم  تیریدـم 

، روشک یلاع  شزومآ  تاسسوم  اه و  هاگـشناد یزاجم  شزومآ  یاه  هناماس تسیل  هئارا  تاعالطا و  یروانف  تاطابترا و 
کنیل رد  تــــشاد : راـــــهظا  صوــــصخ  نــــیا  رد  روــــپرظن.تسا  هدـــــش  لاـــــعف  هناـــــماس  نــــیا  یارب  ناـــــگیار  تنرتــــنیا 

اب هبتاـکم  ًـالبق  هـک  اـه  هاگــشناد یزاــجم  شزوـمآ  یاــه  هناــماس تاــعالطا  ، https://www.ict.gov.ir/fa/unitraffic
یتارییغت تاســسؤم  اـه و  هاگــشناد یزاـجم  هناـماس  تاـعالطا  رگا  اذـل  تـسا ، هدـیدرگ  لاـسرا  دــنا  هتــشاد موـلع  ترازو 
یـشزومآ یاـه  هناـماس تاـعالطا  دـنراد  تـصرف  هاـمرهم  اـت ۳۰  رثکادـح  روـشک  یلاـع  شزوـمآ  تاســسؤم  تـسا  هتــشاد 

.دننک تبث   " دیدج مان  تبث   " تمسق رد  ار  هسسؤم 
مظعم ماقم  یگدـنیامن  داـهن  تمه  هب  دوش  یم رازگرب  نایهاگـشناد  هژیو  یقـشاع » دومع   » ینیئآ رعـش  یلم  هراونـشج 
مظعم ماـقم  یگدــنیامن  داـهن  هاگــشناد و  نـیا  یگنهرف  تنواـعم  یراـکمه  اـب  ٔییاــبطابط و  همالع  هاگشناد  رد  یربــهر 

هراونـشج نیا.دوش  یم رازگرب  یقـشاع » دومع   » ناونع اـب  ینیئآ  رعـش  یلم  هراونـشج  روـشک ، یاـه  هاگـشناد رد  یربـهر 
شخب نینچمه  دـیپس و  ون و  رعـش  کیـسالک ، رعـش  یاه  شخب رد  یهاگـشناد  ناـنکراک  نایوجـشناد و  ناداتـسا ، هژیو 

، اعدا یب ناشوپدیفس  اونین  راتـسرپ  رادرـس ، یب نیعبرا  راظتنا ، نیعبرا و  نوچمه  تاعوضوم  اب  و  اه » لد رادرـس   » هژیو
.دش دهاوخ  رازگرب  هنانموم  یلدمه  تمواقم و  تیالو و  میرح  نیتسار  ناعفادم 

لاسرا تلهم.دش  دهاوخ  ءادها  یـسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدیزگرب  تارفن  نینچمه  موس و  ات  لوا  هدـیزگرب  تارفن  هب 
هب یزاجم  یاضف  قیرط  زا  ار  دوخ  راثآ  همان  نٔییآ اب  قباطم  دـنناوت  یم نادـنمقالع  تسا و  یراج  لاس  هامرذآ  ات ۲۵  راثآ 

تمه دیهـــش  هارگرزب  نارهت ، هناـــخریبد : سردآ  هــب  اـــی  amoodasheghi.gmail.com و  یکینورتــکلا : تـسپ  سردآ 
.دننک لاسرا   ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ : دک  یربهر ، داهن  رتفد  ٔییابطابط ، همالع  هاگشناد  کیپملا ، هدکهد  عطاقت  برغ ،

نایب نمـض  مولع  ترازو  یگنهرف  لکریدـم  یرگـسعدش ، غالبا  تکرح  یللملا  نیب هراونـشج  نیمهدزیـس  لمعلاروتـسد 

 



حطـس زا  ناهج  رـساترس  زا  یجراخ  نایوجـشناد  تکرـش  اب  مهدزای  هرود  زا  هک  تکرح  هراونـشج  درک : راهظا  بلطم  نیا 
بلاـق رد  هـک  ینایوجــشناد  یملع  رترب  یاـه  درواتــسد شیاـمن  یارب  تـسا  یدادــیور  تفاــی ، اــقترا  یللملا  نـیب هـب  یلم 

نیا درک : حیرصت  همادا  رد  یو.دنراد  تیلاعف  روشک  یاه  هاگشناد حطس  رد  ییوجـشناد  یملع یاه  نمجنا اه و  هیداحتا
تاقیقحت و مولع ، ترازو  یعامتجا  یگنهرف و  لک  هرادا  یزیر  همانرب یراذگ و  تسایس اب  هنالاس و  تروص  هب هراونـشج ،
یتلود و فلتخم  یاه  داهن تکراشم  تیاـمح و  روشک و  یلاـع  شزومآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد یراـکمه  اـب  یرواـنف و 
، ییازفا مه رب  قوف  هراونـشج  یلـصا  دـیکأت  درک : ناـشن  رطاـخ  مولع  ترازو  یگنهرف  لکریدـم.دوش  یم رازگرب  یتلودریغ 

أدـبم انبم و  ات  دراد  شـالت  تسا و  نایوجـشناد  یملع  یاـه  تیلاـعف رد  طاـشن  هزیگنا و  داـجیا  قـالخ و  یاـه  هدـیا ریثکت 
یعاـمتجا یگنهرف و  لـک  هرادا یلـصا  دربهار  دـشاب و  ییوجـشناد  یملع  یاـه  تیلاـعف یهد  ناـمزاس یارب  نیون  یتکرح 

یماـیا رد  نآ  یعاـمتجا  یگنهرف و  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  نایوجـشناد  یملع  تسیز  رب  دـیکأت  هرود ، نیا  رد  موـلع  ترازو 
.تسا هداد  رییغت  ار  ییوجشناد  یاه  تیلاعف یامیس  انورک  هک  تسا 

تمالــس نتخادـنا  رطخ  هـب  رب  هوـالع  دنفـسا ۹۸  زا  اـنورک  یراـمیب  عویـشییانورک  مرت  رد  اـه  هاگـشناد یا  هیرهــش ریبادـت 
اـه و راـک بـسک و  زا  یرایــسب  یراــمیب  نـیا  عویــش  ناــمز  زا  تـشاد ، هارمه  هـبزین  یرگید  یدــج  یاــه  بیــسآ هعماــج 

یگدـنز نارذـگ  اه و  هداوناـخزا یرایـسب  داـصتقا  هدـمآرد و  لـیطعت  اـی  لـیطعت و  همین  تلاـح  هب  یداـصتقا  یاـه  تیلاـعف
یماـمت هـکلب  تـسین  یرازاـب  یاـه  راـک بـسک و  لاـح  لــماش  طــقف  یداــصتقا  بیــسآ  نـیا.تسا  هدرک  لــتخم  ار  هـمزور 

دراو یلاع  شزومآ  داصتقا  هب  یداصتقا  بیـسآ  نیرتشیب  هک  یا  هنوگ هب  هتفرگ  فده  ار  یگنهرف  یـشزومآ و  یاه  ناگرا
.تسا هدش 

یدمآرد هدش و  لیطعت  لماک  روط  هب  ابیرقت  هاگشناد  یداصتقا  یاه  تیلاعف زا  یرایسب  اه  هاگـشناد یلیطعت  لیلد  هب 
هجدوب دوبمک  اـب  گرزب  یاـه  هاگـشناد هژیو  هب  اـه  هاگـشناد زا  یرایـسب  دـنرادن و  هجدوـب  یرـسک  ناربـج  یارب  یـصاصتخا 

ای یتاونــس و  هنابــش ، نایوجــشناد  زا  هیرهــش  تفاـیرد  ثـحب  اـه  هاگــشناد یدــمآرد  یاـه  هار زا  یکی.دــنا  هدــش  هجاوـم 
ندش یزاجم  صاخ و  طیارـش  داجیا  لیلد  هب  هک  تسا  دننک  یم لیـصحت  یهاگـشناد  یاه  سیدرپ رد  هک  ینایوجـشناد 

هب طیارـش  نیا  رد  هیرهـش  فیفخت  هک  دنچره.دنراد  طیارـش  نیا  رد  ار  هیرهـش  فیفخت  راظتنا  نایوجـشناد  اه  هاگـشناد
تخادرپ یارب  نایوجـشناد  هک  هدـش  ثعاـب  یداـصتقا  مـیخو  تیعـضورگید  یوـس  زا  اـما  دوـش ، یم ماـمت  هاگـشناد  ررض 

.دنوش هجاوم  لکشم  اب  هیرهش 
نایوجـشناد روما  نواعم  یرینم ، سایلا  تسین  تساوخرد  تبث  رد  یلکـشم  دـش و  زاغآ  ییوجـشناد  یاـه  ماو ماـن  تبث

هامرهم زا ۱۶  ییوجـشناد  یاه  ماو مان  تبث  تفگ : ییوجـشناد  یاه  ماو مان  تبث  صوصخ  رد  ییوجـشناد  هافر  قودنص 
تالیهـست دیدج  همانـشخب  غالبا  هب  خساپ  رد  یو.دننک  تبث  ار  دوخ  یاه  تساوخرد دنناوت  یم نایوجـشناد  هدش و  زاغآ 

هب ادرف  اـی  زورما  یط  همانـشخب  نـیا  دوزفا : اـه  هاگـشناد هـب  نایوجـشناد  هاـفر  قودنـص  یوـس  زا  ییوجـشناد  یاـه  ماو و 
دیدـج ماظن  ییوجـشناد و  یاه  ماو تایئزج  نایرج  رد  اه  هاگـشناد هتبلا  درک : هفاضا  یرینم.دوش  یم غالبا  اـه  هاگـشناد
یمسر روط  هب  همانشخب  طقف  هدش و  مالعا  اه  نآ هب  تایئزج  دنتسه و  دیدج  یلیصحت  لاس  یارب  تالیهـست  تخادرپ 

.دوش یم غالبا  اه  نآ هب  هدنیآ  زور  ود  یط 
مین یارب  دنناوت  یم یضاقتم  نایوجشناد  دنک  یم تخادرپ  یلیصحت  هنیزه  کمک  ماو  نایوجشناد  هب  فیرـش  هاگـشناد 

هدومن و مادـقا  یکینورتـکلا  تساوـخرد  مرف  لـیمکت  هب  تبـسن  هاـم ، رهم  نایاپ ۳۰  ات  یراـج  یلیـصحت  لاـس  لوا  لاـس 
یاتـسار رد.دنیامن  لاسرا   stu.sharif.ir سردآ قـیرط  زا  یکینورتـکلا  تروـص  هب  ار  هطوـبرم  تادنتـسم  کرادـم و  هیلک 
هعسوت یشهوژپ و  یملع ، یاه  تیلاعف یالتعا  روظنم  هب  فیرش و  یتعنص  هاگشناد  یگنهرف  یملع و  فادها  ققحت 

طیارـش ندوـمن  مـهارف  یاتـسار  رد  یـضاقتم  نایوجـشناد  زا  تیاـمح  حرط  ناریا ، یمالــسا  یروـهمج  رد  یرــشب  شناد 
.دوش یم ارجا  فیرش " یتعنص  هاگشناد  نایماح  داینب   " طسوت شیدنا  کین  نیریخ  تیامح  اب  ناشیا  یارب  رت  بسانم
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ناتسبش یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۳۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تـشذگ مغر  هب  ظفاح  تفگ : هدومن و  هراشا  ظفاح  زا  شراعـشا  یریذـپ  ریثأـت  هب  سپـس  یناـنبل  رعاـش  نیدـلا ، سمـش   
ییاکیرمآ هنایـشحو  گنهرف  اب  تسا و  طابترا  رد  ام  زور  لئاسم  اب  ییوگ  تسا و  هدـنز  ام  ناـیم  رد  ناـنچمه  نرق ، تفه 
.درک هلباقم  شراعشا  اب  اه  لوغم  هنایشحو  گنهرف  اب  دوخ  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  هلباقم  یتسینویهص 

راهچ داتـشه و  لماش  هدرک و  همجرت  ار  اهنآ  هک  هدومن  هراشا  ظفاح  زا  یدئاصق  هب  نایاپ  رد  نیدلا  سمـش  یلع  دمحم   
.تسا هدیسر  پاچ  هب  مود  راب  یارب  لاس ۲۰۱۷  رد  تایزاریش "  " ناونع تحت  دشاب و  یم  هدیزگرب  هدیصق 

 ...... ت ـــــ سود زا  هنی  ـــ ِیا س ــ ضف  ، دش ُرپ  نانچ  دیوگ : یم  دنک و  یم  هراشا  تالامک  نیا  هب  شراعشا  رد  ظفاح   و 

، تفرعم قشع و  زا  هدـنکآ  ییاضف  رد  توریب ، رد  ناریا  یگنهرف  ینزیار  زا  یتفایرد  شرازگ  زا  لقن  هب  اـنریا ، شرازگ  هب 
زیئاـپ یامرـس  ، یبدا یلفحم  رد  یزاریـش ، هتـسجرب  رعاـش  یناـفرع  راعـشا  اـب  سنا  تاـحفن  زا  ییاـمرگ  زیئاـپ ، لـصف  رد  و 

.دیشخب نیشنلد  ییامرگ  ار  کبلعب  رهش 
ظفاـح  " ناـفرع لزغ و  رعاـش  یناــهج  زور  تشادــگرزب  تبــسانم  هـب  ناــنبل  رد  ناریا  یمالــسا  یروـهمج  یگنهرف  ینزیار 

ناـگتخیهرف زا  یعمج  روـضح  اـب  تیناـسنا " رعاـش  یزاریــش ؛ ظـفاح   " ناوـنع اـب  یراـنیبو  یروـضح و  یمــسارم  یزاریش "
تجح نیدـلا ، سمـش  دـمحم  رتـکد  یناـنبل  هتـسجرب  فورعم و  رعاـش  هلمج  زا  فـلتخم ، یاـهروشک  زا  بدا  گـنهرف و 

داتــسا اـهبن ، رــضخ  رتـکد  یباراـف ،) یبدا  هزیاـج  هدــنرب   ) نوـتیز یلع  رتـکد  رجاـهم ، رفعج  رتـکد  نیملــسملا  مالــسالا و 
رهـش رد  یعاـمتجا ، یگنهرف و  یاـه  تیـصخش  ارعـش و  عاـقب ، هقطنم  یاههاگـشناد  یاـسؤر  ناـنبل ، هاگـشناد  هفـسلف 

.دومن رازگرب  یتشادهب ، یاه  همان  هویش  مامت  تیاعر  اب  کبلعب و 
.تشاد هدهع  رب  نانبل  زا  رصان  لما  مناخ  ار  تسشن  نیا  هرادا 

نیا رد  ابدا  ناگتخیهرف و  روضح  زا  رکـشت  نمـض  نامروشک ، یگنهرف  نزیار  رای  هماخ  رتکد  ادتبا  یبدا ، مسارم  نیا  رد 
رعاـش نیا  تفگ : هتخادرپ و  ناـمروشک  یارُـس  لزغ  هتـسجرب و  رعاـش  درف  هـب  رـصحنم  یاـه  یگژیو  یفرعم  هـب  لـفحم ،

ار میرک  نآرق  نافرع و  لزغ ، هتـسناوت  هک  دنتـسناد ، یم  ادـخ  نیحلاص  یایلوا  زا  یکی  ار  وا  میدـق ، ناـیناریا  هک  یناـفرع 
.دزیمایب رگیدکی  اب  نامزمه 

هارمه ناوید  هب  زین  زورما  هب  ات  اه  یناریا  هک  یدـح  هب  تسا  هیبش  هراختـسا  تاـجانم و  هب  رتشیب  وا  تاـیلزغ  دـئاصق و 
.دننز یم  لأفت  وا ، حیضوت  حرش و  اب 

رعاــش هـب  فورعم  ناریا و  یوــکین  دــنزرف  دور و  یم  رامــش  هــب  ناریا  یگنهرف  داــمن  رــضاح  لاــح  رد  ظــفاح  دوزفا : یو 
.تسا یقشاع  رارسا و  مرحم  ای  رارسا  نامجرت  بیغلا ، ناسل  تایلزغ و 

نیا تسناوت  هک  تسا  یموسر  بادآ و  سوه و  اوـه و  قـشع ، بارـش ، ناـفرع ، هفـسلف ، زا  یا  هتخیمآ  ظـفاح  تاـیلزغ 
.دنناوخ یم  دنزاون و  یم  توکس ، نیع  رد  هک  یوحن  هب  دنک  قلخ  ار  ییابیز  یاهولبات  اهنآ ، هزیمآ  زا  رعاش 

رد ظـفاح  هک  قـشع "  " هژاو هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  تفگ : هدوـمن و  هراـشا  ظـفاح  راعـشا  یگژیو  هب  نینچمه  راـی   هماـخ 

نانبل نانبل ردرد   ظفاح   ظفاح تشادگرزب   تشادگرزب

یمالـسا یروهمج  یگنهرف  ینزیار  تمه  هب  هبنـشراهچ  زور  یناریا  رادـمان  رعاش  یزاریـش  ظفاح  تشادـگرزب  مسارم  اـنریا - - نارهت
.دش رازگرب  کبلعب  رهش  رد  فلتخم  یاهروشک  زا  بدا  گنهرف و  ناگتخیهرف  زا  یعمج  روضح  اب  نانبل و  رد  ناریا 
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.تسا یهلا  یامسا  زا  هکلب  هدوبن  یفطاع  ارذگ و  یساسحا و  هملک  کی  هدرب ، راک  هب  رایسب  شراعشا 
ناسنا یلصا  تشرس  دراد و  قلعت  دوخ  قوشعم  هب  یحور  رظن  زا  ناسنا  اریز  تسا ، یناسنا  لامک  جوا  قشع ، هک  ارچ 

هب ناـهج ، تادوجوم  ماـمت  تسا و  هدـش  هتخیمآ  قشع  بارـش  اـب  وا  تشرـس  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، قشع »  » ناـمه
دهاوخن دوجو  وزرآ  بلط و  مان  هب  یزیچ  دشابن ، قشع  رگا  دنرادب و  تسود  دنزروب و  قشع  ات  دندش  هدیرفآ  رطاخ  نیا 

.تشاد
ام  ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث  قشع              هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

ار ناهج  تایبدا  زین  برع و  یـسراف و  تایبدا  هک  تشاذـگ  یاج  رب  دوخ  زا  یبدا  یتورث  ظفاح  تفگ : نایاپ  رد  رای  هماـخ 
.تخاس ینغ 

.دور یم  رامش  هب  ام  نادجو  ام و  نهذ  هنیآ  تسام و  گنهرف  هشیدنا و  هدیکچ  یراتشون و  هظفاح  هلزنم  هب  وا  ناوید 
.ینیبب یناوت  یم  ار  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  شبارش ، رد  هک  تسا  یماج  نامه  و 

.دنا هدش  عمج  مه  اب  یدیما  ان  دیما و  تبحم ، رهق و  مسبت ، کشا و  شراعشا  رد 
نیا ات  دـننک  یم  دای  مارتحا  هب  وا  زا  اذـل  تسا ، هتـشاد  او  یتفگـش  هب  ناهج  رد  ار  هشیدـنا  بدا و  ناگرزب  ظـفاح  راعـشا 

.دنروآ یم  باسح  هب  اه  نامز  اه و  نارود  مامت  رعاش  ناونع  هب  ار  وا  هک  دح 
نامه تمکح ، یلـصا  زکرم  هک  نیا  ناـیب  نمـض  نیدـلا ، سمـش  یلع  دـمحم  یناـنبل  هتـسجرب  فورعم و  رعاـش  سپس 
تمکح رعـش  هدـیکچ  هلزنم  هب  ظفاح  راعـشا  تفگ : تسا ، یمالـسا  گرزب  رعاش  نیا  ظفاح  فافـش  هنیـس  کاـپ و  بلق 

.تسا یسراف  رعش  ینافرع  یارعش  رگید  یزاریش و  یدعس  یولوم و  یکدور ، دننام ، ییارعش  زا  کی  ره  زیمآ 
، دـننام یتاعوضوم  هب  دـنراد و  روخرب  یموهفم  قمع  نتـشاد  نیع  رد  یگداـس  افـص و  یعون  زا  ظـفاح  راعـشا  دوزفا : یو 

هقطنم زا  جراخ  شراعـشا  ریـس  هدودـحم  دزادرپ و  یم  ینید  یناـفرع و  میهاـفم  اـب  هتخیمآ  یناوج  بارـش ، نز ، قشع ،
یریوصت دـهاوخب  هک  نآ  یاجب  هتخادرپ  دـنوادخ  ینارفغ  ینامحر و  داعبا  هب  تسا و  دـنوادخ  زا  تیـشخ  فوخ و  سرت ،

.دیامن هئارا  مقتنم  رابج و  زا 
ار ظفاح  تیاهن  رد  ظفاح ، راعشا  اب  هسیاقم  نمـض  هدومن و  هراشا  یونثم  ناوید  راعـشا  نیتسخن  تایبا  هب  سپـس  یو 
لالح و دننام  یرهاظ  ینالقع و  لئاسم  زا  رتارف  ار  ظفاح  تمکح  هک  ارچ  هدومن  یفرعم  یولوم  زا  رتالاب  تمکح  رظن  زا 

یم تسد  هب  روما  نیا  هفشاکم  اب  اهنت  هک  دراد  یم  رب  رارسا  نیمزرس  زا  هدرپ  ظفاح  راعـشا  دیوگ : یم  هتـسناد و  مارح 
.دنیآ

.دننز یم  ار  یلصا  فرح  قشع  دننام  ینیوانع  رارسا ، نیمزرس  رد 
هب یمالـسا  یهاگن  قمع  نایم  ضرافلا  نب  رمع  ریطلا و  قطنم  رد  یروباشین  راطع  نیلادـیرف  یونثم و  رد  یولوم  هتبلا 

.دنا هدرک  داجیا  یگنهامه  یعون  نامز ، اب  نآ  بسانت  نآ و  ندوب  هبناج  همه  لئاسم و 
یوسنارف و رعاش  وگوه ، روتکیو  یناملآ ، رعاش  هتوگ ، تفگ  دیاب  دـنا و  هدرک  لیدـبت  یناسنا  یرعـش  هب  ار  ینید  رعـش  و 

.دنتشاد هژیو  هجوت  راعشا  هنوگ  نیا  هب  یدنه  رعاش  روگات ،
رد دودـحمان  یاهدـک  اـهزمر و  اـب  درک و  روبع  رهاوـظ  زا  دـیاب  ظـفاح  راعـشا  کرد  یارب  دوزفا : نیدـلا  سمـش  یلعدـمحم 

.درک رارقرب  طابترا  شراعشا 
ماـمت هک  دومن  هراـشا  ناـیناریا  یموب  گـنهرف  هب  شراعـشا  ندوـب  کـیدزن  ناوـت  یم  ظـفاح  رعـش  یاـه  یگژیو  رگید  زا  و 

.رضاح رصع  رد  ینیمخ  ماما  ات  هتفرگ  راطع  یدعس و  زا  دنتفریذپ  ریثأت  نآ  زا  ینافرع  رعش  یاه  باتک 
.دننز یم  لأت  نآ  هب  هتخیمآرد و  راگن  شقن و  بیهذت و  اب  میرک  نآرق  دننامه  ظفاح  ناوید  زین  و 

، ظـفاح ماـن  تسا و  نیدـلا  سمـش  دـمحم  نم  ماـن  تفگ : ظـفاح  اـب  شماـن  هباـشت  هجو  هب  نیدـلا  سمـش  یلع  دـمحم 
.دیدرگ بقلم  ظفاح  هب  میرک  نآرق  ظفح  ایلد  هب  دوب و  دمحم  نیدلا  سمش 

.داد ار  رارسا  نامجرت  بیغلا و  ناسل  بقل  وا  هب  یماج  و 
تـشذگ مغر  هب  ظفاح  تفگ : هدومن و  هراشا  ظـفاح  زا  شراعـشا  یریذـپ  ریثأـت  هب  سپـس  یناـنبل  رعاـش  نیدـلا ، سمش 

هنایــشحو گـنهرف  اــب  تـسا و  طاــبترا  رد  اــم  زور  لــئاسم  اــب  ییوـگ  تـسا و  هدــنز  اــم  ناــیم  رد  ناــنچمه  نرق ، تـفه 

 



شراعـشا اـب  اـه  لوـغم  هنایـشحو  گـنهرف  اـب  دوـخ  ناـمز  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه  دـنک  یم  هلباـقم  یتسینویهــص  ییاـکیرمآ 
.درک هلباقم 

ناوید نایناریا ، یاه  هناخ  مامت  رد  ابیرقت  تفگ : هدومن و  هراشا  نایناریا  دزن  ظـفاح  ناوید  مهم  هاـگیاج  هب  سپـس  یو 
یگنهرف و یخیراـت ، تیوه  اـب  هک  تسا  یرعاـش  نیا  اـب  ناریا  مدرم  قـیمع  طاـبترا  زا  ناـشن  هک  دوـش  یم  تفاـی  ظـفاح 
دـهز و جـحو ، فاوط  هزور ، تاکز ، زامن ، دـیحوت ، دـننام  ینید  ینیوانع  ظفاح  راعـشا  رد.تسا  هدـش  هتخیمآ  ناریا  ینید 
یـسیع و یـسوم ، فسوی ، دـننام  ینآرق  یاـه  ناتـساد  هب  هراـشا  ناـمزمه  دوش و  یم  هدـید  ...و  لوـسر  ترـضح  هباـنا ،

.تفای ناوت  یم  ار  ایبنا  رگید  صصق  مرکا و  ربمایپ 
یم هدـید  تشترز و ..  ریپ  دیـشمج و  ماج  دـننام  ییاهدامن  یخرب  یناساس و  ناهاشداپ  زا  ییاهدامن  لاح  نیع  رد  اما 
دعب شدوصقم  هک  مادم  برش  تذل  بارش و  ناسنا و  دوجو  ینافرع  داعبا  هب  دراوم  نیا  نتشاد  اب  شراعشا  اما  دوش ؛

.تسا هدوزفا  شرعش  ییابیز  هبو  هدومن  هجوت  تسا ، نآ  یونعم 
هب ...و  گنچ  نتخاون  بارـش و  یم و  قیرط  زا  ار  یمالـسا  میهافم  قمع  هتـسناوت  یناگژاو  تارابع و  نینچ  اب  ظفاح  اذل 

.دیامن یفرعم  هدنناوخ  ناج  قمع 
راهچ داتـشه و  لماش  هدرک و  همجرت  ار  اهنآ  هک  هدومن  هراشا  ظفاح  زا  یدئاصق  هب  نایاپ  رد  نیدلا  سمـش  یلع  دمحم 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  مود  راب  یارب  لاس ۲۰۱۷  رد  تایزاریش "  " ناونع تحت  دشاب و  یم  هدیزگرب  هدیصق 
یدح ات  هتـسناوت  هتـسناد و  همجرت  رگید  نایم  زا  ظفاح  یرعـش  میهافم  همجرت  نیرت  کیدزن  ار  راعـشا  نیا  همجرت  یو 

.دنک ظفح  اهنآ  همجرت  رد  ار  ظفاح  راعشا  ییابیز 
.داد نایاپ  ار  شنانخس  ظفاح ، راعشا  زا  دوخ  موظنم  یاه  همجرت  زا  یخرب  تئارق  اب  سپس  نیدلا  سمش 

اب هیروـس  ناـنبل و  رد  یفطـصملا  ةـعماج  سیئر  رهم  یودـهم  نیـسح  دـمحم  نیملــسملا  مالــسالا و  تـجح  هـمادا ، رد 
هراشا ظفاح  تایبا  نیا  هب  تسا ، یزاریش  ظفاح  هلمج  نآ  زا  ریهاشم و  ابدا و  ارعش و  دهم  ام ، نیمزرـس  نیا  هب  هراشا 

دومن :
ندید  دب  هب  ما  هدولاین هدید  هک  منم  ندیزرو     قشع  هب  مرهش  هرهش  هک  منم 

دسوب  تساطخ  ناشورف  دهز  تسد  هک  ظفاح         یم  ماج  یقاس و  بل  زج  سوبم    
ای رنه ، بلاق  رد  ار  دوخ  تاساسحا  دنتفای و  روضح  ناهج  نیا  هصرع  رد  یرایسب  یابدا  ارعش و  نادنمرنه ، تفگ : یو 

هئارا یعامتجا  بلاق  رد  گنـسنارگ  یرهوگ  دـننام  دـننک و  نایب  ار  قشع  دـناوتب  هک  ییاه  هژاو  نآ  اـما  دـندرک ، تبث  رعش 
یدرف دُعب  رظن  زا  هچ  راظتنا  قشع و  نایم  هک  میتسه  یگرزب  یابدا  زا  یکی  رضحم  رد  نونکا  مه  ام.تسا  کدنا  دننک ،

.تسا هدروآرد  مظن  هب  ار  نآ  هناقالخ  تروص  هب  هدرک و  داجیا  یکیدزن  یگنهامه و  یعامتجا ، دُعب  رظن  زا  هچ  و 
، ظفاح ابدا ، مامت  فارتعا  هب  اما  دـنا ، هتـشاذگ  یاـج  رب  دوخ  زا  یماـن  دـنا و  هدـمآ  یرایـسب  یارعـش  دوزفا : رهم  یودـهم 

.دوب زین  میرک  نآرق  ظفاح  تسا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  بیغلا " ناسل  بقل " 
.دومن هدهاشم  ناوت  یم  اج  کی  ار  یهلا  فراعم  نآرق و  رعش ، بدا و  نافرع ، ملع و  راظتنا ، قشع و  ظفاح ، راثآ  رد 

هک دوب ، ادـخ  باـتک  اـب  وا  یمئاد  سنا  ظـفاح ، یاـه  یگژیو  زا  یکی  تفگ : هیروـس  ناـنبل و  رد  یفطـصملا  ةـعماج  ریدـم 
دیوگ        : یم  هک  هدومن  هراشا  وا  تیب  نیا  هب  ناوت  یم 

تیاور  هدراچ  رد  یناوخب  رب  نآرق ز  ظفاح           ناس  هب  دوخ  را  دایرف  هب  دسر  تقشع    
.دوب هتخاس  رو  هلعش  ار  شدوجو  هک  تسوا  یهلا  قشع  وا  تافص  رگید  زا 

منک  ریگبش  هلان  وت  مغ  رد  یک  هب  ات  منک         ریبدت  هچ  وت  قشع  مغ  اب  امنص 
منک  ریرحت  هک  تسا  لاحم  همان  یکی  رد  تاهیه      مدیشک  وت  رجه  تدم  رد  هچ  نآ                               

دیوگ : یم  رگید  یاج  رد  ای 
مدازآ  ناهج  ود  ره  زا  مقشع و  هدنب  مداشلد          دوخ  هتفگ  زا  میوگ و  یم شاف                                

مداتفا  نوچ  هثداح  هگماد  نیا  رد  هک  قارف         حرش  مهد  هچ  مسدق  نشلگ  ریاط                                

 



.تخوس یم  دوخ  قوشعم  هب  ندیسر  قوش  زا  هک  دوب  یعقاو  رظتنم  کی  ظفاح 
تسود  راظتنا  هر  مشچ و  غارچ  ام و  دنز        مه  هب  ار  ناهج  ود  ره  هنتف  داب  رگ 

تسود  رانک  ردنا  درب  ار  هک  شوخ  باوخ  ات  زاین         رس  قشع و  هناتسآ  مییام و                                
تسود  راسمرش  مین  هک  ار  یادخ  تنم  کاب     هچ  دنز  مد  رگا  ظفاح  دصق  هب  نمشد                                

هدش حرطم  نآ  رد  یجنم  راظتنا  هلئـسم  هک  داد  نایاپ  ظفاح  زا  یتایبا  اب  ار  دوخ  نانخـس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
.تسا

دیآرب  نت  ناج ز  ای  ناناج  هب  دسر  نت  ای  دیآرب         نم  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد 
ـد  یآرب ـن  فک زا  دود  ـم  نورد ش  ــ تآ زک  رگنب         تافو و  زا  دعب  ار  متبرت  یاشگب                                 

دیآرب  نز  درم و  زا  دایرف  هک  بل  یاشگب  ناریح     دنوش و  هلاو  یقلخ  هک  خر  یامنب                                 
دیآرب  ندب  زا  ناج  یماک  چیه  هتفرگن  شنابل     زا  هک  لد  رد  ترسح  تسا و  بل  رب  ناج                                 

دیآرب  نهد  ناز  یک  ناتسدگنت  ماک  دوخ  مناج          گنت  هب  دمآ  شناهد  ترسح  زا                                 
دیآرب  نمجنا  رد  ظفاح  مان  هک  اج  ره  نازابقشع        لیخ  رد  شریخ  رکذ  دنیوگ                                  

هرابرد یناملآ  رعاش  هتوگ  نانخس  هب  هراشا  نمض  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  داتسا  رعاش و  ماظن ، ردان  رتکد  همادا  رد 
.درک یم  نایب  رعش  نابز  بلاق و  رد  ار  شنورد  تاساسحا  ظفاح ، تفگ : ظفاح ،

.دش یم  ناکم  نامز و  ره  رد  نارگید  یارب  ماهلا  عبنم  و 
هیلوا لوـصا  ظـفاح  تـفگ : هـتخادرپ و  رعــش  یاـیند  هـب  شدورو  هوـحن  ظـفاح و  یگدــنز  داـعبا  زا  یخرب  هـب  هـمادا  رد  یو 

تابن و خاش  مان  هب  یرتخد  هب  ندـیزرو  قشع  اـب  سپـس  تخومآ و  دوخ  هناـخ  یگیاـسمه  رد  یزازب  زا  ار  رعـش  ندورس 
هتـسجرب یرعاـش  هب  رعـش ، نـتفرگ  ماـهلا  ظـفاح و  ندـش  اـمن  باوـخ  تیاـهن  رد  ،و  یو زا  یراگتـساوخ  فورعم  ناتـساد 

تقو شود  تسا     : فورعم  تیب  نیا  نآ  علطَم  هک  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  شتایبا  رد  ظفاح  دوخ  هک  دوش  یم  لیدبت 
دنداد  متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردنا  و  دنداد       متاجن  هصغ  زا  رحس 

یفوص ار  ناـشیا  دراد و  یونعم  یناـفرع و  ییاوـتحم  ظـفاح ، رعـش  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناسانـشراک  زا  یرایـسب  دوزفا : یو 
یم ربمایپ  نامیلـس  ار  اهنآ  نابز  اهنت  هک  تسا  ناگدنرپ  نتفگ  نخـس  دننامه  اهنآ  نانخـس  دنناد و  یم  فراع  کلـسم و 

.دنوش یم  اهنآ  تارابع  تاحالطصا و  هجوتم  انعم  لها  اذل  دنناد و 
، تسا هاوخریخ  ناسنا  ناتـسوب  ناکین و  راهب  شدوصقم  دنک  یم  ناتـسوب  ای  راهب  دننام  ییاه  هژاو  هب  هراشا  یتقو  اذـل 

قفوـم تیاـهن  رد  هـک  دـننک  ریـسفت  دوـخ  یاـه  تـشادرب  اـب  ار  ظـفاح  تاـیلزغ  اـت  دـندرک  شـالت  یبرغ  یارعــش  یخرب  اذـل 
.دندشن

.دندرک ریفکت  ار  وا  زین  یخرب  و 
دنوادـخ بناـج  زا  یریدـقت  دـهد ، خر  ناـسنا  یارب  هک  یقاـفتا  رههک  دوب  رواـب  نیا  رب  ظـفاح  تفگ : ناـیاپ  رد  ماـظن  رتکد 

.تسا هدوب 
.دنیب یمن  ار  تیناسنا  اما  دنیب  یم  ناسنا  ایند  نیا  رد  هک  دیوگ  یم  شراعشا  رد  ظفاح  اذل 

.درادن دوجو  یقیقح  ناسنا  اذل 
یتناما نامه  قشع  دوب و  قشع  نامه  نآ  کرتشم  لصف  دوب و  ینید  ینافرع  دوب و  هدروخ  دنویپ  نید  اب  ظفاح  نافرع 

.تفریذپ ناسنا  ار  تناما  نیا  تیاهن  رد  دنتفریذپن و  اهنآ  اما  دومن  هضرع  نیمز  اه و  نامسآ  رب  دنوادخ  هک  تسا 
.داتفا ناسنا  شود  رب  تناما  نیا  نیاربانب  دنرادن  کاردا  تردق  نیمز  اه و  نامسآ  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 

همجرت یـسیلگنا  یناملآ و  یوسنارف ، یبرع ، یکرت ، یدـنه ، یاه  نابز  هب  تفای و  جاور  وا  تلحر  زا  سپ  ظفاح  راعـشا 
.دش

هب ار  یو  ظـفاح ، راعــشا  ندوـب  یناـفرع  رب  دـیکأت  نمــض  قارع ، روـشک  زا  دــمحملا ؛ فیطللادــبع  ناـمیا  مناـخ  هـمادا  رد 
سپ هک  ینافرع  یارعـش  مامت  تفگ : هدومن و  یفرعم  ناهج  گرزب  یبدا  تیـصخش  ناریا و  یناـفرع  تاـیبدا  هلق  ناونع 

زا ناـهج  ماـمت  رد  هکلب  هدوـبن  یناریا  یارعـش  هب  رحنم  اـهنت  رما  نیا  دـنا و  هتفریذـپ  ریثأـت  وا  تاـیبدا  زا  دـندمآ  ظـفاح  زا 

 



.دنا هدومن  تفایرد  ار  نآ  رارسا  ینافرع و  تاکن  یزاریش  ظفاح 
یرهاظ ای  یسح  دُعب  ود  دنا  هداد  رارق  دقن  دروم  ظفاح  راعشا  ریسفت  رد  ناسانش  قرش  هک  یدراوم  زا  یکی  دوزفا : یو 

.تسا ظفاح  راعشا  هنوگ  زمر  ینافرع و  و 
یدعـس راطع ، نیدلا  دـیرف  یولوم ، نیدـلا  لالج  دـننام  یبدا  گرزب  یاه  تیـصخش  زا  یـسراف  رعـش  ینافرع  ثاریم  اما 

.تسا هدنام  یاجرب  یزاریش  ظفاح  یزاریش و 
تـضایر ینافرع و  تاماقم  هب  ندیـسر  دـنمزاین  ینافرع  بلاطم  نایب  تفگ : نایاپ  رد  دـمحملا  فیطللادـبع  نامیا  مناـخ 

.دنک یم  نایب  رعش  بلاق  رد  ار  دوخ  تایبرجت  تالامک ، تاماقم و  نیا  هب  ندیسر  اب  رعاش  تسا و  یناسفن  یاه 
هک ت ......  ـــــ ـسود زا  هنی  ـــ ـس ِیا  ــ ـضف  ، دـش ُرپ  نانچ  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هراشا  تالامک  نیا  هب  شراعـشا  رد  ظفاح  و 

مر  ــــ ی ــــ مض زا  د  ــ م ش ــ ُگ ش  ــ یو ـــ ِر خ ـــــ کف
.....دوش  یمن  ناج  مدمه  وا  یور  دیما  هب  لد  دیوگ : یم  دنک و  یم  هراشا  سفن  تضایر  هب  زین  رگید  یتیب  رد 

د  ـــ نک یمن  نت  تمدخ  وا  یوک  یاوه  هب  ناج 
هدایپ لمع  رد  هدومزآ و  ار  نآ  رعـش  بحاص  هک  تسا  ینافرع  یلمع  هبرجت  هدـننک  نایب  تقیقح  رد  ینافرع  راعـشا  اذـل 

.تسا هدرک 
هب هراـشا  اـب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  تاـیبدا ، هدکـشناد  یملع  تئیه  وـضع  اـشروخ ، قداـص  رتـکد  هماـنرب  ناـیاپ  رد 

تایبا یاه  ییابیز  نایب  هب  یریما ، نیدلاءاهب  رمع  راعـشا  ساؤنوبا و  راعـشا  زا  یتایبا  اب  نآ  هسیاقم  ظفاح و  زا  یتایبا 
ناج قشع و  رطع  زا  هتساخرب  هک  وا  ییایحیسم  سفن  و  هدنپت ، بلق  ظفاح و  نشور  هشیدنا  تفگ  : هتخادرپ و  ظفاح 

لـالج و راـی و  خر  زا  مد  اـت  هدـش  ثعاـب  تـسا ، هدـش  رپ  قـیحر  بارـش  لیبسلـس و  لـالز  همـشچ  زا  هـک  تـسوا  قاتــشم 
.دنزب قشع  یابهص  حدق و  بارش و  ماج و  لامج و 

ناـمه رب  ار  شراعــشا  هدیــشون و  ظـفاح  لـالز  همــشچ  زا  هـک  تـسا  ییارعــش  زا  یکی  ضراــف  نـبا  دوزفا : هـمادا  رد  یو 
.تسا هدورس  ساسا 

روظنم ) میدش تسم  دنوش  هدیرفآ  قلخ  هک  نیا  زا  شیپ  و...میدومن  ماُدم  برـش  تسود  دای  هب  دـیوگ : یم  ضراف  نبا 
(. تسا تسلا "  " ملاع

دیوگ      : یم  هک  تسا  ظفاح  تیب  نیا  زا  سابتقا  رعش  نیا 
تسلأ  زور ]  ] دهع دنا  هتسب  یلب  مکح  هب  یلب  جنر                    یب  دوش  یمن  رَسُیم  شَیع  ماقم      

تسا : هدورس  هنوگ  نیا  رگید  یعون  هب  زین  یماج 
ناشک  دُرد  هفیاط  زا  نم  زور  نآ  مدوب 

ناشن  کاتزا  هنو  دوب  ناشن  کات  زا  هن  هک                                     
هک یلبلب  رحـس و  غرم  زا  روظنم  تفگ : هدومن و  هراشا  ظفاح  راعـشا  رد  لبلب  لـگ و  هعومجم  هب  همادا  رد  اـشروخ  رتکد 

دیوگ : یم  نینچ  دوخ  هک  تسا  ظفاح  نامه  ایآ  تسا ، ناوخ  همغن 
دماین  زاوآو  دش  ناج  ار  هتخوس  ناک   ..... زومایب هناورپ  قشع ز  رحس  غرم  یا 

اهریـسفت و ظـفاح و  تاـیلزغ  تـئارق  هوـحن  هـب  ناـیاپ  رد  تـخادرپ و  یرحـس  غرم  فـلتخم  یناـعم  حرـش  هـب  سپـس  یو 
نیا رد  هک  دراد  دوجو  هراـب  نیا  رد  یفلتخم  تاـیرظن  بتاـکم و  تفگ : دراد ، دوجو  یو  راعـشا  نوماریپ  هک  ییاـه  لـیوأت 

یم هلمج  نآ  زا  دـنا و  هدـش  همجرت  یبرع  هـب  ییارعـش  طـسوت  ظـفاح  راعـشا  هـک  تـفگ  دـیاب  اـما  فدـجنگ  یمن  رـصتخم 
.دومن هراشا  اخیلز  سابع  یلع  رتکد  یتارفلا ؛ دمحم  یباروشلا ؛ ماظن ؛ ردان  رتکد  هب : ناوت 

اب هک  میتسه  تاـیبدا  رنه و  زا  یا  هدرتـسگ  تـالوحت  لوحت  دـهاش  هک  میراد  رارق  ینیون  رـصع  رد  رـضاح  لاـح  رد  اـم  و 
.تسا گنهامه  یزورما  یگدنز  یسایس  یداصتقا و  یعامتجا ، یاه  شور 

رد ناهج  میناوت  یم  رنه  تایبدا و  بلاق  رد  یناسنا  ندـمت  هب  تشگزاب  اب  اه ، یروآون  تالوحت و  نیا  مامت  مغر  هب  اـما 
.مینک ایحا  ار  ندش  هدیسالپ  لاح 

 



هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناتسبش یرازگربخ  یراد -  هدرب  اب  هلباقم  یارب  ییوگلا  ظفاح  رعش   

انکیا تسا -  یهلا  فراعم  نآرق و  راظتنا ، قشع ، زا  یبیکرت  ظفاح  راعشا   

یرالاس مدرم  همانزور  نيالنآ -  نانبل  رد  ظفاح  تشادگرزب  زا  یشرازگ   

انسیا نانبل -  رد  ظفاح  تشادگرزب  زا  یشرازگ   

زوین کاترف  نانبل -  رد  ظفاح  تشادگرزب   

۲۳۲۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۵۲
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ناونع اـب  ینیئآ  رعـش  یلم  هراونـشج  ناوج  ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یـسایس  هورگ  یاـه  لکـشت بازحا و  هزوح  شرازگ   هب   
.دوش یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  مظعملا و   رفص  هام  تبسانم  هب  یقشاع  دومع 

دهاوخ ءادـها  یـسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدـیزگرب  تارفن  نینچمه  موـس و  اـت  لوا  هدـیزگرب  تارفن  هب  هقباـسم  نیا  رد   
.دش

قیرط زا  ار  دوخ  راثآ  هماـن  نییآ اـب  قباـطم  دـنناوت  یم نادـنمقالع  تسا و  یراـج  لاـس  هاـمرذآ  اـت ۲۵  راـثآ  لاـسرا  تلهم   
هارگرزب نارهت ، هناـخریبد  یناـشن  هـب  اـی  یکینورتـکلا amoodasheghi@gmail.com و  تسپ  سردآ  هب  یزاـجم  یاـضف 

۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ : دـک  یربهر ، داـهن  رتـفد  ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  کـیپملا ، هدـکهد  عطاـقت  برغ ، تمه  دـیهش 
.دننک لاسرا 

ناونع اـب  ینیئآ  رعـش  یلم  هراونـشج  ناوج  ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یـسایس  هورگ  یاـه  لکـشت بازحا و  هزوح  شرازگ   هب 
.دوش یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  مظعملا و   رفص  هام  تبسانم  هب  یقشاع  دومع 

دـیپس و وـن و  رعــش  کیــسالک ، رعــش  یاـه  شخب رد  یهاگــشناد  ناـنکراک  نایوجــشناد و  دــیتاسا ، هژیو  هراونــشج  نـیا 
اوـنین راتــسرپ  رادرــس ، یب نـیعبرا  راـظتنا ، نـیعبرا و  نوـچمه  یتاـعوضوم  اـب  و  اــه » لد رادرــس   » هژیو شخب  نـینچمه 

.دوش یم رازگرب  هنانموم  یلدمه  تمواقم و  تیالو و  میرح  نیتسار  ناعفادم  اعدا ، یب ناشوپدیفس 
دهاوخ ءادـها  یـسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدـیزگرب  تارفن  نینچمه  موـس و  اـت  لوا  هدـیزگرب  تارفن  هب  هقباـسم  نیا  رد 

.دش
قیرط زا  ار  دوخ  راـثآ  هماـن  نییآ اـب  قباـطم  دـنناوت  یم نادـنمقالع  تسا و  یراـج  لاـس  هاـمرذآ  ات ۲۵  راـثآ  لاـسرا  تلهم 

هارگرزب نارهت ، هناخریبد  یناشن  هب  اـی  یکینورتکلا amoodasheghi@gmail.com و  تسپ  سردآ  هب  یزاجم  یاـضف 
۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ : دـک  یربهر ، داهن  رتفد  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  کیپملا ، هدـکهد  عطاقت  برغ ، تمه  دـیهش 

.دننک لاسرا 
/ مایپ یاهتنا 

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ینیسح   ینیسح نیعبرا   نیعبرا ینیئآ   ینیئآ رعش   رعش یلم   یلم هراونشج   هراونشج

.دوش یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  تیروحم  اب  یقشاع  دومع  ناونع  اب  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۱۸
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

تجح نیودت  اب  یوضر » تایح  رادم  رب  یگدـنز  میـسرت  باتفآ : رادـم  رب   » باتک انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
.تسا هدش  رشتنم  فراعم  رشن  رتفد  یوس  زا  ینیماروپ  نیسحدمحم  مالسالا 

ترـضح ۀریـس  رب  هـیکت  اـب  ار  هناـنمؤم  یگدـنز  کبــس  اـت  تـسا  نآ  رب  یوـضر ، هـبیط  تاـیح  زا  یا  هشوـگ هـئارا  اـب  رثا  نـیا 
.دنک نایب  مالسلا  هیلع اضرلا  یسوم نب یلع

.تسا هدش  میظنت  لصف  تفه  رد  باتک 
مراهچ لصف  ادـخ ،» تجح  اب  طاـبترا   » موس لـصف  ادـخ ،» اـب  طاـبترا   » مود لـصف  باـتفآ ،» زا  ییوترپ   » تسخن لـصف 
متفه لـصف  و  هعماــج » اــب  طاــبترا   » مشــش لــصف  هداوناــخ ،» هناــخ و  اــب  طاــبترا   » مـجنپ لــصف  دوـخ ،» اــب  طاــبترا  »

«. هعماج تشادهب و  »
.تسا هتخادرپ  ترضح  ترایز  تداهش و  ات  دلوت  هب  لوا  لصف  رد 

هدـش ثحب  مود  لصف  رد  یـشیدناداعم  اـهاعد و  جـح ، یراد ، هزور یرازگزاـمن ، یروابادـخ ، لـیبق  زا  یتاـعوضوم  ۀراـبرد 
.تسا

.دزادرپ یم تیودهم  اروشاع و  ریدغ ، مالسلا ، مهیلع تیب  لها  رمالا ، یلوا زا  تعاطا  ماما ، هب  زاین  هب  موس  لصف 
.دنا هتفرگ رارق  مراهچ  لصف  رد  یقالخا  یامیس  یملع و  یامیس  یرهاظ ، یامیس  نوچ  یبلاطم 

( ...و دنزرف  جاودزا ، نیدلاو ، یقالخا ، شوخ  هناخ ، یاضف   ) هناخ اب  طبترم  تاعوضوم  مجنپ  لصف  رد 
.دنا هدش یسررب  ینامهم ) نامهم و  محر ، ۀلص   ) نادنواشیوخ و 

( ...و رگراک  اب  سنا  غلبم ، ندرک  یط  ) نارگراک ناراکتمدخ و  یاه  لصفرس هب 
( ...و ترشاعم  یزورهم ،  ) مدرم اب  و 

.تسا هدش  هتخادرپ  یدعب  لصف  رد 
...و تدایع  یرامیب ، رفس ، نتسشن ، ندیشون ، اه ، یندروخ تشادهب ، تاعوضوم : نیا  باتک  ینایاپ  متفه و  لصف  رد 

.تسا هدش  حیرشت 
" باتفآ رادـمرب   " باتک زا  لاوس  چـنپ  تعاس ۲۰  بش  ره  هک  تسا  اه  هاگـشناد  رـسارس  نایوجـشناد  هژیو  هقباـسم  نیا 

.دوش یم هداد  رارق  ترتع   نآرق و  نوناک  لاناک  لخاد 
هارمه هــب  بــش  ناــمه  تعاــس ۲۴  اــت  ار  دوــخ  یاــه  خــساپ  دــنناوت  یم  ناگدــننک   تکرـــش  هقباــسمرد  تکرـــش  یارب 

@Kanonquran_Admin یدــیآ   هـب  ییوجــشناد ) هرامــش  یلیــصحت ، هتــشر  یگداوناـخ ، ماـن  ماـن ،  ) دوـخ تاصخــشم 
.دش دهاوخ  ادها  یزیاوج  دنهد  تالاوس  هب  تسرد  خساپ  هک   یدارفا  زا  رفن  جنپ  هب  هعرق  دیق  هب  هک  دننک  لاسرا 

مایپ یاهتنا 

«« بابا ــتتــ فآفآ راد   راد ببــرر  ممــ  » » یناوخباتک یناوخباتک هقباسم   هقباسم

.دنک یم  رازگرب  ار  باتفآ » رادم  رب   » یناوخباتک هقباسم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ترتع  نآرق و  نوناک 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ريدم تفرگ  رارق  يناـسنا  موـلع  هزوـح  رد  روـشک  رترب  هیرـشن  نایم ۳۶  رد  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یملع  هیرـشن   ۲ 
دیدـج یبایزرا  رد  یئاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یملع  تایرــشن  بساـنم  هـبتر  بـسک  زا  هاگــشناد  تاراــشتنا  پاــچ و  زکرم 

.داد ربخ  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو 

ساـسا رب  تـفگ : صوـصخ  نـیا  رد  یئاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  تاراــشتنا  پاــچ و  زکرم  ريدــم  یوـضر ، یوـسوم  رتـکد   
هدـش یباـیزرا هیرـشن  دروـم  زا ۳۱  یرواــنف ، تاـــقیقحت و  موــلع ، ترازو  یمـــسر  لاـــتروپ  رد  هدشرـــشتنم  شرازگ  نــیرخآ 

« ینامرد ناور هرواشم و  گنهرف   » و یتعنص » تیریدم  تاعلاطم   » هیرشن ود  لاس ۱۳۹۸ ، رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
.دنا هدرک تفايرد  ار  ج »  » هجرد زین  هیرشن  و ۳  ب »  » هجرد رگید  ناونع   ۲۴ دنا ، هدش  فلا »  » هجرد بسک  هب  قفوم 

زا هدمآ  تسد هب هبتر  یللملا ، نیب ياه  هبتر  بسک  يفيك و  حطس  ءاقترا  یارب  تایرشن  رتشیب  شالت  رب  دیکأت  نمض  وا   
دروم هیرـشن  یناـسنا ۷۵۴  موـلع  هـنیمز  رد  لاـس ۱۳۹۸  یباـیزرا  رد  دوزفا : دــناوخ و  لوـبق  لــباق  ار  لاس ۱۳۹۸  یباـیزرا 

تایرـشن زا  اـهنآ  دروـم  هک ۲  دـنا  هدـش فـلا »  » هـبتر ذـخا  هـب  قـفوم  هیرـشن  ناـیم ۳۶  نـیا  زا  تـسا ، هـتفرگ  رارق  یــسررب 
.تسا هدوب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 

تفرگ رارق  يناسنا  مولع  هزوح  رد  روشک  رترب  هیرشن  نایم ۳۶  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  هیرشن   ۲
یباـیزرا رد  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایرـشن  بساـنم  هـبتر  بـسک  زا  هاگــشناد  تاراـشتنا  پاـچ و  زکرم  ريدـم 

.داد ربخ  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  دیدج 
ساــسا رب  تـفگ : صوــصخ  نـیا  رد  یئاــبطابط  همالع  هاگـشناد  تاراــشتنا  پاــچ و  زکرم  ريدــم  یوـضر ، یوـسوم  رتـکد 

هدـش یباـیزرا هیرـشن  دروم  زا ۳۱  یرواــنف ، تاــقیقحت و  موــلع ، ترازو  یمــسر  لاــتروپ  رد  هدشرــشتنم  شرازگ  نــیرخآ 
هرواـــشم و گـــنهرف   » و یتعنــــص » تیریدـــم  تاـــعلاطم   » هیرــــشن ود  لاــــس ۱۳۹۸ ، رد  یئاـــــبطابط  همـالع  هاگـشناد 
ار ج »  » هـجرد زین  هیرــشن  و ۳  ب »  » هـجرد رگید  ناوــنع   ۲۴ دـنا ، هدـش  فـلا »  » هجرد بسک  هب  قـفوم  یناـمرد » ناور

.دنا هدرک تفايرد 
زا هدمآ  تسد هب هبتر  یللملا ، نیب ياه  هبتر  بسک  يفيك و  حطس  ءاقترا  یارب  تایرشن  رتشیب  شالت  رب  دیکأت  نمـض  وا 

دروم هیرشن  یناـسنا ۷۵۴  موـلع  هنیمز  رد  لاـس ۱۳۹۸  یباـیزرا  رد  دوزفا : دـناوخ و  لوـبق  لـباق  ار  لاس ۱۳۹۸  یباـیزرا 
تایرـشن زا  اـهنآ  دروم  هک ۲  دـنا  هدـش فـلا »  » هبتر ذـخا  هب  قـفوم  هیرـشن  ناـیم ۳۶  نـیا  زا  تـسا ، هـتفرگ  رارق  یـسررب 

.تسا هدوب  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
شیازفا ریـسم  رد  هدـش  هتـشادرب یاه  ماگ هتفرگ و  تروص  يزير  هماـنرب  هب  هجوت  اـب  درك  يراودـيما  زاربا  یوضر  یوسوم 

يللملا نيب  یاه  هاگیاپ نيرتربتعم  رد  هاگـشناد  يملع  تايرـشن  ندش  هيامن  دـهاش  هدـنيآ  رد  تایرـشن ، یملع  تیفیک 
.ميشاب

تـشه دش  مالعا  یراج  لاس  یادـتبا  رد  هک  ( ISC  ) مالـسا ناهج  مولع  یدانتـسا  هاگیاپ  یباـیزرا  رد  تسا  رکذ  هب  مزـال 
هک تـسا  یتایرـشن  هتـسه ، تایرــشن  « ) هتــسه  » تایرــشن ناوـنع  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  تایرـشن  زا  هیرــشن 
یاه هتـشر  ناصـصختم  زا  یهورگ  طسوت  يفيك  لیلحت  یـسررب و  زا  سپ  یملع ، یاوتحم  رظن  زا  اه  نآ  یـالاب  تیفیک 

.دندش یفرعم  تسا ) هدش  زرحم  طبترم ،

هزوح هزوح ردرد   روشک   روشک رترب   رترب هیرشن   هیرشن نایم  ۳۶۳۶   نایم ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع هیرشن   هیرشن   ۲۲
تفرگ تفرگ رارق   رارق يناسنا   يناسنا مولع   مولع

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۲۰
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شور یملع ، تیفیک  ییاناوخ و  اه ، هتفاـی ندوب  یدربراـک  یـشهوژپ ، تاـعوضوم  ندوبزور  هب  نوچمه  ییاـه  صخاـش 
تایرـشن باـختنا  رد  یریگ ، هجیتـن هویـش  قـیقد و  لالدتـسا  یقطنم ، ثحب  اـه ، هداد  ریذـپ  مـهف  هـئارا  قـیقد ، یـسانش 

.دنریگ یم  رارق  رظن  دم  هتسه 
يبرع ۴- تاـيبدا  ناـبز و  رد  همجرت  ياـه  شهوژپ  ناريا ۳ - يداصتقا  ياـه  شهوژپ  يـصوصخ ۲ - قوقح  شهوژپ  - ۱
-۸ لوحت ) دوبهب و   ) تيريدـم تاعلاطم  يبدا ۷ - يهوژپ  نتم  ينآرق ۶ - فراعم  همانشهوژپ  يداصتقا ۵ - همانشهوژپ 

يتعنص تيريدم  تاعلاطم 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqN۴a يپاـچ هخـسن  ۲۶۷ دــیدزاب :  ١٣٠٩٩ ربــخ : هرامــش   ١١:٢٩ رهم ١٣٩٩ -  هبنـشراهچ ٢٣ 
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زورما گنهرف  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / اسر  یرازگربخ   

رگزرب مـیهاربا  فیلأـت  یـسایس » نوـتم  شیاریو  شراـگن و   » باـتک اـسر ، یرازگربـخ  رـشن  باـتک و  سیورــس  شرازگ  هـب 
ناـمزاس یناـسنا  مولع  هعـسوت  قیقحت و  هدکـشهوژپ  تمه  هب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یـسایس  مولع  مامت  داتـسا 
یناسنا مولع  یاقترا  لوحت و  یـصصخت  یاروش  یراکمه  و  تمـس )  ) اه هاگـشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودـت  هعلاـطم و 

.دش رشتنم  ًاریخا  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش 
.دنتسه للملا  نیب  طباور  یسایس و  مولع  هتشر  نایوجشناد  باتک ، نیا  فده  بطاخم 

رد ار  شناد  نآ  یراتـساریو ، یـسراف و  تایبدا  نارظن  بحاص  هدـش  دـیلوت  شناد  زا  هدافتـسا  اب  باتک  نیا  رد  هدنـسیون 
نیب یعوـن  هـب  هتــشاد و  هجوـت  یــسایس  موـلع  نوـتم  رد  نآ  دربراــک  هـب  هداد و  رارق  یــسایس  موـلع  ناــبطاخم  تمدــخ 

.تسا هدرک  رارقرب  دنویپ  یسایس  مولع  یراتساریو و  شراگن ،
: زا تسا  ترابع  رثا  نیا  بلاطم  تسرهف 

همدقم
تایلک لوا : لصف 

شراگن یاه  هویش مود : لصف 
هتساریو شراگن  موس : لصف 

یسایس نوتم  یملع  شراگن  مراهچ : لصف 
یسایس هدیزگرب  یاه  هژاو یناوخ  تسرد  یسیون و  تسرد  مجنپ : لصف 

نخس ماجرف 
عبانم

یـسراف و بدا  یتـسیچ  ییازفا و  تراـهم  رد  نآ  تیمها  داـینبون و  سرد  نیا  یدوـجو  هفـسلف  هراـبرد  باـتک  لوا  لـصف 
یـسایس نآ  بلاغ  هجو  دیوگ و  یم نخـس  کیتاملپید  نابز  تسایـس و  رد  یراتـساریو  یـسایس و  تالوحت  اب  نآ  لماعت 

.تسا
دربراـک نوچ  یدراوـم  زین  هباـشتم و  یاـه  هژاو تاـملک و  تسرد  یـسراف  یـالما  طـخ و  هویـش  هراـبرد  موـس  مود و  لـصف 

دشدش رشتنم   رشتنم یسایس » » یسایس نوتم   نوتم شیاریو   شیاریو شراگن  وو   شراگن  » » باتک باتک

یناـسنا موـلع  بـتک  نیودــت  هعلاـطم و  ناـمزاس  تـمه  هـب  رگزرب  مـیهاربا  فیلأــت  یــسایس » نوـتم  شیاریو  شراــگن و   » باــتک
.دش رشتنم  یگزات  هب  تمس )  ) اه هاگشناد

 

https://rasanews.ir/fa/news/666169/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://rasanews.ir/fa/news/666169/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


.تسا هدش  یزاس  یسایس مولع  یسایس ، یاه  لاثم اب  یدودح  ات  دنک و  یم ثحب  هلمج  فرح و  لعف ، تسردان 
.تسا هدش  یسررب  نابز  روتسد  یوحن و  ثحابم  موس  لصف  رد  ناگژاو و  یفرص  ثحابم  مود  لصف  رد  عقاو  رد 

یـسایس و بلاـغ  هجو  اـب  مجنپ  لـصف  رد  یتسایـس و  شرازگ  ناوـنع و  شیاریو  یـسیون ، فارگاراـپ  هب  مراـهچ  لـصف  رد 
.تسا هدش  نیودت  یسراف  تایبدا  بلاغ  هجو  اب  موس  مود و  لصف 

یـسایس فورظم  یـسراف ، بدا  فرظ  رد  مه  موس  مود و  لصف  ود  نیمه  رد  اـت  تسا  هدیـشوک  هدنـسیون  همه  نیا  اـب 
.دروایب تاعوضوم  یارب  یسایس  یاه  لاثم دهاوش و  ناکما  دح  ات  دزیرب و 

اب ههد  هس  دودح  نونکات  ما ، هدش  انـشآ  یراتـساریو  اب  هک  لاس ۱۳۷۰  ناتـسبات  زا  دـسیون : یم رثا  نیا  دروم  رد  فلؤم 
تالاقم بتک و  شراگن  ییوجـشناد و  یاه  هماـن ناـیاپ  یباـیزرا  یـسرد ، بتک  یزاـس  هداـمآ  یاـهراک  رد  ما و  هتـسیز  نآ 

.ما هدوب  طبترم  نآ  اب  یصخش 
دــبای و یم اـقترا  دوـش و  یم نوـگرگد  یراتــساریو  اـب  هنوـگچ  اـه  باـتک هـیلوا  نـتم  هـک  ما  هدــید  ار  شیاریو  زاــجعا  اــهراب 

.دوش یم یندناوخ 
.دننک یم ناور  اناوخ و  هتساریپ و  هتسارآ و  ار  اه  باتک هک  دنا  ناراتساریو 

.تسا یرورض  مهم و  یا ، هتشر ره  رد  یراتساریو 
.تسا یرورض  یسیون  همان نایاپ هژیو  هب  یسالک و  یاهراک  شراگن  یارب  وجشناد و  ره  یارب  یراتساریو  شزومآ 

.تسا هدش  نیودت  یسایس  مولع  هتشر  یاه  یگژیو اب  بسانتم  باتک  نیا 
.تسا هدش  باختنا  اهنآ  زا  ینیچلگ  یرادرب و  شیف  هعلاطم ، یراتساریو  بتک  ینالوط ، یصخش  تایبرجت  رب  هوالع 

هدش یزاس  یسایس  مولع  قیداصم ، اه و  لاثم فورظم و  اب  ناکما  دح  ات  یراتساریو  یـسراف و  یبدا  فورظ  نیا  هاگنآ 
.تسا

.تسا هدش  نیچلگ  هتشاد ، یراتساریو  رد  یدربراک  یجورخ  هک  یتایلمع  تاکن 
، هتسناد تسرد »  » هژاو تروص  ود  ره  رظن  بحاص  تیاهن  رد  هحفص  دنچ  زا  دعب  هک  ییاه  لخدم رکذ  زا  لاثم  روط  هب 

.تسا هدش  یراددوخ  ناکما  دح  ات 
نآ یدربراک  جیاتن  لخدم ، ره  یا  هحفـص دـنچ  ینف  یاه  لالدتـسا دـهاوش و  لصفم و  بلاطم  فذـح  اب  زین  یدراوم  رد 

.تسا هدرک  هصالخ  رطس  دنچ  رد  ار 
.تسا باتک  فادها  زا  یکی  ناگژاو  دربراک  هب  نایوجشناد  تیساسح  نتخیگنارب 

.ما هدرک  هدهاشم  نایوجشناد  رد  اه  سالک نایاپ  زا  دعب  ار  تیساسح  نیا 
یراتـساریو هیواز  زا  ار  اـهنآ  دـنا و  هدـش  ساـسح  ناداتـسا  یناـحتما  یاهـشسرپ  نـتم  هـب  یتـح  دـنتفگ  یم ناـنآ  زا  یخرب 

.دننک یم یسراو 
.دنراد یتوافتم  ییانعم  راب  دنا و  ساسح  اه  هژاو دربراک 

عفانم یارب  یتوافتم  رایسب  ییاهدمایپ  هچ  اهنآ  زا  کی  ره  دربراک  هکنیا  دیرگنب و  یریفکت  یفلـس و  یاه  هژاو توافت  هب 
.دراد لابند  هب  یلم 

نیب یلخاد و  یاـه  باـتزاب یاراد  ناـنآ  راتـشون  راـتفگ و  هـک  نارادمتـسایس  اـی  تاـعامتجا و  یاـبطخ  یارب  اـه  هژاو دربراـک 
.تسا رادروخرب  یرتشیب  تیساسح  زا  تسا ، یللملا 

.دنربخ یب  دوخ  مالک  رب  بترتم  یاه  هنیزه زا  ناگدنیوگ  هاگ 
.دراد ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  زین  ناداتسا  نارگشهوژپ و  راک  رد  یملع  نایب  نتفگ و  نخس  قیقد 

یـسراف بدا  ییانبم  یاه  هداد زا  یریگ  هرهب  بلاق  رد  هدزابرپ  طلـسم و  دنور  ناونع  هب  یا  هتـشر نایم  تاعلاطم  جیورت 
.تسا راتشون  نیا  یحیولت  فادها  زا  یسایس  نوتم  رد  یراتساریو  سرد  رد  یسایس و  مولع  ورملق  هنیمز و  رد  و 

هداد و دـیلوت  زا  باـنتجا  اـه و  صـصخت میرح  هـب  مارتـحا  نمـض  هـک  تـسا  نآ  یا  هتـشر ناـیم  تاـعلاطم  ییـالط  نوناـق 
زا ار  لگ  ساـپ  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  یـصصخت  هنیمز  رد  ناـنآ  هدـش  هتفریذـپ  یاـه  هداد زا  رگید ، یاـه  هتـشر رد  داـهتجا 

.دنک روراب  ار  دوخ  هتشر  دریگب و  نانآ 

 



.تسا یسایس  مولع  هتشر  رد  باتک  نیا  فادها  زا  یکی  یناریا  شخب  تیوه  رصنع  یسراف و  نابز  زا  یرادساپ 
.تفرگ رارق  مجاهت  ضرعم  رد  ددجت  تنس و  ههجاوم  نارود  رد  زین  یسراف  نابز 
.تفرگ رارق  مجاهت  ضرعم  رد  ددجت  تنس و  ههجاوم  نارود  رد  زین  یسراف  نابز 

.داد تسد  زا  ار  دوخ  ینابز  لالقتسا  برعریغ ، ناهج  نارظن ، بحاص  زا  یخرب  هتفگ  هب 
دوش یم عورش  یسراف  رد  یسایس  داینبون  یملع  یاه  هژاو یارب  بسانم  قیقد و  یاه  هلداعم شنیزگ  زا  یرادساپ  نیا 

یناسرزور هب  نردم ، یایند  رد  دوخ  صاخ  یتخانـش  تفرعم  یتخانـش و  یتسه  یاه  هراگنا یانبم  رب  دـناوتب  هک  اجنآ  ات 
.دنک مادقا  یسایس  نابز 

یزاـس و هژاو  همـشچرس  دـناوت  یم طارـص  هنوـگچ  هک  تـسا  هداد  ناـشن  طارـص ، هباـثم  هـب  تسایـس  باـتک  رد  هدنـسیون 
.دشاب بطاخم  ینهذ  فرظ  هب  هدنسیون  ینهذ  فرظ  زا  نآ  لاقتنا  نومضم و  یزیر  بلاق 
.دشاب نردم  یایند  رد  لقتسم  یسایس  نابز  دیلوتزاب  یارب  راوتسا  ییانبم  دناوت  یم طارص 

: تسا حرش  نیدب  ییایازم  دیاوف و  یاراد  رثا  نیا 
.۱

ییازفا تراهم  تراهم و  بسک 
.۲

یدرف دربراک 
.۳

لاغتشا لکشم  عفر  هب  کمک 
.۴

راتساریو شناد  یهاگآ و  رمتسم  شیازفا 
.۵

یراتساریو یرکف و  شزرو 
.۶

یسراف نابز  تیوقت  یناریا و  تیوه  ظفح 
تمه هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  ماـمت  داتــسا  رگزرب  مـیهاربا  فیلأـت  یــسایس » نوـتم  شیاریو  شراــگن و   » باــتک

و تمـس )  ) اـه هاگـشناد یناـسنا  موـلع  بـتک  نیودـت  هعلاـطم و  ناـمزاس  یناـسنا  موـلع  هعــسوت  قـیقحت و  هدکــشهوژپ 
هب هحفـص  رد ۲۱۱  یگزاـت  هب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  یناـسنا  مولع  یاـقترا  لوـحت و  یـصصخت  یاروـش  یراـکمه 

/۸۲۶/د۱۰۲/ق .دش رشتنم  ناموت  رازه  یاهب ۲۵ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زورما گنهرف  دش -  رشتنم  یسایس » نوتم  شیاریو  شراگن و   » باتک  

۲۳۲۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۵۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

یرظن یرظن درکیور   درکیور اباب   ریخ   ریخ رما   رما ینارمکح   ینارمکح مالسا  وو   مالسا یسررب   یسررب

درکیور اب  ریخ  رما  ینارمکح  مالـسا و   » هلمج زا  یتاـعوضوم  یـسررب  اـب  هاـمرهم ، هبنـش ۲۴  جنپ راگدـنام  ریخ  مود  شیامه  شیپ
ترورـــض و یعاــمتجا ؛ نیمأــت  ینارمکح  ماــظن  ییارآزاــب   » و ناریا » رد  ریخ  یاـــه  تیلاـــعف بساـــنم  یوــگلا  یحارط  «، » یرظن

.دوش یم رازگرب  اهدربهار »

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۲۳

https://iqna.ir/fa/news/3929260/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C
https://iqna.ir/fa/news/3929260/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تحلصم صیخـشت  وضع  یوبن ، یـضترمدیس  روضح  اب  ات ۱۲  تعاس ۹  زا  هاـمرهم ، هبنـش ۲۴  جنپ مود ، شیامه  شیپ  
وـــضع یناــشاک ، نایرـــضخا  اضردـــمحم  ییاــبطابط و  همــالع هاگـــشناد  یملع  تــئیه  وــضع  یرفعج ، شناد دواد  ماــظن ،

اب ریخ  رما  ینارمکح  مالـسا و   » هلمج زا  یتاـعوضوم  شیاـمه  شیپ نیا  رد.دوـش  یم رازگرب  نارهت  هاگـشناد  یملع  تـئیه
؛ یعاـمتجا نیمأـت  ینارمکح  ماــظن  ییارآزاــب   » و ناریا » رد  ریخ  یاــه  تیلاــعف بساــنم  یوـگلا  یحارط  «، » یرظن درکیور 

یناــشن هــب  مارگاتـــسنیا  هکبـــش  نوــچمه  ییاـــه  هاـــگرد زا  شیاـــمه  شیپ نیا.دوــش  یم یـــسررب  اـــهدربهار » ترورض و 
تهج دنناوت  یم نادنم  هقالع.تسا هدـهاشم  لباق   khairemandegar/live یناشن هب  تاراـپآ  و  @ khairemandegar
هکبش یتنرتنیا conf.ala.org.ir و  یناشن  هب  راگدـنام  ریخ  یلم  شیاـمه  نیموس  تیاـس  بو هب  رتشیب  تاـعالطا  بسک 

.دنریگ سامت   ۰۲۱ هرامش ۸۸۲۵۸۹۰۰ -  اب  ای  دننک  هعجارم  @ khairemandegar یعامتجا

«، یناهج یاه  هبرجت «، » یرظن ثحابم   » لـماش روحم  تفه  رد  راگدـنامریخ  یلم  شیاـمه  نیموس  اـنکیا ، شرازگ  هب 
«، ناریا رد  ریخ  روما  ینارمکح  یاه  شلاچ اـه و  بیـسآ «، » ریخ هصرع  رگیزاـب  یاـه  داـهن شقن  «، » یلم یاـه  هبرجت »

تمه هـب  ناریا » رد  ریخ  روـما  ینارمکح  یارب  وـن  یاــه  هدــیا  » و ناریا » رد  یراــکوکین  ریخ و  روــما  بوــلطم  ینارمکح  »
لاس دنفـسا  یط ۱۲  اـنکیا  یرازگربـخ  هـیریخ و  روـما  فاـقوا و  ناـمزاس  ناهفـصا ، هاگـشناد  ءـالآ ، یربـهار  هـیریخ  داـینب 

.تسا هدرک  راگدنام  ریخ  یلم  یاه  شیامه شیپ یرازگرب  هب  مادقا  الآ  داینب  اتسار ، نیا  رد.دوش  یم رازگرب  یراج 
تحلـصم صیخـشت  وضع  یوبن ، یـضترمدیس  روضح  اب  ات ۱۲  تعاس ۹  زا  هاـمرهم ، هبنـش ۲۴  جنپ مود ، شیامه  شیپ

وــضع یناـشاک ، نایرــضخا  اضردــمحم  ییاـبطابط و  همالع هاگـشناد  یملع  تـــئیه  وـــضع  یرفعج ، شناد دواد  ماــــظن ،
اب ریخ  رما  ینارمکح  مالسا و   » هلمج زا  یتاعوضوم  شیامه  شیپ نیا  رد.دوش  یم رازگرب  نارهت  هاگشناد  یملع  تئیه
؛ یعاـمتجا نیمأـت  ینارمکح  ماـظن  ییارآزاـب   » و ناریا » رد  ریخ  یاـه  تیلاـعف بساـنم  یوـگلا  یحارط  «، » یرظن درکیور 

یناــشن هــب  مارگاتــسنیا  هکبـــش  نوــچمه  ییاــه  هاــگرد زا  شیاــمه  شیپ نیا.دوــش  یم یـــسررب  اــهدربهار » ترورض و 
دنناوـت یم نادـنم  هقـالع.تسا هدــهاشم  لـباق   khairemandegar/live یناــشن هــب  تاراـــپآ  و  @ khairemandegar

یتنرتنیا conf.ala.org.ir و یناشن  هب  راگدنام  ریخ  یلم  شیامه  نیموس  تیاس  بو هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 
.دنریگ سامت   ۰۲۱ هرامش ۸۸۲۵۸۹۰۰ -  اب  ای  دننک  هعجارم  @ khairemandegar یعامتجا هکبش 

مایپ یاهتنا 

۲۳۲۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۵۰



زوین تمالس  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / انسیا   

دیهــش یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  تساــیر  هزوـح  ریدــم  سییر و  ییارجا  رواــشم  یریپ  نـسح  رتــکد  انــسیا  ، شرازگ  هـب 
هاگشناد یرهـش  تیریدم  یتروشم  یملع  نمجنا  یرهـش  تیریدم  هزوح  ناسانـشراک  روضح  اب  هک  یتسـشن  رد  یتشهب 

هب اـنورک و  یریگ  همه زاـغآ  هـب  هراـشا  نمـض  دـش ، رازگرب  نارهت  یرادـنامرف  یتروـشم  یملع  نـمجنا  ییاـبطابط و  همالع 
ار  ۱۹- دــیووک سوریو  ندــش  نـک  هـشیر  ناـمز  نارهت ، رهــشنالک  رد  اـنورک  یراـمیب  اـب  هلباـقم  داتــس  لیکــشت  نآ  لاـبند 

تسا تسا رترت   هدننک هدننک نارگن   نارگن رایسب   رایسب لبق   لبق کیپ   کیپ ودود   هبهب   تبسن   تبسن انورک   انورک موس   موس کیپ   کیپ

اـه و شلاـچ یــسررب  هـب  نارهت  رهــشنالک  رد  اـنورک  یراـمیب  اـب  هلباـقم  داتــس  رد  روـضح  اــب  یرهــش  هزوـح  ناسانــشراک  زا  یعمج 
.دنتخادرپ انورک  اب  هزرابم  هزوح  رد  نارهت  ناتسا  یاه  تیفرظ

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۲۴
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تسا و رت  هدـننک نارگن  رایـسب  لـبق  کـیپ  ود  هب  تبـسن  یراـمیب  نـیا  موـس  کـیپ  تـفگ : تـسناد و  ینیب  شیپ  لـباقریغ 
عقاو شخبرثا  اـیند  رـسارس  رد  سوریو  نـیا  اـب  هلباـقم  یارب  ناکـشزپ  نادنمـشناد و  تامادـقا  رتدوز  هـچره  میراودـیما 

.دوش
، رکف قاـتا  یژولویمدـیپا و  هـتیمک  یملع ، هـتیمک  نوـچمه  فـلتخم  یاـه  هـتیمک داتـس و  لیکــشت  اـب  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

هزوـح رد  اـهمیرحت  مـغر  یلع  روـشک  لـک  رد  درک : راـهظا  تـفرگ ، ماـجنا  یراـمیب  تیریدــم  یاتــسار  رد  یرثوـم  تامادــقا 
اب زین  زورما  ات  تسا ، رادروخرب  یبولطم  طیارـش  زا  تینما  یاـه  تخاـسریز نوچمه  ناـمرد  تشادـهب و  یاـه  تخاـسریز

هیارا ناگدـننک  هعجارم  نارامیب و  هب  یرثوم  تامدـخ  اه  ناتـسرامیب رد  ناـمرد  رداـک  صوصخ  هب  ناراـکمه  همه  شـالت 
.تسا هدش 

کی یتح  نودب  یزور و  هنابش  تروص  هب  نارهت  رد  انورک  یرامیب  اب  هلباقم  داتس  ریخا  یاه  هام نیا  لوط  رد  دوزفا : یو 
رازگرب اضعا  یماـمت  روضح  اـب  داتـس  هسلج  یهدـنامرف و  یاروش  هتفه  ره  مظنم  روط  هب  هدرک و  تیلاـعف  یلیطعت  زور 

.دوش یم 
.دننک یم هفیظو  ماجنا  یداهج  تروص  هب  داتس  نیا  رد  ناراکمه  همه 

.دوش یم هدافتسا  یناسر  عالطا  یارب  اه  هناسر تیفرظ  مامت  زا  یمومع  طباور  شخب  تمه  اب  نینچمه 
یرامیب  لاقتنا  رد  تلود  نانکراک  تیلاعف  لقن و  لمح و  ریگمشچ  شقن 

: درک راـهظا  هسلج ، نـیا  هـمادا  رد  زین  نارهت  رد  اـنورک  یراـمیب  اـب  هلباـقم  داتـس  یزیر  هماـنرب نواـعم  رهاـم  یلع -  رتـکد 
دهد یم ناـشن  عوـضوم  نیا  تساـنورک و  یمدـناپ  تیروـحم  اـب  ملع  دـیلوت  رظن  زا  روـشک  نیلوا  زورما  هـقطنم  رد  ناریا 

.تسا هتفرگ  تروص  یدنمشزرا  رایسب  یاهراک 
اب دـیاب  اه  یـسررب نیارباـنب  تسین ، لوبق  لـباق  اـم  روشک  رد  اـهروشک  زا  یرایـسب  شور  ناـمرد  ثحب  رد  داد : همادا  یو 

.دریگ تروص  روشک  ره  ناکم  نامز و  هب  هجوت 
هداد ماجنا  یبسانم  تامادـقا  زین  یرهـش  تیریدـم  هزوح  رد  نارهت  رد  انورک  یرامیب  اب  هلباـقم  داتـس  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

یراکرود تروص  هب  ناـنآ  زا  یـشخب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تلود  ناـنکراک  تیلاـعف  لـقن و  لـمح و  نارهت  رد  تفگ : تسا ،
تابتاکم  اه و  یـسررب هلئـسم  نیا  تیمها  هب  هجوت  اـب  دراد و  یراـمیب  لاـقتنا  رد  یریگمـشچ  شقن  دـننک ، یم تیلاـعف 

.تسا هتفرگ  ماجنا  صوصخ  نیا  رد  نارهت  انورک  اب  هلباقم  داتس  یوس  زا  یدایز 
مهارف ار  یناتـــسرامیب  دنمـــشوه  تیریدـــم  تیلباــق  هــک  میتــسه  یروــشک  اــهنت  زین  هــقطنم  رد  زورما  داد : هــمادا  یو 

.میا هدرک
رایـسب یریگ  میمـصت  ریـسم  رد  هک  دریگ   یم رارق  داتـس  رایتخا  رد  طـخرب  اـه  ناتـسرامیب تاـعالطا  ماـمت  هناـماس  نیا  اـب 

.تسا هدننک  کمک 
.درک دیکات  اه  نارحب اب  هلباقم  یارب  اه  تخاسریز تیوقت  موزل  رب  دوخ  نانخس  نایاپ  رد  رهام 

اب هلباقم  داتـس  تامادقا  صوصخ  رد  ار  دوخ  تالاوس  زین  یرهـش  تیریدـم  ناسانـشراک  هسلج  نیا  زا  یرگید  شخبرد 
.تفرگ رارق  رظن  لدابت  ثحب و  دروم  زین  اهروشک  ریاس  براجت  اه و  هاگدید دندرک و  نایب  نارهت  رد  انورک  یرامیب 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین تمالس  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

نارهت قفا  ینیب -  شیپ  لباقریغ  انورک  سوریو  ینک  هشیر  نامز   

نیالنآ رگراک  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

دادیور ۲۴ تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  موس  کیپ  انورک ؛ سورو   

لبق کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ  دش  حرطم  نارهت  انورک  اب  هلباقم  داتس  رد  یرهش  ناسانشراک  هسلج  رد   

 



اناپ یرازگربخ  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب 

اناو تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

فلا تسا -  هدننک  نارگن  رایسب  انورک  موس  کیپ   

ون ریرحت  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

انقفش تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ  انورک : اب  هلباقم  داتس   

ون هار  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

زوین کاترف  رت - ! هدننک نارگن  رایسب  ؛ انورک موس  کیپ   

نازور همانزور  ناهج -  ناریا و  رابخا  نازور |  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   
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نیالنآ ناریا  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / انریا   

هاگشناد یملع  تأــیه  وـضع  سانــش  مدرم یئازریم  نیــسح  مـلق  هـب  یتشادداــی  رد  رهم  هبنـشراهچ ۲۳  ناریا  هماـنزور 
ًاتدـمع یمومع  یاهاضف  رد  کسام  ندز  ندـش  یرابجا  اب  تفلاخم  یارب  تعاـمج  نیا  لـیالد  تشون : ییاـبطابط  همالع 

.دراد هناهاوخ  یدازآ یاه  نایرج رد  هشیر 
.تسا یعامتجا  یدرف و  یاه  یدازآ ندرک  دودحم  یرابجا و  یاه  نویسانیسکاو اه  تلود ییاهن  فده  دندقتعم  اهنآ 

ثعاب دـنک و  یم لتخم  یکانرطخ  لکـش  هب ار  ندـب  هب  یناسر  نژیـسکا کسام ، ندز  هک  تسا  نیا  ناـنآ  هدـمع  یاـهداریا 
.دنک سفنت  ار  دوخ  ِمدزاب  کینبرک  زاگ  درف  دوش  یم

ذفاـنم زا  سوریواـنورک  ندوـب  رتزیر  لـیلد  هـب  دوـش و  یرتکاـب  کـپک و  چراـق و  ندــعم  دــناوت  یم دوـخ  کـسام  نـینچمه 
.دنک یمن یریگولج  یرامیب  لاقتنا  زا  نآ  ندز  کسام ،

هلباقم هار  اهنت  کسام  ندیشوپ  تاعمجت و  زا  یرود  ًالعف  هک  دنتـسه  دقتعم  نانچمه  یناهج  تشادهب  نالوئـسم  اما 
.دنا هداد لکش  لصا  ود  نیمه  رب  ار  دوخ  یتشادهب  تسایس  اه  تلود لیلد ، نیمه  هب  تسا و  یرامیب  نیا  راشتنا  اب 

نت هـنیطنرق  هـب  درک  راداو  ار  مدرم  هتـشذگ   لاـس  هامدنفــسا  رد  عاـضوا  تماـخو  رب  ینبم  هـیلوا  یاهرادـشه  ناریا ، رد 
.دننک عطق  ًابیرقت  ار  دوخ  یعامتجا  طباور  دنهد و 

، دـش هتفرگ  رـس  زا  اه  ینامهم دـنداد ، شهاک  ار  دوخ  یتبقارم  حطـس  مدرم  مارآ  مارآ  یزورون ، تـالیطعت  عورـش  اـب  اـما 
مود جوم  لیلد  نیمه  هب  دـندرک و  عورـش  هتـسهآ  هتـسهآ  ار  یداع  یگدـنز  مدرم  هملک  کی  رد  دـش و  زاغآ  اه  ترفاسم
نیا زا  یــشان  یاــهریم  گرم و  نازیم  هـک  یوــحن  هــب  دــش  زاــغآ  دارفا  زا  یرتــشیب  دادــعت  ندرک  ریگرد  اــب  سوریواــنورک 

.تسا شیازفا  لاح  رد  زور  هب  زور  سوریو 
دننک یمن هدافتـسا  کـسام  زا  هـک  یناـسک  یارب  دـیاب  هـک  دیـسر  یدـنب  عـمج نـیا  هـب  ًاـتیاهن  اـنورک ، اـب   هلباـقم  یلم  داـتس 

.تسا هدش  هجاوم  یعامتجا  یاضف  رد  ینوگانوگ  یاه  شنکاو اب  هک  یمیمصت  دوش ، نییعت  یا  همیرج
.دنشاب هتشاد  یتالمأت  اهنآ  ربارب  رد  دیاب  نالوئسم   هک   تسا  حرطم  یدج  یتالاؤس  نیب  نیا  رد 

نیا رد  هک  تسا  نیا  یـساسا  لاؤس  تسین ، فافـش  زونه  دارفا  ندرک  همیرج  یارب  میمـصت  نیا  تایئزج  هکنیا  زا  ادـج 

کسام کسام ناگیار   ناگیار عیزوت   عیزوت اباب   همیرج   همیرج شهاک   شهاک

رد دارفا  زا  یا  هدع ناهج ، رد  سوریوانورک  یریگارف  نیزاغآ  یاه  هام نامه  زا  تشون : یتشاددای  رد  ناریا  همانزور  انریا - نارهت -
ناتـسبات رد  هک  یوـحن  هب  دنتـشاد ؛ ضارتـعا  یموـمع  یاـهاضف  رد  کـسام  ندز  ندـش   یراـبجا  هـب  تبـسن  ییاـپورا ، یاـهروشک 

دوخ یاهرهـش  رد  ار  هرفن  نارازه  تاعمجت  دنتـسناوت  سیلگنا  هسنارف و  ناملآ ، کیژلب ، ایلاتیا ، ایناپـسا ، رد  ناـضرتعم  لاـسما 
.دنهد بیترت 
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.تسین یا  هداس راک  رادروخرب  رت  مک یاه  هداوناخ زا  یرایسب  یارب  کسام  هیهت  یداصتقا ، ناماسبان  طیارش 
.دوش ضیوعت  رابکی  تعاس  راهچ  ره  دیاب  دشاب  رثؤم  دهاوخب  رگا  کسام  ناصصختم ، رثکا  رظن  قبط 

هـس دیاب  دنک  یرپس  لزنم  زا  جراخ  ار  تعاس  زور ۱۲  رد  دـنک  یم باجیا  وا  یداصتقا  تایح  هک  یدـنمراک  ای  رگراک  ینعی 
.دنک هیهت  ناموت ) مادک ۱۵۰۰  ره  رارق  زا   ) کسام

تسا ؟ نکمم  راشقا  همه  یارب  کسام  هیهت  یارب  زور  رد  غلبم  نیا  هیهت  ایآ 
، هجیتـن رد  داد و  دـهاوخن  قوـس  هدوـلآ  یاـه  کـسام زا  هرابدــنچ  هدافتــسا  یوـس  هـب  ار  دارفا  کـسام ، ندز  رد  راـبجا  اـیآ 

دنک یم یریگولج  یرامیب  یالتبا  زا  کسام  ندز  هک  دنتـسه  ممـصم  ًاعقاو  نالوئـسم  رگا  دش ؟ دـهاوخن  دـیدشت  یرامیب 
.دنهد صاصتخا  رادروخرب  رتمک  راشقا  یارب  ناگیار  کسام  هیهت  یارب  ار  یرامیب  نامرد  هجدوب   زا  یشخب  دیاب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ ناریا  کسام -  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک   

ناریا همانزور  کسام -  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک   

ناریا همانزور  کسام -  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک   

اناپ یرازگربخ  کسام -  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک  یئازریم * نیسح   

۲۳۲۳
رهم
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۰۴:۴۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

دنچ ره  هک  تسا  روشک  یشزومآ  ماظن  ی  هنهک مخز  یهاگشناد » یاه  هتشر یاه  لصفرس رد  یرگنزاب  » تیاضر هرهاط 
.دنک یم زاب  رس  راب  کی تقو 

اه لصفرس ندش  هنهک  زا  ناسردم  دنیوگ و  یم دنناوخ ، یم هاگـشناد  رد  هچ  نآ ندوبن  یدربراک  زا  هراومه  نایوج  شناد
.هعماج یاهزاین  اب  ندوبن  قبطنم  و 

تروص نآ  رد  ییاه  یرگنزاب یگزات  هب دوب و  هدرکن یرییغت  بالقنا  زا  سپ  یاه  لاس زا  هک  یهاگشناد  یاه  هتشر زا  یکی 
.تسا یعامتجا  یراکددم  ی  هتشر تسا ، هتفرگ

.دننک یم وگ  و تفگ انطع  اب  هناهب  نیا  هب  نایلداع  هدیمح  لصا و  یدهاز  دمحم 
هک تـسا  یـسک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع  لـصا  یدـهاز  دمحمــسورد  یرگنزاـب  مـخ  چــیپ و  رپ  هار 

هراـب نیا  رد  اـنطع  اـب  وـگ  و تفگ رد  وا  تسا ، هتـشاد  هدـهعرب  ار  یراکددـم  ی  هتـشر سورد  یرگنزاـب  یـسررب و  تیلوئـسم 
.تسا هدیسر هورگ  دییأت  هب  تیاهنرد  هدرب و  نامز  لاس  کی  زا  شیب  یراکددم  ی  هتشر رد  یرگنزاب  : » دیوگ یم

موــلع طــبر  یذ لوــحت  هورگ  هاگــشناد ، یاروــش  هاگــشناد ، یلیمکت  تالیــصحت  هدکــشناد ، یاروــش  رد  هورگ ، رب  نوزفا 
غـالبا اـه  هاگــشناد هـب  دیــسر و  بیوـصت  هـب  یناـسنا  موـلع  لوـحت  یاروـش  رد  تیاـهنرد  موـلع و  ترازو  رد  ادــتبا  یناـسنا 

هب هتـشاد و  ییاـه  تیلوئــسم هدکــشناد  رد  لاـس ۱۳۵۷  رد  یمالــسا  بـالقنا  زا  شیپ  اـه  لاـس زا  لـصا  یدــهاز  «. دــش
.تسانشآ یبوخ  هب  هتشر  نیا  تارییغت 

زا شیپ  هـک  دوـب  یعاـمتجا  موـلع  هتـشر  ی  هماـنرب یلبق ، هماـنرب  : » دـیوگ یم یـسرد  یاـه  لصفرــس تـالوحت  خـیرات  زا  وا 
هب ار  دوـخ  یاــج  یعاــمتجا  تامدــخ  هتــشر  ناــمز  تشذــگ  اــب  مارآ  مارآ  دوــب و  هدــش یحارط  شیارگ  شــش  اــب  بــالقنا 

مولع ی  هعومجم ی  همانرب : » دهد یم همادا  وا  «. دوب هدرکن ینادنچ  رییغت  اوتحم  رد  هک  دنچ  ره  داد  یعامتجا  یراکددم 
هب دوب و  هدـش لیدـبت  هتـشر  کی  هب  هتـشر  هک ۱۳  دوب  تروص  نیا  هب  نیـشیپ  یگنهرف  بـالقنا  داتـس  بوـصم  یعاـمتجا 
رد ناـمز  نآ  هک  یدـحاو  اب ۱۴۴  هک  ارچ  دـش ، یم ساسحا  یـساسا  یرگنزاـب  هب  زاـین  بـالقنا  لـیاوا  ناـمه  زا  لـیلد  نیا 

یهاگشناد یهاگشناد یاه   یاه هتشر هتشر ردرد   یرگنزاب   یرگنزاب مگردرس   مگردرس فالک   فالک
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.دش یمن تیبرت  یعامتجا  راکددم  زگره  دش  یم سیردت  هتشر  نیا 
«. دشن هجاوم  لابقا  اب  نادنچ  هک  دش  هداد  نالوئسم  هب  لوحت  داجیا  یارب  نودم  یا  همانرب راب  کی  اه  لاس نیا  رد 

یراکددم ۳۴ ی  هتشر رد  بالقنا  زا  شیپ  لصا ، یدهاز  ی  هتفگ هبدنک  یم کمک  سورد  ندش  یـصصخت  هب  اه  یرگنزاب
دحاو هب ۱۲  بالقنا  زا  دـعب  اما  داد ، یم لیکـشت  ار  ناگتخومآ  شناد ندـش  یا  هفرح ساـسا  هک  میتشاد  یزروراـک  دـحاو 

.دیسر
یــصصخت سورد  هـب  ار  هـیقب  اـه و  یزوراـک هـب  ار  نآ  دـحاو  راـهچ  هـک  مـیدرک  هفاـضا  هماـنرب  هـب  دـحاو  اــم ۱۶  یا  هرود رد 

یتـسپ و اـه  لاـس نیا  رد  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  یملع  تئیه  وـضع  نیا  «. درک یمن تیاـفک  مه  زاـب  اـما  مـیداد  صاـصتخا 
همالع هاگـشناد  : » دــیوگ یم تـسا  هدیــسر ینوـنک  هماـنرب  هـب  تیاـهنرد  اـت  هتــشاذگ  رــس  تـشپ  ار  یرایــسب  یاــه  یدــنلب

هک هدرک  داجیا  سورد  لصفرـس  رد  یقیمع  تـالوحت  یرگنزاـب  نیا  تسا و  روشک  رد  یراکددـم  هتـشر  یلوتم  ییاـبطابط 
«. تسا هدش مه  نآ  ندش  رت  یصصخت هب  رجنم 

یملع تئیه  یاـضعا  زا  رگید  یکی  ناـیلداع  هدـیمحدنوش  زور  هـب هعماـج  تارییغت  بساـنت  هـب  دـیاب  یهاگـشناد  سورد 
.تسا یراکددم  هتشر  رد  ییابطابط  همالع هاگشناد 

یگنوگچ اه و  ترورـض زا  وگ  و تفگ نیا  رد  هدوب و  یعامتجا  یراکددـم  ی  هتـشر رد  یرگنزاب  دـنیارف  ناراکردـنا  تسد زا  وا 
.ددرگ یمزاب شیپ  لاس  تسیب  دودح  هب  اه  یرگنزاب نیا  هچخیرات  نایلداع  ی  هتفگ هب.دیوگ  یم انطع  هب  تارییغت  نیا 

رد رت  شیپ لاـس ۱۳۷۲ و  دیـسر ، یـشزومآ  یزیر  هماـنرب نویـسیمک  بیوصت  هب  لاـس ۱۳۹۵  رد  هک  هماـنرب  نـیا  زا  لـبق 
.دوب هدش یرگنزاب  اه  همانرب نیا  لاس ۱۳۶۸ 

یم ساسحا  اه  لصفرـس رد  رییغت  هب  زاین  هک  مییوگب  میناوت  یم مه  یـشهوژپ  یـسررب و  چـیه  نودـب  تسا  دـقتعم  وا 
نویــسیمک قــیرط  زا  لاــس ۱۳۹۵  رد  یــسانشراک  هرود  یرگنزاــب  هـک  نـیا  هـب  هراــشا  اــب  یملع  تــئیه  وــضع  نیا.دوــش 

: دـنک یم هفاـضا  تسا ، هتفرگ تروـص  لاـس ۱۳۹۷  رد  دـشرا  یـسانشراک  هرود  هماـنرب  هناـخترازو و  یــشزومآ  یزیر  هماـنرب
ترورــض هراـبرد  ناــیلداع  «. تـسا هدیــسرن ارجا  هـلحرم  هـب  تـسا و  ماــجنا  تـسد  رد  زوـنه  اــما  یرتـکد  هرود  یرگنزاــب  »

.دنتسه یندشنادج  ءزج  ود  هاگشناد  هعماج و  : » دیوگ یم یعامتجا  یراکددم  هتشر  رد  یرگنزاب 
هطیح رد  نیارباـنب  دوـش  یم ساـسحا  ییاـهزاین  نآ  یپ  رد  دـیآ و  یم دوـجو  هـب  یتارییغت  هعماـج  رد  هـک  یماـگنه  ینعی 
یوـگ خــساپ یهاگــشناد  سورد  دوـش  ساـسحا  هـک  ناـمز  نآ  دنتــسین و  هعماــج  زا  ادــج  دارفا  زین  هاگــشناد  یــصصخت 

یراکددـم هتـشر  یگژیو  هک  نیا  هب  هراشا  اـب  وا  «. دـتفیب قاـفتا  دـیاب  یرگنزاـب  هک  تسا  یناـمز  دنتـسین ، هعماـج  یاـهزاین 
هک تساـنعم  نـیا  هـب  یگژیو  نـیا  : » دـهد یم هـمادا  تـسا ، یللملا  نـیب هتــشر  کـی  یعوـن  هـب  هـک  تـسا  نـیا  یعاـمتجا 

.دنراد ناسکی  تیلک  دوش  یم هئارا  هطیح  نیا  رد  هک  یصصخت  سورد  زا  یشخب 
یاـه صخاـش یرگید ، روـشک  اـی  دوـش  سیردـت  ناریا  رد  دــهاوخب  هـک  نـیا  زا  غراـف  یزاسدــنمناوت  ثـحب  رد  لاـثم  یارب 

هب اـم  هـک  دــنک  یم باـجیا  یگژیو  نـیا  دراد و  یــصخشم  فـیرعت  اــج  هـمه هـک  یروآ  باــت دــننام  دراد  دوـجو  یناــس  کــی
.میشاب هتشاد هجوت  یللملا  نیب شزومآ  یاهدرادناتسا 

یللملا نیب یاهدرادناتسا  هب  ار  دوخ  میتشاد  میمصت  ام  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  زین  یرگنزاب  نیا  مازلا  زا  یـشخب  نیاربانب 
.مینک کیدزن 

ییارجا نتـسبراک و  هب  لکـش  تسا ، دـحاو  اه  صخاش هک  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  اما  ناـیم  نیا  رد  هجوت  لـباق هتکن 
داقتعا هب  «. دراد روشک  ره  یعامتجا  یداصتقا  طیارـش  هب  هجوت  یزاـس و  یموب هب  دـنمزاین  هدوب و  تواـفتم  اـه  نآ ندرک 

هب اه  لاس نیا  رد  ناداتـسا  هک  دش  ماجنا  رید  یردـق  هب  یعامتجا  یراکددـم  ی  هتـشر رد  یرگنزاب  هاگـشناد ، داتـسا  نیا 
.دندوب هداد رییغت  ار  سورد  یاوتحم  یمسرریغ ، تروص 

.تسا ناداتسا  دوخ  ی  هدهع هب  اه  سالک یاوتحم  دصرد  ات ۴۰  دودح ۳۰  هک  ارچ 
.دوش یم لامعا  یمسر  تروص  هب  تارییغت  نیا  یرگنزاب ، اب  اما 

رد رت  شیب یرگنزاب  رب  مولع  ترازو  دیکأت  هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  نایلداعدوش  یم لاغتـشا  هب  رجنم  سورد  ندوب  یدربراک 
یروحم ود  یزاس  یموب یللملا و  نیب یاهدرادناتـسا  هب  ندـش  کیدزن  : » دـیازفا یم تسا ، هدـش رت  شیب ریخا  یاه  لاـس
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.تسا هدوب ام  رظندم  سورد  یرگنزاب  رد  هک  تسا 
.داد قوس  زین  ندش  یصصخت تمس  هب  ار  ام  هاگآدوخان  تروص  هب  عوضوم  ود  نیا 

لیـصحتلا و غراـف نایوجــشناد  دوـب و  سورد  ندوـب  یدربراـک  هـب  یهجوـت  یب اـه  لصفرــس یلبق  ی  هخــسن رد  رگید  هـتکن 
.دش یم لح  تالکشم  نیا  رد  تیاهنرد  اهزاین  نآ  خنرس  هک  دنتشاد  ییاهزاین  ناراکددم 

، شرورپ شزومآ و  رد  یعامتجا  یراکددم  یکـشزپ ، یراکددم  یاه  ناونع اب  دوب  یا  یـصصخت سورد  هاگن  نیا  یجورخ 
 … . ییاذغ و یعامتجا  یراکددم  یتعنص ، یعامتجا  یراکددم 

هدـیمح «. یـصصخت هزوح  رد  مه  مینک و  لابند  یدربراک  هزوح  رد  مه  ار  یراکددـم  اـم  هک  دـش  نیا  هب  رجنم  ارجاـم  نیا 
هتکن نیا  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم ناناوج  لاغتـشا  هزوح  اب  دـنویپ  نتـشادن  ار  یلبق  همانرب  یاه  فعـض زا  یکی  نایلداع 

زین دـشرا  یـسانشراک  هرود  رد  : » دـیوگ یم هراـب  نـیا  رد  وا  دـنک ، یم داـجیا  ار  یرت  شیب عـناوم  دـشرا  یـسانشراک  هرود  رد 
راـک نیا  هب  ینادـنچ  لـیامت  موـلع  ترازو  اـما  دوـش ، داـجیا  هتـشر  نیا  فـلتخم  یاـه  شیارگ هک  دوـب  نـیا  اـم  تساوـخرد 

.دادن ناشن 
یا هنوـگ هب  سورد  یاوـتحم  یلو  دوـش  هداد یلک  تروـص  هب  دـشرا  یـسانشراک  کردـم  هـک  دوـب  نـیا  اـم  نیزگیاـج  درکیور 

درواتسد نیا  منک  یم ساسحا  دننک و  لابند  ار  یفلتخم  یاه  هزوح دوخ  قیالع  ساسا  رب  دنناوتب  نایوجـشناد  هک  دشاب 
.دندرک یم ساسحا  راک  لحم  رد  اهنت  ار  اه  شیارگ نیا  توافت  نیا  زا  شیپ  ات  هکارچ  تسا  یبوخ 

.تساه هتشر راک  رازاب  هدوب ، هجوت  دروم  رایسب  دشرا  عطقم  رد  هک  هچ  نآ
رب هاگـشناد  تساه ، ناتـسرامیب یارب  راکددـم  بذـج  رب  تشادـهب  ترازو  دـیکأت  یلاس  رد  رگا  هک  تسا  نیا  رب  اـم  یعس 
زا یکی  «. دوش رتراوـمه  زین  نایوجـشناد  لاغتـشا  ریـسم  هار  نیا  زا  اـت  دـشاب  هتـشاد یرت  شیب هجوـت  تمالـس  یراکددـم 

اقافتا هک  تسا  هعماج  زور  لئاسم  اب  یـشزومآ  یاوتحم  نتـشادن  بسانت  هراومه  یهاگـشناد  ی  هزوح هب  هدراو  تاداریا 
.دراد یرت  شیب دومن  یناسنا  مولع  یاه  هتشر رد 

دنوـــیپ اـــه  هتـــشر رد  یـــساسا  یاـــه  یرگنزاـــب هــب  سورد  یاوـــتحم  مگردرـــس  فـــالک  نــیا  رـــس  دـــیآ  یم رظن  هــب  ـــالاح 
لـصا یدهاز  دمحم  انطع  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایلداع  هدیمح  هتـشر  یرگنزاب  لاغتـشا  یدیلک : تاملک.دروخ  یم

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۳۹۷ یراذگ : کارتشامولع  ترازو 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

تیمها ناهج و  رسارس  رد  ظفاح  ناوید  ظفاح و  ۀژیو  هاگیاج  زا  ظفاح  تشادگرزب  یللملا  نیب تسـشن  ردناگژیوآ  ارهز 
یــسراف تاـیبدا  ناــبز و  داتــسا  قفــش ، بوـقعی  رتـکد  دــش ؛ تبحــص  هناــیمرواخ  یاــهروشک  تاــیبدا  گــنهرف و  رد  نآ 

ظاحل زا  هکلب  یسراف  نابز  نتخومآ  یارب  اهنت  هن  ظفاح  ناوید  : » تفگ عوضوم  نیا  ۀرابرد  هیکرت  هعلق  کیرک  هاگشناد 
اب ظـفاح ، تشادـگرزب  مسارم  اـنطع ، شرازگ  هب  «. دوش یم بوـسحم  لیدـب  یب یا  هنوـمن ناوـنع  هب  زین  تغـالب  کـینکت و 
، یجراـخ یاـه  ناـبز یـسراف و  تاـیبدا  ۀدکـشناد  تمه  هب  هناـیمرواخ  روشک  یـسراف ۵  تاـیبدا  ناـبز و  ناداتـسا  روضح 

یگنهرف ۀسـسؤم  یراکمه  اـب  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یللملا  نیب یاـه  یراـکمه رتفد  یهوژپ ، گـنهرف ۀدکـشهوژپ 
هدکـشناد سیئر  هداز ، ناریا هللا  تـمعن رتـکد  روـضح  اـب  تسـشن  نیا.دـشرازگرب  نیـالنآ  تروـص  هـب  هاـمرهم  متــسیب  وـکا 

یاـه یراـکمه زکرم  ریدــم  راـی ، هـشیت انادــنام  رتـکد  یئاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یجراـخ  یاـه  ناــبز یــسراف و  تاــیبدا 
هاگشناد یهوژپ  گــنهرف ۀدکـــشهوژپ  یملع  تــئیه  وــضع  یلـــضف ، زر  رتــکد  یئاــبطابط ، همالع هاگـشناد  یللملا  نـیب

سیئر یتـخب ، رورــس  رتـکد  ظـفاح  تشادـگرزب  یللملا  نـیب تســشن  رد.دـش  رازگرب  نادــنمقالع  رگید  یئاـبطابط و  همالع
رتـکد ناتــسناغفا ، زا  تاره  بلاـغ  هاگــشناد  سیئر  باـی ، هر رــصاندمحم  رتـکد  ناتــسکیجات ، زا  وـکا  یگنهرف  ۀســسؤم 

تغالب تغالب کینکت  وو   کینکت ردرد   لیدب   لیدب یبیب یایا   هنومن هنومن ظفاح   ظفاح ناوید   ناوید
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هاگشناد یسراف  نابز  داتسا  قفش ، بوقعی  رتکد  نانبل ، زا  هلحز  هاگشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  داتـسا  رکـش ، همیعن 
هورگریدم هداز ، نسح نسح  رتکد  ناتسکبزا ، زا  یسانشرواخ  هاگـشناد  داتـسا  فوکبنارق ، رتکد  هیکرت و  زا  هعلق  کیرک 

ناـبز و داتــسا  ییاـفو ، یلعــسابع  رتـکد  یئاــبطابط و  همالع هاگـشناد  یـسیلگنا  یاـه  ناـبز یـسراف و  تاـیبدا  ۀدکــشناد 
ناـبهگن ظـفاح ، ناوید.دـنتخادرپ  ظـفاح  ۀراـبرد  دوـخ  یاـه  هاگدــید ناـیب  هـب  یئاـبطابط  همالع  هاگـشناد  یـسراف  تاـیبدا 

، نارهت رد  وکا  یگنهرف  هسـسوم  سیئر  یتخب ، رورـس  رتکد  تسـشن  نیا  یادتبا  ردتـسا  هدوب  یکدور  نیمزرـس  ناکدوک 
لزغ تسا و  لزغ  یلصا  یاورنامرف  کش  یب ظفاح  : » تفگ درک و  تبحص  مدرم  یگدنز  رد  ظفاح  ناوید  تیمها  ۀرابرد 

رد ار  یتسود  یگدنز فعـش و  روش و  دیابر و  یم هنیـس  زا  ار  هودـنا  مغ و  دـیوش ، یم ار  رابغ  درگ و  هک  راهب  ناراب  دـننام  وا 
زا یهرگ  ات  دننز  یم لأفت  وا  راعـشا  هب  مدرم  هک  تسا  وگ  یـسراپ رعاش  اهنت  ظفاح  : » دوزفا یو  «. دنک یم هدنز  اه  ناسنا

نیمزرــس رد  هـک  دـنادب  یــسک  رتـمک  دــشاب و  بـیجع  دــیاش  دــشاب ؛ توارط  یزبـس و  زا  رپ  ناـشزور  دوـش و  زاـب  ناـشراک 
ناوید هب  لأفت  اه  هدس «. دنراد هگن  رود  ایالب  زا  ار  وا  هک  تین  نیا  اب  دنراذگ ، یم ار  ظفاح  ناوید  دازون  رس  ریز  رد  یکدور 
ظفاح ناوید  شقن  ۀرابرد  ناتـسناغفا ، هاگـشناد  داتـسا  تاره و  بلاغ  هاگـشناد  سیئر  بای ، هر رـصاندمحم  رتکدظفاح 

دننک و یم لاؤس  ظفاح  زا  دوخ  نارسپ  نارتخد و  تخب  ندوب  هتسب  زاب و   ۀرابرد  ناردام  زونه  : » تفگ مدرم  یگدنز  رد 
.دنسرپ یم ظفاح  زا  ار  دوخ  راگزور  زور و  هدنیآ و  علاط  زونه 

دـهد و یم داهنـشیپ  یداـش  ناـسنا ، مغ  یاـفرژ  رد  دـهد ، یم دـیون  ار  دـیما  یدـیما ، اـن  جوا  رد  هک  تـسا  یرعاـش  ظـفاح 
لئاـسم رگناـمرد  دـقتنم و  ظـفاح  «. دراذـگب ناـیم  رد  هدـنناوخ  اـب  ار  یزیچ  دـیاب  رعـش  هک  دـنک  یمن شوـمارف  ار  نیا  زگره 

همالع هاگشناد  یسیلگنا  یاه  نابز یـسراف و  تایبدا  هدکـشناد  هورگ  ریدم  هداز ، نسح نسح  رتکدتـسا  هدوب  یعامتجا 
نیا هـک  مینادـب  دـیاب  : » تـفگ تـخادرپ و  یعاـمتجا  رظنم  زا  ظـفاح  راـثآ  یـسررب  هـب  ظـفاح  راـثآ  رگــشهوژپ  ییاـبطابط و 
ناـهج زا  یمهم  یاـه  شخب ییاـبیز  هب  هتخادرپ و  یعاـمتجا  لـئاسم  هب  ییاـبیز  هب  راوگرزب  رعاـش  نیا  دنمـشزرا و  باـتک 

.تسا هدیشک  ریوصت  هب  ار  یعامتجا 
ۀجرد رد  هدرک و  نییبت  لوا  ۀـجرد  رد  ار  شدوخ  راگزور  یـسایس  مولع  ملاع  کی  یعامتجا و  دـقتنم  کی  نوچمه  ظفاح 

رعـش زیمآ  لیخت نابز  هب  اهنیا  ۀمه  هکنیا  نایب  اب  یو  «. تسا هداد  ناشن  مه  ییاهراکهار  هدرک و  دروخرب  یداقتنا  مود 
راـثآ رگـشهوژپ  نـیا  «. دـش انــشآ  وا  شیارــس  شور  اـب  دـیاب  ظـفاح  یعاـمتجا  هاـگن  ندیــشک  نوریب  یارب  : » تـفگ تـسا 
رارق رازبا  اب  نامکاح  هک  ینامز  رد  هتـسیز ؛ یم یـشنترپ  راگزور  رد  ظفاح  : » درک راهظا  وا  یـسایس  هاگدـید  ۀرابرد  ظفاح ،

مکحم ار  ناشتردـق  یاـه  هیاـپ دـنناوتب  اـت  دـندرک  یم هدافتـسا  ءوس  نید  زا  دـندوب و  هدرک  بحاـصت  ار  تردـق  نید ، نداد 
همادا رد  هداز  نـسح «. شیپ دــنرآ  ردــنا  نـید  دــنیوجب و  شیوـخ / دوـس  یپ  زا  ناـسک  ناـیز  : » یــسودرف لوـق  هـب  دــننک ؛

تلع نیمه  هب  دـندوب  هداد  رارق  ناشدوخ  یاـه  هتـساوخ هب  ندیـسر  یارب  یا  هلیـسو ار  نید  رفظم ، لآ نادـناخ  : » دوزفا
رگ هک  منآ  رـسرب  «. دـندوبن ناـما  رد  ظـفاح  رعـش  ۀدـنرب  ریـشمش  هدـنزگ و  ناـبز  زا  مینیب ، یم ریز  تاـیبا  رد  هک  روطناـمه 
هک وب  یوج  دیـشروخ  رون ز  تسادـلی / بش  تملظ  ماکح  تبحـصدیآ  رـس  هصغ  هک   منز  یراک  هب  تسد  دـیآرب / تسدز 
اب ار  شیوخ  نانخـس  هداز  نسحدـننک یم ریزعت  هک  هداـب  دـیروخ  ناـهنپ  دـننک / یم ریرقت  هچ  دوع  گـنچ و  هک  یناددـیآرب 
هب ار  دوـخ  نانخـس  دـننک » یم ریرقت  هک  تسا ، یتیاـکح  لکـشم  دیونـشم / دـییوگم و  قـشع  زمر  دـنیوگ   » تیب ندـناوخ 
ِیم  » زا روظنم  «. مییوگب نخـس  میناوت  یمن مه  قشع  زا  یتح  هک  هزادـنا  هچ  ات  ناقفخ  راشف و  : » تفگ دـناسر و  ناـیاپ 

ناتـسناغفا زا  تاره  بلاـغ  هاگـشناد  سیئر  باـی ، هر رـصاندمحم  رتکدتـسا  مـیرک » نآرق ، » ظـفاح ناوـید  رد  هلاـس » ود 
کبــس لـیلد  هـب  ظـفاح ، راعــشا  یاـه  یگدــیچیپ فـالخرب  میناوـت  یم اـم  : » تـفگ ظـفاح  راعــشا  نیداــمن  کبــس  ۀراــبرد 

.مینک نایب  یگداس  هب  ار  نآ  شنیدامن  کیلبمس و 
یم زا  روـظنم  ریبــکو » ریغــص  تبحــص  ارم  تـسا  سب  نـیمه  هلاــس / هدراــهچ بوــبحم  هلاــسود و  یم   » تـیب رد  ًــالثم 

ربمایپ رب  مه  راب  کی مراـهچ و  نامـسآ  رد  راـب  کـی تسا ؛ هدـش  لزاـن  راـب  ود  میرک  نآرق نوچ  تسا ، میرک  نآرق هلاـسود 
یگلاس لهچ رد  ربمایپ  ۴۰ و  دوش     یم رد ۱۰   ۴ تسا ؛ (ص ) ربمایپ هلاس  هدراهچ بوبحم  زا  دارم  نینچمه  (ص ،) مرکا

ناـبز و داتـسا  ییاـفو ، یلعــسابع  رتکدتــسا  هدرک  هدافتــسا  یــسراپ  ناـبز  تـیفرظ  ماـمت  زا  ظـفاح  «. دندیــسر تـثعب  هـب 
ماــع تفــص  : » تـفگ تـخادرپ و  یبدا  رظنم  زا  ظــفاح  راعــشا  ریــسفت  هـب  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یـسراف  تاـیبدا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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.درادن ینایب  یرنه و  ییابیز  چیه  دور و  یم راک  هب  یدوجوم  یئیش و  ره  یارب  هک  تسا  یتفص 
یاـه تراـبع ریز ، یاـه  عرــصم رد  ًـالثم  دنتــسه ، صاـخ  تافــص  شنیرفآ  هـب  ریزگاـن  رعــش  رد  ییازاـنعم  یارب  نارعاـش 

رگامنک هچ  نشلگ  لگ و  اب  ناور  ورس  یا  وت  یب  : تسا هدیرفآ  ظفاح  ار  ریگ » هرگ فلز   » و تسم » ۀداب  «، » ناور ورس  »
و ریگ » هرگ  » یاه تفـص رگا  : » داد حیـضوت  یوراگن  ریگ  هرگ فلز  یم و  ماج  هدنختـسم  ۀداـب  رگ  تسا و  تشهب  رمخ  زا 

ظفاـح هدـیرفآ و  رعاـش  ار  تافـص  نیا  اریز  دیـسر ، میهاوخن  هجیتن  هب  مینک  یـسررب  تغل  گـنهرف  رد  ار  تسم » هداـب  »
تایبدا نابز و  داتـسا  نیا  «. تسا هدرک  هدافتـسا  ایـشا  هب  یـشخب  ناج کـینکت  زا  صاـخ  یاـه  تفـص نیا  نتخاـس  یارب 
ۀناملاع هنامیکح و  قیمع ، هاگن  اب  یزاریـش  ظفاح  : » تفگ دراد  یدودـحمان  تیفرظ  یـسراف  نابز  هکنیا  نایب  اـب  یـسراف 
یناـسنا مولع  تاـیبدا و  هاگـشناد  داتـسا  رکـش ، همیعن  رتکد  «. تسا هدرک  هدافتـسا  یـسراف  ناـبز  تیفرظ  ۀـمه  زا  دوخ 

راعـشا رد  نآرق  تاـیآ  یریگراـک  هـب  اـب  ظـفاح ، : » تـفگ تـخادرپ و  ظـفاح  راعـشا  یــسررب  هـب  ینید  رظنم  زا  ناـنبل  هـلحز 
داتسا قفش ، بوقعی  رتکدبعص  تس  یهانگ هن  ظفاح  یدنر  «. دهد یم دیون  ار  یگدنز  یرادتسود  شمارآ و  دیما ، دوخ ،

، تسا هدش  همجرت  یکرت  نابز  هب  تسیب  نرق  رد  ظفاح  ناوید  هکنیا  نایب  اب  هیکرت  هعلق  کیرک  هاگـشناد  یـسراف  نابز 
«. تسا زین  ناهج  گرزب  نارعاش  زا  هکلب  نیمز  قرشم  رعاش  نیرتگرزب  اهنت  هن  ظفاح  : » تفگ

: تفگ تسا ، هدیـسر  زین  ییاپورا  یاهروشک  ناتـسودنه و  هب  هناـیمرواخ  زا  جراـخ  رد  ظـفاح  ترهـش  هکنیا   ناـیب  اـب  یو 
همادا رد  « .تسا لیدب  یب یا  هنومن زین  تغالب  کینکت و  ظاحل  زا  هکلب  یسراف  نابز  نتخومآ  یارب  اهنت  هن ظفاح  ناوید  »

داـی ظــفاح  زا  مارتـحا  یکین و  هـب  کرت  نارعاــش  : » تـفگ ظــفاح  هـب  کرت  نارعاــش  تدارا  مارتـحا و  ۀراــبرد  قفــش  رتـکد 
.دنهد یم حرش  ار  وا  دوخ  تایبا  رد  دننک و  یم

همادا رد  یو  «. دراد یهلا  یناـبز  تـسا و  نخــس  لـبلب یرعاـش  ظـفاح  دـیوگ  یم دوـخ  راعــشا  ۀـمدقم  رد  اـشاپ  ایــض  ًـالثم 
ۀباثم هب  ظفاح » «.» دـنک دـیلقت  ییارـسرعش  رد  ار  ظفاح  ۀـنادنر  زرط  هنارهام و  ۀویـش  دـناوت  یمن سکچیه  : » درکراـهظا
ظفاـح راعـشا  یقـالخا  ۀـبنج  ۀراـبرد  ناتـسکبزا ، یـسانشرواخ  هاگـشناد  داتـسا  فوـکبنارق ، رتکدتـسا  یعمج » نادـجو  »

نـید و ماـکحا  یارـس  ناتـساد یرگید  ناـهاشداپ و  اـه و  ناطلــس یوگاـنث  یکی  دـنراد ، تواـفت  مـه  اـب  نارعاـش  : » تـفگ
.تسا تلم  نادجو  یقیقح ، رعاش  یلو  تسا  نارادنید 

تیب هب  هراـشا  اـب  یو  «. دروآ یم ناـبز  هب  دـنک  یم رما  شنادـجو  هچ  ره  دـنک و  یم تواـضق  ار  یرـشب  روما  تلادـع ، اـب  وا 
هک یناسک  اب  ظـفاح  : » تفگ ار » نآرق  نارگد  نوچ  نکم  ریوزت  ماد  یلو / شاـب  شوخ  نک و  یدـنر  روخ و  یم  اـظفاح  »
هک تـسا  یناـسک  هـب  وا  ضارتـعا  داـقتنا و  دــناد ، یم مارتـحا  لـباق  ار  اـهنآ  درادــن و  یراــک  دــنور  یم شیپ  ادــخ  مـکح  اــب 
زا وکا  یگنهرف  ۀسسؤم  سیئر  یتخب ، رورس  رتکدنک  یهاوخ  هچ  ره  رازآ و  یپ  رد  شابم  «. دنتسه امن  مدنگ ِشورفوج 
زا ارادـم » نانمـشداب   ، تورم ناتـسوداب  تسا / فرحود  نیا  ریـسفت  یتیگ  ود  شیاسآ   » تیب هب  هراشا  اـب  ناتـسکیجات ،

تورم ناتـسود  اب  هک  دزومآ  یم ام  رب  ظفاح  یاـه  هماـکچ : » تفگ تخادرپ و  ظـفاح  راعـشا  ریـسفت  هب  یراد  مدرم رظنم 
ۀنادواج مایپ  میزادـنا ؛ رواد  شیک  رب  ار  اـه  یرواد مینکن و  تواـضق  ار  یـسک  یدروم  چـیه  رد  ارادـم ، نانمـشد  اـب  مینک ،

«. ناسرم یسک  رب  رازآ  شاب و  ادخ  دوخ و  اب  : » تسا نیمه  ظفاح  رعش 
رتفد ییابطابط  همالع  هاگشناد  یجراخ  یاه  نابز یـسراف و  تایبدا  ۀدکـشناد  هداز  نسح نسح  ظفاح  یدـیلک : تاملک 
انطع ییاـفو  یلعــسابع  یتـخب  رورــس  ظـفاح  زور  فوـکبنارق  رتـکد  ییاـبطابط  همالع هاگـشناد  یللملا  نیب یاـه  یراـکمه

بوــقعی یهوژپ  گــنهرف ۀدکـــشهوژپ  رکـــش  هــمیعن  هدازناریا  هللا  تــمعن باــی  هر رـــصاندمحم  وــکا  یگنهرف  ۀســـسؤم 
https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۷۳۸۸ یراذگ : کارتشاقفش 

 



۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۰۳

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناریا  یسایس  مولع  نمجنا   

: یملع تسشن  : دنک یم  رازگرب  ناریا  یسایس  مولع  نمجنا 
" تسا هلئسم  مهف  رسارس  یگدنز   " باتک دقن  یسررب و  یفرعم ،

تــمعن هللا رتــکد  یاــقآ   " باــتک هدنـــسیون  روــضح  اـــبناریا  یناـــسنا  یعاـــمتجا  موــلع  رد  یـــسانش  هلئـــسم  هلئـــسم و 
: نانارنخس " یلضاف

(. ییابطابط همالع  هاگشناد  یسایس  مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع   ) یروالد لضفلاوبا  رتکد 
 (. یزکرم نارهت  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هاگشناد  یسایس  مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع   ) یدوصقم یبتجم  رتکد 

 : تسشن ریبد 
(. ناریا یسایس  مولع  نمجنا  ییارجا  ریبد   ) کلرس نمهب 

یزاـــجم رورـــس  رتـــسب  رد  یملع  تســـشن  نیـــالنآ  شخپ  یلا ۱۹/۳۰ تعاــس ۱۸  هاـــم  ناـــبآ   ۸ هبنـــش   جـــنپ  ناــمز :
: سردآ هب  ( bigbluebutton)

/https://engage.shatel.com/b/vze-۳hq-xxc
۰۹۳۳۷۳۵۷۵۷۶ سامت : هرامش.دشاب  یم  ناگیار  دازآ و  نادنمقالع  مومع  یارب  یملع  تسشن  نیا  رد  روضح 

۲۴۲۴
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۱۸





نیالنآ ناتسزوخ  یلصا : عبنم   ۲۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / دزی  باتفآ  همانزور   

یگدـنز یارب  هک  نامتراپآ  دـیرخ  تمیق  ای  هراجا  ارچ  تسا و  هدـش  ناـموت  نویلیم  ارچ ۱۳۰ دیارپ  دـیوگ  یمن یـسک  ارچ  < 
رالد تمیق  طقف  ارچ  مدرم  هک  تسا  یدـج  یـشسرپ  نم  یارب  نیا  تسا ؟ هدـش  نارگ  همه  نیا  تسا ، مزال  مه  یلیخ 

.تسا راظتنا  لباق  یقافتا  زرا  خرن  نتفر  الاب  تفگ : یفسوی  یلقدمحم  ؟ دننک یم دصر  هنازور  ار 
همادا ناـنچمه  ار  طـلغ  یاـه  تسایـس دـنریگ و  یمن هبرجت  ارچ  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  راـظتنا  لـباقریغ  بیجع و  هتکن 

.دنهد یم
.دنتسه نادرم  تلود ام  یساسا  لکشم 

هاـم تشهبیدرا زا  هـک  ناریا  مدرم.دنتـسه  لکـشم  زا  یـشخب  ناـشدوخ  دـننک ، لـح  ار  تالکـشم  دـیاب  هـک  یناـسک  ینعی 
تقو دـنچ  دـیاش  هک  دـندش  وربور  یا  هدـیدپ اب  یراج  لاـس  رد  دـندوب ، هجاوم  اـه  تمیق یریگ  جوا اـب  هراـبکی  هب  لاس ۹۷ 

.دوب رواب  لباقریغ  مه  شروصت  شیپ 
خـساپ یب لاوس  نیا  ناـنچمه  هک  تسا  شوـشم  یداـصتقا  هتخیر  مه  هب تیعـضو  لـیلد  هب  یلاـح  رد  یموـمع  ناـهذا 

؟ دــشاب دــناوت  یم یزیچ  هـچ  ناریا  یداــصتقا  عاــضوا  یناــماسبان  یگتخلــش و  هـمه  نـیا  یلــصا  لــیلد  هـک  دراد  دوـجو 
ییاهزور رد  تشاد : راهظا  هطبار  نیا  رد  نیالنآدامتعا  اب  وگو  تفگ رد  یداصتقا ، لئاسم  رگلیلحت  یفـسوی ، یلقدمحم 

.دنهد یم ناشن  تیساسح  رالد  خرن  نتفر  الاب  هب  طقف  همه  ارچ  دیسرپ  دیاب  دنک ، یم دادیب  ینارگ  هک 

"" تسا تسا هلئسم   هلئسم مهف   مهف رسارس   رسارس یگدنز   یگدنز  " " باتک باتک دقن   دقن یسررب  وو   یسررب یفرعم ، ، یفرعم

باتک دقن  یسررب و  یفرعم ،

،، دننک دننک لحلح   ارار   تالکشم   تالکشم دیاب   دیاب هکهک   یناسک   یناسک یداصتقا : : یداصتقا لئاسم   لئاسم رگلیلحت   رگلیلحت یفسوی ، ، یفسوی یلقدمحم   یلقدمحم
دنا دنا لکشم لکشم زازا   یشخب   یشخب ناشدوخ   ناشدوخ

 

http://www.ipsa.ir/content/7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14167/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ipsa.ir/content/7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14167/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://aftabeyazd.ir/?newsid=172138
http://aftabeyazd.ir/?newsid=172138


یگدـنز یارب  هک  ناـمتراپآ  دـیرخ  تمیق  اـی  هراـجا  ارچ  تسا و  هدـش  ناـموت  نویلیم  ارچ ۱۳۰  دیارپ  دـیوگ  یمن یـسک  ارچ 
زور دـنچ  ضرع  رد  تاـینبل  تمیق  ارچ  دـیوگب  دـیآ  یمن یـسک  ارچ  تسا ؟ هدـش  نارگ  هـمه  نـیا  تـسا ، مزـال  مـه  یلیخ 

هتبلا دـننک ؟ یم دـصر  هنازور  ار  رـالد  تمیق  طـقف  ارچ  مدرم  هک  تسا  یدـج  یـشسرپ  نم  یارب  نیا  دوش ؟ یم ربارب  دـنچ 
.دننک یم ساسح  ار  هعماج  هدرک و  موز  هلئسم  نیا  یور  یجراخ  یاه  هکبش

، میهدـب رارق  هجوـت  دروـم  ار  نآ  دـیاب  هـک  یـسوملم  هـتکن  تـفگ : شنانخـس  هـمادا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 
.دنتسین تلع  دنتسه و  لولعم  رگید  دراوم  ای  رالد  مروت ، خرن  شیازفا  هک  تسین  نیا  زج  یزیچ 

نام تالکشم زا  یلکشم  اعطق  میناسرب ، ناموت  رازه  ای ۷  هب ۱۰  ناموترازه  زا ۳۰  روز  هب  ار  رالد  رگا  مینادب ، دـیاب  الثم 
.دش دهاوخن  لح 

لوپ قـیرزت  تسا ، یتـفن  یاهدـمآرد  فرـصم  رب  ینتبم  تسین ، روحمدـیلوت  هک  یداـصتقا  رد  درک : حیرـصت  نینچمه  وا 
رد نـتفرگ  رارق  لــیلد  هـب  تـسا و  رفــص  هـب  کــیدزن  یدــیلوت  یاــه  تیلاــعف هزیگنا  هـک  یلاــح  رد  هــتفرگ  تروــص  نآ  رد 

رگید یاـهروشک  اـب  یراــجت  تــالدابم  یرارقرب  یزرواــشک و  تعنــص و  یاــه  شخب هعــسوت  ناــکما  زا  مـیرحت  تیعــضو 
دیاـب نینچمه  داد : حیـضوت  یو.دـنوش  یم رتروک  زور  هب  زور  اـه  هرگ هک  دروخ  یم مقر  یا  هنوـگ هب  طیارـش  تسا ، مورحم 
دننز یم بیج  هب  ینالک  یاـهدوس  دـننک ، یم دتـس  داد و  میرحت  طیارـش  نیمه  رد  هک  یناـسک  تفرگ  رظن  رد  مه  ار  نیا 

.دنتسه لیخد  ییارجا  یتیریدم و  متسیس  رد  یعون  هب  اه  هدُرب دوس نیا  هک 
.دتفا یم تکالف  هب  رتشیب  زور  هب  زور  تسا ، ینغ  یروشک  هکنیا  دوجو  اب  ام  روشک  هک  دش  هجوتم  ناوت  یم نیاربانب 

.دور یم رامش  هب یداصتقا  تیعضو  یگتخیر  مه  هب لیالد  زا  یکی  مه  تلود  ندش  گرزب  درک : دیکات  وا 
یگنیدقن تامدخ و  ندش  رتشیب  بجوم  تلود  ندش  گرزب  لیلد  نیمه  هب  دنتـسین و  هدننکدیلوت  تقو  چـیه اه  تلود

.تسا از  مروت یتلاح  نینچ  هک  دوش  یم
تیلاـعف یارب  یبوـلطم  طیارـش  یـصوصخ  شخب  هک  یلاـح  رد  مه  نآ  دـهدب  قوـقح  شنادـنمراک  هـب  دـیاب  تـلود  نوـچ 

.تسا زجاع  تایلام  تخادرپ  زا  لیلد  نیمه  هب  درادن و 
رد هدش و  یگنیدقن  نتفر  الاب  بجوم  مادـقا  نیا  دـنک و  یم سانکـسا  پاچ  هب  مادـقا  یرـسک  یارب  تلود  هک  تساجنیا 

.دریگ یم جوا  مروت  هجیتن 
.دروآ یم نییاپ  ار  یلم  لوپ  شزرا  مه  مروت  خرن  نتفر  الاب 

زرا خرن  نتفر  الاب  مییوگب  دیاب  هدش ، حرطم  لئاسم  هب  هجوت  اب  تشاد : راهظا  همادا  رد  یداصتقا  لئاسم  رگلیلحت  نیا 
.تسا راظتنا  لباق  یقافتا 

نانچمه ار  طلغ  یاه  تسایـس دنریگ و  یمن هبرجت  ارچ  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  راظتنا  لباقریغ  بیجع و  هتکن  عقاو  رد 
.دنهد یم همادا 

.دنتسه نادرم  تلود ام  یساسا  لکشم 
.دنتسه لکشم  زا  یشخب  ناشدوخ  دننک ، لح  ار  تالکشم  دیاب  هک  یناسک  ینعی 

: تفگ ناـیاپ  رد  یفـسوی  یلقدـمحم  دـنک ؟ لـح  ار  لکـشم  دـناوت  یم روطچ  تسا ، هدرک  داـجیا  لکـشم  هک  یتلود  ینعی 
لکـشم دنناد  یمن هک  دنناد » یمن  » هکلب تسیچ ، لکـشم  دنناد  یمن اهنت  هن  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  ام  یلـصا  لکـشم 

همادا هابتـشا  یاه  تسایـس هب  هنوگ  نیا  دنتـسه و  تسرد  راک  ماـجنا  لاـح  رد  دـننک  یم رکف  لـیلد  نیمه  هب  تسیچ و 
.دنهد یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناتسزوخ دش -  دهاوخن  لح  نام  تالکشم دوش ، نازرا  رالد  دننک / ؟ یم دصر  هنازور  ار  رالد  تمیق  طقف  ارچ  مدرم   
نیالنآ

 - دش دهاوخن  لح  نام  تالکشم دوش ، نازرا  رالد  دننک / ؟ یم دصر  هنازور  ار  رالد  تمیق  طقف  ارچ  مدرم  ایرآ |  رازاب   
ایرآ رازاب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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ناتسزوخ دش -  دهاوخن  لح  نام  تالکشم دوش ، نازرا  رالد  دننک / ؟ یم دصر  هنازور  ار  رالد  تمیق  طقف  ارچ  مدرم   
نیالنآ

ناهاپس مایپ  دش -  دهاوخن  لح  نام  تالکشم دوش ، نازرا  رالد  دننک / ؟ یم دصر  هنازور  ار  رالد  تمیق  طقف  ارچ  مدرم   

۲۴۲۴
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / لداعت  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد یعاـمتجا  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ریزو  یرادمتعیرـش ، دمحمـسروب  رد  یعاـمتجا  نیماـت  هعوـمجمریز  تکرـش  هـضرع ۲۰   
میراد رظن  رد  تـفگ : دوـش ، یم راذـگاو  سروـب  قـیرط  زا  اتـسش  هعوـمجمریز  یاـه  تکرــش اـیآ  هـک  شــسرپ  نـیا  هـب  خـساپ 

هب نوـنکا  مـینک و  هـضرع  سروـب  قـیرط  زا  ار  اتــسش  یعاـمتجا ، نیمأـت  یراذـگ  هیامرــس تکرــش  هعوـمجمریز  یاـه  تـکرش
رارق سروب  رد  شریذپ  تبون  رد  یکی  یکی  اه  تکرش نیا  سروب ، نامزاس  تاررقم  سروب و  یلاع  یاروش  یگدامآ  بسانت 

.دنراد

یارب لاسما  سیسأت ، زا  لاس  دودح ۲۹  زا  دعب  اتسش  یعامتجا ، نیمأت  یراذگ  هیامرس تکرش  شرازگ ، نیا  ساسا  رب   
نیا رد  هـک  دـش  هـیلوا  هـضرع  سروـب  رد  شرافـس  تـبث  شور  هـب  اتـسش  ماهـس  زا  دـصرد  هدـش و ۱۰  سروـب  دراو  راـب  نیلوا
هتفگ قـبط  درک و  دـشر  دـصرد  دودـح ۱۰  رازاـب  شزرا  دـندرک و  تکراـشم  رفن  رازه  نوـیلیم و ۷۰۰  زا ۴  شیب  هـیلوا  هـضرع 
یارب اـه  هدـیا اـه و  حرط یزاسدنتـسم  موزل.دـنک  ادـیپ  همادا  دـصرد  فقـس ۲۰  اـت  اتـسش  ماهـس  یراذـگاو  تـسا  رارق  ریزو 

لیلحت یاـه  شور یــشزومآ  هرود   » هیحاـتتفا رد  ناریا  سروـبارف  لماعریدــم  ینوماـه ، ریماـیللملا  نـیب عماـجم  رد  هـضرع 
مورگلیم رآ  لواـپ  یوس  زا  داصتقا ۲۰۲۰  لبون  هزیاج  تفایرد  هب  نیـشام » یریگدای  رب  دـیکات  اب  یلام  یاه  هداد هتفرـشیپ 

دوب فلتخم  یاهرازاب  رد  اه  جارح یحارط  نادداصتقا ، ود  نیا  یشهوژپ  عوضوم  تفگ : درک و  هراشا  نوسلیو  یب تربار  و 
تمیق فشک  یارب  جارح  عونتم  یاه  لدـم هدـش و  ماجنا  سروبارف  رد  هزوح  نیا  رد  ییاه  شهوژپ لبق  لاـس  نیدـنچ  هک 

.تسا هدش  یحارط  زین  رت  بسانم

.داد ربخ   

رد یعاـمتجا  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ریزو  یرادمتعیرـش ، دمحمـسروب  رد  یعاـمتجا  نیماـت  هعوـمجمریز  تکرــش  هضرع ۲۰ 
میراد رظن  رد  تفگ : دوـش ، یم راذـگاو  سروـب  قـیرط  زا  اتـسش  هعوـمجمریز  یاـه  تکرـش اـیآ  هک  شـسرپ  نیا  هـب  خـساپ 

هب نوـنکا  مینک و  هضرع  سروـب  قـیرط  زا  ار  اتـسش  یعاـمتجا ، نیمأـت  یراذـگ  هیامرـس تکرـش  هعوـمجمریز  یاـه  تـکرش
سروب رد  شریذـپ  تبون  رد  یکی  یکی  اـه  تکرـش نیا  سروب ، ناـمزاس  تاررقم  سروب و  یلاـع  یاروش  یگداـمآ  بساـنت 

.دنراد رارق 
یارب ار  اتـسش  یاه  هعومجمریز زا  تکرـش  کی  هاـم  ره  لاس ۹۹  نایاپ  ات  داد : همادا  یعاـمتجا  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ریزو 

.مینک یم هدامآ  سروب  رد  یراذگاو 
.دسرب سروب  نامزاس  بیوصت  هب  اه  یراذگاو نیا  هک  تسا  نیا  نآ  طرش  اما 

تکرـش هعومجمریز  اهنآ  زا  تکرـش  هک ۱۲  تسا  یعامتجا  نیمات  رد  یراذـگاو  لـباق  تکرـش  عوـمجم ۲۰  رد  دوزفا : یو 

ربخ ربخ جوم   جوم یور   یور

زا اتـسش  هعوـمجمریز  یاـه  تکرـش اـیآ  هک  شـسرپ  نـیا  هـب  خـساپ  رد  یعاـمتجا  هاـفر  راـک و  نواـعت ، ریزو  یرادمتعیرـش ، دـمحم 
: تفگ دوش ، یم راذگاو  سروب  قیرط 
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.دش دهاوخ  هیارا  نارهت  راداهب  قاروا  سروب  رد  سروب ، نامزاس  یلاع و  یاروش  دییأت  اب  هک  دنراد  رارق  اتسش 
یارب لاسما  سیسأت ، زا  لاس  دودح ۲۹  زا  دعب  اتسش  یعامتجا ، نیمأت  یراذگ  هیامرس تکرش  شرازگ ، نیا  ساسا  رب 
نیا رد  هک  دـش  هیلوا  هضرع  سروـب  رد  شرافـس  تبث  شور  هـب  اتـسش  ماهـس  زا  دـصرد  هدـش و ۱۰  سروب  دراو  راـب  نیلوا
هتفگ قبط  درک و  دشر  دـصرد  دودـح ۱۰  رازاب  شزرا  دـندرک و  تکراشم  رفن  رازه  نویلیم و ۷۰۰  زا ۴  شیب  هیلوا  هـضرع 
یارب اه  هدیا اه و  حرط یزاسدنتـسم  موزل.دـنک  ادـیپ  همادا  دـصرد  فقـس ۲۰  ات  اتـسش  ماهـس  یراذـگاو  تسا  رارق  ریزو 

لیلحت یاـه  شور یـشزومآ  هرود   » هیحاـتتفا رد  ناریا  سروبارف  لماعریدـم  ینوماـه ، ریماـیللملا  نیب عماـجم  رد  هضرع 
رآ لواـــپ  یوــس  زا  داـصتقا ۲۰۲۰  لـبون  هزیاـج  تفاـیرد  هـب  نیــشام » یریگداـی  رب  دــیکات  اــب  یلاــم  یاــه  هداد هتفرــشیپ 

یاهرازاب رد  اه  جارح یحارط  نادداـصتقا ، ود  نیا  یـشهوژپ  عوضوم  تفگ : درک و  هراـشا  نوسلیو  یب تربار  مورگلیم و 
یارب جارح  عونتم  یاه  لدم هدـش و  ماجنا  سروبارف  رد  هزوح  نیا  رد  ییاه  شهوژپ لبق  لاس  نیدـنچ  هک  دوب  فلتخم 

.تسا هدش  یحارط  زین  رت  بسانم تمیق  فشک 
راهظا دراد ، دوجو  روشک  هیامرـس  رازاب  رد  هک  ییاه  تیلباـق یـصصخت و  شناد  حطـس  هب  هراـشا  اـب  سروبارف  لماعریدـم 

لیلد هب  هنافساتم  اما  دراد  ار  یناهج  حطس  رد  هیارا  تیلباق  هیامرـس ، رازاب  رد  ام  براجت  اه و  شهوژپ زا  یرایـسب  درک :
.تسا هدشن  حرطم  یللملا  نیب هعماج  رد  یزاسدنتسم ، مدع 

چیه هکنیا  هلمج  زا  میریگب  ییاـه  سرد لـبون  زا  دـیاب  تـفگ : عوـضوم ، نـیا  یـسانش  بیـسآ موزل  رب  دـیکات  اـب  ینوماـه 
عوــن نـیا  هــک  ارچ  مــینکن ؛ دروــخرب  هنــالعفنم  اــه ، هدــیا ندــش  حرطم ماــگنه  میهدــن و  رارق  رخــسمت  دروــم  ار  یا  هدــیا

.دهد یم رارق  ریثات  تحت  ار  ام  یملع  سفن  هبدامتعا اه ، شنکاو
رد هضرع  تیلباـق  اـت  دوـش  دنتـسم  یـسیلگنا  ناـبز  هـب  تـبث و  اـهراک ، اـه و  هدـیا هـک  درک  داهنـشیپ  سروـبارف  لماعریدـم 
رد میراذـگب و  کارتشا  هب  دوخ  ناراـکمه  اـب  ار  اـه  حرط دـیاب  رگید  یوس  زا  دوزفا : دـشاب و  هتـشاد  ار  یللملا  نیب عماـجم 

.مینک میسقت  ار  یشهوژپ  روما  فلتخم  لحارم  یمیت ، راک 
راهظا تسناد و  یکرابم  قافتا  ار  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ناریا و  سروبارف  کیژتارتسا  یراـکمه  همادا ، رد  ینوماـه 
یاقترا دش  ررقم  هدش ، دقعنم  روشک  یلام  تایضایر  بطق  سروبارف و  نایم  لاسما  هک  یا  همان مهافت ساسا  رب  درک :

دریگ رارق  راک  روتـسد  رد  یلمع  یملع و  یاه  یدـنمناوت نایم  دـنویپ  نیفرط و  نایم  یـشهوژپ  یملع و  تالماعت  حـطس 
.دوش یم ماجنا  اتسار  نیا  رد  یشزومآ  یاه  هرود یرازگرب  هک 

یریگداــی رب  دـــیکات  اــب  یلاــم  یاــه  هداد هتفرـــشیپ  لــیلحت  یاــه  شور یـــشزومآ  هرود   » هیحاـــتتفا زا  یرگید  شخب  رد 
یتاعوضوم اب  هتعاس  هس یشزومآ  هرود  یرازگرب ۱۰  زا  یلام  تایضایر  یملع  بطق  سییر  یسین  هداسلادبع  نیشام ،»

کیـسالک یاـه  شور رب  ینتبم  اـه  هداد لـیلحت  قـیمع ، هکبـش  یبـصع ، یاـه  هکبـش نیـشام ، یریگداـی  یناـبم  نوـچمه 
.داد ربخ  ...و  دنمشوه  تالماعم  یمتیروگلا و  شورفودیرخ  ینامز ، یرس 

نیا یرازگرب  ییاــبطابط ، همالع  هاگشناد  یـشهوژپ  نواـعم  ماـمت و  داتـسا  یداـبآزوریف  یناـقهد  لالجدیــس  هـمادا ، رد 
زا دوزفا : درک و  ناوـنع  ناریا  سروـبارف  روـشک و  یلاـم  تایــضایر  بـطق  نـیب  هدــشدقعنم  هماـن  مهاـفت دراوـم  زا  ار  هرود 

ارجا ملع و  هزوـح  ود  براـجت  زا  یریگ  هرهب ییارجا ، یاـه  ناـمزاس اـه و  هاگـشناد نـیب  هماـن  مهاـفت یدوـجو  یاـه  هفـسلف
.تسا تعنص  هعماج و  رتهب  تیریدم  یارب 

نیا رد  یناـشخرد  یلمع  یملع و  جــیاتن  دــناوت  یم هاگــشناد  هیامرــس و  رازاــب  ییازفا  مـه لــماعت و  یناــقهد ، هـتفگ  هـب 
کمک روشک  رد  هیامرـس  رازاب  تابث  قنور و  هعـسوت ، هب  دناوت  یم یلام  تایـضایر  ملع  دشاب و  هتـشاد  لابند  هب  اه  هزوح

.دنک
هکنیا هب  هراشا  اب  زین  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هنایار  یضایر و  مولع  هدکشناد  رایداتسا  ییوکـسا  یرغـصا  اضردمحم 

: تفگ تسا ، هتشاد  ناسنا  یگدنز  فلتخم  یاه  هبنج رب  یقیمع  ریثات  نیشام ، یریگدای  یعونـصم و  شوه  تفرـشیپ 
هتـشاذگ رـس  تـشپ  ار  یتنــس  یاـه  بوچراـچ اـهراتخاس و  زا  یرایــسب  هـک  میتـسه  یتاریثاـت  دـهاش  زین  یلاـم  هزوـح  رد 

.تسا
یدمآراک و یاقترا  تهج  تایبرجت  تادهاشم و  زا  هدافتـسا  یارب  یتابـساحم  یاه  شور ار  نیـشام  یریگدای  ییوکـسا ،
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.درک فیرعت  قیقد  ینیب  شیپ
، تمیق ینیب  شیپ نوچمه  یدراوم  هب  یلاـم  یاـه  هداد لـیلحت  رد  نیـشام  یریگداـی  دربراـک  صوـصخ  رد  نینچمه  یو 
، یراـــتخاس تارییغت  یوـــگلا  ییاسانـــش  یددـــع و  راـــنکرد  یددـــعریغ  یاـــه  هداد لـــیلحت  یوـــفترپ ،)  ) دبـــس لیکــــشت 

ییاسانـــش اــه ، یژتارتــسا یباــیزرا  شورفودــیرخ ، هــنیهب  مــجح  نــیمخت  شورفودــیرخ و  دــنیآرف  رد  یزاــس  میمـــصت
.درک هراشا  قفومان و ...  یاه  یژتارتسا

۲۳۲۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۳:۵۹

ناریا همانزور  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

زا ناـشن  نـیا  تـسا و  دـصرد  ییاتـسور ۵/۵۰  نانز  لاغتـشا  مهـس  دـصرد و  ییاتـسور ۲۲  تکراـشم  خرن  یلک  روـط  هـب   
.تسا یزرواشک  هلمج  زا  یداصتقا  یاه  تیلاعف رد  هورگ  نیا  ینیرفآ  شقن تیلاعف و 

دروم یبوـنج ۲۳۸  ناـسارخ  ناتـسا  رد  یگناـخ  لـغاشم  هعـسوت  حرط  رد  درخ  یاـه  قودنــص دادـعت  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو   
لاغتـشا هعـسوت  ییاتـسور و  ناـنز  شزومآ  حرط  تفگ : دنتـسه ، نآ  وضع  ییاتـسور  ناـنز  زا  رفن  رازه  رب ۹  غلاـب  تسا و 

هاـگراک و سـالک ، بلاـق  رد  هک  تـسا  ییاتـسور  ناـنز  لاغتـشا  شیازفا  هـنیمز  رد  هدـش  ییارجا  یاـه  حرط رگید  زا  یگناـخ 
.دریگ یم تروص  دیدزاب 

تسا هدش  ییارجا  ناتسا  یکشزپ  مولع  تکراشم  اب  هک  ار  تمالـس  یاه  هچغاب داجیا  یلحم و  هعماج  دوبهب  حرط  یو    
اب ات  تسا  نیا  رب  ام  شالت  مامت  درک : ناونع  دناوخ و  ییاتـسور  نانز  لاغتـشا  داجیا  رد  قفوم  دیفم و  یاه  هژورپ رگید  زا 

گنررپ روضح  نمـض  هک  میهدب  ار  ردـق  نیا  نانآ  هب  هداد و  یروابدوخ  ییاتـسور  نانز  هعماج  هب  ددـعتم  یاه  حرط یارجا 
بـسک دوخ  یاه  ییاناوت رب  هیکت  اب  رتهب  یگدنز  یارب  دوب  دنهاوخ  رداق  یقیقح  دـیفم و  صخـش  کی  ناونع  هب  هعماج  رد 
نواعت هیداحتا  لماعریدـم  هدازرقاب ، تمهدوش  یم ایهم  یرذآ  ناـنز  رتشیب  لاغتـشا  یارب  راـک  رازاـب  .دنـشاب هتـشاد  دـمآرد 
رتـشیب لاغتـشا  تـهج  رد  هیداـحتا  نـیا  رــضاح  لاـح  رد  تـفگ : ناریا »  » اـب وـگو  تـفگ رد  زین  یبرغ  ناـجیابرذآ  ییاتــسور 

اب یو.تسا  هدرک  ناردلاچ  ناتـسرهش  رد  ییاتـسور  نانز  یارب  تکرـش  کی  یزادنا  هار هب  مادـقا  نانآ  ییاکتا  دوخ  ناوناب و 
ناـنز راـیتخا  رد  ناـگیار  تروـص  هب  هاـگراک  دوزفا : دوـب ، دـهاوخ  کاـشوپ  دـیلوت  هنیمز  رد  تکرـش  نیا  لوـصحم  هکنیا  ناـیب 

تالیهـست ناـموت  نوـیلیم  غـلبم ۶۰  هـکنیا  نمــض  دنــشاب ، هتــشادن  ار  یزادـنا  هار هغدــغد  اـت  تـسا  هـتفرگ  رارق  ییاتــسور 
ات دش  دـهاوخ  هداد  دنتـسه ، رفن  هک ۱۵  یدـیلوت  دـحاو  نیا  رد  لغاش  نانز  هب  دـصرد  هرهب ۴  مک  ماو  اـب  هارمه  ضوعـالب 
ییاتــسور  ناــنز  زا   یرتـشیب  دادــعت  ییازلاغتــشا   داــجیا   روـظنم  هـب  هـکنیا  ناــیب  اــب  یو.دــننک  دــیلوت  هـب  مادــقا  دــنناوتب 

میراودـیما تشاد : راهظا  دـننک ، تیلاعف  راب  هرت  نیداـیم  رد  ناـنز  اـت  هتفرگ  ماـجنا  طوبرم  یاـه  شخب اـب  مزـال  یاـه  ینزیار
.دوش یتایلمع  یدوزب  حرط  نیا 

ییاـه هدـیا اـه و  حرط اـب  لاـسنایم ، ناوج و  ناوناـب  هژیوب  ییاتـسور  ناـنز  زا  قاتـشم  یتـیعمج  راـگنربخ  نایردـیح  اریمح 
یراـک بـسک و  یزادــنا  هار یارب  شـالت  لاـح  رد  یرورپـماد  یزرواـشک و  یرگــشدرگ ، یتـسد ، عیانــص  هزوـح  رد  هناـقالخ 

.دنسرب لقتسم  دمآرد  هب  نآ  اب  هک  دنتسه 
.دنا هتشاد مهس  نانز  ریخا  یاه  لاس رد  ییاتسور  لاغتشا  یاه  حرط دصرد  دودح ۵۰  رد 

لاـس رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یعاـمتجا  موـلع  هدکـشناد  یوـس  زا  هـک  یــشهوژپ  هـلمج  زا  یــشهوژپ  یاـه  هتفاـی

اتسور اتسور ردرد   یراگدنام   یراگدنام لماع   لماع نیرت   نیرت مهم مهم نانز ، ، نانز لاغتشا   لاغتشا
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.دراد رادانعم  یرثا  ترجاهم  شهاک  رد  اتسور  رد  نانز  رادیاپ  لاغتشا  دهد  یم ناشن  دش  رشتنم  هتشذگ 
رتشیب دیاب  نانز  لاغتشا  ییاتسور  هعـسوت  ییانام و  یارب  هک  میریذپب  دیاب  ییاتـسور  نانز  لاغتـشا  یناهج  زور  رد  سپ 

یزرواشک جیورت  یگنهامه  ریدم  ینابیش ، هرارـشنانز  یلاغتـشا  دوخ  اب  سوکعم  ترجاهم  .دوش هتفرگ  یدج  هتـشذگ  زا 
هلمج زا  ددــعتم  یاـه  حرط یارجا  تـفگ : ناریا »  » اـب وـگو  تـفگرد یبوـنج  ناــسارخ  ناتــسا  یزرواــشک  داــهج  ناــمزاس 

سوکعم لکـش  دنور  نیا  دنا  هتـشاد ترجاهم  دصق  هک  یدارفا  زا  یرایـسب  ات  هدـش  ثعاب  درخ ، یاه  قودنـص یزادـنا  هار
هلمج زا  ار  یگناخ  لاغتشا  هعسوت  ییاتسور و  نانز  شزومآ  حرط  یو.دنک  ادیپ  شیازفا  یلاغتشا  دوخ  دریگب و  دوخ  هب 

ناتـسا ییاتـسور  تیعمج  دصرد   ۵۰ دوزفا : درک و  ناونع  یزرواـشک  داـهج  ناـمزاس  یوس  زا  هدـش  ماـجنا  یاـه  تیلاـعف
.دنهد یم لیکشت  نانز  ار  یبونج  ناسارخ 

.دنهد یم لیکشت  نانز  ار  یزرواشک  یضارا  نارادرب  هرهب دصرد  دادعت ۲۰  نیا  زا 
زا ناـشن  نـیا  تـسا و  دـصرد  ییاتـسور ۵/۵۰  ناـنز  لاغتـشا  مهـس  دـصرد و  ییاتـسور ۲۲  تکراـشم  خرن  یلک  روـط  هـب 

.تسا یزرواشک  هلمج  زا  یداصتقا  یاه  تیلاعف رد  هورگ  نیا  ینیرفآ  شقن تیلاعف و 
زا تشاد : راهظا  هدرک و  ناونع  نانز  ینیرفآراک  لاغتشا و  هعسوت  رد  مهم  هفلؤم  هس  ار  رازاب  تالیهـست و  شزومآ ، یو 

ناتـسا رد  ریاـشع  ییاتـسور و  ناـنز  یزاسدـنمناوت  یارب  قفوم  ییوگلا  ناونع  هب  درخ  تاراـبتعا  قودنـص  حرط  لاس ۸۴ 
.دش ییارجا 

رد یصخشم  غلبم  هام  ره  رد  هک  دوش  یم لماش  دنتـسه ، رفن  دودح ۵۰  هک  ار  ییاتـسور  نانز  زا  یهورگ  درخ  قودنص 
ماو یعیمجت ، عباــنم  زا  یلخاد  یاــه  هماــن نــییآ یدــنب و  هورگ ساــسارب  دــننک و  یم زادــنا  سپ کرتــشم  قودنـــص  کــی 

.دوش یم هدافتسا  یگناخ  لغاشم  هعسوت  داجیا و  تهج  رد  تالیهست  نیا  هک  دننک  یم تفایرد  هنسحلا  ضرق
یارجا درک : حیرـصت  تسناد و  حرط  نیا  یگژیو  نیرتمهم  هلمج  زا  ار  ییاتـسور  نانز  طـسوت  قودنـص  نیا  تیریدـم  یو 

نیا ترجاهم  رد  هدنرادزاب   لماع  نیمه  دور و  الاب  دمآرد  مک  دارفا  یداصتقا  یدـنمناوت  نازیم  ات  هدـش  ثعاب  حرط  نیا 
.تسا هدرک  داجیا  رگید  راب  نانآ  رد  ار  هدنیآ  هب  دیما  هک  ارچ  تسا  هدش  دنیآرف  نیا  ندش  سوکعم  تهج  دارفا و 

جراـخ تالیهــست و  هـب  ییاتــسور  دـمآرد  مـک  ناـنز  یــسرتسد  بیرــض  شیازفا  قودنــص  نـیا  یاـیازم  رگید  زا  نـینچمه 
.تسا اتسور  زا  نانآ  ندشن 

داـجیا اـی  نآ  هعـسوت  تـهج  رد  اـی  لـغاشم  نـیا  رد  درخ  یاـه  قودنـص نـیا  طـسوت  هدـش  هداد  تالیهـست  درک : ناـیب  یو 
.تسا هدش  ناتسا  نیا  رد  یگناخ  لغاشم  قنور  ثعاب  نیمه  دوش و  یم هنیزه  دیدج  لغش 

دروم یبوـنج ۲۳۸  ناـسارخ  ناتـسا  رد  یگناـخ  لـغاشم  هعــسوت  حرط  رد  درخ  یاـه  قودنــص دادـعت  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
لاغتشا هعسوت  ییاتـسور و  نانز  شزومآ  حرط  تفگ : دنتـسه ، نآ  وضع  ییاتـسور  نانز  زا  رفن  رازه  رب ۹  غلاب  تسا و 

هاگراک و سالک ، بلاق  رد  هک  تسا  ییاتـسور  ناـنز  لاغتـشا  شیازفا  هنیمز  رد  هدـش  ییارجا  یاـه  حرط رگید  زا  یگناـخ 
.دریگ یم تروص  دیدزاب 

نیا هک  دوش  یم رازگرب  ییاتـسور  نانز  تراهم  شناد و  یاـقترا  ندرب و  ـالاب  یارب  یـشزومآ  یاـه  سـالک یرازگرب  عقاو  رد 
اب دوزفا : سانشراک  نیا.تسا  هتشاد  لاغتـشا  ینیرفآراک و  ثحب  رد  نانآ  هدنیازف  دشر  زا  ناشن  ریخا  یاه  لاس رد  رما 

.تسا هدش  تیاده  دیلوت  شخب  تمس  هب  دلوم  ریغ  یاه  هیامرس عقاو  رد  اه  حرط نیا  یارجا 
هدـش یهاوگ  تالوصحم  فرـصم  دـیلوت و  گنهرف  جـیورت  درک ، هراـشا  ناوت  یم صوصخ  نیا  رد  هک  ییاـه  حرط رگید  زا 

یزرواشک جیورت  یگنهامه  ریدم.تسا  هدرک  ادـیپ  یبوخ  قنور  ییاتـسور  نانز  تکراشم  اب  هک  تسا  درادناتـسا  ملاس و 
جیورت لـسع ، روـبنز  شرورپ  یرادروـبنز ، یراد ، ناـغون هعـسوت  حرط  یبوـنج  ناـسارخ  ناتــسا  یزرواـشک  داـهج  ناـمزاس 
ناتــسا نـیا  رد  ییاتــسور  ناـنز  لاغتــشا  داــجیا  رد  قـفوم  یاــه  حرط رگید  زا  ار  ...و  ییوراد  ناــهایگ  فرــصم  دــیلوت و 

هنیمز نیا  رد  هدش  ییارجا  یاه  حرط رگید  زا  زین  راک  بسک و  رد  رواشم  یبرم و  تیبرت  حرط  تشاد  : راهظا  تسناد و 
.تسا

موب رازاب  رد ۱۴  هک  تسا  یقفوم  یاه  هژورپ هلمج  زا  تسا ، هدـش  ییارجا  هتـشذگ  لاس  زا  هک  رازاب  موب  حرط  نینچمه 
.تسا هدش  ییارجا 
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تسا هدش  ییارجا  ناتسا  یکشزپ  مولع  تکراشم  اب  هک  ار  تمالـس  یاه  هچغاب داجیا  یلحم و  هعماج  دوبهب  حرط  یو  
ات تسا  نیا  رب  ام  شالت  مامت  درک : ناونع  دناوخ و  ییاتـسور  نانز  لاغتـشا  داجیا  رد  قفوم  دـیفم و  یاه  هژورپ رگید  زا 

روضح نمـض  هک  میهدـب  ار  ردـق  نیا  ناـنآ  هب  هداد و  یرواـبدوخ  ییاتـسور  ناـنز  هعماـج  هب  ددـعتم  یاـه  حرط یارجا  اـب 
یاه ییاـناوت رب  هیکت  اـب  رتهب  یگدـنز  یارب  دوب  دـنهاوخ  رداـق  یقیقح  دـیفم و  صخـش  کـی  ناونع  هب  هعماـج  رد  گـنررپ 

لماعریدـم هدازرقاـب ، تمهدوش  یم اـیهم  یرذآ  ناـنز  رتـشیب  لاغتـشا  یارب  راـک  رازاـب  .دنـشاب هتـشاد  دـمآرد  بسک  دوـخ 
تهج رد  هیداـحتا  نیا  رـضاح  لاـح  رد  تفگ : ناریا »  » اـب وـگو  تـفگ رد  زین  یبرغ  ناـجیابرذآ  ییاتـسور  نواـعت  هیداـحتا 

ناردلاچ ناتـسرهش  رد  ییاتـسور  نانز  یارب  تکرـش  کی  یزادـنا  هار هب  مادـقا  نانآ  ییاکتا  دوخ  ناوناب و  رتشیب  لاغتـشا 
ناگیار تروص  هب  هاگراک  دوزفا : دوب ، دهاوخ  کاشوپ  دیلوت  هنیمز  رد  تکرش  نیا  لوصحم  هکنیا  نایب  اب  یو.تسا  هدرک 
ناموت نویلیم  غلبم ۶۰  هکنیا  نمض  دنشاب ، هتـشادن  ار  یزادنا  هار هغدغد  ات  تسا  هتفرگ  رارق  ییاتـسور  نانز  رایتخا  رد 

هداد دنتـسه ، رفن  هک ۱۵  یدـیلوت  دـحاو  نیا  رد  لـغاش  ناـنز  هـب  دـصرد  هرهب ۴  مـک  ماو  اـب  هارمه  ضوعـالب  تالیهــست 
نانز زا   یرتشیب  دادـعت  ییازلاغتـشا   داجیا   روظنم  هب  هکنیا  ناـیب  اـب  یو.دـننک  دـیلوت  هب  مادـقا  دـنناوتب  اـت  دـش  دـهاوخ 

: تشاد راهظا  دـننک ، تیلاعف  راب  هرت  نیدایم  رد  نانز  ات  هتفرگ  ماجنا  طوبرم  یاه  شخب اـب  مزـال  یاـه  ینزیار ییاتـسور  
.دوش یتایلمع  یدوزب  حرط  نیا  میراودیما 

نآ شورف  ندرک و  کشخ  هویم  لثم  ییاه  تیلاعف هب  راـب  هرت  هویم و  نیداـیم  رد  ییاتـسور  ناـنز  حرط   نیا  ساـسا  رب 
.دش دنهاوخ  لوغشم  

رفن رفن ۴  زا ۱۰۰۰  دیاش  درک : ناشنرطاخ  ناتسا  حطس  رد  لغاش  ییاتسور  نانز  دادعت  نییاپ  رامآ  زا  فسأت  زاربا  اب  یو 
هتــشاد دــمآرد  عـبنم  تـفگ  ناوـتب  نآ  لاـبق  رد  هـک  یلغــش  ینعی  دنــشاب ، یداـصتقا  تیلاـعف  لوغــشم  هعماــج  نـیا  زا 

هلمج زا  ار  رابکـــشخ  تــالوصحم  یدـــنب  هتـــسب نوــچ   یلغاـــشم  داـــجیا  هرهب و  مــک  تالیهـــست  هــئارا  هدازرقاب.دنـــشاب 
مک ماو  نوـچ  یطیارـش  دارفا  نـیا  یارب  رگا  درک : حیرـصت  ناوـنع و  شـالت  رپ  رــشق  نـیا  یارب  دـمآرد  بـسک  یاـهراکهار 
رد لغاش  نز  کی  ناونع  هب  هکلب  دنشاب  یگدنز  جرخ  کمک  دنناوت  یم اهنت  هن  دارفا  نیا  دوش ، داجیا  شورف  رازاب  هرهب و 

هبزین یبرغ  ناجیابرذآ  یرادناتـسا  هداوناخ  ناوناب و  روما  لکریدم.دننک  افیا  داصتقا  رد  یدیفم  شقن  دنناوت  یم هعماج 
یاـه ینواـعت تیروـحم  اـب  نواـعت و  هعــسوت  کـناب  اـب  هـک  یروـهمج  تساـیر  هداوناـخ  ناـنز و  روـما  تنواـعم  هماـنمهافت 

لاغتـشا داجیا  فده  اب  همانمهافت  نیا  تفگ : ناریا »  » هب درک و  هراشا  تسا ، هدش  دـقعنم  یروشک  تروص  هب  ناوناب  
یاه تسایـس هعـسوت و  مشـش  همانرب  نوناق  یتسدارف ، دانـسا  رد  ررقم  ینوناق  فادها  هب  یبایتسد  ازدـمآرد و  دـلوم و 

تکرـش تفه  رـضاح  لاح  رد  دوزفا : ولیلع  اسیرپ.تسا  هدش  هتـسب  بالقنا ، مظعمربهر  یوس  زا  یغالبا  هداوناخ  یلک 
هاـفر راـک و  نواـعت ، لـک  هرادا  هعوـمجمریز  ناوناـب  ینواـعت  تکرـش  ییاتـسور و ۱۸۰  نواـعت  هعوـمجمریز  ناوناـب  ینواـعت 
دیلوـت شهج  لاـس  رد  هماـنمهافت  نـیا  داـفم  زا  هدافتـسا  اـب  دـیاب  هـک  دنتـسه  تیلاـعف  لوغــشم  ناتــسا   رد  یعاـمتجا 

: تـشاد ناـیب  یو.میــشاب  اـهنآ  نوزفا  زور  هعــسوت  یگدـنلاب و  یکناـب ، تالیهــست  زا  اـه  ینواـعت نـیا  یرادروـخرب  دـهاش 
قطانم رد  نانز  یزاسدنمناوت  درکیور  اب  ریذپ  بیسآ  راشقا  مورحم و  قطانم  هعسوت  زا  تیامح  تلود ، یلصا  تسایس 
تیعمج دادعت  ولیلع.میبای  تسد  ناتسا  رد  مهم  نیا  هب  میراودیما  هک  تسا  یمـسرریغ  یاه  هاگ تنوکـس ییاتـسور و 

یاـه ناـمزاس ییاتـسور و  ناـنز  نیرفآراـک ، هدرکلیـصحت ، ناـنز  درک  : ناـشنرطاخ  و  ناوـنع   دـصرد  ار ۴۹/۲ ناتـسا  ناـنز 
.دوش نانآ  هب  شیپ  زا  رتشیب  هجوت  دیاب  هک  دوش  یم بوسحم  ناتسا   نیا  هوقلاب  یاه  تیفرظ هلمج  ار  داهن  مدرم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا همانزور  اتسور -  رد  یراگدنام  لماع  نیرت  مهم نانز ، لاغتشا   
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ناتسبش یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۲۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۵   ۰   ۰   / یرالاس  مدرم  همانزور   

.دش هتفگ  نخس  وا  هاگیاج  رعاش و  نیا  یرعش  یاه  یگژیو هرابرد  نانبل  رد  ظفاح » زور   » تشادگرزب مسارم  رد 
یمالـسا یروـهمج  یگنهرف  ینزیار  طـسوت  ظـفاح »  » زور تشادـگرزب  مسارم  هدیـسر ، ربـخ  ساـسا  رب  انـسیا  شرازگ  هـب 

سمـش دـمحم  روـضح  اـب  تیناـسنا » رعاـش  یزاریـش ؛ ظـفاح   » ناوـنع اـب  یراـنیبو  یروـضح و  تروـص  هب  ناـنبل  رد  ناریا 
، اهبن رضخ  رتکد  یباراف ،) یبدا  هزیاج  هدنرب  ) نوتیز یلع  رتکد  رجاهم ، رفعج  رتکد  نیملسملا  مالـسالا و  تجح نیدلا ،
رد یعامتجا ، یگنهرف و  یاه  تیصخش نارعاش و  عاقب ، هقطنم  یاه  هاگشناد یاسؤر  نانبل ، هاگـشناد  هفـسلف  داتـسا 

نیا ردتــسام  گـنهرف  هشیدـنا و  هدـیکچ  ظـفاح  ناوید.دـش  رازگرب  یتشادـهب  یاـه  هماـن هویــش تیاـعر  اـب  کـبلعب و  رهش 
تخادرپ و ظفاح  درف  هب  رـصحنم  یاه  یگژیو یفرعم  هب  نانبل -  رد  نامروشک  یگنهرف  نزیار  ای -   هماخ ساـبع  مسارم ،
ار مــیرک  نآرق  ناــفرع و  لزغ ، هتــسناوت  اریز  دنتــسناد  یم ادــخ  نیحلاــص  یاــیلوا  زا  یکی  ار  وا  میدــق ، ناــیناریا  تــفگ :

.دزیمایب رگیدکی  اب  نامزمه 
اب هارمه  ناوید  هب  زین  زورما  هب  ات  اه  یناریا هک  یدح  هب  تسا  هیبش  هراختـسا  تاجانم و  هب  رتشیب  وا  تایلزغ  دیاصق و 
: دوزفا دور ، یم رامـش  هب  ناریا  یگنهرف  دامن  رـضاح  لاح  رد  ظفاح  هک  نیا نایب  اـب  وا.دـننز  یم لأـفت  وا  حیـضوت  حرش و 

نیا تسناوت  هک  تسا  یموسر  بادآ و  سوـه و  اوـه و  قـشع ، بارـش ، ناـفرع ، هفـسلف ، زا  یا  هتخیمآ ظـفاح  تاـیلزغ 
رد رای  هماخ.دـنناوخ یم دـنزاون و  یم توکـس ، نیع  رد  هک  یوحن  هب  دـنک  قلخ  ار  ییابیز  یاهولبات  اه ، نآ هزیمآ  زا  رعاـش 

.تخاس ینغ  ار  ناهج  تایبدا  زین  برع و  یسراف و  تایبدا  هک  تشاذگ  یاج  رب  دوخ  زا  یبدا  یتورث  ظفاح  تفگ : نایاپ 
؛ دور یم رامـش  هب  ام  نادجو  ام و  نهذ  هنیآ  تسام و  گنهرف  هشیدنا و  هدیکچ  یراتـشون و  هظفاح  هلزنم  هب  وا  ناوید 

.ینیبب یناوت  یم ار  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  شبارش ، رد  هک  تسا  یماج  نامه 
.دنا هدش عمج  مه  اب  یدیماان  دیما و  تبحم ، رهق و  مسبت ، کشا و  شراعشا  رد 

دح نیا  ات  دننک  یم دای  مارتحا  هب  وا  زا  اذل  تسا ، هتشاداو  یتفگش  هب  ناهج  رد  ار  هشیدنا  بدا و  ناگرزب  ظفاح  راعـشا 
هدرپ رارــــسا  نیمزرــــس  زا  ظـــفاح  رعــــش.دنروآ  یم باـــسح  هـــب  اـــه  ناـــمز نارود و  ماـــمت  رعاـــش  ناوـــنع  هـــب  ار  وا  هـــک 
هنیس کاپ و  بلق  نامه  تمکح ، یلصا  زکرم  هک  نیا نایب  اب  نیدلا  سمـش یلع  دمحم  ینانبل ، رعاش  سپـسدراد  یمرب
دننام نارعاش  زا  کی  ره  زیمآ  تمکح رعش  هدیکچ  هلزنم  هب  ظفاح  راعـشا  تفگ : تسا ، گرزب  رعاش  نیا  ظفاح  فافش 

افص و یعون  زا  ظفاح  راعـشا  دوزفا : وا.تسا  یـسراف  رعـش  ینافرع  نارعاش  رگید  یزاریـش و  یدعـس  یولوم و  یکدور ،
اب هـتخیمآ  یناوـج  بارــش ، نز ، قـشع ، دــننام  یتاــعوضوم  هـب  دــنرادروخرب و  قـیمع  موــهفم  نتــشاد  نـیع  رد  یگداــس 

تـسا دنوادخ  زا  تیـشخ  فوخ و  سرت ، هقطنم  زا  جراخ  شراعـشا  ریـس  هدودحم  دزادرپ و  یم ینید  ینافرع و  میهافم 
اب سپـس  وا.دنک  هئارا  مقتنم  رابج و  زا  یریوصت  دهاوخب  هک  نآ  یاج  هب  هتخادرپ  دـنوادخ  ینارفغ  ینامحر و  داعبا  هب  و 
زا رتارف  ظـفاح  تمکح  تفگ : درک و  یفرعم  یولوم  زا  رتـالاب  تمکح  رظن  زا  ار  ظـفاح  یوـنثم ، تسخن   تاـیبا  هب  هراـشا 

.تسا مارح   لالح و  دننام  یرهاظ  ینالقع و  لئاسم 
.دنیآ یم تسد  هب  روما  نیا  هفشاکم  اب  اهنت  هک  دراد  یمرب رارسا  نیمزرس  زا  هدرپ  ظفاح  راعشا 

.دننز یم ار  یلصا  فرح  قشع  دننام  ینیوانع  رارسا ، نیمزرس  رد 
یمالـسا یهاگن  قمع  ناـیم  ضراـفلا  نب  رمع  ریطلا و  قطنم  رد  یروباـشین  راـطع  نیدـلادیرف  یونثم و  رد  یولوم  هتبلا 

یرعــش هـب  ار  ینید  رعــش  هدرک و  داـجیا  یگنهاـمه  یعوـن  ناـمز ، اـب  نآ  بساـنت  نآ و  ندوـب  هبناــج  هـمه لــئاسم و  هـب 
.دنا هدرک لیدبت  یناسنا 

نيالنآ نيالنآ نانبل   نانبل ردرد   ظفاح   ظفاح تشادگرزب   تشادگرزب زازا   یشرازگ   یشرازگ

.دش هتفگ  نخس  وا  هاگیاج  رعاش و  نیا  یرعش  یاه  یگژیو هرابرد  نانبل  رد  ظفاح » زور   » تشادگرزب مسارم  رد 
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هژیو هجوت  راعـشا  هنوگ  نیا  هب  یدـنه  رعاـش  روگاـت ، یوسنارف و  رعاـش  وگوه ، روتکیو  یناـملآ ، رعاـش  هتوگ ، تفگ  دـیاب 
یاهدــک اــهزمر و  اــب  درک و  روــبع  رهاوــظ  زا  دــیاب  ظــفاح  راعــشا  کرد  یارب  دوزفا : نیدــلا  سمــش  یلعدمحم.دنتــشاد 

.درک رارقرب  طابترا  شراعشا  رد  دودحمان 
ماـمت هـک  درک  هراـشا  ناـیناریا  یموـب  گـنهرف  هـب  شراعـشا  ندوـب  کـیدزن  هـب  ناوـت  یم ظـفاح  رعــش  یاـه  یگژیو رگید  زا 

رعاش نیا.رـضاح  رـصع  رد  ینیمخ  ماما  ات  هتفرگ  راطع  یدعـس و  راثآ  زا  دنتفریذپ ؛ ریثأت  نآ  زا  ینافرع  رعـش  یاه  باتک
رد نانچمه  نرق ، تفه  تشذـگ  مغر  هب  ظـفاح  تفگ : درک و  هراـشا  ظـفاح  زا  شراعـشا  یریذـپریثأت  هب  سپـس  یناـنبل 

هلباقم یتسینویهـص  ییاکیرمآ  هنایـشحو  گنهرف  اـب  تسا و  طاـبترا  رد  اـم  زور  لـئاسم  اـب  ییوگ  تسا و  هدـنز  اـم  ناـیم 
هب هراـشا  اـب  سپـس  وا.درک  هلباـقم  شراعـشا  اـب  اـه  لوـغم هنایـشحو  گـنهرف  اـب  دوـخ  ناـمز  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه دـنک  یم
هک دوش  یم تفای  ظفاح  ناوید  نایناریا ، یاه  هناـخ ماـمت  رد  اـبیرقت  درک : ناـیب  ناـیناریا  دزن  ظـفاح  ناوید  مهم  هاـگیاج 

.تسا هدش  هتخیمآ  ناریا  ینید  یگنهرف و  یخیرات ، تیوه  اب  هک  تسا  یرعاش  اب  ناریا  مدرم  قیمع  طابترا  زا  ناشن 
هدــید تـشترز و ..  ریپ  دیــشمج و  ماــج  دــننام  اــهدامن  یخرب  یناــساس و  ناــهاشداپ  زا  ییاــهدامن  ظــفاح   راعــشا  رد 

شدوصقم هک  مادم  برش  تذل  بارـش و  ناسنا و  دوجو  ینافرع  داعبا  هب  دراوم  نیا  نتـشاد  اب  شراعـشا  اما  دوش ؛ یم
.تسا هدوزفا  شرعش  ییابیز  هبو  هدرک  هجوت  تسا ، نآ  یونعم  دعب 

هب ...و  گنچ  نتخاون  بارـش و  یم و  قیرط  زا  ار  یمالـسا  میهافم  قمع  هتـسناوت  یناگژاو  تارابع و  نینچ  اب  ظفاح  اذل 
ةعماـج سیئر  رهم - ، یودـهم  نیـسحدمحم  نیملـسملا ، مالــسالا و  تـجح  همادارد.دـنک  یفرعم  هدـنناوخ  ناـج  قـمع 

ظفاـح هلمج  نآ  زا  ریهاـشم و  ناـبیداو و  نارعاـش  دـهم  اـم ، نیمزرـس  هـک  نـیا ناـیب  اـب  هیروـس -  ناـنبل و  رد  یفطـصملا 
ار دوخ  تاساسحا  دـنتفای و  روضح  ناـهج  نیا  هصرع  رد  یرایـسب  ناـبیدا  نارعاـش و  نادـنمرنه ، تفگ : تسا ، یزاریش 
رد گنـسنارگ  یرهوـگ  دـننام  دـننک و  ناـیب  ار  قـشع  دـنناوتب  هـک  ییاـه  هژاو نآ  اـما  دـندرک ، تـبث  رعـش  اـی  رنه ، بلاـق  رد 

.تسا کدنا  دننک ، هئارا  یعامتجا  بلاق 
دُعب رظن  زا  هچ  یدرف و  دـُعب  رظن  زا  هچ  راظتنا  قشع و  ناـیم  هک  میتسه  یگرزب  یاـبدا  زا  یکی  رـضحم  رد  نونکا  مه اـم 

: دوزفا رهم  یودــهم.تسا  هدروآرد  مـظن  هـب  ار  نآ  هناــقالخ  تروـص  هـب  هدرک و  داــجیا  یکیدزن  یگنهاــمه و  یعاــمتجا ،
« بیغلا ناسل  بقل «  ظفاح ، نابیدا ، مامت  فارتعا  هب  اما  دنا ، هتـشاذگ یاج  رب  دوخ  زا  یمان  هدمآ و  یرایـسب  نارعاش 

.دوب زین  میرک  نآرق  ظفاح  تسا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار 
هدــهاشم ناوــت  یم اــج  کــی  ار  یهلا  فراــعم  نآرق و  رعــش ، بدا و  ناــفرع ، مــلع و  راــظتنا ، قــشع و  ظــفاح ، راــثآ  رد 

همادا رد.تـفگ  نخــس  ظـفاح   یاـه  یگژیو زا  یخرب  هراــبرد  سپــس  هیروـس  ناــنبل و  رد  یفطــصملا  ةــعماج  ریدــم.درک 
، ظفاح هرابرد  یناـملآ  رعاـش  هتوگ  نانخـس  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  رعاش و  ماـظن ، رداـن  مسارم 

ناکم نامز و  ره  رد  نارگید  یارب  ماهلا  عبنم  درک و  یم نایب  رعـش  نابز  بلاق و  رد  ار  شنورد  تاساسحا  ظفاح  تفگ :
رب ناسانـشراک  تفگ : تخادرپ و  رعـش  یاـیند  هب  شدورو  هوـحن  ظـفاح و  یگدـنز  داـعبا  زا  یخرب  هب  هـمادا  رد  وا.دـش  یم
اه نآ نانخـس  دـنناد و  یم فراـع  کلـسم و  یفوص ار  وا  دراد و  یونعم  یناـفرع و  ییاوـتحم  ظـفاح ، رعـش  هک  دـنرواب  نیا 

تاحالطصا هجوتم  انعم  لها  اذل  دناد و  یم ربمایپ  نامیلس  ار  اه  نآ نابز  اهنت  هک  تسا  ناگدنرپ  نتفگ  نخـس  دننامه 
.دنوش یم اه  نآ تارابع  و 

قفوـم تیاـهن  رد  هـک  دـننک  ریـسفت  دوـخ  یاـه  تـشادرب  اـب  ار  ظـفاح  تاـیلزغ  اـت  دـندرک  شـالت  یبرغ  یارعــش  یخرب  اذـل 
.دندرک ریفکت  ار  وا  زین  یخرب  دندشن و 

دوب و قشع  نامه  نآ  کرتشم  لـصف  دوب و  ینید  یناـفرع  هدروخ و  دـنویپ  نید  اـب  ظـفاح  ناـفرع  تفگ : ناـیاپ  رد  ماـظن 
ار تناما  نیا  تیاهن  رد  دـنتفریذپن و  اه  نآ اما  درک  هضرع   نیمز  اه و  نامـسآ رب  دـنوادخ  هک  تسا  یتناما  ناـمه  قشع 
رب دـیکأت  نمـض  قارع ، روـشک  زا  دـمحملا  فیطللادـبع  ناـمیا  سپـسناریا   یناـفرع  تاـیبدا  هلق  ظفاح.تفریذـپ ؛ ناـسنا 

درک و یفرعم  ناـهج  گرزب  یبدا  تیــصخش  ناریا و  یناـفرع  تاــیبدا  هـلق  ناوـنع  هـب  ار  وا  ظــفاح ، رعــش  ندوـب  یناــفرع 
هب رــصحنم  اـهنت  رما  نـیا  دـنا و  هتفریذــپ ریثأـت  وا  تاـیبدا  زا  دــنا  هدــمآ ظـفاح  زا  سپ  هـک  یناـفرع  نارعاـش  ماـمت  تـفگ :

: دوزفا وا.دـنا  هدرک تفاـیرد  ار  نآ  رارـسا  یناـفرع و  تاـکن  یزاریـش  ظـفاح  زا  ناـهج  ماـمت  رد  هکلب  هدوبن  یناریا  نارعاـش 

 



ینافرع و یرهاظ و  ای  یسح  دُعب  ود  دنا  هداد رارق  دقن  دروم  ظفاح  راعشا  ریـسفت  رد  ناسانـش  قرـش هک  یدراوم  زا  یکی 
.تسا ظفاح  راعشا  هنوگزمر 

یدعـس راطع ، نیدـلا  دـیرف  یولوم ، نیدـلا  لالج دـننام  یبدا  گرزب  یاه  تیـصخش زا  یـسراف  رعـش  یناـفرع  ثاریم  اـما 
.تسا هدنام  یاجرب  یزاریش  ظفاح  یزاریش و 

یاه تضایر ینافرع و  تاماقم  هب  ندیـسر  دـنمزاین  یناـفرع  بلاـطم  ناـیب  تفگ : ناـیاپ  رد  دـمحملا  فیطللادـبع  ناـمیا 
.دنک یم نایب  رعش  بلاق  رد  ار  دوخ  تایبرجت  تالامک ، تاماقم و  نیا  هب  ندیسر  اب  رعاش  تسا و  یناسفن 

ِر ـــــ کف هک  ت ......  ـــــ سود زا  هنی  ـــ ِیا س ــ ـضف دش  ُرپ  نانچ  دیوگ : یم دنک و  یم هراشا  تالامک  نیا  هب  شراعـشا  رد  ظفاح 
همالع هاگشناد  تایبدا  هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  اشروخ ، قداص  همانرب   نایاپ  ردمر  ــــ ی ــــ مـض زا  د  ــ ـش م  ــ ُگ ش  ــ یو ـــ خ

رمع یاهرعـش  ساؤـنوبا و  یاهرعـش  زا  ییاـه  تیب اـب  نآ  هسیاـقم  ظـفاح و  زا  ییاـه  تـیب هـب  هراـشا  اـب  مـه  ییاـبطابط ،
و هدـنپت ، بـلق  ظـفاح و  نـشور  هشیدـنا  تـفگ  : تـخادرپ و  ظـفاح  یاـه  تـیب یاـه  ییاـبیز ناـیب  هـب  یریما ، نیدــلاءاهب 
رپ قیحر  بارش  لیبسلس و  لالز  همشچ  زا  هک  تسوا  قاتـشم  ناج  قشع و  رطع  زا  هتـساخرب  هک  وا  ییایحیـسم  سفن 

نبا دوزفا : وا.دـنزب  قشع  یابهـص  حدـق و  بارـش و  ماج و  لامج و  لالج و  راـی و  خر  زا  مد  اـت  هدـش  ثعاـب  تسا ، هدـش 
وا.تـسا هدورــس  ساـسا  ناـمه  رب  ار  شراعــشا  هدیــشون و  ظـفاح  لـالز  همــشچ  زا  هـک  تـسا  ینارعاـش  زا  یکی  ضراـف 

: تـفگ درک و  هراـشا  دراد ، دوـجو  وا  رعـش  هراـبرد  هـک  ییاـه  لـیوأت اهریـسفت و  ظـفاح و  تاـیلزغ  تـئارق  هوـحن  هـب  سپس 
ظفاـح راعــشا  هـک  تـفگ  دـیاب  اـما  دـجنگ ، یمن رــصتخم  نـیا  رد  هـک  دراد  دوـجو  هراـب  نـیا رد  یفلتخم  تاـیرظن  بتاـکم و 

رتکد یتارفلا و  دمحم  یباروشلا ، ماظن ، ردان  رتکد  هب : ناوت  یم هلمج  نآ  زا  دنا و  هدش همجرت  یبرع  هب  ییارعش  طسوت 
.درک هراشا  اخیلز  سابع  یلع 

اب هـک  میتـسه  تاـیبدا  رنه و  زا  یا  هدرتـسگ تـالوحت  لوـحت  دـهاش  هـک  مـیراد  رارق  ینیوـن  رـصع  رد  رــضاح  لاـح  رد  اـم 
.تسا گنهامه  یزورما  یگدنز  یسایس  یداصتقا و  یعامتجا ، یاه  شور

رد ناهج  میناوت  یم رنه  تایبدا و  بلاق  رد  یناسنا  ندـمت  هب  تشگزاب  اـب  اـه ، یروآون تـالوحت و  نیا  ماـمت  مغر  هب  اـما 
.مینک ایحا  ار  ندش  هدیسالپ  لاح 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناتسبش یرازگربخ  یراد -  هدرب  اب  هلباقم  یارب  ییوگلا  ظفاح  رعش   

انکیا تسا -  یهلا  فراعم  نآرق و  راظتنا ، قشع ، زا  یبیکرت  ظفاح  راعشا   

انریا نانبل -  رد  ظفاح  تشادگرزب   

انسیا نانبل -  رد  ظفاح  تشادگرزب  زا  یشرازگ   

زوین کاترف  نانبل -  رد  ظفاح  تشادگرزب   

۲۳۲۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ناراگنربخ۱۶:۵۱ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / سدق  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

 | | نیالنآ نیالنآ سدق   سدق دوش -  -  دوش یمیم رازگرب   رازگرب یقشاع » » یقشاع دومع   دومع  » » ناونع ناونع اباب   ینیئآ   ینیئآ رعش   رعش یلم   یلم هراونشج   هراونشج
یلیلحت یلیلحت یربخ -  -  یربخ هاگیاپ   هاگیاپ

.دوش یم رازگرب  یقشاع » دومع   » ناونع اب  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۴۱

http://www.qudsonline.ir/news/723937/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.qudsonline.ir/news/723937/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


رازگرب ینیـسح  نیعبرا  تبـسانم  هب  یقـشاع » دومع   » ناونع اب  ینیئ  رعـش آ  یلم  هراونـشج  نیـالنآ ، سدـق  شرازگ  هب   
.دوش یم

دهاوخ ءادـها  یـسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدـیزگرب  تارفن  نینچمه  موـس و  اـت  لوا  هدـیزگرب  تارفن  هب  هقباـسم  نیا  رد   
.دش

قیرط زا  ار  دوخ  راثآ  هماـن  نییآ اـب  قباـطم  دـنناوت  یم نادـنمقالع  تسا و  یراـج  لاـس  هاـمرذآ  اـت ۲۵  راـثآ  لاـسرا  تلهم   
هارگرزب نارهت ، هناخریبد : یناشن  هب  اـی  amoodasheghi@gmail.com و  یکینورتکلا : تسپ  سردآ  هب  یزاجم  یاـضف 

۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ :  دـک   ، یربهر داهن  رتفد  ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  کـیپملا ، هدـکهد  عطاـقت  برغ ، تمه  دـیهش 
.دننک لاسرا 

رازگرب ینیـسح  نیعبرا  تبـسانم  هب  یقـشاع » دومع   » ناونع اـب  ینیئ  رعـش آ  یلم  هراونـشج  نیـالنآ ، سدـق  شرازگ  هب 
.دوش یم

دـیپس و وـن و  رعــش  کیــسالک ، رعــش  یاـه  شخب رد  یهاگــشناد  ناـنکراک  نایوجــشناد و  دــیتاسا ، هژیو  هراونــشج  نـیا 
اوـنین راتــسرپ  رادرــس ، یب نـیعبرا  راـظتنا ، نـیعبرا و  نوـچمه  تاــعوضوم  اــب  و  اــه » لد رادرــس   » هژیو شخب  نـینچمه 

.دوش یم رازگرب  هنانموم  یلدمه  تمواقم و  تیالو و  میرح  نیتسار  ناعفادم  اعدا ، یب ناشوپدیفس 
دهاوخ ءادـها  یـسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدـیزگرب  تارفن  نینچمه  موـس و  اـت  لوا  هدـیزگرب  تارفن  هب  هقباـسم  نیا  رد 

.دش
قیرط زا  ار  دوخ  راـثآ  هماـن  نییآ اـب  قباـطم  دـنناوت  یم نادـنمقالع  تسا و  یراـج  لاـس  هاـمرذآ  ات ۲۵  راـثآ  لاـسرا  تلهم 

، نارهت هناــخریبد : یناــشن  هــب  اــی  amoodasheghi@gmail.com و  یکینورتــکلا : تـسپ  سردآ  هــب  یزاــجم  یاــضف 
 : یتـسپ دــک   ، یربـهر داــهن  رتــفد  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  کــیپملا ، هدــکهد  عطاــقت  برغ ، تــمه  دیهــش  هارگرزب 

.دننک لاسرا   ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱
/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  دوش -  یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج   

هدنیامن دوش -  یم رازگرب  ینیسح  نیعبرا  هناتسآ  رد  یقشاع » دومع   » ناونع اب  ینیئ  رعش آ  یلم  هراونشج   

۲۳۲۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
زوین۱۱:۲۷ تمالس  یلصا : عبنم   ۶۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / نازور  همانزور   

دیهــش یکــشزپ  موـلع  هاگــشناد  تساــیر  هزوـح  ریدــم  سییر و  ییارجا  رواــشم  یریپ  نـسح  رتــکد  انــسیا  ، شرازگ  هـب 
هاگشناد یرهـش  تیریدم  یتروشم  یملع  نمجنا  یرهـش  تیریدم  هزوح  ناسانـشراک  روضح  اب  هک  یتسـشن  رد  یتشهب 

هب اـنورک و  یریگ  همه زاـغآ  هـب  هراـشا  نمـض  دـش ، رازگرب  نارهت  یرادـنامرف  یتروـشم  یملع  نـمجنا  ییاـبطابط و  همالع 
ار  ۱۹- دــیووک سوریو  ندــش  نـک  هـشیر  ناـمز  نارهت ، رهــشنالک  رد  اـنورک  یراـمیب  اـب  هلباـقم  داتــس  لیکــشت  نآ  لاـبند 
تسا و رت  هدـننک نارگن  رایـسب  لـبق  کـیپ  ود  هب  تبـسن  یراـمیب  نـیا  موـس  کـیپ  تـفگ : تـسناد و  ینیب  شیپ  لـباقریغ 

عقاو شخبرثا  اـیند  رـسارس  رد  سوریو  نـیا  اـب  هلباـقم  یارب  ناکـشزپ  نادنمـشناد و  تامادـقا  رتدوز  هـچره  میراودـیما 

رابخا رابخا نازور |  |  نازور تسا -  -  تسا رترت   هدننک هدننک نارگن   نارگن رایسب   رایسب لبق   لبق کیپ   کیپ ودود   هبهب   تبسن   تبسن انورک   انورک موس   موس کیپ   کیپ
ناهج ناهج ناریا  وو   ناریا

 

http://roozannews.ir/fa/news/39401/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86/
http://roozannews.ir/fa/news/39401/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86/


.دوش
، رکف قاـتا  یژولویمدـیپا و  هـتیمک  یملع ، هـتیمک  نوـچمه  فـلتخم  یاـه  هـتیمک داتـس و  لیکــشت  اـب  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 

هزوـح رد  اـهمیرحت  مـغر  یلع  روـشک  لـک  رد  درک : راـهظا  تـفرگ ، ماـجنا  یراـمیب  تیریدــم  یاتــسار  رد  یرثوـم  تامادــقا 
اب زین  زورما  ات  تسا ، رادروخرب  یبولطم  طیارـش  زا  تینما  یاـه  تخاـسریز نوچمه  ناـمرد  تشادـهب و  یاـه  تخاـسریز

هیارا ناگدـننک  هعجارم  نارامیب و  هب  یرثوم  تامدـخ  اه  ناتـسرامیب رد  ناـمرد  رداـک  صوصخ  هب  ناراـکمه  همه  شـالت 
.تسا هدش 

کی یتح  نودب  یزور و  هنابش  تروص  هب  نارهت  رد  انورک  یرامیب  اب  هلباقم  داتس  ریخا  یاه  هام نیا  لوط  رد  دوزفا : یو 
رازگرب اضعا  یماـمت  روضح  اـب  داتـس  هسلج  یهدـنامرف و  یاروش  هتفه  ره  مظنم  روط  هب  هدرک و  تیلاـعف  یلیطعت  زور 

.دوش یم 
.دننک یم هفیظو  ماجنا  یداهج  تروص  هب  داتس  نیا  رد  ناراکمه  همه 

.دوش یم هدافتسا  یناسر  عالطا  یارب  اه  هناسر تیفرظ  مامت  زا  یمومع  طباور  شخب  تمه  اب  نینچمه 
یرامیب  لاقتنا  رد  تلود  نانکراک  تیلاعف  لقن و  لمح و  ریگمشچ  شقن 

: درک راـهظا  هسلج ، نیا  همادا  رد  زین  نارهت  رد  اـنورک  یراـمیب  اـب  هلباـقم  داتـس  یزیر  هماـنرب نواـعم  رهاـم  یلع –  رتکد 
دهد یم ناـشن  عوـضوم  نیا  تساـنورک و  یمدـناپ  تیروـحم  اـب  ملع  دـیلوت  رظن  زا  روـشک  نیلوا  زورما  هـقطنم  رد  ناریا 

.تسا هتفرگ  تروص  یدنمشزرا  رایسب  یاهراک 
اب دـیاب  اه  یـسررب نیارباـنب  تسین ، لوبق  لـباق  اـم  روشک  رد  اـهروشک  زا  یرایـسب  شور  ناـمرد  ثحب  رد  داد : همادا  یو 

.دریگ تروص  روشک  ره  ناکم  نامز و  هب  هجوت 
هداد ماجنا  یبسانم  تامادـقا  زین  یرهـش  تیریدـم  هزوح  رد  نارهت  رد  انورک  یرامیب  اب  هلباـقم  داتـس  هکنیا  ناـیب  اـب  یو 

یراکرود تروص  هب  ناـنآ  زا  یـشخب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تلود  ناـنکراک  تیلاـعف  لـقن و  لـمح و  نارهت  رد  تفگ : تسا ،
تابتاکم  اه و  یـسررب هلئـسم  نیا  تیمها  هب  هجوت  اـب  دراد و  یراـمیب  لاـقتنا  رد  یریگمـشچ  شقن  دـننک ، یم تیلاـعف 

.تسا هتفرگ  ماجنا  صوصخ  نیا  رد  نارهت  انورک  اب  هلباقم  داتس  یوس  زا  یدایز 
مهارف ار  یناتـــسرامیب  دنمـــشوه  تیریدـــم  تیلباــق  هــک  میتــسه  یروــشک  اــهنت  زین  هــقطنم  رد  زورما  داد : هــمادا  یو 

.میا هدرک
رایـسب یریگ  میمـصت  ریـسم  رد  هک  دریگ   یم رارق  داتـس  رایتخا  رد  طـخرب  اـه  ناتـسرامیب تاـعالطا  ماـمت  هناـماس  نیا  اـب 

.تسا هدننک  کمک 
.درک دیکات  اه  نارحب اب  هلباقم  یارب  اه  تخاسریز تیوقت  موزل  رب  دوخ  نانخس  نایاپ  رد  رهام 

اب هلباقم  داتـس  تامادقا  صوصخ  رد  ار  دوخ  تالاوس  زین  یرهـش  تیریدـم  ناسانـشراک  هسلج  نیا  زا  یرگید  شخبرد 
.تفرگ رارق  رظن  لدابت  ثحب و  دروم  زین  اهروشک  ریاس  براجت  اه و  هاگدید دندرک و  نایب  نارهت  رد  انورک  یرامیب 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین تمالس  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

نارهت قفا  ینیب -  شیپ  لباقریغ  انورک  سوریو  ینک  هشیر  نامز   

انسیا تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

نیالنآ رگراک  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

دادیور ۲۴ تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  موس  کیپ  انورک ؛ سورو   

لبق کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ  دش  حرطم  نارهت  انورک  اب  هلباقم  داتس  رد  یرهش  ناسانشراک  هسلج  رد   
اناپ یرازگربخ  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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اناو تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

فلا تسا -  هدننک  نارگن  رایسب  انورک  موس  کیپ   

ون ریرحت  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

انقفش تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ  انورک : اب  هلباقم  داتس   

ون هار  تسا -  رت  هدننک نارگن  رایسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبسن  انورک  موس  کیپ   

زوین کاترف  رت - ! هدننک نارگن  رایسب  ؛ انورک موس  کیپ   

۲۳۲۳
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۰:۲۳



نیالنآ ناریا  یلصا : عبنم   ۲۴۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / ناریا  همانزور   

یریگارف نیزاــغآ  یاــه  هاـــم ناـــمه  زاـــییابطابط  همـالع  هاگـشناد  یملع  تأـــیه  وـــضع  سانـــش ، مدرمیئازریم نیــــسح 
یاـهاضف رد  کـسام  ندز  ندـش   یراـبجا  هـب  تبــسن  ییاـپورا ، یاـهروشک  رد  دارفا  زا  یا  هدــع ناـهج ، رد  سوریواـنورک 

هسنارف و ناـملآ ، کـیژلب ، اـیلاتیا ، ایناپـسا ، رد  ناـضرتعم  لاـسما  ناتـسبات  رد  هک  یوحن  هب  دنتـشاد ؛ ضارتـعا  یمومع 
اب تفلاــخم  یارب  تعاــمج  نـیا  لیالد.دــنهد  بــیترت  دوــخ  یاهرهــش  رد  ار  هرفن  نارازه  تاــعمجت  دنتــسناوت  سیلگنا 

.دراد هناهاوخ  یدازآ یاه  نایرج رد  هشیر  ًاتدمع  یمومع  یاهاضف  رد  کسام  ندز  ندش  یرابجا 
.تسا یعامتجا  یدرف و  یاه  یدازآ ندرک  دودحم  یرابجا و  یاه  نویسانیسکاو اه  تلود ییاهن  فده  دندقتعم  اهنآ 

ثعاب دـنک و  یم لتخم  یکانرطخ  لکـش  هب ار  ندـب  هب  یناسر  نژیـسکا کسام ، ندز  هک  تسا  نیا  ناـنآ  هدـمع  یاـهداریا 
.دنک سفنت  ار  دوخ  ِمدزاب  کینبرک  زاگ  درف  دوش  یم

ذفاـنم زا  سوریواـنورک  ندوـب  رتزیر  لـیلد  هـب  دوـش و  یرتکاـب  کـپک و  چراـق و  ندــعم  دــناوت  یم دوـخ  کـسام  نـینچمه 
.دنک یمن یریگولج  یرامیب  لاقتنا  زا  نآ  ندز  کسام ،

هلباقم هار  اهنت  کسام  ندیشوپ  تاعمجت و  زا  یرود  ًالعف  هک  دنتـسه  دقتعم  نانچمه  یناهج  تشادهب  نالوئـسم  اما 
لکــش لــصا  ود  نـیمه  رب  ار  دوــخ  یتشادــهب  تسایــس  اــه  تـلود لــیلد ، نـیمه  هـب  تــسا و  یراــمیب  نــیا  راــشتنا  اــب 

هب درک  راداو  ار  مدرم  هتـــشذگ   لاــس  هامدنفـــسا  رد  عاــضوا  تماـــخو  رب  ینبم  هــیلوا  یاهرادـــشه  ناریا ، رد.دـــنا  هداد
.دننک عطق  ًابیرقت  ار  دوخ  یعامتجا  طباور  دنهد و  نت  هنیطنرق 

، دـش هتفرگ  رـس  زا  اه  ینامهم دـنداد ، شهاک  ار  دوخ  یتبقارم  حطـس  مدرم  مارآ  مارآ  یزورون ، تـالیطعت  عورـش  اـب  اـما 
مود جوم  لیلد  نیمه  هب  دـندرک و  عورـش  هتـسهآ  هتـسهآ  ار  یداع  یگدـنز  مدرم  هملک  کی  رد  دـش و  زاغآ  اه  ترفاسم
نیا زا  یــشان  یاــهریم  گرم و  نازیم  هـک  یوــحن  هــب  دــش  زاــغآ  دارفا  زا  یرتــشیب  دادــعت  ندرک  ریگرد  اــب  سوریواــنورک 
یارب دـیاب  هک  دیـسر  یدـنب  عمج نیا  هب  ًاـتیاهن  اـنورک ، اـب   هلباـقم  یلم  داتـس.تسا  شیازفا  لاـح  رد  زور  هب  زور  سوریو 

یاـضف رد  ینوگاـنوگ  یاـه  شنکاو اـب  هـک  یمیمـصت  دوـش ، نـییعت  یا  هـمیرج دـننک  یمن هدافتــسا  کـسام  زا  هـک  یناـسک 
.تسا هدش  هجاوم  یعامتجا 

.دنشاب هتشاد  یتالمأت  اهنآ  ربارب  رد  دیاب  نالوئسم   هک   تسا  حرطم  یدج  یتالاؤس  نیب  نیا  رد 
نیا رد  هک  تسا  نیا  یـساسا  لاؤس  تسین ، فافـش  زونه  دارفا  ندرک  همیرج  یارب  میمـصت  نیا  تایئزج  هکنیا  زا  ادـج 

.تسین یا  هداس راک  رادروخرب  رت  مک یاه  هداوناخ زا  یرایسب  یارب  کسام  هیهت  یداصتقا ، ناماسبان  طیارش 
.دوش ضیوعت  رابکی  تعاس  راهچ  ره  دیاب  دشاب  رثؤم  دهاوخب  رگا  کسام  ناصصختم ، رثکا  رظن  قبط 

هـس دیاب  دنک  یرپس  لزنم  زا  جراخ  ار  تعاس  زور ۱۲  رد  دـنک  یم باجیا  وا  یداصتقا  تایح  هک  یدـنمراک  ای  رگراک  ینعی 
.دنک هیهت  ناموت ) مادک ۱۵۰۰  ره  رارق  زا   ) کسام

یوس هب  ار  دارفا  کسام ، ندز  رد  رابجا  ایآ  تسا ؟ نکمم  راشقا  همه  یارب  کسام  هیهت  یارب  زور  رد  غلبم  نیا  هیهت  ایآ 

کسام کسام ناگیار   ناگیار عیزوت   عیزوت اباب   همیرج   همیرج شهاک   شهاک

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۴۴

http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/557408
http://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/557408


نالوئـسم رگا  دـش ؟ دـهاوخن  دـیدشت  یراـمیب  هجیتـن ، رد  داد و  دـهاوخن  قوـس  هدوـلآ  یاـه  کـسام زا  هرابدـنچ  هدافتـسا 
یارب ار  یرامیب  نامرد  هجدوب   زا  یشخب  دیاب  دنک  یم یریگولج  یرامیب  یالتبا  زا  کسام  ندز  هک  دنتسه  ممـصم  ًاعقاو 

.دنهد صاصتخا  رادروخرب  رتمک  راشقا  یارب  ناگیار  کسام  هیهت 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ ناریا  کسام -  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک   

انریا کسام -  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک   

ناریا همانزور  کسام -  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک   

اناپ یرازگربخ  کسام -  ناگیار  عیزوت  اب  همیرج  شهاک  یئازریم * نیسح   

۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ناراگنربخ۱۸:۱۳ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

ناتسناغفا یماج  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یملع  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 
تاسسوم اههاگشناد و  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یاه  هدکـشناد  نایم  کرتشم  یملع  یاه  همانرب  یارجا  لابند  هب 

یئابطابط همالع  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  یماج و  هاگشناد  نایم  یملع  یراکمه  همان  مهافت  ناتسناغفا ، رد  یملع 
.دیسر اضما  هب  نیالنآ  تروص  هب 

ود نیا  ناـیم  یملع  یاـه  یراـکمه  شرتسگ  هماـن ، مهاـفت  نیا  یاـضما  زا  فدـه  هاگـشناد ، یمومع  طـباور  شرازگ  هب 
هورگ لیکـشت  زین  کرتـشم و  یاـه  هرود  اـه و  هاـگراک یرازگرب  یداـصتقا و  تاـعلاطم  هزوـح  رد  هژیو  هب  یهاگـشناد  داـهن 

.دش مالعا  یداصتقا  یاه  شهوژپ  ماجنا  یارب  کرتشم  یاه 
رومیت رتـکد  ناتـسناغفا و  تاره  رهـش  رد  یماـج  هاگـشناد  سیئر  یبوـیا ، دـمحمریم  رتـکد  یاـضما  هب  هماـن  مهاـفت  نیا 

.دیسر یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  داصتقا  هدکشناد  سیئر  یدمحم ،
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqJ۴a يپاـچ هخــسن  ۷۸ دـــیدزاب :  ١٣٠٩٥ ربــخ : هرامــش   ١٣:٥٦ رهم ١٣٩٩ -  هبنــش ٢٢  هـس 

aryanic طسوت کینایرآ  ینامزاس  لاتروپنارهت  کینایرآ  تیاس  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  ناتسناغفا -  یماج  هاگشناد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  یراکمه  همان  مهافت  یاضما   

۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۴۹



هیشاحرد یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

یئابطابط  وو یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد داصتقا   داصتقا هدکشناد   هدکشناد یملع   یملع یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت   مهافت یاضما   یاضما
ناتسناغفا ناتسناغفا یماج   یماج هاگشناد   هاگشناد

یرهش یرهش تیریدم   تیریدم رظنم   رظنم زازا   انورک   انورک ربارب   ربارب ردرد   نارهت   نارهت یاه   یاه شلاچ شلاچ

شلاچ یسررب  هب  نارهت  رهشنالک  رد  انورک  یرامیب  اب  هلباقم  داتس  رد  روضح  اب  یرهش  هزوح  ناسانـشراک  زا  یعمج  انریا - - نارهت
.دنتخادرپ انورک  اب  هزرابم  هزوح  رد  نارهت  ناتسا  یاه  تیفرظ  اه و 
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هزوـح ریدـم  سییر و  ییارجا  رواـشم  یریپ  نسح  رتـکد  یتـشهب ، دیهـش  یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  هبنـش  هس  شرازگ  هـب 
تیریدـم هزوح  ناسانـشراک  روضح  اـب  هبنـش  هس  زورما  هک  یتسـشن  رد  یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  تساـیر 

نارهت یرادنامرف  یتروشم  یملع  نمجنا  ییابطابط و  همالع  هاگشناد  یرهش  تیریدم  یتروشم  یملع  نمجنا  یرهش ،
یراـمیب نیا  موـس  کـیپ  تـفگ : تـسناد و  ینیب  شیپ  لـباقریغ  ار   ۱۹- دـیووک سوریو  ندـش  نک  هشیر  ناـمز  دـش  رازگرب 

یارب ناکـشزپ  نادنمـشناد و  تامادـقا  رتدوز  هچره  میراودـیما  تسا و  رت  هدـننک  نارگن  رایـسب  لبق  کیپ  ود  هب  تبـسن 
.دوش عقاو  شخبرثا  ایند  رسارس  رد  سوریو  نیا  اب  هلباقم 

، رکف قاـتا  یژولویمدـیپا و  هتیمک  یملع ، هـتیمک  نوـچمه  فـلتخم  یاـه  هـتیمک  داتـس و  لیکـشت  اـب  هـکنیا  ناـیب  اـب  یو 
هزوح رد  زین  اه  میرحت  مغر  یلع  روشک  لک  رد  درک : راهظا  تفرگ ، ماجنا  یرامیب  تیریدم  یاتـسار  رد  یرثوم  تامادـقا 

اب زین  زورما  ات  تسا ، رادروخرب  یبولطم  طیارـش  زا  تینما  یاه  تخاسریز  نوچمه  نامرد  تشادـهب و  یاه  تخاـسریز 
هیارا ناگدـننک  هعجارم  نارامیب و  هب  یرثوم  تامدـخ  اه  ناتـسرامیب  رد  نامرد  رداک  صوصخ  هب  ناراـکمه  همه  شـالت 

.تسا هدش 
: درک راـهظا  هـسلج ، نـیا  هـمادا  رد  زین  نارهت  رد  اـنورک  یراـمیب  اـب  هلباـقم  داتــس  یزیر  هماـنرب  نواـعم  رهاـم  یلع  رتـکد 

دهد یم  ناـشن  عوضوم  نیا  تساـنورک و  یمدـناپ  تیروـحم  اـب  ملع  دـیلوت  رظن  زا  روـشک  نیلوا  زورما  هقطنم  رد  ناریا 
.تسا هتفرگ  تروص  یدنمشزرا  رایسب  یاهراک 

اب دـیاب  اه  یـسررب  نیاربانب  تسین ، لوبق  لباق  اـم  روشک  رد  اـهروشک  زا  یرایـسب  شور  ناـمرد  ثحب  رد  داد : همادا  یو 
.دریگ تروص  روشک  ره  ناکم  نامز و  هب  هجوت 

یراکرود تروص  هب  ناـنآ  زا  یـشخب  رـضاح  لاـح  رد  هک  تلود  ناـنکراک  تیلاـعف  لـقن و  لـمح و  نارهت  رد  تفگ : رهاـم  
تابتاکم  اه و  یـسررب  هلئـسم  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  دراد و  یراـمیب  لاـقتنا  رد  یریگمـشچ  شقن  دـننک  یم  تیلاـعف 

.تسا هتفرگ  ماجنا  صوصخ  نیا  رد  نارهت  یانورک  اب  هلباقم  داتس  یوس  زا  یدایز 
هدرک مهارف  ار  یناتـسرامیب  دنمـشوه  تیریدـم  تیلباـق  هک  میتـسه  یروـشک  اـهنت  زین  هقطنم  رد  زورما  داد : هـمادا  یو 

.میا
رایـسب یریگ  میمـصت  ریـسم  رد  هک  دریگ   یم  رارق  داتـس  رایتخا  رد  طخرب  اه  ناتـسرامیب  تاعالطا  مامت  هناـماس  نیا  اـب 

.تسا هدننک  کمک 
اب هلباقم  داتـس  تامادقا  صوصخ  رد  ار  دوخ  تالاوس  زین  یرهـش  تیریدـم  ناسانـشراک  هسلج  نیا  زا  یرگید  شخبرد 

.تفرگ رارق  رظن  لدابت  ثحب و  دروم  زین  اهروشک  ریاس  براجت  اه و  هاگدید  دندرک و  نایب  نارهت  رد  انورک  یرامیب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد یرهش -  تیریدم  رظنم  زا  انورک  ربارب  رد  نارهت  یاه  شلاچ  

۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۱۶



کیت یلصا : عبنم   ۸۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۵   ۰   ۰   / انسیا   

، هزیاـج نـیا  یاـنما  تـئیه داهنــشیپ  زا  سپ  ناریا ، تاـیبدا  باـتک و  هناـخ  یموـمع  طــباور  زا  لــقن  هـب  انــسیا  شرازگ  هـب 
، ناـشوبخ یفرــش اضردـمحم  ماـسح ، دـیمح  یگیب ، نـسح دــمحم  مـیهاربا  هناگادــج ، یماـکحا  رد  یحلاـص  سابعدــیس 
هب ار  یماریاـب  اضردـمحم  فرـشم و  مـیرم  یگنهرــس ، یــضترم  یرح ، لـضفلاوبا  یزیگنچ ، یلع  یدیــشمج ، یفطــصم 

«« لالج لالج  » » هزیاج هزیاج یملع   یملع تئیه تئیه یاضعا   یاضعا باصتنا   باصتنا

.دندش بوصنم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  مکح  اب  دمحا » لآ  لالج   » یبدا هزیاج  هرود  نیمهدزیس  یملع  تئیه یاضعا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۴۶
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.درک بوصنم  یبدا  دادیور  نیا  هرود  نیمهدزیس  یملع  تئیه ناونع 
نیمهدزیس ییارجا  ریبد  ناونع  هب  یلالج  یضار  یفطصم  یملع و  ریبد  ناونع  هب  یگیب  نسح دمحم  میهاربا  رت ، شیپ

.دندوب هدش  بوصنم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  یوس  زا  دمحا  لآ  لالج  یبدا  هزیاج  هرود 
دقن «، » هاتوک ناتـساد  «، » نامر دـنلب و  ناتـساد   » شخب راهچ  نارواد  تئیه باختنا  زین  ییارجا و  همان  هویـش بیوصت 

.تسا دمحا » لآ  لالج   » یبدا هزیاج  یملع  تئیه فیاظو  نیرت  هدمع زا  یراگندنتسم »  » و یبدا »
داهنشیپ هب  رظن  تسا « : هدمآ  دمحا  لآ  لالج  یبدا  هزیاج  هزیاج  هرود  نیمهدزیس  یملع  تئیه یاضعا  مکح  نتم  رد 

قباوس و هب  هجوت  اب  ناریا و  تایبدا  باـتک و  هناـخ  هسـسوم  یمالـسا و  داـشرا  گـنهرف و  ترازو  یگنهرف  روما  تنواـعم 
هرود نیمهدزیـس  یملع  تئیه وـضع   » ناوـنع هب  مکح  نیا  بجوـم  هب  یناتـساد  تاـیبدا  هـنیمز  رد  امـش  هدـنزرا  براـجت 

.دیوش یم بوصنم  دمحا » لآ  لالج  یبدا  هزیاج 
هزیاج نیا  صوصخ   رد  یگنهرف  بالقنا  یلاـع  یاروش  بوصم  هماـن  نییآ رد  جردـنم  فیاـظو  ساـسا  رب  تسا  یـضتقم 

.دییامرف  » لومعم  ار  مزال  مادقا 

دنا : هدش یفرعم  حرش  نیا  هب  دمحا  لآ  لالج  یبدا  هزیاج  هرود  نیمهدزیس  یملع  تئیه یاضعا  ربخ ، نیا  همادا  رد 
یاـه هراونــشج رد  هدــیزگرب  رثا  فـلوم ۴۳  یناتـساد ، تاـیبدا  سانـشراک  سیوـن ، ناتــساد یگیب : نسحدـمحم مـیهاربا 

تفایرد روپ ، ینغ دیهـش  هراونـشج  سدـقم ، عافد  باتک  لصف ، باتک  لاس ، باـتک  هراونـشج  هلمجزا  ناریا  رد  فلتخم 
.سدقم عافد هزوح  رد  یبدا  راثآ  قلخ  یارب  لاس ۶۷  رد  ماما  ترضح  طختسد  نیرز  حول 

لآ لـالج  » یبدا هزیاــج  هرود  نیمهدزاــی  یملع  ریبد  یــسیون ، ناتــساد ّسردــم  سیوـن و  ناتــساد یماریاــب : اضردــمحم 
دیهـش هزیاـج  هدـیزگرب  (، ۱۳۷۹) سیئوـس روــشک  زا  ییــالط  سرخ  یبآ و  یاربــک  یناــهج  هزیاــج  هدــنرب  (، ۱۳۹۷ «) دمحا

همانیهاوگ هدـنراد  (، ۱۳۸۶) نرگدـنیلدیرتسآ هزیاج  تفایرد  دزماـن  (، ۱۳۸۳) نّیرز مـلق  هزیاـج  و  ( ۱۳۸۲) روپ ینغ بیبح 
لآ لـالج  یبدا  هزیاـج  هرود  نـیمهن  ناـمر  شخب  هدـیزگرب  یمالــسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  یوـس  زا  یرنه  کـی  هـجرد 

لـــــالج  » یبدا هزیاـــــج  هرود  نـــــیمهد  دـــــنلب  ناتـــــساد  ناـــــمر و  شخب  رواد  (، ۱۳۹۵ «) عرزی مــل  » ناـــمر یارب  دـــمحا 
( ۱۳۹۶ «) دمحا لآ

گنهرف و ترازو  یوس  زا  یرنه  کی  هجرد  همانیهاوگ  هدـنراد  رگـشهوژپ ، راگن و  هماـنزور هدنـسیون ، یگنهرـس : یـضترم 
رتفد تیریدم  باتک ، ناونع  زا ۵۸۰  شیب  فلوم  یرنه ، هزوح  تمواقم  رنه  تایبدا و  رتفد  یزادنا  هار یمالسا ، داشرا 

.یرادیاپ بدا  گنهرف و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  تمواقم و  رنه  تایبدا و 
لآ لالج  » یبدا هزیاج  هرود  نیمهد  هاتوک  ناتساد  شخب  رواد  سیون ، همانملیف سیون و  ناتساد یدیشمج : یفطـصم 

رد رمتـسم  شالت  ههد  راهچ  ساپ  هب  دـمحا » لآ لالج   » یبدا هزیاـج  هرود  نیمهدزاـی  رد  هدـش  لـیلجت (، ۱۳۹۶ «) دمحا
سدقم و عافد  یعامتجا ، تاعوضوم  اب  یناتساد  یاه  باتک فلوم  (، ۱۳۹۷  ) نردم ناتساد  شراگن  هاگن و  زا  یا  هویش

.اه یهام شیاین  تقو  نامر  یارب  لاس  باتک  هزیاج  تفایرد  دزمان  راظتنا ، تایبدا  ینید و  یاه  شنیرفآ هزوح 
یملع تـئیه  وـضع  یـسراف و  تاـیبدا  ناـبز و  یارتـکد  هاگـشناد ، سردـم  یبدا و  رگـشهوژپ  هدنــسیون ، فرــشم : مـیرم 

فلوم و یسیلگنا ، یبرع و  یناملآ ، یسراف ، تایبدا  هزوح  رد  نوگانوگ  یبدا  تاعلاطم  یاراد  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد 
.تایبدا هزوح  رد  باتک  ناونع  زا ۲۰  شیب  مجرتم 

نواـعم نارهت ، هاگـشناد  زا  یـسراف  تاـیبدا  دـشرا  یـسانشراک  لیـصحتلا  غراـف راگندنتــسم ، هدنــسیون و  ماـسح : دـیمح 
اه صاوغ «، » راظتنا زیلهد   » یاه باتک بحاص  سدـقم ، عافد  یاه  شزرا رـشن  راثآ و  ظفح  داینب  تاراشتنا  تاـیبدا و 

«. خرس نیگن  زار   » و لیلد » «، » دنهد یم انعن  یوب 
، ییابطابط همالع  هاگشناد  زا  هـمجرت  یرتـکد  هتخوـمآ  شناد هاگـشناد ، ّسردـم  مجرتـم و  هدنــسیون ، یرح : لـضفلاوبا 

نیمتــشه یبدا  دـقن  شخب  هدـیزگرب  و ۱۳۹۰ ،)  ۱۳۸۱) تاـعوبطم هراونـشج  نیروـلب  مـلق  نـّیرز و  حوـل  هزیاـج و  هدـنراد 
یاه هزوح رد  هلاـقم  ناونع  زا ۵۰  شیب  یاراد  (، ۱۳۹۵ «) زیگنا لایخ کلک   » باتک یارب  دـمحا » لآ  لالج   » یبدا هزیاـج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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.امنیس تایبدا و  فلتخم 
یبدا هزیاــج  متــشه  هرود  دزماــن  یتـلود ، تیریدــم  یرتــکد  یوجــشناد  یبدا ، دــقتنم  سیوـن و  ناتــساد یزیگنچ : یلع 

لآ لـالج   » یبدا هزیاـج  هرود  نـیمهد  دـنلب  ناتـساد  ناـمر و  شخب  رواد  هاـتوک ، ناتــساد  شخب  رد  دـمحا » لآ  لـالج  »
«. دمحا لآ  لالج   » یبدا هزیاج  هرود  نیمهدزای  رد  هاتوک  ناتساد  هعومجم  شخب  رواد  و  دمحا »

تاـیبدا ناـبز و  دـشرا  سانـشراک  کردـم  یاراد  یـسیون ، ناتـساد ّسردـم  سیوـن و  ناتـساد ناـشوبخ : یفرـش  اضردـمحم 
ریبد دـمحا ،» لآ  لـالج   » یبدا هزیاـج  هرود  نـیمهد  ناـمر  شخب  هدـیزگرب  هاگــشناد ، سردـم  تاـیبدا و  ریبد  یــسراف و 
کبـس هب  یقـشاع   » ناـمر یارب  نیرز  مـلق  هزیاـج  دزماـن  (، ۹۸ «) دـمحا لآ  لـالج   » یبدا هزیاـج  هرود  نـیمهدزاود  یملع 

(. ۹۷ «) دمحا لآ  لالج   » یبدا هزیاج  هرود  نیمهدزای  نامر  شخب  رواد  گوگ ،» نو
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

کیت دندش -  بوصنم  لالج  هزیاج  یملع  تایه  یاضعا   

نیالنآ یتیگ  لالج -  هزیاج  یملع  تئیه  یاضعا  باصتنا   

نیالنآ ناریا  دندش -  بوصنم  لالج  هزیاج  یملع  تایه  یاضعا   

انریا دندش -  یفرعم  دمحا  لآ  لالج  هزیاج  یملع  تئیه  یاضعا   

نیالنآربخ دندش -  بوصنم  لالج  هزیاج  یملع  تایه  یاضعا   

سراف یرازگربخ  لالج -  هزیاج  یملع  تأیه  ءاضعا  نایم  رد  سدقم  عافد  صخاش  ناگدنسیون  نارگتیاور و   

انلیا لالج - »  » هزیاج یملع  تئیه یاضعا  باصتنا   

نیالنآ رنه  لالج - "  " هزیاج یملع  تایه یاضعا  باصتنا   

سرپ امنیس  دندش -  بوصنم  لالج  هزیاج  یملع  تایه  یاضعا   

اناپ یرازگربخ  دندش -  بوصنم  لالج »  » هزیاج یملع  تئیه یاضعا  یمالسا ؛ داشرا  گنهرف و  ریزو  مکح  اب   

ناراگنربخ هاگشاب  لالج -  یبدا  هزیاج  یملع  تئیه  یاضعا  باصتنا   

رهم یرازگربخ  دندش -  بوصنم  لالج  هزیاج  یملع  تئیه  یاضعا   

ایرآ رازاب  دندش -  بوصنم  لالج  هزیاج  یملع  تایه  یاضعا  ایرآ |  رازاب   

زورما نطو  همانزور  ناگدنسیون -  شود  رب  یرواد  همان  هویش بیوصت   

انآ یرازگربخ  لالج - »  » هزیاج یملع  تئیه یاضعا  باصتنا   

۲۲۲۲
رهم
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۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱۳   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ناریا ناریا داصتقا   داصتقا ردرد   یصوصخ   یصوصخ یاه   یاه کناب کناب برخم   برخم شقن   شقن

هب ار  دوـخ  لوـپ  دــننک و  لـیطعت  ار  دوـخ  یاـهراک  دــنا  هداد حــیجرت  دارفا  تـفگ : ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع 
اه نارحب هوـبنا  اـب  ار  روـشک  دــنداد و  رارق  هعــسوتدض  رورپداـسف و  هنارگادوـس  یزاـب  رد  ار  لوـپ  زین  اـه  کـناب دنراپــسب و  اـه  کـناب

.دنا هدرک  ور  هبور
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https://www.isna.ir/news/99072216832/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


طیارـش رد  ام  هک  نیا  ناـیب  اـب  ینموم  درک  روبع  طیارـش  نیا  زا  ناوـت  یم روـشک  یداـم  یناـسنا و  یاـه  تیفرظ کـمک  هب   
هدـش ذاختا  لئاسم  لصف  لـح و  یارب  هک  یریـسم  هک  میتسه  نیا  دـهاش  ناریا  رد  ههد ۱۳۹۰  زاـغآ  زا  هژیو  هب  ینوـنک و 
هکلب هدـشن ، کرد  هلئـسم  لـصا  اـهنت  هن  ینعی  تفگ : دراذـگ ، یم  شیاـمن  هب  ار  هلئـسم  نیا  هب  قلطم  ییاـنتعا  یب  یعون 

نارحب هب  هدنـشخب  تدـش اـقیقد  یدـیلوت و  هینب  هدـننک  فیعـضت اـقیقد  دریگ  یم تروص  هک  یعباـنم  صیـصخت  اـهوپاکت و 
.تسا یرو  هرهب

درایلیم زرم ۲۰۰  زا  هلاس ، ات ۱۱  هرود ۱۰  کی  زا  سپ  ینعی  روشک  هعسوت  مشـش  همانرب  نوناق  نیودت  نامز  رد  مقر  نیا   
فده اب  هدش  قلخ  هدوزفا  شزرا  دحاو  ره  یارب  جراخ  یایند  هب  روآ  تلذ  یاه  یگتسباو قمع  ینعی  تسا ؛ هتشذگ  رالد 

.تسا هدش  یلوحت  نینچ  راچد  ات ۱۳۹۶  یاه ۱۳۸۴  لاس هلصاف  رد  یدصرد  تشه  دشر  ققحت  ناسکی 

اه نآ یاـه  هداد هـک  ییاـهروشک  ناــیم  ار  ییاــهتنا  هـبتر  یلاــم  شخب  یرگ  مـیظنت رظن  زا  ناریا    WAF۲۰۱۹ شرازگ رد   
.دراد تسا ، هدش  یسررب 

زکرم تمه  هب  زورما  هک  یداصتقا  یگدیچیپ  یروانف و  ملع ، یلم  سنارفنک  نیلوا  رد  ینموم  داشرف  انسیا ، شرازگ  هب 
ناوـنع هب  هچ  نآ  درک : راـهظا  دـش ، رازگرب  نیـالنآ  تروـص  هب  (س ) ارهزلا هاگـشناد  رد  روـشک  یملع  تسایـس  تاـقیقحت 

رظن رد  یخیراـت  شقن  یاـفیا  کـی  ناوـنع  هـب  دـناوت  یم یطیارـش  نـینچ  رد  ییاـناد  درخ و  باحــصا  تلاـسر  تیروماـم و 
یارب اـشگهار  یاـهزیوجت  داهنـشیپ  روشک و  یداـصتقا  تیعـضو  یلـصا  لـلع  زا  هناـملاع  یاـه  لـیلحت  هئارا  دوـش  هتفرگ 

.تسا طیارش  نیا  زا  تفر  نورب 
ققحت هـب  یفرعم  رازبا  کـی  ناوـنع  هـب  دـناوت  یم بوچراـچ  نـیا  رد  یبـسن  روـط  هـب  یگدـیچیپ " درکیور   " دــسر یم رظن  هـب 

.دنک کمک  یفده  نینچ 
ماـظن هـک  تـسا  نـیا  دوـش ، یم  هدـهاشم  هـک  هـچ  نآ  درک : ناـشنرطاخ  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

هک نیا  هطـساو  هب  دـهد ، ماجنا  یراک  هک  نیا  هب  یدـنمقالع  یزوسلد و  تیاـهن  رد  یتح  یـساسا ، یاـه  یریگ  میمـصت 
هکنیا زا  شیب  هـک  دـهد  یم  هـئارا  ییاـه  لـیلحت  درادـن ، ینوـنک  طیارــش  یــساسا  یاـهاشنم  زا  لوـبق  لـباق  لـیلحت  کـی 

.تسا نارحب  هب  هدنشخب  تدش  دشاب ، اشگهار 
اب هعـسوت  گرزب  نازادرپ  هیرظن  ار  تساررـس  سردآ  نآ  مـیهد  هـئارا  تساررـس  سردآ  کـی  هـنیمز  نـیا  رد  میهاوـخب  رگا 

.دننک یم  حرطم  یگتفاین  هعسوت  لطاب  یاهرود  دیلوتزاب  یلصا  نوناک  ناونع 
یاهرود اه و  نارحب زا  یهوبنا  اب  هتفاین  هعسوت  روشک  کی  هک  تسا  حرطم  یدج  روط  هب  ثحب  نیا  هعسوت  هشیدنا  رد 

یاه تیفرظ زا  دمآراک  هدافتسا  هب  رداق  یتقو  یساسا  یاه  یریگ میمـصت ماظن  مه  رطاخ  نیمه  هب  تسوربور و  لطاب 
یداـم و عباـنم  ـالمع  یلاـعفنا  هماـنرب و  یب  رتـسب  کـی  رد  دوـش و  یم هجیگرـس  یگتفــشآ و  راـچد  دـشابن ، روـشک  ییاـناد 

.دناشک یم  رتشیب  تفررده  یوس  هب  ار  روشک  یناسنا 
میمصت ماظن  هب  دش  دایز  اه  یگتفشآ یتقو  دنیوگ  یم  هنیمز  نیا  رد  هعسوت  گرزب  نارکفتم  نادداصتقا ، نیا  هتفگ  هب 

هب یگتفاـین ، هعـسوت  دـیلوتزاب  لـطاب  یاـهرود  همه  لـصو  هـقلح  یلـصا و  نوناـک  هـک  دـینک  دزـشوگ  یـساسا  یاـه  یریگ
هلئـسم ود  نیا  یور  رب  اـه  ییاـناد  زکرمت  رگا  دوـش و  یم  طوـبرم  کدـنا  یرو  هرهب فعـض  دـیلوت و  فیعـض  هـینب  هلئـسم 

.دوش یم مهارف  لطاب  یاهرود  زا  تفر  نورب ناکما  دریگ  رارق 
درک  روبع  طیارش  نیا  زا  ناوت  یم روشک  یدام  یناسنا و  یاه  تیفرظ کمک  هب 

هک یریـسم  هک  میتسه  نیا  دهاش  ناریا  رد  ههد ۱۳۹۰  زاغآ  زا  هژیو  هب  ینونک و  طیارـش  رد  ام  هک  نیا  ناـیب  اـب  ینموم 
ینعی تفگ : دراذـگ ، یم  شیامن  هب  ار  هلئـسم  نیا  هب  قلطم  ییانتعا  یب  یعون  هدـش  ذاـختا  لـئاسم  لـصف  لـح و  یارب 

هینب هدـننک  فیعـضت اـقیقد  دریگ  یم تروـص  هک  یعباـنم  صیـصخت  اـهوپاکت و  هکلب  هدـشن ، کرد  هلئـسم  لـصا  اـهنت  هـن 
.تسا یرو  هرهب نارحب  هب  هدنشخب  تدش اقیقد  یدیلوت و 

.تسا هدش  نایب  تلود  سکوداراپ  ناونع  اب  هعسوت  شناد  رد  هلئسم  نیا  یرظن  یدنب  تروص

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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.طاطحنا لماع  مه  دشاب و  هعسوت  لماع  مه  دناوت  یم تلود  هک  تسا  هدش  نایب  هنیمز  نیا  رد 
یناـمز دـنک و  زکرمت  یرو  هرهب یدـیلوت و  هـینب  یاـقترا  هلئـسم  یور  رب  هـک  دـشاب  هعــسوت  لـماع  دـناوت  یم یناـمز  تـلود ،

.دهد رارق  دلومریغ  تابسانم  تیوقت  رب  ار  دوخ  زکرمت  هک  دنک  یم یط  ار  طاطحنا  ریسم 
زیگنا مـغ هـک  هزادـنا  ناـمه  هـب  میــسرت  نـیا  دـنک و  یم میــسرت  ار  ناریا  ینوـنک  عاـضوا  هـک  تـسا  یزیچ  نآ  هدـیکچ  نـیا 

.تسا زین  شخبدیما  تسا ،
تنار و روز  زا  ار  ملع  روز  میناوتب  اـم  رگا  دراد و  رارق  ملع  ریخـست  رد  هلئـسم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  یـشخبدیما  هجو 

یناسنا یاه  تیفرظ مه  زونه  مینک ، رتشیب  یلم  عبانم  صیـصخت  یریگ و  میمـصت یاهدـنیآرف  رد  داسف  یلـالد و  اـبر و 
.درک روبع  ریسم  نیا  زا  ناوت  یم مینک  اعدا  هک  دهد  یم هزاجا  ام  هب  روشک  یدام  و 

یتفرعم هبنج  زا  یگدیچیپ  تیمها  هب  ناوت  یم هیواز  جنپ  زا  لقادح  دوجوم ، دهاوش  ساسارب  درک : ناشنرطاخ  ینموم 
.درک رکف  روشک  ینونک  یاه  یراتفرگ زا  تفر  نورب یارب 

رد یروانف  ملع و  ماظن  یگداتفادرکراک  زا  یعون  زا  تیاـکح  یللملا  نیب یلم و  یمـسر  یاـه  هداد هک  تسا  نیا  لوا  هجو 
.تسا هدش  هداد  حیجرت  ملع  هدنهداقترا  یدرکراک و  هوجو  هب  یرهاظت  یشیامن و  هوجو  نآ  رد  دراد و  ناریا 

.منک یم رظن  فرص تقو  قیض  لیلد  هب  اه  نآ رکذ  زا  هک  ما  هدرک هدامآ  هنیمز  نیا  رد  یا  هدنهد ناکت رایسب  یاهرامآ 
دنچ تسا ، دارفا  یخرب  تاـهابم  هیاـم  اـه  نآ دادـعت  هـک  یتـالاقم  ناـیم  زا  دـننک  یـسررب  هـک  مـنک  یم توـعد  ار  ناـگمه 

.تسا هدمآ  نوریب  دوش ، یم دیلوت  هینب  هب  طوبرم  امیقتسم  هک  عوضوم 
داـجیا هاگـشناد  یلاـم  یاـهایفام  هـک  میتـسه  نـیا  دـهاش  ناریا  یرواـنف  مـلع و  تحاـس  رد  نـالا   » هـک نـیا  ناـیب  اـب  یو 

یکی نیاربانب  دوزفا : دـننک ،» داـجیا  تیعقوم  دوخ  یارب  زین  تحاـس  نیا  رد  دـنهاوخ  یم یـشاپ  لوپ قیرط  زا  دـننک و  یم
زا ار  اـم  دراذــگ و  یم دــلوم  شناد  رب  ار  دوـخ  ریثاــت  یگدــیچیپ  هـک  تـسا  نـیا  دــنک ، کــمک  اــم  هـب  دــناوت  یم یلئاــسم  زا 

.دراد یم هگن  نوصم  دوش ، کرد  رتشیب  هلئسم  نیا  قمع  هک  هزادنا  ره  هب  طلغ  یاه  نداد سردآ  تیعقاو و  یراکتسد 
تیمها مود  هجو  تفگ : یداـصتقا  یگدـیچیپ  تیمها  مود  هجو  هراـبرد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع 
هتـشذگ لاس  یط ۵۰  رد  روـشک  یدـیلوت  هـینب  رد  هقباـس  یب طوقــس  کـی  دــهاش  اـم  هـک  تـسا  نـیا  ناریا  رد  یگدــیچیپ 

.دوش یم رتدب  تیعضو  مینک  یم تکرح  ولج  هب  ردق  هچ  ره  هدوب و  لاس ۱۳۸۵  نآ  فطع  هطقن  هک  میتسه 
.تسا لاس ۱۳۶۷  اه  لاس نیرتدب  زا  یکی  بالقنا  زا  دعب  یداصتقا  خیرات  رد 

هنهپ رد  ار  یداصتقا  یبسن  تردـق  هک  هلدابم  هطبار  صخاش  دـهد  یم ناشن  ام  یمـسر  یاـه  هداد هب  دنتـسم  تاـعلاطم 
.تسا هدش  لاس ۱۳۶۷  رد  هلدابم  هطبار  موس  کی  ات  مود  کی  نیب  ریخا  لاس  جنپ  رد  دجنس  یم یناهج 

دمآرد دــصرد  هـک ۸۰  ییاـهروشک  دادـعت  دـیوگ  یم یمــسر  یاـه  هداد یگدـیچیپ ، درادناتــسا  اـب  ـالثم  داد : هـمادا  ینموـم 
.تسا هدرک  طوقس  لاس ۱۳۹۷  رد  روشک  دودح ۹  هب  لاس ۱۳۸۰  رد  روشک  زا ۲۳  دندرک ، یم نیمات  ار  ناریا  یتارداص 

لک دــصرد   ۵۴ دنتــسه ، ناریا  یتارداـص  یاـهالاک  دــصقم  هـک  یروـشک  ناـیم ۱۴۷  زا  درک : ناـیب  هاگــشناد  داتــسا  نـیا 
یدـیلوت و هینب  طوقـس  زا  یا  هناشن نیا  دریگ و  یم قلعت  قارع  نیچ و  تاراما ، یاـهرازاب  هب  طـقف  اـم  یتفنریغ  تارداـص 

.تسا یگدیچیپ  یاهدرادناتسا  اب  ام  لزنت 
دودح ییالاک  تارداص  لک  زا  یدصرد  ناونع  هب  یتعنص  تالوصحم  مهس  ، ۲۰۱۹ لاس یناهج  نیگنایم  رد  هک  یلاح  رد 

.تسا دصرد  زا ۲۰  رتمک  ناریا  یارب  تبسن  نیا  تسا ، دصرد   ۷۰
هدوزفا شزرا  رد  دـلوم  یناـسنا  لـماع  مهـس  طوقـس   موس ، هجو  تفگ : یگدـیچیپ ، تیمها  موـس  هجو  هراـبرد  ینموـم 

.تسا روشک 
.تسا ییانتعا  لباق  مهس  نانچمه  مهس ، نیا  دنراد ، دیلوت  یگدنلاب  هبور  هک  ییاهداصتقا  همه  رد  هک  یلاح  رد 

.میتسه ور  هبور طوقس  دنور  کی  اب  ام 
رد نانکراک  قوقح  دزم و  مهـس  هک  تسا  هدـش  نایب  هدـش ، رـشتنم  ناریا  یتعنـص  یاه  هاـگراک هنیمز  رد  هک  یـشرازگ  رد 

.تسا هدیسر  لاس ۱۳۹۷  رد  دصرد  دودح ۵  هب  لاس ۱۳۸۰  رد  دصرد  دودح ۱۷  زا  یتعنص  گرزب  یاه  هاگراک
لداعم درادناتـسا  اب  درک : نایب  تسا ، هداد  ماجنا  دزمتـسد  لقادـح  هراـبرد  هک  یا  هعلاـطم هب  هراـشا  اـب  نادداـصتقا  نیا 

 



اب هک  دوـب  نیا  رگناـیب  هعلاـطم  نیا  هجیتـن  مدرک و  یـسررب  ار  زورما  اـت  یاه ۱۳۸۵  لاس هرود  دزمتـسد و  لقادـح  یرـالد 
.تسا هدرک  طوقس  هام  رد  رالد  ریز ۷۰  هب  ام  هب  یتخادرپ  دزمتسد  لقادح  ناموترازه ، زا ۳۱  رتالاب  رالد 

.تسا هدوب  رالد   ۳۳۰ لاس ۱۳۸۵ ، رد  مقر  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
ناریا یــسایس  یعاـمتجا  یداـصتقا  مـظن  یمتــسیس  نتخادــنا  درکراــک  زا  یارب  یگرزب  هـکرحم  یورین  هلئــسم  نـیا  دوـخ 

.تسا
تیرثـکا تسا  هدـش  ثعاـب  ناریا " رد  ییادز  تعنـص اـی  تعنـص  ندز  ندرگ  ، " ییاـبطابط همالع  هاگشناد  داتـسا  هتفگ  هب 

زا هنادنمتفارـش  راک  اب  اما  دـننک  یم راک  هک  یدارفا  ینعی  دـنهد ؛ لیکـشت  قحـال  قباـس و  نـالغاش  ار  ناریا  یارقف  عطاـق 
.دنیآ یمنرب یگدنز  هدهع 

اه نآ دصرد  هک ۳۰  دنتـسه  قباس  نالغاش  اه  نآ دـصرد  ناریا ۵۹  یارقف  لک  زا  هک  دـنهد  یم ناشن  یمـسر  یاه  هداد
.تسا ناگتسشنزاب  مهس 

شزرا دـحاو  ره  قلخ  یگتـسباو  شیازفا  مراهچ  رـصنع  درک : نایب  روشک  زا  جراخ  هب  ناریا  داصتقا  یگتـسباو  هرابرد  یو 
.تسا جراخ  یایند  هب  ناریا  رد  یداصتقا 

نوناق مراهچ و  همانرب  نوناـق  تسویپ و  دنـس  هسیاـقم  هنیمز ، نیا  رد  تساررـس  یاـه  سردآ زا  یکی  داد : همادا  ینموم 
.تسا نآ  تسویپ  دانسا  مشش و  همانرب 

هنالاس هک  هدش  دروآرب  یدصرد  دشر ۸  هب  یبایتسد  یارب  تسا ، هدش  هیهت  نآ  دانسا  لاس ۱۳۸۳  هک  مراهچ  همانرب  رد 
.داد ناماس  ار  دشر  نیا  دوش  یم رالد  درایلیم  اب ۱۶.۵  رثکادح 

درایلیم زرم ۲۰۰  زا  هلاس ، ات ۱۱  هرود ۱۰  کی  زا  سپ  ینعی  روشک  هعـسوت  مشـش  همانرب  نوناق  نیودت  نامز  رد  مقر  نیا 
اب هدـش  قـلخ  هدوزفا  شزرا  دـحاو  ره  یارب  جراـخ  یاـیند  هب  روآ  تـلذ  یاـه  یگتـسباو قـمع  ینعی  تـسا ؛ هتـشذگ  رـالد 

.تسا هدش  یلوحت  نینچ  راچد  ات ۱۳۹۶  یاه ۱۳۸۴  لاس هلصاف  رد  یدصرد  تشه  دشر  ققحت  ناسکی  فده 
نیا تفگ : دنک ، یم هدـیچیپ  ناریا  طیارـش  یارب  ار  یگدـیچیپ  هلئـسم  تیمها  داعبا  هک  یرـصنع  نیمجنپ  هرابرد  ینموم 

.تسا تیوه  هب  طوبرم  یاه  ثحب رد  نیداینب  لوحت  تاعالطا و  تاطابترا و  بالقنا  هلئسم  رصنع ،
، دارفا یعاـمتجا  هاـگیاپ  صخـشت و  رـصنع  نیرت  یدـیلک دـندش و  یم فیرعت  دـیلوت  روـحم  رب  اـه  ندـمت خـیرات ، لوـط  رد 

.دوب دیلوت 
تیوه رـصنع  هک  میتسه  وربور  هدـیدپ  نیا  اب  اه  هلـصاف ندـش  کچوک  یکینورتکلا و  یکیتامروفنا و  یاه  بالقنا رثا  رب 

.تسا هدش  اه  نآ یگدنز  کبس  اهروشک  مدرم  یعامتجا و  یاه  هورگ دارفا و  اه ، هداوناخ هب  یشخب 
ینورد هلئـسم  هدـش و  هدز  نـماد  یلم  دـیلوت  هـینب  زا  لقتـسم  ییارگ  فرـصم بـت  هـب  هـک  میتـسه  نـیا  دـهاش  ناریا  رد 

.تسا هلئسم  نیا  ناریا  ینونک  طیارش  رد  یگتسباو  ندش 
درک و هراشا  هعسوت  زا  یریگولج  رد  یصوصخ  یاه  کناب شقن  هب  دوخ  نانخس  زا  یرگید  شخب  رد  داصتقا  داتسا  نیا 

نایناریا یعامتجا  تایح  یزاس  ناماسبان رد  هتشذگ  ههد  ود  یط  یرصنع  چیه  دهد ، یم ناشن  ام  یاه  یـسررب دوزفا :
.تسا هدوبن  یصوصخ  یاه  کناب برخم  دساف و  یاه  ینیرفآ شقن هزادنا  هب  یعامتجا  یداصتقا و  زا  معا 

یتبغر یب نایناریا و  یعمج  تایح  یگداتفا  سپ رـصانع  نیرت  مهم زا  یکی  لوپ  تراجت  هب  فراعتمریغ  یاه  نداد شاداـپ
.تسا یدیلوت  یاه  هیامرس هب 

تالوحت زا  ناوت  یم ار  دـنا  هدرک داجیا  شالت  هنیمز  رد  یـصوصخ  یاـه  کـناب هک  یقلطم  یتبغر  یب در  داد : همادا  ینموم 
.دینک هدهاشم  راد  تدم یکناب  یاه  هدرپس مهس 

یزاـب رد  ار  لوپ  زین  اـه  کـناب دنراپـسب و  اـه  کـناب هب  ار  دوـخ  لوـپ  دـننک و  لـیطعت  ار  دوـخ  یاـهراک  دـنا  هداد حـیجرت  دارفا 
.دنا هدرک  ور  هبور اه  نارحب هوبنا  اب  ار  روشک  دنداد و  رارق  هعسوتدض  رورپداسف و  هنارگادوس 

شیازفا یارب  یتـلود  یاـه  کـناب اـب  یـصوصخ  یاـه  کـناب نیب  رگیدـکی و  اـب  اـه  کـناب نیا  نیب  هـک  یملاـسان  یاـه  تباـقر
ناریا رد  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  یدـیلک  زاـس  نارحب یاـه  نوناـک زا  یکی  تسا ، هتـشاد  دوجو  هرهب  خرن  رمتـسم  ریگ و  مشچ

.تسا هدرک  ادیپ  یرایسب  هدنهد  ناکت داعبا  تسا و  هدوب 
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ار زرا  رازاب  رد  یا  هعـسوتدض داسفرپ و  یاه  یناـماسبان یتقو  یـسایس  داـصتقا  رظنم  زا  درک : ناـشن  رطاـخ  ناـیاپ  رد  یو 
.تسا هتفرگ  لکش  یصوصخ  یاه  کناب دلوت  نامز  زا  اه  یگتخیر مه هب  داعبا  هک  دینیب  یم دینک ، یم یریگدر 

لیهـست هطـساو  هب  اه  کناب یهد  ماو  تردـق  شهاک  تالغتـسم و  کـالما و  دـکار  تاـبلاطم  رد  اـه  کـناب عباـنم  داـمجنا 
.دراد یا  هدنهد ناکت یارجام  ناریا  رد  یلوپ  ماقم  یگدش 

اه نآ یاـه  هداد هـک  ییاــهروشک  ناــیم  ار  ییاــهتنا  هـبتر  یلاــم  شخب  یرگ  مـیظنت رظن  زا  ناریا    WAF۲۰۱۹ شرازگ رد 
.دراد تسا ، هدش  یسررب 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

۲۴ داصتقا یلیلحت  ، یربخ هاگیاپ  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

ناهاپس مایپ  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

زایتما همانزور  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

نیالنآ ناتسزوخ  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

بوخ رابخا  یربخ  هاگیاپ  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

سانکسا همانزور  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

نازور همانزور  ناهج -  ناریا و  رابخا  نازور |  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

یداصتقا نامرآ  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

نادرگ داصتقا  ناریا -  رد  یداصتقا  نالک  یگدیچیپ  جنپ   

سرپ درک  دیلوت -  یاه  هینب  فیعضت  ناریا / داصتقا  رد  اه  کناب هنارگادوس  برخم و  شقن   

تعاس ۲۴ یناموت -  ازه  رالد ۳۱  اب  یگدنز  هلداعمان   

نیالنآ شرازگ  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن   

ایرآ رازاب  ناریا -  داصتقا  رد  یصوصخ  یاه  کناب برخم  شقن  ایرآ |  رازاب   

۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۶:۲۸



ناریا ربخ  یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

یسایس مولع  مامت  داتـسا  رگزرب  میهاربا  فیلأت  یـسایس » نوتم  شیاریو  شراگن و   » باتک رهم ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
مولع بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  یناسنا  مولع  هعسوت  قیقحت و  هدکـشهوژپ  تمه  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  یناسنا  مولع  یاقترا  لوحت و  یصصخت  یاروش  یراکمه  و  تمـس )  ) اه هاگـشناد یناسنا 
.دش رشتنم  ًاریخا 

.دنتسه للملا  نیب  طباور  یسایس و  مولع  هتشر  نایوجشناد  باتک ، نیا  فده  بطاخم 
رد ار  شناد  نآ  یراتـساریو ، یـسراف و  تایبدا  نارظن  بحاص  هدـش  دـیلوت  شناد  زا  هدافتـسا  اب  باتک  نیا  رد  هدنـسیون 

دشدش رشتنم   رشتنم یسایس » » یسایس نوتم   نوتم شیاریو   شیاریو شراگن  وو   شراگن  » » باتک باتک

یناـسنا موـلع  بـتک  نیودــت  هعلاـطم و  ناـمزاس  تـمه  هـب  رگزرب  مـیهاربا  فیلأــت  یــسایس » نوـتم  شیاریو  شراــگن و   » باــتک
.دش رشتنم  یگزات  هب  تمس )  ) اه هاگشناد

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
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نیب یعوـن  هـب  هتــشاد و  هجوـت  یــسایس  موـلع  نوـتم  رد  نآ  دربراــک  هـب  هداد و  رارق  یــسایس  موـلع  ناــبطاخم  تمدــخ 
.تسا هدرک  رارقرب  دنویپ  یسایس  مولع  یراتساریو و  شراگن ،

زا : تسا  ترابع  رثا  نیا  بلاطم  تسرهف 
همدقم 

تایلک  لوا : لصف 
شراگن  یاه  هویش مود : لصف 
هتساریو  شراگن  موس : لصف 

یسایس  نوتم  یملع  شراگن  مراهچ : لصف 
یسایس  هدیزگرب  یاه  هژاو یناوخ  تسرد  یسیون و  تسرد  مجنپ : لصف 

نخس  ماجرف 
عبانم 

یـسراف و بدا  یتـسیچ  ییازفا و  تراـهم  رد  نآ  تیمها  داـینبون و  سرد  نیا  یدوـجو  هفـسلف  هراـبرد  باـتک  لوا  لـصف 
یـسایس نآ  بلاغ  هجو  دیوگ و  یم نخـس  کیتاملپید  نابز  تسایـس و  رد  یراتـساریو  یـسایس و  تالوحت  اب  نآ  لماعت 

.تسا
دربراـک نوچ  یدراوـم  زین  هباـشتم و  یاـه  هژاو تاـملک و  تسرد  یـسراف  یـالما  طـخ و  هویـش  هراـبرد  موـس  مود و  لـصف 

.تسا هدش  یزاس  یسایس مولع  یسایس ، یاه  لاثم اب  یدودح  ات  دنک و  یم ثحب  هلمج  فرح و  لعف ، تسردان 
.تسا هدش  یسررب  نابز  روتسد  یوحن و  ثحابم  موس  لصف  رد  ناگژاو و  یفرص  ثحابم  مود  لصف  رد  عقاو  رد 

یـسایس و بلاـغ  هجو  اـب  مجنپ  لـصف  رد  یتسایـس و  شرازگ  ناوـنع و  شیاریو  یـسیون ، فارگاراـپ  هب  مراـهچ  لـصف  رد 
.تسا هدش  نیودت  یسراف  تایبدا  بلاغ  هجو  اب  موس  مود و  لصف 

یـسایس فورظم  یـسراف ، بدا  فرظ  رد  مه  موس  مود و  لصف  ود  نیمه  رد  اـت  تسا  هدیـشوک  هدنـسیون  همه  نیا  اـب 
.دروایب تاعوضوم  یارب  یسایس  یاه  لاثم دهاوش و  ناکما  دح  ات  دزیرب و 

اب ههد  هس  دودح  نونکات  ما ، هدش  انـشآ  یراتـساریو  اب  هک  لاس ۱۳۷۰  ناتـسبات  زا  دـسیون : یم رثا  نیا  دروم  رد  فلؤم 
تالاقم بتک و  شراگن  ییوجـشناد و  یاه  هماـن ناـیاپ  یباـیزرا  یـسرد ، بتک  یزاـس  هداـمآ  یاـهراک  رد  ما و  هتـسیز  نآ 

.ما هدوب  طبترم  نآ  اب  یصخش 
دــبای و یم اـقترا  دوـش و  یم نوـگرگد  یراتــساریو  اـب  هنوـگچ  اـه  باـتک هـیلوا  نـتم  هـک  ما  هدــید  ار  شیاریو  زاــجعا  اــهراب 

.دوش یم یندناوخ 
.دننک یم ناور  اناوخ و  هتساریپ و  هتسارآ و  ار  اه  باتک هک  دنا  ناراتساریو 

.تسا یرورض  مهم و  یا ، هتشر ره  رد  یراتساریو 
.تسا یرورض  یسیون  همان نایاپ هژیو  هب  یسالک و  یاهراک  شراگن  یارب  وجشناد و  ره  یارب  یراتساریو  شزومآ 

.تسا هدش  نیودت  یسایس  مولع  هتشر  یاه  یگژیو اب  بسانتم  باتک  نیا 
.تسا هدش  باختنا  اهنآ  زا  ینیچلگ  یرادرب و  شیف  هعلاطم ، یراتساریو  بتک  ینالوط ، یصخش  تایبرجت  رب  هوالع 

هدش یزاس  یسایس  مولع  قیداصم ، اه و  لاثم فورظم و  اب  ناکما  دح  ات  یراتساریو  یـسراف و  یبدا  فورظ  نیا  هاگنآ 
.تسا

.تسا هدش  نیچلگ  هتشاد ، یراتساریو  رد  یدربراک  یجورخ  هک  یتایلمع  تاکن 
، هتسناد تسرد »  » هژاو تروص  ود  ره  رظن  بحاص  تیاهن  رد  هحفص  دنچ  زا  دعب  هک  ییاه  لخدم رکذ  زا  لاثم  روط  هب 

.تسا هدش  یراددوخ  ناکما  دح  ات 
نآ یدربراک  جیاتن  لخدم ، ره  یا  هحفـص دـنچ  ینف  یاه  لالدتـسا دـهاوش و  لصفم و  بلاطم  فذـح  اب  زین  یدراوم  رد 

.تسا هدرک  هصالخ  رطس  دنچ  رد  ار 
.تسا باتک  فادها  زا  یکی  ناگژاو  دربراک  هب  نایوجشناد  تیساسح  نتخیگنارب 

 



.ما هدرک  هدهاشم  نایوجشناد  رد  اه  سالک نایاپ  زا  دعب  ار  تیساسح  نیا 
یراتـساریو هیواز  زا  ار  اـهنآ  دـنا و  هدـش  ساـسح  ناداتـسا  یناـحتما  یاهـشسرپ  نـتم  هـب  یتـح  دـنتفگ  یم ناـنآ  زا  یخرب 

.دننک یم یسراو 
.دنراد یتوافتم  ییانعم  راب  دنا و  ساسح  اه  هژاو دربراک 

عفانم یارب  یتوافتم  رایسب  ییاهدمایپ  هچ  اهنآ  زا  کی  ره  دربراک  هکنیا  دیرگنب و  یریفکت  یفلـس و  یاه  هژاو توافت  هب 
.دراد لابند  هب  یلم 

نیب یلخاد و  یاـه  باـتزاب یاراد  ناـنآ  راتـشون  راـتفگ و  هـک  نارادمتـسایس  اـی  تاـعامتجا و  یاـبطخ  یارب  اـه  هژاو دربراـک 
.تسا رادروخرب  یرتشیب  تیساسح  زا  تسا ، یللملا 

.دنربخ یب  دوخ  مالک  رب  بترتم  یاه  هنیزه زا  ناگدنیوگ  هاگ 
.دراد ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  زین  ناداتسا  نارگشهوژپ و  راک  رد  یملع  نایب  نتفگ و  نخس  قیقد 

یـسراف بدا  ییانبم  یاه  هداد زا  یریگ  هرهب  بلاق  رد  هدزابرپ  طلـسم و  دنور  ناونع  هب  یا  هتـشر نایم  تاعلاطم  جیورت 
.تسا راتشون  نیا  یحیولت  فادها  زا  یسایس  نوتم  رد  یراتساریو  سرد  رد  یسایس و  مولع  ورملق  هنیمز و  رد  و 

هداد و دـیلوت  زا  باـنتجا  اـه و  صـصخت میرح  هـب  مارتـحا  نمـض  هـک  تـسا  نآ  یا  هتـشر ناـیم  تاـعلاطم  ییـالط  نوناـق 
زا ار  لگ  ساـپ  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  یـصصخت  هنیمز  رد  ناـنآ  هدـش  هتفریذـپ  یاـه  هداد زا  رگید ، یاـه  هتـشر رد  داـهتجا 

.دنک روراب  ار  دوخ  هتشر  دریگب و  نانآ 
.تسا یسایس  مولع  هتشر  رد  باتک  نیا  فادها  زا  یکی  یناریا  شخب  تیوه  رصنع  یسراف و  نابز  زا  یرادساپ 

.تفرگ رارق  مجاهت  ضرعم  رد  ددجت  تنس و  ههجاوم  نارود  رد  زین  یسراف  نابز 
.تفرگ رارق  مجاهت  ضرعم  رد  ددجت  تنس و  ههجاوم  نارود  رد  زین  یسراف  نابز 

.داد تسد  زا  ار  دوخ  ینابز  لالقتسا  برعریغ ، ناهج  نارظن ، بحاص  زا  یخرب  هتفگ  هب 
دوش یم عورش  یسراف  رد  یسایس  داینبون  یملع  یاه  هژاو یارب  بسانم  قیقد و  یاه  هلداعم شنیزگ  زا  یرادساپ  نیا 

یناسرزور هب  نردم ، یایند  رد  دوخ  صاخ  یتخانـش  تفرعم  یتخانـش و  یتسه  یاه  هراگنا یانبم  رب  دـناوتب  هک  اجنآ  ات 
.دنک مادقا  یسایس  نابز 

یزاـس و هژاو  همـشچرس  دـناوت  یم طارـص  هنوـگچ  هک  تـسا  هداد  ناـشن  طارـص ، هباـثم  هـب  تسایـس  باـتک  رد  هدنـسیون 
.دشاب بطاخم  ینهذ  فرظ  هب  هدنسیون  ینهذ  فرظ  زا  نآ  لاقتنا  نومضم و  یزیر  بلاق 
.دشاب نردم  یایند  رد  لقتسم  یسایس  نابز  دیلوتزاب  یارب  راوتسا  ییانبم  دناوت  یم طارص 

تسا : حرش  نیدب  ییایازم  دیاوف و  یاراد  رثا  نیا 
.۱

ییازفا  تراهم  تراهم و  بسک 
.۲

یدرف  دربراک 
.۳

لاغتشا  لکشم  عفر  هب  کمک 
.۴

راتساریو  شناد  یهاگآ و  رمتسم  شیازفا 
.۵

یراتساریو  یرکف و  شزرو 
.۶

یسراف  نابز  تیوقت  یناریا و  تیوه  ظفح 
تمه هـب  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  ماـمت  داتــسا  رگزرب  مـیهاربا  فیلأـت  یــسایس » نوـتم  شیاریو  شراــگن و   » باــتک
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و تمـس )  ) اـه هاگـشناد یناـسنا  موـلع  بـتک  نیودـت  هعلاـطم و  ناـمزاس  یناـسنا  موـلع  هعــسوت  قـیقحت و  هدکــشهوژپ 
هب هحفـص  رد ۲۱۱  یگزاـت  هب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  یناـسنا  مولع  یاـقترا  لوـحت و  یـصصخت  یاروـش  یراـکمه 

.دش رشتنم  ناموت  رازه  یاهب ۲۵ 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا ربخ  دش -  رشتنم  یسایس » نوتم  شیاریو  شراگن و   » باتک  

سرپ مق  سرپ -  مق  دش -  رشتنم  یسایس  نوتم  شیاریو  شراگن و  باتک   

۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۱۰



نیالنآ سراف  یلصا : عبنم   ۲۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / انریا   

نابز یـسراف و  تاـیبدا  هدکـشناد  تمه  هب  هاـم ۹۹ ، رهم   ۲۰ ظفاح ، زور  تشادـگرزب  یزاـجم  تسـشن  اـنریا ، شرازگ  هب 
.دش رازگرب  وکا  یگنهرف  هسسوم  یراکمه  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یهوژپ  گنهرف  هدکشهوژپ  یجراخ و  یاه 

ینابز ییایفارغج و  یاهزرم  زا  جراخ  ات  ظفاح  ذوفن  تعسو  رگناشن  نانارنخـس ، عونت  یگدرتسگ و  رظن  زا  تسـشن  نیا 
نآ رد  ناریا  یناـبزیم  هب  ناـنبل  هـیکرت و  ناتـسکبزا ، ناتـسناغفا ، ناتـسکیجات ، روـشک  جـنپ  زا  یناداتـسا  هـک  ارچ  تـسا ؛

.دندرک تکرش 
بلاغ هاگـشناد  سیئر  یـسراف و  تایبدا  ناـبز و  داتـسا  باـی  هر  رـصان  دـمحم  ، وکا یگنهرف  هسـسوم  سیئر  یتخب  رورس 

تاـیبدا ناـبز و  داتــسا  فا  کــیب ناروـق  ، ییاــبطابط همالع  هاگـشناد  داتــسا  هداز  نـسح نسحدـمحم  ، ناتــسناغفا تاره 
هعلق کیرک  هاگشناد  یسراف  تایبدا  نابز و  داتـسا  قفـش  بوقعی  ناتـسکبزا ،  دنکـشات  یـسانشرواخ  هاگـشناد  یـسراف 

هاگشناد یـسراف  تایبدا  نابز و  داتـسا  هدازراتـس ، یبنلادبع  ، یئابطابط همالع  هاگشناد  داتسا  ییافو  یلعـسابع  هیکرت ،
نیب رانیبو  نیا  ناگدننک  تکرش  نانبل  هلحز »  » یناسنا مولع  تایبدا و  هاگشناد  داتـسارکش  همیعن  ناتـسکیجات و  یلم 

.دندوب یگنهرف  یللملا 
ظفاح  یراگدنام  زار  ، هدنیوگ غوبن  الاو و  رنه 

درک  تسیاب  یم زاریش  ظفاح  یگدنب  نخس  / میلقا  رد  یراد  سوه  یدنوادخ  رگ 
لزغ هصرع  نیتسار  یاورناـمرف  ظـفاح  دـیدرت  یب تفگ : دوخ  نانخـس  رد  وکا   یگنهرف  هسـسوم  سیئر  یتـخب » رورـس  »
دیابر یم هنیـس  زا  ار  هودنا  مغ و  دـنک ، یم رطعم  ار  اضف  دـبور و  یم ار  کاخ  درگ و  هک  راهب  ناراب  دـننامه  وا  لزغ  تسا و 

.دزیگنا یم  رب  اه  ناسنا  رد  ار  یداش  فعش و  روش و  ساسحا  و 
توارط زا  رپ  ناـشزور  اـت  دـننز   یم لاـفت »  » شناوـید هب  یرایـسب  هـک  دـناد  یم یوـگ  یـسراف  رعاـش  اـهنت  ار  ظـفاح  یتـخب 

.دشاب
ظفح تاـفآ  عیمج  زا  دازوـن  هک  تین  نیا  هب  نارداـم  زوـنه  یکدور »  » نیمزرـس رد  هک  دـنادب  یـسک  رتـمک  دـیاش  تفگ  وا 

«. درد ره  هب  یشاب  مظفاح  ظفاح  ناوید  الا  : » دنناوخ یم هتشاذگ و  ظفاح  ناوید  وا  رس  ریز  دوش ،
سلاجم لـفاحم و  لـقن  دـنک و  یم نیریـش  ار  اـه  ماـک تسا و  تمکح  زردـنا و  دهـش  هب  نیزم  ظـفاح  رعـش  یو  هتفگ  هب 

تساه تساه تلم   تلم مامت   مامت یارب   یارب ذوفنرپ   ذوفنرپ هبذاج  وو   هبذاج اباب   یرعاش   یرعاش ظفاح   ظفاح

، ناریا یاـهروشک  زا  ظـفاح  زور  تشادــگرزب  راـنیبو  رد  هدــننک  تکرــش  یگنهرف  زربـم  یاــه  تیــصخش  ناداتــسا و  اــنریا - نارهت -
ناـبز یــسراف نارعاـش  نـیرت  سانــشرس زا  یکی  ناوـنع  هـب  ظـفاح  دـندرک : راـهظا  هـیکرت  ناتــسناغفا و  ناتــسکبزا ، ناتــسکیجات ، 
ماـمت یارب  یرعاـش  وا  .دوـش  یمن دودـحم  ناریا  ییاـیفارغج  تاـصتخم  هـب  اـهنت  وا ، باذـج  ذــفانرپ و  ناـبز  هـک  دوـش  یم هتخاـنش 

.تساه تلم
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.تسا
روطنیا هک  تسا  هدنیوگ  غوبن  الاو و  رنه  اهنت  کش  نودب  دنک ؟ یم بوذجم  ار  ناگمه  هک  تسیچ  رد  یراگدنام  نیا  زار 

.تسا هتخاس  دوخ  یادیش  نوتفم و  ار  درم  نز و  ناوج و  ریپ و 
اه یرواد مینکن و  تواضق  میشاب و  هتشاد  ارادم  نانمشد  اب  تورم و  ناتـسود  اب  هک  دزومآ  یم ام  هب  ظفاح  یاه  هماکچ

.میزادنا رواد  شیپ هب  ار 
.سارهن یلکشم  یتخس و  چیه  زا  ناسرم و  سک  هب  یرازآ  شاب و  ادخ  اب  هک  تسا  نیمه  ظفاح  رعش  هنادواج  مایپ 

دهد  یم دیما  یدیماان ، جوا  رد  ظفاح  رعش 
ینانخـس رد  مـه  ناتــسناغفا  تاره  بلاـغ  هاگــشناد  سیئر  یــسراف و  تاـیبدا  ناـبز و  داتــسا  باـی ،» هر رــصان  دـمحم  »

یاـه باـتک تنرتنیا و  نویزیولت و  هک  یا  هناـمز  نیا  رد  یتح  تسا و  هدـنز  یرد  یـسراف  یناـبز  هعماـج  رد  ظـفاح  تفگ :
ناگدــنناوخ تاره  یاهاتــسور  اهرهــش و  رد  ظـفاح  زوـنه  هدرک ، رود  اـم  یاــه  هناــخ زا  ار  نـهک  نوـتم  بـتک و  نوگاــنوگ 

یراـی ظـفاح  زا  هدـنیآ  تاـقافتا  اـی  دوـخ و  رـسپ  رتـخد و  تخب  ندوـب  هتـسب  اـی  زاـب  هراـبرد  نارداـم  زوـنه  و  دراد ، یرایـسب 
.دنریگ یم

.تسا نیدامن  یرعش  ظفاح  رعش  هک  تسا  نیا  هب  هتسباو  رگید  لیالد  یرایسب  رانک  رد  فرگش  راک  نیا 
ام دـنک و  یم یزاـجم  ار  نآ  هک  دراد  دوـجو  ییاـه  هـنیرق ناشرعـش  رد  اـما  مـیراد  ار  لدـیب »  » نوـچ یرگید  گرزب  یارعش 

.میورب رگید  یاه  لیوات لابند  هب  میریزگان 
.دراد مک  رایسب  نیدامن  رعش  ام  کیسالک  تایبدا 

جوا رد  هک  تسا  یرعـش  هک  ارچ  تسا ؛ ظفاح  رعـش  ناـمگ  یب  کیـسالک ، تاـیبدا  رد  نیداـمن  رعـش  داـمن  دومن و  هناـگی 
.دهد یم دیما  ناسنا  هب  یدیماان 

.دنک هئارا  هدنناوخ  هب  یزیچ  هراومه  ظفاح  رعش 
دوخ زا  ار  وا  ...و  نابلط  تذـل  تلاصا  ناعرـشتم و  نافراع و  دـنک و  یم رارقرب  طابترا  وا  رعـش  اب  صخـش  لیلد  نیمه  هب 

.دنناد یم 
.مینیبب وا  ناهج  هنیآ  رد  ار  دوخ  ام  هک  دنک  یم نایب  ینیع  نانچ  ار  تاعوضوم  نیرت  یعازتنا ظفاح 

.تسام یرعش  گنهرف  هدیکچ  ظفاح  عقاورد 
تساه  هنافراع اه و  هناقشاع رعاش  ظفاح 

ظفاـح همه  : درک ناـیب  ظـفاح  دروـم  رد  مه  تسـشن  نیا  نارنخـس  رگید  هاگـشناد و  داتـسا  هداز ،» نـسح نسحدـمحم  »
نیا هـب  دوـخ  نـهذ  هرجنپ  زا  سک  ره  تـسا و  هیوـس  دـنچ  هـیور و  دـنچ  ظـفاح  رعـش  هـک  دـنقفتم  لوـق  نـیا  رب  ناـهوژپ 

.دنک یم ادیپ  تسد  یصوصخم  یاه  هتفای  هب  درگن و  یم هرظنم 
یاهدرواتـسد هاـگن  نـیا  هدوـب و  هناـفراع  هناقــشاع و  هاـگن  ظـفاح ، هـب  هاـگن  نیرتـشیب  تـفگ  ناوـتب  دـیاش  درک  دـیکات  یو 

.تسا هتشاد  هارمه  هب  مه  یگرزب 
رعــش ناـگداد  لد هـک  اــج  نآ زا  هدورــس و  رعــش  هناــفراع  هناقــشاع و  وا  هـک  تـسا  نـیا  ظــفاح  راگدــنام  یاــهزار  زا  یکی 

.تسا هدش  دایز  رایسب  ظفاح  رعش  هب  لابقا  تسا ، دایز  رایسب  یتیگ  رسارس  رد  هنافراع  هناقشاع و 
دعب نآ  هدــش و  هـتخادرپ  نآ  هـب  رتــمک  هـک  تـفگ  دــهاوخ  نخــس  ظــفاح  زا  یدــعب  دروـم  رد  وا  هـک  دوزفا  هداز » نـسح »

.تسا ظفاح  ناوید  یعامتجا 
کی دـننام  تـسرد  هدرک و  سکعنم  شرعـش  رد  ار  شدوـخ  یعاـمتجا  تاـیح  زا  ییاـه  شخب زاـجیا ، ییاـبیز و  هـب  ظـفاح 

هدرک و دروـخرب  یداــقتنا  ًاــیناث  تـسا ، هدرک  نییبــت  ًــالوا  ار  شدوــخ  راــگزور  یــسایس ، موــلع  ملاــع  یعاــمتجا و  دــقتنم 
.تسا هداد  هئارا  نآ  حالصا  یارب  ییاهراکهار  یتح  هدومن و  وگزاب  ار  نآ  تالاکشا 

تموـکح یاـه  هیاـپ هدــش  یم شــشوک  نـید ، نداد  رارق  رازبا  اــب  هـک  یراــگزور  هتــسیز ؛ یم یــشنت  رپ  راــگزور  رد  ظــفاح 
هتـساوخ هب  دـنوش و  ناـهنپ  نآ  تشپ  دـنناوتب  هک  رفظم  لآ  تـسد  رد  تـسا  هدوـب  یرپـس  اـهنت  دوـش و  مـکحم  ناـمکاح 

.دنسرب دوخ  یویند  یاه 
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تسا  تلم  نادجو  ظفاح 
هرابرد دـنچ  ینانخـس  زین  ناتـسکبزا ، دنکـشات  یـسانشرواخ  هاگـشناد  یـسراف  تایبدا  ناـبز و  داتـسا  فا ،» کـیب ناروق  »
تفه  )) شیاـه باـتک  زا  یکی  یرتـکد و  هلاـسر  تـسا و  هدوـب  ظـفاح  هتفیـش  زاـبرید  زا  دوـمن : دـیکات  و  درک   داریا  ظـفاح 

زا ار  ظفاح  تایلزغ  رد  دوجوم  یاهدامن  اه و  هرهچ زا  یـضعب  تسا  هدیـشوک  هتـشون و  وا  هراـبرد  ار  ظـفاح )) رارـسا  هدرپ 
.دبایب ار  اه  هرهچ اهدامن و  نیا  یناعم  اه ، هنیرق تفاب و  یور  زا  دنک و  یروآ  عمج وا  ناوید 

هکلب تسین ، دامن  نیا  یناعم  هنک  حیرـشت  هدـیزگرب ، همانرب  نیا  رد  هئارا  یارب  هک  یا  هلاقم فدـه  درک  ناشن  رطاخ  یو 
.تسا رعاش  هاگدیدزا  دامن  نیا  یبایزرا 

ار نآ  هک  دـنا  هدـش هدیـشک  یا  هنیآ یور  هک  دـننام  یم ابیز  یرکیپ  هب  ظـفاح  راعـشا  رد  اـهدامن  اـه و  هرهچ دوزفا  فا  کـیب
هرهچ کی  یفاکشوم ، اب  دنک و  یروآ  عمج  ار  اه  نآ هک  تسا  رگشهوژپ  هفیظو  نیا  دنا و  هدنکارپ اج  همه  رد  هتسکش و 

.دروایب دوجو  هب  لماک 
همه رد  اـما  دراد ، نوگاـنوگ  ددـعتم و  یاـه  فیرعت یفوـص  حالطـصا  هک  تفگ  ظـفاح  راعـشا  رد  یفوـص  هرهچ  هراـبرد  وا 

قالخا باب  رد  اهنت  دنا و  هدیـشک تسد  ینیمز  بادآ  قالخا و  همه  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  دحاو  زیچ  کی  اهنآ 
.دنا هدیشوک تضایر  یونعم و 

هار رد  یخرب  هدوب و  ناطلـس  یوگانث  یخرب  دنا ؛ هتـشاد یا  هژیو یاه  هاگدید اه و  هیور نارعاش  نامز  ره  رد  یور ، ره  هب 
.دنا هتفگ رعش  رگید  لئاسم  ای  نید 

.تسا تلم  نادجو  یقیقح ، رعاش  اما 
.دروآ یم  نابز  رب  ار  نامه  دنک ، یم رما  شنادجو  هچره  دنک و  یم تواضق  یرشب  قوقح  تلادع  هاگن  زا  وا 

کرتشم  یاه  شزرا رد  رگنشور  رعاش 
رد ظفاح  ریثات  یسررب  هب  تسشن  نیارد  مه  هیکرت ، هعلق  کیرک  هاگشناد  یسراف  تایبدا  نابز و  داتسا  قفـش  بوقعی 

.تخادرپ هیکرت 
هیکرت رد  ظـفاح  درک : دـیکات  تسا ، هدـش  هتخانـش  ناـهج  حطـس  رد  هکلب  ناریا  رد  اـهنت  هن  ظـفاح  هـکنیا   ناـیب  اـب  قـفش 

هک یـسراف ، ناـبز  نتخوـمآ  یارب  اـهنت  هن  وا  ناوـید  تسا و  هتـشاد  ییـالاو  ماـقم  یفوـص ، کـی  ناوـنع  هب  یناـمثع  ناـمز 
اه حرش نیرتشیب  ینامثع  نارود  رد  هک  یسراف  راثآ  نایم  زا  دریگ و  یم رارق  هدافتسا  دروم  زین  تغالب »  » نونف شزومآ 

.تسا هدش  هتشون  اه  نآ رب 
.درب مان  ...و  ظفاح  ناوید  زار ، نشلگ  ناتسوب ، ناتسلگ و  یونعم ، یونثم  زا  ناوت  یم

نارکفتم هک  ارچ  دـنراد ؛ یـصاخ  تیمها  تسا  هدـش  هتـشون  ظفاح  ناوید  رب  هک  ییاه  حرـش راثآ ، نیا  همه  نایم  زا  اما 
.دنا هدرک حرش  ار  وا  راعشا  مامت  کرت  گرزب 

یتـح تـسا و  هدـش  هـمجرت  یکرت  هـب  تـمهم »  » و جـیکنالرک » « » یباـجح  » نوـچ یدارفا  طـسوت  ظـفاح  راعــشا  یماـمت 
.دنا هتفرگ هدیا  ظفاح  یاه  لزغ زا  یوارم ،» رداقلادبع   » دننام کرت  نارگ  فینصت زا  یضعب 

.دریگ یم رب  رد  ار  ام  همه  کرتشم  یاه  شزرا تسام و  هار  رگنشور  ظفاح 
ندوب رخاف  هب  نابز ، کی  یگتسجرب  تشاد ، ناعذا  تسشن  نیا  رد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد  داتسا  ییافو  یلعسابع 
یفاـک یدـنمناوت  تردـق و  ییاـهنت  هـب  ناـبز  دراد و  یگتــسب  دریگ  یم راـک  هـب  ار  ناـبز  نآ  هـک  یــسک  رکفت  عوـن  هشیدـنا و 

.درادن
.تساعدا نیا  یایوگ  ظفاح  رعش  رد  دوجوم  هشیدنا  یسراف  نابز  رد 

ناتـسکیجات رد  یهوژپ  ظفاح  هرابرد  زین  ناتـسکیجات  یلم  هاگـشناد  یـسراف  تایبدا  نابز و  داتـسا  هدازراتـس  یبنلادـبع 
.دنار نخس  ون  نارود  رد 

یمیدـق یاهرهـش  بتاکم  رد  تسا و  هتـشاد  دوجو  رعاش  تایح  نامز  زا  ناتـسکیجات  رد  ظفاح  تیبوبحم  هک  تفگ  یو 
زا ظـفاح  زین  هزورما  یتـح  دــنتخومآ و  یم  داوـس  ظـفاح  ناوـید  یور  زا  دــنجخ  اراـخب و  دنقرمــس ، نوـچ  نیــشن  کـیجات 

.تسا ناتسکیجات  رد  نارعاش  نیرت  بوبحم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۵۷



تـشادگرزب یزاـجم  تسـشن  نارنخـس  نیرخآ  ناـنبل  هلحز »  » یناـسنا مولع  تاـیبدا و  هاگـشناد  داتـسا  رکـش » همیعن  »
ظفاـح رعـش  رد  دـنوادخ  هلـالج  تافـص  فیــصوت  ظـفاح و  برعم  راعــشا  یخرب  شناوـخ  هـب  شتاراـهظا   رد  مـه  ظـفاح 

.داد حرش  ار  دوب  هتفرگ  ماو  نآرق  زا  ظفاح  هک  ییاه  سابتقا تاراشا و  ای  تاملک  یضعب  تخادرپ و 
.تسا هدرک  هدارا  ار  نآ  زا  یرت  یلاع  یانعم  نآرق ، ناگژاو  کرد  اب  دوخ  راعشا  رد  ظفاح  یو  هتفگ  هب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ سراف  دبلط -  یم دنم  هقالع یناکلاس  ظفاح  ناوید  رد  شهوژپ  سراف |  مایپ   

ناتسبش یرازگربخ  ناتسناغفا -  رد  یناوخ  ظفاح تیبوبحم  تسا / یسراف  گنهرف  هراتس  نیرت  ناشخرد ظفاح   

نیالنآ سراف  ظفاح -  زوردای  یملع  تسشن  نیمود  سراف |  مایپ   

رهم یرازگربخ  دبلط -  یم دنم  هقالع یناکلاس  ظفاح  ناوید  رد  شهوژپ   

انسیا ظفاح -  زوردای  یملع  تسشن  نیمود   

ناریا باتک  یرازگربخ  تسا - |  هتخانشان  زونه  زار » هجاوخ  / » دوش ریذپ  سرتسد دیاب  ظفاح  هرابرد  اه  همان نایاپ  

۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۴:۳۷ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

داهن یقــشاع » دوــمع   » ینیئآ رعــش  یلم  هراونــشج  دــنک : یم رازگرب  هاگــشناد  یربــهر  مــظعم  ماــقم  یگدــنیامن  داــهن   
مظعم ماقم  داهن  هاگـشناد و  یگنهرف  تنواعم  یراکمه  اب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن 

.دنک یم رازگرب  ار  یقشاع » دومع   » ناونع اب  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج  روشک ، یاه  هاگشناد رد  یربهر 

 : یکینورتــکلا تــسپ  سردآ  هــب  یزاــجم  یاــضف  قــیرط  زا  ار  دوــخ  راــثآ  هماــن  نــیئآ اــب  قباــطم  دــنناوت  یم نادـــنمقالع   
، کـیپملا هدـکهد  عطاـقت  برغ ، تمه  دیهـش  هارگرزب  نارهت ، هناـخریبد : سردآ  هب  اـی  و    amoodasheghi.gmail.com

.دننک لاسرا   ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ :  دک   ، یربهر داهن  رتفد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد 

یاه ۰۲۱۴۸۳۹۳۵۹۳ و هرامـش اب  اـی  و  هعجارم    www.allameh.nahad.ir تیاـس هب  رتشیب  تاـعالطا  بسک  تهج   
.دیریگب سامت   ۰۹۱۳۳۹۵۴۳۰۸

« یقشاع دومع   » ینیئآ رعش  یلم  هراونشج  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 
ماقم داهن  هاگـشناد و  یگنهرف  تنواعم  یراکمه  اب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن 

.دنک یم رازگرب  ار  یقشاع » دومع   » ناونع اب  ینیئآ  رعش  یلم  هراونشج  روشک ، یاه  هاگشناد رد  یربهر  مظعم 
دـیپس و وـن و  رعـش  کیـسالک ، رعـش  یاـه  شخب رد  یهاگـشناد  ناـنکراک  نایوجــشناد و  ناداتــسا ، هژیو  هراونــشج  نـیا 

.تسا اه » لد رادرس   » هژیو شخب  نینچمه 
، اـعدا یب ناـشوپ  دیفـس  اوـنین  راتـسرپ  رادرـس ، یب نیعبرا  راـظتنا ، نـیعبرا و  لـماش ، یتاـعوضوم  رد  یلم  هراونـشج  نـیا 

.تسا هنانموم  یلدمه  تمواقم و  تیالو و  میرح  نیتسار  ناعفادم 
.دش دهاوخ  ءادها  یسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدیزگرب  تارفن  نینچمه  موس و  ات  لوا  هدیزگرب  تارفن  هب 

ینیئآ ینیئآ رعش   رعش یلم   یلم هراونشج   هراونشج دنک : : دنک یمیم رازگرب   رازگرب هاگشناد   هاگشناد یربهر   یربهر مظعم   مظعم ماقم   ماقم یگدنیامن   یگدنیامن داهن   داهن
یقشاع یقشاع دومع   دومع »»

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13077
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=13077


.تسا یراج  لاس  هامرذآ  ات ۲۵  راثآ  لاسرا  تلهم  هکنآ  نمض
 : یکینورتــکلا تــسپ  سردآ  هــب  یزاــجم  یاــضف  قــیرط  زا  ار  دوــخ  راــثآ  هماــن  نــیئآ اــب  قباــطم  دــنناوت  یم نادـــنمقالع 

، کیپملا هدکهد  عطاقت  برغ ، تمه  دیهـش  هارگرزب  نارهت ، هناخریبد : سردآ  هب  ای  و    amoodasheghi.gmail.com
.دننک لاسرا   ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتسپ :  دک   ، یربهر داهن  رتفد  یئابطابط ، همالع  هاگشناد 

یاه ۰۲۱۴۸۳۹۳۵۹۳ و هرامـش اـب  اـی  و  هعجارم    www.allameh.nahad.ir تیاـس هب  رتشیب  تاـعالطا  بسک  تهج 
.دیریگب سامت   ۰۹۱۳۳۹۵۴۳۰۸

راـبخا تسیل  air.ir/ZHqp۴a يپاـچ هخــسن  ۳۷ دـــیدزاب :  ١٣٠٧٧ ربــخ : هرامـــش   ١٠:٠٠ رهم ١٣٩٩ -  هبنــش ٢٢  هـس 
aryanic طسوت ینامزاس  لاتروپتیاس  یحارط  <<

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد یقشاع -  دومع   » ینیئآ رعش  یلم  هراونشج  دنک : یم رازگرب  هاگشناد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن   
ییابطابط همالع 

۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۵۴

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / اناد   

هاگشناد  نایم  همان  مهافت یاضما  هسلج  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  زا  لقن  هب  اناد  یرازگربخ  شرازگ  هب 

روضح  اب  یزادرپ  هیرظن  یاه  یسرک زا  تیامح  تایه  هناخریبد  یئابطابط و  همالع 

تیامح  تأیه  سیئر  هاگشناد و  یشهوژپ  روما  ریدم  یشهوژپ و  نواعم  هاگشناد ، سیئر 

تأیه  یزاس  نامتفگ تیامح و  نواعم  هرظانم و  دقن و  یزادرپ ، هیرظن یاه  یسرک زا 

.دش رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  یزادرپ  هیرظن  یاه  یسرک زا  تیامح 
هانپورسخ  نیسحلادبع  هسلج  نیا  رد 

تکراشم  لاعف و  یدج و  روضح  یونعم ، یدام و  یاه  تیامح رطاخب  یمیلس  نیسح  زا 
هنیمز  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ندش  وگلا  ثعاب  هک  یو  ییاوتحم  یملع و 

یاضما  هسلج و  نیا  هفسلف  تفگ : یو.درک  رکشت  ریدقت و  دش ، روشک  یاه  هاگشناد ریاس  نیب  اه  یسرک
هاگشناد طسوت  یعامتجا  مولع  یصصخت  یاروش  تیلوت  ندش  راد  هدهع رضاح ، همانمهافت 

مولع  عجرم  هاگشناد  هاگشناد ، نیا  هک  رظنم  نیا  زا  تسا ، یئابطابط  همالع 
یناقهد  رتکد  یاقآ  هتیمک  نیا  سیئر  تسا و  یعامتجا  مولع  هژیوب  یناسنا ،

.دنتسه هاگشناد  نیا  یملع  تأیه  وضع  یدابآزوریف 
XShare Stumble Upon Delicious Cloob

دشدش راذگاو   راذگاو همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد هبهب   یعامتجا   یعامتجا مولع   مولع یصصخت   یصصخت یاروش   یاروش تیلوت   تیلوت

یـصصخت یاروـش  تیلوـت  راد  هدـهع یزادرپ ، هیرظن  یاـه  یـسرک  زا  تیاـمح  تئیه  اـب  یمهاـفت  یط  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد 
.دش یعامتجا  مولع 

 

http://danakhabar.com/fa/news/1252161/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://danakhabar.com/fa/news/1252161/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - یزادرپ هیرظن  یاه  یسرک زا  تیامح  تایه  هناخریبد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  همان  مهافت  یاضما   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۲۲۲۲
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۳۳



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

دوـجو صاـخ  لغـش  یارب  درف  کـی  شنیزگ  باـختنا و  رد  یتواـفتم  یاـهرایعم  انــسیا ، نایوجــشناد  هاگــشاب  شرازگ  هـب 
.دراد

هدیجنـس زین  درف  یتیـصخش  یاـه  یگژیو یلغــش ، یاـه  ییاـناوت ینف و  یاـه  تراـهم رب  هوـالع  یلغــش  هبحاـصم  کـی  رد 
.دوش یم

هک دـسر   یم  نآ  هب  تبون  تسامـش ، شنیزگ  دروـم  درف  تیوـه  فرعم  تقیقح  رد  هک  یا  هموزر دـییات  زا  سپ  عـقاو  رد 
.دوش هدیجنس  یروضح  هبحاصم  کی  رد  درف  یاه   تراهم قالخا و 

تابثا ار  اهنآ  دشاب و  هموزر  تایوتحم  رب  یدـیکات  دـناوت  یم دـب ، هچ  بوخ و  هچ  یلغـش ، هبحاصم  زور  رد  درف  یاهراتفر 
.دناسرب نکمم  لقادح  هب  ار  مادختسا  سناش  لباقم ، هطقن  رد  ای  دنک 

رد یزاـجم و  تروـص  هب  یلا ١٨ ، تعاس ١٥  هاـمرهم  هعمج ٢٥  زور  یمادختـسا » هبحاصم  یاهدـیابن  اهدـیاب و   » رانیبو
.دوش یم  رازگرب  تنرتنیا  رتسب 

لاـناک هب  رتشیب  تاـعالطا  بسک  تهج  و   @ helal_atu یدیآ هب  رانیبو  نیا  رد  مان   تبث یارب  دـنناوت   یم نادـنم  هقالع
.دننک هعجارم   @ atu_helalahmar

مایپ یاهتنا 
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اناد۰۴:۳۶ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یزادرپ هیرظن  یاه  یـسرک  زا  تیامح  هنیمز  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  تامادقا  تسایـس و  هب  هراشا  اب  همادا  رد  وا   
لوصحم هک  میتـشاد  دـتمم  ماـع و  یراذگتـسایس  کـی  یزادرپ  هیرظن  ۀزوـح  رد  هاگـشناد ، رد  تیلوئـسم  یادـتبا  زا  دوزفا :

.تسا ییاهن  یصصخت  یسرک  یجیورت و ۵  یسرک  دادعت ۳۱۴  نآ 

زا ریدــقت  اــب  یزادرپ ، هــیرظن  یاــه  یــسرک زا  تیاــمح  تأــیه  سیئر  هانپورـــسخ ، نیـــسحلادبع  رتــکد  هــسلج  نــیا  رد   
یرازگرب رد  یمیلــس  نیــسح  رتـکد  ییاوـتحم  یملع و  تکراـشم  لاـعف و  یدــج ، روـضح  یوـنعم و  یداـم و  یاـه  تیاــمح

«« یمادختسا یمادختسا هبحاصم   هبحاصم یاهدیابن   یاهدیابن اهدیاب  وو   اهدیاب  » » رانیبو رانیبو یرازگرب   یرازگرب

.دوش یم رازگرب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  رمحا  لاله  نوناک  تمه  هب  یمادختسا » هبحاصم  یاهدیابن  اهدیاب و   » رانیبو

زازا تیامح   تیامح تایه   تایه هناخریبد   هناخریبد یئابطابط  وو   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یراکمه   یراکمه همان   همان مهافت   مهافت یاضما   یاضما
یزادرپ یزادرپ هیرظن   هیرظن یاه   یاه یسرک یسرک

 

https://www.isna.ir/news/99072216456/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99072216456/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13067
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=214&newsview=13067


نیب اه  یـسرک هنیمز  رد  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  ندـش  وگلا  ثعاـب  اـه  تیاـمح  نیا  تفگ : یزادرپ  هیرطن  یاـه  یـسرک 
.دش روشک  یاه  هاگشناد ریاس 

تدـم ۲ هب  هک  یعاـمتجا  مولع  یـصصخت  یاروـش  صوـصخ  رد  یراـکمه  هماـن  مهاـفت  فرط  ود  تسـشن  نیا  ناـیاپ  رد   
.دندرک اضما  ار  دوب  دهاوخ  ربتعم  لاس 

یزادرپ  هیرظن  یاه  یسرک زا  تیامح  تایه  هناخریبد  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  همان  مهافت  یاضما 
طـسوت یعامتجا  مولع  یـصصخت  یاروش  تیلوت  ندـش  راد  هدـهع  یعون  هب  هماـن  مهاـفت  نیا  یاـضما  هانپورـسخ : رتکد 

.تسا یعامتجا  مولع  هژیوب  یناسنا ، مولع  عجرم  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تسا / یئابطابط  همالع  هاگشناد 
زا تیاــمح  تاــیه  هناــخریبد  یئاـــبطابط و  همالع  هاگـشناد  ناــیم  هماــن  مهاــفت  هاگــشناد ، یموــمع  طــباور  شرازگ  هـب 

تأیه سیئر  هاگـشناد و  یـشهوژپ  نواعم  سیئر و  روضح  اب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یزادرپ  هیرظن  یاـه  یـسرک
.دش اضما  ، هرظانم دقن و  یزادرپ ، هیرظن  یاه  یسرک زا  تیامح 

مهافت یاضما  زا  یدونشوخ  زاربا  نمـض  ینانخـس  رد  تسـشن  نیا  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  سیئر  یمیلس ، رتکد 
یاـه هاگـشناد زا  نارطنبحاـص  رکفت و  لـها  اـب  رتـشیب  یدـنم  هرهب  ییانـشآ و  زاـس  هنیمز  ار  تـصرف  نـیا  یراـکمه ، هماـن 

.دش دهاوخ  رگید 
یزادرپ هیرظن  یاه  یـسرک  زا  تیامح  هنیمز  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  تامادـقا  تسایـس و  هب  هراشا  اب  همادا  رد  وا 
لوصحم هک  میتشاد  دتمم  ماع و  یراذگتـسایس  کی  یزادرپ  هیرظن  ۀزوح  رد  هاگـشناد ، رد  تیلوئـسم  یادـتبا  زا  دوزفا :

.تسا ییاهن  یصصخت  یسرک  یجیورت و ۵  یسرک  دادعت ۳۱۴  نآ 
رد یـشهوژپ  یاهدـحاو  یلـصا  فیاـظو  زا  یکی  تسا و  یزرورظن  هصرع  یناـسنا ، مولع  درک : ناـشنرطاخ  یمیلس  رتکد 

.تسا یزادرپ  هیرظن  عوضوم  هب  نتخادرپ  یئابطابط ، همالع  هاگشناد 
زا ریدــقت  اــب  یزادرپ ، هــیرظن  یاــه  یـــسرک زا  تیاــمح  تأــیه  سیئر  هانپورـــسخ ، نیـــسحلادبع  رتــکد  هــسلج  نــیا  رد 

یرازگرب رد  یمیلس  نیـسح  رتـکد  ییاوتحم  یملع و  تکراـشم  لاـعف و  یدـج ، روـضح  یوـنعم و  یداـم و  یاـه  تیاـمح
نیب اه  یـسرک هنیمز  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ندـش  وگلا  ثعاب  اه  تیامح  نیا  تفگ : یزادرپ  هیرطن  یاه  یـسرک 

.دش روشک  یاه  هاگشناد ریاس 
همالع هاگشناد  طـسوت  یعاـمتجا  مولع  یـصصخت  یاروش  تیلوـت  ندـش  راد  هدـهع  ار  هماـن  مهاـفت  نیا  یاـضما  ناـشیا 

.تسا یعامتجا  مولع  هژیوب  یناسنا ، مولع  عجرم  هاگشناد  هاگشناد ، نیا  دوزفا : درمشرب و  یئابطابط 
تدـم ۲ هب  هک  یعاـمتجا  موـلع  یـصصخت  یاروـش  صوـصخ  رد  یراـکمه  هماـن  مهاـفت  فرط  ود  تسـشن  نیا  ناـیاپ  رد 

.دندرک اضما  ار  دوب  دهاوخ  ربتعم  لاس 
راـبخا تـسیل  air.ir/ZHqe۴a يپاــچ هخــسن  ۱۹۱ دــــیدزاب :  ١٣٠٦٧ ربـــخ : هرامــــش   ١٤:٠٧ رهم ١٣٩٩ -  هبنــشکي ٢٠ 

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

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اناد دش -  راذگاو  همالع  هاگشناد  هب  یعامتجا  مولع  یصصخت  یاروش  تیلوت   

۲۰۲۰
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۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۳۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / اسر  یرازگربخ   

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب راذگ » » راذگ لاح   لاح ردرد   اکیرمآ   اکیرمآ  » » یصصخت یصصخت یاه   یاه رانیبو   رانیبو هلسلس   هلسلس

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۶۱
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یوس زا  راذـگ » لاح  رد  اکیرمآ   » یـصصخت یاه  رانیبو  هلـسلس  اسر ، یرازگربخ  یـسایس  سیورـس  راـگنربخ  شرازگ  هب 
.دوش یم  رازگرب  اکیرمآ  تاباختنا  تبسانم  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب 

یناقهد لالجدیس  نوچمه  یدیتاسا  روضح  اب  نابآ ۱۳۹۹  ات ۱۵  رهم  خیرات ۲۱  زا  اهرانیبو  نیا  شرازگ ، نیا  ساسا  رب 
یفطـــصمدیس نکهوکاــضریلع ، یمدآ ، یلع  یدزیا ، شخبناـــهج  هداز ، متاـــح  هللازیزع  یلیجآ ، یداـــه  یداـــبآزوریف ،

.دوش یم  رازگرب  یقتم  میهاربا  مشچ و  شوخ 
اتیا هلب و  ، مارگلت یاه  ناسر  مایپرد  هطوبرم  لاناک  هب  دـنناوت  یم  اـهرانیبو  رد  تکرـش  تهج  نادـنمقالع  تسا ، ینتفگ 

/۸۴۱/ت۳۰۴/ق .دننک هعجارم   ustranstion_bsjatu  @ یناشن هب 
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زوین همه  یربخ  هاگیاپ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

ِلماـعت کـی  زا  ناـسنا ، ناور  تمالـس  هک  تسا ، دنتـسم  ًـالماک  درک : راـهظا  انـسیا ، اـب  وـگو  تفگ رد  جاـترد  زربـیرف  رتـکد   
.دیآ یم دوجو  هب  یگدنز  کبس  یتخانشناور ، یکیتنژ ، لماوع  نیب  ةدیچیپ 

.تسا هدیچیپ  رایسب  ناسنا  زغم  تفگ : درک و  هراشا  زغم  ییایمیش  لداعت  هب  جاترد   

جاوما یریگ  هزادـنا  لثم  یکیژولویب  تاشیامزآ  زا  یخرب  تفگ : یکیژولویب  یاـهیریگ  هزادـنا  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  جاـترد   
روـط هـب  اـما  دـنریگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  یکـشزپناور  تاـقیقحت  رد  بـلغا  دنتــسه و  سرتـسد  رد  زین  (، EEG  ) یزغم

.دنتسین دیفم  ناور  تشادهب  طیارش  شجنس  هعلاطم و  یارب  لومعم 

ِلماـعت کـی  زا  ناـسنا ، ناور  تمالـس  هک  تسا ، دنتـسم  ًـالماک  درک : راـهظا  انـسیا ، اـب  وـگو  تـفگ رد  جاـترد  زربـیرف  رتـکد 
.دیآ یم دوجو  هب  یگدنز  کبس  یتخانشناور ، یکیتنژ ، لماوع  نیب  ةدیچیپ 

دوــبن زا  رتارف  یزیچ  ناور  تمالـــس  دـــنراد و  رارق  زین  یفلتخم  رامـــشیب و  یاــهطیحم  ضرعم  رد  دارفا  نــیا ، رب  هوـــالع 
.دشاب هتشاد  یاهدرتسگ  لیالد  دناوتیم  ناور  تشادهب  تالکشم  تسا و  یناور  یرامیب 

یتخانـش و یـساسا  یاـهتراهم  هـکنیا  ناـیب  اـب  روـشک ، هرواـشم  یــسانشناور و  ماـظن  ناـمزاس  یزکرم  یاروـش  وـضع  نـیا 
دادـملق ناور  تمالـس  رد  مهم  ءزج  کی  ناونع  هب  هرمزور ، یگدـنز  یاه  هبنج ماـمت  رب  ناـشریثأت  هب  هجوت  اـب  یعاـمتجا ؛

تالکـشم و لح  تاـعالطا ، یهدـنامزاس  یروآداـی و  هجوت ، ییاـناوت  لـماش  یتخانـش  یاـهتراهم  درک : راـهظا  دـنوش ، یم 

تبــسانم هـب  ییاـبطابط  همـالع  هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  یوـس  زا  راذــگ » لاـح  رد  اـکیرمآ   » یــصصخت یاـهرانیبو  هلــسلس 
.دوش یم  رازگرب  اکیرمآ  تاباختنا 

یناور یناور لالتخا   لالتخا داجیا   داجیا ردرد   رثوم   رثوم یلماع   یلماع کیتنژ » » کیتنژ  » » وو یگداوناخ » » یگداوناخ هقباس   هقباس »»

هب هراـشا  اـب  ناور  تمالــس  تشادــهب و  هـتفه  اـب  ناـمزمه  روـشک  هرواــشم  یــسانشناور و  ماــظن  ناــمزاس  یزکرم  یاروـش  وـضع 
دوخ یگدـنز  زا  هرود  کی  رد  رفن  کـی  ناـهج  رـسارس  رد  رفن  راـهچ  ره  زا  اـبیرقت  درک : راـهظا  یناـهج  تشادـهب  ناـمزاس  یاـه  هداد
دنراد دوجو  ینیلاب  ناسانشناور  ناققحم و  زا  یدایز  دادعت  زونه  هک  یلاح  رد  .دشاب  یناور  یرامیب  کی  ضرعم  رد  تسا  نکمم 
ناور تمالـس  یناور و  ِیاهیرامیب  هکنیا  نآ  تسا و  یعطق  زیچ  کی  دـنرادن ، یتاـعالطا  یناور  یاـهیرامیب  زا  یرایـسب  دروم  رد  هک 

.دنتسه یتلع  دنچ  هدیچیپ و  طیارش  ریثأت  تحت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۶۲
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یارب یمالکریغ ، یمالک و  یاه  ییاناوت  هعومجم  زا  هدافتـسا  ییاناوت  لماش  یعامتجا  یاهتراهم  تسا و  یریگ  میمـصت 
دهد یم  ناکما  دارفا  هب  دنتـسه و  هتـسباو  رگیدـکی  هب  اه  ییاناوت نیا  همه  تسا و  نارگید  اب  لماعت  طابترا و  یرارقرب 

.دنشاب هتشاد  لماعت  تیلاعف و  دوخ  طیحم  رد 
لیدــعت ناـیب و  نتخانــش ، ییاـناوت  ِینعم  هـب  یفطاـع ؛ ِیاـهتراهم  داد : هـمادا  ناریا  یتـیبرت  یــسانشناور  نـمجنا  سیئر 

.دوش یم  بوسحم  ناور  تمالس  مهم  یاه  هفلؤم  زا  رگید  یکی  ناونع  هب  زین  دوخ ؛ تاساسحا 
.تسا هدش  داهنشیپ  زین  سرتسا  میظنت  یارب  یا  هطساو  ناونع  هب  هفلؤم  نیا 

دـمآراکان و اـی  بساـنمان  یفطاـع  میظنت  نیب  یراداـنعم  طاـبترا  یبـصع ، ینیلاـب و  یرادربریوـصت  تاـعلاطم  رد  نینچمه 
.تسا هدش  هدهاشم  یگدرسفا 

نارگید دوـخ و  ساـسحا  ِیمگردرـس  ِنودـب  کرد  هبرجت و  ییاـناوت  ینعی  هفلؤـم ، نیا  زا  یـشخب  ِناوـنع  هب  زین  یلدـمه ،
.تسا

، تامادـقا دـننک و  لماعت  هدرک و  رارقرب  طابترا  رگیدـکی  اب  رثؤم  یاهـشور  قیرط  زا  ات  دزاس  یم  رداق  ار  دارفا  ییاناوت  نیا 
.دننک ینیب  شیپ  ار  نارگید  تاساسحا  فادها و 

، دوـش یم  یگدـنز  مـهم  اـی  یناـهگان و  تارییغت  راـچد  هـک  یــصخش  یارب  دـناوت  یم  یریذـپ  فاـطعنا  مدـع  تـفگ : جاـترد 
لالتخا ای  یـساوسو  تیـصخش  دـننام  یکـشزپناور  لالتخا  نیدـنچ  زا  ییاـه  هگر  مئـالع و  دـنک و  داـجیا  یگرزب  یناـشیرپ 

.دشاب هتشاد  لابند  هب  ار  ینایذه 
زا یمهم  هــبنج  راد ، ینعم  یعاــمتجا  تــالماعت  رد  تکراــشم  یعاـــمتجا و  یاهـــشقن  رد  درکلمع  رد  یـــساسا  ییاـــناوت 

.دنک یم  کمک  یناشیرپ  ربارب  رد  تمواقم  هب  هژیو  هب  تسا و  ناور  تمالس 
.تسا هارمه  یعامتجا  تکراشم  ِندش  لتخم  اب  بلغا  یعامتجا ، تیمورحم 

هب طـیحم  مسیناـگُرا و  زغم ، نهذ ، هک  تسا  موـهفم  نیا  ساـسا  رب  زین  نهذ  ندـب و  نیب  گـنهامه  هـطبار  کـی  ِدوـجو 
ساسحا دوخ  طیحم  رد  درف  ندب  هک  یتیعضو  زا  ار  ناهج  رد  ندوب  ِیلک  هبرجت  ناوت  یمن  دنا و  هتـسویپ  مه  هب  تدش 

.درک ادج  دنک ، یم 
ندـب یلکـشدب  لالتخا  ینزدوخ ، ندروخ ، تالالتخا  یـشیرپ ، ناور  براجت  هب  رجنم  تسا  نکمم  لماعت  نیا  تـالالتخا 

.دوش فیعض  یمسج  تمالس  ای 
یناور  لالتخا  داجیا  رد  رثوم  یلماع  یکیتنژ  یگداوناخ و  هقباس 

دـشاب هتـشاد  شقن  ناور  لـالتخا  داـجیا  رد  دـناوت  یم هک  یلماوع  زا  یکی  ناونع  هب  یکیتنژ  یکیژولویب و  لـماوع  هب  یو 
زا یخرب  اریز  دــهد ، شیازفا  ار  یناور  ِتمالــس  مدــع  ِلاـمتحا  دــناوت  یم  یکیتـنژ  یگداوناـخ و  هقباـس  دوزفا : درب و  ماـن 

.دنهد یم  رارق  یرتشیب  رطخ  ضرعم  رد  ار  درف  اهنژ ،
.دنک زورب  اه  هداوناخ  رد  تسا  نکمم  یناور  تشادهب  تالکشم  زا  یخرب  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت 

، دوش التبم  ینرفوزیکسا  هب  ناشدنزرف  هکنیا  لامتحا  دنـشاب ، ینرفوزیکـسا  هب  التبم  یردام  ای  ردپ  رگا  لاثم ، ناونع  هب 
.تسا دایز  رایسب 

رطاخ هب  تالالتخا  نیا  ایآ  هک  درادن ، دوجو  یعطق  لیالد  زونه  داد : همادا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  نیا 
ییاهراتفر هلباقم و  رکفت ، یاهـشور  ای  میوش ، یم  گرزب  نآ  رد  هک  یطیحم  دـننام  رگید ، لماوع  لیلد  هب  ای  تسا  اـهنژ 

.میریگب دای  دوخ  نیدلاو  زا  تسا  نکمم  هک 
کی اب  طبترم  ینژ  نتشاد  اما  دشاب ، ام  یاهنژ  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  ناور  تشادهب  تالکـشم  زا  یخرب  داجیا  هچرگا 
یم هبرجت  ار  یناور  تشادهب  ِتالکشم  هک  یدارفا  زا  یرایسب  تسین و  لالتخا  نآ  داجیا  یارب  ینیمـضت  یناور ، لالتخا 

.دنرادن یگداوناخ  هقباس  ای  طبترم  نژ  چیه  دننک ،
.تسا هدیچیپ  رایسب  ناسنا  زغم  تفگ : درک و  هراشا  زغم  ییایمیش  لداعت  هب  جاترد 

زغم ییایمیــش  داوـم  یخرب  رد  رییغت  اـب  ناور  تمالــس  تالکــشم  تـسا  نـکمم  هـک  دــهد  یم  ناــشن  تاــقیقحت  یخرب 

 



زغم ِییایمیـش  ِلداـعت  مدـع  دـهد  یم  ناـشن  هک  ییاهلالدتـسا  زونه  اـما  دـشاب ، طـبترم  نیماـپود ) نینوتورـس و  دـننام  )
.تسا فیعض  رایسب  دشاب ، یناور  تالکشم  لیلد  دناوت  یم  ییاهنت  هب  یدرف ،

ناور  تالالتخا  داجیا  رد  رثوم  یلماع  یگدنز  کبس 
لماوع ناور ، رد  لـالتخا  موـس  لـماع  ، روـشک هرواـشم  یـسانشناور و  ماـظن  ناـمزاس  یزکرم  یاروـش  وـضع  نیا  هتفگ  هب 

یداـصتقا طـیحم  ِلـماوع  یعاـمتجا و  طـیحم  ِلـماوع  یکیزیف ، طـیحم  ِلـماوع  هتـسد  هس  هب  دوـخ  هـک  دنتـسه  یطیحم 
متـسیس رد  ریثأت  تردـق  هک  دنتـسه  یلماوع  یناور  یاهیرامیب  رد  رثؤم  یکیزیف  یطیحم  لماوع  هک  دـنوش  یم  میـسقت 

.دنهد یم  شیازفا  ار  لالتخا  هب  التبا  سناش  بیترت  نیدب  دنراد و  ار  درف  یبصع  یمیش - ای  یکیژولویب 
دشاب ؟ ناور  لالتخا  هدننک  داجیا  دناوت  یم یعامتجا  تیامح  دوبمک 

تـسا نکمم  هک  دراد ، هراشا  یا  هطبار  یموق و  یداژن و  یعاـمتجا ، طیارـش  هب  یعاـمتجا  طـیحم  لـماوع  داد : همادا  یو 
.دهد رارق  ریثأت  تحت  ار  سرتسا  اب  ندمآ  رانک  یارب  درف  ییاناوت 

.تسا یوق  یعامتجا  ِتیامح  متسیس  کی  نتشادن  بوخ ؛ لاثم  کی 
.دریگ یم  قالط  ای  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لغش  یدرف  ًالثم 

.تسا یتایح  یرما  سرتسا  اب  ندمآ  رانک  رد  وا  ییاناوت  یارب  تدم  نیا  رد  رگتیامح ، هداوناخ  ناتسود و  نتشاد 
.تسا یعامتجا  طیحم  لماوع  عاونا  زا  یکی  طقف  یعامتجا  تیامح  دوبمک 

یب ای  هبرض  یرازآ ، کدوک  یکدوک ، نارود  رد  یگداوناخ  تافالتخا  هدافتسا ، ءوس  هقباس  یعامتجا ، گَنا  لثم ؛ یدراوم 
اهرازآ ریاس  ای  یگناخ  تنوشخ  یعاـمتجا ، ِیاهبیـسآ  ضیعبت ، هبرجت  ییاـهنت ، اـی  یعاـمتجا  یاوزنا  یکدوک ، رد  یهجوت 

ردپ ماگنه  دوز  نداد  تسد  زا  نشخ ، تیانج  کی  رد  ندش  ینابرق  ای  یدج ، هثداح  کی  رد  ندش  ریگرد  یلاسگرزب ، رد 
رد هـمه......و  یمـس  طـباور  راد ، ینعم  یاـه  یمرگرـس  اـی  راـک  دوـبمک  ینید ، یگتــسباو  اـی  تیوـنعم  نادـقف  رداـم  ، اـی 

.دنریگ یم  رارق  ناور   تمالس  رب  راذگریثأت  ِیعامتجا  طیحم  هب  طوبرم  لماوع  هتسد 
ناور   تمالس  شجنس  یاهرایعم 

راهظا دوش ؟ یم هدیجنـس  ییاهرایعم  هچ  هب  هجوت  اـب  یقیرط و  هچ  زا  ناور  تمالـس  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  جاـترد 
.تسا تمالس  رگید  عاونا  یریگهزادنا  زا  رتراوشد  بلغا  ناور  تمالس  یریگ  هزادنا درک :

رد ریغتم ، ِیـصیخشت  یاـهدومنهر  ینیع و  ِیکیژوـلویب  یاـهنومزآ  هب  یـسرتسد  ِتیدودـحم  لـیلد  هب  یدـح  اـت  رما  نـیا 
.تسا یناور  یعامتجا و  هدیچیپ  لماوع  ناور و  تمالس  هبرجت  رد  یگنهرف  نیب  یاهتوافت  رانک 

ای ینیلاـب  اـی  یعاـمتجا  راکددـم  سانـشناور ، کـشزپناور ، کـی  طـسوت  تـسا  نـکمم  یناور  ِتمالـس  تیعـضو  صیخـشت 
.دوش ماجنا  ناور  تشادهب  ناصصختم  ریاس 

عاجرا ناور  تشادهب  صـصختم  کی  هب  ای  دنک  تکرـش  یـصیخشت  یبایزرا  رد  تسا  نکمم  زین  هیلوا  یاهتبقارم  کشزپ 
.دنک

تخادرپ و دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناور  تمالـس  یریگ  هزادـنا  هیلوا  شجنـس  رد  هک  یتباث  یاهرایعم  نایب  هب  یو 
رازبا هـب  ًاـموزل  ناور  تشادــهب  تاـقیقحت  رد  جــیاتن  زا  یرایــسب  تـسا ، دوـجوم  یاــه  هداد اــهرایعم  نـیا  زا  یکی  تـفگ :

.دنرادن زاین  یبایزرا 
، تمالـس هقباس  یتخانـش ، تیعمج  تایئزج  یناتـسرامیب ، قباوس  اب  طبترم  یاه  هداد  نالک  حطـس  رد  هدـنیازف  روط  هب 

دیفم دـناوت  یم  یـسیلپ و ...  قباوس  کـشزپناور ، اـی  سانـشناور  هب  تاـعاجرا  دادـعت  هخـسن ، همیب و  هچرتفد  تاـعالطا 
یاــهوراد اـــی  یـــسانشناور  یکـــشزپناور - صیخـــشت  عوــن  ره  دروــم  رد  عــجارم  ِدوــخ  شرازگ  دُرخ ، حطـــس  رد  دـــشاب و 

.دوش یم  هدافتسا  صاخ  یبایزرا  رازبا  یاج  هب  مظنم  روط  هب  یکشزپناور ،
یرورـض هزاـت  یاـه  هداد  یروآ  عـمج  یارب  شـالت  هکنیا  اـی  دراد  دوـجو  لـبق  زا  میراد  زاـین  نآ  هب  هک  یتاـعالطا  اـیآ  هکنیا 

.دوش یبایزرا  ادتبا  دیاب  تسا ؛
جاوما یریگ  هزادـنا  لثم  یکیژولویب  تاشیامزآ  زا  یخرب  تفگ : یکیژولویب  یاـهیریگ  هزادـنا  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  جاـترد 

روط هب  اـما  دـنریگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یکـشزپناور  تاـقیقحت  رد  بلغا  دنتـسه و  سرتـسد  رد  زین  (، EEG  ) یزغم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۶۴



.دنتسین دیفم  ناور  تشادهب  طیارش  شجنس  هعلاطم و  یارب  لومعم 
یباـیزرا یــصیخشت و  ِییـالط  رازبا  روـشک ، هرواــشم  یــسانشناور و  ماــظن  ناــمزاس  یزکرم  یاروـش  وـضع  نـیا  هـتفگ  هـب 

هدـید شزومآ  ِناسانـشناور  ناکـشزپناور و  طسوت  یکـشزپناور  قیقد  هبحاـصم  زا  دارفا  یناور  تمالـس  تیعـضو  ِیعطق 
.دوش یم  لصاح  ینیلاب ) سانشناور  اهروشک  رتشیب  رد  )

شـسرپ ِحطـس  نیدنچ  لماش  دشکب و  لوط  تعاس  دـنچ  تسا  نکمم  یـصیخشت  یاه  هبحاصم  نیا  لیمکت  نینچمه 
.دشاب ناور  تمالس  هدرتسگ  مئالع  یارب  شیامزآ  و 

دارفا زا  یرایـسب  ات  دنک  مادختـسا  ار  یناسانـشناور  ای  ناکـشزپناور  دناوتب  هعلاطم  ره  هک  تسا  نکممریغ  ًالامتحا  هتبلا 
.دنک یبایزرا  شور  نیا  اب  ار 

ناور   تمالس  مدع  یمومع  مئالع 
ناور تمالـــس  مدــع  ِیموــمع  یاــه  هناــشن هدــنهدرادشه و  مئــالع  هراــبرد  ناریا  یتــیبرت  یـــسانشناور  نــمجنا  سیئر 

.دراد ار  دوخ  هب  صوصخم  هژیو و  یاه  هناشن مئالع و  یناور  تشادهب  یرامیب  ره  تفگ :
راـنک رد  یناوتاـن  ندـیباوخ ، اـی  ندروـخ  اذـغ  یوـگلا  تیـصخش ، رد  صخـشم  تارییغت  لـثم ؛ یمئـالع  یلک ، روـط  هـب  اـما 

لومعمریغ رکفت  یداع ، یاه  تیلاعف  زا  یریگ  هرانک  ای  طابترا  عطق  ساسحا  هرمزور ، یاهتیلاعف  ای  تالکـشم  اـب  ندـمآ 
تاراـهظا اـی  راـکفا  روما ، هب  یگقـالع  یب  اـی  یگدرـسفا  تدـم ، ینـالوط  هودـنا  مغ و  دـح ، زا  شیب  بارطـضا  ییوداـج ، اـی 

ای تموـصخ  مشخ ، یقلخ ، دـیدش  تارییغت  داوـم ، فرـصم  ءوـس  نارگید ، هب  ندـناسر  بیـسآ  اـی  یـشکدوخ  هـب  طوـبرم 
ناور تمالــس  نداـتفا  رطخ  هـب  ِیموـمع  هدـنهدرادشه  مئـالع  اـهروتکاف و  کـسیر  ءزج  دــح و ...  زا  شیب  نـشخ  راـتفر 

.دریگ رارق  ناشنایفارطا  دارفا و  ِدوخ  هجوت  دروم  دیاب  هک  دنتسه ،
، دنتـسه ناور  تشادـهب  تـالالتخا  یاراد  هـک  یدارفا  زا  یرایـسب  تـسا ، یرورـض  هـنکن  نـیا  نتــسناد  جاـترد ، هـتفگ  هـب 

.دننک یم  یراددوخ  نامرد  زا  سرت  مرش و  لیلد  هب  ای  دنناد و  یم  یگدنز  زا  یعیبط  شخب  ار  دوخ  یاه  هناشن مئالع و 
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 
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.دهد یم دیاب  ار  ملع  نآرق ۱۰  مییوگب  ینعی  دشاب ، مولع  رب  لمتشم  نآرق  هکنیا  زا  مرادن  یروصت   

یملع یملع هتشر   هتشر کیکی   هباثم   هباثم هبهب   نآرق   نآرق هفسلف /  /  هفسلف نآرق  وو   نآرق یگتشر   یگتشر نایم نایم هنومن   هنومن هیلاعتم ؛ ؛ هیلاعتم تمکح   تمکح
تسین تسین

ینآرق تاـعلاطم  رد  یا  هتـشر ناـیم دـنور  هـنیمز  رد  ضرف  هـس  هـب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  ثیدـح  نآرق و  موـلع  هورگ  داتــسا 
مود ضرف  دروخب ، دنویپ  یـسانش  هعماج اب  دهاوخب  یملع  هتـشر  کی  هباثم  هب  نآرق  هک  تسا  نیا  لوا  ضرف  درک : نایب  هراشا و 

طابترا یا  هتشر نایم مییوگب  هک  تسا  نیا  موس  ضرف  اما  تسا ، رگید  مولع  نآرق و  مولع  نیب  یا  هتشر نایم هک  تسا  نیا  مه 
.تسا رگید  مولع  ینآرق و  مولع  دنویپ  و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۶۵
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.تسا نآرق  رد  هک  یمولع  هن  تسا ، نآرق  هب  بوسنم  هک  یمولع  ینعی  ینآرق  مولع   

دیدپ ندش و  رادـیدپ  رد  اردـصالم ، یثیدـح  هشیدـنا  ینید و  هشیدـنا  ینآرق ، هشیدـنا  اعطق  تسا و  یمهم  فرح  رایـسب   
ءاـشم تمکح  رد  روـط  نیمه.تسا  هتـشاد  تلاـخد  تسه  هیلاـعتم  تمکح  ناوـنع  هب  هـک  یفـسلف  تاـیرظن  نـیا  ندـمآ 
هفسلف رد  ار  ییاه  یروئت یتقو  زین  وا  نیاربانب  تسا ، انـشآ  نید  اب  تسا و  ناملـسم  فوسلیف  کی  هک  میراد  ار  انیـس  نبا

.تسا روط  نیمه  دراد ، یم زاربا  ءاشم 

نآ هب  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هک  رگیدـکی  اـب  یناـسنا  مولع  فلتخم  یاـه  هخاـش ناـیم  تـالماعت  عاونا  زا  یکی 
داجیا ددـعتم  یاه  شناد رد  ار  یفلتخم  یاه  نامتفگ هک  تسا  میرک  نآرق  یا  هتـشر نایم تاـعلاطم  دـش ، یا  هژیو هاـگن 

.تسا هدرک 
هب نکیل  تسا ، هتفرگ  رارق  ییاـه  شهوژپ نینچ  ضرعم  رد  رایـسب  لـیالد ، نیمه  هـب  رـصاعم  هرود  رد  زین  مـیرک  نآرق 

.دنزادرپ یم نآ  هب  یا  هتشر نایم زا  دوخ  تشادرب  هب  انب  نارگشهوژپ  ًامومع  تاعلاطم ، زا  لکش  نیا  ندوب  ون  لیلد 
میرک نآرق  هزوح  ناـققحم  هلمج  زا  ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  ثیدـح  نآرق و  مولع  هورگ  داتـسا  رکاش ، مظاکدـمحم 

یواکاو یـسررب و  روظنم  هب  انکیا  یرازگربخ  تسا ؛ هداد  ناماس  ون  توافتم و  درکیور  ار  دوخ  ینآرق  تاعلاطم  هک  تسا 
رظن زا  نآ  حورـشم  همادا  رد  هک  تسا  هتخادرپ  وگو  تفگ هب  یو  اـب  میرک  نآرق  هزوح  رد  یا  هتـشر ناـیم تاـعلاطم  داـعبا 

یادتبا رد  دیداد ، رارق  ام  رایتخا  رد  ار  تصرف  دـیتفریذپ و  ار  وگو  تفگ نیا  ماجنا  هکنیا  زا  رکـشت  نمـض  انکیا ـ  ؛ درذـگ یم
صاـخ تروـص  هـب  یمالــسا  تاـعلاطم  هزوـح  رد  نآ  دــنیارف  ماـع و  تروـص  هـب  یا  هتــشر ناـیم دــنیارف  موـهفم و  زا  ثـحب 
روـصت تاـقوا  یهاـگ  هعماـج ، رد  هنافـساتم  هک  تسا  نیا  مـنک  یم ثـحب  نآ  یور  هـک  لوا  هتکن.دـییامرفب  هـئارا  حیـضوت 

اصوصخم دوش ، یم ثحب  یتقو  مه  یا  هتشر نایم دروم  رد  میرادن و  دوش  یم حرطم  هک  یتاعوضوم  زا  یتسرد  قیقد و 
رود هاگن  زا  دوش ، یم هدروآ  نایم  هب  نخـس  ثیدـح  نآرق و  اـب  شا  هطبار اـی  ینید و  لـئاسم  اـب  شا  هطبار دروم  رد  یتقو 

.میرادن نآ  هب  کیدزن  زا  قیقد و  روصت  کی  مینک و  یم هاگن  نآ  هب 
.دننک فیصوت  ار  نآ  دننیبب و  ار  نآ  قیقد  تروص  هب  ات  دنوش  یم نآ  کیدزن  دارفا  رتمک  ینعی 

هلئــسم تاـعوضوم ، نـیا  زا  یکی  میرادــن و  نآ  زا  یقیقد  روـصت  اــعون  هـک  مـینک  یم یفن  اــی  قیدــصت و  اــی  ار  ییاــهزیچ 
رد یا  هتـشر نیب عوضوم  نآرق ، نید و  ثحب  زا  رظن  فرـص ایند  رد  نآلا.تسا  ینآرق  لئاسم  اـب  نآ  هطبار  یا و  هتـشر نیب

.دوش یم ریبعت  یرنیلپیسیدرتنیا »  » هب نآ  زا  تسا و  هدش  یا  هداتفااج رما  کی  یلاع  شزومآ  زکارم  هاگشناد و 
.تسا ینشور  زیچ  کی  کیمداکآ  زکرم  یارب  یا  هتشر نیب هلوقم  نیا 

یاـه هتـشر زا  کـیره  دـنهد و  ماـجنا  یدـیفم  راـک  لقتـسم  تروـص  هـب  دـنناوت  یمن یلیخ  یملع  یاـه  هتـشر تـقیقح  رد 
مه دیفم  یناسنا  هعماج  یارب  یلیخ  اما  تسین ، دب  دنور  نیا  دننک ، دشر  دنهاوخب  رگا  لقتسم  الماک  تروص  هب  یملع 

.دوب دهاوخن 
دنیایبرد یا  هتشر نیب تروص  هب  مولع  هک  تسا  نآ  رتهب  دشاب ، یناسنا  هعماج  ناسنا و  تمدخ  رد  دهاوخ  یم ملع  رگا 

.میراد ار  یسدنهم  مولع  یکشزپ و  مولع  ًالثم.دننک  یناسنا  هعماج  ناسنا و  هب  یرتشیب  تمدخ  ات 
.دیایب نارامیب  یرای  هب  یکشزپ  مولع  ای  دنک و  هدافتسا  اهنآ  زا  دناوتب  کشزپ  هک  میراد  زاین  ییاهرازبا  یرسکی  هب  ام 

ملع ًالثم  ساسارب  دـیاب  هاگتـسد  نیا  دریگب ، ار  نوخ  راشف  هک  دوش  هتخاـس  دـهاوخب  یهاگتـسد  کـی  هک  یتقو  اـتعیبط 
.دنک راک  تایضایر 

.تسا لامرن  ای  تسا و  نییاپ  تسا ، الاب  دنیبب  هک  دراد  هدهع  رب  ار  نوخ  راشف  ثحب  طقف  یکشزپ  ملع 
نیا مییوگ  یم میریگ و  یم تایضایر  زا  ار  ددع  هک  میهدب  ددع  نآ  هب  دیاب  دیوگ  یم دوش ، یم هتخاس  هاگتسد  یتقو  اما 

ساـسا رب  سدــنهم  کـی  اذــل.دهد  یم ناــشن  ار  یرگید  موـهفم  رگید ، ددــع  تـسا و  موـهفم  کــی  هدــنهد  ناــشن ددــع 
یدـح رد  شنوخ  راشف  هک  دـنادب  ات  دـهد  یم رارق  رامیب  ای  کشزپ  راـیتخا  رد  میظنت و  ار  هاگتـسد  نیا  یـضایر  تـالداعم 

.تسا الاب  ای  نییاپ  ای  لامرن و  هک  تسا 

 



یـسدنهم نـیا  دـیآ و  یم دوـجو  هـب  یکـشزپ  یـسدنهم  ماـن  هـب  یا  هتـشر دوـش و  یم هتخاـس  یکــشزپ  تازیهجت  نیارباـنب ،
نآ لاـثما  یـسانش و  ناـسنا یـسانش ، تسیز دـننام  یبرجت  موـلع  زا  مـه  تایـضایر و  دـننام  هیاـپ  موـلع  زا  مـه  یکـشزپ 

.دنک یم هدافتسا 
تالکشم ناسنا و  یگدنز  ات  دنیآ  یم مه  کمک  هب  هک  تسا  یملع  یاه  هتشر دارم  یا ، هتشر نایم دنیوگ  یم یتقو  سپ 

.دننک لیهست  ار  یناسنا  هعماج 
زکارم اه و  هاگشناد اب  دُرب  دوش و  یم ارجا  دنور  نیمه  دراد  ایند  رد  مه  المع  تسا و  نیا  یا  هتـشر نیب زا  ام  روصت  سپ 

یا هتـشر نایم انکیا.دنتـسه ـ  رتدیفم  اه  یا هتـشر نیب نیا  دننک و  یم راک  رتشیب  اه  یا هتـشر نیب یور  هک  تسا  یـشزومآ 
ثحب مییاـیب و  نآرق  نید و  غارـس  هب  دـیاب  صاـخ  تروـص  هب  اـجنیا ، رد  ؟ تسا تروـص  هچ  هب  ینآرق  تاـعلاطم  دروـم  رد 

.میشاب هتشاد  یملع  یاه  هتشر مولع و  اب  نآرق  هطبار  زا  میناوت  یم یروصت  هچ  مینیبب  دیاب  مینک و 
یا هتشر نیب یملع  رگید  یاه  هتشر اب  دهاوخ  یم ًالثم  هک  تسا  یملع  هتشر  کی  نآرق  رگم  هک  تسا  نیا  یلـصا  لاؤس 
نیا هنیزگ  نیلوا.تسا  تـسرد  هـنیزگ  مادـک  مینیبـب  اـت  مـنک  روـصت  ار  اـه  هـنیزگ مهاوـخ  یم طـقف  نـم  اـجنیا  رد  دوـشب ؟

.بط نآرق و  ای  یسانش و  هعماج نآرق و  ای  یسانشاور ، نآرق و  دنیوگ  یم هک  تسا 
.دنا هدرک روصت  یملع  هتشر  کی  هباثم  هب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  رب  لوا  ضرف  ینعی 

.یملع هتشر  کی  هباثم  هب  نآرق  دوش  یم لوا  هنیزگ  نیاربانب 
.ریخ هدنب  رظن  هب  تسا ؟ تسرد  نیا  ایآ  اما 

هک تـسا  نـیا  موــلع  نآرق و  یا  هتــشر نـیب ثـحب  زا  ضرف  نــیمود.تسین  یــسانشناور  دــننام  یملع  هتــشر  کــی  نآرق 
یوس زا  هک  تسا  یا  هدـیدپ کی  نآرق  هکلب  تسین ، ملع  کی  ای  یملع و  هتـشر  کـی  تسا  مولعم  هک  نآرق  دوخ  مییوگب 
نــالا هـک  هدــش  تــئارق  بوــتکم و  دــعب  دــنا و  هدرک غــالبا  مدرم  یارب  ناــشیا  هدــش و  لزاــن  (ص ) ربماــیپ بــلق  رب  ادــخ 

.مینیب یم
.تسین یملع  هتشر  ای  ملع و  نآرق ، اذل 

نآرق موـلع  نآرق ، زا  اــم  روـظنم  هـکلب  نآرق ، موــلع و  نـیب  هـکنیا  هـن  یا ، هتــشر نـیب مییوــگ  یم رگا  ضرف ، نـیا  رد  سپ 
.تسا

مییوگب دیاب  ضرف  نیا  رد  هکلب  یـسانش ، هعماج نآرق و  ای  یـسانشناور ، نآرق و  یا  هتـشر نیب مییوگب  دـیابن  ام  نیاربانب 
.نآرق مولع  اب  یناسنا  مولع  نیب 

نیا رب  ینتبم  مه  مود  ضرف.تسا  حرطم  نآرق  مولع  ضرف  نیا  رد  میوگ  یم ینآرق ، موـلع  میوـگ  یمن هک  دـینک  هجوـت 
.دننادب مولع  رب  لمتشم  ار  نآرق  هک  تسا 

تـسه و یموــلع  زین  یناــسنا  موــلع  رد  تـسا و  هدــش  هداد  شزوــمآ  حرطم و  مــلع  نیدــنچ  نآرق  رد  هــک  راــگنا  ینعی 
.مینزب دنویپ  اهنیا  نیب  میهاوخ  یم

.مناد یمن تسرد  تسخن  ضرف  دننام  مه  ار  ضرف  نیا  اما 
.دهد یم دیاب  ار  ملع  نآرق ۱۰  مییوگب  ینعی  دشاب ، مولع  رب  لمتشم  نآرق  هکنیا  زا  مرادن  یروصت 

.دهد یمن دای  ار  یرگید  زیچ  ره  ای  تئارق  وحن ، فرص ، ملع  نآرق  تسین و  هنوگنیا  اما 
نیب یا  هتـشر نیب.دـشاب هدرک  حرطم  مراد  ملع  دـنچ  هک  ناونع  نیا  هب  ار  شدوـخ  دـشاب و  هدـمآ  هک  تسین  یباـتک  نآرق 

.میسر یم موس  ضرف  هب  امادوش  یم ققحم  مولع  رگید  اب  ینآرق  مولع 
هب ار  مولع  نآرق و  یا  هتـشر نیب اـی  مولع و  نآرق و  ثحب  زا  یرت  تسرد ریوصت  ضرف ، نیا  هدـنب  رظن  هب  هک  موـس  ضرف 

.میشاب هتشاد  ینآرق  مولع  اب  یناسنا  مولع  یا  هتشر نیب میهاوخ  یم ام  مییوگب ، هک  تسا  نیا  دهد  یم ام 
.تسا نآرق  رد  هک  یمولع  هن  تسا ، نآرق  هب  بوسنم  هک  یمولع  ینعی  ینآرق  مولع 

.ریسفت ملع  دوش  یم هک  مینک  یم تشادرب  ار  اهزیچ  یرسکی  نآرق  اب  ناملماعت  رد  ام  ینعی  ینآرق  مولع 
نیا هک  مینک  عضو  یراق  یارب  تهج  نیا  رد  ار  یدعاوق  میناوخب ، ابیز  ار  نآرق  مینک  یم یعـس  نآرق ، اب  ناملماعت  رد  ای 
اهنیا دوـش و  یم ارجا  تـئارق  دروـم  رد  هـک  یرگید  نوـنف  موـلع و  اـی  نآرق و  رد  ادــتبا  فـقو و  اــی  تـئارق و  مـلع  دوـش  یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۶۷



ای اـه و  ناــسنا هـک  تـسا  یدــعاوق  اــی  ناــسنا و  یاــه  مـهف اــه و  تـشادرب ینآرق ، موـلع  نیاربانب.دنتــسه  ینآرق  موـلع 
.دنا هدرک داجیا  نآرق  اب  لماعت  رد  ناناملسم 

.ینآرق مولع  دوش  یم هک  نآرق و ...  تئارق  ینآرق ، وحن  ًالثم 
، تسه ینآرق  مولع  ماـن  هب  هک  یزیچ  نآ  اـب  تسه  یناـسنا  مولع  ماـن  هب  هک  یزیچ  نآ  نیب  هک  مییوگب  میناوـت  یم اذـل 

ینآرق مولع  ای  دنک ، رتهب  ار  یناسنا  مولع  هکنیا  ات  دراد  ییاه  ییاراک هچ  دشاب و  هتشاد  دوجو  دناوت  یم ییاه  طابترا هچ 
.دنک رتهب  ار 

تـسرد ضرف  نـیا  هـکنیا  هـن  ؟ تـسین یا  هتــشر نـیب مود  لوا و  ضرف  ارچ  انکیا.دـنک ـ  یم ادـیپ  اـنعم  یا  هتــشر نـیب اـجنیا 
.تسین یا  هتشر نیب هکلب  دشابن ،

.یسانشناور نآرق و  مییوگب  میناوت  یمن ًالثم 
.نارهت مان  هب  یرهش  یناسنا و  مولع  مییوگب  ای  ناریا  روشک  یناسنا و  مولع  مییوگب  هک  تسا  نیا  دننام  هرازگ ، نیا 

، رهـش نیا  یناـسنا و  موـلع  اـی  یکـشزپ و  موـلع  تفگ  یـسک  یتـقو  تـسین و  یا  هتـشر نـیب رگید  اـما  دـییوگب ، دـیناوت  یم
.میشاب هدرک  رتدیدج  ای  رت و  هزینردم ار  رهش  هک  مینک  هدافتسا  مولع  نیا  زا  ام  هکنیا  ینعی 

.مینک رتابیز  ار  نارهت  مینک و  هدافتسا  ابیز  یاهرنه  نف  زا  ًالثم 
.مینک رتابیز  ار  رهش  یاهاضف  مینک و  هدافتسا  یلخاد  یرامعم  ملع  زا 

یا هتــشر نـیب میوـگ  یم هـکلب  تـسین ، حیحــص  مود  لوا و  یاــه  ضرف هـک  تـسین  روـطنیا  دوـش و  یم رارقرب  طاــبترا  نـیا 
مان هب  یروشک  ای  نارهت و  دننام  یرهش  کی  رد  یگدنز  هکنیا  یارب  یرشبریغ  یرـشب و  مولع  اه و  شناد زا  امـش.تسین 

.دینک یم هدافتسا  دینک  رتهب  ار  ناریا 
دوش و یم رارقرب  مه  طاـبترا  دـنک و  یم هدافتـسا  هک  تسا  رهـش  نیا  دـنهد و  یم هدافتـسا  هک  دنتـسه  موـلع  نیا  ینعی 

.دنریگ یم رارق  روشک  ای  رهش  کی  تمدخ  رد  مولع 
یا هتـشر نیب شیاـنعم  دـش ، هتخاـس  هرادا و  رتـهب  مولع  زا  هدافتـسا  اـب  رهـش  نیا  هکنیا  دـش و  رارقرب  طاـبترا  هک  نیا  اـما 

.تسین یملع  هتشر  ناریا  نارهت و  ینعی  تسین ،
، نآرق یملع و  یاه  هتشر دنیوگ  یم یتقو  دننیبب  دننک و  یا  هسیاقم دنناوتب  هبحاصم  نیا  نیبطاخم  ات  مدز  ار  لاثم  نیا 

.تسا روطنیمه  هلئسم  اقیقد 
اما تسا و . ...  ینامـسآ  باـتک  نـیرخآ  تـسا ، یهلا  هـک  دراد  مـه  یداـعبا  تـسا و  یا  هدـیدپ کـی  شدوـخ  نآرق  ینعی 

میوگب مهاوـخ  یم میدرک ، لوـبق  ار  موـس  ضرف  یتـقورگید  موـلع  ینآرق و  موـلع  لـباقتم  تامدـخ.تسین  یملع  هتـشر 
درکراک دناوت  یم اه  ضرف مادک  دید  دیاب  دشاب و  هتشاد  دناوت  یم ضرف  ود  ینآرق ، مولع  اب  رگید  مولع  یا  هتشر نیب نیا 

.دشاب هتشاد  یرتهب 
.مینک هدافتسا  ینآرق  مولع  تیوقت  یارب  رگید  مولع  زا  مییایب و  ام  هک  تسا  نیا  ضرف  کی 

.میراد نآرقلا  خیرات  مان  هب  ینآرق  ملع  ام  ًالثم  ینعی 
نآرق خـیرات  اـم  یارب  نآرق  دـشاب و  نآرق  رد  هـک  تـسین  یموـلع  ینعی  تـسین ، نآرقلا » یف  موـلع   » نآرقلا خـیرات  نـیا 

هب ای  هدش و  لزان  جیردت  هب  تسا ؟ هدش  لزان  ینامز  هچ  نآرق  هک  دیآ  یم دوجو  هب  یتالاؤس  ام  یارب  هکلب  دـشاب ، هتفگ 
ای دراد  هخـسن  کی  نآرق  ایآ  تسا ؟ هدرکن  رییغت  ای  هدرک  رییغت  تسا ؟ هدش  هتـشون  ینامز  هچ  تسا ؟ هدش  لزان  هرابکی 

.دروآ یم دوجو  هب  نآرق  خیرات  مان  هب  ار  یملع  دوش ، یم هداد  تالاؤس  نیا  هب  هک  ییاه  خساپ دراد ؟ هخسن  دنچ 
.تسا ینآرق  مولع  زا  نآرق  خیرات  نیا 

نیا تشادرب  کـی  نیارباـنب.ینآرق  ملع  دوـش  یم دوـش ، هداد  نآرق  هب  تبـسن  یعوـن  هب  هـک  ینف  شناد و  هنوـگره  ینعی 
هب یـشناد  کـی  مه  یناـسنا  مولع  رد  هک  دـینیب  یم تسا  ینآرق  مولع  زا  یکی  نآرق  خـیرات  هک  ـالاح  دـییآ و  یم هک  تسا 

.میراد خیرات  مان 
دیاـب یراـک  هچ  دوش ، تیوقت  رت و  یعقاو خـیرات  زا  نامـشناد  میهاوـخب  رگا  ًـالثم  هک  دـنا  هدرک رکف  نیا  یارب  نادنمـشناد 

هک تفگ  دوـش  یم ار  میا  هدـناوخ یا  هلئـسم کـی  دروـم  رد  ًـالثم  ییاـج و  کـی  یخیراـت  رظن  زا  هـک  یا  هداد ره  اـیآ  مـینکب ؟
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.دنراد ضقانت  مهاب  اه  هداد نیا  زا  یرایسب  مینیب  یم دعب  تسا ؟ عیشت  خیرات  ای  هیوفص  خیرات  ای  مالسا  خیرات  اهنیا 
رت یعقاو رتـهب و  ار  خـیرات  دـنناوتب  اـت  دـننک  حـقنم  ار  یدـعاوق  هک  دـنور  یم نیا  لاـبند  هب  خـیرات ، مـلع  نادنمـشناد  اـجنیا 

.دنمهفب
ات دـنک  رتـهب  ار  شدوـخ  ریـسم  هک  دـنک  یم یعـس  شدوـخ  مـلع  رد  دـعاوق  نـیا  ندروآ  دوـجو  هـب  اـب  خـیرات  مـلع  نیارباـنب 

تروص یتاهابتـشا  تسا ، هدـش  ماجنا  ییاهراک  ریـسم  نیا  رد  امتح.دـهدب  شناگدـنناوخ  هب  رت  یعقاو یاه  هداد دـناوتب 
.تسا هدش  حالصا  مولعم و  دعب  هتفرگ و 

.دشاب نآرق  خیرات  تمدخ  رد  دناوت  یم شناد  نیا 
زا هدافتـسا  اب  دناوت  یم تسا  ینآرق  مولع  زا  یکی  هک  نآرق  خیرات  دیآ و  یم نآرق  خـیرات  کمک  هب  خـیرات  شناد  نیا  اذـل 

خیراـت مسا  هب  میدـناوخ ، یتاـعالطا  هنوگره  هک  دـشابن  روطنیا  رگید  دـنک و  رت  حـقنم ار  شدوـخ  رادـقم  کـی  خـیرات ، ملع 
نادرگرــس ار  وجــشناد  لــقن و  ار  لوــق  نیدــنچ  هـک  مـینک  مـهارف  نآرق  خــیرات  ماــن  هـب  ار  یگُنج  اــی  مــینک و  لوــبق  نآرق 

یاـه تـما دروـم  رد  نآرق  هـک  دریگب  رارق  ییاـه  هرازگ تمدـخ  رد  دـناوت  یم هـک  تـسا  یـسانش  ناتـساب رگید ، لاـثم.مینک 
.دیوگ یم نخس  هتشذگ 

.دندش هنوگچ  هک  رگنب  ار  نالف  باحصا  هک  دنک  یم نایب  نآرق  یا  هلئسم کی  دروم  رد  هک  یتقو 
ادـیپ ار  یـصخش  مـیدرک و  ییاـه  یراـفح اـج ، نـالف  رد  اـی  نیطـسلف  رد  اـی  ندرا  رد  ًـالثم  هـک  دـنیوگ  یم ناسانـش  ناتـساب

ای اـه و  ناـمتخاس هـک  یتایــصوصخ  دــنیوگ  یم تیاــهن  رد  دــندرک و  یم یگدــنز  اــجنیا  رد  یموـق  هـک  میدــیمهف  مـیدرک و 
.دیوگ یم نآرق  هک  تسا  یزیچ  هیبش  دنتشاد ، دندرک  یم یگدنز  اجنآ  هک  ینامدرم 

رد ییاهزیچ  دنیوگب  دننک و  فشک  ار  ییاهراغ  دنورب و  دنناوت  یم یناسک  تسا و  هتفگ  نخس  نآرق  فهک  باحـصا  زا  ای 
.تسا هدش  ادیپ  راغ  رد  هتفگ ، نآرق  هچنآ  یاتسار 

.تسا هطبار  کی  نیا.دیآ  یم تسا  هدش  شرازگ  اه  تما خیرات  زا  نآرق  رد  هچنآ  کمک  هب  یسانش  ناتساب نیاربانب 
رت قـیقد رادــقم  کـی  ار  ینآرق  شناد  نـیا  اـت  دــنیآ  یم ینآرق  یاـه  هرازگ کـمک  هـب  موـلع  نآ  رتـشیب ، هـک  یا  هـطبار ینعی 

.دننک
.ار نآرق  هن  دننک ، رت  قیقد ار  ینآرق  شناد  هک  منک  یم دیکات 

.دننک رت  قیقد ار  نآرق  دنیایب و  دیاب  مولع  ارچ  الصا 
هطبار.ینآرق موـلع  مییوـگب  دـیاب  هکلب  مینک ، ریبـعت  نآرقلا  موـلع  هب  دـیابن  اـهنیا  هب  دـننک و  یم رت  قـیقد ار  ینآرق  شناد 

.تسا هطبار  نیا  سکع  هب  مود 
.تسا نکمم  زین  نیا  هک  دیایب  یناسنا  مولع  کمک  هب  ینآرق  مولع  ینعی 

.ینآرق ملع  مییوگب  دیاب  هکلب  نآرق ، مییوگب  دیابن  مه  زاب  دیراد و  یتشادرب  کی  یا ، هیآ کی  زا  امش  ینعی 
مهف ای  ینس و  نارسفم  ینآرق  مهف  ای  هعیش و  نارسفم  ینآرق  مهف  ای  نارسفم  ینآرق  مهف  ای  نم و  ینآرق  مهف  ینعی 

.فوسلیف نارسفم  ینآرق  مهف  ای  فراع  نارسفم  ینآرق 
.تسا هدش  داجیا  نآرق  اب  ناش  هطبار زا  هک  دنراد  یمهف  اهنیا 

.دنک یم ادیپ  یصاخ  یفسلف  مهف  کی  دناوخ و  یم نآرق  تسا ، فوسلیف  کی  اردصالم 
َامِهِيف َنَاك  َْول   » دومرف هک  مدناوخ  یم ار  نآرق  هیآ  نیا  متـشاد  زور  کی  دیوگ ، یم دـیدروآ ؟ اجک  زا  ار  مهف  نیا  دـییوگ  یم

.مدرک ادیپ  یفسلف  هلئسم  دروم  رد  ار  مهف  نیا  تقو  نآ  َاَتدََسَفل ،» ُهللا  ِالإ  ٌَةِهلآ 
.تسا یلاع  یلیخ  هیور  نیا  نیاربانب.دنک  یم هدافتسا  هفسلف  رد  نآ  زا  دیآ  یم اردصالم  تسا و  ینآرق  مهف  نیا 

تایرظن کی  ًالثم  ادعب  دننک و  یم ادیپ  لماعت  ضحم  یفسلف  یاه  مهف اب  دنیآ و  یم نآرق ، هن  ینآرق و  یاه  مهف ینعی 
.هیلاعتم تمکح  دوش  یم هک  دیآ  یم نوریب  یفسلف 

.تسین یمک  زیچ  اردصالم  هیلاعتم  تمکح 
.تسین یکچوک  فرح  تسا ، هدرک  نایب  اردصالم  هک  یرهوج  تکرح  ای 

دیدپ ندش و  رادـیدپ  رد  اردـصالم ، یثیدـح  هشیدـنا  ینید و  هشیدـنا  ینآرق ، هشیدـنا  اعطق  تسا و  یمهم  فرح  رایـسب 

 



ءاشم تمکح  رد  روط  نیمه.تسا  هتـشاد  تلاـخد  تسه  هیلاـعتم  تمکح  ناونع  هب  هک  یفـسلف  تاـیرظن  نیا  ندـمآ 
رد ار  ییاـه  یروـئت یتـقو  زین  وا  نیارباـنب  تـسا ، انـشآ  نـید  اـب  تـسا و  ناملــسم  فوـسلیف  کـی  هـک  مـیراد  ار  انیــس  نـبا

.تسا روط  نیمه  دراد ، یم زاربا  ءاشم  هفسلف 
.دنا هدوب تروص  نیمه  هب  زین  امکح  رگید  یباراف و 

اب دـناوت  یم ینآرق  یاـه  هشیدـنا نـیا  تـسین ، نآرق  نـیع  تـسا ، هـتفرگ  نآرق  زا  صخــش  کـی  هـک  یا  هشیدـنا نیارباـنب ،
لماعت رگید  یتخانـش  هعماج  یتخانـشناور و  یاه  هشیدـنا  اب  یناـفرع و  یاـه  هشیدـنا اـب  رگید و  یفـسلف  یاـه  هشیدـنا

رظن زا  اـنعم  نیا  هب  مـیراد  ینید  ینآرق و  یناـسنا  موـلع  اـی  یمالـسا و  موـلع  اـم  هـک  دـنتفگ  یناـسک  رگا  دـشاب و  هتـشاد 
روـصت اـم  هعماـج  رد  هنافــساتم  اـماناریا  روـشک  رد  یناـسنا  موـلع  نآرق و  هـطبار  زا  حیحــصان  روـصت.تسا  تـسرد  هدــنب 

دنتـسین و بوخ  یناـسنا  مولع  مییوگب  هک  میراد  تیروماـم  اـم  ًـالثم  هک  دراد  دوجو  یناـسنا  مولع  نآرق و  زا  یحیحـصان 
.مینک ینآرق  ار  اهنیا  دیاب  نیاربانب  دنا و  یبرغ اهنیا 

.تسا تسرد  موس  ضرف  طقف  تسین و  تسرد  نیا  هدنب  رظن  هب 
.تسین حیحص  مییوگب  یملع  هتشر  هباثم  هب  ار  نآرق  هک  لوا  ضرف 

.تسین یملع  هخاش  کی  نآرق  اما  دنراد ، یفلتخم  یاه  هخاش یسانش  هعماج یسانشناور و 
.دراد ار  شدوخ  هاگیاج  نآرق  هکلب  دهد ، شزومآ  هب  ار  ملع  دنچ  دهاوخب  هک  تسین  یباتک  نآرق  هکنیا ، مود 

یناسنا مولع  اب  اعون  دـنناوت  یم ینآرق  مولع  نیا  دراد و  دوجو  هک  تسین  راـکنا  لـباق  ینآرق  مولع  ناونع  هب  یمولع  اـما 
نیا دراد و  یملع  تاراشا  یهاگ  نآرق  نوچ  مشاب ، هتـشاد  یروصت  مناوت  یمن یبرحت  مولع  رد  هتبلا.دننک  رارقرب  طابترا 

تاراشا نیا  دـینک  رکف  هکنیا  هن  اما  تسین ، (ص ) ربمایپ راک  نآرق  هک  میمهفب  اـم  هک  تسا  نیا  رثکادـح  یملع  تاراـشا 
یملع تاراـشا  رگا  هـکلب  دـمهفب ، ار  یـسانش  نـینج دـناوت  یم رتـهب  مـه  درف  نآ  دروـخ و  یم سانـش  نـینج درد  هـب  یملع 

.تسین هدوب ، یما  هک  مالسا  ربمایپ  یارب  نتم  نیا  میمهفب  هک  تسا  دح  نیا  رد  دشاب 
، نید مولع  هن  ینید و  مولع  اـعطق  یناـسنا  مولع  یاـه  هشیدـنا هزوـح  رد  اـما  تسا ، هدـش  لزاـن  دـنوادخ  بناـج  زا  هکلب 

یعقاو رما  کـی  دـیاب  نیا  هک  منک  یم دـیکأت  هـتکن  نـیا  رب.دـشاب  هتـشاد  ییاراـک  دـناوت  یم نآرق  موـلع  هـن  ینآرق و  موـلع 
داـجیا ینآرق  یناـسنا  موـلع  دـنچ  هاـم  دـنچ  رد  یـسک  اـت  دـنهد  روتـسد  هک  تسین  روـط  نیا  ینعی  یروتـسد ؛ هن  دـشاب و 

.دنک
اردصالم دـننام  یلاثم  اما  تسا ، فلاخم  یملع  یاه  هخاش ملع و  تعیبط  اب  نیا  دوش و  یمن روطنیا  تسین و  روط  نیا 

هئارا اـیند  هب  ار  هیلاـعتم  تمکح  ینید  ینآرق و  یاـه  هشیدـنا ریثأـت  تحت  تسا و  ناملـسم  فوـسلیف  کـی  وا  هـک  مدز  ار 
رافـسا رد  هک  ار  اردصالم  یلاعتم  یاه  هشیدنا نیا  دننک و  رکف  دننیـشنب و  دیاب  ناهج  گرزب  نادنمـشناد  هک  تسا  هدرک 

.تسا یا  هتشر نیب زا  یا  هنومن نیا.دنمهفب  ار  هدرک  حرطم  هیبوبرلا  دهاوشلا  ای  و 
هداتفا قافتا  هک  تسا  ییاه  یا هتشر نیب زا  یلاعتم  یاه  هنومن اردصالم ، یبرع و  نبا  یباراف ، انیس ، نبا  یاهراک  ینعی 

کراـبم و رایــسب  ثداوـح  کـی  دــهاش  دــتفیب ، قاــفتا  مـه  یملع  رگید  یاــه  هـصرع رد  ییاــه  شــالت نـینچ  رگا  تـسا و 
رگا دوش و  رارقرب  ینآرق  مولع  اـب  رگید  موـلع  نیب  یگولاـید  دـیاب  فاـصوا  نیا  اـب  اـنکیا.دوب ـ  میهاوـخ  هدـنیآ  رد  ینوـمیم 

شمــسا دــنک ، ینید  ار  مــلع  اــی  دــنک و  نردــم  یمالــسا و  ار  رگید  موــلع  دــهاوخب  دــهد و  هــبلغ  ار  ضرف  شیپ قــقحم 
.دشاب یعیبط  دیاب  مه  گولاید  هلب.تسین ، یا  هتشر نایم تاعلاطم 

.مینک تباث  ار  اهنآ  میهاوخب  امتح  هک  دشاب  ییاه  ضرف شیپ اب  یرابجا و  تروص  هب  دناوت  یمن گولاید  ینعی 
ای در و  ای  دـییات  تسا  نکمم  اما  دیـشاب ، هتـشاد  یرظن  کـی  ادـتبا  زا  امـش  هک  تسا  نیا  یارب  میوگ ، یم هک  ضرف  شیپ 

.دشاب هتشادن  یا  هجیتن
.تسا نیا  ضرف  شیپ نوناق  دیور ، یم شیپ  ار  یملع  هار  اه  ضرف شیپ اب  رگا  ینعی 

نیا میوگ  یم اما  منک ، یم راک  مراد و  ساـسا  هیاـپ و  ناونع  هب  ار  نیا  دـییوگب  دیـشاب و  هتـشاد  ار  یزیچ  کـی  امـش  ینعی 
شور اب  دوشب ، دـیاب  روطنیمه  مییوگب  هک  دـشاب  رگا  انعم  نیا  هب  اما.دیـسرن  هجیتن  هب  اـی  دـش و  در  اـی  دـییات  ضرف  شیپ

.تسین راگزاس  یملع 
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.دوش عقاو  یعیبط  ریسم  کی  رد  دیاب  دنویپ  نیا  ینعی 
.دیریگب رظن  رد  ار  ناتخرد  ندز  دنویپ  ًالثم 

.دروخ یمن دنویپ  یرگید  تخرد  ره  اب  یتخرد  ره 
ریذـپ ناـکما نوـچ  دـینزب  دـنویپ  یرگید  هتـسر  هب  دـیناوت  یمن ار  تـسا  یرگید  هتـسر  هورگ و  کـی  زا  هـک  یتـخرد  کـی  اـمش 

.تسین
مهاـب یناوـخمه  هک  دـینزب  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  تخرد  ود  روز  هب  دـیناوتب  دریگ و  تروـص  راـک  نیا  ادـتبا  رد  تـسا  نـکمم 

.دوش یم بارخ  دنویپ  نیا  یتدم  زا  دعب  اما  دنرادن ،
.تسا روطنیمه  زین  گولاید 

.تسا یناملآ  یسک  کی  ینپاژ و  یسک  کی  دینک  ضرف  ًالثم 
.دوش یمن لصاح  یگولاید  دنسر و  یمن یا  هجیتن هب  دننزب ، فرح  رگیدکی  اب  ناشدوخ  نابز  اب  دنهاوخب  اهنیا  رگا 
.دنز یم فرح  شدوخ  یارب  شدوخ  نابز  اب  مه  درف  نیا  دنز و  یم فرح  شدوخ  نابز  اب  شدوخ  یارب  فرط  نآ 

.میشاب هورگ  مه نابز و  مه هتسر ، مه ام  دیاب  نیاربانب.دننز  یم سپ  ار  رگیدمه  ود  ره  هکنیا  یارب 
یگولاید دشاب ، هتشادن  دوجو  یکرتشم  هیاپ  چیه  رگا  دشاب و  هتشاد  دوجو  کرتشم  ساسا  هیاپ و  کی  دیاب  گولاید  رد 

.دریگ یمن تروص 
.مینک ادیپ  ار  نیا  دیاب  هک  میهاوخ  یم کرتشم  قطنم  کی  گولاید  رد 

هب ار  نیا  تسا و  یعمج  درخ  ای  یناسنا و  لقع  ینآرق ، مولع  یناسنا و  مولع  نیب  کرتشم  قطنم  دـیوگب  رفن  کی  ًـالثم 
.دنک لوبق  سِیب  کی  ناونع 

ار نیا  تسین و  راگزاس  ام  هعماج  درخ  لقع و  اب  دـیوگ ، یم سانـش  هعماج هک  یزیچ  نیا  دـیوگ  یم درک ، لوبق  رگا  لاـح 
.دراذگ یم رانک 

روهـشم ینآرق  ملع  هب  هک  یملع  اـی  تسا و  هدـش  روهـشم  ینید  ملع  هب  هک  ملع  نیا  تفگ  دـیاب  بیترت  نیمه  هب  لاـح 
ار نآ  دیاب  تسین و  راگزاس  میداد ، رارق  گولاید  یارب  هیاپ  ناونع  هب  هک  یعمج  درخ  نیا  اب  شا  هخاش نیا  تسا ، هدـش 

نینچ دییوگ  یم لباقم  فرط  هب  امـش  تسا ، لاحم  نیـضیقن  عامتجا  هک  دیدرک  لوبق  قطنم  رد  یتقو.دیراذگب  رانک  زین 
.هلب دیوگ  یم دیراد ؟ لوبق  ار  یزیچ 

.مراد لوبق  مه  نم  دییوگ  یم
.تسین تسرد  ناتفرح  هک  دینادب  دیاب  دیدز ، ضیقنودض  فرح  رگا  مینک  یم هک  ثحب  مینک ؟ راک  هچ  الاح 

عفر هن  تسا و  نکمم  نیـضیقن  عامتجا  هن  هکنیا ، نآ  دـیتفریذپ و  ار  یا  هدـعاق کی  هک  دـیدرک  لوبق  یتقو  نیاربانب  سپ 
.تسا طلغ  امش  راک  نیا  دیتفیب  ییوگ  ضقانت هب  رگا  دیتسه  ناملسم  هک  امش  تسا ، نکمم  نیضیقن 

.تسا لطاب  تفگ  ضقانت  زین  وا  رگا  تسا ، یحیسم  دیوگ  یم هک  مه  یکی  نآ 
.دینزب فرح  زیمآ  ضقانت دیابن  هک  دیا  هدرک لوبق  ود  ره 

.دیا هدرک لوبق  ود  ره  هک  دیشاب  هتشاد  کرتشم  قطنم  دیاب  یگولاید  ره  رد 
دییایب دـعب  دـینک و  لوبق  دـیاب  ار  ییاه  ساسا اه و  هیاپ کی  تسا و  روطنیمه  زین  ینآرق  مولع  یناسنا و  مولع  ثحب  رد 

.دینک وگو  تفگ و 
ود ره  هک  میتفگ  رگا  نیاربانب  ؟ دـتفا یم قاـفتا  یگولاـید  هچ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یکرتشم  هیاـپ  هک  دـشاب  رارق  رگا  اـما 

.مینک لماعت  رگیدکی  اب  میناوت  یم مینز و  یم فرح  نابز  نیا  هب  میتسه ، دلب  یسیلگنا 
تروص هب  زین  ار  قطنم  نآ  دـشاب و  هتـشاد  دوـجو  یکرتـشم  قـطنم  دـیاب  تسا و  روـطنیمه  زین  یا  هتـشر نیب گولاـید  رد 

نم یلقع  هیاـپ  اـب  یتخانـشناور  مولع  یاـه  هداد اـجره  میوگب  نم  هکنیا  هن  دنـشاب ، هتـشاد  لوبق  دـیاب  ود  ره  یواـسم ،
نم اـجنآ  دوـب ، فلاـخم  یلقع  سیب  نـیا  اـب  نـید ، هـن  ینید و  یاـه  هداد رگا  اـما  مراذــگ ، یم راـنک  ار  اــهنآ  دوـب ، فلاــخم 

، نـیا هـک  مـینک  یم روـصت  یحو  ار  اـهنآ  تـسا و  لـقع  زا  رتارف  یحو  مـیمهف و  یمن اــم  ریخ ، میوـگ  یم نـم  مریذــپ و  یمن
اهنیا تسا و  (ص ) ربماـیپ ادـخ و  نخـس  یحو و  زا  اـم  یاـه  مـهف دوـش ، یم هـضرع  نـآلا  هـک  هـچنآ  تـسا و  یطلغ  ضرف 
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، تسا هدمآ  دوجو  هب  ییاه  شناد هزورما  انکیا.دـشاب ـ  ناشیا  هشیدـنا  نیع  هکنیا  هن  دنتـسه ، (ص ) ربمایپ هب  بوسنم 
.یکیتونمره یاه  تفایهر ای  یسانش  نابز دننام 

یا هتــشر ناــیم اــیآ  تـسا ؟ یخنــس  هـچ  نـیا  مــیریگب ، تمدــخ  هــب  یمالــسا  نوــتم  نآرق و  مــهف  یارب  ار  اــهنیا  رگا  اــما 
ینآرق مولع  یارب  مولع  نآ  زا  هک  تسا  تقو  کی  دراد ؛ ضرف  ود  یناـسنا ، مولع  اـب  ینآرق  مولع  مییوگ  یم هکنیا  ؟ تسا

.مینک یم هدافتسا 
.نآرق هن  تسا  ینآرق  ملع  ریسفت ،

.تسا رسفم  هب  بوسنم  ریسفت 
بوسنم هک  تسا  ریسفت  نیا  تسا و  نیا  هیآ  یانعم  هک  تسا  هدومرف  روطنیا  تسا  نآرق  رسفم  هک  همالع  مییوگ  یم

.تسا هدیمهف  نآرق  اب  لماعت  رد  ار  اهنیا  رسفم  تسا و  رسفم  هب 
هافتـسا کـیتونمره  دـننام  ییاـه  شناد زا  ناوت  یم نآرق ، مولع  هن  تسا و  ینآرق  موـلع  زا  هک  ریـسفت  ماـن  هب  یملع  رد 

.درک
یرـصانع هچ  دور و  یم اطخ  هب  روطچ  دوش و  یم لصاح  روطچ  مهف  هک  هدوب  نیا  یور  زین  ناشراک  دـندرک و  شالت  اـهنآ 

یـسانشناور ار  هدنیوگ  هدنـسیون و  کی  هکنیا  ًالثم.تسا  حرطم  هک  یرگید  لئاسم  دنراد و  تلاخد  هدنمهف  کی  مهف  رد 
.تسا هتشاد  تلاخد  هدز  هک  یفرح  رد  لئاسم  نیا  ردقچ  دننیبب  دنهاوخ  یم دننک ، یم

.دنا هداد ییاه  هیضرف ناشدوخ  یارب  دعب 
.دشاب رت  لوبقم هک  دنک  هئارا  یریسفت  دناوتب  اسب  هچ  دنک و  هدافتسا  اه  شناد نیا  زا  دناوت  یم رسفم 

.دیشاب هتشاد  ناتریسفت  ناگدنناوخ  نیب  یکرتشم  سِیب  کی  دیاب 
هک دـییوگ  یم امـش  ًالثم  تسیچ ؟ امـش  لیلد  هک  مسرپ  یم امـش  زا  تسا ، ریـسفت  نآ  زا  رتهب  ریـسفت  نیا  دـییوگب  هکنیا 

.تسا رت  لوقعم میوگ  یم هک  یریسفت  ما و  هدناوخ ار  ود  نیا 
مه امب  القع  هب  ینعی  یفرع ؟ لقع  ای  تسا  امـش  روظنم  یفـسلف  لقع  ایآ  تسا ؟ انعم  هچ  هب  رت  لوقعم میوگ  یم دعب 

راتفر نیا  دنیوگ  یم القع  ًالثم.مود  راتفر  نیا  ای  تسا  رت  ینید تسا  باجح  یب هک  یـسک  اب  راتفر  روطنیا  دییوگ  یم القع 
.تسا رت  ینید هک  میدیمهف  ار  راتفر  یکی  نآ  دشاب و  ینید  هک  میرادن  لوبق  یلیخ  دراد و  تنوشخ  لوا 

رد جرح  رسع و  تسا و  هلهـس  تعیرـش  نم ، تعیرـش  هدومرف  (ص ) ربمایپ هک  تسا  نیا  میدیمهف  نید  زا  هچنآ  نوچ 
اب یتـح  هک  تسا  نیا  میدـیمهف  هچنآ  مینزب و  فرح  مدرم  اـب  دـیاب  مرن  ناـبز  اـب  هکنیا  تسا  نید  رد  هجنآ  تسین و  نید 

.میشاب ِنَیل  دیاب  مه  نوعرف 
هک نآ  میوگ  یم نم  تسا ؟ رت  ینید باجح  دـب  ای  باـجح  یب اـب  راـتفر  مادـک  دـییوگ  یم امـش  ـالاح  میدـیمهف ، ار  اـهنیا  اـم 

.دراد یرتشیب  لهاست 
.تسا القع  مه  امب  القع  یفرع  لقع  ناشکالم  سپ  تسا ، رت  ینید مود  راتفر  نیا  دنتفگ  هعماج  یالقع  عون  رگا  سپ 

.تسا یضایر  لقع  ام  سِیب  مییوگ  یم تقو  کی  ای 
سنج کی  زا  دروخ و  یم دنویپ  ریسفت  اب  کیتونمره  مینک ، یم هدافتسا  شناد  کی  ناونع  هب  کیتونمره  زا  ام  رگا  سپ 

رت و لوـقعم رتـهب و  ار  ریـسفت  دـناوت  یم اذـل  دـنروخ ، یم دـنویپ  مهاـب  تـسا و  مهاـفت  مـهف و  زا  ود  ره  سنج  دنتـسه و 
.دنک رت  لوبقم

ریــسفت مـلع  ندــش  رت  لوـقعم ثعاــب  کــیتونمره  هـک  مییوـگب  میناوــتب  اــت  مـیراد  زاــین  کرتــشم  قــطنم  کــی  هـب  اــجنیا 
مایپ یاهتنایدحوا  یضترم  زا  وگو  تفگ.دوش یم
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ارادم یلصا : عبنم   ۴۹۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

یاضف تیعضو  رد  دوخ  تشاددای  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یرتکد  هرود  یوجـشناد  یربهر  دمحمدامتعا  همانزور 
هقالع قشع.دنک و  یم دای  نیالنآ  یمومع  یازع  ناونع  هب  نآ  زا  یـسررب و  ار  نایرجـش  داتـسا  تشذگرد  زا  سپ  یزاجم 

.تسین هدیشوپ  یفخم و  یرما  نایرجش ، اضردمحم  ناریا ، زاوآ  ورسخ  هب  ناریا  تلم 
اه نویلیم هک  دوب  رـصاعم  نارود  یاه  هرهچ نیرت  بوبحم زا  یکی  تشاد و  یاج  ناـیناریا  زا  یرایـسب  بلق  رد  ناـیرجش 

سوریو یریگ  هـمه رگا  اـسب  هـچ  دنتــشاد و  تـسود  ار  وا  دوـخ ، یبهذـم  یاـهرواب  یــسایس و  یاـه  شیارگ زا  غراـف  رفن 
رد ار  یندـنام  داـی  هـب  یریوـصت  وا  هقردـب  ی  هنحــص دـندرک و  یم تکرــش  وا  رکیپ  عییــشت  رد  رفن  اـه  نوـیلیم دوـبن ، اـنورک 

.دز یم مقر  نرق  ینایاپ  یاهزور 
یمدرم مییوگب  رگا  تسین  قارغا  دـنهد و  یم یهاوگ  نایرجـش  اضردـمحم  تیبوبحم  هب  یبوخ  هب  زین  نیـالنآ  یاـه  هداد

رد کـیال  دروکر.دـندرک  هقردـب  یزاـجم  تروـص  هـب  ار  وا  دنتـشادن ، ار  ناریا  زاوآ  داتـسا  رکیپ  عییــشت  رد  روـضح  ناـکما  هـک 
هبنـشجنپ ۱۷ زور  رد  نایرجـش  اضردمحم  تشذگرد  ربخ  راشتنا  ییادـتبا  تاعاس  زا  دـش  هتـسکش  یـسراف  رتییوت  خـیرات 

.تشاد همادا  هعمج  زور  نایاپ  ات  دنور  نیا  هک  دش  زاغآ  یعامتجا  یاه  هکبش رد  بلطم  نارازه  راشتنا  هامرهم ۹۹ ،
زا ۲ شیب  اـه  تییوـت نیا  هـک  دـش  رـشتنم  نایرجـش  اضردـمحم  هـب  عـجار  تییوـت  رازه  هـب ۱۰۰ کــیدزن  زور ، ود  نـیا  یط 

کیال دروکر  ناـیم ، نیا  رد.تسا  تییوت  اهنت ۳۰۰  هب  طوبرم  نآ  مظعا  شخب  دـنا و  هدـش کیال  راب  رازه  نویلیم و ۲۷۰ 
اب دوب ، هدرک  دـییات  ار  شردـپ  تشذـگرد  ربخ  هک  نایرجـش  نویاـمه  تییوت  دـش و  هتـسکش  زین  یـسراف  رتییوت  خـیرات  رد 

رما نیا  دـهد  یم ناـشن  یبوـخ  هب  هک  یعوـضوم  دـش ؛ یـسراف  رتـییوت  رد  تییوـت  نـیرت  کـیالرپ  کـیال ، رازه  دودح ۸۵ 
هتـــشاد تــیمها  دنتـــسه ، رثــکتم  رایـــسب  یگنهرف ) یـــسایس ، هاگدـــید  ظاـــحل  هــب   ) هــک رتــییوت  ناربراـــک  موــمع  یارب 

نیرترادـــفرطرپ هزورما  هــک  مارگاتـــسنیا  رد  رگید ، یوسزادـــنا  هــتفرگ یموــمع  یازع  نیــالنآ ، یاــضف  رد  ناـــیناریا.تسا 
.دوب توافتم  یرادانعم  زرط  هب  عاضوا  تسا ، نایناریا  نایم  نشیکیلپا 

هدش هدید  راب  نویلیم  زا ۱۴۸ شیب  هتـشذگ  زور  لوط ۲  رد  یعامتجا  هکبـش  نیا  رد  هدش  رـشتنم  یاهویدیو  زا  یـشخب 
نویلیم کی  زا  شیب  هتفرگ و  کیال  نویلیم  زا ۵۹  شیب  ییاهنت  هب  زین  ناریا  زاوآ  ورـسخ  هب  عجار  بلاطم  زا  یدادعت  و 

.تسا هدرک  تفایرد  تنماک  رازه  و ۲۳۰ 
هب طوبرم  رامآ.تسا  هتـشاد  یهاگیاج  هچ  ناـیناریا  ناـیم  نایرجـش  دـهد  ناـشن  هک  تسا  یفاـک  روآ  تفگـش  راـمآ  نیا 

.تسا روآ  تریح  مارگلت  رد  نایرجش  اضردمحم  بلاطم 
اما تسا ؛ هدـش  رـشتنم  لاـناک  رازه  طـسوت ۱۰  بـلطم  رازه   ۱۰۳ هتـشذگ ، زور  لوط ۲  رد  یعاـمتجا  ناـسر  ماـیپ نیا  رد 

.تسا هدش  هدید  مارگلت  رد  راب  نویلیم  دودح ۳۰۰  بلاطم  نیا  هک  تسا  نآ  تسا ، یندرکنرواب  زیگنا و  تریح  هچنآ 
.درک یشوپ  مشچ نآ  زا  دیابن  هک  تسا  یتقیقح  اما  دنسرب ، رظن  هب  رواب  لباقریغ  دیاش  هدش  هیارا  ماقرا  دادعا و 

دهد یم ناـشن  مارگلت  رد  دـیدزاب  نویلیم  مارگاتـسنیا و ۳۰۰  رد  تنماـک  رازه  نویلیم و ۲۳۰  کـی  کـیال و  نوـیلیم   ۵۹
دنا و هدروآ اجب  نایرجـش  اضردمحم  زا  یهوکـشاب  نیالنآ  هقردـب  دـنا ، هتفرگ یمومع  یازع  نیالنآ ، یاضف  رد  نایناریا  هک 

تـسا نآ  دـش  هراشا  هک  ییاه  هداد یانعم.دـنا  هدرک فوطعم  ناریا  زاوآ  داتـسا  هب  ار  دوخ  هجوت  ماـمت  هتـشذگ  زور  رد ۲ 
فلتخم یاه  شخب روط  نیمه  یتیـسنج و  ینـس و  نوگانوگ  یاـه  هدر زا  معا  ناـیناریا  همه  هدـنهددنویپ  نایرجـش  هک 

رد تـلم  کـی  دوـب و  تـلم  کـی  مـیظع  هیامرــس  وا  دوـب ؛ تواـفتم  یــسایس  یاـه  شیارگ یبهذــم و  یاـهرواب  اـب  هعماــج 
نایرجش نوچ  یسک  هکنآ  لاح  دیدن ؛ تلزنم  ردق و  نامکاح  طسوت  دیاب ، هک  روط  نآ  دنچره  درک ؛ یراوگوس  شنادقف 

.تسا بایان  اهب ، نارگ یجنگ  نوچمه  ام  رصاعم  ناریا  رد 
همالع هاگشناد  رتـییوت  مارگلت  مارگاتـسنیا  نایرجــش  داتــسا  یدـیلک : تاـملک.تسا  ییوکــسا  دادرهم  زا  بـلطم  سکع 

https://www.atnanews.ir/? یراذــــگ : کارتشاـــیربهر  دــــمحم  نیـــالنآ  یاـــضف  اـــنطع  یموـــمع  یازع  ییاــــبطابط 

نیالنآ نیالنآ یاه   یاه هداد هداد تیاور   تیاور هبهب   نایرجش   نایرجش داتسا   داتسا تیبوبحم   تیبوبحم
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هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

۱۰۳ کیال /  راب  نویلیم  اب ۲.۳  زور  ود  رد  تییوت  رازه   ۱۰۰ نیالنآ /  یاه  هداد تیاور  هب  نایرجش  داتسا  تیبوبحم   
ارادم ..و -  دیدزاب  نویلیم  اب ۳۰۰  یمارگلت  بلطم  رازه 

زوین راهب  نیالنآ -  یاه  هداد تیاور  هب نایرجشداتسا  تیبوبحم   

اه نیرترب نیالنآ -  یاه  هداد تیاور  هب نایرجش  داتسا  تیبوبحم   

لابولگ ناریا  نیالنآ -  یاه  هداد تیاور  هب  نایرجش  داتسا  تیبوبحم   

نیالنآ  ۵۵ دنا -  هتفرگ یمومع  یازع  نیالنآ ، یاضف  رد  نایناریا  نایرجش  | اضردمحم  زا  هوکشاب  نیالنآ  هقردب   

سرگاز سوناف  نیالنآ -  یاه  هداد تیاور  هب نایرجشداتسا  تیبوبحم  سرگاز |  سوناف   

نیالنآ دامتعا  یاه -  هداد تیاور  هب نایرجش  داتسا  تیبوبحم   

۱۰۳ کیال /  راب  نویلیم  اب ۲.۳  زور  ود  رد  تییوت  رازه   ۱۰۰ نیالنآ /  یاه  هداد تیاور  هب نایرجش  داتسا  تیبوبحم   
 - باختنا تیاس  مارگاتسنیا |  رد  تنماک  نویلیم  کیال و ۱.۲  نویلیم   ۵۹ دیدزاب /  نویلیم  اب ۳۰۰  یمارگلت  بلطم  رازه 

باختنا

۱۰۳ کیال /  راب  نویلیم  اب ۲.۳  زور  ود  رد  تییوت  رازه   ۱۰۰ نیالنآ /  یاه  هداد تیاور  هب نایرجش  داتسا  تیبوبحم   
ناریا ناب  هدید  مارگاتسنیا -  رد  تنماک  نویلیم  کیال و ۱.۲  نویلیم   ۵۹ دیدزاب /  نویلیم  اب ۳۰۰  یمارگلت  بلطم  رازه 

۱۰۳ کیال /  راب  نویلیم  اب ۲.۳  زور  ود  رد  تییوت  رازه   ۱۰۰ نیالنآ /  یاه  هداد تیاور  هب نایرجش  داتسا  تیبوبحم   
دیما ریبدت و  مارگاتسنیا -  رد  تنماک  نویلیم  کیال و ۱.۲  نویلیم   ۵۹ دیدزاب /  نویلیم  اب ۳۰۰  یمارگلت  بلطم  رازه 

۲۰۲۰
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۲۲

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

، دنا هتـسیز مه  رانک  رد  هراومه  ( fake news  ) زوین کیف  یترابع  هب  ای  یلعج  تاـعالطا  راـبخا و  یزاـجم و  یاـه  هناـسر  
.دشاب اه  ناسنا ناج  تمیق  هب  دناوت  یم یتسیز  مه نیا  انورک  عویش  نارود  رد  اما 

هب دننک ، یم رـشتنم  عورـشم  یربخ  عبانم  زا  دـیلقت  اب  یعامتجا  یاه  هناسر هک  دنتـسه  یربخ  یاه  تیاور یلعج  رابخا   
« یتاـعالطا یگدوـلآ   » ییاـضف نینچ  رد.دوـش  یم هدـید  رتـمک  ناـشیاه  هیبیذـکت دـنوش و  یم رـشتنم  اـه  هکبـش رد  تعرس 

یــصخشم یعقاوریغ  تاـعالطا  ریگرد  یناـکم ، یناـمز و  هرتـسگ  کـی  رد  یعمج  تـینهذ  یموـمع و  راـکفا  دـیآ و  یم دــیدپ 
ماــن یلعج » تاــعالطا  راـــبخا و  یریگ  هــمه  » اـــی ( disinfodemic « ) یمدوــفنیا سید  » ناوـــنع هــب  نآ  زا  هــک  دوـــش  یم

.میرب یم

تعرــس هــب  دــنراد  ار  یناوــت  نــینچ  یلعج  رابخادــنهد  یم مــه  تــسد  رد  تــسد  یربــخ » تنوــفع   » اــنورک و سوریو   
بجوم هک  دراد  یبرخم  تارثا  اه  نآ عیرـس  ریثکت  دـنوش و  یم ناربراک ) نیب  اـه و  هورگ همه  رد  عیرـس  راـشتنا  « ) لاریاو »
تنوـفع  » اــی ( News infection « ) یربــخ تنوــفع   » ار نآ  نـم  هــک  دوــش  یم عــماوج  یناــسر  عــالطا ماــظن  رد  تنوــفع 

.ممان یم ( Information Infection « ) یتاعالطا

انورک انورک یریگ   یریگ همه همه اباب   نامزمه   نامزمه یلعج   یلعج تاعالطا   تاعالطا رابخا  وو   رابخا یریگ   یریگ همه همه

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۷۴
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رد دوـخ  هتــشذگ  زور  تشادداـی  رد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  یراـگن  هماـنزور هورگ  یملع  تـئیه  وـضع  یدــمحا ، یلع 
.دیوگ یم انورک  نارود  رد  یلعج  رابخا  تاعالطا و  یریگ  همه ی  هلئسم زا  سالپانریا 

، دـنا هتـسیز مه  رانک  رد  هراومه  ( fake news  ) زوین کیف  یترابع  هب  ای  یلعج  تاـعالطا  راـبخا و  یزاـجم و  یاـه  هناـسر
.دشاب اه  ناسنا ناج  تمیق  هب  دناوت  یم یتسیز  مه نیا  انورک  عویش  نارود  رد  اما 

رگید تراـبع  هب  ریگ و  همه یراـمیب  نیتـسخن  اـنورک  یرامیب.دـنک  یم  رـشنزاب  ار  نآ  اـنطع  عوضوم  نیا  تیمها  لـیلد  هب 
.دش رادیدپ  یعامتجا  نیون  یاه  هناسر اه و  یروانف رصع  رد  هک  تسا  یریگایند 

، مـه اـب  طاــبترا  یارب  اــه  یرواــنف نـیا  زا  یریگ ، هـمه کــی  رد  هدرتـسگ  روـط  هـب  مدرم  هـک  تـسا  راــب  نیتـسخن  نیارباــنب 
.دنریگ یم هرهب  نارگید  یهاگآ  دوخ و  ینمیا  یتمالس و 

.دنا هدرک مهارف  ار  نیالفآ  نیالنآ و  تروص  هب  تاعالطا  دح  زا  شیب  شرتسگ  هنیمز  یعامتجا ، یاه  هکبش عقاو ، رد 
ار یمدوفنیا »  » حالطـصا تشادـهب  یناـهج  ناـمزاس  هک  تسا  هجاوـم  تاـعالطا  زا  یهوـبنا  اـب  یموـمع  راـکفا  ور ، نیا  زا 

هراـبرد یلعج  راـبخا  تاعالطادـنک و  یم رتـشیب  ار  یگدوـلآ  عویـش  نازیم  ماـگنهرید  بیذـکت.تسا  هدرب  راـک  هـب  نآ  یارب 
درادن ار  تسخن  یاهزور  تیباذـج  دوش و   یم هدینـش  هدید و  رتمک  یرامیب  عویـش  تسخن  یاهزور  هب  تبـسن  دیووک ۱۹ 

دـصاقم اـب  هناـهاگآ و  هاـگ  یعاـمتجا  یاـه  هکبـش رد  ناـنچمه  فلتخم  یاـه  هزوـح رد  هدـننک  هارمگ تسرداـن و  راـبخا  اـما 
.دنوش یم رشنزاب  دیلوت و  هناهاگآان  هاگ  یداصتقا و  ای  یسایس 

هب دننک ، یم رـشتنم  عورـشم  یربخ  عبانم  زا  دـیلقت  اب  یعامتجا  یاه  هناسر هک  دنتـسه  یربخ  یاه  تیاور یلعج  رابخا 
« یتاعالطا یگدولآ   » ییاضف نینچ  رد.دوش  یم هدـید  رتمک  ناـشیاه  هیبیذـکت دـنوش و  یم رـشتنم  اـه  هکبـش رد  تعرس 

یـصخشم یعقاوریغ  تاـعالطا  ریگرد  یناـکم ، یناـمز و  هرتسگ  کـی  رد  یعمج  تینهذ  یمومع و  راـکفا  دـیآ و  یم دـیدپ 
ماــن یلعج » تاــعالطا  راــبخا و  یریگ  هـمه  » اــی ( disinfodemic « ) یمدوــفنیا سید  » ناوــنع هـب  نآ  زا  هــک  دوــش  یم

.میرب یم
یاـه هیــصوت شزوـمآ و  ریــسم  دوـش ؛ یم ماـمت  مدرم  ناــج  تـمیق  هـب  تشادــهب ، هزوـح  رد  یتسرداــن  تاــعالطا  نـینچ 

رد یراـمیب  لرتـنک  یارب  ار  اـهروشک  ییاـناوت  دوـش و  یم یکــشزپ  مـلع  یمگردرــس  بجوـم  دــنک ، یم لـتخم  ار  یتشادــهب 
دنوش و یم راگدنام  نهذ  رد  هک  تسا  هدـنبیرف  باذـج و  یدـح  رد  بذـک  تاعالطا  زا  یخرب.دـهد  یم رارق  رطخ  ضرعم 

.دوش یم رتمک  لاقتنا  تعرس  زا  اه  نآ ندش  شومارف  تعرس 
یاـه ( نیپـمک ) شیوـپ یطیارـش ، نـینچ  رد.تـسا  رثؤـم  یتاـعالطا  یگدوـلآ  نـیا  عویـش  نازیم  رد  زین  ماـگنهرید  بیذـکت 

.تشاد دهاوخ  همادا  نانچمه  سوریو  دشر  دنسر و  یمن دوخ  فادها  هب  مدرم  یزاس  نمیا
دنور زین  ریمو  گرم نازیم  تروص  نیا  رد  دـبای و  شهاـک  نآ  تیارـس  نازیم  هک  دوش  یم لرتـنک  ریگ  همه یراـمیب  یناـمز 

.دریگ یم یلوزن 
.تسا هنوگنیا  زین  یلعج  رابخا  راشتنا 

هب دنوش و  یم ریگ  همه رابخا  نیا  دوش  رتشیب  اه  نآ ندش  شومارف  تعرس  زا  رابخا  لاقتنا  راشتنا و  تعرس  هک  ینامز 
.دراد هراشا  رگید  درف  هب  یدرف  زا  لاقتنا  یارب  سوریو  کی  ییاناوت  هب  تیارس ، دننک ؛ یم تیارس  ناربراک  همه 

تعرـــس هــب  دــنراد  ار  یناوــت  نــینچ  یلعج  رابخادــنهد  یم مــه  تــسد  رد  تــسد  یربــخ » تنوــفع   » اــنورک و سوریو 
هک دراد  یبرخم  تارثا  اــه  نآ عیرــس  ریثــکت  دــنوش و  یم ناربراــک ) نــیب  اــه و  هورگ هــمه  رد  عیرــس  راــشتنا  « ) لاریاو »
ای ( News infection « ) یربــخ تنوــفع   » ار نآ  نـم  هــک  دوــش  یم عــماوج  یناــسر  عــالطا ماــظن  رد  تنوــفع  بجوــم 

.ممان یم ( Information Infection « ) یتاعالطا تنوفع  »
ریثکت راشتنا و  یتاعالطا و  یگدولآ  رثا  رب  یتاعالطا  یربخ و  تنوفع  سوریو و  اب  یگدولآ  رثا  رب  یـسوریو  یاـه  تنوفع

.دنوش یمن ریثکت  نابزیم  کمک  نودب  اه  سوریو.دیآ یم دیدپ  تسردان  رابخا  رمتسم 
اه نآ ندش  شومارف  تعرـس  دنوش و  یم راگدنام  نهذ  رد  هک  تسا  هدنبیرف  باذج و  یدـح  رد  تاعالطا  نیا  زا  یخرب 

.دوش یم رتمک  لاقتنا  تعرس  زا 
.تسا رثؤم  یتاعالطا  یگدولآ  نیا  عویش  نازیم  رد  زین  ماگنهرید  بیذکت 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۷۵



شزومآ نوچ  ییاه  هویـش هب  ناوت  یم یناسر » عالطا یاضف  ندرک  ینوفعدـض   » و یربخ » تنوفع   » یبسن نامرد  یارب 
یرگ و مــیظنت حیحـــص ، تاـــعالطا  دـــیلوت  تسرداـــن ، زا  تـــسرد  تاـــعالطا  راـــبخا و  صیخـــشت  یارب  یا  هناـــسر داوـــس 
و یربـخ » تنوـفع   » یبـسن ناـمرد  یارب.درک  هراـشا  یلم  یناـهج و  حطــس  رد  اـهداهن  هلخادـم  یهاـگ  یراذــگ و  تاررقم
رابخا و صیخـشت  یارب  یا  هناسر داوس  شزومآ  نوچ  ییاه  هویـش هب  ناوت  یم یناسر » عالطا یاضف  ندرک  ینوفعدـض  »

حطـس رد  اهداهن  هلخادم  یهاگ  یراذـگ و  تاررقم یرگ و  میظنت حیحـص ، تاعالطا  دـیلوت  تسردان ، زا  تسرد  تاعالطا 
، کیلک نتفرگ  یسایس ، عفانم  یروآدوس ، هزیگنا  اب  هچ  تسردان  تاعالطا  راشتنا  لاح  ره  رد.درک  هراشا  یلم  یناهج و 
، ناراگنربخ هفیظو  ناـنچمه  یرگید ، تین  ره  اـی  تاـعالطا  ندوب  دـیفم  لاـمتحا  یـساسحا ، شنکاو  یهاـگآ ، نتـشادن 

شیپ زا  شیب  داـمتعا  لـباق  حیحــص و  ربـتعم ، راـبخا  تاـعالطا و  هـئارا  یارب  ار  ناریبدرــس  هژیو  هـب یمــسر و  یاـه  هناـسر
.دنک یم رت  نیگنس

تاــطابترا یلعج  راــبخا  یدــیلک : تاملک.دــنوشن  راــتفرگ  راــبخا  نـیا  ماد  رد  ناــشدوخ  دنــشاب  بـقارم  هـک  نـیا  رت  مــهم
: یراذــــــــــگ کارتشااـــــــــنورک  یربـــــــــخ  تنوـــــــــفع  یتاـــــــــعالطا  تنوـــــــــفع  اـــــــــنطع  ییاـــــــــبطابط  همــــالع  هاگـــــشناد 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / زوین  زاتمم   

هدامآ ناریا  یمالـسا  یروهمج  تفگ : میناد ، یمن  غاب  هرق  هلئـسم  لح  هار  ار  گنج  اساسا  هکنیا  نایب  اـب  روهمج  سیئر 
یاـنبم رب  هرکاذـم  وگ و  تفگ و  قیرط  زا  ناتـسنمرا  ناـجیابرذآ و  هشقاـنم  لـصف  لـح و  یارب  یراـکمه  کـمک و  هنوگره 

.تسا اهروشک  یضرا  تیمامت  هب  مارتحا  اب  یللملا و  نیب  یقوقح و  نیزاوم 
سیئر اب  ینفلت  سامت  رد  هبنش  زور  یناحور  نسح  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  ، انـسیا زا  لقن  هب  زوینزاتمم  شرازگ  هب 
نارگن و  خـلت   رایـسب  ام  یارب  ناتـسنمرا  ناجیابرذآ و  هیاسمه  روشک  ود  یماظن  یریگرد  هکنیا  ناـیب  اـب  هیـسور ، روهمج 

ندش ینالوط  هدرتسگ و  بجوم  یریگرد  نیا  رد  تلاث  یاهروشک  یخرب  یلامتحا  هلخادـم  تشاد : راهظا  تسا ، هدـننک 
.میناد یمن  هقطنم  یاه  روشک  عفن  هب  ار  نآ  دش و  دهاوخ  نارحب 

تینما ظـفح  ترورـض  رب  دـیکات  ناتــسنمرا و  ناـجیابرذآ و  روـشک  ود  نارــس  اـب  دوـخ  یاـه  ساـمت  هـب  هراـشا  اـب  یناـحور 
ییـالاب تیمها  زا  اـم  یارب  هقطنم  رد  حلـص  تـشاد : راـهظا  یزرم ، قطاـنم  رد  نکاـس  ناـنطومه  ناـج  ناریا و  یاـهزرم 

 . تسا رادروخرب 
، غاـب هرق  هقطنم  یریگرد  رد  یتسیرورت  یاـه  هورگ  یخرب  تکراـشم  روضح و  زا  ینارگن  زاربا  اـب  نینچمه  روهمج  سیئر 

.دشاب کانرطخ  هقطنم  لک  مه  هیسور و  ناریا و  یارب  مه  دناوت  یم  اه  تسیرورت  روضح  درک : دیکات 
سب و شتآ  یرارقرب  اه ، یریگرد  هب  نداد  نایاپ  یارب  یعمج  یراکمه  کرتشم و  شـالت  ترورـض  رب  دـیکات  اـب  یناـحور 
هدــش و رت  هدــیچیپ  هـقطنم  رد  عاـضوا  اـه  یریگرد  هـمادا  تروـصرد  دوزفا : تاـفالتخا ، لــح  یارب  اــه  وـگ  تـفگ و  زاــغآ 

.دش دهاوخ  رت  هدرتسگ  یناج  یلام و  یاه  بیسآ  تاراسخ و  بجوم 
دنمـشزرا ار  ناتـسنمرا  ناـجیابرذآ و  نـیب  اـه  وـگ  تـفگ و  زاـغآ  سب و  شتآ  یرارقرب  یارب  هیــسور  شـالت  روـهمج  سیئر 

هنوـگره هئارا  یارب  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  یگداـمآ  زا  نآ   موادـت  سب و  شتآ  یارجا  ندـناوخ  مهم  اـب  درک و  فیـصوت 
.داد ربخ  هنیمز  نیا  رد  یراکمه  کمک و 

راتـساوخ روشک  ود  یداصتقا  تالدابت  رب  انورک  سوریو  عویـش  یفنم  راثآ  هب  هراشا  اب  وگ  تفگ و  نیا  همادا  رد  یناـحور 
ود یتـیزنارت  یاـه  نویماـک  ددرت  اـهزاورپ و  یرارقرب  هـلمج  زا  هیــسور  ناریا و  تـالدابم  یداــصتقا و  طــباور  یریگرــس  زا 

.دش یتشادهب  یاه  لکتورپ  لماک  تیاعر  اب  روشک 

زوین زوین زاتمم   زاتمم ناهج   ناهج ناريا  وو   ناريا رابخا   رابخا نيرتديدج   نيرتديدج میناد -  -  میناد یمن   یمن غاب   غاب هرق   هرق هلئسم   هلئسم لحلح   هار   هار ارار   گنج   گنج
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.داد رارق  دیکات  دروم  ار  انورک  نسکاو  دیلوت  هنیمز  رد  هیسور  اب  یراکمه  یارب  ناریا  یدنمقالع  نینچمه  روهمج  سیئر 
فلتخم و یاه  هماـنعطق  صوصخرد  یللملا  نیب  عماـجم  رد  هیـسور  یتیاـمح  عضاوم  زا  ینادردـق  اـب  همادا  رد  یناـحور 
کرتـشم و یاـه  ینزیار  درک  یراودـیما  راـهظا  ناریا ، تلم  هیلع  ینوناـقریغ  یاـه  مـیرحت  لاـمعا  اـب  تفلاـخم  نـینچمه 

.دبای هعسوت  شیپ  زا  شیب  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  روشک  ود  یاه  یراکمه 
نیا تامادـقا  حیرـشت  نمـض  دـیماجنا ، لوـط  هب  تعاـس  کـی  زا  شیب  هـک  ینفلت  ساـمت  نـیا  رد  هیـسور  روـهمج  سیئر 

مـینک و یم  کرد  ار  یا  هـقطنم  نارحب  نـیا  زا  ناریا  یاـه  ینارگن  درک : ناـشنرطاخ  غاــب ، هرق  هشقاــنم  لــح  یارب  روـشک 
.میتسه وگ  تفگ و  هرکاذم و  ریسم  زا  یریگرد  نیا  لصف  لح و  یارب  نارهت  اب  یراکمه  هب  دنمقالع 

ام یارب  ییـالاب  تـیمها  زا  غاـب  هرق  نارحب  هـلمج  زا  هـقطنم  لـئاسم  رد  ناریا  عـضاوم  درک : حیرــصت  نیتوـپ ” ریمیدــالو  “
.مینک یم  لابقتسا  عوضوم  لصف  لح و  یارب  نارهت  اب  ینزیار  همادا  زا  تسا و  رادوخرب 

ناجیابرذآ و تاماقم  اب  وگ  تفگرد و  تفگ : دوش ، فقوتم  گنج  دیاب  لوا  هلهو  رد  هکنیا  نایب  اب  هیسور  روهمج  سیئر 
تفگ یارب  هنیمز  سب  شتآ  یرارقرب  اب  مراودیما  میا و  هدیسر  قفاوت  هب  ربتکا  خیرات ۱۰  زا  سب  شتآ  درومرد  ناتسنمرا 

.دوش مهارف  هرکاذم  وگ و  و 
هقطنم یارب  ار  غاــب  هرق  نارحب  رد  یتـسیرورت  یاــه  هورگ  یخرب  روـضح  نـینچمه  ثلاــث و  یاــهروشک  هلخادــم  نیتوـپ 

تفگ قیرط  زا  نارحب  لح  یزیرنوخ و  گنج و  هب  نداد  نایاپ  دیاب  ناگیاسمه  ام  همه  شالت  تفگ : دـناوخ و  کانرطخ 
 . دشاب هرکاذم  وگ و  و 

میرحت ماـجرب و  درومرد  روشک  نیا  عضاوم  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  وگ  تفگ و  نیا  زا  یرگید  شخب  رد  هیـسور  روهمج  سیئر 
هدوب فلاـخم  ناریا  هیلع  ینوناـق  ریغ  تامادـقا  اـب  هراومه  دوزفا : تسا ، فافـش  نشور و  ناریا  هیلع  ینوناـق  ریغ  یاـه 

.میا
زاربا هیــسور  ناریا و  هـلمج  زا  اـهروشک  یراـجت  یداـصتقا و  طـباور  رب  اـنورک  سوریو  عویــش  ریثاــت  هـب  هراــشا  اــب  نیتوـپ 

ییارجا و روـشک  ود  یلبق  تاـقفاوت  ددرگزاـب و  لـبق  حطــس  هـب  هراــبود  طــباور  حطــس  اــنورک  راــهم  اــب  هـک  درک  یراودــیما 
 . دوش یتایلمع 

مایپ یاهتنا 

ربخهنازور قوقح  اب  یتنرتنیا  لزنم  رد  راک  ناگیار  مان  تبث  دیهدن : تسد  زا  ار  ربخ  نیا  بو : یایند  یداهنـشیپ  بلاطم 
طبترم بلاطم  تاغیلبتلیابوم  یشوگ  ندش  نازرا  یروف : ربخدش  مالعا  رهم ۹۹  رد  یکناب  دوس  خرن  نیرتدیدج  یروف :

تسام  لوا  هلئسم  نیطسلف  یسرم : : 
هلئسم هک  درک  مالعا  هرهاق ، رد  برع  هیداحتا  رقم  رد  برع  هجراخ  یارزو  تسشن  رد  یـسرم  دمحم  سراف ، زا  لقن  هب 

.تسا یمالسا  تما  مالسا و  ناهج  تسخن  هلئسم  نیطسلف 
امـش مدیـسرپ و  امـش  زا  ور  ریز  لاوئـس  نم  مالـس   ... ات دـهاوخ  یم بارعا  همه  زا  هکنیا  ناـیب  اـب  رـصم  یروهمج  سیئر 

۲۱ ملپید ،  قوف  تالیـصحت :  دـیجم (  تاـبثا … کـت  کـت  هلح  تمحز  هشیم  هگا  متـساوخ  یم  دـیداد ،  وریز  باوج  مه 
 ( هلاس

کت کت  هلح  تمحز  هشیم  هگا  متساوخ  یم  دیداد ،  وریز  باوج  مه  امـش  مدیـسرپ و  امـش  زا  ور  ریز  لاوئـس  نممالس 
 . مالس  ** باوج لاوئس و   .*** دیشکب ور  اه  تابثا 

!؟ تسا هلئسم  نامه  لکشم  ایآ  ...
«. هلب  » هک تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسه ؟ یتوافت  هلئسم  لکشم و  نیب  ایآ  دینک ؟ یم  رکف  هچ  امش 

.دشاب یم  هلئسم  زا  رت  یلک  رایسب  لکشم 
اب یدادرارق  شزرو : ترازو  یقوــقح  لکریدــم   ... تـلع ره  هـک  تـسا  یداـیز  یاـه  تـلع  یاراد  لکــشم  رگید  تراـبع  هـب 

! دروخ یم بآ  اجک  زا  هیضق  میناد  یمن میرادن / لوا  هارمه 
نمهب ،  ما  ۱۸
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رایـس تاطابترا  تکرـش  ناناوج و  شزرو و  ترازو  نایم  یدادرارق  چـیه  تفگ : ناناوج  شزرو و  ترازو  یقوقح  لکریدـم 
دنک  یم قاچ  ار  امش  دنزرف  دایز ، تاج  ینیریش  ... ناریا

.دنوش یم رت  قاچ دننک  یم فرصم  یرتشیب  تاج  ینیریش هک  یناکدوک  میناد  یم همه  درادن و  یگزات  هلئسم  نیا  هتبلا 
دیدید رگا  اما  دیآ  یمن دوجو  هب  یلکـشم  چـیه  دروخب  هریغ  تابن و  بآ تالکـش ، ینیریـش ، یهاگ  زا  ره  یکدوک  هک  نیا 

یروآدرگ تـسا  هاگــشناد  رد  تیلاـعف  ره  زوـجم  یملع  طـیحم  طـباوض  هـب  مارتـحا   ... تـسد زا  تاـج  ینیریــش تاـبنبآ و 
هکنیا نایب  اب  روشک  یاه  هاگشناد رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  سیئر  زوین : زاتمم  یسایس  هورگ  طسوت  هدش 

، میناد یمن زیاج  ار  راک  نیا  دـشاب  وجـشناد  یملع و  یاضف  هب  تناـها  یریگزابرـس و  هاگـشناد  رد  دارفا  روضح  دـصق  رگا 
نم تفگ : نارهت  سیلوپسرپ  لابتوف  میت  ناب  هزاورد  تساجک  سیلوپـسرپ  لکـشم  مناد  یمن  نادرگ : باهـش  : ... تفگ

شناراداوه هاوخلد  جـیاتن  دـناوت  یمن  سیلوپـسرپ  میت  ارچ  مناد  یمن  نارهت  سیلوپـسرپ  لابتوف  میت  نکیزاـب  ناونع  هب 
.دنزب مقر 

هماـنرب موادـت   ... ناراـگنربخ هاگـشاب  یـشزرو  راـگنربخ  اـب  وـگتفگ  رد  سیلوپــسرپ  لاـبتوف  مـیت  ناـب  هزاورد  نادرگ  باـهش 
ار یعمج  راتشک  یاه  حالـس هک  یروط  نامه تفگ : دیلقت  ماظع  عجارم  زا  یکی  میناد  یم بجاو  ار  یا  هتـسه زیمآ  حلص

تــسد نآ  زا  هــظحل  کــی  مــیناد و  یم بــجاو  ار  یا  هتــسه زیمآ  حلــص هماــنرب  ینعی  دوــخ  راــک  هــمادا  مــیناد ، یم مارح 
اب هنوــگچ  مــیناد  یم : پوــلک  ... ینادـــمه یروــن  نیـــسح  هللا  تــیآ زوــین ، زاــتمم  یدرگبو  هورگ  شرازگ  هــب.میراد  یمنرب

،۱۳ نیدرورف مینک ۲۳ یزاب  دیردام  لائر

.درک یلاحشوخ  زاربا  اپورا  نانامرهق  گیل  رد  دیردام  لائر اب  یزاب  زا  دنومترود  یبرمرس 
هب هظحل  نیرخآ  اـت  هداز : فیرـش  ... دنومترودایـسوروب دـیردام و  لاـئر انـسیا ،)  ) ناریا نایوجـشناد  یرازگربـخ  شرازگ  هـب 

، هامدادرخ میراودیما ۲۱ ییاشم  ندمآ 

تاـباختنا رد  ییادـیدناک  چـیه  زا  اـم  هکنیا  راـهظا  اـب  داژن  یدـمحا  دومحم  ناـیماح  زا  یکی  : زوینزاـتمم تاـباختنا - ناریا > 
دشاب  دهعت  مدع  شبنج  تیولوا  نیتسخن  یا  هتسه حالس  علخ  : ... تفگ مینک ، یمن تیامح  یروهمج  تسایر 

مدـع نارـس  سالجا  نیمهدزناش  رد  ناتـسنمکرت  روهمج  سیئر  فا ، دـمحم  یدرب  یلق  نابرق  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب 
یم نیمات  ار  تینما  هافر و  دراد ،  یدایز  تیمها  نآ  راک  روتـسد  هدـش و  رازگرب  الاب  حطـس  رد  سالجا  نیا  تفگ : دـهعت 

هامید ،  ۵ م  رخآ » هلپ   » ملیف نارکا  تیعضو  هب  افصم  یلع  یمتاح و  الیل  ضارتعا   ... دنک و

نارکا یارب  هدــمآ  شیپ تیعــضو  هـب  تبــسن  یتشادداـی  رد  رخآ » هـلپ   » رگیزاـب نادرگراـک و  یمتاـح  ـالیل  افــصم و  یلع   
اداناک هجراخروما  ریزو  اما … میتسه  امیپاوه  هایـس  هبعج  ییاشگزمر  تازیهجت  لاقتنا  یارب  ناریا  تساوخرد  هجوتم  ...
تفگ میتسه " ناریا  هب  امیپاوه  هایـس  هبعج  ییاشگزمر  تازیهجت  لاقتنا  یارب  ناریا  تساوخرد  هجوتم   " هکنیا ناـیب  اـب 
ثلاث یروشک  هب  ینیارکوا  یامیپاوه  هایـس  یاه  هبعج لاقتنا  هار  نیرتهب  تسین و  ریذـپ  ناـکما ینف  رظن  زا  راـک  نیا  هک 

.تسا
یارب یفذـح  ماج  یاه  یزاب تفگ : سیلوپـسرپ  یبرمرـس  تسا  ینزلگ  اـم  لکـشم  ما / هتفرگن یموتاـمیتلوا  نوردـلاک : ...

.میوش یم قفوم  یزاب  نیا  رد  هک  میناد  یم تفن ، تعنص  میت  هب  مارتحا  اب  تسا و  مهم  ام 
یمالـسا یاروـش  سلجم  سیئر  هدـیکچ : دوـب  نارگن  مـه  نـیزرف  / مـیناد یمن تحلـصم  ار  یدـنمفده  مود  زاـف  یارجا  ...

رگا دوش ؛ ارجا  یدـنمفده  مود  زاـف  هک  میناد  یمن تحلـصم  یلعف  طیارـش  رد  مدرم ، هب  راـشف  زا  یریگولج  یارب  تفگ :
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سلجم سیئر  یناــجیرال  یلع.درک  یریگ  میمـــصت صوــصخ  نــیا  رد  ناوــت  یم درک  اــضتقا  طیارـــش  رگا  لاــس ۹۲  یارب 
ییابطابط همالع  هاگشناد  سیئر  هاــمید ،  مـیناد ۳۰م  یم هاـنگ  مارح و  ار  تاـباختنا  یاــضف  هـب  دــعوم  زا  شیپ  دورو  ...

اب دـیاش  : یفـص جاـح   ... رد روضح  یارب  ناـنآ  زا  ناـبهگن ، یاروـش  یوـس  زا  اهادـیدناک  تیحالـص  دـییات  تروـص  رد  تفگ :
یزاـب هناـخ  رد  هـتفه  نـیا  رد  شمیت  هـک  ناهاپــس  شوـپ  یلم  عفادـم  دنفــسا ،  میتـفر ۱۶م  لودـج  ردـص  هب  یزاـب  نـیا 

دیراکهدب  باوخ  ناتدوخ  هب  دیاش   ... ات دراد  مق  یابص  میت  اب  یتخس 

؟ تسا بسانم  ناتیارب  ندـیباوخ  ردـقچ  دـیناد  یم ایآ  اما  دراد ، ررـض  نام  تمالـس یارب  یباوخ  مک هک  میناد  یم ام  همه 
بلطم نیا  ندناوخ  دیناد  یمن ار  تالاؤس  نیا  خساپ  رگا  دنز  یم مقر  امـش  یارب  ار  ییاه  یرامیب هچ  یباوخ  مک دـیناد  یم

.دیهدن تسد  زا  ار 
اب تینما  یاروـش  رد  هیـسور  هدـنیامن  نیـالنآ : مج  ماـج  میفـسأتم  وـنژ  هـب  نارهت  توـعد  مدـع  زا  : هیـسور  ... تاـعلاطم و

هراــبرد  ) وــنژ تســشن  هـب  ناریا  ندــشن  توــعد  زا  تــفگ : هــقطنم  لــئاسم  لــح  رد  ناریا  ینیرفآ  شقن  موزل  رب  دــیکأت 
.میتسه فسأتم  هیروس )

دننادب مدرم  مینک /  یمن  رکف  یواسم  هب  الـصا  : ییاد  ... تایحلا همانزور  اب  وگتفگ  رد  نیکروچ " یلاتیو  ، " رهم شرازگ  هب 
رهم ۱۳۹۹  تفر  دنهاوخ  نادیم  هب  دوجو  مامت  اب  اه  یسیلوپسرپ  هک 

یم نوــچ  میربــب  ار  یزاــب  نــیا  دــیا  تــفگ  تختیاــپ  یبرد  زا  لــبق  یربــخ  تســشن  رد  ییاد  یلع  رترب -  گــیل  شزرو > 
.مینک مک  ار  لودج  ردص  اب  نام  هلصاف  میهاوخ 

 ... یزاین :» داد همادا  تفگ و  ار  نیا  ییاد  ؛ زاتمم شرازگ  هب 

۱۹۱۹
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۳۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

دوش یم  رازگرب  هنایمرواخ » رد  حلص  هدنیآ  اکیرمآ و  تاباختنا   » یصصخت تسشن 
 . دهاوخ رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هامرهم  یئابطابط ۲۱  همالع  هاگشناد  یراکمه  اب  تسشن  نیا 

یحارط  << راـبخا تسیل  air.ir/ZHq۵۴a يپاچ هخـسن  ۴۲ دـیدزاب :  ١٣٠٥٨ ربـخ : هرامـش   ١٠:١٩ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٩ 
aryanic طسوت لاترپبو 

۱۹۱۹
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۵۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

یسراف بدا  نابز و  هزوح  رد  تسشن  ود  یرازگرب 
نابز رد  یلمات   » عوضوم اب  تسشن  ود  یسراپ  بدا  نابز و  هزوح  رد  یصصخت  یاه  تسشن  هلسلس  یرازگرب  همادا  رد 

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب هنایمرواخ » » هنایمرواخ ردرد   حلص   حلص هدنیآ   هدنیآ اکیرمآ  وو   اکیرمآ تاباختنا   تاباختنا  » » یصصخت یصصخت تسشن   تسشن

یسراف یسراف بدا   بدا نابز  وو   نابز هزوح   هزوح ردرد   تسشن   تسشن ودود   یرازگرب   یرازگرب
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هب یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یوـس  زا  یجراـخ » ناـبز  ناوـنع  هـب  یــسراف  ناـبز  شزوـمآ  نیماـضم  داوـم و   » و ظــفاح »
.ددرگ یم  رازگرب  یزاجم  تروص 

یحارط  << رابخا تسیل  air.ir/ZHq۳۴a يپاچ هخسن  ۳۸ دیدزاب :  ١٣٠٥٦ ربخ : هرامـش   ٠٩:٢٧ رهم ١٣٩٩ -  هبنش ١٩ 
aryanic طسوت رابخا  ینامزاس  لاترپرابخا  تیاس 

۱۹۱۹
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
ناریا۱۳:۰۰ نایوجشناد  همانربخ  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

تمه هب  اه ، هاگشناد رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  زا  لقن  هب  وجـشناد ، یرازگربخ  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
داهن هاگـشناد و  نیا  یگنهرف  تنواعم  یراکمه  اب  ٔییابطابط و  همالع  هاگشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن 
رازگرب یقـشاع  » دومع   » ناونع اب  ینیئآ  رعـش  یلم  هراونـشج  روشک ، یاه  هاگـشناد رد  یربهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن 

وـن و رعـش  کیـسالک ، رعـش  یاـه  شخب رد  یهاگـشناد  ناـنکراک  نایوجـشناد و  ناداتــسا ، هژیو  هراونــشج  نیا.دوـش  یم
راتـسرپ رادرـس ، یب نیعبرا  راـظتنا ، نیعبرا و  نوـچمه  تاـعوضوم  اـب  و  اـه » لد رادرـس   » هژیو شخب  نـینچمه  دـیپس و 
تارفن هب.دش  دهاوخ  رازگرب  هنانموم  یلدمه  تمواقم و  تیالو و  میرح  نیتسار  ناعفادم  اعدا ، یب ناشوپدیفـس  اونین 

ات ۲۵ راثآ  لاسرا  تلهم.دش  دهاوخ  ءادها  یسیفن  زیاوج  هژیو  شخب  هدیزگرب  تارفن  نینچمه  موس و  ات  لوا  هدیزگرب 
سردآ هب  یزاـجم  یاـضف  قیرط  زا  ار  دوخ  راـثآ  هماـن  نٔییآ اـب  قباـطم  دـنناوت  یم نادـنمقالع  تسا و  یراـج  لاـس  هاـمرذآ 

، برغ تــمه  دیهـــش  هارگرزب  نارهت ، هناـــخریبد : سردآ  هــب  اـــی  amoodasheghi.gmail.com و  یکینورتـکلا : تـسپ 
لاـــسرا  ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ یتـــسپ : دــــک  یربـــهر ، داــــهن  رتــــفد  ٔییاــــبطابط ، همـالع  هاگــشناد  کـــیپملا ، هدـــکهد  عطاـــقت 

اب اـــی  هــعجارم و   www.allameh.nahad.ir تیاـس هـب  رتـشیب  تاـعالطا  بـسک  تـهج  دــنناوت  یم نایهاگــشناد.دننک 
.دنریگب سامت  یاه ۰۲۱۴۸۳۹۳۵۹۳ و ۰۹۱۳۳۹۵۴۳۰۸  هرامش

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا نایوجشناد  همانربخ  نایهاگشناد -  هژیو  یقشاع » دومع   » ینیئآ رعش  یلم  هراونشج   

۱۹۱۹
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۵۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناریا  نایوجشناد  همانربخ   
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روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

یگناخ یگناخ شیامن   شیامن هکبش   هکبش یاه   یاه لایرس لایرس ردرد   یطارفا   یطارفا ییارگ   ییارگ لمجت لمجت تراظن  وو   تراظن نارحب   نارحب

شرت و هاگنزب و  تخیرگ ، مهتم  نوچمه  یراثآ  تفگ : ههد ۸۰  یاه  لایرس هرابرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  لاعف 
یاــه هداوناــخ اــه  مـلیف نآ  رد  .دننیــشن  یم اــهنآ  یاــشامت  هـب  اددــجم  مدرم  دــنوشیم  شخپزاــب  یتــقو  مـه  زوــنه  هـک  نــیریش 

ار تـالمجت  دـنهاوخب  یلیخ  دنـشاب و  جرـال  حالطـصا  هب  هک  دـندوبن  ییاـه  هداوناـخ اـه  هداوناـخ نـیا  میدوـب ؛ دـهاش  ار  یرگتیاـمح 
دنداتسیا و یم  مه  تشپ  بوخ  دمآ  یم دوجو  هب  تالکـشم  یرـس  کی  ینامز  هک  طسوتم  رـشق  زا  یا  هداوناخ کی  دنهدب  ناشن 

.دندرک یمن یلاخ  هناش 
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رد ناریا  مدرم  یایدـم  یدورو  ماـمت  اـبیرقت  هـک  ییاـهزور  زا  ناریا ؛» نایوجـشناد  هماـنربخ   » ناـنز سیورــس  شرازگ  هـب 
.درذگ یمن یدایز  یاه  لاس دوب ، امنیس  نویزیولت و  راصحنا 

هکبـش دز و  مه  هب  ار  یتنـس  تـالداعم  نیا  تنرتـنیا ، قـنور  هژیو  هـب  یرواـنف و  تفرـشیپ  هـک  دوـب  لـبق  هـهد  کـی  دودـح 
.تفرگ بقل  ریخا  یاه  لاس رد  ایدم  تفرشیپ  نیرت  مهم یگناخ  شیامن 

هنیمز ندـمآ  مـهارف  یگنهرف ، یاـقترا  هـب  دـناوت  یم هـک  تـسا  هدـننک  راودــیما  یا  هدــیدپ یگناـخ  شیاـمن  هکبــش  نودــب 
یگنهرف تالوصحم  تیفیک  شیازفا  تیاهن  رد  نازاس و  همانرب نایم  تباقر  یاضف  داـجیا  مدرم ، یارب  هناـهاگآ  باـختنا 

.دوش رجنم 
.دنک یم هدافتسا  اطخ  نومزآ و  شور  زا  نانچمه  تساپون و  لاح  نیع  رد  هکبش  نیا 

یگنهرف تلاسر  ندش  فرحنم  زا  یریگولج  یارب  شنازاس ، همانرب یلک  یاه  تسایـس هنافاکـشوم  یدج و  دـقن  نیاربانب 
.دسر یم رظن  هب  یرورض  هناسر ، نیا 

هاگشناد لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نـمجنا  نارهاوـخ  لوئــسم  یناـمرهق  همطاـف  اـب  ار  ییوـگتفگ  روـظنم  نـیمه  هـب 
؛ دینک یم هدهاشم  همادا  رد  هک  میداد  بیترت  ییابطابط  همالع 

هکنیا هب  هراشا  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  نارهاوخ  لوئـسم  ینامرهق  همطاف 
، تسا یگناخ  شیاـمن  هکبـش  یاـه   ملیف  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  نویزیولت و  هعماـج ، طـسوتم  رـشق  یلـصا  حـیرفت  زورما 
ار اه  ملیف  نیا  هک  دنتـسه  ناوج  ناوجون و   رـشق  یگناخ  شیامن  یاـه  لایرـس  یاـه  هدـننک  لاـبند  نیرت  هدـمع تفگ :

.دننک یم  یریگیپ 
ریثات ام  ناوجون  و  ناناوج   یاه  باختنا  یگدنز و  کبس  و  نهذ   یور  دوش  یم  هتـشاذگ  شیامن  هب  هک  هچ  نآ  املـسم 

.تسا راذگ 
وزج شیاتـس  ماـن  درک  مـالعا  لاوـحا  تبث  ناـمزاس  هک  میدوـب  نآ  دـهاش  شیاتـس  لایرـس  شخپ  زا  سپ  لاـثم  روـط  هب 

.دیربب یپ  ارجام  رگید  داعبا   هب   دیریگب و  رظن  دم  ار  اه  یراذگمان  نیا  تسا ، هدش  اه  یراذگ  مان  نیرتشیب 
.تسا هناسر  ریثات  تحت  میشوپب  یزیچ  هچ  ام  هک  نیا  یتح  نادنزرف و  دادعت  جاودزا ، نس  نیاربانب 

یگناـخ شیاـمن  هکبــش  ییامنیــس و  یاـه  مـلیف  تاریثاـت  یگدـنز و  کبــس  هـب  هژیو  روـط  هـب  میهاوـخب  رگا  داد : هـمادا  وا 
.میشاب هتشاد  تسد  رد  شک  طخ  کی   رایعم و  کی  دیاب  میزادرپب 

نیا بوـلطم ، هداوناـخ ی  ار  هداوناـخ  کـی   مینادـب و  ملاـس  جاودزا  ار  جاودزا  کـی  میناوـتب  نآ  اـب  هـک  یــشک  طـخ راـیعم و 
.مینیبب میناوتب  مه  ار  تیفیک  نآ  رد  ام  دشاب و  هتشاد  دوجو  یرادیاپ  هداوناخ  نآ  رد  هک  تسا 

هب اـی  دــشاب  مرگ  مـه  هـب  ناـشلد  رهوـش  نز و  هـک  اـنعم  نـیا  هـب  تـسا  نـیجوز  یرگتیاــمح  اــهرایعم  نیرتـمهم  زا  یکی 
ار یرگتیامح  نیا  امـش  نونکا  دـننکن  یـسک  یب  ساسحا  نیجوز  دنـشاب و  هتـشاد  ار  رگیدـمه  یاوه  ینامدوخ  حالطـصا 

!؟ دینک هدهاشم  دیناوت  یم  ملیف  مادک  رد 
هاگنزب تخیرگ ، مهتم  نوچمه  یراـثآ  تفگ : ههد ۸۰  یاه  لایرـس هرابرد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  لاعف 

.دننیشن یم  اهنآ  یاشامت  هب  اددجم  مدرم  دنوشیم  شخپزاب  یتقو  مه  زونه  هک  نیریش  شرت و  و 
جرـال حالطـصا  هب  هک  دـندوبن  ییاـه  هداوناـخ اـه  هداوناـخ نیا  میدوب ؛ دـهاش  ار  یرگتیاـمح  یاـه  هداوناـخ اـه  ملیف نآ  رد 

هب تالکـشم  یرـس  کی  ینامز  هک  طسوتم  رـشق  زا  یا  هداوناخ  کی  دـنهدب  ناشن  ار   تالمجت  دـنهاوخب  یلیخ  دنـشاب و 
.دندرک یمن  یلاخ  هناش  دنداتسیا و  یم  مه  تشپ  بوخ  دمآ  یم دوجو 

دنچ هک  تسه  یلایرس  رتمک  دراد ؟ ششک  ارچ  تختیاپ  منزب ، لاثم  ار  تختیاپ  مناوت  یم  مه  یزورما  یاه  لایرـس  زا 
لایرـس رد  اـما  تسا  دراو  تختیاـپ  هـب  یتاداـقتنا  هـچرگا  دـشاب ، هتـشاد  هدـننیب  مـه  زاـب  یلو  دوـش  هتخاـس  نآ  زا  لـصف 
تهابـش میوش ، یم  اشامت  لوغـشم  مینک و  یم  نشور  ار  نویزیولت  هک  یتقو  هک  مینیب  یم ار  یا  هداوناخ  کی  تختیاپ 

.مینک یم  ادیپ  نامدوخ  هداوناخ  لایرس و  نیب  ییاه 
.تسا زرم  تیفیک   اب  هداوناخ  رد  رگید  رایعم   کی  دوزفا : ینامرهق 
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دوـشب سوـملم  هـک  میوـگب  یا   هویــش  هـب  ار  زرم  فـیرعت  مهاوـخب  رگا  مـیراد  ؛ ییاـه  یدــنب  زرم  هداوناـخ  نورد  رد  اــم 
دیاب نیجوز  اب  نادـنزرف  زرم   نادـنزرف و  اب  نیجوز  یلـصا ، هداوناخ  اـب  نیجوز  زرم   دنتـسه  هداوناـخ  یاـه  میرح اـهزرم 

.دوش تیاعر  الماک 
هب هجوت  اب  دارفا  هداوناخ  رد  دـنزب  ادـص  کچوک  مسا  اب  ار  نیدـلاو  دـیابن  دـنزرف  نادـنزرف   اب  نیجوز  زرم  رد  لاـثم  روط  هب 

.دنریذپ یم  ار  یتوافتم  یاه  شقن  دنراد  هک  یهاگیاج 
؟ مینیب یم  هچ  لایرس  ملیف و  رد  اما  دوش  ظفح  دیاب  شرادتقا  هک  دراد  یرادتقا  کی  هداوناخ  ردپ 

ردام ردپ و   زا  یریوصت  هچ  دینیبب  امش  نامژپ  ینودعمش و  نوچمه  تحص  شورـس  یاه  ملیفرد  تفگ : همادا  رد  یو 
هب مه  یرالاس  درم  یاضف  دیابن  هتبلا  تسا  هنوگچ  ردپ  هژیو  هب  نیدـلاو  شقن  دوش و  یم  هداد  ناشن  اه  ملیف  نیا  رد 

.داتفا موب  فرط  نآ   زا  دوش و  هتشاذگ  شیامن 
یگدنز مهاب  همه  هک  یا  هداوناخ  کی  درادـن ، دوجو  یزرم  چـیه  هک  دـینیب  یم  دـینک  تقد  هانگ  مه  لایرـس  هب  رگا  امش 

دیابن اه  هداوناخ  رد  ار  نیا  هک  دنتسه  تحار  مهاب  همه  حالطصا  هب  دننز و  یم  ادص  ار  رگیدکی  کچوک  مسا  دننک ، یم 
.مینک هدهاشم 

نالا هکنیا  اما  دوش  یقلت  رادـیاپ  تیفیک و  اب  هداوناخ  هداوناخ ، کی  هب  هک  نیا  یارب  دراد  دوجو  مه  یرگید  یاه  راـیعم 
.تسا مهم  دنهد  یم  ناشن  ار  یزیچ  هچ  ام  یگناخ  شیامن  یاه  ملیف  امیس و  ادص و 

.دنراذگن ام  رد  یریثات  چیه  مینیبب و  ار  اه  لایرس  نیا  ًافرص  هک   تسین  روطنیا 
ار ییاـه  گـنهآ  یتح  جـیردت  هب  هک  تروص  نیا  هب  دـنراذگ  یم  ریثاـت  اـم  هاـگادوخ  هاـگآدوخان و  یور  اـه  لایرـس  عقاورد 
رد اریز  دشاب  هدیشوپ  رگیزاب  نالف  هک  میشوپ  یم  ار  یسابل  دشاب و   هدش  شخپ  لایرـس  نالف  رد  هک  میهد  یم  شوگ 

زاین ساسحا  بطاخم  رد  ات  دـشاب  یا  هویـش  هب  دـیاب  غیلبت  دـیوگ  یم  هک  دراد  دوجو  یلـصا  کی  تاـغیلبت ، یـسانشناور 
.دنک داجیا 

: تفگ میتسه ، یگناخ  شیامن  هکبـش  شخب  رد  تراظن  ثحب  دوبمک  راـچد  اـم  هکنیارب  دـیکات  اـب  ییوجـشناد  لاـعف  نیا 
رضاح لاح  رد  هک   لیلد  نیا  هب  دراد  دوجو  یراودیما  یاج  امیس  ادص و  هب  یگناخ  شیامن  هکبـش  یراذگاو  اب  هطبار  رد 

.تسا تراظن  هزوح  دوش  یم  ساسحا  یگناخ   شیامن  هکبش  شخب  رد  هک  یدوبمک  نیرت  مهم 
یراذــگاو لـکرد  اـما  میدوـبن  اـه  یراذــگاو  نـیا  دــهاش  دــش  یم  ماـجنا  داـشرا  گـنهرف و  ترازو  طـسوت  تراــظن  نـیا  رگا 

یسایس یهاگ  اریز  تسا  رت  بولطم  رایسب  امیس  ادص و  نوچمه  یرت  نالک  داهن  هب  یگناخ  شیامن  هکبـش  تیلوئـسم 
تارییغت ام   دوش  یم  ضوع  داشرا   گنهرف و  ریزو  هک  یا  هرود  ره  لاثم  روط  هب  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  ییاه  یراک 

.مینک هدهاشم  سوسحم  روط  هب  میناوت  یم  ار  یگناخ  شیامن  یاه  ملیف 
ًالـصا هک  دنراد  دوجو  ییاه  لایرـس  تاغیلبت و  اریز  درادن  یدعاسم  نادنچ  طیارـش  زین  امیـس  ادص و  تسا  یهیدب  هتبلا 

.دنهد یم  شیامن  یتحار  هب  ار  یگدزبرغ  ییارگلمجت و  گنهرف  تسین و  کیدزن  یمالسا  _ یناریا یگدنز  کبس  هب 
.تسا امیس  ادص و  تلاسر  نیرت  یلصا  ملاس  یگدنز  کبس  شیامن  تفگ : ینامرهق 

لاس نیرت  تخـس  زا  یکی  دننک  یم  فیرعت  نآ  زا  بات  بآ و  اب  همه  هک  کرتشم  یگدنز  لوا  لاس  دـنادب  دـیاب  ام  ناوج 
لگ زیچ  همه  هک  دـهد  یم  ناشن  یلم  هناـسر  یهتنم  تسا  هتفرگن  لکـش  هلحرم  نیا  رد  یراـگزاس  زونه  اریز  تسا  اـه 

ناشرـس یور   ایند  دـننک  یم  رکف  دـیآ  یم  شیپ  یـشنت  ضراعت و  نیرتکچوک  هک  ینامز  رطاـخ  نیمه  هب  تسا   لـبلب  و 
.دننک یم  رکف  قالط  هب  دنرادن و  مهافت  حالطصا  هب  دنروخ و  یمن  مه  درد  هب  رگید  هدش و  بارخ 

یم اـقلا  اـم  نوـیزیولت  رد  درک : راـهظا  هـمادا  رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  لقتـسم  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  وضع 
نیا دـسر  یم  نهذ   هب  هک  یراـکهار  نـیلوا  شنت  داـجیا  زا  دـعب  دوـش و  یم  فرطرب  تالکـشم  هـمه  قـالط  اـب  هـک  دوـش 

.دوش یم  ادیوه  اجنیا  رد  یگدنز  یاه  تراهم  شزومآ  دوبمک  میریگب و  قالط  میورب  هک  تسا 
دراو گنهرف  کی  یتقو  نیاربانب  دـنک   مضه  دوخ  رد  ار  یبرغ  گنهرف  دـناوت  یمن  سپ  تسین  یبرغ  هعماـج  اـم  هعماـج 

زا یکی  هداوناخ  دراد و  هارمه  هب  دوخ  اب  ار  ییاه  بیـسآ  املـسم  درادـن  یتیخنـس  هعماج  نآ  اب  هک  دوش  یم  یا  هعماـج 

 



.دوش یم  اه  یگدز بیسآ نیا  راچد  هک  تسا  ییاهداهن  نیرتمهم 
دـندرک و غالبا  هوق  هس  هب  یربهر  هک  تسا  هداوناخ  یلک  یاه  تسایـس  زا  اه  همانرب  هیلک  رد  هداوناخ  نداد  رارق  روحم 

اما دـندرک  هراشا  یگدزبرغ  تالمجت و  زا  یرود  هداوناخ ، یرادـیاپ  ثحب  هب  هداوناـخ  میکحت  یاـه  تسایـس  رد  نینچمه 
.دوش یم  رییغت  شوختسد  اه  هداوناخ  یگدنز  کبس  جیردت  هب  هناسر  رد  لمجتم  یگدنز  کبس  شیامن  اب 

نا رد  ار  ناـشدوخ  مدرم  هـک  دـشاب  یروـط  دـیاب  دـشاب ؛ مدرم  یگدـنز  هـنیآ  دــناوتب  هـک  تـسا  قـفوم  ینوـیزیولت  اـمنیس و 
.دننیبب ملیف 

گنرز هیناح  زا  شرازگ 

۱۹۱۹
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۸

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انکیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دنم هرهب نآ  یاه  هماـنرب زا  ناوت  یم « https://us۰۴web.zoom.us/j/۲۷۵۰۸۵۸۹۴۹ کنیل «  هب  دورو  اـب  نینچمه   
.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هامرهم   ۲۰ یناریا ، میوقت  رد  ظفاح  زور.دش 

زور تشادـگرزب  تبـسانم  هب  نارهت  تقو  هـب  تعاس ۱۶:۳۰  هاـمرهم   ۲۱ هبنـشود ، راـنیبو  نیا  ناـنبل ؛ زا  اـنکیا  شرازگ  هب 
فلتخم یاهروشك  زا  بدا  گـنهرف و  ناـگتخیهرف  زا  یعمج  روضح  اـب  یزاریـش » ظـفاح   » ناـفرع لزغ و  رعاـش  یناـهج 

تمکح و رعاش  یزاریـش ، ظفاح   » عوضوم اـب  ناـنبل  زا  سانـشرس  رعاـش  نیدـلا ؛ سمـش یلعدـمحم.دش  دـهاوخ  رازگرب 
هقطنم یفطصملا ، ةعماج  سيئر  رهم ؛ یودهم نیـسحدمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح وا ،» راعـشا  اب  یلـصو  هقلح 

مجرتم و رعاش ، ییاـبطابط ، همالع  هاگشناد  داتـسا  ینارهت ؛ ماظن  ردان  و  راـظتنا » ظـفاح و   » عوضوم اـب  ناریا  تاـماش ـ 
هزئاـف مناـخ  نـینچمه.درک  دـنهاوخ  ینارنخــس  یبرع » هـب  ظـفاح  ناوـید  موـظنم  هـمجرت   » عوـضوم اـب  ناريا  هدنــسیون ـ 

هاگشناد داتسا  اشروخ ؛ قداص  یزاریش ،» ظفاح  اب  هارمه  ییاهزور   » تیروحم اب  نامع  رگشهوژپ ـ  هدنسیون و  دمحم ؛
راـنیبو نانارنخــس  رگید  زا  یزاريــش » ظـفاح  اـب  یمهرود  لـگ ، هعوـمجم  لـبلب و   » تیروـحم اـب  ناريا  ییاــبطابط ـ  همالع 

۲۷۵ دک «  ندرکدراو  اب  موز  یاضف  رد  همانرب  نیا  دوب و  دهاوخ  نانبل  زا  رصان  لما  مناخ  زین  رانيبو  یرجم.دوب  دنهاوخ 
.دوش یم رازگرب   « ۸۹۴۹ ۰۸۵

دنم هرهب نآ  یاه  هماـنرب زا  ناوت  یم « https://us۰۴web.zoom.us/j/۲۷۵۰۸۵۸۹۴۹ کنیل «  هب  دورو  اـب  نینچمه 
.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هامرهم   ۲۰ یناریا ، میوقت  رد  ظفاح  زور.دش 

لخاد و رد  یفلتخم  یاـه  هماـنرب دـنیآ و  یم مه  درگ  یـسراف  تاـیبدا  رعـش و  نارادتـسود  تبـسانم  نیمه  هب  هلاـس  ره 
مایپ یاهتنا.دوش  یم رازگرب  نامروشک  زا  جراخ 

نانبل نانبل ردرد   تیناسنا » » تیناسنا رعاش   رعاش یزاریش ؛ ؛ یزاریش ظفاح   ظفاح  » » رانیبو رانیبو

.دنک یم رازگرب  تیناسنا » رعاش  یزاریش ؛ ظفاح   » رانیبو ظفاح  تشادگرزب  زور  تبسانم  هب  نانبل  رد  ناریا  یگنهرف  ینزیار 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۸۳

https://iqna.ir/fa/news/3928290/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://iqna.ir/fa/news/3928290/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


۱۹۱۹
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۲۷

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

یناـسر عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  شزوـمآ » یاـمن  بـطق   » یـشزومآ هدـنز  هماـنرب  نـیمهدزاود  اـنزیل ، شرازگ  هـب 
ناوـنع اـب  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفــص  رد  یلا ۲۳  تعاس ۲۱  رهم ۱۳۹۹ هبنــش ۸  هـس خروـم  هبنــش  هـس  زور  رد  ناریا 
یروانف مولع و  هاگـشهوژپ  یملع  تأیه وضع  ولگب ، یلعبجر  اـضر  رتکد  سیردـت  اـب  یفیک  » یاـه  شهوژپ  رد  راـبتعا  »

.دش رازگرب  کادناریا )  ) ناریا تاعالطا 
.تسا هدش  یزیر  همانرب  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  نارگشهوژپ و  هب  یناسر  یرای  روظنم  هب  همانرب  نیا 

زا شزومآ و  هتیمک  لوئـسم  یئاـبطابط ، همالع  هاگشناد  یملع  تاـیه  وضع   ، یعیمـص ارتیم  رتـکد  تسـشن  نیا  یرجم 
.دوب ناریا  یناسر  عالطا  یرادباتک و  یملع  نمجنا  هریدم  تئیه  یاضعا 

همانرب نیا  عوضوم  زین  اه و  همانرب  نیا  یرازگرب  زا  فده  یـشزومآ و  هدنز  یاه  همانرب  یفرعم  هب  هسلج  یادتبا  رد  یو 
رظنرد ار  نیا  دـیاب  مینک  یم یفیک  شهوژپ  زا  تبحـص  یتقو  تفگ  : ولگب  یلعبجر  اـضر  رتکد  سپـس.تخادرپ  یـشزومآ 
یفیک یاه  شهوژپ دنتسه ، ینیع  هک  یمک  یاه  شهوژپ اب  هسیاقم  رد  مینک ، یم یروآدرگ  اتید  یتقو  میـشاب  هتـشاد 
میناوـت یم هنوـگچ  اــم  ــالاح  تـفگ : یو.دنتــسه  راذــگریثأت  جــیاتن  یور  رب  رگــشهوژپ  یاــه  ضرف شیپ دنتــسه ؛ ینهذ 

ام دـش ؟ درف  یهاوـخب  لد  هـک  نـیا  دـنیوگن  جـیاتن  رد  دـعب  هـک  مـینک  ییاسانـش  میـسانشب و  رگـشهوژپ  یاـه  ضرف شیپ
هک میـسرب  ییاـه  هتفاـی اـی  اـه  هداد هب  دراد  رارق  رگـشهوژپ  درف  تینهذ  تحت  هک  ییاـه  هداد نـیا  هـب  میناوـت  یم هنوـگچ 

یملع تأــیه وــضع.تسا  تواــفتم  شهوژپ  عوــن  هـب  هتــسب  هـک  دراد  دوــجو  یددــعتم  یاــه  شور دنتــسه ؟ دنمــشزرا 
یاـه شور یلک  هتــسد  راـهچ  رد  لاـس ۱۹۹۴ ، رد  اــبوگ  نوـکنیل و  دوزفا : ناریا   تاــعالطا  یرواــنف  موـلع و  هاگــشهوژپ 

.دندرک حرطم  یفیک  یاه  شهوژپ رد  رابتعا  شیازفا 
یفیک شخب  نآ  مه  هتخیمآ  یاه  شهوژپ رد  نکمم  الاح  تسا و  یفیک  هک  یـشخب  نآ  یفیک  یاـه  شهوژپ زا  روظنم 

.دنک یمن یقرف  دتفیب ، قافتا 
زا هک  دریگب  رارق  هجوتدروم  داعبا  یملع  تروص  هب  هک  نیا  دنمزاین  تسا  یفیک  هک  یشهوژپ  زا  یشخب  کی  لاح  ره  هب 
هب ار  نآ  میناوـت  یم هزادـنا  هـچ  هـک  نـیا  رظن  زا  مـینک ، یم یــسررب  هـک  یزیچ  نآ  ندوـب  اور  رظن  زا  مـیمعت ، تیلباـق  رظن 
مه ار  راـک  ییاـیاپ  یا  هنوگ هب  میتـسناوت  اـم  هک  نیا  مییوگب  میناوت  یم روـط  نیمه داد و  طاـبترا  نآ  هب  هیبـش  یاـه  تفاـب

یلیمکت و تالیـصحت  نایوجـشناد  یهاگـشناد ، دیتاسا  نمجنا ، هریدم  تئیه  یاضعازا  یخرب  همانرب ، نیا  رد.میجنـسب 
نادـنم هقالع.داد  خـساپ  نیرـضاح  تالاوس  هب  ولگب  یلعبجر  اـضر  رتکد  تسـشن  ناـیاپ  رد  دنتـشاد و  تکرـش  نارادـباتک 

.دننک هعجارم  نمجنا  تراپآ  لاناک  هب  دنناوت  یم  همانرب  نیا  هدهاشم  یارب 

۱۹۱۹
رهم

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۵:۵۱

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سرپ  جیسب   

دشدش رازگرب   رازگرب ناریا   ناریا یناسر   یناسر عالطا   عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک یملع   یملع نمجنا   نمجنا یشزومآ   یشزومآ همانرب   همانرب نیمهدزاود   نیمهدزاود

رد رابتعا  ناونع «  اب  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نمجنا  شزومآ » یاـمن  بطق  یـشزومآ «  هدـنز  هماـنرب  نیمهدزاود 
.دش رازگرب  یفیک »  یاه  شهوژپ 

درک درک ادیپ   ادیپ دشر   دشر نیعبرا   نیعبرا یاه   یاه شزرا شزرا هبهب   کسمت   کسمت اباب   ینامیلس » » ینامیلس دیهش   دیهش »»

جیسب یرازگربخ  سرپ  جیسب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هامرهم 1399 تیاغل 25   19۸۴

https://www.lisna.ir/report/item/1440-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.lisna.ir/report/item/1440-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://basijpress.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1/
http://basijpress.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1/


زا لـقن  هب  سرپ  جیـسب  رنه  گـنهرف و  راـگنربخ  اـب  وـگو  تـفگ رد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتـسا  ربهر » یلع  ساـبع »
مان تردق  هخاش  راهچ  ناونع  هب  مرن  تردق  دنمـشوه و  تردق  هدنزگ ، تردـق  تخـس ، تردـق  زا  سرپ ،؛ عافد یرازگربخ 

یلاعتم یاه  شزرا داـیز و  رایـسب  هبذاـج  اـب  هارمه  مرن  تردـق  عون  کـی  تسناوت  اروشاـع  نیعبرا و  تشاد : راـهظا  درب و 
.دنک داجیا 

تـالوحت نیا  زا  یکی  هـک  درک  داـجیا  یناـهج  هـصرع  رد  یمهم  رایـسب  تـالوحت  نـیعبرا  اروشاـع و  هـک  تـسا  نآ  تـقیقح 
.تسا سدقم  عافد  نآ  زا  سپ  یمالسا و  بالقنا 

هب کسمت  اب  سدقم و  عافد  یمالـسا و  بالقنا  رتسب  رد  ینامیلـس  دیهـش  درک : راهظا  ینامیلـس  دیهـش  هب  هراشا  اب  یو 
یزرمارف تینما  کـی  هب  لیدـبت  ار  لاس ۱۳۶۸  ات  روشک  یزرم  تینما  دـنک و  یم ادـیپ  دـشر  اروشاع  نیعبرا و  یاـه  شزرا

.دنهد یم رییغت  یدهموبا  راوگرزب  دیهش  یهارمه  اب  ار  روشک  کیژتارتسا  قمع  دننک و  یم
ناـمزمه تروص  هب  ههبج  ود  اـب  سدـنهملا  ینامیلـس و  نادیهـش  هجاوم  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داتسا 

رد اما  درک ، یمن ادـیپ  روهظ  زورب و  رتمک  تشاد و  روضح  ههبج  تشپ  رد  اکیرمآ  هک  سدـقم  عاـفد  فـالخ  رب  درک : ناـیب 
.دراد دوجو  یناهج  هطلس  رابکتسا و  هطلس  اب  هزرابم  یزرمارف ، تینما  هزوح 

.دریگ یم لکش  یبرع  یاه  تلود هعومجم  شعاد و  طسوت  هک  تسا  یسایس  مالسا  لدب  هناروزم  هرهچ  مود  ههبج 
روـشک و تینما  دروآ  یم تـسد  هـب  اروشاـع  نـیعبرا  زا  هـک  یمهم  یاـه  هدروآرف اـب  تسناوـت  ینامیلـس  دیهـش  دوزفا : یو 

.درک داجیا  ار  یناهج  نینچمه  هقطنم و 
یملـسا بـالقنا  رد  هـک  یناـیرج  نوـچ  اـما  تـسا  هتـشاد  یداـیز  رایـسب  یراذـگرثا  ینامیلـس  رادرـس  روـضح  دـیدرت  نودـب 

( جـع  ) نامز بحاص  ترـضح  روهظ  ناـمز  اـت  هدـنیآ و  یاـه  لاـس لوط  رد  دـشاب ، یم اروشاـع  اـشنم  زا  تسا  هتفرگ  لـکش 
.تشاد دهاوخ  همادا  نانچمه  نایرج  نیا 

۱۲۱ مایپ / یاهتنا 

دیراذگب :  کارتشا  هب 
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هامرویرهـش درکلمع  شرازگ  رد  تسود  قـح  ربـکا  یلع  زویناکـسیازا ؛ لـقن  هب  ناریا » نایوجـشناد  هماـنربخ   » شرازگ هـب 
هدـش داجیا  یاهدـیدرت  دـیووک ۱۹ و  یرامیب  عویـش  مود  جوم  درک : نایب  اـه  هاگـشناد ییاـشگزاب  طیارـش  هب  هراـشا  اـب   ۹۹

رد یریگ  میمـصت  هک  دوب  هدروآ  دوجوب  ییاهـشلاچ  یـشزومآ ، زکارم  اه و  هاگـشناد راـک  هب  عورـش  هوحن  ناـمز و  نوماریپ 
.درک یم لکشم  راچد  ار  هطبار  نیا 

سورد یارب  یزاجم  یاه  شزومآ  زا  هدافتـسا  ناکامک  ام  تسایـس  اما ، اـه  هاگـشناد ییاـشگزاب  صوصخ  رد  دوزفا : یو 
.تسا هدوب  یزروراک  یزومآراک و  یلمع و  سورد  هب  یروضح  یاه  شزومآ ندرک  دودحم  یرظن و 

یزیر همانرب  اـب  ار  دـیدج  یلیـصحت  لاـس  روشک ، یکـشزپ  مولع  یاـه  هاگـشناد رد  ناراـکمه  ریبدـت  تیارد و  اـب  مراودـیما 
.میهد همادا  بوخ  تیفیک  تردق و  اب  ار  یشزومآ  یاه  تیلاعف انورک  رانک  رد  ات  میریگب  دای  مینک و  یرپس  یرتهب 

رد تـفگ : یکــشزپ  موـلع  یاـه  هاگــشناد  یــشزومآ و  تنواـعم  رد  یتالیکــشت  راـتخاس  رییغت  هـب  هراـشا  اـب  تـسود  قـح 
رد دــنوشن  حالــصا  یمیدــق  یاــهراتخاس  رگا  دــتفا ، یم  قاــفتا  عیرـــس  یلیخ  هعماــج  رد  تارییغت  هــک  ینوــنک  طــیارش 

.دش دهاوخ  داجیا  لالتخا  هعماج  یاهزاین  هب  هاگشناد  ییوگخساپ 
نیب ینوریب  ینورد و  یاــه  یراــکمه  شرتــسگ  یــشزومآ و  یاــه  هورگ  ندرک  رت  یوـق  عوــضوم ، تـیمها  هـب  هجوــت  اــب 

.دریگ یم رارق  تیولوا  رد  ناینب  شناد  یاه  تکرش یتاقیقحت و  زکارم  یشزومآ ، یاه  هورگ
یاـه شلاـچ یــسررب  یــصصخت و  یکــشزپنادند و  شزوـمآ  یاروـش  تســشن  نـیمهن  یــس و  هـب  هراـشا  اـب  نـینچمه  یو 

شزومآ اب  هطبار  رد  هژیو  هب  تالکشم  رب  هبلغ  یارب  تفگ : انورک  یریگ  همه  لیلد  هب  یکشزپنادند  یاه  هتـشر یـشزومآ 
اب تایبرجت  نیا  دوش و  هدافتـسا  عوضوم  نیا  رد  نامرد  هزوح  یدـنب  حطـس  تایبرجت و  زا  دـیاب  ناـمرد ، اـب  هتفاـی  ماـغدا 

لقادـح هب  یکـشزپنادند  یکـشزپ و  نامرد ، نیب  هلـصاف  ات  دوش  یزاس  یموب  یکـشزپنادند ، هتـشر  یاـه  یگژیو هب  هجوت 
.دسرب

یملع و تـئیه  یاـضعا  ندرک  دــنم  هغدــغد  ییوگخــساپ و  ناـمتفگ  جــیورت  هراــبرد  تشادــهب  ترازو  یــشزومآ  نواــعم 
یاــه هورگ رد  هاگــشناد ، هندــب  رد  ثـحب  نـیا  هـک  یتـقو  اــت  تـفگ : یعاــمتجا  یاــه  تیلوئــسم هـب  تبــسن  نایوجــشناد 

سوـملم ینیع و  هجیتـن  دـنکن ، ادـیپ  خوـسر  نایوجـشناد  یملع و  تـئیه  اـضعا  ناـهذا  یـسرد و  یاـه  هماـنرب یـشزومآ ،
.دوش یریگیپ  حوطس  همه  رد  اه  هاگشناد طسوت  یدج  روط  هب  یعامتجا  ییوگخساپ  تسا  مزال  تشاد و  دهاوخن 

دـشر و هـشقن  نیودـت  تـفگ : داد و  ربـخ  یملع  تـیعجرم  اـه و  هاگــشناد یلاـعت  هعــسوت و  دــشر ، هـشقن  نیودــت  زا  یو 
.تسا روشک  یکشزپ  شزومآ  یاه  تیولوا زا  یملع و  تیعجرم  هب  لین  یارب  مهم  ماگ  اه  هاگشناد زیامت  یلاعت و 

یملع یاه  صخاش ساسا  رب  هداد و  ماجنا  ار  اه  هاگشناد یزیامت  طاقن  نییعت  هژورپ  نالک  رصن  زکرم  اتـسار  نیمه  رد 
.تسا هدش  اصحا  هاگشناد  ره  یدمآرس  طاقن  دوجوم ، تادنتسم  و 

ندیـسر یارب  هاگـشناد  ره  یلاعت  هعـسوت و  هار  هشقن  اههاگـشناد  اب  لماعت  اب  دـیاب  یدـعب ، ماگ  رد  تفگ : تسود  قح 

دنک دنک لحلح   هعماج   هعماج زازا   یلکشم   یلکشم دناوت   دناوت یمن   یمن یمیدق   یمیدق راتخاس   راتخاس اباب   هاگشناد   هاگشناد

طاقن اصحا  زا  یکـشزپ  مولع  یاه  هاگـشناد  یلاعت  هعـسوت و  دـشر ، هشقن  نیودـت  هب  هراشا  اب  تشادـهب  ترازو  یـشزومآ  نواعم 
.داد ربخ  زیامت  طاقن  نییعت  یارب  هاگشناد  ره  یدمآرس 
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.دوش نیودت  یملع  تیعجرم  هب 
ینایاش کمک  اـه  هاگـشناد هبناـج  همه  هعـسوت  یارب  یدربهار  یاـه  یزیر هماـنرب  رد  دـناوت  یم نودـم  هار  هشقن  نتـشاد 

.دوش نزاوتم  دنمفده و  هعسوت  هب  رجنم  دنک و 
رد یجراخ  یوجـشناد  بذـج  یور  رتشیب  اه ، هاگـشناد زکرمت  درک : راهظا  یکـشزپ  شزومآ  یزاس  یللملا  نیب  هرابرد  یو 

دیاب ام  دراد و  یجراخ  یوجشناد  بذج  زا  یرت  عیسو رایـسب  موهفم  یزاس  یللملا  نیب هکیلاح  رد  هدوب ، ریخا  یاه  لاس
.دننک تیریدم  ییالاب  رایسب  حطس  رد  دنناوتب  هک  مینک  تیبرت  یللملا  نیب زارت  رد  یدارفا  هاگشناد  رد 

هب یکـــشزپ  موــلع  شزوـــمآ  یروـــشک  شیاـــمه  یرازگرب  تیلوئـــسم  یراپـــساو  زا  تشادـــهب  ترازو  یـــشزومآ  نواـــعم 
شیاـمه نـیمکی  تـسیب و  یرازگرب  زا  دـعب  مـهم  یاـه  میمـصت زا  یکی  تـفگ : داد و  ربـخ  یکــشزپ  موـلع  یاـه  هاگــشناد

نیا یارجا  ریگرد  میقتــسم  روـط  هـب  دوـخ  تشادــهب  ترازو  هـک  دوـب  نـیا  دــش ، هـتفرگ  یکــشزپ  موـلع  شزوــمآ  یروــشک 
.دوش راذگاو  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد هب  نآ  یرازگرب  تیلوئسم  دشابن و  شیامه 

.دش راذگاو  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  یکشزپ  مولع  شزومآ  یدعب  شیامه  یرازگرب  تیلوئسم  نیاربانب 
هاگشناد رد  ییوجـشناد  راک  هناماسدوش  راذـگاو  نایگنهرف  هاگـشناد  هب  دـیاب  ناملعم  تمدـخ  نمـض  شزومآاه  طبترم 
نیرتـهب یفرعمدـش  یلمع  یموب  هاگـشناد  رد  یلمع  سورد  یارب  نایوجـشناد  ینامهمدـش  یزادـنا  هار ییاـبطابط  همالع 

ماـما هاگـشناد  یرتکد  عطقم  رد  دـیدج  هتـشر  یزادـنا ۲  هارزمیاـت  لاـنروژ و  تیرتسا لاو  یوس  زا  اـکیرمآ  یاـه  هاگـشناد
ع)  ) قداص
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هب مادـقا  ناتـسلگ  ، متـسیس  هب  هعجارم  اب  دـنناوت  یم هام  رهم  ات ۲۸  ییوجـشناد  راک  ماجنا  هب  دـنم  هقالع نایوجـشناد   
.دننک دوخ  هقالع  دروم  هزوح  رد  ییوجشناد  راک  تساوخرد  تبث 

هب ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد  ییوجــشناد  تنواـعم  زویناکــسیازا ؛ لــقن  هـب  ناریا » نایوجــشناد  هماــنربخ   » شرازگ هـب 
رد ییوجــشناد  راـک  هناـماس  یزادـنا  هار  هـب  مادــقا  اهدــنیارف ، ندرک  یکینورتـکلا  ییوجــشناد و  راـک  یهدــناماس  روـظنم 

.تسا هدرک  ناتسلگ  یشزومآ  متسیس 
هب مادـقا  ناتـسلگ  ، متـسیس  هب  هعجارم  اب  دـنناوت  یم هام  رهم  ات ۲۸  ییوجـشناد  راک  ماجنا  هب  دـنم  هقالع نایوجـشناد 

.دننک دوخ  هقالع  دروم  هزوح  رد  ییوجشناد  راک  تساوخرد  تبث 
دبای شیازفا  دیاب  یراتسرپ  ییوجشناد  راک  غلبماه  طبترم 

دشدش یزادنا   یزادنا هار هار ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   ییوجشناد   ییوجشناد راک   راک هناماس   هناماس

راک هناماس  اهدنیارف  ندرک  یکینورتکلا  ییوجـشناد و  راک  یهدناماس  روظنم  هب  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  ییوجـشناد  تنواعم 
.درک یزادنا  هار هاگشناد  نیا  رد  ار  ییوجشناد 
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